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Özet
İşlevini yitirerek terk edilmiş sanayi yapıları, kentlerin
ekonomik anlamda gerilemesine ve faaliyetteyken yarattığı
çevre sorunlarına yenilerinin eklenmesine neden olmaktadır.
Sanayi yapılarının yeniden işlevlendirilmesi, korunarak yeni bir
fonksiyon yüklenmesi ile birlikte problemin çevresel, sosyal
ve ekonomik açıdan irdelenmesidir. Bu süreçte ön görülen
hedefler, yapının yakın çevresinin iyileştirilmesinin yanı sıra,
çevre halkının ekonomik ve sosyal yönden ihtiyaçlarının
karşılanmasıdır. Ayrıca, bu hedef mimarlar, idari kadro ve teknik
danışmanların ortak çalışması olarak belirlenmelidir. Ancak
konunun bu yönde ele alınışı ile sürdürülebilirlik kapsamında
başarıya ulaşılabilir. Yeniden işlevlendirmeler, üretim bloğu
planlanırken üretim sürecine uygun olarak tasarlandığı için,
insanların aktivitelerini gerçekleştirmek adına bir mekana
dönüştürülmesi zor bir süreç olduğundan önem arz etmektedir.
Tarama ve değerlendirme yöntemi referans alınarak yapılan
bu çalışmada, söz konusu sanayi yapılarına önerilen aşamalar
ile yeni fonksiyonlar belirlenerek, yeni işlev alternatifleri tayin
edilip, kent belleğini ve kimliğini canlı tutmak hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler:
sürdürülebilirlik
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Abstract
Industry structures which was abandoned and lost the
function lead to to the decline of economic sense and new
environmental problems. Refunction of industry structures
is addressed the problem of environmental, social and
economic along with the reuse and protection. In this process,
preliminary targets are improvement of the area near the

building and in addition meeting the needs of the people
aspects the economic and sociable. Also, this target should be
set to work together with architects, administrative staff and
technical advisers. Just in this direction with the handling of
the topic within the scope of sustainability can be achieved.
Refunction is importance because of the difficult process about
the production block which is designed in accordance with the
production for performing activities of people. Screening and
evaluation method based on this study, the aim is to keep
alive the urban memory and identity by assigned to the new
function by determining alternatives with the proposed stages
of industrial structures.
Keywords: Industry, refunction, sustainability
1. Giriş
Günümüzde, sanayi alanlarının ve bu alanlar içinde bulunan
yapıların yeniden işlevlendirme sorunsalı önemli bir tartışma
konusu haline gelmiştir. Buna karşın, bu yapıların neden
korunması gerektiği ve yapılara yeni işlevin hangi kıstaslara göre
belirlenmesi gerektiği hususu göz ardı edilmektedir. Böylece,
sanayi yapılarına yeni işlev belirleme süreci rastgele olmakta
ve yanlış işlev kazanan yapı kente dahil edilmektedir. Bu durum
ise, kentin zamanla kazanmış olduğu anlamının yitirilmesine
sebep olmaktadır. Bu problemi çözmek adına, sanayi alanlarının
tarih içindeki yerlerinin, kentlere ve toplumlara olan etkilerinin,
yeniden işlevlendirme ile kazandıkları yeni anlamların itinayla
irdelenmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir kentlerin oluşum
süreci açısından, bu irdeleme son derece önemlidir.
2. Yeniden İşlevlendirmeye İlişkin Yaklaşımlar
Terk edilmiş sanayi yapılarının işlev yitimine uğraması, kendini
çevreleyen toplumun ekonomik anlamda gerilemesine, takip
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eden aşamada bölgenin çevresel ve sosyal sorunlarının
oluşmasına sebebiyet vermektedir. Gündem 21, tüm bu
sorunları küresel bağlamda çözmeyi hedefleyerek, kentlerin
sürdürülebilir gelişmesine engel teşkil eden, çevresel, ekonomik
ve sosyal içerikli sorunların kaynağını ortaya koymaktadır [1].

a)

Yönlendirici grubun oluşturulması: Koruma ve yapı
uygulama alanında tecrübeli kişilerden oluşan bir ekip
(Finans, hukuk ve diğer meslek grupları) konuyu tüm
yönleriyle ele alıp başarıya ulaşabilir [7].

b)

Yapı ve bulunduğu bölgenin irdelenmesi: Yapının
tarihçesinin, mevcut fiziki durumunun ve yasal konumunun
uzmanlar tarafından araştırılması gerekmektedir [7].

c)

Yapısal özelliklerin dikkate alınması: Yapının fiziksel
kalitesi ve getirdiği avantaj ya da dezavantajlar göz önüne
alınmalıdır.

d)

Geleceğe ilişkin vizyon tayini: Sanayi yapılarına yukarıda
elde edilen veriler ışığında, yeni ve doğru işlevler
kazandırılmaya çalışılmaktadır.

•

Konut: Çok katlı geniş açıklıklı, esnek planlamaya uygun
mekan kurgusuna sahip oluşundan ve düşük maliyetlerle
yeni işlev kazandırılmasından dolayı tercih edilmektedir.
Konut fonksiyonu restoran ve galeri gibi yan işlevleri de
beraberinde getirmektedir.

•

Büro: Özellikle açık ofis şeklinde çalışan şirketler düşük bir
maliyetle sanayi yapısını bu işleve dönüştürebilmektedir.

•

Karma kullanım: Konut, ofis, restoran, perakende satış ve
kültürel kullanım birbirlerini destekleyen işlevler olduğu
için ve ekonomik yönden de büyük artılar sağladığı için
sanayi yapılarına karma işlev kazandırabilir.

•

Kültürel amaçlı kullanım: Sanat galerileri, kütüphaneler,
konser salonları gibi fonksiyonları sanayi yapılarına
yükleyerek, çeşitli yaş grupları ve farklı kültürden
insanların gelmesiyle, kentlinin mekana katılması
sağlanmaktadır.

Sanayi yapılarının yeniden kullanım süreci, bölgenin mevcut
sosyal, kültürel ve yapısal değerlerinin incelenmesiyle
şekillenmelidir [4]. Bazı araştırmacılar, sanayi yapılarının
yeniden işlevlendirilmesi durumuna, yapı ve içinde bulunduğu
alan dahilinde ekonomi ve fiziki planlama gözlüğünden
bakmaktadır. Eley ve Wortington bu araştırmacılardan biri
olarak bir işleyiş mekanizması önermiştir [5]. Bu mekanizma;

•

Anıtsal yaklaşım: Bazı sanayi yapıları yapı kalitesi ve
tarihi itibariyle anıtsal özellik taşımaktadır.

•

Üretim sürecinin işlediği anıt işlevi: Ziyaretçilerin bir
ürünün nasıl üretildiğine dair bilgilendirme amaçlı
merkezler haline dönüştürülmesidir.

•

Üretim fonksiyonu: Küçük çapta olan imalathanelere
dönüşüm sürecidir.

a)

Yeniden işlevlendirilecek sanayi yapısının ve yer aldığı
bölgenin irdelenmesi

•

b)

Bu incelemeler ışığında bir rapor oluşturmak

Anıt ve müze: Bilim merkezi olarak kullanılmalarının yanı
sıra, döneme ait makine ve aletlerin sergilendiği müze
haline dönüşebilmektedir.

c)

Ekonomik açıdan
hazırlanması

•

d)

Pazar araştırmasının yapılması

e)

Mimari olarak raporların oluşturulması

f)

Çalışma alanının halihazır ve öneri projesinin hazırlanması

g)

Maliyet raporunun oluşturulması [6].

Fizibilite çalışmaları için danışmanların yönlendirmesi
ve fizibilite çalışması: Önceden yapılan tüm çalışmalar
ışığında, ortaya çıkan yeni olası işlev önerilerinin, proje
değişikliklerinin, ekonomik fırsatların, yerel halkın
görüşlerinin ve bunun gibi her türlü bilginin danışmanlara
sunulması gerekmektedir. Daha sonra, belirlenen
danışmanlar ve yönlendirici grubun önderliğinde ortaya
çıkan örneklerin yerel potansiyele uygunluğu incelenir ve
bir fizibilite çalışması yapılır.

•

Projenin gerçekleşme aşaması: Yapının içinde bulunduğu
bölge ve yakın çevresinin iyileştirilmesiyle birlikte,

Öte yandan bu yapıların yeniden kullanımına ilişkin yaygın
düşünce, yapısal özelliklerin korunmasının ötesinde
geçmişte yapılmış olan malzeme ve enerji yatırımının geriye
dönüşümünün sağlanması ve kentsel gelişim için bir kaynak
teşkil etmesidir. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik kapsamında
önem teşkil etmektedir.
3. Sürdürülebilir Kentsel Yenileme Hedefleri
Nüfusun artışıyla birlikte, elde bulunan kaynakların dönüşümü
ve yeniden kullanımı, sürdürülebilir kentsel yenileme kavramını
gerekli kılmaktadır. Sürdürülebilir kentsel yenileme hedefleri
aşağıda belirtilmiştir:
a)

Fiziksel çevre koşullarının iyileştirilmesi: Tarihi yapıların
ve alt yapının korunarak kentsel dokunun kalitesinin
artırılmasına yönelik çalışmaları ve enerji ile kirlilik
sorununa ilişkin çalışmaları kapsamaktadır.

b) Ekonomik koşulların iyileştirilmesi: Ekonomik anlamda
rekabetin artırılması ve herkesin eşit şartlarda kentin
olanaklarından yararlanması hedeflenmektedir [2].
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c) Sosyal koşulların iyileştirilmesi: Kent içi bölgesel alanlarda,
konum gereği oluşan sosyal donatı eksikliğinin giderilmesi
ve insanların kent hayatına katılımlarının sağlanması
amaçlanmaktadır [3].
4. Sanayi Yapılarını Yeniden İşlevlendirme Sürecine İlişkin
Öneriler

irdelemek

için

finansal

raporun

Şeklindedir. Diğer bir araştırmacı olan Taggart ise, halk katılımını
kendi oluşturduğu yeniden işlevlendirme mekanizmasının
merkezine oturtarak, önerilerde bulunmuştur [5]. Bu öneriler
aşağıda belirtilmiştir:
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çevre halkının sosyal ve ekonomik yönden ihtiyaçlarına
cevap verebilecek potansiyelde işlevlerin yüklenmesi
gerekmektedir [2]

cevap verebilecek nitelikte olması hususu önem arz etmiştir.
Bu yüzden, günümüzde restoran, kafe, bar ve disko olarak
kullanılmaktadır.

Günümüzde, sanayi alanlarının yeniden yeni işlev
kazandırılmasına salt yapı ölçeğinde yaklaşmak gerçekçi
görülmemektedir. Çevre halkın ekonomik ve sosyal yönden
ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve fiziki kaliteyi artıracak bir
fonksiyon yüklenmesi durumu, şüphesiz yerel yönetim, mimar,
restoratör, kentsel tasarım uzmanı gibi teknik danışmanların
birlikte ekip halinde çalışması ile olasıdır.
5.Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeniden İşlevlendirme
Yapılan Sanayi Yapıları Örneklemeleri
5.1. Eskişehir Hayal Kahvesi Örneği:
Eskişehir Hayal Kahvesi, eski adı ile Aral Şarap Fabrikası,
Eskişehir’in etnik yapılaşmasının ve kimliğinin ortaya konduğu
bir bölgede yer almaktadır.
5.1.1. Yapının Tarihçesi ve Yapısal Özellikleri
Eskişehir hayal kahvesi, 1996 yılında restore edilen bir şarap
fabrikasının yeniden işlevlendirilmesiyle oluşturulmuştur [8].
Zeki Aral’ın ünlü papazkarası şaraplarını ürettiği bu fabrikayı,
Makedonya göçmeni bir girişimci yaptırmıştır. Şaraphanenin
ortasındaki avlu yazlık bahçe, şarap şişeleme bölümü de
lokanta olarak işletilmektedir [9] (Şekil 1), (Şekil 2). 171 pafta,
2172 ada, 285 parselde bulunan Hayal kahvesi (Aral şarap
fabrikası) Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
kararı ile tescil edilmiştir [10].

Şekil 3. Hayal Kahvesi iç görünüşü
Yeni işleve uygun olarak fabrikanın cephesinde ve iç
mekanlarında düzenlemeler yapılmıştır. Ana girişler Bursa
caddesinde yer almakta ve bu girişlerin her iki yanında “U”
plan şemasında tek katlı yapılar bulunmaktadır. Bununla
birlikte, giriş kapısının karşısında yer alan iki katlı bir yapı
mevcuttur. Mekanlara ortadaki avludan ulaşılmaktadır. Yapı
yığma teknikle yapılmış ve malzeme olarak tuğla ve moloz taş
malzeme kullanılmıştır. Cepheler sıvasız olup, cephe örgüsü
görülebilmektedir (Şekil 3) [11].
5.2. Hasanpaşa Gazhanesi Örneği:
İstanbul, Kadıköy ilçesinde, 137 pafta, 486 ada, 60 parsel
üzerinde yer alan Hasanpaşa gazhanesi kentsel dönüşüm
kapsamında gündeme gelmiştir.
5.2.1. Yapının Tarihçesi ve Yapısal Özellikleri
Hasanpaşa gazhanesi, Osmanlı sanayi mirasının erken
örneklerindendir. 1892 yılında fiilen hizmete giren Kadıköy
gazhanesinin işlevi, kömürden gaz elde edilmesini ve sokakların
bu yönde aydınlatılmasını sağlamaktır [12] (Şekil 4), (Şekil 5).

Şekil 1. Aral Şarap Fabrikası ön görünüşü [11]

Şekil 2. Aral Şarap Fabrikası yan görünüşü [11]
5.1.2. Yapıyı Yeniden İşlevlendirme
Aral şarap fabrikasının Eskişehir’de en fazla etnik yapılanmanın
olduğu bölgede yer alması, fabrikanın yeni fonksiyonu belirleme
aşamasında, bu bölgedeki toplumun sosyal gereksinmelerine

Şekil 4. Üretim durdurulduktan sonraki görünüşü, 1993
[13]
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Şekil 5. Günümüzde Hasanpaşa gazhane görünüşü [13]
1945 yılında, İETT’ye devredilen gazhanedeki üretim,1993’te
değişen yaşam ve enerji koşulları ile talep azalmasına ve
doğalgazın yaygınlaşmasına paralel olarak, faaliyetine son
verilmiştir [14]. Kentsel dönüşümün bir parçası olarak, yeniden
işlevlendirilme kararı alınan sanayi yapısının proje alanında,
12.174m² toplam tescilli yapı alanı vardır [13].
5.2.2. Yapıyı Yeniden İşlevlendirme
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Yapı, İstanbul 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu kararı ile tescil edilmiştir [15]. İlk olarak, İTÜ.
Mimarlık Fakültesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak
girişimi olarak yapılan çalışma, semtin rekreasyon ihtiyacını
karşılamak üzere hazırlanmıştır. Bunun yanında, bu proje,
Anadolu yakasına ve tüm İstanbul’a hizmet verecek kültürel
bir tesis olma niteliğinde düşünülmüştür. Bu bağlamda, yapı
çevresindeki aşırı yapılaşmanın kontrol edilmesi için, gerekli
alanlara yeşil bant çekilmesi ön görülmüştür [2]. Çalışmada
yeniden işlevlendirme kapsamında sanayi yapısına yüklenen
fonksiyonlar;
•

Çeşitli büyüklüklerde sanatçı atölyeleri

•

Sergi mekanları

•

Kitaplık

•

Seminer odaları ve çok amaçlı salon

•

Enerji eğitim ve bilgi merkezi

•

Üç sinema salonu

•

Restoran ve kafeler

•

Sanal gösteri merkezleri

Şekil 6. Hasanpaşa gazhanesi yerine tasarlanan kültür
merkezi [17]
6.SONUÇ
Günümüzde, kent merkezi içinde kalmış, etrafı yapılarla
çevrilmiş, işlevini yitirmiş, çürümeye bırakılmış bir çok sanayi
yapısı bulunmaktadır. Kentlerimizde atıl durumda olan bu
sanayi yapılarının korunması ve yaşatılması, kent belleğinin
ve kimliğinin canlı tutulması ve teknik bilgilerin geleceğe
taşınması açısından önem teşkil etmektedir. Ayrıca, yeniden
işlevlendirme, sanayinin olduğu bölgeyle birlikte kenti de
etkilediği için sürdürülebilir kentsel gelişim dahilinde ekonomik,
sosyal ve çevresel hedefleri barındırması gerekmektedir.
Yeni işlev alternatiflerine ulaşıldıktan sonra, sanayi yapısının
kent ile olan anlamsal bütünleşmesinin ön koşulu belirlenmiş
olur. Şekil 7’de yeniden işlevlendirme kapsamındaki çalışma
süreci belirtilmiştir.

Şeklindedir [16].
Ancak, bu çalışmalar bilinmeyen sebeplerden dolayı hayata
geçirilememiş, fabrika atıl bırakılmıştır. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2013 yılında bu süreci tekrar ele alarak fabrikaya
kültür merkezi işlevi kazandırma yolunda ilerlemektedir [17]
(Şekil 6).

Şekil 7.Yeniden işlevlendirme sürecine ilişkin şema [2]
Bu bağlamda incelendiğinde, örneklem alanda bulunan Eskişehir
Hayal Kahvesi’nin, o bölgenin kozmopolitik durumu göz önünde
bulundurulduğunda ihtiyaca cevap verebilen nitelikte olduğu
saptanmıştır. Ancak, İstanbul Hasanpaşa gazhane fabrikasının
yeniden işlevlendirme konusu 2000 yılından itibaren gündemde
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olmuş, bilinmeyen sebeplerden dolayı son 15 yıl boyunca bu
sorun hala çözüme ulaşamamıştır. Kendi kaderine terk edilen
121 yıllık endüstri çınarını yeniden fonksiyon yükleme hususu
2013 yılında tekrar gündeme gelmiş, yapılan açıklama ile bu
yapıya kültür merkezi işlevi kazandırılacağı belirtilmiştir.
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