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ÖZET
Gerek Türkiye’de, gerekse dünyanın diğer ülkelerinde, toplu konut uygulamalarında
standartlara uymayan, aynı zamanda form, fonksiyon, konstrüksiyon ilişkileri ile yaşam
döngüsü içinde esnek kullanım olanakları gözetilmeden yapılan çalışmalar, konut
üretiminin amaçlarına ulaşmasını engellemekte ve bütün bunlar ülke ekonomisine zarar
vermektedir.
Bu tezde, bir toplu konut ünitesinin yukarıda belirtilen hususları ne denli içerdiğini ortaya
koyabilecek, bilimsel veriler ışığında belirlenen objektif kriterlere bağlı olarak ölçme ve
değerlendirmesinin yapılabileceği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, yapılan
tasarımlar yapım ve kullanım öncesi, daha ön tasarım aşamasında iken en ekonomik ve
kısa zamanda “Mekansal Performans” açısından değerlendirilebileceklerdir.
Öncelikle konut mekan standartları ve konutu değerli kılan, çevresel, fiziksel ve
fonksiyonel kullanım faktörleri incelenerek bina performans sistemini oluşturacak objektif
kriterler belirlenmiştir. Sistematik tasarım yöntemi olan SAR sistemi, bu modelde ele
alınırken, bir labaratuar ortamı olarak görülmüştür. SAR sistemi, ön tasarımın, kullanıcı
eylemlerinin çözümlenmesinde, test için gerekli niteliksel ve niceliksel değerlerin “Form,
Fonksiyon ve Konstrüksiyon” bakış açısıyla analiz edilebilmesi yönünde düzenlenerek
kullanılmıştır.
Sonuçta, bu tezde ortaya koyulan ve matris şeklinde düzenlenen “Ön Tasarım
Değerlendirme Modeli”nin test tablosuyla, her mekanın eylem alanları form, fonksiyon,
konstrüksiyon esasında test edilmiş ve uygunluk değerleri yüzde ve derecelenme olarak
ifade edilebilmiştir. Test sonuçlarının değerlendirilmesi ise, Raporlama Tekniği ile
yapılmıştır. Böylelikle, önerilen model sayesinde, bir toplu konut ünitesinin kullanım
performansını azaltan faktörler sürecin daha başında, objektif bir şekilde ortaya
koyulabilmeke ve alınması gereken tedbirlere ışık tutabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konut değerlendirme, mekansal performans ölçümü, SAR analizleri,
tasarım kriterleri, toplu konut
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ABSTRACT

Both in Turkey and in other countries of the world, mass housing applications which do
not meet the standards, and ignores the form, function, construction relationships together
with flexible usage possibilities in the life cycle, prevent the achievement of the objectives
of housing production and all of these damage the country's economy.

In this thesis, a study which reveals how a mass housing unit contains the above-mentioned
issues, is carried out. The study measures and evaluates the design of housing unit
according to objective criteria that are obtained in the light of scientific data. Thus, the
designs in the preliminary stage, before construction and use, can be evaluated in terms of
"Spatial Performance” in the most economical and fastest way.

First of all, by examining the residential housing space standards and the environmental,
physical, functional factors which makes the housing worthwhile, objective criteria are
determined which form the

building

performance system. SAR system as being a

systematic design method, is handled in this model as a laboratory environment. SAR
system is used in the analysis of preliminary design and user activities, as well as for
obtaining both qualitative and quantitative values needed for testing the object in the
"Form, Function and Construction" perspective.
After all, in this thesis, a “Preliminary Design Evaluation Model” is revealed. The model
created in the matrix form and the activity fields of each space is tested in terms of form,
function, construction. At the same time, the test values are expressed in percentage and
grades. For evaluation of test results, the reporting technique is used. Through the proposed
model, factors that reduce the performance of a mass housing unit can be set out in an
objective manner at the beginning of the design process. Thus, precautions can be taken at
the early stages of design.

Keywords: Housing evaluation, spatial performance measurement, SAR analysis, design
criteria, mass housing
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