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ÖN SÖZ
Mimarlık, yapı mimarlığı, iç mimarlık, peysaj mimarlığı, şehir ve bölge
planlama, endüstriyel tasarım gibi alt bilim dallarını içeren ve teknoloji,
tarih, ziraat, mühendislik gibi farklı bilimlerden de istifade eden bir bilim
dalıdır. Antikçağdan günümüze gelen bir bilgi birikimi ile Mimarlık bilimi
insan yaşamını doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle mimarlık üzerine
yapılan akademik çalışmaların önemi yadsınamaz.
Bu kitapta mimarlığın yukarıda belirttiğimiz alanlarına dair yapılmış
akademik yazılar bulunmaktadır. Amacımız Mimarlık Bilimindeki bilgi
eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmaktır.
Yazılarıyla
kitabın
ortaya
çıkmasında
katkıda
bulunan
meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. Kitabın başta mimarlık alanında
çalışanlara olmak üzere okuyucuya hayırlı olmasını dileriz.
Dr. Öğr. Üyesi Gordana ROVĆANIN
Prof. Dr. Hasan BABACAN
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MİMARLIK

DOĞAL OLUŞUMLARIN MİMARİ MİRAS OLARAK
KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK
BİR İRDELEME: KANDOVAN VE KAPADOKYA
ÖRNEKLERİ
Tuba Nur OLĞUN
1. GİRİŞ
Koruma ve sürdürülebilirlik, günümüzde, mimarlık disiplini içinde en
fazla tartışılan kavramların başında gelmektedir. Birbirleriyle yakından
ilişkili olan bu iki kavram, dünyanın farklı yerlerinde, farklı yerleşimlerde
yer alan tüm doğal/geleneksel mimariyi de kapsar. Geçmişi eskiye
dayanan; Venedik Tüzüğü ile büyük ölçüde detaylandırılan ve ardından
çeşitli tüzük ve anlaşmalarla güçlenen koruma kavramı, sürdürülebilirlik
anlayışıyla birlikte günümüz modern mimarlık çalışmalarına da ilham
kaynağı olmaktadır. Bu bağlamda mimari mekânın oluşumunda koruma ve
sürdürülebilirlik yaklaşımlarının oldukça etkili olduğunu söylemek
mümkündür.
Doğanın sunduğu fiziksel verileri yerinde değerlendirip ihtiyaçlara göre
şekillendirmek, mimarlığın en önemli yaşama mekânı oluşturma
biçimlerinden biridir. Bu anlamda farklı alanlardan getirilip birleştirilen
malzemelerin oluşturduğu mekânın yanı sıra; malzemenin bizzat kendisi
de yaşama mekânı olarak değerlendirilebilir. Özellikle taş, toprak ve ahşap
malzemeler, doğanın sundukları ile yerinde yaşama mekânı oluşturma
anlamında oldukça ön plana çıkmaktadır.
Taş, gerek geleneksel mimaride gerekse günümüz modern
mimarlığında en fazla kullanılan doğal malzemelerden biridir. Genelde
işlenerek istenen form ve boyutlara getirildikten sonra farklı yerlerde
yapısal öğe olarak kullanılan taş, bazı örneklerde işlenmeden, tek parça
halinde kapalı bir mekân olarak şekillendirilerek de mimarinin bir parçası
hâline gelmiştir. Taşın bu şekilde kullanımına en önemli örneği, doğal taş
oluşumların oyulmasıyla ortaya çıkan kapalı mekânlar ve bu mekânlardan
oluşan yerleşimler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, dünyada söz konusu
kullanımın görüldüğü iki önemli yerleşim Kandovan/İran ve
Kapadokya/Türkiye‘dir. Oluşma biçimleri birbirine benzemekle birlikte
kendi içinde eşsiz olan bu iki yerleşim, doğal oluşumların mimari miras
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olarak korunması ve sürdürülebilirliği bağlamında oldukça çarpıcı veriler
içermektedir.
1.1. Amaç ve Yöntem
Çalışma, volkanik alanlarda ortaya çıkan doğal oluşumların yer aldığı
ve bu oluşumların şekillendirilerek farklı işlevlerde birer mekân olarak
kullanıldığı geleneksel yerleşimlerin, mimari miras olarak korunmasına ve
sürdürülebilirliğine katkı koymayı amaçlamaktadır. Mimari koruma,
yalnızca insan eliyle farklı alanlardan getirilerek birleştirilen malzemelerin
oluşturduğu yapıları değil; doğal oluşumlara yapılan kısmi müdahalelerle
meydana gelen mekânları da kapsar. Bu anlamda söz konusu mekânların
korunması ve sürdürülebilirliği, eşsiz niteliklerinin gelecek nesillere
aktarılması ve yeni gelişen mimari yaklaşımlara da ilham kaynağı olması
açısından büyük önem taşımaktadır.
Yöntem olarak öncelikle çalışmanın altyapısını oluşturan koruma ve
sürdürülebilirlik kavramlarının tanımı yapılarak; gelişim süreçleri kısaca
ele alınmıştır. Söz konusu iki kavram, mimarlık alanında yapılan pek çok
çalışma için birer kavramsal çerçeve oluşturduğu gibi; bu çalışmada
irdelenen doğal oluşumların mimari miras olarak değerlendirilmesi
konusunda da niteleyici olmaktadır. Bununla birlikte dünya genelinde
doğal oluşumların birer mekân olarak kullanılmasına yönelik olarak ilgili
literatür irdelenerek; çalışma, belirlenen örneklem alanları olan
Kandovan/İran ve Kapadokya/Türkiye özelinde detaylandırılmıştır.
Örneklem alanları gerek literatür taramalarıyla, gerekse yerinde yapılan
incelemelerle aktarılmıştır. Ardından söz konusu alanlar üzerinden doğal
oluşumların şekillenmesiyle oluşan mekânların korunması ve
sürdürülebilirliği değerlendirilmiş ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
1.2. Veri Toplama Araçları ve Süreci
Bu çalışma; mimari miras, koruma, sürdürülebilirlik ve doğal
oluşumların mimarlıkla ilişkisi bağlamında oluşturulmuştur. Bu anlamda
öncelikle belirtilen kavram ve yaklaşımlar irdelenerek; ardından örneklem
alanları değerlendirilmiş ve incelenen kavramlar/yaklaşımlar üzerinden
detaylandırılmıştır.
2. VERİLER
2.1. Mimari Miras, Koruma ve Sürdürülebilirlik
Mimari miras, içinde pek çok veriyi barındıran çok yönlü bir kavramdır.
Kültürel mirasın bir parçası olarak da değerlendirilebilen mimari miras,
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somut ve somut olmayan pek çok nitelikten oluşur. Söz konusu
niteliklerden somut olanlar, yapının sahip olduğu tüm fiziksel değerler
olarak belirtilebilir. Soyut nitelikler ise yapıyla ilişkili tüm sosyal ve
kültürel değerlerdir.
Mimari mirasın korunması, oldukça köklü bir olgudur. Yapı sanatının
başlangıcı kadar eskiye dayandırılabilecek koruma eylemi, günümüze
uzanan süreçte giderek gelişmiş ve detaylandırılmıştır (Ahunbay, 1999).
Geçmişte özellikle dini, ideolojik ya da ulusal birer simge hâline gelmiş
olan mimari değerler korunurken; günümüzde anıt olarak ya da çevresel
değere sahip olan yapı ve yerleşim dokularının tamamının korunması için
çalışmalar yürütülmektedir (Ahunbay, 1999; Madran ve Özgönül, 2005).
Bu bağlamda mimari mirasın korunması ve gelecek nesillere
aktarılmasında geçmişten günümüze ulaşan ve nitelikli olan hiçbir öğenin
kaybedilmemesi esastır.
Gerek dünyada, gerekse ülkemizde son yıllarda hemen her disiplin
tarafından konu edilen sürdürülebilirlik kavramı, koruma ile de yakından
ilişkilidir. İlk defa Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1982
yılında kabul edilen Dünya Doğa Şartı belgesinde yer alan sürdürülebilirlik
kavramı, insanların yararlandığı ekosistem, kara, deniz, ve atmosfer
kaynaklarıyla organizmaların optimum sürdürülebilirliğini sağlayacak
şekilde yönetilmeleri gerektiğini öngörmektedir. Ancak bunun türlerin ve
ekosistemlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması
gerekliliği de aynı belgede ifade edilmiştir. (Yazar, 2006). Bu anlamda
doğal malzemelerle inşa edilen yapıların korunması ve gelecek nesillere
aktarılması, sürdürülebilirliğin koruma ile ilişkisi anlamında önemli bir
uygulamadır. Buna ek olarak, doğal oluşumların mimari mekân olarak
kullanılması ve bu mekânların doğalarına uygun biçimde korunması da
sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilebilecek bir yaklaşımdır.
2.2. Doğal Oluşumların Mimarlıkla İlişkisi
Mimarlık, bir araya getirilen farklı malzemelerin oluşturduğu yapılar
dışında; var olan doğal oluşumların kapalı mekânlar hâline getirilmesiyle
elde edilen yaşama/çalışma mekânlarını da kapsar. Bu anlamda doğanın
milyonlarca yılda oluşturduğu, insan gücüyle yapımı mümkün olmayan yer
şekilleri ve doğal oluşumlar, insan eli değmeden de mimarlığın kapsadığı
alanlar olarak değerlendirilebildiği gibi; kapalı yaşama/çalışma mekânları
olarak kullanıldıklarında da bu kapsamda ele alınabilirler (Doğaner, 1995).
Mekân olarak düzenlenebilen doğal oluşumların başında, taşın farklı
biçimleriyle ortaya çıkanlar gelmektedir. Çeşitli yumuşaklıktaki taşların
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doğal etkenlerle oyulması sonucunda oluşan mekânlar mağara olarak
nitelendirilirken; insan eliyle oyulan, daha yumuşak taşlardan oluşan
mekânlar ise yaşama ve çalışma gibi çeşitli işlevlerle değerlendirilebilen
çok yönlü mekânlar olarak ifade edilebilir.
Gerek ülkemizde, gerek dünyanın farklı yerlerinde volkanik tüflerin
oluşturduğu formlar, kapalı mekân olarak değerlendirilen doğal
oluşumların başında gelmektedir. İşlenmesi kolay olan volkanik tüfler,
farklı işlevli yapılar olarak kullanılabilmektedir. Günümüzde, tüm
dünyada yaklaşık 700 kişi doğal oluşumların işlenmesiyle elde edilen
kapalı mekânlarda yaşamaktadır (Yahyavi ve Shaghaghi, 2012). Bu
bağlamda volkanik tüflerin işlenmesiyle oluşturulan ve günümüzde de
kullanılmaya devam edilen alanlar incelendiğinde, yalnızca
Kandovan/İran, Kapadokya/Türkiye ve Dakota/ABD yerleşimlerinin bu
anlamda günümüze ulaştığı görülmektedir (Şekil 1, 2, 3) (Samira vd.,
2012).

Şekil 1. Kandovan/
Şekil 2. Kapadokya/
İran (Anonim, 2019a) Türkiye (Anonim,
2019b)

Şekil 3. Dakota/ABD
(Anonim, 2019c)

Kandovan ve Kapadokya örnekleri;
- Komşu iki ülkede yer almaları,
- Turistik amaçlı kullanılmaları,
- Köklü bir geçmişe sahip olmaları
- Doğal oluşumların çeşitli biçimlerde ve oranlarda mekânlaştırılmış
olması gibi pek çok neden itibariyle, mimari anlamda birlikte incelemenin
yararlı olacağı yerleşimler olarak değerlendirilebilirler.
3. KANDOVAN/İRAN
Kandovan, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde, Tebriz ilinin
güneyinde yer alan bir köy yerleşimidir (Şekil 4). Sahand Dağı’nın
eteklerine yerleşmiş olan Kandovan, yaklaşık 850 yıllık köklü bir geçmişe
sahiptir. Volkanik Sahand Dağı’nın oluşturduğu tüflerin oyulmasıyla elde
4

edilen mekânlar nedeniyle özel bir karakteristiğe sahip olan Kandovan, bu
anlamda korunması gereken ve sürdürülebilir bir yerleşim özelliği
göstermektedir (Şekil 5). (Yahyavi ve Shaghaghi, 2012).

Şekil 4. Kandovan’ın konumu (Google Map, 2019)

Şekil 5. Kandovan’ın genel görünümü (04.04.2018)
Kandovan’da yer alan doğal oluşumların kapalı mekân olarak kullanılış
biçimlerine bakıldığında, kullanıcıların söz konusu oluşumları
işleyebilmek için en kolay ve ucuz yöntemleri kullandıkları; bununla
birlikte küçük mekânlarda maksimum kullanım sağladıkları görülmektedir
(Yahyavi ve Shaghaghi, 2012). Engebeli bir arazi üzerinde yer alan köyde,
eğim yönüne göre düzenlenen doğal oluşumların alt kotları hayvan
barınağı olarak kullanılırken; üst kotlarında ise yaşama birimleri
oluşturulmuştur. (Şekil 6, 7, 8).
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Şekil 6. Kandovan’da doğal oluşumların oyulmasıyla oluşturulmuş bir
konut girişi (04.04.2018)

Şekil 7. Kandovan’da bir konutun kesiti ve planı (Ashrafi, 2013)

Şekil 8. Kandovan’da bir konutun iç mekânı (04.04.2018)
Kandovan koruma ve sürdürülebilirlik bağlamında incelendiğinde;
doğal oluşumların basit yöntemlerle işlenmesi ve maksimum kullanımın
sağlanması, yörenin karakteristiğine özgü tüf taşıyla birlikte farklı
malzeme kullanımının az olması ve yapıların enerji ihtiyaçlarının büyük
oranda kendi özellikleriyle karşılanıyor olması, yerleşimi sürdürülebilir
kılmaktadır. Ancak özellikle son yıllarda artan turizm faaliyetleri ile
birlikte köy içinde betonarme olarak inşa edilen pek çok yapı ve artan turist
sayısı ile birlikte kaynakların hızla tüketilmesi; hem koruma hem de
sürdürülebilirlik bağlamında olumsuz gelişmeler olarak değerlendirilebilir
(Şekil 9).
6

Şekil 9. Kandovan’da inşa edilen betonarme yapılardan bazıları
(04.04.2018)
4. KAPADOKYA/TÜRKİYE
Kapadokya, oldukça köklü bir geçmişe sahip olan, eşsiz bir yerleşim
alanıdır. Günümüzde Kapadokya olarak bilinen doğal ve kültürel alan,
genel olarak Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde Kayseri, Malatya
ve bu illere komşu bazı illerin belli bölümlerini kapsayan Kappadokia adlı
bölgeden adını alır (Şekil 10, 11) (Umar, 1998).

Şekil 10. Türkiye’nin ilkçağlardaki bölgelerinde Kapadokya’nın yeri
(Umar, 1998)
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Şekil 11. Kapadokya bölgesinden bir görünüm (Anonim, 2019d)
Kapadokya bölgesinde volkanik hareketler, tektonik hareketler ve dış
kuvvetlere bağlı olarak oldukça karakteristik yüzey şekilleri gelişmiştir
(Dirik, 2009). Bölgede yaygın olarak görülen, peribacası adı verilen doğal
oluşumlar, işlenmesi kolay yumuşak tüflerden meydana geldiklerinden, 7.
yüzyılda ve sonrasında bölgeye yerleşen Hıristiyan topluluklar tarafından
oyularak konutlara ve manastır, kilise gibi anıt yapılara dönüştürülmüştür
(Dirik, 2009; Doğanay ve Zaman, 2013). Düşey ölçekte oldukça büyük
olan bazı oluşumlar da oyularak apartman benzeri çok katlı barınma
alanları olarak düzenlenmiştir. (Şekil 12, 13, 14).

Şekil 12. Oyularak oluşturulmuş
çok katlı barınma mekânı
(Rudofsky, 1981)

Şekil 13. Kapadokya’da bir konut
(06.07.2016)
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Şekil 14. Kapadokya’da doğal oluşumun oyulmasıyla oluşan bir mağaza
(06.07.2016)
Kapadokya koruma ve sürdürülebilirlik bağlamında incelendiğinde,
doğal oluşumların mekânlaştırılması ve bu mekânların günümüze ulaşması
bağlamında olumlu olarak ele alınabilir. Ancak 1985 yılında UNESCO
Dünya Miras Listesi’ne kabul edilen bu eşsiz bölgede, özellikle
yoğunlaşan turizm faaliyetlerinin etkisiyle, doğal oluşumların bulunduğu
alanlarda görülen yeni ve düzensiz yapılaşma; bölgedeki çok sayıda
turistin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla söz konusu oluşumların tahrip
edilmesi gibi uygulamalar, koruma ve sürdürülebilirlik bağlamında
olumsuz yaklaşımlar olarak değerlendirilebilir (Şekil 15) (Güngör, 2016).

Şekil 15. Kapadokya’da bir otel inşaatı (Anonim, 2019e)
5. TARTIŞMA VE YORUM
Mimarlık, çok yönlü ve kapsamlı bir disiplin olarak koruma ve
sürdürülebilirlik kavramlarını da içinde barındırır. Birbiri ile yakından
ilişkili olan bu iki kavram, gerek yaşama kültürünü, gerekse doğal
kaynakları gelecek nesillere doğru biçimde aktarmada mimarlığın rolünü
pekiştirir niteliktedir.
9

Doğal kaynakların sürdürülebilmesi, mimari açıdan, doğru kullanım ve
korumayla sağlanmaktadır. Bu bağlamda söz konusu kaynakların mümkün
olan en az değişim ve tahribatla yapıya dönüştürülerek, doğasına uygun
biçimde kullanılması, mimari anlamda koruma ve sürdürülebilirliğin
sağlanması açısından önemli bir gerekliliktir. Buradan hareketle doğal
oluşumların birer mekân olarak kullanılması ve bu kullanımın soyut ve
somut tüm nitelikleriyle gelecek nesillere aktarılması, mimarlıkta koruma
ve sürdürülebilirliğin birlikte görüldüğü, olumlu bir uygulamadır.
Doğal oluşumların mekân olarak kullanılarak günümüze kadar ulaştığı
en önemli iki yerleşim, Kandovan ve Kapadokya’dır. Çeşitli doğa olayları
sonucunda meydana gelen taş oluşumların oyularak farklı mekânlara
dönüştürülmesi; yöreye özgü geçim kaynaklarına ve yaşama kültürüne
göre düzenlenmesi, kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından önemli
örnekler olarak değerlendirilebilir. Ancak her iki yerleşimde de yoğun
turistik faaliyetlerin bulunması; bu faaliyetlerin, yerleşimlerin doğal ve
kültürel niteliklerini tüketir hâle gelmesi ve bu durumun mimariye
yansıması sonucunda, söz konusu doğal oluşumların yakın çevresinde
farklı yapılaşmaların ortaya çıkması nedeniyle, koruma bağlamında
olumsuz bir durumun varlığından söz edilebilir.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Mimarlık, yalnızca farklı malzemelerin bir araya getirilmesi sonucu
ortaya çıkan yapılarla sınırlandırılamaz. Bununla birlikte, belli bir ya da
birden fazla malzemenin doğal ortamında şekillendirilerek mekân olarak
kullanılması da mimarlık kapsamındadır. Bu bağlamda çeşitli doğal
oluşumların farklı tekniklerle bir bütün olarak işlenmesi sonucu oluşan
mekânlar, mimarlığın önemli birer parçasıdır.
Mimari koruma ve sürdürülebilirlik, doğal oluşumların işlenmesiyle
oluşturulan mekânların gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması
bağlamında önemli kavramlardır. Bu anlamda söz konusu oluşumların
önemli örneklerinden olan, volkanik tüflerin oyulmasıyla elde edilen
mekânlardan oluşan Kandovan ve Kapadokya yerleşimleri, koruma ve
sürdürülebilirlik açısından incelemeye değer alanlardır.
Doğal
oluşumların
özgün
niteliklerine
uygun
biçimde
mekânlaştırılması, sürdürülebilirlik açısından olumlu olsa da çalışma
kapsamında incelenen Kandovan ve Kapadokya örneklerinde;
- Kullanım yoğunluğunun artması nedeniyle ortaya çıkan yeni
yapılaşma,
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- Tahribata neden olan kullanım biçimleri,
- Doğal oluşumların özgün niteliklerine aykırı olan işlev ve mekânların
ortaya çıkması gibi nedenlerden dolayı, bu eşsiz alanların korunması ve
gelecek nesillere aktarılması zorlaşmaktadır. Buradan hareketle söz
konusu alanların korunabilmesi ve bu alanlarda bulunan doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi için;
- Kullanıcı yoğunluğu kontrol edilerek sınırlandırılabilir.
- Kullanım biçimleri
engellenmesi sağlanabilir.

denetlenerek;

uygunsuz

kullanımların

- Doğal oluşumların mekâna dönüşümü sonrasında verilecek işlevler,
bu oluşumların doğasına uygun biçimde önceden belirlenerek
uygulanabilir.
- Koruma ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına alınacak her kararda,
yerleşimlerin yerel kullanıcıları ile işbirliği içerisinde uygulamalar
gerçekleştirilebilir.
Sonuç olarak yapılan çalışmanın, doğal oluşumların oyulmasıyla elde
edilen mekânların korunması ve sürdürülebilirliğine katkı koyarak; yeni
yapı tasarımlarına da ilham kaynağı olacağı düşünülmektedir.
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DOĞADAKİ GEOMETRİK DÜZENDEN İLHAM ALARAK
HACMİ ÖRGÜTLEME ÜZERİNE BİR DENEME:
VORONOİ DİYAGRAMLARI
Özge ZENTER & Ayşenur COŞKUN* & Ezgi DADAŞ*
Arzu ÖZEN YAVUZ*
Giriş
Yüzyıllardır farklı uygarlıklarda mimarlık; toplumsal ve ekonomik
boyutların ötesinde, mekan tasarlama ve nesneleri biçimlendirme
eylemleri ile gerçekleşmiştir. Biçimlendirme, insanların en temel ihtiyacı
olan barınmak amacıyla oluşturduğu yapılanmalarla başlamaktadır.
Zamanla bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte,
mimarların ve tasarımcıların çok daha çeşitli ve daha karmaşık biçimler
üretebilmesi gerçekleşmiştir. Böylelikle üretken biçimlendirme
yaklaşımları ortaya çıkmıştır (Canbeyli ve Özen Yavuz, 2018).
Bu çalışma kapsamında, doğadaki geometrik düzenden ilham alarak,
hacmi örgütleme üzerine özgün bir tasarım önerilmiştir. Öneri tasarım
geliştirilirken
doğada
gözlemlenen,
üretken
biçimlendirme
yaklaşımlarından biri olan Voronoi diyagramlarından esinlenilmiştir.
Kısacası öneri tasarım, biyolojik analojilerden edinilen bilgiler ile sayısal
tasarım ve üretim tekniklerinin iç içe geçtiği bir süreç sonucu ortaya
çıkmıştır. Çalışmanın amacı, doğada gözlemlenen Voronoi diyagramının
biçim ve strüktür tasarımında, tasarımcılara yol gösterici olduğuna ilişkin
kurulan hipotezi test etmektir.
Üretken Biçimlendirme Yaklaşımları
Mimarlığın odağı sadece sonuç tasarım ürünü değildir. Tasarım
sonucunda sezgisel olarak ortaya konulan ürün, süreçte gerçekleşen
mantıksal işlemleri takip ederek gerçekleşmektedir. Algoritmalar ile
tanımlanan problemler, tasarım sürecini geliştirmekte ve tasarımcıyı bazı
kısıtlamalardan kurtararak, form, mekan, strüktür ve malzeme
bütünlüğünde farklı çözümler oluşturabilmesine yardımcı olmaktadır.
Üretken sistemler, hesaplamalı süreçlerle ilkelerin, üretken kuralların
ve tasarım elemanlarının arasındaki ilişkiyi algoritmalar ile tanımlayarak,
tasarımcılara tasarım süreci konusunda alternatif çözümler sunan
sistemlerdir. Bu tür yaklaşımlar ürünün tasarım sürecinden
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sonuçlanmasına
kadar
geçen
evrede,
yorumlanmasında
ve
değerlendirilmesinde, tasarımcının yaratıcı yönünü desteklemektedir.
Mimarlıkta üretken biçimlendirme yaklaşımları farklı kuram, yöntem
ve tekniklerle, farklı problem alanlarında, farklı tasarım amaçları ile
kullanılmaktadır (Çağdaş vd., 2015). Bu yaklaşımlar, Biçim gramerleri,
Fraktaller, Voronoi, Genetik algoritma, Kendini organize eden sistemler
ve Biyomimesis başlıkları altında ele alınmaktadır (Canbeyli ve Özen
Yavuz, 2018). Bu biçimlendirme yaklaşımlarından Biyomimesis ve
Voronoi bu çalışmanın strüktürünü oluşturmaktadır.
Biyomimesis
Biyomimesis; doğanın biyolojik fikirlerinin problemleri çözmekte yol
göstermesidir. Farklı disiplinlerde biyonik, biyotasarım, biyomimikri,
biyomimesis gibi kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramlar farklı
gibi görünse de aslında temel olarak aynı fikri barındırmaktadır. Doğa
esinli tasarım olan biyomimesis, protein sentezi ve fotosentez gibi
biyolojik süreçlerin veya enzimler ve ipek gibi biyolojik üretilen
maddelerin ve malzemelerin, yapısının ya da işlevinin mekanizmalarla,
farklı disiplinlerdeki farklı sorunlara çözüm üretmek için taklit edilmesi
anlamına gelmektedir (Arslan, Selçuk, 2009; Zenter, 2018).
Benyus taklidi üç şekilde ele almaktadır:
1. Doğal biçimin taklit edilmesi: Bir organizmanın formu, bileşenleri,
malzemesi gibi morfolojik özelliklerinin yani fiziksel görünümünün taklit
edilmesidir.
2. Doğal süreçlerin taklit edilmesi: Bir organizmanın oluşumunun,
hareketlerinin ve çevresiyle ilişkisinin taklit edilmesidir.
3. Doğal ekosistemlerin taklit edilmesi: Tasarlanmış obje ile birlikte
çevre de göz önüne alınarak, ekosistemin taklit edilmesidir (Benyus,
1997).
Violet, insanın sanat olarak mimarlığı yaratabilmesi için, doğaya
yönelmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Doğanın, yaratma sürecinde
izlediği yolu, kullandığı mantıksal yöntemleri tasarımcı da izlemelidir.
Michael Pawlyn biyolojik formların, süreçlerin, sistemlerin taklit edilmesi
olan bu fikri mimarlığa dahil edip genişletmek istemiştir (Zenter, 2018).
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Resim 1. Doğa mimarlık benzeşimleri.
Frei Otto, mimarlıkta asma sistemler geliştirmek için çeşitli ağ
sistemleri kullanmış ve bu sistemlerin tasarımlarında, örümcek ağlarından
esinlenmiştir. Ayrıca, sabun köpüğünden yola çıkarak geliştirdiği en küçük
alanlı yüzey kavramını ve kendisiyle özdeşleşmiş modern çadırları
oluşturmuştur. Bu gibi örnekler, doğadan esinlenmenin sadece form değil
süreci de içeren bir esinlenme biçimi olarak görülmesi gerektiğini
göstermektedir. Kanada Montreal’deki Expo’67Alman Pavyonu örümcek
ağından esinlenilmiş bir tasarım olarak örnek verilebilmektedir
(Minsolmaz Yeler, 2012).

Resim 1. Örümcek ağı örüntüsü (İnt.-1) ve Alman Pavyonu (İnt.-2).
Doğayı gözlemlemesini bilen ve doğayı yorumlayabilen önemli
mimarlardan biri de Gaudi’dir. Gaudi’nin tasarladığı Barselona’da Sagrada
Familia Kilisesi’nde çeşitli şekilli ağaç benzeri sütunlar bulunmaktadır ve
kemerler de, birbirine geçmiş dallanmış örtüleri olan ağaçlardan
esinlenilerek tasarlanmıştır (Minsolmaz Yeler, 2012).

Resim 2. Sagrada Familia (İnt.-3).
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Mimarlıkta doğa referanslı bu tür biçimlenişlere bakıldığında, kurallı
ve kuralsız biçimlenişler olarak ele alındığı görülmektedir. Doğada, tek bir
atomdan galaksi sistemlerine kadar sınırsız sayıda kurallı biçimleniş
vardır. Doğadaki sık görülen geometrik ilkelerden biri de kendi kendine
üretilen ve tekrarlanan biçimlenişlerdir. Altıgen şekli, çok sayıda altıgenin
bir araya geldiğinde, gerilme dengelerinin birini desteklemesi sayesinde
yüksek dayanım sağlamaktadır. Arı petekleri, kaplumbağa kabuğu, böcek
gözleri, bitki damarları, ananas gibi birçok yapıda altıgen biçimleniş
bulunmaktadır.

Resim 4. Radiolaralara ve Diatomlara ait biçimlenişler
Doğada görülen bir diğer biçimlenmeler eğrisel formdaki biçimlerdir.
Bu biçimlenmelerin mimarlıkta kullanılmasıyla, strüktüre etki eden yükler
etkin bir biçimde dağılabilmektedir. Spiraller doğada, hayvanların boynuz
ve tırnaklarında, deniz kabuklarının geometrilerinde, plankton benzeri
mikroorganizmalarda ve Satürn gibi gezegen halkalarında görülmektedir.
Altın oran (Φ) ise, temel olarak bütünün büyük parçaya oranı; büyüğün
küçük parçaya oranına eşitliği olarak tanımlanmaktadır. Kozalakların
yapısında, papatyada ve ayçiçeğinde fi dizini görülmektedir.
Doğadaki kurallı biçimlenen nesnelerin yanı sıra kuralsız olarak
biçimlenen nesneler de bulunmaktadır. Tabiattaki biçimler çok daha
karmaşıktırlar ve bu biçimlere fraktal geometri örnek verilebilir. Fraktal
geometri, tekrarlar sonucu oluşan, kendine benzerlik özelliği gösteren,
ölçekten bağımsız ve kesir boyut adı verilen bir parametre ile
tanımlanabilen, düzensiz şekillerdir. Ağaçların dal ve kök yapılarında,
dalların yan dallara ayrılma biçimlerinin, yapraklar üzerindeki damarların
dallanış biçimlerinde fraktal geometri görülmektedir (Minsolmaz Yeler,
2012).
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Resim 5. Doğadan fraktal örnekleri.
Çalışma kapsamında incelenen biçimlenmelerden biri de, yapısal
yüzeylerin en ilginç biyolojik yöntemlerinden, bir yusufçuk kanadının
deseni, zürafanın derisindeki lekeler veya kaplumbağa kabuğu gibi doğada
karşılaşılan bölünme düzlemlerini ve alanını tanımlayan Voronoi
Diyagramıdır (Rokicki ve Gawell, 2016).

Resim 6. Doğadan Voronoi örnekleri.
Voronoi ve Delaunay Üçgenlemesi
Yirminci
yüzyılın
başlarında
tanıtılmasından
ve
pratik
uygulanmasından bu yana, başlangıçta Dirichlet (1850) ve Voronoi (1908)
tarafından açıklanan Voronoi diyagramı, yalnızca hesaplama
geometrisinde değil, aynı zamanda çeşitli disiplinlerde de popüler bir
konudur. Birçok doğal işlem, Voronoi diyagramlarının parçacıklı
sınıflarını tanımlamak için kullanılabilir. Çeşitli tanınmış geometrik
yapılarla ilgili olduklarından, çeşitli yazarlar Voronoi diyagramının belirli
bir nokta kümesi tarafından belirlenen en temel yapılardan biri olduğuna
inanmaktadır. Bu nedenle, bu tür diyagramlar son birkaç yıl içinde
araştırmacıların ve bilgisayar bilimcilerin dikkatini giderek daha fazla
çekmiştir (Aurenhammer, 1991).
Matematik bilimlerinde Voronoi diyagramı, bir alanı veya yüzeyi
başlangıç kümesi alarak, o yüzeyi parçalamak için kullanılan bir yoldur.
Önceden belirlenen çekirdek noktalar kendisine en yakın noktaların
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belirlediği alana sahiptir ve bu alana Voronoi hücresi denilmektedir. Bir
noktanın Voronoi hücresi, kendisine en yakın komşu noktalardan
ayırmaktadır. Her nokta kendisine ait komşu noktalar ile birleştiğinde ise
Delaunay üçgenlemesi elde edilmektedir. Başka bir deyimle, düzlemde yer
alan noktalar kümesinde her noktanın kendisine en yakın iki nokta ile
birleşmesiyle oluşan üçgenler Delaunay üçgenlemesi, oluşan üçgenlerin
kenar orta dikmelerinin birleştirilmesi ile oluşan hücreler ise Voronoi
diyagramıdır (Shadmand, 2015).

a

b

d

c

e

Resim 7. a)Noktaların yerleşmesi b)Delaunay üçgenlemesi c)Voronoi
diyagramı d)Üçgenlerin oluşturduğu dairenin merkezlerinin
belirlenmesi e)Dairelerin merkezinin dışbükey çokgen Voronoi
diyagramının köşelerini belirlemesi (Rokicki ve Gawell, 2016).
Voronoi diyagramlarının mimari tasarıma dahil edilmesi ile birlikte,
yeni ve karmaşık formlar üretilmeye başlanmıştır. 2011 yılında tasarlanan
ICD/ITKE Araştırma Pavyonu buna örnek verilebilir (Shadmand, 2015).

Resim 8. ICD/ITKE Araştırma Pavyonu (Shadmand, 2015).
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Günümüzde Delaunay üçgenlemesi ve Voronoi diyagramları, mimari
formların tasarımında pratik bir uygulama sunmaktadır. Bu tür sistemler
için çözümler üretken bir model kullanılarak elde edilmektedir. En uygun
çözümleri almak için algoritmik yazılımları kullanmak, çok değişkenli
modellere imkan verecektir (Rokicki ve Gawell, 2016).
Alan Çalışması
Doğa esinli tasarımlarda takip edilmesi gereken süreçler vardır;
biyolojinin sorgulanması ve tasarım için biyoloji. Biyolojinin
sorgulanması adımında tasarımcı öncelikle içeriğin ne olduğunu
tanımlamaktadır Bir tasarım problemi tanımlanmakta ve çözüm için bu tür
problemin doğada nasıl çözümlendiği araştırılmaktadır. Doğadan
esinlenilen organizmanın taklit edilmesi ile çözüme ulaşılmaktadır.
Tasarım için biyoloji adımında ise; ilk aşama doğal modellerin keşfi ile
başlamaktadır. Bir organizmanın özellikleri incelenerek keşfedilen bilgiler
tasarımda uygulanmaktadır (Zenter, 2018; Karabetça, 2015).

a

b

Resim 9. Biyomimetik tasarım süreci a)Biyolojinin sorgulanması
b)Tasarım için biyoloji (Karabetça, 2015).
Alan çalışması olarak biyomimetik tasarım süreci şu şekilde takip
edilmiştir:
1. Tanımlama: Problemin tanımı
2. Keşfetme: Doğa analojilerinin araştırılması
3. Soyutlama
4. Taklit etme: Mimariye aktarım.
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Resim 10. Çalışma kapsamında takip edilen biyomimetik tasarım
süreci.
Problemin Tanımı:
Alan çalışması, doğada gözlemlenen Voronoi diyagramının biçim ve
strüktür tasarımında, tasarımcılara yol gösterici olduğuna ilişkin kurulan
hipotezi test etmektedir. Bu test için doğadaki kompleks yapıdaki
strüktürler incelenerek, optimal formu elde etmek üzere doğadaki formun
soyutlanarak, sayısal tasarım teknikleri ile bir hacmi örgütlemesi üzerine
öneri tasarım yapılacaktır.
Rol Model: Radiolaria:
İlham için doğa analojileri araştırılırken, tek hücreli organizma olan
Radiolaria’nın çarpıcı altıgen benzeri desenlerinin mimari tasarımda yol
gösterici olacağı düşünülmüştür. İlk kez Radiolaria’ları araştıran biyolog
Ernst Haeckel, tasvir ettiği bu organizmaların iskeletlerinin mimari hafif
yapılar için kullanılması gerektiğinden bahsetmiştir. Hem yapısal
stabilitesinin hem de şaşırtıcı estetikliğinin incelenmesi tasarıma katkı
sağlayacaktır.
Dünya okyanuslarında yaşayan basit bir organizma olan Radiolaria, çok
çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Oysa hepsinin ortak noktası,
ağırlıklı olarak altıgene benzeyen iskeletleridir. Radiolaria iskeletlerinde
dikkat çeken bu poligonlar, boyut ve şekil olarak değişebilirken, genel
olarak homojen bir görünümdedir. Aslında Radiolaria iskeletleri bir
katılaşma sürecinin sonucunda oluşmuştur. Serbest haldeki organik
damlalar kendi içlerinde düzenlenerek silikat malzemesinin birikimi ile
stabilize olmakta ve bu sayede katılaşmaktadır.
Hücre şeklindeki desenlerinin merkez noktaları bağlandığında
üçgenlemeler olduğu görülmektedir. Delaunay üçgenlemesi olarak bilinen
ve Voronoi diyagramının oluşumunu sağlayan üçgenlemeler; tam da bu
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aşamada Radiolaria’nın iskelet yapısı arkasındaki geometrik yasayı bize
açıklamaktadır (Troche ve Zimmermann, 2007).

Resim 11. Radiolaria (Yoshıno vd., 2012).
Soyutlama: Voronoi diyagramı:
Bu bölümde doğanın form üretme stratejisi soyutlanarak sayısal tasarım
ortamına aktarılmak istenmiştir. Oluşturulacak hacim örgütlemesinde, rol
model olarak seçilen Radiolaria’nın iskelet yapısı, biçim, yapı, süreç ve
işlev bakımından esin kaynağı olarak kullanılmış ve Radiolaria’nın
yapısında Voronoi diyagramına rastlanılmıştır. Bu nedenle yöntem olarak
Voronoi diyagramı kullanılmıştır.

Resim 12. Radiolaria ve Voronoi diyagramı.

Modelleme
Çalışma kapsamında Voronoi yöntemi, Grasshopper programı
kullanılarak hacmi örgütlemede bir araç olmuştur. Öncelikle programda
hacimsel bir sınır verebilmek için, box oluşturulur; populate3D komutu ile
küçük bir box içerisinde noktalar bulutu ortaya çıkmaktadır. Tasarımcı
kendi tercihine göre bu noktalar bulutunun yerlerini, sayılarını ve her
noktanın etki yarıçaplarını belirleyebilmektedir. Bu aşamada count nokta
sayısını belirlemek için, seed ise rastgele nokta bulutu oluşturmak ve nokta
yerlerinde çeşitli varyasyonlar sunmak için kullanılmaktadır. Voronoi
diyagramları noktalar kümesi üzerinde oluşturulduğu için, noktaların
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düzenlerindeki ve nokta sayısındaki herhangi bir değişiklik karmaşık
hücresel yapıların oluşmasına izin vermektedir (İpek, 2014).

Resim 13. Grasshopper ile noktalar bulutu oluşturma.
Mesh menüsünün altında voronoi komutu ile noktalar bulutunun
hücresel bölgelere dönüşmesi sağlanmaktadır. Voronoi’nin çıkış noktası
rastgele oluşturulan nokta bulutu olsa da, voronoi komutu ile oluşturulan
hücreler mantıklı bir düzene sahiptir. Aslında girilen nokta bulutlarından
birbirine en yakın olan üç noktanın, eşleşerek bir üçgen meydana getirmesi
ile oluşan Delaunay Üçgenlemeleri, bu hücrelerinin rastgele oluşmasını
engellemektedir. Birbirine en yakın üç nokta ile oluşturulan çemberin
merkezi bize Voronoi diyagramının bir köşesini tanımlamaktadır. İki
boyutlu düzlemde oluşturulan hücresel bölgelerdeki mantıkla, mesh
menüsünün altında voronoi 3D komutu ile, oluşturulan box içerisinde
üçüncü boyutta, noktalar bulutunun hücresel bölgelere dönüşmesi
sağlanmaktadır.
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Resim 14. Nokta bulutlarının hücresel bölgelere dönüşümü.
Oluşturulan hücresel bölgelerdeki nokta ve yüzeylerin ayrı ayrı
seçilebilmesi ve küpün parçalanması için, DeBrep komutu
kullanılmaktadır. Curve komutu sayesinde, ayrılan kenarlar eğri çizgiler
halinde gösterilmekte ve bu çizgiler strüktürün oluşturulmasında referans
olarak kullanılmaktadır.

Resim 15. Hücrelerden oluşan küpün parçalanması.
Curve komutu ile oluşturulan eğri çizgilerde iki ya da daha fazla çizgi
üst üste oluşabileceği için bütün bu çizgilerin birleşimiyle tek bir kenar
çizgisi oluşturabilmek için CullDuplines komutu kullanılmaktadır. Flatten
komutu aslında bir yüzey örme tekniğidir. Oluşturulan çizgilere et kalınlığı
verilmesini ve strüktürün bir bütün haline gelmesini sağlamaktadır.
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Resim 16. Küp üzerinde yüzey örme.
Tüm bu aşamaların sonunda qbCatmullclare komutu ile oluşturulan
strüktürün yumuşatılması sağlanmıştır. Level sayesinde yumuşatma
derecesi de tasarımcının istediği ölçüde ayarlanabilmektedir.

Resim 17. Hacmin örgütlenmesi.
Sonuç
Doğadan ilham almak, mimari tasarımda önemli bir unsurdur. Biyolojik
yapıların oluşumuna dayanan yapılarda, doğadaki süreçleri anlamak ve
mimaride bu modelleri uygulamak tasarıma çeşitlilik ve farklılık
katmaktadır. Doğadaki oluşumları simüle eden algoritmalar, Voronoi
diyagramının prensiplerini şekillendiren alanda giderek daha fazla
kullanılmaktadır. Voronoi diyagramı uygulama olanaklarının çokluğu
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mimarlığın gelişiminde, optimal bir tasarıma ve çeşitli mekansal formlara
izin vermektedir (Novak, 2015).
Çalışma kapsamında doğal organizmalarda görülen Voronoi
diyagramının, biçim ve strüktür tasarımında, estetik, esneklik ve hafiflik
bağlamında tasarımcılara yol gösterici olduğu görülmüştür.
Voronoi diyagramı ve onunla geometrik olarak ilişkili olan Delaunay
üçgenlemesi, çatılarda, cephelerde, duvarlarda vb. yapısal elemanlarda
yüzey bölümlemeleri tasarlamak amacıyla kullanılabilmektedir. Verilen
parametreler için sonsuz sayıda alternatif üretilebilmesi, yapısal verimlilik
arayışında önemli bir avantaj sağlamaktadır.
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BELEDİYE BİNALARININ CEPHE
KARAKTERİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI:
KONYA VE ANTALYA ÖRNEĞİ
Ayşe Yıldırım Ateş & Gonca Özer & Elif Merve Erturan
Giriş
Yaşadığımız kentler mahalleler ve sokaklar belediyelerin kararları ile
biçimlenmektedir. Kentin temizliği, aydınlatması, ulaşım, altyapı
sistemlerini sağlamak belediyelerin görevidir. Bu nedenle yerel kararlar,
günlük hayatımızı ulusal kararlardan daha fazla etkiler. Bu yüzden
insanlar, ulusal yönetimlerden daha çok yerel yönetimler ile etkileşim
halindelerdir. Yerel ölçek, toplumun çevresini ve insanlarını daha çok
sahiplenebileceği ve alınan kararlara daha fazla müdahil olabileceği
büyüklüktür. Ülke genelinde alınan kararlar, her bölgeye ve her yaşayış
biçimine uymaz iken, belirli bir bölgeye hizmet veren kuruluşların aldığı
kararlar orada yaşayan insanlarla ilgili daha etkin gözlemler ve analizler
içerir.
Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında, Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıla
kadar idari bina kavramı yoktur. Şehrin valisi, belediye başkanı ve yargıcı
olan kadının dahi mahkemesi ve makam ofisi özel konutu idi (Sezgin,
2016). Batılaşmanın etkisiyle ihtiyaç duyulan belediyecilik, Avrupa’daki
gibi merkezde ve özel binalarda hizmet vermek istemiş olsa da
İstanbul’daki Altıncı Daire-i Belediye hariç buna erişebilen olmamıştır.
Türkiye’de belediyecilik 1984 tarihli 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’na kadar tek kademeli olarak devam etmiştir. 1984 yılında üç
büyük kent (İstanbul, Ankara, İzmir) için iki kademeli belediyecilik
anlayışı uygulamaya konmuştur (Toprak, 2014).
1984’ten beri yürürlükte olan 3030 sayılı kanun, 2004’te yerini 5216
sayılı kanuna bırakmıştır. Bu kanuna göre büyükşehir belediyesi, sınırları
içinde geniş yetkilerle donatılmıştır. Ana yetkileri büyükşehir belediyesi
almış, kalan sınırlı yetkiler ise ilçe belediyelerinin olmuştur. 2012 tarihli
6360 kanunla ilçe belediyelerine de bazı haklar tanınmıştır. Öte yandan
büyükşehir belediyesi sınırları, il sınırlarına genişlemiş ve köyler
mahalleye dönmüştür. Belde belediyeleri bulundukları ilçe belediyelerine
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katılmış, bucak ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır (İzci ve Turan, 2013).
Güçlü bir büyükşehir belediyesi sistemi kurulmuştur. Bu kanun ile işlevsiz
kalan belde belediyeleri binaları, bağlandıkları belediyenin isteği
doğrultusunda çeşitli şekillerde değerlendirilmiştir.
Avrupa ülkelerinde genellikle tarihi binalar idari amaçlarla
kullanılmaktadır. Oysa ki idari binaların Türkiye’de kullanımı yeniden inşa
edilmesine dayanmaktadır. Bu nedenle yarışma projeleri açılmaktadır.
Belediye Binaları
Toplum yaşantısını ortaya çıkaran kentleşme ile birlikte insanların
yönetilmesi sorunu da ortaya çıkmıştır.
Mimarlık ve kamu yönetimi birbirinden farklı görünen ama birbirlerini
etkileyen alanlardır. Belediyeler mimarların karar almasında oldukça etkili
ve söz sahibidir. Belediye hizmet binalarının tasarımında sadece idari
işlerin yürütüldüğü binalar olarak görülmemeli, fiziksel çevre ve kullanıcı
arasındaki ilişkiyi yakınlaştırmaları gerekmektedir.
Yerel yönetimin yapısı içinde temel birim olan belediye, yurdumuzda
ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir tanzimat kurumu olarak
doğmuştur. O dönemlerde de kentlerde yaşayan nüfusun artmasıyla
kentlerin dış dünya ile ticaret ve haberleşme biçimleri değişiyordu. Yeni
bir bürokrasi oluşuyor, kent içinde tabakalaşma yeni bir biçim alıyordu.
(Anonim, 1993 aktaran Sezgin, 2016)
Cumhuriyetin ilk yıllarında başkent Ankara’nın kentsel yapısı ve
yönetimi konusuna yönelinmiş, Ankara’daki belediyecilik anlayışı 19301935 yılları arasında çıkartılan yasalarla Türkiye’ye yayılmış ve
uygulanmaya başlamıştır. (Sezgin, 2016)
Ekonomik sıkıntılar sebebiyle, taşrada belediyeler için inşa edilen ilk
yapılar Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılında yaptırdığı yapılardır.
Bunlar; Edirne, Bursa ve Kırklareli’nde inşa edilen belediye binalarıdır
(Ortaylı, 1992).
İstanbul’daki ilk belediye binası olan Beyoğlu Belediye binası
Abdülhamid tarafından inşa ettirilmiştir ve günümüzde de restorasyonu
tamamlanmış olup yeniden kullanımı sürdürülmektedir. (Şekil 1)

Şekil 1. Beyoğlu Belediyesi 1885’ten 2018’e (URL-1)
Günümüzde Türkiye’deki yönetim sistemine göre illerin her bir ilçesi
için ayrı bir bina yapılmaktadır. Bu nedenle belediye binalarının sayısı
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oldukça fazladır. Gelişen yapım teknolojileri ve hızlı yapım teknolojileri
sayesinde de yapılaşma çok hızlı gerçekleşmektedir. İdari yapılar da hızlı
yapım sebebiyle yer’den bağımsız olarak tasarlanmaya başlamış, her ilde
birbirine benzeyen tasarımlar görülmeye başlamıştır. 2012 yılında alınan
karara göre Türkiye’de 13 il daha büyükşehir olmuş ve sayı otuza
çıkmıştır.

Şekil 2. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir belediye hizmet binasında Selçuklu motifleri
kullanılmış, ana giriş kapısı taç kapı şeklinde tasarlanmıştır. Malatya
Büyükşehir belediye hizmet binasının ise dairesel hatlarla tasarlandığı ve
kayısı metaforu kullanılarak şekillendiği görülmektedir. Türkiye’de
görülen belediye hizmet binaları genellikle taklit unsurları kullanılarak
tasarlanmıştır. İdari binaların tasarım kriterlerinin belirlenmesi ilerde
yapılacak binalara da örnek olacaktır.
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Şekil 3. Bornova Belediyesi 1.lik ödülü, Denizli Belediyesi 2.lik ödülü

Şekil 4. Uşak Belediyesi 3.lük ödülü, İnegöl Belediyesi 3.lük ödülü
Yerel yönetim yapısı olarak belediye binalarının doğası gereği, kentin
etkileşim alanı içinde bulunması gerekmektedir. Balıkesir, İnegöl,
Bornova, Kadirli, Uşak, Manisa ve Efeler Belediye hizmet binaları için
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yarışmalar düzenlenmiştir ve bazıları uygulanmıştır. 2012’den itibaren
revaşta olan yarışma ile proje üretme fikri günümüzde gittikçe
azalmaktadır. Şekil 3 ve Şekil 4’te görüldüğü gibi yarışmalarda derece alan
projelerin daha fazla düşünülmüş ve tasarım kriterlerine dikkat edilmiştir.
Alan Araştırması
Bina kabuğunun büyük bir bölümünü oluşturan cepheler, iç ve dış
dünya arasında ayırıcı bir görev üstlenir (Zülkadiroğlu, 2013).
Mimaride cepheler, tasarlanan binadan bilgi alınmasına yardımcı olan
en önemli elemanlardan birisidir. Bundan dolayı, cephelerin çok anlamlı
ve dinamik bir yapısı olduğu söylenebilmektedir. "Bir mimari yapıda
anlamı, işaretler kompleksi oluşturur, yapının göstergesi olan cepheler de
taşıdığı işaretler yoluyla çevreyle iletişim kurar. Bu nedenle cephe,
biçimsel bir kompozisyondan öte kent kullanıcıları tarafından
anlamlandırılan bir olgudur ve taşıdıkları anlamlar itibariyle bir kentin
dilini oluşturmaktadır" (Şenyiğit ve Altan, 2011).
Cephe sadece, arkasındaki odaların organizasyonu tarafından
belirlenmiş doğal gereklilikleri yerine getirmez, binanın inşa edildiği
zamanın kültürel durumundan bahseder. Düzen ve düzenlemenin
kriterlerini gösterir, ayrıca dekorasyon ve süslemenin türlü olasılıklarını ve
yaratıcılıklarını verir (Krier, 1988). Nitekim cephe başlangıcından bugüne
kadar her uygarlığın kişiliğini belirten bir tutumla ele alınmış ve işlenmiştir
(Şenyiğit, 2010).
Şenyiğit 'in tanımına göre cephe, " Kent mekânının çeperidir ve bu
anlamda cepheler kentsel mekânları sınırlandıran öğelerdir". Sosyal bakış
açısından ise cepheler, "kent yaşamının fiziksel ve toplumsal çerçevesinin
boyutlandığı" mekân parçasıdır (Şenyiğit, 2010). Bu nedenle seçilen
belediye binaları örneklerinde cephe karşılaştırılması yapılmasına karar
verilmiştir.
Konya Kenti Merkez İlçe Hizmet Binaları
Konya ili Anadolu Yarımadası'nın ortasında bulunan İç Anadolu
Bölgesi'nin güneyinde, şehrin kendi adıyla anılan Konya bölümünde yer
almaktadır. Konya ili, doğal açıdan kuzeyinde Haymana platosu,
kuzeydoğuda Cihanbeyli Platosu ve Tuz Gölü'ne, batısında Beyşehir
Gölü'ne ve Akşehir Gölü'ne, güneyinde Sultan Dağları'ndan başlayan
Karaman ilinin güneyine kadar devam eden, Toros yayının iç yamaçları
önünde bir fay hattı boyunca oluşmuş volkanik dağlara, doğusunda ise
Obruk platosuna kadar uzanır.
Konya Türkiye 'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en
kalabalık yedinci şehridir. 31 ilçeden oluşan Konya 'da TÜİK 'in 2018
verilerine göre 2.205.609 kişi yaşamaktadır.
Ekonomik açıdan Türkiye 'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya
doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Dünyanın en eski yerleşim
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yerlerinden biri olan Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesine
alınmıştır.Şehir, Anadolu Selçukluları'nın başkentliğini yapmıştır. Büyük
mutasavvıf Hz. Mevlana'nın türbesi Konya’dadır ve bu müze Türkiye’nin
en çok turist çeken ikinci müzesidir. Türkiye'nin en önemli sanayi
kentlerindendir.

Şekil 5. Konya İlçeleri Haritası (URL -2)
27 haziranda 1987’de çıkan kanun ile Konya ili merkez ilçelerinin
Karatay Selçuklu ve Meram olmasına karar verilmiştir.

Şekil 5: Konya Kenti ilçe belediye hizmet binalarının kent içerisindeki
konumu (google earth’dan alınıp düzenlenmiştir.)
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Karatay Belediyesi
2006 yılında inşaatı tamamlanan hizmet binası 2007 yılında
kullanılmaya başlanmıştır. 17.000 m2 alana sahip,7 katlı binada yerleşimin
ofis sistemi şeklindedir.

Şekil 6: Karatay ilçe belediye hizmet binası kent içerisindeki konumu
(Google Earth’dan alınıp düzenlenmiştir.)

Şekil 7: Karatay ilçe belediye hizmet binası genel görünümü
Selçuklu Belediyesi
Selçuklu mimarisi izlerini taşıyan hizmet binası 75.430 metrekare yeşil
alan üzerine 4.876 metrekare inşaat, 16.424 metrekare kullanım alanıyla
Selçuklu Belediyesi Yeni Hizmet Binası 2011 yılında inşaatı
tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Akıllı bina olarak anılan binada
merkezi iklimlendirme, merkezi güvenlik, teknolojik bilişim ve iletişim
altyapısı kullanılmıştır. Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası 750 araçlık
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otopark, yağmur suyu depolama merkezleri ve dijital arşivleme sistemi
gibi sistemler de bulunmaktadır. Hizmet binasına ilave olarak 3.593 m²
alana sahip sosyal tesis içinde nikah ve konferans salonu, meslek
edindirme atölyeleri, çini üretim atölyesi, sanat atölyeleri, sosyal yardım
merkezi, çocuk ve halk kütüphaneleri, internet salonları ve fatura ödeme
noktaları yer almaktadır.

Şekil 8: Selçuklu ilçe belediye hizmet binası kent içerisindeki konumu
(Google Earth’dan alınıp düzenlenmiştir.)

Şekil 9: Selçuklu ilçe belediye hizmet binası genel görünümü
Meram Belediyesi
32.500 m² arsa alanı üzerine inşa edilen belediye hizmet binası 22.000
m²’lik ve 7 kattan oluşan kullanım alanına sahiptir. 2015 yılında yapımı
tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır.
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Şekil 10: Meram ilçe belediye hizmet binası kent içerisindeki konumu
(Google Earth’dan alınıp düzenlenmiştir.)

Şekil 11: Meram ilçe belediye hizmet binası genel görünümü
Antalya Kenti Merkez İlçe Hizmet Binaları
Antalya Türkiye’nin güneyinde Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır.
Antalya, Isparta ve Burdur kentleriyle birlikte Batı Akdeniz Bölgesi’nde
yer almaktadır ve bölgenin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük kenti
ve merkez kenti konumundadır. Antalya Bölgesi, Teke ve Taşeli platoları
ile bunlar arasındaki Antalya Ovası ve Göller Bölgesi’nden oluşmaktadır.

Şekil 12: Antalya kentinin 3 boyutlu görüntüsü (Antalya Büyükşehir
Belediyesi Bütünü 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Planlama Raporu)
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Şekil 13. Antalya Kenti genel görünümü (URL-3)
Antalya, yoğun bir turizm bölgesi olması dolayısıyla kentsel rantın
yüksek olduğu bir kenttir. Ayrıca, Türkiye’de en çok göç alan kentlerinden
birisidir.

Şekil 14. Antalya İlçeleri Haritası (URL-4)
Antalya'da; Aksu, Akseki, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike,
Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli,
Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik ilçeleri olarak 19 ilçe
bulunmaktadır. 02 Şubat 2019 TÜİK verilerine göre, 19 İlçe ve belediye
ve bu belediyelerde toplam 910 mahalle bulunmaktadır. Antalya Kenti
2018 yılsonu TÜİK verilerine göre nüfusu: 2.426.356 kişidir. (Türkiye
İstatistik Kurumu 2018 Genel Nüfus Sayımı Verileri).
Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu Antalya’nın merkez
ilçeleridir. Fakat bu çalışmada, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinin
belediye hizmet binaları incelenmiştir. İncelenen belediye hizmet binaları
Konya kentindeki merkez ilçe belediye hizmet binaları ile cephe özellikleri
yönünden karşılaştırılmıştır. Eş değer cephe özelliklerinde olan Muratpaşa
belediye hizmet binası ile Konya Selçuklu belediye hizmet binası,
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Konyaaltı belediye hizmet binası ile Konya Meram belediye hizmet binası,
Kepez belediye hizmet binası Konya Karatay belediye hizmet binası ile
birlikte karşılaştırılmış ve analiz edilmiştir. Antalya’da incelenen belediye
hizmet binalarının kentteki konumu aşağıda bulunan Şekil 15’te
gösterilmektedir.

Şekil 15. İncelenen Belediye Hizmet Binaları Konumları (Google
Earth’den alınıp düzenlenmiştir)
Kepez Belediye Hizmet Binası
Kepez Belediyesi 2008 yılında 134.000 m² arsa alanı üzerine inşa
edilmiş olup 24.000 m²’lik ve 5 kattan oluşan kullanım alanına sahiptir.
2008 yılında yapımı tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır.

Şekil 16: Kepez ilçe belediye hizmet binası kent içerisindeki konumu
(Google Earth’dan alınıp düzenlenmiştir.)
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Şekil 17. Kepez Belediye Hizmet Binası Genel Görünümü
Muratpaşa Belediye Hizmet Binası
187.000 m² arsa alanı üzerine inşa edilen belediye hizmet binası 43.000
m²’lik ve 5 kattan oluşan kullanım alanına sahiptir. 2008 yılında yapımı
tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır.

Şekil 18: Muratpaşa ilçe belediye hizmet binası kent içerisindeki konumu
(Google Earth’dan alınıp düzenlenmiştir.)
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Şekil 19. Muratpaşa Belediye Hizmet Binası Genel Görünümü
Konyaaltı Belediye Hizmet Binaları
Antalya Konyaaltı'nda inşa edilmiş Konyaaltı belediye hizmet binası,
OB Mimarlık ve Altındal Mimarlık tarafından tasarlanmıştır. Proje
Danışmanı Oya Güher Ateş’tir. Projenin tasarımına 2009 yılında başlanmış
olup 2011 yılında bitirilmiştir. Konyaaltı hizmet binasının inşaatına 2011
yılında başlanmış, 2013 inşaatı bitirilmiştir. Arsa alanı, 13.600 m² binanın
toplam inşaat alanı ise 13.725 m²’dir. 2016 yılında on üçüncüsü
gerçekleştirilen Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından geleneksel
olarak iki yılda bir gerçekleştirilen Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve
Ödüllerinde Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası mimarisiyle yapı dalında
ödül almıştır. Konyaaltı Belediye Hizmet Binası’nda 350 kişilik nikah
salonu, 200 kişilik meclis salonu, 100 kişilik seminer salonu ve eğitim
salonu; Sivil Toplum Kuruluşları, okullar ve vatandaşların
kullanabildikleri 6 adet çok amaçlı salon, fuaye alanı, bay-bayan mescidi
bulunmaktadır.

Şekil 20: Konyaaltı ilçe belediye hizmet binası kent içerisindeki konumu
(Google Earth’dan alınıp düzenlenmiştir.)
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Şekil 21. Konyaaltı Belediye Hizmet Binası Genel Görünümü
Karşılaştırma
Bina kabuğunun büyük bölümünü oluşturan cepheler, iç ve dış dünya
arasında ayırıcı bir görev üstlenir.
Mimaride cepheler, tasarlanan binana hakkında bize önemli bilgiler
vermektedir. Bina ve cephesi tasarlanırken pek çok çevresel ve kültürel
etkenler rol oynamaktadır. Çalışmada Konya ve Antalya kentlerinde yer
alan 3 merkez ilçe belediye hizmet binaları karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma sonucu elde edilen veriler aşağıda yer almaktadır.
Karatay Belediyesi ve Kepez Belediyesi Karşılaştırması
Bu bölümde Konya kentinde yer alan Karatay Belediye hizmet binası
ile Antalya Kentinde yer alan Kepez Belediyesi hizmet binası, kentsel
özellikler, form özelliği, doluluk boşluk oranı ve malzeme renk doku
analizi açısından karşılaştırılmıştır (Tablo 1). Bu karşılaştırma sonucunda
elde edilen veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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İlçe
Belediye
Hizmet
Binası

Karatay Belediyesi

Kepez Belediyesi

Bulunduğu
Kent

Konya

Antalya

İklim
Özellikleri
Kentsel
Özellikler

Kurak İklim Bölgesi

Nemli iklim Bölgesi

Kat Adedi

7

Cephe
Görüntüsü

Kent
içerisindeki
Konumu

Kentleşmenin yoğun olduğu Kentleşmenin yoğun olduğu
bölgede inşa edilmiştir.
bölgede inşa edilmiştir.
5

Eğrisel yüzeyler bir araya Eğrisel yüzeyler bir araya
getirilerek
form getirilerek
form
oluşturulmuştur.
oluşturulmuştur.
Doluluk
Doluluk boşluk dengeleri göz Doluluk boşluk dengeleri göz
Boşluk
önünde bulundurulmamıştır. önünde bulundurulmamıştır.
Oranı
Doluluk oranı boşluk oranına Boşluk oranı doluluk oranına
göre fazladır.
göre fazladır.
MalzemeAlüminyum ve cam cephe
Alüminyum ve cam cephe
Renk-Doku kaplama malzemesi
kaplama
malzemesi
Analizi
kullanılmıştır.
kullanılmıştır.
Tablo 1. Karatay ve Kepez Belediye Hizmet Binaları Karşılaştırma
Tablosu
Form
Özelliği
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Konya ve Antalya kentleri farklı iklim bölgelerinde yer almaktadır.
Konya kenti kurak iklim bölgesinde yer alırken Antalya kenti nemli iklim
bölgesinde yer almaktadır. Konya-Karatay ilçe belediye binası ile AntalyaKepez ilçe belediye binalarının cephe karakteristiklerine baktığımızda
tasarım yaklaşımı olarak benzerlik gözlemlenmiştir. Fakat farklı çevresel
ve kültürel özelliklere sahip alanlarda yapılan tasarımlarda yere özgü
yaklaşımlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Selçuklu Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi Karşılaştırması
Bu bölümde Konya kentinde yer alan Selçuklu Belediye hizmet binası
ile Antalya Kentinde yer alan Muratpaşa Belediye hizmet binası, kentsel
özellikler, form özelliği, doluluk boşluk oranı ve malzeme renk doku
analizi açısından karşılaştırılmıştır (Tablo 2). Bu karşılaştırma sonucunda
elde edilen veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İlçe
Belediye
Hizmet
Binası
Bulunduğu
Kent

Selçuklu Belediyesi

Muratpaşa Belediyesi

Konya

Antalya

Cephe
Görüntüsü

(URL-5)

Kent
içerisindeki
Konumu

İklim
Özellikleri

Kurak İklim Bölgesi
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Nemli iklim Bölgesi

Kentsel
Özellikler

Kat Adedi
Form
Özelliği
Doluluk
Boşluk
Oranları

Kent içerisinde düşünülen
hizmet binasının çevresinde
konut yerleşimleri ve
alışveriş merkezleri yer
almaktadır. Geniş rekreasyon
alanlar düşünülmüştür.
4

Kent
içerisinde
konut
yerleşimlerinin
bulunduğu
bölgede yer almaktadır.

Dikdörtgen ve kare biçimler
bir araya getirilerek form
oluşturulmuştur.
Doluluk boşluk oranı cephe
bütününde dengelidir.

Eğrisel yüzeyler bir araya
getirilerek
form
oluşturulmuştur.
Doluluk boşluk dengeleri göz
önünde bulundurulmamıştır.

5

Cam ve duvar malzemesi Cam ve duvar malzemesi yalın
yalın kullanılarak boya ile kullanılarak
boya
ile
renklendirilmiştir.
renklendirilmiştir. Malzeme
Boşlukların bir bölümünde yalın
kullanılarak
doku
cam
giydirme
cephe oluşturulmuştur.
kullanılmıştır.
Tablo 1. Selçuklu ve Muratpaşa Belediye Hizmet Binaları Karşılaştırma
Tablosu
MalzemeRenk-Doku
Analizi

Konya-Selçuklu ilçe belediye binası ile Antalya-Muratpaşa ilçe
belediye binalarının cephe tasarım yaklaşımına baktığımızda benzer
özellikler görülmektedir. Selçuklu belediye binası cephesinde Selçuklu
dönemi yapılarının özellikleri kullanılmışken Muratpaşa Belediye
binasında biçimsel olarak Roma dönemi sütunlarını andıran düşey taşıyıcı
elemanlar kullanılmıştır.
Meram Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi Karşılaştırması
Bu bölümde Konya kentinde yer alan Meram Belediye hizmet binası ile
Antalya kentinde yer alan Konyaaltı Belediye hizmet binası, kentsel
özellikler, form özelliği, doluluk boşluk oranı ve malzeme renk doku
analizi açısından karşılaştırılmıştır (Tablo 2). Bu karşılaştırma sonucunda
elde edilen veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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İlçe
Belediye
Hizmet
Binası
Bulundu
ğu Kent

Meram Belediyesi

Konyaaltı Belediyesi

Konya

Antalya

Kurak İklim Bölgesi

Nemli iklim Bölgesi

Kent
içerisinde
konut
yerleşimlerinin bulunduğu
bölgede yer almaktadır.
Kentsel
doluluk
oranı
çevresinde
yer
alan
yerleşmelere oranla fazladır.
Çevresinde geniş yeşil
alanlar
düşünülmüştür.
Kentsel
rantın
yüksek
olduğu
yerde
yer
almaktadır.
7

Kentsel yoğunluğun az fakat
rantın yüksek olduğu yerde
yer almaktadır.

Cephe
Görüntüs
ü

Kent
içerisinde
ki
Konumu

İklim
Özellikle
ri
Kentsel
Özellikle
r

Kat
Adedi
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4

Form
Özelliği

Doluluk
Boşluk
Oranları

Malzeme
-RenkDoku
Analizi

Eğrisel yüzeyler bir araya
getirilerek
form
oluşturulmuştur. Kütlesel
olarak ikiye bölünmüştür.
Doluluk boşluk dengeleri
göz
önünde
bulundurulmamıştır. Boşluk
oranı doluluk oranına göre
fazladır.
Giydirme cephe, cam ve
alüminyum
cephe
kaplaması kullanılmıştır.

Dikdörtgen ve kare formalar
bir
araya
gelerek
tasarlanmıştır.
Kütlesel
olarak ikiye bölünmüştür.
Doluluk
dengeli

boşluk

oranı

Cam ve duvar malzemesi
yalın kullanılarak boya ile
renklendirilmiştir.

Tablo 3. Meram ve Konyalatı Belediye Hizmet Binaları Karşılaştırma
Tablosu
Konya-Meram ilçe belediye binası ile Antalya-Konyaaltı ilçe belediye
binalarının cephe tasarım yaklaşımına baktığımızda ise Meram belediye
binası cephesinde giydirme cephe olarak düşünülmüş doluluk boşluk
dengesi ve yerel malzeme özellikleri pek göz önünde bulundurulmamıştır.
İdari bina yerine alışveriş merkezi algısı oluşturmaktadır. AntalyaKonyaaltı belediye binasına bakıldığında, Antalya şehri iklimine uygun
olarak sadece kapalı alanların değil, açık ve yarı açık mekanların da çok
önemli olduğu düşüncesi ile tasarlanmış, doluluk boşluk dengesi
gözetilmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Örnek belediye binaları çevre dostu, kullanıcısına hizmet eden ve
gösterişten uzak olmalıdır. Her tasarım bağlamına göre düşünülmeli, iklim,
topografya ve sosyo kültürel yapı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
İncelenen örneklerde cephelere çok önem verildiği ve diğer tasarım
kriterlerinin göz ardı edildiği görülmektedir. Oysa ki belediye hizmet
binaları daha çok işlevin düşünülmesi gerektiği mekanlardır. Barındırması
gereken işlevlerin doğru organizasyonu sağlanmalı ve tasarım kriterleri
doğru tespit edilerek hizmet edeceği semte uygun bina tasarımları
yapılmalıdır.
Belediye hizmet binaları için yarışmalar daha çok teşvik edilmelidir.
Yer alması planlanan yeni yapı çevresinde inşa edilecek olan belediye
hizmet binası, bulunduğu çevreyi yapısal çevre olma özelliğinden daha çok
bir "semt" olma özelliği kazandırmalıdır. Yoğun programı içeren bu yeni
yapı kütlesinin oluşturacağı mütevazı ve samimi mekanlar yeni yapılaşma
alanını şekillendirmelidir.
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VAN HÜSREV PAŞA KÜLLİYESİ İMARET KAZI
RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON PROJESİ VE
ONARIM ÇALIŞMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Şahabettin ÖZTÜRK
GİRİŞ
Van Kalesi’nin güneyinde yer alan yaklaşık 365.000 m2lik Eski Van
Şehri’nin Urartular döneminde ne şekilde kullandığına dair tarihi belge ve
herhangi bir iz bulunmamaktadır. Ancak, Van Kalesi’nin konumu ve
üzerinde yer alan Urartu mezar ve diğer yapıları dikkate alındığında Eski
Van Şehri’nin bulunduğu alanın sivil yapılaşma için kullanıldığı
düşünülmektedir.
Şehrin doğusu, güneyi ve batısı surlarla, kuzeyi ise Van Kalesi ile
çevrelenmiştir. Şehrin girişi surlarda açılan dört kapı ile sağlanmaktadır.
Bunlardan biri doğu surlarının kuzey köşesinde Tebriz Kapısı, diğeri batı
surlarının kuzey köşesinde yer alan Yalı (İskele) Kapısı, diğer ikisi ise
güney surlarının üzerinde yer alan Orta Kapı (Yeni Kapı) ile Saray (Uğrun)
Kapısı'dır (Öztürk ve Mızrak 2001: 32-34).
Eski Van Şehri topografik olarak az eğimli bir yapıya sahiptir.
Arazinin eşyükselti eğrileri kuzeyden bir uçurum gibi aşağıya doğru inen
kayalıkların dibinden, önce doğu-batı yönüne, sonra güneye, kuzeye ve
tekrar güneye doğru kıvrılıp genişleyerek devam eder.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Tuşba/VAN e-mail: sahozturk13@gmail.com.
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Çizim-1: Van Kalesi-Eski Van Şehir Planı (Ş. ÖZTÜRK)

Şehirde Türklerle Ermeniler yan yana, iyi komşuluk ilişkisi içinde yüz
yıllarca birlikte kardeşçe yaşamışlardır. Şehrin doğu bölgesinde Ermeniler,
kuzeybatı köşesinde Kürtler, orta kısımlarında ise Türkler ağırlıklı olarak
yaşamışlardır (Günel, 41-48: 1993).
Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu kartpostallardan 1914’lü
yıllarda Sur içerisindeki eski şehrin ibadethaneleriyle, resmi binalarıyla,
evleri ve bahçeleriyle bakımlı ve düzenli bir şekilde ayakta olduğu
anlaşılmaktadır (Çizim:1; Fotoğraf:1,2).

Fotoğraf-1: Eski Van Şehri Genel Görünüşü (Ş. ÖZTÜRK)

1655 yılının ortalarında bölgeyi gezen Evliya Çelebi, şehrin 10
mahallesinin olduğunu, bunun üç mahallesinde Ermeni halkın diğer
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mahallerinde ise Müslüman halkın oturduğunu anlatmıştır. Bu
mahallelerden bazıları; Paşa Mah., Horhor Mah., Ulu Cami Mah., Soluk
Mah., İskele (Yalı) Mah., Orta Kapı Mah. ve Tebriz Kapı Mahallesi’dir.
Şehirde iki katlı düz toprak damlı kâgir (kerpiç ve yonu taş, kireç ve cibis
harcı) malzemeden inşa edilen toplam 8.800 ev bulunduğu, kalede ise üç
yüz kadar yeniçeri, topçu ve cebecilere ait evlerin olduğunu belirtilmiştir.
Dominik ve Fransız misyonları ile Rus, İran, İngiliz ve Amerika Birleşik
Devletleri konsoloslukları ise sur dışındaki Bağlar diye bilinen bölgede
bulunurdu.
Şehrin nüfusunun büyük bir bölümünü Müslümanlar oluşturmakla
birlikte yıllara bağlı olarak nüfusun sürekli değiştiği çeşitli kaynaklarda
görülmektedir (Öztürk, Ş. 2004: 52-54)

Fotoğraf-2: Eski Van Şehri Genel Görünüşü (Ş. ÖZTÜRK)

1915-1918 Rus-Ermeni işgali sırasında Eski Van Şehri içinde yer alan
tüm mimari yapılar yakılıp yıkılarak yok edilmiştir. Bu tarihten 2010 yılına
kadar doğanın ve diğer her türlü olumsuz koşulların etkisi altında büyük
bir bölümü yıkılan mimari yapılardan biri de Hüsrev Paşa Külliyesi’nin
önemli bir bölümünü oluşturan İmaret yapısıdır (Çizim:1; Fotoğraf:1-3).
İmaret yapına ait mimari koruma ve yapısal statik proje ve raporlar,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi
Şahabettin Öztürk tarafından yapılarak 2008 yılı içerisinde
tamamlanmıştır.
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Fotoğraf-3: İmaret Kazı Öncesi Genel Görünüşü (Ş. ÖZTÜRK)

KONUMU
Hüsrev Paşa Külliyesi’nin kuzeyinde bulunan İmaret yapısı zemine 16
derece eğik konumda zemine kurulmuştur. İmaretin güneyinde Medrese,
kuzeyinde ise Sibyan Okulu yer almaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
tarafından onarımı 2011 yılında tamamlanan yapı, günümüzde aktif olarak
sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerde yöre halkı tarafından
kullanılmaktadır (Çizim:1; Fotoğraf:3-5).
TARİHÇESİ
İmaret yapısının üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Külliye
Vakfiyesin ‘de yapı topluluğu arasında yer alan imaret, külliyenin diğer
yapıları ile birlikte H.975-M.1567 yılında Mimar Sinan tarafından
planlandığı ve bölge mimarları tarafından inşa edildiği bilinmektedir.
Yüksek mimar Ali Sami Ülgen’in 1949 yılında hazırladığı Van Hüsrev
Paşa Külliyesi proje çalışmalarında İmaret yapısına ait herhangi bir veri
bulunmamaktadır (Öztürk, 14-19: 1996).
İmaret kuzey beden duvarının bir bölümü dışında, temel seviyesine
kadar tamamıyla yıkık bir durumdaydı. Yapıya ait bilimsel kazı ve
temizlik çalışmaları 1996-2002 yılları arasında Van Müze Başkanlığı’nda
ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Restorasyon
bölümleri öğretim elemanlarının katılımı ile yapılarak tamamlanmıştır.
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Fotoğraf-4: İmaret Kazı Öncesi Genel Görünüşü (Ş. ÖZTÜRK)

Fotoğraf-5: İmaret Kazı Sonrası Genel Görünüşü (Ş. ÖZTÜRK)

Kazı ve temizlik çalışmaları sonunda elde edilen tüm veriler
doğrultusunda hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Van
Kültür Varlıkları Bölge Kurul tarafından onaylanmıştır. 2011 Van
Depremi’nde İmaret ilgili kurumların yaptığı teknik incelemelerin
sonucunda yapı hasarsız olarak tanımlanmıştır.
KAZI ÇALIŞMALARI
Hüsrev Paşa Külliyesi’nin kuzeyinde yer alan İmarette yapılan kazı
ve temizlik çalışmaları diğer yapılar ile birlikte eş zamanlı olarak, 19962002 yılları arasında Van Müze Başkanlığı’nda ve Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nin öğretim elemanları katılımıyla gerçekleşmiştir.
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Kazı çalışmalarına başlamadan önce İmaret yapısının da içerisinde yer
aldığı tüm külliye yapısı optik aletler yardımıyla ölçümü yapılmıştır. Alan
düşeyde rakamsal, yatayda alfabetik olarak sıralanmış, önce 10.00x10.00
m’lik ve daha sonra 5.00x5.00 m’lik karolojlara ayrılmıştır. Külliyenin
tüm kazı ve temizlik çalışmaları bu sistematik içerisinde yapılarak
tamamlanmıştır (Uluçam ve Kavaklı, 2000: 11-16).

Çizim-2: Hüsrev Paşa Külliyesi Rölöve Vaziyet Planı (Ş. ÖZTÜRK)
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Fotoğraf-6,7: İmaret Kazı Sonrası Genel Görünüşleri (Ş. ÖZTÜRK)

Kazı ve temizlik çalışmasının ilk aşaması olarak İn-sutü çalışmaları
yapılmıştır. 5.00x5.00 m’lik karolajlar içerisinde yer alan tüm mevcut
mimari yapı elemanların yanı sıra yonu, moloz taşlar ve tuğla malzemeler
ayrı ayrı külliye alanı dışında sağlam ve kırk, hasarlı parçalı olarak iki grup
halinde istiflenerek ayrılmıştır.
Yapılan kazı çalışmaları sistematik olarak düşeyde tabaka tabaka aşağı
doğru kazılarak her tabakadaki tüm verilerin ayrı ayrı in-sutüleri ilgili
karolajlar içerisine yerleştirilerek projeler hazırlanmıştır. Yapılan kazı
çalışmalarının sonunda İmaret iç mimari dokusu ile dış ölçüleri
20.76x22.95 m. olarak tespit edilmiştir (Çizim:2; Fotoğraf:5-7).
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Çizim-3: İmaret Rölöve Vaziyet Planı (Ş. ÖZTÜRK)

Yapı ortasında kubbeli bir mekânın dört yönden iki kemerli tonoz yapısı
ve köşelerde dört adet üzeri kubbeli simetrik bir mekân ortaya çıkmıştır.
Ortaya çıkan beden ve iç mekân duvarlarının yıllarca toprak altında
kalması, su ve nemin olumsuz etkisi bağlayıcı kireç harcının özelliğini
yittirdiğinden dolayı daha fazla dağılmasını önemek amacıyla kısmı
konservasyon uygulaması yapılmıştır. Ahşap dikmeler yardımıyla mevcut
özgün yapı bölümlerinden beden ve örtü sisteminin yıkılmasının önlemek
amacıyla düşey dikmeler kullanılmıştır (Çizim:2,3; Fotoğraf:6,7).
Kazı sonucu ortaya çıkan mimarı mekanlar ve duvar izlerim yardımıyla
rölöve, restitüsyon ve restorasyon uygulama projeleri 1/100, 1/50, 1/20,
1/10, 1/5, 1/2 ve 1/1 ölçeğinde hazırlanmıştır.
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Çizim-4: İmaret Restitüsyon Vaziyet Planı (Ş. ÖZTÜRK)

YAPININ İNCELENMESİ
PLAN
İmaret yapısının güneyde yer alan medresenin kuzey cephesinin
ortasında bir kapı bulunmaktadır. Bu kapı yardımıyla oluşan üzeri açık bir
yol aksi ile imaret kapısına ulaşılmaktadır. İmaret güney beden duvarı
ortasında yer alan çift kanatlı 1.80 m. genişliğindeki kapı yardımıyla
3.35x10.25 m. ölçülerindeki doğu batı istikametinde gelişen üzeri tonoz ile
örtülü imaret yapısına giriş sağlanır.
Giriş kapısının her iki yanında daha üst kotta içten 0.80 m. dıştan ise
0.54 m. genişliğinde mazgal pencere yer alır. Mekânın doğu ve batı
duvarlarının ortasında ise 1.00 m. genişliğinde bir kapı yer alı. Bu kapıdan
köşe odalarına geçiş sağlanır. Bu mekânın kuzeyinde yer alan iki adet
0.80x0.80 m. ölçülerindeki kemer kaideleri üzerinde ortada daha büyük
kenarlarda ise daha küçük yuvarlak kemer düzenlenmesi mevcuttur
(Çizim:4-6).
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Çizim-5,6: İmaret Rölöve ve Restitüsyon Planı (Ş. ÖZTÜRK)

Kemerler yardımıyla imaret yapısının orta kısmında yer alan
10.00x10.00 m. ölçülerindeki kare mekâna girilir. Bu orta mekânın üzeri
10.04 m. çapında tuğla yapılı bir kubbe ile örtülüdür. Kubbenin ortasında
1.00 m. genişliğinde sekizgen formunda bir fenerlik bölümü ile kubbe iç
aydınlatılması sağlanır. Fenerlik bölümünün zemindeki izdüşümünde ise
yine aynı ölçülerde bir orta havuz yer almaktadır. Orta mekânın kuzey, batı
ve doğu bölümleri tıpkı giriş bölümündeki gibi üzeri tonoz örtülü simetrik
mekânlardan oluşur.
Bu mekânların dört köşesinde ise yaklaşık 5.00x5.00 m. ölçülerinde
kare planlı mekânın üzeri tuğla örgülü bir kubbe ile örtülüdür. Bu
mekânlara giriş, içten tonozlu her iki mekânın ortasında açılmış 1.00 m.
genişliğindeki tek kanatlı iki kapı yardımıyla sağlanır. Kapıların birini
karşısında daha üst kotta içte 0.80 m. dıştan ise 0.54 m. genişliğinde mazgal
pencere yer alır. Diğerinin karşısında ise ocak bölümü yer almaktadır.
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Simetrik yapılı imaret yapısının ana kubbesi içten tuğla derz dizilimi
hariç tüm mekân ve duvarlar kireç harç sıvalıdır. Zemin kaplaması ise yonu
taş kaplamalı olarak düzenlenmiştir. Yapının tüm cepheleri 1.20 m.
genişliğinde moloz taş kaplamalı tretuvar ile çevreleniştir.
CEPHELER
İmaret yapısının güney cephesi 23.23 m. uzunluğunda, 5.41 m.
yüksekliğindedir. Tek kademeli 0.10 m. dışa taşıntılı pahlı bir saçak ile
örtü sistemine geçiş sağlanır. Cephenin ortasında yer alan giriş kapısının
üzeri basık kemerli bir yapıdadır. Cephede yer alan dört adet mazgal
pencere zeminden 3.60 m. yükseklikte 0.54x1.10 m. ölçülerinde
dikdörtgen formlu bir yapıdadır (Çizim:7-10).

Çizim-7-8: İmaret Rölöve Doğu ve Güney Cephesi (Ş. ÖZTÜRK)

Güney cephenin örtü sistemin köşelerinde yer alan iki adet baca, ortada
4.70 m. yüksekliğindeki yuvarlak kubbe ve kubbe merkezinde yer alan
2.30 m. yüksekliğindeki fener bölümü ile cephe hareketliliği sağlanmıştır.
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Çizim-9-10: İmaret Rölöve Kuzey ve Batı Cephesi (Ş. ÖZTÜRK)

Batı cephesi, 21.12 m. uzunluğunda, 5.41 m. yüksekliğinde tek
kademeli 0.10 m. dışa taşıntılı pahlı bir saçak ile örtü sistemine geçiş
sağlanır. Cephenin ortasında yer alan iki adet mazgal pencere zeminden
3.60 m. yükseklikte 0.54x1.10 m. ölçülerinde dikdörtgen formlu bir
yapıdadır. Batı cephesinin örtü sistemin kubbe köşelerinde yer alan iki adet
baca, ortada 4.70 m. yüksekliğindeki yuvarlak kubbe ve kubbe merkezinde
yer alan 2.30 m. yüksekliğindeki fener bölümü ile cephe hareketliliği
sağlanmıştır (Çizim:7-14).

Çizim-11: İmaret Restitüsyon Kuzey Cephesi (Ş. ÖZTÜRK)

Çizim-12: İmaret Restitüsyon Doğu Cephesi (Ş. ÖZTÜRK)
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Çizim-13: İmaret Restitüsyon Batı Cephesi (Ş. ÖZTÜRK)

Doğu cephesi, batı cephe mimari özellikleri ile benzer özelliktedir.
Kuzey cephesi ise güney cephesindeki giriş kapısı dışında aynı mimari
özeliklerde inşa edilmiştir.

Çizim-14: İmaret Restitüsyon Güney Cephesi (Ş. ÖZTÜRK)

ÖRTÜ SİSTEMİ
İmaret içten ana kubbenin dört yanında tonoz ile desteklenmiş,
köşelerde ise dört adet daha küçük kubbe ile örtüsü simetrik olarak
planlanmıştır. Örtü sistemi dıştan ana kubbe yanlarda ise % 3 eğimli ve
kurşun kaplamalı olarak inşa edilmiştir. Ana kubbenin merkezinde
yerleştirilen fenerlik bölümünün üzeri piramidal olarak sonuçlanmıştır.
Ana kubbenin dört köşesinde yer alan yonu taştan imal edilmiş olan
bacalar örtü sisteminde yer alır (Çizim:15,16). Kubbe ve örtü sisteminin,
keçe üzeri 1.5 mm. kalınlığındaki kurşun ile kaplanmıştır.
SÜSLEME
İmaret yapısının iç ve dış yapısında herhangi bir süsleme unsuru
kullanılmamıştır.
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Çizim-15,16: İmaret Örtü Sistemi Rölöve ve Restitüsyon Planı (Ş. ÖZTÜRK)

MALZEME VE YAPIM TEKNİKLERİ
Hüsrev Paşa Külliyesi’nin önemli bir bölümünü oluşturan imaret
yapısının inşasında yapım malzeme olarak; yonu taş, tuğla, moloz taş,
ahşap, ponza, kurşun ve metal donatı malzeme kullanılmıştır. Yapıda
kullanılan taş cinsi ise yöresel bazalt ve kalkerdir.
Yonu taş; Pencere, kapı, söve, lento, ocak nişi, saçak silmesi, kemer,
zemin döşeme kaplaması, kubbe fenerlik bölümünün iç ve dış yapısında,
tuğla; İmaret yapısının ana kubbe, beişktonoz ve köşe kubbelerinde, Moloz
Taş; yapının beden ve iç duvarları yapımında ve duvar iç dolgu malzemesi
olarak kullanılmıştır.
Ahşap; Yapının tüm kapı ve pencere doğramaları yapımında, Ponza;
Hafif malzeme olması dolayısı ile tonoz ve köşe kubbe örtü sisteminde
dolgu malzeme olarak doğal ponza malzemesi olarak, kurşun; İmaret
yapısının üst örtü sisteminde keçe destekli 1.5 mm kalınlıkta kurşun
kaplama kullanılmıştır.
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Çizim-17,18: İmaret A-A ve B-B Kesit Rölövesi (Ş. ÖZTÜRK)

Metal Donatı; İmaret yapısının mevcut kemer parçaları ile yeni yapılan
doku arasında statik bütünlüğü sağlamak ve rijitliği korumak amacıyla tüm
kemerlerin iç ve dış yapısında kasnak kiriş şeklinde, ayrıca imaret
yapısının temel ayaklarında, ana kubbe kasnak ve kubbe çevresinde
hidrolik kireç harçlı karışımla birlikte kullanılmıştır.

Çizim-19: İmaret C-C Kesit Restitüsyonu (Ş. ÖZTÜRK)

İmareti oluşturan beden duvarları yaklaşık 0.82 m. kalınlığında olup,
ana kubbe dışında tüm beden ve iç duvarlar ile kubbe ve tonozlar içten
kireç harcı ile sıvalıdır. Yapıda bağlayıcı malzeme olarak kireç harcı
kullanılmıştır (Çizim:17-20).
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Çizim-20: İmaret A-A Kesit Restitüsyonu (Ş. ÖZTÜRK)

ONARIM ÇALIŞMALARI
İmaret yapısının temizlik ve bilimsel kazı çalışmaları 2002 yılında
tamamlanarak yapıya ait tüm mimari veriler elde edilmiştir. Bu mimari
veriler sonucunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak
Van Kültür Varlıkları Bölge Kurul Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.
Onaylanan uygulama projeleri Vakıflar Bitlis Bölge Müdürlüğü tarafından
2009 yılında yapım ihalesi yapılmıştır.

Çizim-21: İmaret Pencere Restorasyon Detayı (Ş. ÖZTÜRK)

İmaret yapısının onarım çalışmaları Vakıflar Bölge Müdürlüğü,
yüklenici firmanın teknik kontrol elemanları ve proje müellifinin ortak
denetiminde yapılarak tamamlanmıştır. Yüklenici firma iş programında yer
alan çalışma esnasında yapının çevre ile ilişkisini kesmek ve iş güvenliğini
sağlamak amacıyla geçiçi koruma çit ile çevreleyerek gerekli önlemler
almıştır.
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Çizim-22: İmaret Kapı Restorasyon Detayı (Ş. ÖZTÜRK)

Kazı sonucunda ortaya çıkan beden duvarlarının stabilitesini sağlamak
amacıyla, gerekli önlemler alınarak, bağlayıcı özelliğini yitirmiş duvarların
uygulama projesinde belirtilen şekilde sağlam kısmına kadar düzenli bir
şekilde sökülmüştür (Ş. Öztürk, 2008: 23-55).
Yapı temeli hidrolik kireç harç ile uygun olan donatılı kirişler yardımıyla
güçlendirilerek yeniden inşa edilerek tamamlanmıştır. Yapının beden
duvarlarının inşasında bağlayıcı madde olarak kullanılan kireç harcı, özgün
harç numunesinin kimya labaratuvarlarında elde edilen analizleri
sonucunda belirlenen birim oran ve karışımları dikkate alınarak yapılmıştır
(Çizim: 21-24; Fotoğraf: 8-26).
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Çizim-23: İmaret Fener Restorasyon Detayı (Ş. ÖZTÜRK)

Eski Van Şehri’nin yüz yıllık yıkımı, doğanın olumsuz etkisiyle yer altı
su kanallarının tahrip olması ve zaman zaman Van Gölü su kotunun
yükselmesiyle taban su kotu sürekli yükselmesiyle gerçekleşmektedir. Bu
nedenle tüm yapılarda olduğu gibi İmaret yapısının taban suları yapının
beden duvarlarını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle yapının beden
duvarlarında yapılan araştırma kazısı ile kapalı drenaj sistemi yapılarak
biriktirilen sular kanallar yardımıyla alan dışındaki daha düşük kota drene
edilmiştir (Çizim: 21-24; Fotoğraf: 8-26).
İmaret kazı ve temizlik çalışmalarında yapı çevresi ve iç mekan çıkarılan
ve alan dışında ayrı ayrı istiflenen tüm moloz taş ve tuğlalar onarımda
kullanılmıştır. Moloz taş dolgu tekniğinde onarılan ya da tamamlanan
bölümleri restorasyon projesine uygun olarak yeniden bakım ve onarımı
yapılmıştır. İmaret tüm kapı ve pencerelerinin, söve ve kaplama yonu
taşlarının yeniden onarım ve bakımları yapılmıştır. Tamamıyla yıkık bir
konumda olan kubbe ve tonozlar projesine uygun olarak tuğla malzeme
kullanılarak örtü sistemi uygulama restorasyon projesi detaylarında
hazırlanan projeye uygun olarak yeniden tamamlanmıştır (Çizim: 21-24;
Fotoğraf: 8-26).
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Çizim-24: İmaret Ocak ve Baca Restorasyon Detayı (Ş. ÖZTÜRK)
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Fotoğraf-8,9: İmaret Kemer Onarım Görünüşleri (Ş. ÖZTÜRK)
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Fotoğraf-10,11: İmaret Kemer ve Tonoz Onarım Görünüşleri (Ş. ÖZTÜRK)
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Fotoğraf-12,13: İmaret Kemer, Kubbe,Tonoz Onarım Görünüşleri (Ş.
ÖZTÜRK)
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Fotoğraf-14,15: İmaret Kemer, Kubbe, Tonoz Onarım Görünüşleri (Ş.
ÖZTÜRK)
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Fotoğraf-16,17: İmaret Kubbe Onarım Görünüşleri (Ş. ÖZTÜRK)
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Fotoğraf-18,19: İmaret Kubbe ve Fener Onarım Görünüşleri (Ş. ÖZTÜRK)
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Fotoğraf-20,21: İmaret Kubbe ve Fener Onarım Görünüşleri (Ş. ÖZTÜRK)
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Fotoğraf-22,23: İmaret İç Mekan Görünüşleri (Ş. ÖZTÜRK)

Fotoğraf-24: İmaret Onarım Sonrası Genel Görünüşü (Ş. ÖZTÜRK)
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Fotoğraf-25: Hüsrev Paşa Külliyesi Genel Görünüşü (Ş. ÖZTÜRK)

Fotoğraf-26: Hüsrev Paşa Külliyesi Onarım Genel Görünüşü (Ş.
ÖZTÜRK)

74

SONUÇ
Eski Van Şehri ve Kalesi konum ve stratejik yapısından dolayı, eski
çağlardan günümüze kadar birçok uygarlık tarafından kullanılmıştır. Her
uygarlık dini, askeri ve sivil mimarlık eserleri ile kadim olan şehri adeta
mimari yapılar ile donatmıştır. Kuşkusuz bu önemli kente hayat veren
dini mimari yapılar içerisinde Mimar Sinan’nın eseri olan, Hüsrev Paşa
Külliyesi’nin önemli bir yer vardır.
Kazı, proje ve onarım çalışmaları belli bir disiplin içerisinde yapılan ve
günümüzde yöre halkı tarafından kullanılan yapılardan biri de hiç
kuskusuz Hüsrev Paşa Külliyesi’dir.
Hüsrev Paşa Külliyesi’nin önemi ve konumu gereği Cuma ve önemli
diğer dini günlerde bir çok insan tarafından ziyaret ya da ibadet amaçlı
olarak kullanılmaktadır. Külliyenin diğer tamlayıcı unsurlarından Han,
Çifte Hamam ve Sibyan Mektebi gibi mimari yapıların, bilimsel kazı ve
uygulama projeleri hazırlanarak ilgili kurul tarafından projeleri
onaylanmıştır. Projelerin uygulaması önümüzdeki günlerde Bitlis Vakıflar
Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar ile külliyenin tüm
birimleri ile tamalanacaktır.
Tarihi, kültürel, turizm amaçlı proje ve uygulamalar sonucunda, Eski
Van kentte sosyal ve kültürel etkinliklerde önemli artış olmuştur.
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