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ÖZ: İki kıtanın birleştiği noktada yer alan ülkemizde üç farklı kıta plağı bir araya
gelmektedir. Dünyanın süre giden tektonik hareketleri neticesinde bu plakların birbirleri
üstünde oluşturduğu gerilim, ülkemizin dünyanın en aktif fay hatlarından birinin üzerinde
bulunması sonucunu doğurmaktadır. Bu fay hattının ülkemizdeki aktif kısmını oluşturan
Kuzey Anadolu Fay Hattı Marmara Bölgesi'nde sonlanmaktadır. Bununla birlikte halen
daha aktif durumda olan diğer fayların da etkisiyle ülkemiz topraklarının %90'ı, büyük
kısmı birinci derece olmak üzere, deprem bölgesidir. Ülkemizde sürekli olarak küçük
depremler meydana gelirken, belirli aralıklarla büyük depremler ortaya çıktığı ve önemli
miktarda hasarlara yol açtığı için, deprem sonrası kalıcı konutların üretimi çok büyük
önem taşımaktadır.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde Doğu Marmara Bölgesinde, bilhassa Yalova,
Kocaeli, Düzce ve kısmen İstanbul'u da etkisi altına alan geniş bir alanda şiddetli
depremler olmuş, özellikle kentsel yerleşmelerde önemli hasarlara yol açmıştır. Çok
büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremlerden sonra, deprem bölgesi yeniden
yapılanma sürecine girmiştir. Bu süreç; deprem konutlarının üretimi için mali kaynak
tahsis edilmesi, arazinin konumu ve zemin koşullarının incelenerek uygun yerleşim
alanlarının belirlenmesi, yerleşim planları ile üretim planlarının hazırlanması, konutlar için
tasarım-ihale-yapım-denetim sürecinin sağlanması, biten konutların depremzedelere
tahsisi gibi konuları içermektedir.
Depremler sonrasında mağdur olmuş hak sahiplerinin yerleşmesi amacıyla 27 ayrı alanda
kalıcı deprem konutları üretilmiştir. Bunların üçte ikisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
kalan üçte biri ise Başbakanlığa bağlı Proje Uygulama Birimi eliyle gerçekleştirilmiştir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sürecin her aşamasında öncü olmuş, mali kaynak tahsisi
için yurt dışı bağlantısı sağlamış, projelerin elde edilmesi için müşavir firmalardan ihale
usulü destek almış, benzeri şekilde diğer kademeleri sonuçlandırarak kalıcı deprem
konutlarının üretilmesini sağlamıştır.
Bu bildiride, kalıcı konut yerleşimlerinin planlanması, projelendirilmesi ve inşa sürecinin o
günkü şartlarda nasıl organize edilerek örgütlendiği ve tasarımcının süreçteki yeri ve rolü
irdelenecektir. Örgütlenmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
incelenerek, tespit edilen sorunlu noktalar için alternatif çözüm yolları önerilecektir.
İncelemenin kapsamı 17 Ağustos Depremi sonrası ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle Kocaeli
sınırları içinde gerçekleştirilen kalıcı deprem konutlarıdır.
Key words: 1999 Marmara Earthquake, Permanent Housing, Gundogdu Settlement, The
Architect’s Role in Process, User Satisfaction.
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ABSTRACT: Turkiye is located on the border of two continents and meeting point of
three techtonic plates. A great tension is created as a result of the movements of earth's
core and the techtonic plates. So our country is located on one of the most active fault
lines on the earth. The active part of this fault line, North Anatolian Fault, ends up in
Marmara Region. Considering the other active faults, 90 percent of Turkiye is first degree
earthquake zone. Frequently there are small magnitude earthquakes, but earthquakes
with high magnitudes take place from time to time, which cause a lot of damages and
puts great importance on production of post earthquake permanent houses.
On August 17 and November 12, 1999, earthquakes with high magnitudes took place on
the eastern part of Marmara Region, effecting a large area including especially Yalova,
Kocaeli, Duzce and partly Istanbul and caused serious damages especially on urban
areas. After these earthquakes, that caused huge damages and casualties, areas effected
gone into a reconstruction process. This process consists of obtaining financial resources,
choosing optimum site considering location and geographic features, production of
projects for locating the buildings and planning of the production process, ensuring the
process of designing, tendering, production and inspection, delivery of the finished
houses.
After the earthquake, 27 different housing developments for the people who lost their
own houses. 2/3 of them were produced by Ministry of Public Works and Housing and 1/3
by Project Application Unit directed by the Prime Ministry. Ministry of Public Works and
Housing was the leader in every step of the process, obtained financial resources from
the international markets, procured consultancy service for the production of the projects
and finished the other stages for the production of permanent housing development.
In this paper, organisation of the process of planning, preparing the projects and the
construction of permanent housing develoments and designers role in the whole process
will be studied. Health of the organization will be examined, alternative solutions will be
proposed for the points with problems. Context of this research is housing developments
produced in Kocaeli after the earthquake that took place on August 17, 1999.

GİRİŞ
Ülkemizde 1925 yılından bu yana kaydedilen depremler incelendiğinde, depremlerin çok
sık aralıklarla yinelendiği, ülkenin çeşitli coğrafi ve demografik özellikler gösteren
bölgelerindeki kırsal ve kentsel yerleşimlerde meydana gelen depremler sonucunda çok
büyük can ve mal kayıplarının ortaya çıktığı, sanayinin yoğun olarak bulunduğu çok geniş
bir kentsel alanda etkili olan 1999 Büyük Marmara Depreminin de sonuçları itibariyle
dünyada en çok kayba neden olan depremler arasında yerini aldığı görülmüştür(Taş vd,
2007).
Depremler, ülkelerin toplumsal ve ekonomik yapılarında yol açtıkları yıkımlar yanında,
toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının yansıdığı farklı ölçeklerdeki
mekanlardan oluşan fiziksel çevrenin de büyük ölçüde ortadan kalkmasına ve
değişmesine neden olmaktadır. Nitekim, Marmara depremi sonrasında yapılan hasar
tespit çalışmalarının sonuçlarına göre, yıkılan ve ağır hasar gören yapılar, bölgedeki
yapıların %50’sini oluşturmakta, onarım ve güçlendirme gerektiren orta hasarlı yapılar
%20, onarım gerektiren hafif hasarlı yapılar %10 oranında bulunmaktadır. Bölgede ancak
%20 oranındaki yapının hasar görmediği saptanmıştır(Önel, 2002a).
Fiziksel çevrelerin kimliği, büyük ölçüde konutlar ve bu konutların birbirleriyle
oluşturdukları bütünle, konut yerleşmeleriyle belirlenmekte ve depremlerde en çok yıkım
konutlarda ortaya çıkmaktadır. Marmara depreminde hasar gören binaların %87.5’ini
konutların oluşturması da bu gerçeği doğrulamaktadır(Taş vd, 2007). Deprem sonrasında
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yapılan çalışmalarda, konutların hasar görme nedenleri olarak, yerleşme yer seçimlerinin
yanlışlığı; zemin-temel-üst yapı ilişkilerinin sağlıklı kurulamaması, taşıyıcı sistem
tasarımındaki yanlışlıklar ve biçim-taşıyıcı sistem ilişkisinin uyuşmazlığı, malzeme
niteliğinin düşüklüğü, uygulamadaki yanlışlıklar ve işçilik kusurları, kullanım sürecinde
binaya bilinçsiz müdahalelerde bulunulması ile bakım-onarım eksikleri vurgulanırken,
sorunun temelinde yatan, yapı üretim sürecinin niteliğinden kaynaklı olarak süreçte yer
alan çok sayıda karar vericinin ve uygulayıcının, birbirleriyle olan ilişkilerinin ardıl, geçici
ve zayıf olması, yetki ve sorumluluklarının belirsizliği, bu belirsizlikten kaynaklı olarak,
yönetim, örgütlenme, eşgüdüm ve denetim eksikliği ile birlikte, özellikle de 1950’li
yıllardan bu yana kentleşme ile ortaya çıkan konut açığının kapatılması için devletçe
izlenen politikaların niteliği ve yetersizliğinin konutu bir rant unsuru haline getirmesinin
ve bunun toplumda yol açtığı rant hırsının etken olduğu görülmektedir(Önel,2002b).
Ancak tüm çalışmalarda, konut ve konut yerleşmelerindeki nitelik konusunun göz ardı
edildiği, soruna bu yönde bütüncül bakılmadığı görülmektedir.
Oysa, içinde yaşadığımız kentlerin asıl kimliğini oluşturan yapı türleri olarak konutlar,
sahip oldukları fiziksel ve estetik özellikleri yanında toplumun ve kullanıcılarının özüyle
ilgili imgeleri de doğrudan yansıtarak sosyal yaşam için de bir çevre oluştururlar(Gür,
2000). Nitelikli bir yapılı çevrenin oluşturulabilmesi konut niteliği ile olanaklıdır (Taş vd,
2007). Konutta yaşam niteliğini ve konforunu etkileyecek önemli kriterler; fiziksel,
sosyal, estetik, ekonomik ve teknolojik değerlerdir. Bu değerler, kullanıcıların kendisini
içerisinde rahat, huzurlu ve mutlu hissedeceği ortamların yaratılmasına yani kullanıcıların
memnuniyet düzeylerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve özellikle toplu olarak üretilen
konutlarda son derece önemli olarak kabul edilmekte, birbirlerini olumlu ya da olumsuz
olarak
etkileyebildikleri
gibi,
konutların
nitelik
göstergelerini
de
belirleyebilmektedir(Dülgeroğlu vd, 1996).
Depremler sonrasında ortaya çıkan büyük konut açığının giderilmesinde çeşitli ülkelerde,
kendi evini yapana para yardımı yapılması, konutların devlet eliyle üretilerek
karşılanması, çekirdek konut yapılarak kullanıcıya verilmesi ve kullanıcıların zaman
içerisinde gereksinmelerine uygun olarak konutlarını geliştirmelerine olanak sağlanması
gibi yaklaşımlar görülmekle birlikte(Öztekin, 2003), bizim ülkemizdeki yaklaşımın kısmen
kendi evini yapana para yardımı yapılması ile ağırlıklı olarak devlet eliyle konut üretilerek
kullanıcılara verilmesi doğrultusunda olduğu ve bu iki yaklaşımın Marmara depreminde de
temel yaklaşım olarak benimsendiği görülmektedir(Sey, 1999; Acarer, 1986).
Konutların üretilmesinde ise, daha az olmakla birlikte prefabrike yapım teknolojileri ile
yaygın bir şekilde yığma ve betonarme iskelet sistemi içeren konvansiyonel yapım
teknolojilerinin kullanıldığı, ilk kez 1992 Erzincan depreminde kullanılan tünel kalıpla
yapım teknolojisinin, hızlı ve çok sayıda üretime olanak vermesi, mevcut iş gücünün ve
ekipmanın adaptasyonunun kolaylığı, çok büyük sermaye yatırımı gerektirmemesi ve
teknolojinin gerektirdiği tasarım düzeninin deprem açısından uygunluğu, 1960’lı yıllardan
bu yana ülkemizde bu teknolojiyi kullanarak konut üreten yapımcı firmaların kazandıkları
deneyimler yanında endüstriyel bir üretim teknolojisi olmasının sağladığı yönetimorganizasyon ve denetim açısından daha nitelikli üretime olanak vermesi nedeniyle yıkık
ve hasarlı yapı sayısının 50.000 civarında olduğu 1999 Marmara depreminde yeğlendiği,
bu yapım teknolojisiyle çok sayıda konut üretildiği ve depremden çok kısa bir süre sonra
kalıcı konut üretimlerinin hemen başladığı görülmektedir(Bilgisu, 2000; Öztekin, 2001).
Bu teknolojinin seçiminde, deprem sonrasında temel sorun olan, barınağını ve fiziksel
çevresini yitiren, psikolojik, toplumsal ve ekonomik açıdan zarara uğrayan insanların bir
an önce konutlarına ve konutların oluşturduğu yerleşim alanlarına kavuşmalarının ve bu
yolla uğradıkları yıkımların etkilerinden bir an önce kurtulmalarının sağlanması; kısaca
çok sayıda konutun en kısa sürede üretilmesinin gerekliliği temel etken olmuştur.
Ancak; kısa sürede çok sayıda konut üretiminin temel hedef olarak alınması; daha önce
yapılan konut üretim uygulamalarındaki yanlışlıklara düşülmeden, konutun, konut
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kullanıcılarının ve toplumun özüyle ilgili imgelerin doğrudan yansıdığı fiziksel ve estetik
özelliklerinin göz önünde bulundurulmasını, bu özellikleri belirleyenlerin ise tasarımcılar
olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini, nitelikli ve gönenç içinde yaşamanın
en önemli koşullarının başında tasarım kararlarının doğru ve gerçekçi bir şekilde verilmesi
ve dolayısıyla da tasarımcının yapı üretim sürecindeki rol ve öneminin anlaşılarak, sürecin
bu doğrultuda gerçekleştirilmesinin önem taşıdığını unutturmamalıdır(Öztekin,2003).
Bilindiği gibi yapı üretim süreci, girişim-planlama-zamanlama(programlama), tasarım,
yapım ve kullanım aşamalarından oluşmaktadır. Girişim-planlama-zamanlama, binaya
olan ihtiyacın ortaya konmasıyla başlamakta, bu aşamada mekan ihtiyaçlarının
saptanması, performans gereksinimi, yer seçimi ve finansal programın oluşturulması gibi
konularda genel kararlar verilmektedir. İkinci aşama yani tasarımın yapıldığı aşama,
çözüm yönünde yapıya ilişkin nitel ve nicel kararların genel anlamda verildiği ve mimari
projelerin hazırlandığı evredir. Üçüncü aşama yani yapım, tasarlanmış yapının
gerçekleştirildiği aşamadır. Dördüncü ve son aşama, kullanım, en uzun zaman dilimini
kapsayan ve yapı ile ilgili sorunların kendini gösterdiği aşamadır. Kültürel ve çevresel
unsurlar yapının oluşum sürecini etkilemekte, bu unsurlara yanıt verebilecek meslek
grubunun da mesleki ve eğitim formasyonu nedeniyle tasarımcı olduğu, yapı ve çevresi
ile ilgili temel kararların da tasarım evresi içinde yer alan tasarımcının sorunluluğunda
olduğu söylenebilmektedir(Taş vd,2007).
Tasarım çok farklı disiplinlerden gelen ve üretim sürecinde yer alan çeşitli ve çok sayıda
karar vericinin ve bunların verdikleri kararları uygulayanların çalışmalarının
örgütlenmesini gerektirmektedir. Tasarımcı farklı disiplinlerden gelen ve sürece katılan
paydaşların görüşlerini, kendi yaratıcılığını ve mesleki birikim düzeyini yansıtarak, yapıya
ilişkin tüm kararları belirlemekte, sürecin en başat karar vericisi olarak faaliyet
göstermektedir. Ancak ülkemizde, mimarın süreçteki rolü özellikle kentleşmeyle birlikte
konut açığının yalnızca nicelik olarak çözülmesinin amaçlanmasıyla giderek önemini
yitirmekte ve bunun sonucunda sağlıksız yapı ve çevreler ortaya çıkmaktadır. Bu bildiri,
fiziksel çevrenin yeniden üretildiği, kentleri yenileme fırsatının yakalandığı böylesine
büyük çaplı bir üretimde, Gündoğdu kalıcı konutlarını esas alarak tasarım ve tasarımcının
süreçteki rolünü gözden geçirmektedir.

AMAÇ VE YÖNTEM
Bu bildirinin amacı, 1999 Marmara depremi sonrasında gerçekleştirilen büyük ölçekteki
kalıcı konut üretiminin üretim sürecinin ele alınarak; bu süreçte ortaya çıkan sorunları ve
tasarımcıların bu süreçteki rolünü; yol açtığı büyük yıkımlara karşın, kentsel dönüşümden
söz edildiği günümüzde, nitelikli ve estetik değeri yüksek, fiziksel çevrelerin oluşturulması
için önemli bir olanak sağlayan deprem olgusunun ışığında irdelemek ve bu olanağın
tasarımcılar açısından yeterince kullanılamamasının nedenlerini ortaya koymaktır.
Bu amaçla çalışmada kaynak taramaları yapılarak, kalıcı konutların üretim süreci ve bu
süreçte karşılaşılan sorunlar saptanmaya çalışılmış, yine bu sorunlar Göndoğdu kalıcı
konutlarına ilişkin kaynakların yüzyüze görüşme ve araştırmalar aracılığıyla gözden
geçirilmesiyle biçimlendirilmiştir.

17 AĞUSTOS VE 12 KASIM MARMARA DEPREMLERİ SONRASI KALICI
KONUTLARIN ÜRETİM SÜRECİ
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra yaşanılan olağanüstü durum nedeniyle
ortaya çıkan kalıcı konut gereksinimini karşılamak amacıyla çeşitli illerde ve bölgelerde
kalıcı konut üretimine gidilmiştir (Tablo 1 ve Tablo 2) (Taş vd., 2007). Bu konutların
üretiminde daha önceki afet uygulamalarından farklı olarak, yeni yerleşim alanlarının
planlanması ve yapıların elde edilmesi işi, tek karar verici olarak bizzat Bayındırlık ve
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İskan Bakanlığı’nca yerine getirilmiştir. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planının
Bakanlık’ça hazırlandığı, ancak buna bağlı olarak çevre düzeni imar planında gösterilen
yeni yerleşim alanlarına ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının bir bölümünün de
yine Bakanlık’ça hazırlandığı(Karaman, Ferizli, Bolu Merkez, Düzce, Subaşı, Yuvacık,
Gölcük, Gündoğdu), bir bölümünün ise müşavir firmalar aracılığıyla elde edildiği
görülmüştür(Uzunçiftlik, Köseköy, Yuvacık, Döngel, Bahçecik, Değirmendere, Derince ve
Çallıca). Uygulama imar planlarında özellikle arazi şartları ve hak sahipliliği sayılarının
değişmesi nedeniyle kaçınılmazlık gösteren revizyonların yapılması ve değişikliklere
gidilmesi ise yine Bakanlığın birimleri olan Teknik Araştırma ve Uygulama Genel
Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller bankası Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla
son şekillerini almıştır(Erten,2002).
Tablo-1. Deprem bölgelerindeki kalıcı konutların sayısal dağılımı (Taş vd., 2007)
Bölge

Konut birimleri sayısı

Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
İstanbul
Yalova
Çerkezköy
Toplam

17776
8228
8470
1734
810
5476
559
43053

Tablo-2. Kocaeli Bölgesi’nde yapılan kalıcı konutların sayısal dağılımı(Taş vd., 2007)
Bölge

Proje alanı

Kurum ve Kuruluşlar
Bağış

Kocaeli

Gündoğdu(I)
Gündoğdu(II)
Bahçecik
Döngel
Köseköy
Uzunçiftlik
Yuvacık
Derince
Şekerpınar
Değirmendere
Hisareyn
Şirinköy
Yeniköy
Karamürsel
Hereke
İlimtepe
Toplam

200

204
252

Bay. İsk. Bak.
1606

Dünya Bankası
2820

942
708
1780
300
444
1240

558
3568
1120
556
980

498
656

7518

9602

Toplam
1806
2820
942
708
204
252
1780
300
558
444
1240
3568
1120
556
980
498
17776

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, kalıcı konutların yapımını müşavir firmalara ihale etmiş ve
gerçekleştirilecek konutların mimari projelerinin de kendi belirttiği koşullar çerçevesinde
hazırlanmasını müşavir firmalardan istemiştir. Bunun yanında konutların bir bölümü
devletçe finanse edilirken bir bölümünün de Dünya Bankası’ndan alınan krediyle finanse
edilmesi yoluna gidilmiş ve ikinci tür finansmana konu olan konutların sorumluğu TOKİ
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İdaresi bünyesindeki Proje Uygulama Birimi’ne verilmiştir. Ayrıca bölgede, finansmanı
çeşitli kuruluşlarca yardım amaçlı bağış olarak yapılan kalıcı konut üretim yaklaşımı da
benimsenmiştir. Bütün üretim yaklaşımlarında Bakanlık, gerek mimari projeleri gerekse
yapım sürecindeki onay ve denetimleri bizzat yürütmüş ve sürecin tek yöneticisi olarak
sistemde var olmuştur. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi projelerinde de Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı sözleşmeleri değil, FIDIC’e uygun şartname ve sözleşmeler kullanılmıştır.
Kalıcı konutların yapım süreci, 27 ad. yerleşim alanının planlanmasıyla Bakanlık ve
Başbakanlık Proje Uygulama Birimi yanında, yardım amaçlı çeşitli kurum ve kuruluşların
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Bu doğrultuda Bakanlık kalıcı konut üretimi sürecinin başında, yaptırılacak olan kalıcı
konutları, kamu yapı ve tesisleri ile işyeri inşaatları için yayınlanmış olan 574 sayılı kanun
hükmünde kararname’nin 3.maddesi kapsamında yeralan geçici 14.maddesi çerçevesinde
müşavirlik, proje üretimi-mühendislik ve kontrollük hizmetleri işini, benzer işleri yaptığı
bilinen ve yeterli olacağı tahmin edilen firmalardan teklif almak suretiyle kapalı zarf
usulüyle ihaleye sokmuştur. Deprem bölgesi 5 bölgeye bölündüğünden ihaleye davet
edilen 21 firmadan 5’i ihaleyi kazanmıştır(Özgen, 2003). İhale süreci, 23 Aralık 1999’de
ihale ilanı verilmesi, 5 Ocak 2000’de tekliflerin alınması, önseçim ve değerlendirme
sonucunda 28 Ocak 2000’de 5 firmayla pazarlık yapılması, 5 Şubat 2000’de ihalenin
sonuçlandırılmasıyla çok kısa ve sıkışık bir zamanda bitirilmiştir(Erten,2002).
İhaleyi kazanan firmalar ve üstlendikleri konut sayısı ve bölgeleri aşağıda belirtilmiştir:
• Bolu-Düzce 6000 konut+1000 işyeri INVESCO İnş.Yat. Danış.Tic.Ltd.Şti.
• Sakarya-Merkez 6000 konut+1000 işyeri PROKON İnş.Yat.Danış.Tic.Ltd.Şti.
• Kocaeli-Merkez 6000 konut+1000 işyeri YÜKSEL Proje Uluslar Arası A.Ş.
• Kocaeli-Gölcük ve Körfez Bölgesi 6000 konut+750 işyeri SUYAPI Müh.ve Müş. A.Ş.
• Yalova-İstanbul 6000 konut +500 işyeri UBM+PETA+HIRA Adi Ortaklığı
Bakanlık tarafından yapılan ihalede müşavir firmaların yapacakları işler; Jeolojik zemin
etütleri, yeni yerleşim alanları için imar planı hazırlanması ve uygulanması, tasarım
hizmetleri, proje yönetim hizmetleri, inşaat kontrollük hizmetleri ve verilerin
sayısallaştırılması(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet Konutları Proje İhale Şartnamesi ve
Sözleşmesi) olarak sıralanmaktadır. Bakanlık, ihaleyi verdiği müşavir firmalar aracılığıyla
elde ettiği mimari projelerde tek karar verici olarak davranmış ve firmaların kendisine
sunduğu mimari projeler arasından seçtiklerinin üretimine onay vermiştir.
Proje Uygulama Birimi’ne verilen Dünya Bankası konutları ise Bakanlık tarafından yapılan
uygulamalardan farklı olarak; Yerleşim alanı planlaması, konut tasarımları, inşaat
kontrollük hizmetlerini farklı müşavir firmalara ayrı ayrı ihale ederek elde etmiş, böylelikle
farklı kurumsal işleyişlerin ve farklı projelendirme süreçlerinin bir arada yürütülmesi
sonucu bütüncül bir yaklaşımdan yoksun farklı mekansal yorumlamalar, farklı tipler ve
sonuçlar ortaya çıkmıştır(Erten, 2003).
Özetle deprem sonrası yapılaşma alanlarında ağırlıklı olarak uygulanan üretim modelleri,
hem Bayındırlık Bakanlığı’nın hem de Dünya Bankası Kredisi ile Başbakanlık Proje
Uygulama Birimi’nin uyguladığı kalıcı konut üretim modelleridir. Her iki tür üretim yapısını
da Gündoğdu kalıcı konut bölgesinde görebilmek olanaklıdır. Bu nedenle bildiride her iki
uygulamanın da yer aldığı Gündoğdu kalıcı konut alanı inceleme konusu olarak ele
alınmıştır. Bölgede ayrıca üçüncü tür bir uygulama olarak özel bir kuruluş vasıtasıyla
yardım amaçlı bağış olarak üretilmiş kalıcı konutlar yer almakla birlikte, daha çok ilk iki
uygulamanın değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu konutlar 2001 tarihinden itibaren
kullanılmakta, konut yerleşimi deprem bölgesinde üçüncü büyük ‘kalıcı konut yerleşimi’
uygulaması özelliğini taşımaktadır.
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KOCAELİ-GÜNDOĞDU KALICI KONUTLARINDA YAPI ÜRETİM SÜRECİ ve
TASARIMCILARIN ROLÜ
Çalışma alanı olarak seçilen Gündoğdu Kalıcı Konut Bölgesi, Kocaeli’nde planlanmış en
büyük bölge olup yaklaşık 2.500.000 km2’lik alanda ve merkeze yaklaşık 3.5 km
uzaklıkta, şehrin dışındaki tepelerde konumlanmıştır(Şekil 1 ve Şekil 2). Bölgede,
konutların 1606 adeti Bayındırlık Bakanlığı’nca, 2820 adeti Dünya Bankası’nca ve 200
adeti özel girişimce (Türk Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası) finanse edilerek yaptırılmış
toplam 4626 birim kalıcı konut bulunmaktadır(Taş,vd., 2007).
Bölgedeki konutlar tünel kalıp teknolojisiyle inşa edilmiştir. Isıtma, doğalgaz kombi
sistemi ile sağlanmaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile özel kesim tarafından
yaptırılan konutlar toplam 99 m2, 3 oda 1 salon’dan; Dünya Bankası tarafından yaptırılan
konutlar ise 70–80 m2 olup, 2 oda 1 salondan oluşmaktadır. Deprem sonrasında
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde yaptırılan kamuoyu
araştırmaları sonucu, depremzedelerin 3 kattan daha yüksek konutlarda oturmak
istemedikleri saptandığından (Hakyemez, 2003) Gündoğdu yerleşimi ağırlıklı olarak
Başbakanlık Proje Uygulama Birimi tarafından yapılan 3 ve 2 katlı tasarlanmış konutlar ile
Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılan 3 ve 4 katlı tasarlanmış konutlardan
oluşmaktadır(bakınız Gündoğdu Kalıcı Konut Yerleşimi Fotoğrafları bölümü).
Konut tasarımında teknolojiye uygun olarak Konut bloklarında her katta 2 ve 4 daire
şeklinde konut tipolojilerinin belirlendiği ve çözüldüğü görülmektedir. Tüm konut
tiplerinde mutfak, salon, tuvalet, depo-kiler mekanlarına erişim, giriş holünden
sağlanmış, yatak odaları ve banyoya ulaşım ise gece bölümünün sınırını oluşturan bir
koridor ile belirlenmiştir. Giriş holü, konuta giriş ve konuttan çıkışı kolaylaştırmak
amacıyla koridordan görece geniş yapılmıştır. Tüm konutlarda mutfakla ilişkili bir balkon
bulunmaktadır. Konut bloklarında genel olarak bir bodrum mevcuttur. Kapıcı dairesi,
sığınak ve teknik mahaller (yakıt deposu, kazan dairesi, pano odası), konutların depoları
bu bodrumda çözülmüştür. Konutların ortalama boyutları yaklaşık olarak şöyledir: Salon
18-23m², ebeveyn yatak odası 11-14m², büyük oda 10-11m², küçük oda 8.5-10m²,
mutfak 8m², banyo 5m², tuvalet 2m², depo-kiler 1.5m², giriş holü 3.5-5.5m², koridor 46m², balkon 3-3.5m²(Taş vd., 2007).
Gündoğdu Kalıcı Konut bölgesindeki konut tipolojilerinin ve konutların özelliklerinin
belirlenmesi işleminin tasarımcılarca gerçekleştirilmesinin bir tasarım konusu olması
yanında bölgenin Marmara Depremi sonrası oluşturulan diğer kalıcı konut yerleşimleri
gibi; yeni bir fiziksel çevrenin yaratılması niteliğiyle de bir kentsel tasarım konusu
oluşturduğu söylenebilmektedir. Kentler ve kent parçalarının tasarımı tarih boyunca
bilinçli olarak ele alınan bir konu olup, özellikle 1950’li yıllardan sonra artan konut
ihtiyacına koşut olarak toplu üretimlerin artmasıyla(Cömertler,2003), parsel bazında
gelişmeler yerine büyük ölçekli bütüncül gelişmeler oluşturmak amacıyla arazi geliştirme
ve kentsel çöküntü alanlarının yenileştirilmesi yönündeki eğilimlerin kent ve kent
parçalarının tasarımına daha da önem kazandırdığı bilinmektedir(Levy, 2000). Konut
tipolojilerinin ve konut tasarımlarının başarısı, üretilen konutların ve konutların içinde
yaşayan kullanıcıların oluşturduğu değer yargıları ve memnuniyet düzeylerinde
somutlaşmaktadır. Tasarımcıların, konut tipolojilerinin ve konutların fiziksel, sosyal,
estetik, ekonomik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesinde oynadığı rol yanında,
konutların ortaya çıkardığı yerleşimin başarısında da rol oynadıkları yadsınamaz bir
gerçek olarak somutlaşmaktadır. Aynı zamanda bir kentsel tasarımın başarısı başta
tasarımcı olmak üzere tüm aktörlerin aralarında sağladıkları uyum ve işbirliği sürecinin
başarısının sonucunda ortaya çıkmaktadır(Kayasu, Yaşar, 2003).
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Şekil-1. Kocaeli-Gündoğdu Kalıcı Konut Yerleşim Alanı (Taş vd.,2007)

Şekil-2. Kısmi Gündoğdu Yerleşimi-Bakanlık ve Proje Uygulama Birimi Konutları Alanı
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Ancak kalıcı konutlarının üretim sürecine bakıldığında tasarımcılar ve yapımı
gerçekleştiren proje müelliflerinin gözüyle yapılan değerlendirilmelerde(Mimarlık Dergisi,
2003), tasarımcıların kendilerine verilen rolden ve örgütlenmeden şikayetçi oldukları,
süreç içerisindeki birleştirici rollerini yerine getiremedikleri, tasarım kararlarında
teknolojinin kısıtlamalarını aşamadıkları görülmekte ve bunların kentsel tasarım açısından
yerleşmede sorunlara neden olduğu saptanmaktadır. Bu doğrultuda;
•

Yerleşimdeki konutlarda sadece ayrık nizamların tercih edildiği ve süreklilik
unsurunun bulunmadığı(Günay, 2003),

•

Sosyal ve kültürel donatıların yetersiz olduğu ve yerleşimin kalbini
oluşturamadıkları (Günay, 2003), tarafımızca yerinde yapılan alan incelemesinde
ve gözlemlerde de mevcut durum itibariyle sosyal donatıların varlığına rağmen
yetersiz kaldıklarının yerleşimde yaşayanlarca ifade edildiği,

•

Afet öncesinde, deprem olduğu takdirde yerleşim alanlarının belirlenmemiş
olduğu, (Balamir, 2003),

•

Kentsel planlamanın içinde yer aldığı kentin yerel yönetimlerinin sürece dahil
edilmediği, yerleşim kararlarının verilmesinde görüşlerinin alınmadığı(Balamir,
Karataş, Atabaş, 2003) görülmektedir.

Gündoğdu Konutlarına Konut tasarımı açısından bakıldığında ise;
•

Konuttan ve alandan yararlanacak olan kullanıcıların sosyo-kültürel, sosyoekonomik durumlarının, yaşam alışkanlıklarının, aile yapılarının ve konuta yönelik
beklenti ve isteklerinin bilinmiyor olması ve bunların bir veri teşkil etmemesi
neticesinde yapılan tasarımlar olduğu,

•

Projelerin sınırlı tipte ve kısa zaman içinde üretilmesinin istendiği,

•

Bakanlık tarafından depreme dayanıklı tasarımın ön plana alınarak, bu teknolojiye
yönelik tasarımlar yapılmasının koşul olarak öne çıkarıldığı,

•

Deprem sonrası bilimsel olarak bütün analiz ve sentez çalışmaları yapılamadığı için
tasarımlarda eksiklik ve hataların olduğu(Karataş, 2003),

•

Tip projelerin henüz eskiz aşamasındayken altyapı-makine-elektrik ve ilgili diğer
disiplinlerdeki çalışanların bir araya gelip ortak karar almaması neticesinde süreç
içinde bazı aksaklıkların ortaya çıktığı(Karataş, 2003),

•

Ve sonuç olarak yerleşim ve konut tasarımında tasarımcıların süreçte edilgin bir
duruma düşürülmesi ve devletin tasarımcıların özgür olmasını engellemesi ve
tasarımın sınırlandırılması olarak belirlendiği görülmektedir.

Öte yandan, konuya kullanıcı memnuniyet düzeyleri açısından bakılmıştır. Bu doğrultuda
Gündoğdu Kalıcı Konut Yerleşmesinde 2006 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada(Taş vd,
2007), kullanıcıların yerleşimden ve konutlardan memnuniyet düzeyleri anketler
aracılığıyla saptanmıştır. Çalışmada kullanıcıların memnuniyet düzeyleri;
•

Yerleşimle ilgili memnuniyet (yaya kaldırımları, sokak genişlikleri, güvenlik algısı,
yerleşimin estetiği, konutun estetiği, konutta yaşamak ve yerleşimde yaşamak altkoşullarından memnuniyet - Grafik-1).
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•

Sosyal şartlardan memnuniyet (yerleşim bölgesi, sosyo-kültürel yapılar, sağlık
yapıları, şehir merkezine erişim, kamu binaları ve toplu taşıma alt-koşullarından
memnuniyet - Grafik-2).

•

Konut planlarından memnuniyet (konut büyüklüğü, genel kullanışlılık, mekânların
kullanışlılığı, depo, çamaşır kurutma imkanı, gelişmeye/eklemeye uygunluk altkoşullarından memnuniyet - Tablo-3),

•

Bölgede yaşıyor olmaktan duyulan genel memnuniyetleri(Grafik-3) aracılığıyla
ortaya konmaya çalışılmıştır.

Çalışma sonuçlarına göre;

Sosyal şartlarla ilgili olarak, %10-65 arasında değişen oranlarda genel olarak
memnun oldukları(özellikle kamu yapılarında %47’lere varan memnuniyetsizlik
düzeyi ve sosyo-kültürel yapılarda %43’e ulaşan memnuniyetsizlik düzeyi hariç)

•

Konutların kullanışlılığı açısından %44-%75 arasında değişen oranlarda memnun
olduklarını ortaya koymaktadır. Bölge genelinde konutlar alt koşullardan biri olan
geliştirmeye/eklemeye uygunluk açısından yetersiz bulunmuştur. Kullanıcılar iç
mekan ilişkilerini önde tutmaktadırlar. Ancak, diğer odaları aynı boyutta olmasına
rağmen salonun 18m² olması ve kiler odasının olmaması yüzünden iki odalı evlerle
ilgili memnuniyet seviyesi düşüktür. Dahası banyo ve tuvaletin aynı mekan içinde
tasarlanmış olması memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Her evde bir balkon olması,
kullanıcılarca yetersiz görülmektedir(Taş vd.,2007).
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Grafik-1. Gündoğdu Kalıcı Konutlarında Yerleşimle İlgili Memnuniyet Düzeyi (Taş vd.,
2007)
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Grafik-2. Gündoğdu Kalıcı Konutları Sosyal Şartlardan Memnuniyet Düzeyi (Taş vd.,
2007)

Tablo-3. Gündoğdu Kalıcı Konutları Planlarından Memnuniyet Düzeyi(Taş vd., 2007)
Konut Planları
Memnun
Memnuniyetsiz

Özel
Girişim
(%)
95

Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı
(%)
82

Dünya
Bankası
(%)
77

Genel
Memnuniyet
(%)
83

5
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23

17

Grafik-3. Gündoğdu Kalıcı Konut Bölgesinde Yaşamakla İlgili Genel Memnuniyet
Düzeyi(Taş vd.,2007)
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Çalışma; edinilen bulgular ışığında, kullanıcıların çeşitli konularda memnuniyetsizlikleri
olması yanında büyük ölçüde bu bölgede ve bu evlerde oturuyor olmaktan memnun
olduklarını ortaya koymuştur(Taş vd.,2007).
Buna karşılık çalışmada, bazı kullanıcıların konutların kendilerine yetmediğini belirttikleri,
konutların büyütülmesini ve bazı mekanların genişletilmesini istedikleri ve bu durumdan
memnun olmadıkları için konutta bazı tadilatlar yapmak istedikleri saptanmıştır.
Konutlarda, özellikle depolama hacimlerinin ve tek balkon olmasının yetersiz görüldüğü,
banyo ve tuvaletlerin tek bir mekan içerisinde olmasının kullanıcılar açısından hoşa
gitmediği görülmektedir. Ancak bu bölgede oturan insanların hem eğitim düzeylerinin
hem de gelir düzeylerinin düşük olması nedeniyle(%51 ilkokul, %28’inin orta, %18’inin
lise ve üstü eğitim düzeyine sahip olması ve %31’inin de işçi-memur-serbest meslek
çalışanı olması) ev sahibi olmalarının memnuniyet düzeyini arttırdığı, dolayısıyla yapılan
anketin çelişkiler içerdiği ve gerçekçi bir değerlendirmeyi beraberinde getiremediği
saptanmıştır(Taş vd.,2007).
Diğer yandan tarafımızca, Gündoğdu’da yaşayan kullanıcılar ve muhtarlıklarla yapılan
yüzyüze görüşmelerde edinilen bilgilerin, bu çalışmanın sonuçlarını desteklediği
görülmüştür. Konutlarda oturanların %70’inin ev sahibi olduğu yerleşimde, kent merkezi
ile bağlantıyı sağlayan yolun kötü ve yetersiz olması, ulaşımın kötü yerleşim alanları
arasından sağlanması, bazı kullanıcıların blokların arka bahçelerinde sebze yetiştirmesi ve
yine kullanıcıların arka bahçelerde depo ve kiler için barınak yapması, istinat duvarları,
ağaçlandırma, toprağın çimlenmesi ve çevre düzenlemesinin eksikliği, yerel yönetimden
de yeterince hizmet alınamadığı saptanmıştır.
Çalışmada, kalıcı konutların üretim süresindeki organizasyon ve örgütlenmesindeki
aksaklıklar ve tasarımcıların rolünün geri plana itilmesi nedeniyle, yerleşim ve mekan
niteliklerinde beklenen düzeye erişilemediği, istenilen yerleşimin ve konutların ortaya
çıkmadığı ve birbirlerini tekrarlayan konut tipleri, tekdüze mekan anlayışı ve binaların
tasarımının bunda en büyük etken olduğu görülmektedir.
Böylelikle kaynaklardan ve görüşmelerden elde edilen sonuçların, daha önceki yıllarda
İzmit’te uygulanan tünel kalıpla üretilen toplu konutlarda kullanıcıların ve üretim
teknolojisine ilişkin eğilimlerin araştırıldığı çalışmalardaki sonuçlarla benzerlik gösterdiği
vurgulanmalıdır(Öztekin, 2001, Öztekin, 1996). Bu durumun, önce üretim teknolojisinin
seçilmesi, kullanıcılarla ilgili ön bilgi ve belgelerin olmayışı, kısaca kullanıcı profillerinin
eksikliği
ve
sürecin
organizasyonundaki
tasarımcıya
hareket
kabiliyetinin
bırakılmamasının sonucu olduğu saptanmaktadır.
Gündoğdu yerleşiminde ve diğer kalıcı konut yerleşimlerinde sağlam zeminde kısa
zamanda halka acil konutlar yapmak düşüncesinin tasarımcıların amaçlarının da önüne
geçtiği, bundaki önemli etkenin devletin politikası olduğu, süreçte tasarım açısından fazla
zaman ve olanak tanınmadığı için yerleşimdeki tasarımın çevreye estetik katkısının
olmadığı ve mimari anlamda bir tasarım niteliği taşımadığı saptanmıştır.
Bu yerleşimde, sadece iyi zeminin sağlanmış olmasının, depreme güvenli bir teknolojinin
seçilmiş olmasının ve insanların bir an önce konut sahibi yapılmasının ön planda
tutulmasının, ne yazık ki niceliğin ön plana çıkmasına ve tasarımcının rolünün ihmal
edilmesine, daha iyi şehirleşmiş, kentle bütünleşmiş bir yerleşim ve konut alanı elde
edilmesini engellediğine ve bunlara rağmen yüksek düzeyde kullanıcı memnuniyetine yol
açmasına sebep olduğu saptanmıştır.
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Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler bu ölçekteki büyük bir projenin kısa
sürede yapılmasının başarı olduğunu gösterirken, mimarlık ve kentsel tasarım açısından
çevreye hiçbir şey katmadığını ve hatta deprem konutlarının günümüzün kentleşmiş yapılı
çevrenin gereksinimlerini karşılamaktan uzak kalmasının ülke ekonomisindeki ödenmiş
bedel olduğunun düşünülmesine yol açtığını kuvvetlendirmektedir(Erten, 2003).
Sonuç olarak, sürekli afet yaşayan ülkemizde afet sonrası çözüm bulmaktan vazgeçip,
olası bir afet öncesi afete hazırlık bilinciyle çalışmalar yapılarak kentlerimizin
planlanmasının ve yönetilmesinin gerekli olduğu(Birkan, 2005), bu insanlar ve konutlarla
ilgili verilerin, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel vb. verilerin önceden temin edilmesi, bu
verilerin yerleşim ve konut tasarımlarının yapılmasında mimarlık ve kentsel anlamda
tasarıma
katılmasının
sağlanmasına
ve
istenen
projelerin
bu
doğrultuda
gerçekleştirilmesine önem verilmesini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla
çalışmada, ister deprem öncesi, ister deprem sonrası tüm konut üretim süreçlerinde
tasarımcılara büyük rol düştüğü ve böyle bir örgütlenmenin de tasarımcılara bu
sorumluluğu ve bu görevi vermesi gerektiği bir kez daha saptanmış olmaktadır.

KOCAELİ GÜNDOĞDU KALICI KONUT YERLEŞİMİ FOTOĞRAFLARI
Kocaeli-Gündoğdu Yerleşiminde, yerinde yapılan incelemelerde elde edilen birçok fotoğraf
arasından, aşağıda verilen fotoğraflar seçilmiştir.

Resim-1. Gündoğdu Genel Yerleşimi
(Kısmi Görünüm)

Resim-2. Gündoğdu Genel Yerleşimi
(Kısmi Görünüm)
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Resim-3. Gündoğdu Yerleşimi’nden Kocaeli
Kent Merkezi Görünüşü

Resim-5. Dünya Bankası Konutlarından

Resim-4. Gündoğdu Yerleşimi’nden
Kocaeli Kent Merkezi’ne Giden Yol

Resim-6.Bay. İsk. Bakanlığı Konutlarından

Resim-7. Dünya Bankası Konutları Arkasında
Tarım Yapılan Bahçe

Resim-9. Dünya Bankası Konutları
Alışveriş Merkezi

Resim-8. Dünya Bankası Konutları
Arkasında Depo Amaçlı Baraka

Resim-10. Bay. İskan Bakanlığı Konutları
İlköğretim Okulu
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