Özet:
Çok katl› konutlarda önemli problemlerden
biri, kullan›c›lar›n de¤iflebilirlik taleplerinin
karfl›lanamamas›d›r. Bu çal›flmada, söz
konusu taleplere karfl›l›k vermek amac›yla
bir strateji olarak kullan›labilecek, "yap›
elemanlar›n›n hiyerarflik organizasyonu"
yaklafl›m› aç›klanacakt›r.
Yap› elemanlar›n›n hiyerarflik
organizasyonu kavram›, elemanlar›
hiyerarflik düzende, karfl›l›kl› etkileflim
içinde alt sistemler olan bir yap› sistemi
düzenini ifade eder.
Elemanlar› hiyerarflik sistem kurallar›na
göre organize edilen bir konut yap› sistemi,
hiyerarflinin alt düzeyindeki elemanlar›n (alt
sistemlerin) de¤ifltirilmesine imkan
tan›yarak, konutta de¤iflebilirlik
sa¤layabilir. Hiyerarflik sistemin, de¤iflebilir
bir model (aç›k sistem) özelli¤i
kazanabilmesi için, alt sistemlerinin fiziksel
ve fonksiyonel bak›mdan birbirinden
ba¤›ms›zlaflt›r›lmas› gerekir. Ayr›ca,
hiyerarflik yap› sistemlerinde sabit ve
de¤ifltirilebilir bölümler ayr›m›n›n
yap›lmas›, bu bölümlere ait yap› alt sistemlerinin önceden belirlenmesi gerekir.
De¤iflebilirli¤i amaçlayan aç›k yap›
çal›flmalar›nda yap› genellikle, doku, destek
ve tamamlay›c› olarak isimlendirilen üç
temel alt sistemden oluflturulur.
Bu düzeylerin herbiri, hiyerarflik organizasyon içinde farkl› kapasitelere ve farkl›
karar alanlar›na sahiptir.
Çok katl› konutlar›n de¤iflebilirli¤inin
artt›r›lmas› için bu çal›flmada yap› sistemi
hiyerarflik düzende kal›c› ve de¤ifltirilebilir
özellikli iki bölüme ayr›lm›flt›r. Bu
ayr›mdaki sabit ve kal›c› elemanlar bölümü
"destek yap›", de¤iflebilir elemanlar bölümü
ise "tamamlay›c› yap›" olarak
adland›r›lm›flt›r.
Sabit ve tafl›y›c› destek yap› bölümü,
de¤iflebilirlik için kapasite sunar ve
de¤ifliklik yapma koflullar›n› belirler.
Tafl›y›c› olmayan tamamlay›c› yap› bölümü
ise, bireysel kullan›c›lar›n de¤ifltirme ve
yeniden düzenleme ihtiyaçlar›n› karfl›lar
One of the important problems in multi-storey
housing is that the building systems can not
meet the variability demands of the users. In
this study, "hierarchical organization of building elements approach" which can be applied
as a strategy in order to set a suitable environment for meeting the variability demands will
be explained.
The term "the hierarchical organization of
building elements" explains a building system
order in which building elements are interactive sub-systems within the framework of the
hierarchical order.
A house building system, which has building
elements within the framework of the hierarchical order can supply change possibility in the
housing by means of changing of the elements
(sub-systems) in the sub-levels of the hierarchy.
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Girifl
Çok katl› konut tasar›mlar›nda gerçek
kullan›c› kimli¤inin belirsizli¤inden
(anonimli¤inden) ve kullan›c›lar›n konutu
kullan›m dönemlerinde ortaya ç›kabilecek
fonksiyonel eskimeden kaynaklanan konut
ile kullan›c›s› aras›ndaki uyumsuzluk
problemi, konutta de¤iflebilirlik (1)
taleplerine yol açar.

Konut tasar›m veya kullan›m dönemlerinde de¤iflebilirlik taleplerinin
karfl›lanamama nedeni ço¤unlukla, kal›c›
ve sabit nitelikli elemanlara sahip yap›
sistemlerinin(2) kullan›lmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Ancak, yap› sistemlerinin sabit (de¤iflmez) karakteri ile
kullan›c›lar›n dinamik (de¤iflken) karakteri
aras›nda ortaya ç›kan uyumsuzluk
problemi, yap› sistemini oluflturan baz›
yap› elemanlar›na(3) de¤ifltirilebilme
yetene¤i kazand›r›larak çözülebilir.
Yap› sistemini oluflturan elemanlar
aras›nda hiyerarflik iliflki biçimini öngören
"hiyerarflik organizasyon yaklafl›m›",
hiyerarflinin üst düzeyindeki elemanlar›n
sabit kalmas›na karfl›n, alt düzeydekilere
de¤ifltirilebilir olma imkan› tan›d›¤› için,

çok katl› konutlarda de¤iflebilirlik sa¤lama
stratejisi olarak kullan›labilir. Yap›
üretiminin endüstrileflmesi ve sistemli yap›
üretimi do¤rultusunda Avrupa’daki konut
yap›m yöntemlerinin geliflim süreci ile
birlikte ön plana ç›km›fl olan bu yaklafl›m,
endüstrileflme olgusunun birbirleriyle
çeliflir gibi görünen, rasyonalleflme ve
kullan›c›lar›n bireysel isteklerinin
karfl›lanmas› amaçlar›n› uzlaflt›rabilmesi
nedeniyle önem tafl›maktad›r.
Yap› sisteminde hiyerarflik organizasyona
dayal› de¤iflebilirlik sa¤lama stratejisinin
uygulanabilmesi için, yap›da "sabit" ve
"de¤ifltirilebilir" bölümler ayr›m›n›n
yap›larak, bu bölümlerin birbirinden
fiziksel olarak ba¤›ms›zlaflt›r›lmas› ve her
bölümün kapsam›na giren yap› elemanlar›n›n belirlenmesi gerekmektedir. Söz
konusu ayr›m›n yap›lmas›nda, elemanlar›n
hiyerarflik düzeylerini belirleyen tafl›ma ve
tafl›nma fonksiyonlar›n›n yan›s›ra,
ekonomik ve teknik aç›dan de¤ifltirilme
güçlükleri de belirleyici rol oynar.
Bu çal›flmada, çok katl› konut yap›lar›nda
de¤iflebilirlik sa¤lama stratejisi olarak
kullan›labilecek olan "yap› elemanlar›n›n
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hiyerarflik organizasyonu yaklafl›m›" ele
al›nacak, bu konudaki görüfller ve uygulamalar aç›klanacak ve daha sonra
de¤iflebilirlik sa¤lamak amac›yla, çok katl›
konutlarda yap› elemanlar›n›n hiyerarflik
organizasyonuna yönelik bir öneri sunulacakt›r.

Sistemlerin De¤iflebilirli¤i ‹çin Bir Model
Olarak Hiyerarflik Aç›k Sistemler
Genel Sistem Teorisi tüm sistemlerin,
sistemin özel anlam›na ve içeri¤ine ba¤l›
kalmaks›z›n ortak kurallar› kabul etti¤ini
ileri sürer (Von Bertalanfy 1968). Sistemlerin söz
konusu ortak kurallar› ve özellikleri,
Genel Sistem Teorisi ve Sibernetik gibi
alanlarda çeflitli çal›flmalarla ortaya
konmufltur.
Karmafl›k yap›lar (structures) için bir
organizasyon biçimi olarak hiyerarfli
(aflama s›ras›) üzerine yazd›¤› bir
makalesinde Simon, hiyerarflik (aflama
s›ral›) sistem için, "temel alt sistemin en
düflük düzeyine eriflinceye kadar, yap›da
hiyerarflik düzen içinde s›ra ile oluflan alt
sistemler aras›ndaki iliflkiden ortaya ç›kan
sistem" tan›m›n› yapm›flt›r
(Simon 1962, 467-482).

De¤iflebilir sistem için en uygun model
olan aç›k sistem (open system), Von
Bertalanfy taraf›ndan, "çevresi ile madde
al›flverifli yapan, bileflenlerini sürekli
olarak oluflturup çözümleyen bir sistem"
olarak tan›mlanm›flt›r (Von Bertalanfy 1968).
Koestler, sistem ile çevresi aras›ndaki
al›flverifl sürecinde dinamik kararl›¤›n
sürdürülmesini veya kal›c› durum ve
formun devaml›l›¤›n› sa¤layan
karakteristikleri ortaya koymufl ve
sözkonusu sistemlerin, çevreleriyle
enerji ve madde al›flveriflini sürdürerek,
karmafl›k form ve fonksiyonlar›n›
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koruyabildiklerini belirtmiflir
(Koestler 1967).
Hiyerarflik sistemlerde, hiyerarflinin
düzeyleri ve her düzeydeki elemanlar
aras›ndaki iliflkiler önem tafl›r. Simon, bir
sonraki üst düzeyi oluflturmak üzere bir
araya gelen bir veya daha çok bileflen
grubunu bünyesinde toplayarak ortaya
ç›kan hiyerarflinin her bir düzeyi ile
karakterize edilen endüstriyel süreçteki
hiyerarflik organizasyona bir örnek olarak,
bileflen alt gruplar› (component
sub-assemblies) kavram›n› ileri sürmüfltür
(Simon 1962, 467-482).

Alexander, alt sistemlerin birbirleriyle
iliflkisi konusunda yapt›¤› bir aç›klamada,
alt sistemlerin fiziksel ba¤›ms›zl›¤›n›, aç›k
sistemlerdeki uyabilirli¤in (adaptability)
kalitesinin belirledi¤ini ifade etmifltir. Bu
görüfle göre, e¤er de¤iflen bir çevreyle
ba¤lant› içindeki de¤iflen bir sistem o
çevreyle adaptasyonunu sürdürme
durumundaysa, sistem ba¤›ms›z
fonksiyonlu ve ayr›labilir (isolable) bir
bileflen gibi fiziksel ba¤›ms›zl›¤a sahip
alt sistemlerden kurulu olmal›d›r. Söz
konusu bileflenlerin de¤iflime ihtiyac›
olmad›¤› dönemlerde ortaya koydu¤u
dinginlik, de¤iflime ihtiyac› olmayan di¤er
bileflenlerin de¤ifltirilmesini imkans›z
duruma sokmaz (Alexander 1964).
Hiyerarflik aç›k sistemlerin temel
özelliklerini, ileri sürülen çeflitli görüfllere
dayal› olarak afla¤›daki gibi özetlemek
mümkündür:
-Hiyerarflik aç›k sistemler, belirli
düzeylerde organize edilen alt sistemler
aras›ndaki iliflkilerden oluflur
(Simon 1962, 467-482).
-Hiyerarflik aç›k sistemler, çevreleriyle
al›flverifl yetene¤ine sahiptir
(Von Bertalanfy 1968).
-Hiyerarflik aç›k sistemler, göreli ba¤›ms›z
bileflen alt gruplar› içinde organize
edilebilir (Simon 1962, 467-482).

For a hierarchical system to be a variable model (open system), its sub-systems must be independent from the
physical and the functional concerns.
In addition, in the hierarchical building
systems, the separation of the fixed and
the variable parts must be realized and,
elements of these parts must be defined.
In variability aimed Open Building
works, the building is generally formed
of three main sub-levels which are
called Tissue, Support and Infill. Each
of this levels has different variability
capacity and decision levels within the
framework of the hierarchical order.
In order to achieve an increase in the
variability of multi-storey buildings, in
this study, the building system is divided into two parts with permanent and
changeable properties within the
framework of the hierarchical order. In
this dividing, the part with fixed and
permanent elements are called the
"support construction" and the part
with variable elements is called the
"infill construction".
The fixed and bearing support construction part offers capacities for variability and assigns the change circumstances. The non load-bearing infill
construction part which can be
changed easily meets the variability
and re-use needs of the users.

Hiyerarflik Sistem, Yap› Sistemi,
De¤iflebilirlik.
Keywords:
Anahtar Kelimeler:

Hierarchical System, Building System,
Variability.

Çok katl› konutlarda de¤iflebilirlik sa¤lama stratejisi: “Yap› Elemanlar›n›n hiyerarflik organizasyonu” yaklafl›m›

1 Mimarl›k alan›nda, de¤iflik
amaçl›, çeliflkili ve genellikle birbirleriyle anlam birli¤i tafl›mayan
aç›klamalarla ifade edilen ve
üzerinde araflt›rmac›lar›n farkl›
yorumlar yapt›¤› "konutta
de¤iflebilirlik (variability in housing)" kavram› bu çal›flmada, "kullan›c› özellikleri ve ihtiyaçlar›nda
ortaya ç›kabilecek de¤iflikliklere
uyum sa¤lamak üzere, tasar›m ve
kullan›m dönemlerinde konut yap›
sistemini oluflturan elemanlar›n
(tafl›y›c› olmayan) kolayl›kla
de¤ifltirilebilmesi ve yeniden
düzenlenebilmesi, di¤er bir deyiflle,
tasar›m ve kullan›m döneminde
konutun de¤iflebilme yetene¤i"
anlam›nda kullan›lm›flt›r. Birçok
yabanc› literatürde kullan›lan
flexibility (esneklik) ve changeability (de¤ifltirilebilirlik) terimleri, bu çal›flmada üzerinde durulan de¤iflebilirlik (variability)
kavram› kapsam›nda ele al›nm›fl,
ancak, çeflitli araflt›rmalarda
esneklik (flexibility) kavram› kapsam›nda kullan›lan "uyabilirlik"
(adaptability) terimi yap› elemanlar›n›n de¤ifltirilmesi ile ilgili
olmad›¤› için, "büyüme" (growth)
terimi ise tafl›y›c› sistemin de
de¤ifltirilmesini öngördü¤ü için,
çal›flma kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.

2

Yap› sistemi (building system)

kavram› bu çal›flmada, "belirli bir
amaca hizmet edecek yapay çevre
(yap›/bina) oluflturmak üzere
gereken elemanlar›n çeflitli biçim
ve yöntemlerle bir araya getirilmesi sonucunda elde edilen
bütün yap›" anlam›nda
kullan›lm›flt›r.

3Yap› sistemi hiyerarflisinin alt
düzeylerinde yeralan, boyutlar› ve
biçimi belirli yap› malzemesi olan
yap› bilefleni (building component), çeflitli yap› bileflenlerinin
de¤iflik biçim ve yöntemlerle
biraraya getirilmeleri sonucunda
elde edilen, yap›n›n belirli fonksiyonunu üstlenen ve mekån elemanlar›n›n somut bir nitelik
kazanmas›n› sa¤layan yap› bileflenleri grubu (building components assembly) ve yap› sistemi
hiyerarflisinin üst düzeylerinde
yeralan, yap› bileflenleri
gruplar›n›n bir araya getirilmesi
sonucunda biçimlenerek mekan
özelli¤i kazanan mekân eleman›
(space element), bu çal›flmada,
de¤iflebilirlik taleplerini karfl›layacak "yap› eleman› (building element)" kavram› kapsam›nda ele
al›nm›flt›r. Bu nedenle çal›flmada
üzerinde durulan yap› eleman›
kavram›, iç duvar kaplamas›ndan,
prefabrike banyoya kadar uzanan
genifl bir yap› parças› yelpazesini
kapsamaktad›r.

-Ba¤›ms›z bileflen alt gruplar› içinde
organize edilmeleri, hiyerarflik aç›k
sistemlerin uyabilirli¤ine (adaptability)
katk›da bulunur (Alexander 1964).
-Hiyerarflik aç›k sistemlerin aç›kl›k
(openness) nitelikleri, onlar›n denge
durumlar›n›n (stability) esas›n› oluflturur
(Koestler 1967).

Yap› Sisteminde Hiyerarflik
Organizasyon ve De¤iflebilirlik
Yap› sisteminde hiyerarflik organizasyon,
sistem elemanlar›n›n kendilerinin de daha
alt düzeyde karfl›l›kl› etkileflim içindeki alt
elemanlardan oluflan birer alt sistem
olduklar› bir düzeni ifade eder. Bir yap›
sistemi, alt sistem elemanlar›n›n (kolonlar,
tafl›y›c› duvarlar, kirifller, döflemeler,
tesisat elemanlar›, bölme duvarlar›,
kap›lar, kaplamalar, vb.) belirli bir
hiye-rarflik düzen içinde, çeflitli yöntem
ve biçimlerde biraraya getirilmesiyle
organize edilebilir. Bu düzendeki bir yap›
sistemi hiyerarflisinin belirli bir düzeyinde
yeralan bir alt sistem eleman›, çeflitli alt
alt sistem elemanlar›ndan oluflan bir yap›
sistemi parças›d›r (örne¤in, bir yap›
sisteminin döfleme/tavan eleman›n›n alt
sistem eleman› olan havaland›rma tesisat›
eleman›, hiyerarflik organizasyonun daha
alt düzeyinde yeralan so¤utucu, vantilatör,
pompa, borular, ›s› ve nem kontrol
araçlar›, vb. alt alt sistem elemanlar›ndan
meydana gelir).
Hiyerarflik düzende organize edilen bir
yap› sisteminin de¤iflebilirlik (aç›kl›k)
niteli¤ine sahip olabilmesi için
hiyerarflinin, teknik-fonksiyonel bak›mdan
birbirinden ayr›labilir ve göreli fiziksel
ba¤›ms›zl›¤a sahip alt sistemlerden
oluflturulmas› gerekir. Hiyerarflinin çeflitli
düzeylerinde yeralan alt sistemlerin söz
konusu ayr›labilirlik ve ba¤›ms›zl›k
dereceleri, ayn› zamanda yap› sisteminin

de¤iflebilirlik derecesini de belirler.
Yap› sisteminde hiyerarflik organizasyon
yaklafl›m›, sa¤lad›¤› de¤iflebilirlik imkân›
kapsam›nda, hiyerarflinin çeflitli
düzeylerinde yeralan elemanlara olan
ihtiyac› karfl›lamak üzere, farkl› teknolojilerin birbirleriyle iliflkilendirilmesi ve
uzlaflt›r›lmas› için bir organizasyon kural›
olarak da kullan›labilir. Ancak böyle bir
yaklafl›mda, hiyerarflik iliflki içindeki iki
eleman›n, alt sistem organizasyonunda
çeflitlili¤e imkân sa¤layabilmesi için,
birbirleri ile göreli iliflkilerinin esnek
(flexible) olmas› gerekir
(Doshi ve Alexander 1963, 17-20).

Doshi ve Alexander, yap› sistemini
oluflturan ana strüktür (main structure) ile
onun tamamlay›c›s› (filler) aras›ndaki
iliflkileri nitelendiren üç temel kural ortaya
koymufltur (Doshi ve Alexander 1963, 17-20):

-Ana strüktür her zaman
tamamlay›c›s›ndan daha kal›c›d›r,
-Ana strüktürün üstlendi¤i fonksiyon,
genellikle tamamlay›c›n›n fonksiyonundan
daha kesin ve de¤iflmezdir,
-Baz› durumlarda tamamlay›c›n›n geliflimi,
pazar hareketleri ve bireylerin geçici ve
özel istekleri do¤rultusunda olabilir.
Yap› sistemini oluflturan elemanlar›n
de¤iflebilirlik amaçl› hiyerarflik
organizasyonu yaklafl›m›, modern
mimarl›k teorisinin biçimlenmesinde
önemli rol oynam›flt›r. Özellikle, yap›
sisteminde hiyerarflik düzende organize
edilen yap› alt sistemlerinden iki temel
grubun (hiyerarflinin üst düzeyindeki
tafl›y›c› destek elemanlar› ve alt düzeyindeki tafl›nan tamamlay›c› elemanlar)
birbirinden fiziksel ve fonksiyonel
bak›mdan ba¤›ms›zlaflt›r›lmas›, de¤iflebilir
konut uygulamalar›n›n geliflimine büyük
katk›da bulunmufltur (Oxman vd. 1983, 33-38).
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20. Yüzy›l›n ilk yar›s›nda Avrupa
kentlerinde ortaya ç›kan yeni konut
anlay›fl›n› yans›tan ve Le Corbusier
taraf›ndan gerçeklefltirilen Domino Evi
projesi (1914), konut yap› sistemlerinde
de¤iflebilirlik amaçl› hiyerarflik
organizasyon konusunda iyi bilinen ilk
örneklerden biridir. Bu projede yap›
sistemi hiyerarflinin üst düzeyinde, sabit
nitelikli (kullan›m ömrü daha uzun olan)
betonarme kolon, döfleme/tavan ve
merdiven eleman›, alt düzeyinde ise, sabit
nitelikli elemanlar›n gerçeklefltirilmesinden sonra uygulanabilen de¤ifltirilebilir
nitelikli (kullan›m ömrü k›sa) tamamlay›c›
yap› elemanlar› yer al›r (fiekil 1)

(Frampton 1992, 149-160).

fiekil: 1

‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra
Avrupa’da konut alan›nda ortaya ç›kan
büyük aç›¤›n giderilmesine yönelik olan,
kaynaklar›n en iyi biçimde kullan›larak en
k›sa sürede mümkün oldu¤u kadar fazla
say›da ve yeterli kalitede konut üretme
giriflimleri, yap›y› oluflturan bütün
elemanlar›n sistematik biçimde
organizasyonunu öngören sistemli yap›
(systems building) kavram›n›n geliflimine
önayak olmufl, sistemli yap› uygulamalar›,
savafl sonras› dönemlerde endüstrileflmifl
yap› kapsam›nda genifl uygulama alan›
bulmufltur.
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1950’li y›llardan itibaren Avrupa’da
gerçeklefltirilen ve betonarme tafl›y›c›
duvar perdeli prefabrike elemanlar›n
kullan›ld›¤› ilk endüstrileflmifl yap› sistemlerinde (‹ngiltere’de CLASP,
Danimarka’da Larson&Nielsen, Fransa’da
Camus), her sistem, sadece kendine özgü
biçim ve türdeki sistem elemanlar›n›n,
kendine özgü yöntemlerle bir araya
getirilerek organize edilmesi sonucunda
oluflturulabilmekteydi (her firma kendi
özel eleman›n› tasarlar, üretir ve uygulard›) (Schimid ve Testa 1969). De¤iflebilirlik
ihtiyac›n›n dikkate al›nmad›¤›, daha çok
say›sal aç›¤›n teknik ve ekonomik hedefler
do¤rultusunda kapat›lmas› amac›yla
uygulanan bu tür yap› sistemleri kapal›
sistemler olarak adland›r›l›r. Kapal› yap›
sistemleri, sadece kendi sistemine özgü
ve özel bir plan› uzlaflt›rmak üzere
tasarlanan elemanlardan oluflan ve bu elemanlar›n di¤er sistem elemanlar› ile
kombinezonuna imkân sa¤lamayan özel
ve statik sistemlerdir (Tapan 1973).

Kapal› sistemlerin de¤iflen ve çeflitlenen
kullan›c› ihiyaçlar›na, yeni yaflam
tarzlar›na, amaçlanan mimari çevre kalitesine ve kent ölçe¤indeki de¤erlere yeteri
kadar cevap verememesi, bu tür yap› sistemlerini kullanan ülkelerde 1970’li y›llardan itibaren yeni de¤erlendirmelerin
yap›lmas›n› gerektirmifltir (fiener 1990). Bu
de¤erlendirmeler sonucunda belirlenen
hedefler ise, endüstrileflmifl aç›k yap› sistemlerinin gereklili¤ini ortaya ç›kartm›flt›r.
Özel bir plana (tasar›ma) ba¤l› kalmadan
eleman üretiminin yap›labilmesine, herhangi bir yap› sistemi eleman›n›n di¤er bir
yap› sistemiyle uyuflabilmesine ve sistemin de¤iflebilirli¤ine imkân tan›yan aç›k
yap› sistemleri (Tapan 1973), hiyerarflik
düzende organize edilen ve aralar›nda
fiziksel-fonksiyonel ayr›m olan alt sistemlerden kurulu dinamik sistemlerdir.

fiekil: 1
Domino Evi projesinde
konut yap› sistemi
hiyerarflisinin üst düzeyinde
yeralan ve tamamlay›c›
yap› elemanlar›n›n
de¤iflebilirli¤i için kapasite
oluflturan sabit nitelikli
yap› elemanlar›
(Frampton 1992, 153)
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-Doku (tissue) düzeyi (alt düzeyler için
s›n›rlar› ortaya koyar),
-Destek (support) düzeyi (alt düzey için
s›n›rlar› ortaya koyar, üst düzeyin kurallar›na göre düzenlenir),
-Tamamlay›c› (infill) düzeyi (üst düzeyin
kurallar›na göre düzenlenir).
OBOM grubu ayr›ca, çeflitli kapasite
düzeylerinde belirlenen tasar›m verilerine
ve yaflam koflullar›na ba¤l› olarak, kapasitelerin bölünme düzeylerini (konut
düzeyleri) de flöyle s›ralam›flt›r (fiekil 5):
-Konut blo¤u (building block) düzeyi,
-Konut (dwelling) düzeyi,
-Oda (room) düzeyi.
fiekil 5’de ortaya konan hiyerarflik düzene
göre, içine yerlefltirilen konut bloklar›ndan
daha yüksek düzeyde yer alan doku, konut
bloklar› y›k›ld›¤›nda veya yeniden infla
edildi¤inde de¤iflmeyip mevcudiyetini
koruyabilir. Konut bloklar› içinde ise,
destek ve tamamlay›c› ayr›m› yap›labilir.
Bir destek alan›, farkl› konut birimi düzenlemelerini içerecek biçimde bölünebilir ve
söz konusu bölünme, tasar›m sürecinde
yap›labilece¤i gibi, deste¤in yap›m› bittikten sonra da gerçeklefltirilebilir. Konut birimi içinde gerçeklefltirilen düzenlemelerin, sonradan de¤ifltirilip çeflitli
alternatifler aras›ndan yeni tercihler yapabilme ve bu tercihlerin de daha sonra
de¤ifltirilme imkân› vard›r. Hiyerarflinin
daha alt düzeyinde yerald›¤› için tamamlay›c›da yap›lan de¤ifliklikler, üst düzeydeki konut birimini etkilemez. Yap›da hiyerarflik organizasyon sonucunda elde edilen
söz konusu düzeyler ayn› zamanda, üretim
sürecinde karar verme alanlar›n› ve
paylafl›lan karar yetkilerini de belirler.
Böyle hiyerarflik iliflki içinde tabakalaflm›fl
bir karar verme biçimi, ancak her düzeyle
etkileflimli ba¤›ms›z son ürün söz konusu
oldu¤unda gerçekleflebilir. Bu son ürün,
daha alt düzeydeki seçim alternatifleri için
koflullar› oluflturur ancak, ayn› alt
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düzeydeki de¤iflikliklerden
etkilenmez (Van Randen 1992, 71-116).
Yukar›da aç›kland›¤› gibi, yap› sistemini
oluflturan elemanlar›n hiyerarflik organizasyonu yaklafl›m›, hiyerarflinin alt
düzeyindeki elemanlar›n (tafl›y›c›
olmayan) de¤ifltirilmesi ve denetimine
imkân tan›yarak, yap›da de¤iflebilirlik için
uygun ortam oluflturabilir. Böyle bir
ortamda de¤iflebilirlik sa¤lamak amac›yla
do¤ru kararlar›n verilebilmesi, yap› elemanlar›n›n hiyerarflik düzende
organizasyonunun yan›s›ra, söz konusu
elemanlar›n tafl›ma ve tafl›nma fonksiyonlar›na ba¤l› olarak, yap› sisteminde sabit
ve de¤ifltirilebilir bölümler ayr›m›n›n
yap›lmas› ve bu bölümlere ait yap›
elemanlar›n›n belirlenmesi ile mümkün
olabilir.

Yap› Sisteminin Sabit ve De¤ifltirilebilir
Bölümlere Ayr›m›
Yap›da sistemli bir çeflitlilik sa¤lamak
amac›yla genellikle iki temel fonksiyonu,
tafl›ma ve mekân s›n›rland›rma fonksiyonlar›n› karfl›layan elemanlar›n birbirlerinden
ba¤›ms›zlaflt›r›lmas› ve iç duvarlara mümkün oldu¤unca tafl›nan eleman görevi verilmesi fikri kabul görmüfl (Meyer-Bohe 1976),
bu do¤rultuda düzenlenen projeler, yap›
içinde farkl› ihtiyaçlara uygun çeflitli plan
çözümlerine imkan sa¤lad›¤› için, modern
mimari hareketin tipik örneklerini
oluflturmufltur.
Yap› elemanlar›n›n fonksiyonlar›n›n
ayr›m› kural› Van Doesburg taraf›ndan,
modern mimarinin önemli özelliklerinden
biri olarak ifade edilmifltir. Van
Doesburg’a göre, yap› elemanlar›ndan
yola ç›karak geliflen modern mimaride,
duvarlar art›k yük tafl›mad›¤› için, tafl›y›c›
olan noktalar azalmakta ve sonuçta
mimarl›k aç›k sistem biçimini almaktad›r.
Bu aç›k sistemde tek mekandan ibaret
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-Alt düzeydeki bir de¤ifliklik (dolap
kapa¤›n›n de¤ifltirilmesi) üst düzeyde
(mutfak dolab›nda) de¤iflikli¤i
gerektirmez,
-Üst düzeydeki bir de¤ifliklik (mutfak
dolab›n›n de¤ifltirilmesi), alt düzeyde
(dolap kapa¤›nda) de¤ifliklikle sonuçlan›r.

Söz konusu yap› bölümleri ile iliflkili
olarak elde edilen konut bölümleri de,
kendi içlerinde hiyerarflik düzen oluflturabilir. Konut bölümleri hiyerarflisi
çal›flmada s›rayla, "konut blo¤u", "konut
birimi" ve "oda (mekân)" olarak
adland›r›lm›flt›r (fiekil : 7).

Çok Katl› Konutlarda De¤iflebilirlik
Sa¤lamak Amac›yla Kullan›labilecek,
"Yap› Elemanlar›n›n Hiyerarflik
Organizasyonu Yaklafl›m›"
Yukar›da belirtilen görüfllere dayal› olarak
çok katl› konut yap› sistemleri, de¤iflebilirlik özelliklerine göre, hiyerarflik düzende
iki temel bölüme ayr›labilir. Çal›flmada bu
ayr›m›n sabit ve de¤iflmez parçalar
bölümü "destek yap›", hareketli ve
de¤ifltirilebilir parçalar bölümü de
"tamamlay›c› yap›" olarak adland›r›lm›flt›r.

Hiyerarflik düzenin alt düzeyinde yeralan
tamamlay›c› yap› ise, kullan›c›lar
taraf›ndan seçilebilme ve yönlendirilebilme imkân›na sahip, tafl›y›c› olmayan,
de¤ifltirilebilir ve ço¤unlukla iç mekâna ait
elemanlar›n oluflturdu¤u yap› bölümüdür.
Destek yap› içinde ihtiyaçlara göre de¤ifltirilebilme özelli¤i tafl›yan tamamlay›c›
yap›, bölücü iç duvarlar, sabit olmayan
cephe duvarlar›, balkon elemanlar›,
iç merdivenler ve asma kat döflemeleri,
sabit olmayan ›slak mekân duvarlar› ve
ekipmanlar›, yatay tesisat borular›, iç

Sabit ve de¤ifltirilebilir elemanlar›n
hiyerarflik düzende bir araya gelmesinden
oluflan bir yap› sisteminde, sabit ve
de¤ifltirilebilir elemanlar›n miktarlar›
aras›ndaki iliflki, yap›n›n de¤iflebilirlik
derecesini ortaya koyar. Bir yap›n›n
de¤iflebilirlik derecesinin yüksek olabilmesi için de¤ifltirilebilir, dolay›s›yla
de¤iflebilirlik taleplerini karfl›layabilen
elemanlara daha fazla sahip olmas›
gerekir. Bu durumda, maksimum
de¤iflebilirlik derecesine sahip bir yap›
sisteminde tafl›y›c› elemanlar, ortak
sirkülasyon elemanlar› ve tesisat ana
kanallar› destek yap› bölümünü, di¤er tüm
elemanlar ise tamamlay›c› yap› bölümünü
oluflturur. De¤iflebilirlik derecesinin
düflük olmas› istenen durumlarda ise,
kullan›c›lar›n önceden tahmin edilebilen
de¤ifliklik talebi olas›l›klar›na göre
saptanan s›n›rl› say›da elemana (de¤iflmesi
olas› yap› elemanlar›na) de¤iflebilirlik
özelli¤i kazand›rmak yeterli olabilir
(Friedman 1994, 3-12).
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De¤iflebilirlik sa¤lamak amac›yla
hiyerarflik düzende iki temel yap›
bölümüne ayr›lan çok katl› konut yap›
sisteminde, hiyerarflinin üst düzeyinde
destek yap› bölümü yeral›r. Destek yap›,
sabit, uzun ömürlü ve yap›da çeflitli
de¤iflikliklerin yap›lmas›na zemin
haz›rlayan elemanlardan oluflmaktad›r.
Bir yap› sisteminin tafl›y›c› elemanlar›
(temel, kolon, kirifl, duvar, döfleme, vb.),
ortak sirkülasyon elemanlar› (merdiven,
asansör, vb.), cephe duvarlar›, balkon elemanlar›, çat› elemanlar›, ›slak mekân
duvarlar› ve ekipmanlar›, çat›, su, elektrik
ve gaz tesisat giriflleri, düfley tesisat borular›, tesisat flaftlar›, vb. elemanlar› destek
yap›ya ait olabilir. Böylece destek yap›,
yap›y› ayakta tutan, yap› s›n›rlar›n›
belirleyen, yap›daki ba¤›ms›z bölümlerin
ortak fonksiyonlar›n› yerine getiren ortak
alan ve elemanlar› kapsayan, çeflitli mekan
organizasyonlar› için kapasite sunan yap›
bölümü olarak tan›mlanabilir.
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göre, hiyerarflinin üst düzeyinde yeralan
destek yap› konusunda verilecek kararlar›n
tamamlay›c› yap›y› etkilemesine karfl›n,
bir alt düzeyde (tamamlay›c› yap›
düzeyinde) verilecek de¤ifliklik kararlar›,
destek yap›ya ba¤›ml› olan tamamlay›c›
yap›n›n de¤iflebilirlik niteli¤i oran›nda
destek yap›y› etkilemeyecektir (etkinin
tamamen ortadan kalkmas› için tamamlay›c› yap›n›n destek yap›dan fiziksel
bak›mdan tamamen ba¤›ms›z, dolay›s›yla
maksimum düzeyde de¤iflebilirlik
yetene¤ine sahip olmas› gerekir). Di¤er bir
deyiflle, tamamlay›c› yap›n›n çevresini
oluflturan destek yap› elemanlar›n›n
de¤iflmesi durumunda, tamamlay›c› yap›
elemanlar›n›n da otomatik olarak
de¤iflmesi gerekir. Ancak bir tamamlay›c›
yap› eleman›, içinde yerald›¤› destek
yap›dan ba¤›ms›z olarak çok çeflitli düzenlerde yerlefltirilebilir ve de¤ifltirilebilir.
Böylece destek yap›s› gerçeklefltirilmifl
olsa bile mevcut koflullara göre, destek
yap› içinde sonradan çeflitli mekan organizasyonlar›n›n elde edilmesi ve çeflitli türde
tamamlay›c› yap› eleman› alternatifinin
kullan›m› mümkün olabilir.
Yukar›da belirlenen hiyerarflik organizasyon modeline uygun olarak ve çok katl›
konut yap› sistemini oluflturan
elemanlar›n, teknik ve fonksiyonel ömürleri, de¤ifltirilme maliyetleri, de¤ifltirilmelerinin teknik güçlü¤ü ve kullan›m›
aksatma süresi gibi, de¤ifltirilmelerini
engelleyici özellikleri aç›s›ndan yap›lacak
bir s›n›fland›rmada, yap› elemanlar›, hiyerarflik düzende üç temel grupta toplanabilir (Tablo 1) (Ayayd›n ve Deniz 1995, 255-276):

-Tafl›y›c› elemanlar, ortak sirkülasyon
elemanlar›, boru esasl› düfley tesisat
flartlar›:
Bunlar, bir yap› sisteminde de¤ifltirilmesi
çok külfetli olan yap› elemanlar›d›r ve
sonradan de¤ifltirilmelerinin uygun
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olmad›¤› genel bir e¤ilim olarak kabul
edilmifltir. Bu nedenle söz konusu elemanlar destek yap› kapsam›nda yer al›r.

-Boru esasl› yatay tesisat elemanlar›,
›slak mekân duvarlar› ve ekipmanlar›,
d›fl kabuk elemanlar›:
Genellikle de¤ifltirilmeleri külfetli oldu¤u
için destek yap› kapsam›na giren bu tür
elemanlar, tekno-ekonomik problemlere
çözüm getiren geliflmelerin yan›s›ra,
gelifltirilmifl tasar›m ve yap›m yöntemlerinin kullan›m› vas›tas›yla, kolay
de¤ifltirilebilme özellikleri kazanarak
tamamlay›c› yap› içinde yeralabilirler.
Boru esasl› yatay tesisat elemanlar› ve
onunla iliflkili olarak ›slak mekân duvarlar›nda ve ekipmanlar›nda yap›lmas›
öngörülen de¤ifliklikler, söz konusu
tesisat›n duvar ve/veya döflemeye ankastre
oldu¤u geleneksel yap›m sistemlerinde
ortaya önemli külfet ç›karmaktad›r.
De¤ifltirilmesi genellikle güç olan cephe
duvarlar› ve balkonlarda ise, sonradan
yap›lacak de¤iflikliklerin külfet
getirmemesi amac›yla, elemanlara hafif
olma ve kolay sökülüp tak›labilme özellikleri kazand›r›labilir.
-Bölücü iç duvarlar, kablo esasl› tesisat
elemanlar›, iç duvar, döfleme ve tavan
kaplamalar›:
Bunlar de¤ifltirilmeleri daha az külfetli
olan yap› elemanlar›d›r. Esneklik sa¤lama
do¤rultusunda kolayl›kla kullan›labildikleri için, bu tür elemanlar tamamlay›c›
yap›n›n temel elemanlar›n› oluflturur.
Sonuç ve Öneriler
Tasar›m, yap›m ve kullan›m sürecinde
çeflitli nedenlerden dolay› ortaya ç›kan
de¤ifliklik ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
amaçland›¤› zaman, "yap›da de¤iflebilirlik" kavram›, sürece önemli bir girdi
olarak kat›lmaktad›r. Kullan›c›lar›n
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de¤ifliklik ihtiyaçlar›n›n yap› elemanlar›
vas›tas›yla kolayl›kla karfl›lanabilmesi
için, yap› elemanlar›na de¤ifltirilebilme
yetene¤inin kazand›r›lmas› gerekir.
Yap› sistemini oluflturan elemanlar›n hiyerarflik düzen içinde organize edilerek,
birbirlerinden fiziksel-fonksiyonel
bak›mdan ayr›lmas›, yap›da de¤iflebilirlik
do¤rultusunda bir potansiyel ortaya
koyabilir.

Yap›da hiyerarflik organizasyon yaklafl›m›,
endüstrileflme ve standardizasyon ile
birlikte, de¤iflebilirlik ve çeflitlilik gibi
kavramlar› da kapsam›nda bar›nd›rd›¤›
için, yap›da endüstriyel rasyonelli¤in yan›
s›ra, kullan›c›lar›n bireysel isteklerinin
karfl›lanmas› amac›na yöneliktir. Bu
nedenle söz konusu yaklafl›m, yap› (ürün)
ortaya ç›karan endüstrileflmifl yap›m sistemlerinde tekbiçimlilik ve tekdüzelik gibi
olumsuzluklar›n afl›larak, bireysel
kullan›c› de¤erleri ile uzlafl›lmas› amac›n›
gerçeklefltirecek bir araç olarak
kullan›labilir. Böylece mimarlar,
de¤ifliklik ve çeflitlilik do¤rultusunda
karmafl›kl›¤›n zengin biçimlerini elde etme
imkân› bulabilir.
Bu yaklafl›m do¤rultusunda, kullan›c›lar›
anonim ve dinamik karakterli olan çok
katl› konutlarda de¤iflebilirlik sa¤lamak
amac›yla, yap› sisteminin hiyerarflik
düzende sabit (destek yap›) ve de¤ifltirilebilir (tamamlay›c› yap›) temel bölümlere ayr›m›na dayal› bir tasar›m ve yap›m
süreci izlenebilir. Burada, de¤ifltirilmesi
çok külfetli olan ve ço¤unlukla tafl›ma
fonksiyonunu üstlenen sabit karakterli
destek yap› bölümü, de¤iflebilirlik için
kapasite sunar ve de¤ifltirilme koflullar›n›
belirler. De¤ifltirilmesi çok külfetli
olmayan tamamlay›c› yap› bölümü ise,
kullan›c›lar›n de¤ifliklik ve yeniden
düzenleme ihtiyaçlar›n› karfl›lar.

128 Say› 3, May›s 2003

Çal›flmada önerilen hiyerarflik
organizas-yon yaklafl›m›n›n çok katl›
konut projelerinde etkin biçimde uygulanabilmesi için, destek yap› ile tamamlay›c›
yap› bölümleri aras›ndaki ayr›m çizgisinin
kesin biçimde çizilebilmesi, bu bölümlerin
fiziksel ve fonksiyonel bak›mdan birbirlerinden ba¤›ms›zlaflt›r›lmas› ve tamamlay›c› yap› elemanlar›na serbestçe de¤ifltirilebilme yetene¤inin kazand›r›lmas›
gerekmektedir. Ancak, günümüzde söz
konusu imkânlar›n tam anlam›yla yeterli
olmad›¤› Türkiye’de, yaklafl›m›n
etkinli¤inin artmas› ve kolay uygulanabilme ortam›n›n oluflmas›, afla¤›daki
koflullar›n sa¤lanmas›na ba¤l›d›r:
-Çok katl› konut tasar›m, yap›m ve
kullan›m dönemlerinde yap› elemanlar›
aras›ndaki iliflkilerde ortaya ç›kan uyum
problemlerinin çözülebilmesi için, konut
tasar›m ve üretim sürecinde rol alan tüm
kifli ve kurulufllar›n uymas› gereken ortak
kurallar (eleman boyutlar›na, birleflim
noktalar›na ve kalitelerine iliflkin ortak
kurallar), güçlü koordinasyon ve standardizasyon sistemleri oluflturulmal›d›r.

-Çok katl› konutlarda destek yap›
bölümünü oluflturan tafl›y›c› sistemlerin
de¤iflebilirlik kapasitesi aç›s›ndan elveriflli
olmas› için yap› üreten kurulufllar, çok
katl› konutlarda uygulanmak üzere de¤iflik
alan, geometri ve kütle çözümlerine imkân
sa¤layan, modüler planlamaya uygun
tafl›y›c› sistemler gelifltirip üretmelidir.
-Çok katl› konutlarda tamamlay›c› yap›
bölümünü oluflturan elemanlara kolay
de¤ifltirilme yetene¤i kazand›r›lmas› için,
yap› eleman› üreten kurulufllar, tafl›y›c›
sistem elemanlar›ndan ba¤›ms›z biçimde
düzenlenebilen, birbirleriyle uyumlu,
standart ve modüler boyutlu, modüler

Çok katl› konutlarda de¤iflebilirlik sa¤lama stratejisi: “Yap› Elemanlar›n›n hiyerarflik organizasyonu” yaklafl›m›

planlamaya uygun, takma, sökme,
birlefltirme ve al›flt›rma kolayl›klar›
sa¤layabilen bölücü iç duvar elemanlar›
ile boru ve kablo esasl› tesisat elemanlar›
gelifltirip üretmelidir.

-Tamamlay›c› yap› eleman› alternatif lerinin, konutun kullan›m dönemi
süresince görevini yerine getirebilmesi
için, yap› eleman› üreticileri, yap›
elemanlar›n›n kullan›c›lar taraf›ndan
kolayl›kla de¤ifltirilme yollar›n› aç›klayan
araçlar ve yöntemler belirlemeli veya
de¤ifliklik yapmakla görevli ekipleri
sa¤lamal›d›r.
-Türkiye gibi deprem bölgesinde bulunan
bir ülkede çok katl› yap›larda, tafl›y›c›
olmayan baz› elemanlar›n yap›m sonras›
dönemlerde de¤ifltirilmesi statik aç›dan
sorun yaratabilece¤i için, destek yap› ve
tamamlay›c› yap› tasar›mlar›, söz konusu
bu faktör dikkate al›narak ve ilgili
mühendislere dan›fl›larak
gerçeklefltirilmelidir l
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