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Etkinlik Katılımı / Sempozyum, 27-28 Nisan 2017 

Mimarlık bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Sirel, 27-28 Nisan 2017 arasında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

tarafından düzenlenen komşuluk temalı 10. Uluslar arası Sinan Sempozyumuna The Experience of Vauban 

Neighborhood as a Sustainable Model District başlıklı bildirisi ile katıldı ve 28 Nisan tarihinde Uygulamalar başlıklı ikinci 

oturumda oturum başkanlığı yaptı. 

 
Sürdürülebilir Yerleşmeler Bağlamında Vauban Mahalle Yerleşmesi Deneyimi 
 
Özet 
Endüstri sonrası süreçte hzlı büyüme alansal yayılma yanında; kentlerde biriken nüfus grupları arasında sosyal ve ekonomik dengesizlik 
yaratmıştır. Yitirilen yer duygusu, sağlık, güvenlik gibi sorunlar da kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkileyen faktörler olmuştur. 20. 
Yüzyılın son çeyreğinden itibaren çevre, sosyal yapı ve ekonomik gelişme ile ilgili kavramlar dünya gündeminin üst sıralarında yer 
almaya başlamıştır.  Bu noktada ortaya çıkmış olan “sürdürülebilirlik” kavramı bugün dünyada en çok tartışılan konuların başında 
gelmektedir. “Sürdürülebilir kentsel gelişme” ise, “sürdürülebilirlik” kavramı üzerine yapılan tartışmalarda öne çıkan temel konulardan biri 
olmuştur. 1970'li yıllardan itibaren günümüze değin birbiri ardınca düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslarda 
“sürdürülebilir kentleşme” ile ilgili yeni yaklaşım biçimleri ve planlama ilkeleri geliştirilmiştir 
  
Bu çalışmada; Almanya’nın güneyinde Baden-Württemberg eyaletinde Almanya’nın “Çevre Başkenti” olarak isimlendirilen Freiburg 
kentinde yer alan Vauban mahalle yerleşmesi ve geçirdiği sürdürülebilir planlama süreci analiz edilmiştir. Vauban'ın incelenme nedeni; 
sürdürülebilir kentsel gelişme tartışmalarının yapıldığı 1990’lı yıllarda uygulanmış ve daha sonra uygulanacak yerleşmeler için dönüm 
noktası oluşturmasıdır. Çalışmanın sonuç bölümünde; insani değerlerin ortak paydasında yer alan Vauban  komşuluk deneyiminin 
gerçekleşmesinde bilimsel, yenilikçi ve yeşil teknolojilerin uygulanması yanında katılımcılık ve çevresel farkındalık vizyonu 
vurgulalanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir yerleşim, Freiburg, Vauban 
 
 
The Experience of Vauban Neighborhood as a Sustainable Model District 
 
Abstract 
In post-industrial era technological developments (in every discipline) has led to an increased use of resources. More energy demand 
and the destructive effects of economy based urban growth on the environment harmed the ecological balance. Since the last quarter of 
the 20. Century concepts related to the environment, social structure and economic development began to take place in top order of the 
world agenda. At this point, the "sustainability" concept (approach) is one of the most debated topics today in the world. "Sustainable 
urban development" has been one of the key issues in the debate over the concept of “sustainability”.Since 1970s new approaches and 
planning principles on "sustainable urbanization" has been developed in successive national and international meetings and 
conferences.  
 
In this study; the Vauban (a settlement located in the city of Freiburg, in Baden-Württemberg state south of Germany, which is also 
called as "Environmental Capital" of Germany) and its sustainable planning process is analyzed. The reason of the examination of 
Vauban is that it had been implemented in 1990s, where the debate of sustainable urban development was made, and is a landmark 
settlement created for the settlements to be developed in the future. In the conclusion of the study; it is emphasized that the success of 
the Vauban neighborhood experiment, which settles on human value, relies on both application of innovative green technologies and 
vision of participation and environmental awareness 
 
Keywords: Sustainability, sustainable settlement, Freiburg, Vauban  
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Etkinlik Katılımı / Sempozyum, 28-30 Nisan 2017 
İç Mimarlık bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Didem Telli Doç.Dr. Kunter Manisa ile, 28-30 Nisan 2017 

tarihleri arasında Helsinki’ de gerçekleşen 3rd International Conference on New Trends in Architecture and 

Interior Design konferansına, Street Arts as a Spatial Component başlıklı bildirisi katıldı. 

 

Street Art as a Spatial Component 
 
Abstract 

Street art as a type of contemporary art that is thriving in the city is an anonymous provocation which can be applied by 
rich application techniques and an exclusive form of expression of society which enables people to reflect their cultural 
backgrounds and their qualities to the areas they interact. 
 
The aim of this study is to show street arts’ artistic value (city, building and interior scale) and its effects of 
reflecting subcultures’ and people’s identity to the areas where they live in and spend their time. 
 
Within scope of the article, explications are made as to how street art emerged, types of street art and their contribution 
to public spaces based on the concepts they are related to as well as the new spatial context they create. 
 
The influences of street arts on urban identity and social identity based on street art practices, which find range of 
application of different scales, constitute the subject matter of the said explication. Street arts’ communication and 
interactions (user, observer, implementer) between space and users are focused on as part of the explications. 
 
Keywords: Street art; public art; public space; urban identity; interaction space-users 
 
 
 

 
(a) a work by Julian Beever; (b) a creative work in Seoul; (c) a creative work for UNICEF; (d) an interesting work on the door 

 
 
 

 
(a) “bombed” benche; (b)  “bombed”house; (c) a seed bombe; (d) guerilla gardening in Liege; (e) guerilla gardening in Paris 
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Etkinlik Katılımı / Sempozyum, 27-28 Nisan 2017 
Mimarlık bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seyhan Yardımlı, doktora öğrencisi Aysel Tarım ile, 27-28 Nisan 

2017 arasında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen komşuluk temalı 10. Uluslar 

arası Sinan Sempozyumuna, Deformations Appeared in Wooden Frame Residence Construction Elements in 

Istanbul Historical Peninsula Zone başlıklı bildirisi katıldı. 

İstanbul Tarihi Yarımada Bölgesindeki Ahşap Konut Yapı Elemanlarında Görülen Bozulmalar 
Aysel Tarım, Seyhan Yardımlı 
 
Özet 

Ahşap, canlı bir organizma olan ağacın meydana getirdiği, lifli, homojen ve anizotrop bir dokuya sahip organik esaslı bir 
malzemedir. İnsanlar, yapı malzemesi olarak ahşaptan çok eski çağlardan beri yararlana gelmiştir. Geçmişten 
günümüze, insanın barınma ihtiyacını karşılamakta kullandığı ahşap malzeme; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve insan 
kaynaklı nedenlerle bozulmaya uğramaktadır. Önemli kültürel ve mimari mirasımız olan geleneksel ahşap yapılar ise bu 
nedenlerle gün geçtikçe yıpranmakta ve yok olmaktadır.  Bu çalışmanın amacı; geleneksel ahşap yapılarımızda meydana 
gelen yapı elemanı bozulmalarını örnek bir yerleşkede inceleyerek tanınmasını sağlamak ve koruma sürecine ışık 
tutmaktır. Seçilen örnek yerleşke İstanbul Tarihi Yarımada Bölgesi’dir. M.Ö 7.yy.da kurulan yarımada bölgesinin 
günümüze olabildiğince korunarak gelen ağırlıklı Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan geleneksel ahşap yapılar 
bulunmaktadır. Bu yapıların önemli bir bölümünün yıkılmaya yüz tutmuş olması, bu çalışmada Yarımada’ nın örnek 
yerleşke olarak seçilmesinin ana nedeni olmuştur. 
 

Anahtar kelimeler: Ahşap, Tarihi Yarımada, Ahşap Yapılarda Bozulmalar. 
 

Deformations Appeared in Wooden Frame Residence Construction Elements in Istanbul Historical 
Peninsula Zone 
 
Abstract 

Wood is an organic based fibrous material composed of tree as a living organism having a homıgenous and anisotropic 
texture. Human beings have utilized wood as a construction element since the very ancient times. Wooden materials 
people have used to cover their sheltering need from the past until today suffer from deformation for physical, chemical, 
biological and human based reasons. As our significant cultural and architectural heritage, traditional wooden structures 
wear away and disappear day by day.  This study aims to examine deformation of construction elements occurred in our 
traditional wooden structures in a sample campus and make them familiarized and bring light to their protection process. 
The sample campus selected is the Istanbul Historical Peninsula Zone. There are traditional wooden structures of the 
peninsula zone that had been established in 7th century B.C. which mostly carry the characteristics of Ottoman 
architecture and survived until today by having been protected as far as possible. The fact that most of these structures 
tennd to be destructed is the main reason why the Peninsula has been selected as the sample campus in this study. 
 
Keywords: Wood, Historical Peninsula, Deformations in Wooden Structures. 

 

   
 Tarihi Yarımada haritası                                    Konutların ahşap yapı elemanlarında ısı ve yangın etkisi 
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Etkinlik Katılımı / Sempozyum, 15-18 Mayıs 2017 
Mimarlık bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Suzi Dilara Mangan, Prof.Dr. Gül Koçlar Oral ile, 15-18 Mayıs 

2017 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleşen International Conference 

on Building Envelope Systems and Technologies konferansına, Evaluating The Performance of Building 

Envelope in Terms of Life Cycle Energy and Cost Efficiency başlıklı bildirisi ile katıldı. 
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Etkinlik Katılımı / Sempozyum, 7-8 Nisan 2017 
Mimarlık bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Ayşe Sirel Bahçeşehir Üniversitesi’ nde öğretim üyesi olan Osman 
Ümit Sirel ile, 7-8 Nisan 2017 arasında Bulgaristan’ da International Balkan and Near Eastern Social 
Sciences Kongresine  Universal Design  Approach For The Participation of The Disabled In Urban Life 
başlıklı bildirisi ile katıldı. 
 
 
“Universal Design”  Approach For The Participation of The Disabled In Urban Life 
 
Abstract 

Disability can occur to anyone and anyone can have difficulties in fulfilling daily activities in a certain part of their lives. In 
the “World Disability Report”, which World Health Organisation has published in 2011, it is stated that there are over 1 
billion disabled people worldwide and are 15% of the total population accordıng to the data of 2010 world population data 
(WHO, 2011). In the “2008-2009 Action Plan”, which was prepared by European Union Commission, it is stated that the 
disabled and care needing population will double until 2050 and the support for those people has to increase (COEC, 
2007).      
 
Accessibility is a crucial matter and a basic human right for the disabled people in order to join the urban life. United 
Nations report on the equalization of social conditions of disability (UN 1993) and rights of the disabled people congress 
report (UN, 2006) define the disability as a human right and emphasize on legal sanctions. People with disabilities can 
get involved in all aspects of life (social, cultural and professional) only through accessible and convenient design of the 
physical environment they live in. For this reason, the physical environment must be set, starting with the planning and 
design stage, in a form that can satisfy the utility and accessibility requirements of disabled people.  
 
One of the most important recent concepts to enable accessible and useful spaces for the disabled is the “universal 
design”. Universal design concept, with the philosophy of the equally utilization of the physical environment by everyone 
without needing any adaptation, is seen as important regarding the viewpoint in which the professionals in the field of 
design not consider only the disabled people, but the whole society.    
 
Nowadays, even though there is an increase in the number of scientific publications, meetings and decisions taken, the 
regulatory process on our current living environment is developing slowly regarding the physical accessibility. At this 
point, the most important role regarding the handling of social and political paradigms of disability, addressing different 
users, application of the principals of  universal design and creating knowledge in order to increase social awareness 
belongs to the departments of universities that offer design courses. 
 
The subject of the study in this context is to determine the contents and the proportion of the courses (compulsory and 
elective) related to “universal design”  and “disability design”, which will ensure our living environment to be accessible 
and independently utilized for everyone, in the course plan of the architecture, interior architecture, urban planning and 
landscape architecture departments in our country.   
 

Keywords: Handicapped, disability, accessibility, universal design, design for disabled people 
 
  

 Evrensel tasarım ilkeleri 
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Makale 
Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seyhan Yardımlı’ nın Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  
Cilt: 4 Sayı: 2, 2017 sayısında Ferhat Eser ve Şaban Öncil ile beraber Tunceli İli Ali Baba Mahallesindeki 
İnşaat Mühendisliği Ve Mimarlık Uygulamalarında Görülen Su-Nem Hasarları başlıklı yazısı yayınlandı. 
 
 
 
Tunceli İli Ali Baba Mahallesindeki Yapı Uygulamalarında Görülen Su – Nem Hasarları  
 
Özet  
Tunceli İli Ali Baba Mahallesinde su-nem sorunlarından kaynaklanan pek çok yapısal hasar mevcuttur. 
Yapılara su ve nemin etkisi dış ortam ve iç ortam koşullarından kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışma 
sonucunda boyalarda çiçeklenme, kabarma, şişme, cephelerde renk kirliliği, deformasyon, betonarme 
yapılarda parça kopması, donatı korozyonu vb. gibi yapı elemanlarında ciddi hasarlar sıklıkla görülmektedir. 
Bu çalışma günümüz koşullarında sürekli artmakta olan enerji maliyetlerinin tasarrufu açısından ortaya çıkan 
yalıtım konusunda, su ve nemin yapıyı etkileme şekillerinin bilinmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Su-nem, yapısal hasarlar, donatı korozyonu, betonarme yapılar  
 
 
Ali Baba Neighborhood In The City Of Tunceli In The Practice Of Building Water And Moisture 
Damage  
 
Abstract  
Province of Tunceli, Ali Baba in the Neighborhood, a lot of structural damages caused by watermoisture 
problems exists. Effect of the water and moisture is caused by the outdoor and indoor conditions. This work 
shows that serious damage to the building elements as bloom in the paint, blistering, swelling, color pollution 
at the front, deformation, part breakage in reinforced concrete structures, reinforcement corrosion and so on, 
are frequently observed. This study has been fulfiled to clarify the facts of insulation against the affections of 
water and humidity over the buildings to be able to cut the cost of energy which is increasing continuously.  
 
Keywords: Water-moisture, structural damages, reinforcement corrosion, reinforced concrete structures 
 
 
 

 
Tunceli İli Merkez İlçesi Ali Baba 
Mahallesi kuş bakışı görünümü 

 Çatıda, ahşap çatı örtüsü ve hiçbir yalıtım 
 uygulaması yapılmadığı için betonda 
 çatlamalar oluşmuştur.   

  Uzun süreli su, nem ve don kaynaklı dış  
  etkilere maruz kalan yapının dış cephesi, 
  çatısı, bacaları, balkonu ve tretuvar çevresi  
  belirgin bir şekilde hasar görmüştür. 
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Makale 
Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ufuk Fatih Küçükali’ nin İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları 
Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1, 2017 sayısında Öğretim üyesi Kadir Keskin ile beraber Sanallaşmanın Toplum 
Hayatına Etkileri başlıklı yazısı yayınlandı. 
 
 
Sanallaşmanın Toplum Hayatına Etkileri  
 
Öz  
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve teknolojik araçlara sahip olmanın kolaylaşması tüketim yöntemi 
tercihlerini de değiştirmiştir. Geleneksel ve dokunsal tercihler artık yerini e- ön adıyla (e- ticaret, e- devlet, e-
alışveriş, e-posta vb.) uzaktan/online tüketim tercihlerine bırakmıştır. Burada söz konusu olan tüketim 
tercihleri, bireyin salt maddi/fizik ihtiyaçlarının yanında manevi/metafizik ihtiyaçlarını da içermektedir (iletişim 
ihtiyacı, arkadaşlık, seyahat, hobi faaliyetleri vb.). Bununla beraber insan ilişkileri de yön değiştirmeye 
başlamış ve farklı bir boyuta taşınmıştır. Çalışmamızda bu sosyal ilişkiler boyutu “sanallaşma” kelimesi ile 
ifade edilmektedir. Bu araştırmada sanallaşmanın toplum yaşamına etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Bu bağlamda nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması deseni tercih edilmiştir. Veri toplama aracı 
olarak doküman incelemesi tekniği ve anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleme, tema ve 
örüntüleri ortaya çıkarma ve karşılaştırmalı analiz uygulanmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: E- alışveriş, Sanallaşma, İnternet Kullanıcıları, Tüketim Toplumu, Online Uygulamalar.  
 
Effects of Virtualization in Consumption Society  
 
Abstract  
In today’s world, the choices of methods of consuming are changed due to fast developing technology and 
ease of Access to owning technologic tools. Tradititonal and tactile choices are replaced with online 
consumption choices that start with an e- prefix ( e- commerce, egovernment, e- shopping, e- mail, etc.). 
Consumption chocices that are mentioned here consist of material /physical needs of people as well as 
spiritual needs (communication needs, friendship,travel, hobby activities, etc.). Human relations started to 
change direction and evolved to a different dimension. These social relations are called “virtualization” in our 
study. The purpose of this study is to find out the effects of virtualization to social life. Case study method is 
preferred among other qualitative research techniques. Document examination and survey forms are used as 
data collection tools. Description, uncovering themes and patterns, and comparative analysis is used for data 
analysis.  
 
Keywords: E- shopping, Being Cyber, Internet Users, Consumption Society, Online Applications. 
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