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Son yıllarda kentlerde yoğun nüfus artışı sonucunda
kullanımsız mekanların işlevlendirilme zorunluluğu ve artan
sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte endüstriyel alanların
yeniden işlevlendirilmesi üzerinde dönüşüm projeleri
gerçekleştirilmektedir. Bu projelerle alanın içinde bulunan
endüstriyel mirasın korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması,
kent için bir sosyal-kültürel cazibe merkezi haline gelmesi, iş ve
üretim olanaklarının yeniden sağlanması, rekreasyon ve turizm
tesisleri ile donatılması ve konut kullanımının desteklenerek
alanın canlılığının sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedefler
arasındaki en önemli noktalardan biri olan endüstriyel mirasın
değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, toplumun
kültürel kimliğini yaşatmada ve geleceğine yön vermede
önemlidir. Geçmiş gelecek, eski ile yeni arasında bir köprü olan
kültür varlığı, kültürel sürekliliğin gerçekleşmesini sağlayan
bir araç, kültürel zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarımı
ise sürekliliğin amacı olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel
alanların dönüşümü ve sürdürülebilirliği, kentlerin yaşamı ve
binaların yeni kullanımlara adaptasyonunda gösterilen başarı
ile ölçülebilmektedir. Yeniden işlevlendirme başarılı olduğu
zaman, endüstriyel alanlar yeni işleviyle yaşamını devam ettirir.
Böylece verilecek doğru işlev ile ekonomik, sosyokültürel ve
çevresel anlamda sürdürülebilirlik sağlanmış olur.
Anahtar kelimeler: Endüstri, Endüstriyel Miras, Kültür,
Sürdürülebilirlik, Kültürel Sürdürlebilirlik.
Abstract
Last year in the transformation of the places in town are
not used throughout the intensive population growth with

increasing functionalized obligation and the concept of
sustainability on a repurposed industrial projects are carried
out. Industrial heritage conservation found in the area with
this project , to ensure the sustainability of a social - cultural
center of attraction to become for the city , re-establishing
their business and production facilities to be provided with
recreation and tourism facilities and aims to ensure the
viability of the supporting areas of residential use . The most
important point of evaluating and ensuring the sustainability
of the industrial heritage , which is one between the targets
is important in giving direction to the community’s cultural
identity in the survival and future. Future history , cultural
heritage , which is a bridge between the new and old , a tool
that allows the realization of cultural continuity , and the
transmission to future generations of the cultural wealth
is defined as the goal of sustainability. Transformation and
sustainability of the industrial area of the city and the building
of life can be measured by the success shown in the adaptation
to new uses . When re- functionalizing a successful industrial
areas of life continues with a new function. Thus, the correct
function will be economic , socio-cultural and environmental
sustainability is ensured sense .
Keywords: Industry, Undustrial Heritage,
Sustainability, Cultural Sustainability.

Cultur,

1. Giriş
Günümüzde bilinçsizlik ve yanlış koruma çalışmaları nedeniyle,
tarihi endüstri yapılarının yok olmalarına yönelik büyük
bir tehdit söz konusudur. Zamanla fonksiyonunu yitiren bu
yapılar iyi korunamamışlardır. Birçok sanayi yapısı teknolojinin
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gelişmesi ve yeni fabrikaların kurulmasıyla işlevini kaybederek
yıkılmaya terk edilmiştir. Son yıllarda bu yapılar, endüstrinin
tarihi tanıkları olarak kabul edilmeye başlanmış ve koruma
kapsamına girmiştir.
Endüstriyel alanların terk edilmeleri ve işlevsiz kalmaları
endüstriyel miras için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.
Bu alanlar inşa edildiklerinde çağın ihtiyaçlarını karşılayan
teknoloji ve fiziksel donanıma sahip birer tesis durumundayken,
zaman içerisinde yapısal eskimeler, zayıflamalar, teknolojinin
hızla gelişimiyle yetersiz kalan teknik donanım gibi nedenler
sonucunda, işlev değişimleri gerçekleşmiş veya tamamen
işlevlerini kaybederek terk edilmişlerdir [1].
Endüstri tesislerinin verimli işletilememeleri, teknolojik olarak
yetersiz kalmaları, kenti kirletmeleri gibi çeşitli nedenlerle
kapatılmaları veya işlevlerini yitirmeleri tüm dünyada
karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu yapıların bilinçli olarak
yok edilmesine veya zaman içinde tahrip olmalarına izin
verilmemelidir. Ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sağlayan
endüstri tesisleri, sanayi geçmişinin izleri olarak, kent ve
kamu yararına kullanılmak üzere yeniden değerlendirilebilir.
Bu konuda Avrupa ülkelerinde önemli çalışmalar yapılmakta ve
endüstri mirasını koruma çalışmalarında, teknik anıtlar sosyal
çevreleri ile birlikte ele alınmaktadır.
Günümüzde endüstri yapılarının özgün işlevlerini yitirmesi,
zamanla kentlerin büyük sorunlarından biri olmuştur. Tarihi
endüstri yapılarının işlevsiz kalması, bu alanların terkedilmiş
bölgelere dönüşümünü hızlandırmaktadır. Endüstri yapılarının
yeniden kullanımı, tarihi değerlerin korunumu yanında mevcut
kaynakların kullanımı açısından da önemli bir yaklaşımdır.
Bu şekilde kültürel turizme hizmet veren endüstri turizmi
ortaya çıkmakta bu da kültürel sürdürülebilirliği beraberinde
getirmektedir.
2.Endüstri Mirası ve Kültürel Sürdürülebilirlik:
Kültür uzun yıllar bir arada yaşayan insan topluluklarının
oluşturduğu ortak değerlerin, teknolojinin, sanatın, insan
davranışlarının, maddi varlık ve eşyaların birikimidir. Her
toplum gereksinim ve imkanları dahilinde kendi kültür
öğelerini oluşturur. Her toplumun kendi kültürel birikiminin
sonucunda edindiği bir kimlik yapısı vardır. Toplumun kimliği
tarih içinde biçimlenmiş kültürün, yaşanan zaman diliminin
ve kullanıcıların ortak simgesidir. Değişen zaman ile birlikte
oluşan yeni toplumsal bileşimler, yaşadıkları alanları
mevcut alışkanlıklarına ve yaşam biçimlerine göre yeniden
biçimlendirirler ya da yeni yaşam alanları oluştururlar. Kültürel
anlamda bir birikimin gelecek kuşaklara aktarılması toplumsal
sorumluluk ve ilerleme açısından önemlidir. Endüstri yapılarının
bakımsızlık, ihtiyacı karşılamama, bilinçsizlik ve koruma
eksikliği nedeniyle kaybolmaları, kültürel sürdürülebilirliğin
tehdit altında olması anlamına gelmektedir.
“Kültürel miras” anlayışı, endüstri devrimi sonrasında

yaşanan kentsel dönüşümlerin kent kimliğini yok etmesi ile
önemsenmeye başlamıştır. Zamanla kültürel mirasın sınırları
genişlemiş ve “endüstriyel miras” gibi kültürel mirasın yeni bir
boyutu ortaya çıkmıştır. Avrupa, “endüstriyel kültür mirası”
kavramının ortaya çıkışında öncülük etmiş; bu kavramın
doğuşuyla birlikte sanayi yapılarının kültürel kimlik açısından
taşıdığı öneme dikkat çekilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle her
geçen gün yetersiz kalan üretim teknikleri nedeniyle, sanayi
yapılarının terk edilmeleri karşısında gösterilen tepkiler bu
alandaki koruma çalışmalarını tetiklemiştir[2].
Kültürel mirası korumanın ana hedeflerinden biri, bu mirasın
gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Avrupa’da kültürel mirası
korumak ekonominin hayati kaynağı olarak görülmektedir.
Dünya turist potansiyelinin yarısından fazlasını kıtasına çeken
Avrupa, bu başarısını kültürel miras potansiyelini koruma,
işletme ve yönetimi konusundaki çabalarına borçludur[10].
Endüstriyel miras olarak yapılar tek başlarına ele alındıklarında
ait olduğu çağın sosyal ve kültürel boyutunu tam olarak
yansıtamayabilirler. Bu nedenle yapılara ilave olarak arazi,
peyzaj ve arkeolojik alanlar gibi öğeler bütüncül bir bakış
açısıyla ele alınmalıdır. Bu öğeler ve kullanım amaçları tespit
edildiğinde yeniden işlev kazandırıldıkları takdirde, kültürel
kaynak olarak önem kazanmakta ve değerlendirilmektedir.
Başlıca endüstriyel miras kaynakları olan endüstriyel yapılar ve
peyzajın incelenmesi ve araştırılması ile sahip olunan mirasın
değeri anlaşılmakta ve bunun neticesinde bu mirastan koruma
ve değerlendirme yoluyla istifade edilmektedir [2].
Endüstriyel miras, basit mekanik aletlerden, geniş endüstriyel
bölgelere uzanan ölçekteki fiziksel bütün elemanları kapsayan
genel bir kavramdır. Çoğu zaman kent bağlamında ve yapısal
olarak sembolik anlam taşımazlar. Bu mirasın kültürel miras
olarak kabul edilmesindeki önemli nedenlerden biri de onların
sanat değerleridir. Zamanla makineler ve makine benzeri form
ve mekanlar modern insana tanıdık gelerek “göreceli sanat
değeri” ortaya çıkmıştır [4].
Endüstriyel
mirasın
değerlendirilmesinde
kültürel
sürdürülebilirliğin sağlanması amacının yanında, kentlerdeki
yoğun nüfus nedeniyle kentsel alanların en verimli şekilde
kullanılma zorunluluğu yani diğer bir deyişle kentsel ekonomik
nedenler geniş yer tutmaktadır. İşlevini yitirmiş bir endüstriyel
alanın dönüşümünde anıtsal ve ticari olmak üzere iki tür yaklaşım
söz konusudur. Anıtsal yaklaşımda endüstriyel tesis mümkün
olduğunca özgün işlevini sürdürmekte, işler hale getirilmekte
ve üretim değil sergileme ve eğitim amaçlamaktadır. Ticari
yaklaşımda ise tesisin çevre ile etkileşimi doğrultusunda en
uygun işlev belirlenerek tesise özgün işlevinin dışında yeni
işlevler kazandırılmaktadır [1].
Yeniden işlev vererek binanın yaşatılması sayesinde kültür
varlığının eski değerinin canlandırılarak tarihin ortaya
çıkarılması, okunabilir, görülebilir ve algılanabilir hale gelmesi
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demektir. Geleneksel mekan değerlerinin onarılarak günümüzün
gereksinimlerine cevap verecek şekilde donatılması, yeni bir
işlevle yaşamına devam etmesi, tarihi birikimin korunması ve
doğru yansıtılması, sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğin etken
bir faktörü olmaktadır [5].
Geçmiş ve gelecek, eski ve yeni arasında bir köprü olan kültür
varlığı, kültürel sürekliliğin gerçekleşmesini sağlayan bir
araç, kültürel zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarımı ise
sürekliliğin amacı olarak tanımlanmaktadır [6]. Endüstriyel
alanların dönüşümü ve sürdürülebilirliği, kentlerin yaşamı ve
binaların yeni kullanımlara adaptasyonunda gösterilen başarı
ile ölçülebilmektedir. Yeniden işlevlendirme başarılı olduğu
zaman, endüstriyel alanlar yeni işleviyle yaşamını devam ettirir.
Böylece verilecek doğru işlev ile ekonomik, sosyokültürel ve
çevresel anlamda sürdürülebilirlik sağlanmış olur.
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Anıtsal, sanatsal ekonomik tüm koşullar göz önüne alındığında,
endüstriyel alanların dönüşümü planlanırken üzerinde
durulması gereken birtakım genel ilkeler ortaya çıkmaktadır
[8]. Öncelikle endüstiyel alanların yeni işlev ile yaşatılır duruma
dönüştürülmesinde, daha çok sosyokültürel sürdürülebilirlik
ön plandadır. Bunun dışında ekonomik ve çevresel anlamda
sürdürülebilirlikte söz konusudur.(Tablo1) Sürdürülebilirlik
kavramı, ekoloji, çevre, enerji ve malzeme gibi kavramlarla
birlikte kullanılan, doğal kaynakları koruyan ve gelecek
nesillere sağlıklı ve konforlu bir yaşam sunmak için çalışan,
çağımızın en önemli kavramlarından biridir. Sürdürülebilirliğin
amaçlarından biri de sürekli gelişimi sağlamak için eski
binaların yeniden kullanılması ve iyileştirilmesidir [9]. Bunun
içinde kullanıcı gereksinim ve isteklerinin dikkate alınması,
negatif çevre etkilerinden kaçınılması, enerji tüketiminin
minumuma indirilmesi büyük önem taşımakta ayrıca yapıların
yeniden işlevlendirilmesinin, çevresel, ekonomik ve sosyal
yararları da bulunmaktadır.
SOSYAL, KÜLTÜREL VE
TOPLUMSAL BİLEŞENLER

Şekil. 1.Endüstriyel alan dönüşümleri konusunda tüm
dünyaya örnek olan Almanya’daki Ruhr Bölgesi
Kentlerdeki Endüstriyel Mirasın Yeniden Değerlendirilmesi:
Zamanla işlevini kaybeden endüsriyel yapının (bu yapıda
olabilir ya da yapılar topluluğu da olabilir) hayatta kalmasının
kent için olumlu getirileri mutlaka olacaktır. Öncelikle yapının
özgün işlevi unutturulmadan yeni işlev verilebilir. Böylece
yapının geçmişi ile bilgiler saklı kalırken bina yeni işlev ile
yaşamaya devam edebilmektedir. İstanbul Kasımpaşa Tuz
Ambarı binası buna örnek olarak gösterilebilir. Bina reklam
ajansı olarak yeniden işlevlendirilmiş ve reklam ajansının adı
farklı olmasına rağmen, binanın giriş kapısında TUZAMBARI
yazarak binanın eskiden ambar olarak kullanılan bir sanayi
yapısı olduğu vurgulanmıştır.

BİNA VE YENİ İŞLEVE
ADAPTASYONA İLİŞKİN
BİLEŞENLER

SOSYAL VE KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Özgün işlevin unutulmaması,
Yeni işlevin bilinir olması,
Çevre ile uyum,
Bulunduğu dokuda dikkat
çekme,
Sembol ve referans noktası
olma,
Kentin
tanıtımına
katkı
sağlama,
Çevreye canlılık verme
Kentin
gereksinimini
karşılama,
Kullanıcılara
sağladığı
sosyal, kültürel ve ekonomik
yararlar

•
•
•
•
•

Çevre ile görsel bütünlük,
Binaya erişim kolaylığı,
Mekansal ilişkiler kurgusu,
Gereksinimlere cevap verme,
Mekanların eylemler için
yeterliliği

Tablo 1. Yeniden İşlevlendirme Ve Sosyokültürel Sürdürülebilirlik Arasındaki İlişki Tablosu [10].

Şekil 2. Tuz Ambarı Binası
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Endüstri yapılarının çevre ile uyum sağlaması da kent ve kentliler
için önemlidir. İnsanlar binayı kullanmayı sürdürdükleri sürece
binalar ayakta kalacaktır. Bu nedenle kullanıcıların yeniden
verilen işlevi ile binayı kabullenmesi gerekmektedir. Madrid
kentinde bulunan ve eski elektrik santrali yapısı olan Caixa
Forum’un sürprizlerle dolu heykelvari silueti, çatı görünümünü
cephesine kadar taşıyan farklı yapısıyla çevre halk tarafından
kabul görmüş bir yapıdır. Müze, 1899 yılından kalma, kentin
endüstrileşme dönemini oldukça iyi anlatan örneklerden olan
bir benzin istasyonunun dönüşümüyle inşa edilmiş. Tamamen
yıkılıp, yerine yepyeni bir bina yapılan benzin istasyonunu
hatırlatması amacıyla, duvarların bir kısmı kırmızı tuğladan
yapılmıştır. Binada, yeraltına servis odaları, otoparklar ve
hatta bir oditoryum inşa edilmiştir.Bununla beraber, çok katlı
binanın giriş katında lobi, galeriler, bir restoran ve yönetim
ofisi bulunmaktadır. Caixa Forum, müzik, edebiyat, sinema ve
sosyal, eğitimsel çok çeşitli programlara ev sahipliği yapmakta,
kent halkının yoğun ilgisini çekmektedir.

edilirlerse kentin tanıtımına katkı sağlama ve kente canlılık
verme anlamında da çok destekleyici olmaktadır. Kent için
bir endüstriyel turizm alanı açmaktadır.

Şekil 4. Orsay Tren Garı, Paris
Orsay Tren Garı endüstri mirası kapsamında yer alan bir yapı
olmasının yanında ayrıca kent için simge haline gelmiş anıtsal
bir bina türü olarak karşımıza çıkmaktadır.
2006 yılında Blaenovan’da yapılan “Endüstri Mirası Semineri”nde
hazırlanan endüstriyel alanların yeniden canlanması ile ilgili
değerlendirme raporunda da konu toplumsal, kültürel, turizm,
ekonomik ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmiştir.
Endüstriyel alanların sürdürülebilirlik açısından etki ve
yararları şu şekilde belirtilmiştir:

Şekil 3.Caxia Forum, Madrid
Endüstriyel yapıların yeniden işlevlendirilerek kente dahil
olması konusunda, yapı başlı başına varlığı ile bulunduğu
dokuda dikkat çeken bir sembol, referans noktası
olabilmektedir. Önemli tarihi geçmişe sahip olan bu yapılar
her ne kadar anıtsal bina olarak tanımlanmasalar da
aslında tam da kentin geçmişi ile bizlere fikir veren, dikkat
çeken sembollerdir. Bu yapılar eğer yaşatılmaya devam

•

Mirasın yer aldığı alanlar insanların yaşama, çalışma ve
ziyaret isteğini arttırmaktadır.

•

Kültürel özelliklerin çeşitliliğinin
korunmasına katkı sağlamaktadır.

•

Mevcut değerlerin sürdürülür kullanımı, yeni alanların
kullanım ihtiyacını azaltmaktadır.

•

Endüstriyel alanların gelecek nesillere en iyi şekilde
aktarılması konusunda tanımlayıcı rol oynamaktadır[3].

geliştirilmesi

ve
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kadar, gizlenmiş anlamlarının ve belleklerinin de ortaya
çıkarılması ve sonunda kimliklerinin yeni bir anlayışla yeniden
yorumlanması ile başarılabilir.

Şekil 5.Zolverein, Essen
Zolverein endüstriyel alanı maden kuyuları ve tesisleri
merkez kok kömürü işleme tesisi, kömür stokları ve işçi
yerleşkeleriyle 19. ve 20. yüzyıllarda kömürle çalışan
endüstrinin en güzel ayakta kalmış örneklerinden biridir.
Kömür ve çelik endüstrisinin gerek sosyo-ekonomik
gerekse estetik açılardan belirleyici olduğu bölgedeki
kültürel dönüşümün en iyi sembollerinden olan bu bölge
kentin kültürel sürdürülebilirliğini devam ettirmektedir.
Ayrıca endüstriyel turizm açısından kent için büyük bür
katkı sağlamaktadır.
3.Sonuç
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Kent içinde kalan değerini yitirmiş ve işlevini kaybetmiş
endüstriyel alanların kentsel dönüşüm projeleri kapsamında
yeni kullanımlara açılması kültürel sürdürülebilirlik adına
önemlidir. Endüstri mirası konusunda yazılı kaynakların yeterli
olmaması, arşivlerde gün ışığına çıkarılmamış belgelerin
varlığı ve endüstri arkeolojisi disiplininin yerleşmemiş olması,
yapıların varlığına daha fazla önem katmaktadır. Bu konuda
en fazla bilgi sunacak belge olarak yapıların bizzat kendileri
kalmıştır. Ancak endüstri mirası kapsamına giren tüm yapıların
hem mimari hem de teknolojik süreçle bağlantılı her türlü
verisinin korunması zorunludur.
Endüstriyel
miras
kapsamındaki
yapıların
yeniden
değerlendirilmesi sırasında yapılacak tüm uygulamalarda
öncelikle amaç endüstri tesislerinin kendilerine özgü niteliklerini
korumak olmalıdır. Başarılı bir uygulamanın işlevini sürdürerek
hayatta kalabilmesi için güç birliği olmalıdır. Bu nedenle halkın,
üniversitelerin, yetkili yerel ve merkezi kurumların, ilgili kişi ve
kuruluşların ortak çalışması sağlanmalıdır. Bu gibi çalışmaların
ülkemizde endüstri mirası kavramının anlaşılması, endüstri
yapılarına bakış açısının değişmesi ve değerlendirme kapsamına
alınması yönünde olumlu bir adım olacağı düşünülmektedir.
Endüstri mirası kavramının tüm dünyada yaygınlaşması ve
değerinin anlaşılması için doğru şekilde yapılmış yeniden
işlevlendirme örnekleri çoğalmalıdır. Bu şekilde endüstri
alanlarının ve yapılarının korunması, rehabilitasyonu ve
uygulamaları, özgün nitelikleri ile karakteristiklerinin olduğu

Ülkemizde işlevini yitirmiş endüstriyel alanların kentsel hayata
kazandırılması amacıyla son yıllarda birçok dönüşüm projesi
gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmektedir. Ancak bu dönüşüm
projeleri noktasal restorasyon projeleri şeklinde gelişmekte
bütüncül yaklaşım stratejisi doğrultusunda ele alınmamaktadır.
Bunun yanında endüstri mirası turizmine yönelik temalar
seçilerek gezi programları yaratılması, yaşayan müzeler, kültür
merkezleri gibi canlandırma olanakları ile endüstriyel mirasın
kültürel sürdürülebilirliği sağlanabilir.
Günümüzde birçok endüstriyel alan, tarihi, mimari, estetik ve
sanat değeri yüksek yapılar olmasının ötesinde doğal, kırsal,
kentsel, tarihi ve sosyal değerlerle bütünleşmiş daha büyük
bir kültürel geçmişin öğeleridirler. Bu binaları değerlendirirken
eski zamanlardan itibaren içinde konumlandıkları kentin
önemli bilgi kaynakları olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenle
endüstriyel alanların kentlerdeki kültürel sürdürülebilirliği
bağlamında kendi tarihsel birikimini koruyarak ve tarihsel
deneyimlerinden elde edilen bulgular sürdürülebilirliğe kaynak
oluşturacak şekilde yorumlanmalıdır. Tarihi endüstri binasının
var olan mimari yapısına mümkün olduğunca saygı duyarak
bir yeniden işlevlendirme çalışması yapılırken, aynı zamanda
geçmişi ile ilgili bize kaynak olmalı ve kültürel sürdürülebilirliği
de devam ettirmelidir.
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