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ÖZET 

KENT MOBİL Y ALARlNDA AHŞAP KULLANIMI ÜZERİNE 

İNCELEMELER 

Teknolojik, ekonomik ve kültürel şartlara bağlı olarak değişen toplumsal yaşam alanı ve 
kullanım açısından kent ortak mekanlarının insan yaşamındaki önemi, kent öğ~lerini ve 
kent mobilyalarını da aynı derecede etkilemektedir. Kent mobilyaları konusunda 
yapılacak çalışmaların tümü kent insanına daha konforlu ve rahat bir yaşam tarzı 
sunmak, ve kent mobilyaları endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak için önem 
taşımaktadır. 

"Kent Mobilyalarında Ahşap Kullanımı Üzerine incelemeler" isimli bu çalışmada ilk 
olarak araştırmanın amacına yönelik literatüre dayalı genel bilgilere değinilmiştir. 

İlk bölümde, araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgiler verildikten sonra, ikinci 
bölümde kent ve kent mobilyası kavramı, ahşap malzeme kavramı, ahşap malzemenin 
üstün özellikleri, kent mobilyalarının sınıflandırılması, kent mobilyalarında 
konstrüksiyon özellikleri, kent mobilyalarındaki üretim yöntemi özellikleri ve 
vandalizm konusundan bahsedilmiştir. Ayrıca, bu bölümde kent mobilyalarında ahşap 
malzeme kullanımının değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise, araştırmanın konusu ve yöntemi ile kent mobilyaları üreticilerine 
ve tüketicilerine yönelik olarak yapılan anket çalışmasının içeriği açıklanmıştır. 
Dördüncü bölümde de, araştırma çerçevesinde elde edilen üretici ve tüketici anketİ 
bulguları sunulmuştur. 

Araştırma bulgularının değerlendirildiği Tartışma ve Sonuç Bölümü olan Beşinci 
bölümde ise, Türkiye' deki kent mobilyası sektörünün yapısal durumu ve gelişimiyle 
ilgili olarak ulaşılan ve aşağıda özet olarak belirtilen sonuçlar açıklanmıştır. 

• Ülkemizde kent n1obilyası üretimi yapan 20 adet firmanın değerlendirmeye 
katıldığı bu araştırmada, üreticilerin genellikle Marn1ara Bölgesinde 
yoğunlaştığı (%60) sonucuna ulaşılmıştır. 

• Araştırmada, üreticilerin tek bir ürün grubunda uzmanlaşmadığı, birden fazla 
ürün grubu ürettikleri belirlenmiştir. Üretim şekli olarak% 50'sinin bazı ürünler 
için seri, bazı ürünler için sipariş üretimi yaptığı ortaya çıkmıştır. 

• Kent mobilyaları üreticilerinin % 63 'lük kısmının üretimde, Türk Standartlarını 
esas aldığı belirlenmiştir. 

• Kent mobilyası sektöründe üreticilerin % 90'ının üretimde kullanılan 
hammaddeleri, hem yurtiçi hem de yurt dışı olmak üzere her iki yoldan temin 
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ettiği tespit edilmiş ve üreticilerin % 75'inin üretimde öncelikli olarak ahşap 
malzemeyi seçtiği belirlenmiştir. 

• Kent mobilyaları üretiminde, üreticilerin yerli ağaç türlerinden en çok Çam ve 
Meşe, ithal ağaç türlerinden ise Tik ve Iroko ağaçlarını kullandıkları tespit 
edilmiştir. 

• Araştırma sonuçlarına göre, mobilya sektöründe kullanılan ahşap malzemeler 
olarak sektörün, en çok lamine malzeme (% 32), sonra masif malzeme (% 30), 
MDF (% ı 4) ve kontrplak (% ı O) kullandığı ortaya çıkmıştır. 

• Araştırmada, kent mobilyaları kullanıcılarının (belediyeler) % 76'sının kent 
mobilyalarını özel fırmalardan temin ettiği tespit edilmiştir. 

• İstanbul'daki belediyelerin % 55'inin kent mobilyalarını 2 yıldan az bir sürede 
kullandığı veya bu süre içinde yenilediği araştırma bulgularından belirlenmiştir. 

• İstanbul' da kullanılan kent mobilyalarının en çok ahşap malzemeden üretildi ği, 
tüketicilerin (belediyeler) kent mobilyaları alımlarında ahşap malzemeden 
üretilmiş kent mobilyalarını öncelikle tercih ettiği belirlenmiştir. 

• Araştırmada, kent mobilyası üreticilerinin % 75'inin vandalizmi bilmediği 
ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, araştırmadaki bu sonuçlar çerçevesinde~ sektörün gelişmesi ve sorunların 
giderilmesine yönelik öneriler yapılmıştır. 
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SUMMARY 

INVESTIGATIONS ON THE USAGE OF WOOD IN URBAN FURNITURE 

Social life area changed by technological, economic, cultural conditions, and common 
city areas is important for usage in people's life, affects city units and urban furnitures 
also on the same level. Many works about urban furnitures are important to offer more 
comfortable life style for people who live in cities. For this reason, these studies are 
important for city furniture industry's progression. 

In thiş study, First general knowledge about the literaturç on survey's reason was 
emphasized . In first part, survey's reason and knowledge about content were given, in 
second part urban and urban furniture concept, wooden material concept, superior 
qualities of wooden material, classification of urban furniture, construction features in 
urban furnitures, production method features in urban furnitures and subject of 
vandalism were investigated. Besides, in this section, assessment of wooden product 
usage in urban furniture was discussed. 

In third part, survey's Material and Method with survey's work content about urban 
furniture producer and consumer was detailed. In fourth part, producer and consumer 
survey's findings were presented. In fifth part, Disscussion and Conclusion part, 
research findings were evaluated in this thesis which were Turkey's urban furniture 
sector's constitutinal case and progression findings. Besides, advices were given 
according to sector's progression and solutions about problem solving. 

Conclusions were found as follows: 

• In this study, 20 companies were included which produced urban furniture. 
According to results, it is estimated that nearly more than half of producers 
belong to Marmara Region (% 60). 

• According to survey analysis, furniture producers were not specialized only on 
one product but instead specialized on more than one product line. As a 
producing method% 50 produced serial for some products, some products were 
being produced on order. 

• 63% of the urban furniture producers was based on Turkey standacts in 
production. 

• In urban furniture sector, 90% of the producers had raw metarials in 2 ways: 
domestic as well as overseas. % 75 of producers primarily chose wooden 
material in production according to the survey analysis. 

• In urban furniture production, it was found that producers use naturally grown 
tree species, mostly pine and oak, and exotic tree kinds which are teak and iroko 
trees. 

• Wooden materials often used in the furniture sector are; laminated material (% 
32), solid materi al (% 30), MDF (% 14 ), and plywood (% I O) according to 
survey analysis. 

• % 76 of urban furniture users (municipalities) supply urban furnitures from 
private companies. 
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• Municipalities in Istanbul (% 55) consume urban fumitures less than 2 years or 
they renew their urban fumitures in 2 years. 

• Urban fumiture used in Istanbul have been mostly produced from wooden 
material, and consumers primarily choose rather than urban fumiture that is 
made from wooden material. 

• lt was revealed that% 75 of urban fumiture producers do not know vandal i sm. 
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ı. GİRİŞ 

Hızla globalleşen dünyaya uyum sağlamaya çalışan ülke tekonolojik gelişmeler, 

ekonomik koşullar, ülkelerin nüfus yapısı, yönetsel özellikler gibi ülkelerin 

gelişmelerini etkileyen faktörlerin sürekli değişme eğilimi içerisinde olduğu araştırma 

k~nusu alanında da görülmektedir. 

Sürekli değişen bu faktörler sonucun da ülkemizde ve dünyada örnekleri görüldüğü 

üzere (İstanbul, Berlin, Paris, New York vb.) ülkeler de ve ülkelerin idare yapısı içinde 

bulunan kentler de bu değişimden etkilenmektedir. Bu durum sonucunda tüm dünyada 

gelişen sanayileşmeye bağlı olarak ister istemez tekonolojik gelişmelerin, 

sanayileşmenin daha ileride olduğu kentlerde insan nüfusunun daha yoğun olduğu ve 

daha çok artma eğilimi içerisinde olduğu görülmektedir. 

Teknolojik, ekonomik ve kültürel şartlara bağlı olarak değişen bu kentlerde, yaşayan 

insanların taleplerinde, ihtiyaçlarında, düşüncelerinde, tutumlarında da değişmeler 

olması kaçınılmazdır. İnsanların yoğun çalışma tempoları dışında gezme, dinlenme, 

eğlenme gibi ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıda kentlerin değişimi üzerinde etkili olmaya 

başlamaktadır. Hızla artan betonarleşmeyle beraber insanlar çalışma saatlerinin dışında 

doğayla iç içe olma, dinlenme, eğlenme amacı ile bu ihtityaçlarını parklarda, 

bahçelerde, mesire alanlarında gidermektedir. İnsanların bu ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik olan bu alanlarda, yani kentin yollar dışında kalan alanlarında insan 

ihtiyaçlarının tümüne hizmet eden elemanlar olarak kent mobilyalarını tanımlayabiliriz. 

Günümüzde hızla gelişen kentleşmeye paralel olarak çağdaş yaşam standartlarınında 

yükselmesi sonucunda kentlerde insanın ön plana alındığı, yaşamın kolaylaştırıldığı, her 

kişiyi rahat ettirecek kolaylıkların sağlandığı kent mekanlarının da gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. 
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Kent mobilyaları, kentin yollar dışında kalan alanlarının donatılmasını ve kente çağdaş 

yaşam için yaşayan mekanlar kazandırılınasını sağlar. Kent mobilyaları yaya ve araç 

trafiğine katkıda bulunarak hareket halindeki insanın iletişimine ve ulaşımına yardım 

etmekle birlikte kent mobilyaları kentlerde marka imajı yaratarak kentlerin görselinde 

ve tanıtımında da önemli bir paya sahiptir. Ayrıca, insanların oturma ve dinlenme 

gereksinimlerine yardımcı oldukları için kültür, sanat, alışveriş ve eğlence alanlarında 

kullanılırlar. 

Genellikle açık alanlarda kullanılan kent mobilyalarının kullanım yerinde uzun ömürlü 

olması, her türlü hava koşullarına, trafik etkilerine ve vandalizme karşı kendilerini 

koruyacak sağlam bir yapıda ve güvenli olması gerekmektedir. Ayrıca, kent 

mobilyalarının yerleştirildiği çevrenin kimliğiyle uyumlu ve ona adapte olabilen bir 

kimliğe sahip olmalı ve şehirsel marka imajı yaratmaya uygun özgün tasarlanmış 

olmalıdır. 

Bahsedilen değişime bağlı olarak yükselen çağdaş yaşam standartları gereği, önemi 

giderek artan kent mobilyalarının üretim ve kullanım açısından Türkiye' deki 

durumunun ortaya konmasınında amaçlandığı bu araştırmada; öncelikle kent 

mobilyaları ile ilgili tanımlar ve kavramlar, kent mobilyalarında bulunması gereken 

özellikler, kent mobilyalarının sınıflandırılması, kullanılan malzeme özellikleri ve 

türleri, kent mobilyaları çeşitlerinde ahşap malzeme kullanımının değerlendirilmesi 

hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra kent mobilyalarında ülkemizin 

durumunu ortaya koymaya çalışan üretici (Türkiye) ve tüketicilere (İstanbul' daki 

belediyeler) yönelik olarak yapılan anket çalışmasında belirlenen bulgular ortaya 

konarak, değerlendirmeler yapılmıştır. 
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2. GENEL KlSlMLAR 

2.1. KENT TANIMI 

Genel bir tanımlamayla kent; farklı sosyal sınıflardan oluşan bir toplumun, yapay 

çevreyi doğal çevreye egemen kıldığı hir ortamda ve kentsel yaşam kurallanna uygun 

olarak yaşamlarını sürdürdükleri bir yerleşme yeridir. Kent sözcüğü devamlı olarak 

medeniyet ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Bu anlamda medeniyetin kentleşmeyle 

geldiğini ve var olduğunu söylemek mümkündür. 

İşte bu tanımlardaki değişen, gelişen, farklı iletişim içinde olan insan topluluklarının 

oluşturduğu kent alanları, kapalı ve açık alanlardan oluşmaktadır. 

2.2. MEKAN KA VRAMI 

Günümüzde insanların boş zamanları giderek artmaktadır. Bu durumda kişilere boş 

zamanlarını rekreasyon alanlarında ve tatil yerlerinde değerlendirmek olanağı 

vermektedir. Böylece kentlerde açık mekanların kullanımı da önemli bir artış 

göstermektedir. 

Sınırlandırılmış ve bir amaca yönelik, fiziksel olarak birçok bağlantısı olan boşluktur ve 

kendisine kültürel ve bölgesel içerik taşıyan bir bütünsel anlam yüklendiğinde yer 

haline gelir. 

Tranck (1986)'a göre mekanlar, fiziksel özelliklerine dayandınlarak değişik kategorilere 

ayrılabilirlerse de her yer çevresel özellikleri ve etkisiyle tektir. Yer karakteri, hem 

malzeme, biçim, doku ve renk gibi somut özellikleri, hem de zamanla insan tarafından 

oluşturulmuş belli bir zamanla ahşap eşya üzerinde oluşan parlaklık gibi tarifi zor 

kültürel bileşimleri içine alır (Ak yol, 2006). 
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Rapoport (1977) 'a göre mekan fiziki çevrenin çok önemli bir görünüşü de olsa basit 

veya birimsel bir kavram değildir. Çevre organizasyonlarında mekanın yanı sıra zaman, 

anlam ve iletişim organizasyonları da söz konusudur (Akyol, 2006). 

Rapoport (1982)'a göre bütün çevreler, bu dört elemanın karmaşık ilişkilerinden 

oluşmaktadır. İnsanlar bir mekan da yaşadıkları gibi zaman içinde de yaşamaktadırlar. 

Geçmişin ve kültürün yansımaları mekanın yer niteliği kazanmasında önemli 

etkenlerdir. İnsanlar arası iletişimin organizasyonu; kimin, kim ile, nerede ve nasıl, bir 

şeyler yapması fiziksel çevrenih etkisinde bir organizasyondur. Anlam ise daha ziyaere 

malzeme, peyzaj, varlık, renk, form, ölçü, işaret ve insanlar tarafından ortaya 

çıkmaktadır (Akyol, 2006). 

Başarılı kentsel mekanlar çoğunlukla kaliteli bir yaşamın göstergesidirler. Bu 

mekanlarda aktivite , duyum zenginliği, estetik ve canlılık vardır. Toplu yaşamın 

gerektirdiği etkinliklerin görüldüğü, her yaş, cins ve meslek grubundan kişilerin 

yararlanabildiği, bazı durumlarda ise denetimli olarak kullanılabilen, kent içinde yer 

alan mekanlar bütünüdür. 

2.3. KENT MOBiLYASI KAVRAMI 

Sosyal yaşam, çağdaş yaşam toplumda dış mekanda toplantılara katılmaya, dışarıda 

yemek yemeye, kültürel faaliyetlerde bulunmaya olanak verir. Dış mekan sergileri, açık 

hava konserleri gibi kültürel faaliyetler, güneşten ve temiz havadan yararlanma çağdaş 

yaşamın olanakları arasındadır. İnsanları sıkıntılı çalışma temposu dışında boş 

zamanlarında çoğu kez macera ve hareket arama peşine düşmektedir. Bunu doğal bir 

gereksinim olarak karşılamak gerekmektedir. Kent içi parkların, yaya dinlenme ve 

dolaşma güzergahlarının, alışveriş alanlarının getirdiği yenilikler bu gereksinimleri 

karşılar. 

Kent mobilyaları, kentin yollar dışında kalan alanlarının insanca donatılmasını ve kente 

çağdaş yaşam için yaşayan mekanlar kazandırılınasını sağlarken, kentsel mekan 

kalitesini arttırmada önemli roller üstlenen öğelerin başında gelmektedir. 
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2.3.1. Kent Mobilyası Tanımı 

Kent mobilyaları, kent kavramı ile birlikte belirli süreçler sonucu kullanıcıların gelişen 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanan ürünlerden oluşmaktadır. Bu amaçla, 

literatür çalışmalarında değişik şekillerde tanımlanmış olduğu görülmektedir. Örneğin; 

Kent mobilyaları, şehircilik, kentsel tasarım, planlama, mimari tasarım ve endüstri 

ürünleri tasarımı ile ilişkilidir. Her obje ve fiziki sistemin ortaya çıkış nedeni gibi, kent 

mobilyalarının da ortaya çıkış nedeni ihtiyaçların oluşması ve geçirdiği tarihsel oluşum 

süreci de, ihtiyaçların z~man içinde gelişmesine bağlıdır (Zülfikar, 1998). 

Herhangi bir peyzaj alanında ya da kent mekanında, kullanıcılarının konfor, bilgi, 

dolaşım kontrolü, koruma, eğlenme gibi işlevlerine cevap verecek biçimde yerleştirilmiş 

elemanlar "Kent Mobilyası" adı altında toplanır (KTÇG, 1992). 

2.3.2. Kent Mobilyalarının Önemi 

İnsanlık doğuşundan itibaren yaşadığı çevreyi düzenleme çabası içine girmiş; köyler, 

kasabalar, kentler oluşturmuşlardır. Oluşturulan bu çevre içindeki kamusal mekanlarda, 

insanların basit gereksinimlerini karşılayan öğeler kent mobilyalarını oluşturmuştur. 

Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme olgusu sonucu değişen yaşam koşulları, toplum 

yapısı, teknolojik gelişmeler, kentlerin plan ve görünümleri üzerinde etkili olmaktadır. 

Bu bilinçle kent plancıları, tasarımcılar, sosyal bilimciler, yerel yöneticiler ve endüstri 

ürünleri üreticileri, uygar, yaşanabilir, insan gereksinimlerine cevap veren, estetik 

değerlere sahip çağdaş kentler yaratmaya çalışmaktadırlar. 

Kent mobilyaları, kentsel yaşamı daha zevkli ve anlamlı kılmaya, kentsel konfor ve 

kentsel estetik yaratmaya olanak verirler. Kent mobilyalarının kentsel mekandaki görsel 

etkisi çok önemlidir. Bir şehrin karakterini ve imajını ortaya koyan yapılar gibi kent 

mobilyaları da kalite ve iyi fikirlerle ortaya çıkarılırsa aynı şekilde bu imajı ortaya 

koymaktadır. 

Diğer taraftan kent mobilyaları, şehiriiierin hayatlarını çevreleyen gerçek bir birleştirici 

etkendir. Bir kentsel mekanda, mekanın kendi içinde ve çevresi ile uyumunu sağlamak 
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için, o mekanda kullanılan tüm donatıların birbirleri ile uyumlu olmalarına ve mekanın 

işlevsel özelliklerine uygun olmalarına dikkat edilmelidir. Bu bakımdan kent 

mobilyalarının seçimine önem verilmelidir (Feyizoğlu, 2008). 

Kentsel mekanların düzenlenmesi sırasında, kent mobilyalarının gelişigüzel 

yerleştirilmesi, toplumun gerçek ve işlevsel isteklerini karşılayamayacaktır. Bu 

bakımdan kent mobilyalarının yerleştirilmesinde, her bir eleman ayrı ayrı 

değerlendirilerek, en uygun olan yerleştirilmelidir. 

2.3.3. Kent Mobilyalarında Bulunması Gereken Özellikler 

Yapılan literatür çalışmalarından da görüleceği üzere kent mobilyalarında, 

standardizasyon sonucu monotonluk ve çevreye uyumsuzluk problemlerinin 

yaşanmaması için tekdüze uygulamalardan kaçınılması ve özgün kent mobilyası 

tasarımiarına olanak verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Kent mobilyaları tasarımında, kullanıcı gereksinimleri, insan ölçüleri ve insan 

davranışları, bir bütün olarak dikkate alınmalı ve standart hatalarına dikkat edilmelidir. 

Kent mobilyaları işlevlerini yerine getirebilmeleri için bazı özelliklere sahip olmalıdır. 

Genel olarak bu özellikler şu şekilde sıralanabilir (Başal ve diğ., 1993); 

a) Tasarımlarında hedef ekonomik, fonksiyonel ve estetiklik, 

b) Maliyetinde parasal kaynaklara uygunluk, 

c) Çabuk bulunup, kolayca uygulanabilirlik, 

d) Yüksek fizibilite ve sağlamlık, 

e) Standartiara uygunlık, 

f) Ergonomiklik, 

g) Tasarımcının özgün çizgilerini taşıma, 

h) V andalizme dayanıklılık, 

ı) Bakım kolaylığı, 

i) Taşınabil irlik, monte ve yedek parça bulmada kolaylık, 

j) Malzeme ve işçilik seçimine uygunluk şeklinde sıralanabilir. 
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Kent mobilyalarında bulunması gereken özelliklerin yanısıra aranılan özellikler~ kent 

mobilyalarının pratik kullanımlarının yanı sıra en önemli özelliği, kent kimliğini 

yansıtmasıdır. Kent mobilyaları çevrenin sosyal, kültürel, tarihi, mimari ya da coğrafi 

konumuyla uyumlu olması gereklidir. Kent mobilyaları, kullanıcının konforunu en iyi 

şekilde gerçekleştirerek kullanıcılara uzun süre hizmet vermelidir. Temizlik açısından 

biçim ve yüzey olarak su ve kir tutmayan, yağmur ve rüzgar gibi doğal olayların 

yardımı ile kendi kendine temizlenen özellikte olması en çok aranılan özellikler 

arasında yer almaktadır. Malzeme ve yüzey dokusu çok sıcak, çok soğuk ve nemli 

olmaıtıalıdır. Fiziksel olarak sağlanan konfor, psikolojik açrdan da sağlanmalıdır. Bu 

anlamda ahşap malzemeden üretilmiş kent mobilyaları aranılan bu özellikleri diğer 

malzemelerden (cam, metal, plastik gibi) üretilmiş kent mobilyaianna kıyasla daha iyi 

karşıladığı söylenebilir. Renk, biçim ve uyum ile bütünleşmesi açısından da ahşap 

önemli bir malzemedir. 

Kent mobilyalarının sağlam bir yapıda olması kullanım süresini arttırarak mobilyaların 

değişme veya yenileme sürelerini azaltacaktır. 

Kent mobilyaları doğal yıpranmaya, bozulmalara ve bilinçli (vandalizm) veya bilinçsiz 

(kaza, sel vb.) darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. 

Ayrıca, kent mobilyaları sürekli olarak dış ortamda kullanılacaklarından, dış hava 

koşullarına, mantar ve böcek zarariarına karşı direnç göstermelidir. 

Bu bağlamda üretilecek olan kent mobilyaları, her zaman kent içindeki yaşamı 

kolaylaştıracaktır. Kısacası kent mobilyaları, amacına uygun üretilmeli ve uygun 

yerlerde kullanılmalıdır. Günümüzde kentlerde bu uygulamalara çok rastlanmaktadır. 

Ancak bu uygulamalar yapılırken bazı konuların ele alınmadığında başarısız sonuçların 

ortaya çıktığı görülmektedir (Feyizoğlu, 2008). 

Kent mobilyaları üretiminde yanlış ve kalitesiz malzeme seçimi ile dayanıksız malzeme 

kullanın1ı başarısız üretimiere sebep olurken, tasarımlarda renk, doku, biçim ve boyut 

vb. hatalarında çok meydana gelmesi üretiındeki kayıpları arttıracak ve kent 

mobilyalarının kullanm yeri an1acına uygun olmayacaktır. 
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2.3.4. Kent Mobilyalarının Seçimi 

Genel olarak kent mobilyaları resmi kurumlarca yani belediye komisyonlarınca seçilir. 

Bir mobilyanın belediye komisyon tarafından seçiminde göz önünde tuttuğu şartların şu 

hususlardan oluştuğu görülmektedir. 

1- Halkın isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamalı, 

2- Kaliteyi ve estetiği yansıtmalı, 

3- Aranan bir fonksiyon için küçük de olsa bir çözüm sunmalı, tıkanıklığı önlemeli, 
.. 

4- Yeterince sağlam olmalı ve şehir hizmetlerine karşı sabitliğini korumalı dır. 

Bu komisyon, yıl içinde iki defa olmak üzere üç seansta toplanır. Yeni tasarlanan 

mobilyaların kent mobilyalarıyla ilgilenen belediye meclisine sunulmadan önce 

-kullanılacak veya kullanılması düşünülen bütün mobilyalar bu komisyonun bir alt 

kurumu olan ve mimarlardan oluşan başka bir toplulukça incelenir ve onay alınır. Bu 

komisyonun seçim yapabilmesi için 4 faktör dikkate alınır (KTÇG, 1992). 

2.4. KENT MOBiLYALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

Kent mobilyaları öncelikle İngiltere'de, sonra Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da 

yaygın kullanıma geçmiş ve kısa bir dönemde kentsel mimarinin önemli elemanları 

olmuşlardır. Endüstriyel ürün kapsamındaki ilk kent mobilyası örneklerinin İngiltere 'de 

aydınlatma amacıyla kullanılan gaz lambaları olduğu görülmektedir (Feyizoğlu, 2008). 

Mobilya, insan yaşamında göçebelikten yerleşik düzene geçişle birlikte ortaya çıkmıştır. 

Tarih öncesi çağiara uzanan bu düzen değişikliği tarımın gelişmesine bağlı olarak 

hayata geçmiş, kentleşme ile birlikte mobilyanın günümüze uzanan serüveni 

başlamıştır. Buna paralel olarak, insanlar ilk yerleşmeleri oluşturmaya başladıktan 

itibaren, kent mobilyası ile ilgili örnekler de görülmeye başlamıştır. Bu dönen1de bazı 

işleri yapmak için yükselti, oturma elemanı olarak kullanılırken zamanla tabure ve 

sandık gibi mobilyalar halk tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Kentlerin 

oluşumundan itibaren, kentte yaşayanların ortaklaşa yararlandıkları hizmet 

elemanlarının varlığı söz konusu olmuştur. Sanayi Devrimi'ne kadar olan bu dönemde 
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kent mobilyası olarak tanımlayabileceğimiz bu elemanlar; sokak lambaları, sokak 

isimlerinin yazılı olduğu el yapımı plaketler, çeşmeler ve klasik banklardır. 

Teknolojik gelişmelerin hızla arttığı 1850-1900 yılları arasında, motorlu taşıtların da 

devreye girmesi ile yeni ihtiyaçlar doğmuş ve "Kent Mobilyası" kavramına da yeni 

elemanlar eklenmiştir. Özellikle kentsel çevrelerde, bu gelişmelerin doğal sonucu 

olarak, yaşamın korunması ve düzenlenmesi giderek önem kazanmaya başlamıştır. 

İletişim olanaklarının artması ile reklam p(fnoları, telefonlar ve bilgi iletişim panoları 

kent mobilyaları olarak geliştirilmiştir. Sokak ve meydanların sadece trafik yolu haline 

geldiğinin görülmesi üzerine, kentlerin özellikle alışveriş bölgelerinde yaya alanları 

oluşturulmuş ve bu alanlar, kullanıcılarına tüm kentsel hizmetleri sunan elemanları 

içerir hale getirilmiştir. İngiltere' de bu gelişmeleri daha sağlıklı olarak 

değerlendirebilmek amacıyla ı 920'li yıllarda ilk çalışmalar başlatılarak, günümüze 

kadar 3000 adet elemanın standardizasyonu gerçekleştirilmiştir (F eyizoğlu, 2008). 

Bilindiği gibi kent mobilyaları, şehircilik, kentsel tasarım, planlama, mimari tasarım ve 

endüstri ürünleri tasarımı ile ilişkilidir. Her obje ve fiziki sistemin ortaya çıkış nedeni 

gibi, kent mobilyalarının da ortaya çıkış nedeni ihtiyaçların oluşması ve geçirdiği 

tarihsel oluşum süreci de, ihtiyaçların zaman içinde gelişmesine bağlıdır (Zülfikar, 

ı 998). 

İlk zamanlar tek elemanlar şeklinde zanaatçılar tarafından üretilen kent mobilyaları, 

kentleşmenin sonuçlarına bağlı olarak çok sayıda üretim gerektiği için endüstrileşmiştir. 

Günümüzde kent mobilyaları standardize edilmiş üretim şeklinde gerçekleştirilmektedir 

(Feyizoğlu, 2008). 

2.5. PEYZAJ TASARIMINDA KENT MOBiLYALARI VE KALİTE 

BEKLENTiLERİ 

Gerek kentsel tasarım gerekse peyzaj tasarımı çalışmalarında, insanların bilgi, güvenlik 

ve konforuna yönelik, ayrıca fiziksel gereksinimlerini karşılayan, çevre temizliği ile 

sağlık açısından da zorunlu olabilen çeşitli yapısal elemanlara gereksinim 
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duyulmaktadır. Söz konusu elemanlar kent mobilyası olarak tanımlanmakta olup, 

tasarım bütünü içerisindeki diğer elemanlada uyumlu olması gereken ve doğru 

kullanıldıklarında peyzaj tasarımının görsel kalitesini de yükselten unsurlardır. 

Çeşitli oturma elemanları, banklar, çöp kutuları, bitki kasaları, saksılar, tanıtım-yön 

işaret ve levhaları, telefon kulübeleri, posta kutuları, otopark saatleri, sokak saatleri, 

satış kulübeleri, duraklar, çeşmeler, aydınlatma elemanları, kök boğazı ve ağaç gövdesi 

koruma elemanları, döşeme kaplamaları, süs havuzları, babalar ve ilan panoları gibi 

donatı elemanları, kent mobilyaları kapsamındaki objelerdir. 

Kent mobilyalarından öncelikle beklenilenin kullanıcıların çeşitli gereksinimlerinin 

karşılanması olmasına karşın, gerek birbirleriyle gerekse içinde yer alacakları çevreyle 

uyumlu olmaları taşımaları gereken en önemli özelliklerdendir. 

Unutulmamalıdır ki, dış mekanlar (sokaklar, meydanlar vb.) toplumların kimliklerinin 

ve kültürlerinin en net göstergelerindendir. Bu nedenle, özellikle kamusal mekanlardaki 

kentsel tasarım ve peyzaj tasarımı çalışmalarında kent mobilyalarının da göz ardı 

edilemez bir işlevi bulunmaktadır. Peyzaj tasarımında insan ve çevre arasındaki 

karşılıklı ilişki göz önünde bulundurularak, doğal elemanlada yapay elemanlar arasında 

bir bütünlük ve uygunluğun oluşturulması esastır. Bu bağlamda kent mobilyaları 

peyzaJa eklenen dekoratif elemanlar olarak özenle değerlendirilmelidir. Mekanlarda 

işlevsel ilşkiler ile biçim arasındaki bütünlüğün sağlanabilmesinde, gereksinimiere 

yönelik olarak tasarlanan kent mobilyalarının çevreye uyum, kullanım (kolay 

yerleştirilebilme, dış koşullara ve vandalizme dayanıklılık) ve bakım kolaylığı ( az ve 

kolay bakım gerektirme ), renk, biçim, doku, ölçek, ulaşılabilirlik, görülebilirlik, standart 

üretilebilme yönünden uygun tasarımı ve uygulanması olmalıdır (2. Uluslararası Kent 

Mobilyaları Sempozyumu, 2003). 

2.6. KENT MOBİL Y ASINDA KALİTE KA VRAMI 

Kalite; kullanıcıların isteklerinin karşılanmasına yönelik, kent mobilyaları üreten, 

kullanımını, bakımını ve yaşayabilirliğini sağlayan tüm organizasyonların. kendi 

içlerinde yada aralarında kalitenin oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi 
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yolundaki faaliyetleri düzenleyen, bu faaliyetlerin kentsel ekonomiye maliyetinin en 

ekonomik düzeyde oluşmasını sağlayan ve sonuçta bu çabaların kullanıcıların bugünkü 

ve gelecekteki gereksinimlerinin etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamaya yönelik 

olarak sürdürüldüğü bir anlayışlar bütünüdür. Bu anlayışın yeterli etkinlik düzeyinde 

uygulamaya aktarılabilmesi için (Altınçekiç ve Koç, 2003); 

I- Kullanıcı isteklerinin incelenerek değerlendirilmesi, 

2- Gerekli üretim, uygulama ve bakım olanaklarının sağlanması, 

3- Rasyonel organizasyonlat kümesi oluşturulması, 

4- Kent mobilyalarında kalite kavramların ve gelişmelerin tüm üretici, uygulayıcı 

birimlerce iyi anlaşılması ve birbirini görecek bir yapıda uygulanması. Bu açıdan 

sistematik yaklaşımın ve takım ruhunun sürekli yaşatılması gereklidir. 

Kalitenin sağlanabilmesi ıçın yapılması gereken teknik çalışmalar ıse aşağıdaki gibi 

özetlenebilir; 

a- Yeni kent mobilyası tasarımlarının kontrolünün sağlanması 

b- Kent mobilyaları üretiminde kullanılacak malzemelerin standart kontrolü, 

c- Üretilen kent mobilyalarının kalite düzeylerinin kontrolü, 

d- Kent mobilyalarının tasarım amacına uygun kullanım biçiminin sağlanması, 

e- Bakım ve iyileştirme kontrolünün ve çalışmalarının yapılması. 

Tasarım amacına uygun kullanım biçiminin sağlanması için kent mobilyaları 

tasarımında belirlenen kullanım fonksiyonları kullanım süresince unutulmamalıdır. Bu 

amaçla kullanım biçimi; rutubet, sıcaklık gibi ortam koşullarını, yükleme düzeyleri ve 

sınırları tanımlanmalıdır. Kullanım süresince tanımlanan fonksiyonlarında kayıplar 

olmaması için gerekli bakım planlamasının zaman ve kaynak gereksinimi ile birlikte 

dikkate alınması gereklidir ( Altınçekiç ve Koç, 2003 ). 

Türkiye' deki kent mobilyası üreten işletmeleri, Orman Endüstrisi İşletmeleri 

kapsamında düşünmek mümkümdür. Kent nıobilyası üreten bu işletmeler, uluslararası 

pazarlara açılmada son yıllarda önemli başarılar göstermektedir. Ancak bu süreçte 

işletmelerin karşısına çıkan en önemli sorun kalite ya da kalite düzeyinin 

belgelendirilmesidir. Artık kaliteli ürün üretmek uluslararası rekabet için gerekli ancak 
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yeterli değildir. Işletmeler kalite ürün üretmenin yanında kaliteli ürün ürettiklerini yada 

kaliteli ürün üretebileceklerini belgeleyen bir sisteme sahip olduklarını ortaya koymak 

zorundadırlar. 

TSE, 1964 yılında ortaya koyduğu "TSE Markası Sistemi" ile standartiara uygunluk 

belgelendirmesi başlatmıştır. Böylece Türkiye'de standartiara uygun ve kaliteli ürün 

üretme bilincinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra, tüketicilerin can ve mal güvenliğini 

korumak, karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlamak, kalite yönünden aldanmaları 

önlemek hedeflenrtıiştir (TSE Kayıtları). 

TSE' den belge almak isteyen üreticiler aşağıdaki belgelendirme çeşitlerine başvuru 

yapabilirler. Bu kapsamda başvurulan belgelendirme çeşitleri; 

ı -Üretim yerlerinin,_ 

2-Ürünlerinin, 

3-Parti mallarının, 

4-ithal malların, 

5-Laboratuarları n, 

6-Hizmet yerlerinin 

7-Kalite sistemlerinin 

8-Çevre yönetim sistemlerinin belgelendirilmesidir. 

9-CE Belgesi 

Türkiye' de ISO 9000 belgelerinden birini alan ı 508 firmadan 4 ı adedi Kent mobilyaları 

endüstrisini de içinde düşünebileceğimiz Orman Endüstrisine aittir. Bu 4 ı firmanın 

26'sını da kağıt ve baskı sektörü firmaları oluşturduğu görülmektedir (Koç, 201 0). 

2.7. KENT MOBİLY ALARININ SINIFLANDIRILMASI 

Günümüzde kent mobilyalarının çok farklı şekillerde sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu 

araştırma kapsamında literatür araştırmalarına dayanarak kent ınobilyaları çeşitli 

özelliklerine göre 5 grupta sınıflandırılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlar: 

kullanımlarındaki işlevlerine göre, yerleştirilecekleri mekanlara, ınontaj biçimlerine, 
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kullanım türlerine ve teknik donanımianna kent mobilyaları şeklinde sıra ile aşağıda 

açıklanmaktadır. 

2.7.1. Kullanımlarındaki İşievlerine Göre Kent Mobilyaları 

Kente ait tüm açık alanlarda, kullanıcısının belirsiz olduğu, çeşitli açık alan işlevlerine 

yönelik, çoğunlukla sabit hizmet ekipman ve yapıları kent mobilyası olarak 

adlandırılmaktadır. Kent mobilyaları, kent kavramı ile birlikte, belirli süreçler sonucu, 

kullanıcıların gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünlerden oluşan bir sistemdir 

(Haris ve Dines, ı 988). 

Kent mobilyaları; döşemeler, meydan öğeleri, su öğeleri, çöp kutuları, oturma bankları, 

kaldırımlar, bisiklet park yeri, koşu yolu, parsel ve bahçe sınırlayıcıları, parking ve 

parkmetreler, bordürler, diğer ayıncı öğeler, otobüs durakları, dinlenme/eğlenme 

alanları, merasim alanları, çiçek saksı ları, genel w.c. 'ler, ağaç di bi ızgaraları, vb. öğeler 

olarak sıralanabilir. Sistematik bir yaklaşımla ele alındığında ise kentsel mobilyalar 

kullanımlarındaki işlevlere göre; 

- Koruma amaçlı 

- Bilgi verme amaçlı 

- işaret verme amaçlı 

- Süsleme amaçlı 

- Barındırma amaçlı 

- Eğlenme, oyun ve dinlenme amaçlı 

-Satış yada alışveriş amaçlı olarak sınıtlandırılabilir (Çubuk, ı 989). 

Kentsel mekanlarda işlevsel anlamda bulunması gereken kent mobilyaları ise aşağıdaki 

gibi sıralanabilir (Y ıldızcı, 2001 ). 

-Döşeme elemanları (beton, taş, ahşap, tuğla, asfalt vb.) 

-Oturma birimleri (bank, sandalye, grup oturma elemanları) 

-Aydınlatma elemanları (yol ve alan aydınlatıcıları) 

-Sınır elemanları (yaya ve trafik bariyerleri vb.) 

-işaret ve bilgi levhaları (yönlendiriciler, yer belirleyiciler, bilgi iletişim panoları) 

-Satış birimleri (kiosklar, büfeler vb.) 

-Su elemanları (çeşme,süs havuzu, kanallar, yangın musluğu vb.) 
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-Üst örtü (duraklar, gölgelikler, pergolalar) 

-Çöp kutuları 

2. 7.2. Yerleştirilecekleri Mekaniara Göre Kent Mobilyaları 

Kent mobilyaları dediğimizde içerisine çok farklı işieve sahip farklı yapıda elemanlar 

girdiğinden sınıflandırma işleminde de farklı bakış açıları doğrultusunda farklı 

şekillerde sınıflandırılabilir. Bu kapsamda yerleştirilecekleri rnekanlara göre kent 

mobilyaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır (Akyol, 2006). 

A. Geçiş Alanları - Sokaklar, Yaya Yolları 

B. Meydanlar ve bölgeler - Tarihi Bölgeler 

C. Alış- V eri ş Mekanları 

D. Parklar 

E. Çocuk Oyun Alanları 

F. Spor Alanları 

2. 7. 2.1. Geçiş Alanları-Sokaklar, Yaya Yolları 

Sokaklar, caddeler ve yollar, insanların üzerinde yaya olarak veya taşıt ile hareket ettiği 

kentsel izlerdir. Yollar yapı adaları arasında kentliye ve kente hareketlilik sağlayan 

öğelerdir. Ayrıca değişik işlev alanları arasında bağlayıcılık görevi görürler. Yol 

mekanı, üzerindeki insanı, belirli iki doğrultudan birinde hareketliliğe iter (Öksüz, 

2004). 

Yaya yolları genellikle taşıt trafiğinden arındırılmış, yayalara kısmen de duran oto 

trafiğine ayrılmış olan alanlardır. Kent halkının gereksinmelerine; fizyolojik yönden, 

(büfe, çayhane, gazino, gibi) sosyolojik yönden (buluşma ve iletişim merkezleri olma 

nedeniyle ), ekonomik yönde (alış-veriş olanağı sağlaması nedeni ile) hizmet ederler 

(Fanusçu, I 994 ). 

2. 7. 2. 2. Meydanlar ve Bölgeler- Tarihi Bölgeler, Yeni Bölgeler 

Meydanlar ve Bölgeler: Meydan kentsel mekan içinde doğal ve ınsan yapısı çevre 

öğeleri ile kuşatılmış, kentte ya da belirli bir amaca yönelik toplu etkinliklere olduğu 

kadar, bireysel hareketlere de olanak sağlayan sınırlandırılmış mekanlardır. Başka bir 

ifade ile de meydanlar, yüksek yoğunlukta yapılar ile çevrelenmiş, cadde ve sokaklar ile 
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kent bütünü ile ilişkilendirilmiş açık mekanlar olup insan guruplarını etkileyecek ve 

buluşmalarını kolaylaştıracak özellikler taşımaktadırlar (Aydemir ve diğ., 2004). 

Meydanlarda, sembolik aniatımlı köşeler, heykeller, bekleme alanları, temizlenme 

çevresi sağlayan özel kısımlar ve eğitici alanlar, normal aydınlatılmış alanlar ve özel 

aydınlatma gerekli alanlar, tarihi çevre içindeki özel alanlar, kente kimlik veren 

sembolik mekan alanlardır (Şekil 2.1 ). Halka zaman kavramını saatleri ile veren belirli 

alanlar, küçük yeşillikli meydanlar ve iç avlular bu kapsamda verilebilir (Bayazıt, 

2001). • 

Şekil 2.1: Kent meydanlarına örnek (www.yerelnet.org.tr, 201 I) 

Tarihi alanlarda kentsel mobilya tasarımında yeni form anlayışlarını etkileyici bir 

biçimde sunmak, seçilecek malzeme, renk ve doku ilişkileri ile sağlanabilmektedir. 

Doğal malzemeler taş, ahşap, cam ve metal tarihi alanlarda kabul görürken plastiğin 

kullanılması engellenmektedir. Özellikle toplu kullanıma hizmet verecek olan kent 

mobilyaları, sağlamlık ilkesine uygun oluşturulmalıdır. Sağlamlik, malzernede 

aranırken, uygulama aşamasında doğru işçilik yönünden de önemlidir. 

2. 7. 2. 3. Alışveriş Mekanları 

Alışveriş mekanları, alışveriş eyleminin yapıldığı fiziksel mekanlardır ve bu mekanlar 5 

gurup altında toplanmaktadır (Özdeş, 1 975). 

• Açık pazarlar 

• Dükkan yolları 

• Dükkanlarla çevrili alanlar 

• Büyük mağazalar 

• Alışveriş merkezleri 
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Şekil 2.2' de görüldüğü gibi alışveriş mekanları kapsamında günümüzde yaygın olarak 

görülen ticaret alanları da görülebilmektedir. Bu kapsamda ticaret alanları: imar 

planlarında ticaret fonksiyonunda olan veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi 

kazanan binaların cephelerine uygulanacak tanıtım uygulamalarını kapsar (İBB, 2005b ). 

Şekil 2.2: Kapalı alışveriş mekanları (alisverismerkezleri.blogcu.com, 2011) 

2. 7.2.4. Parklar 

Park, halkın gezme, eğlenme ve hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli büyük 

bahçe anlamının yanı sıra, aracı trafik zorunlulukları dışında durma biçimi anlamına 

gelmektedir. 

Büyüklüğü, barındırdığı işlevsel çeşitlilik ve donanımların kullanım frekansına göre 

değişen parklar kent dışında yer alan bölge parkından konut gurubu dinlenme alanına 

dek uzanan geniş bir yelpazede kentliye hizmet verir. 

Park kentsel, bölgesel ve ulusal ölçekte norm, form, rekreaktif potansiyel ve tasarım 

ilkeleri yönünden çok çeşitlilik gösteren bir açık- yeşil alan birimidir. Genel anlamda, 

sınırlı bir kullanış biçimi, esnek bir form özelliği, minimum konstrüksiyon ile 

maksimum doğal öğeleri kapsayan dinlenme, eğlenme, meditasyon, serbest oyunlar vb. 

çeşitli pasif ve aktif rekreasyon gereksinmelerini karşılayan yeşil alan türüdür 

(Akdoğan, ı 984). 

Park planlamasında amaç insan- doğa çevre arasındaki ilişkileri düzenlemek ve insan 

için daha mutlu bir çevre yaratacak biçimde gelişmektedir (Atasay, ı 989). 
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2. 7. 2. 5. Çocuk Oyun Alanları 

Her ne kadar toplumların sosyo- kültürel özelliklerine göre çocukların oyun talepleri 

çok çeşitli ise de genelde, nerede yaşariarsa yaşasınlar, hangi yaşta olurlarsa olsunlar 

çocukların tercihi hep ev dışında oynamaktan yanadır (Pollowy, 1977). 

Çocuk oyun mekanları hitap ettiği çocuğun gelişim evresine, olanak tanıdığı oyun 

türüne ve donatılı- donatısız olma durumuna göre çeşitlenir, farklı özellikler gösterir. 

A' Çocuk Oyun Yeri: Özellikle 1-3 yaş gurubunet hizmet eden, ailenin yakın 

denetiminde olması gereken (konut girişleri, ön bahçeler vb.) küçük, güvenli oyun 

mekanlarıdır. Donatı olarak küçük bir kum havuzu, basit tırmanma, oturma donanımları 

içere bilir. 

B) Çocuk Oyun Alanları: 3 yaş gurubundan ergene kadar farklı yaş gurubundan 

çocuğun oynadığı, donatısız, alan büyüklükleri ve konuta uzaklıkları hizmet verdiği yaş 

gurubuna göre değişebilen, yarı özel- yarı kamusal (konutun ön bahçesi, konut gurubu 

avlusu, vb) ve kamusal (oyun amaçlı düzenlenmiş kentsel arsa) kentsel yeşil alanlardır. 

Donatısızdırlar. Tasarımda kullanılacak yumuşak peyzaj elemanları (çİmen, ağaç, çalı, 

vb) doğal yada yapay arazi engebeleri (tepecikler vb.) ve yapay peyzaj elemanları 

(bölücü örtü elemanları, vb.) çocuklar için esnek oyun elemanlarıdır (Şekil 2.3). 

C) Çocuk Bahçeleri: İki yaşından başlayarak 1 0-12 yaş çocuğa kadar geniş bir 

yelpazede hizmet veren donatılı oyun mekanlarıdır. Genelde çocukların kuralsız fiziksel 

taklit oyunlarına olanak verirler. Barındırdığı oyun araçlarının tek yada çok işlevli 

olmasına göre geleneksel ve çağdaş olarak sınıflandırılabilirler. 

D) Oyun Parkları: Macera oyun yanında, spor ve sakin ortam gerektiren hobisel 

etkinlik (resim, model çalışma .. ) alanlarını da içeren oyun mekanlarıdır. Macera çocuk 

oyun alanları ile aynı yaş gurubu çocuğa hizmet verir ve çocukları ondan çok daha uzun 

oyalarlar (Alien, 1971). 

E) Diğer Oyun Mekanları: Sokak oyunu çocuğun kişiliğini, karakterini ve becerilerini 

etkiler; fiziksel egzersiz, duygusal zevkler, becerilerini geliştirme ve test etme bağımsız 
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olma ve kendine güvenme, karşılıklı verme almayı öğrenme, konuşma ve organizasyon 

becerilerini, yaratıcı gücünü geliştirme, macera ve keşfetme duygularım tatmin için 

olanaklar sunar. 

Şekil 2.3: Çocuk oyun alanı örneği (www.mertoglu.com.tr, 201 1) 

2. 7. 2. 6. Spor Alanları 

Spor, fiziksel enerji ve beceri gerektiren yarışmacı bir boş zaman etkinliğidir. Toplumun 

karakter gelişimde, bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisinde de kullanılabilen ucuz, 

kolay, ama önemli bir uğraştır. Bireylere ve topluluklara etkileşim olanakları sağlar, 

onları yakınlaştırır. Özellikle gençleri toplumsal yabancılaşmadan korur. Uyuşturucu 

kullanımı ve dışlanmaya karşı mücadelede yardımcı olur. Ayrıca, uluslar arası düzeyde 

politik bir öğe olarak da kullanılagelmektedir. Herkes, ilgisine ve yeteneğine göre spor 

yapma hakkına sahiptir (Erdem, 1978). 

2. 7 .3. Montaj Biçimlerine Göre Kent Mobilyaları 

Montaj biçimlerine göre kent mobilyaları 3 grupta sınıflandırılmaktadır (Akyol 2006). 

1. Hareketli Kent Mobilyaları 

Yerinden rahatça kaldırılıp yakın mekana taşınabilen kent mobilyaları. 
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2. Yarı Hareketli Kent Mobilyaları 

Yerleri değiştirilemeyen fakat yerlerinde rahatça hareket ertirilebilen kent mobilyaları. 

3. Sabit Kent Mobilyaları 

Konumları hiçbir şekilde değiştirilemeyen kent mobilyaları. 

2.7.4. Kullanım Türlerine Göre Kent Mobilyaları 

Bu tür sınıflandırmalar kentsel mekanın kentli tarafından kullanım tür ve biçimi 

esasında yapılmaktadır. Kullanım türleri ve bu kullanım türlerinin genel uygulamadaki 

fiziksel karşılıkları olarak kent mobilyalarını 3 grupta sınıflandırılabilir (Asatekin, 

1990): 

1. Geçici Kullanım 

Dış mekanın belli bir noktasını kentlinin bir an için, geçerken kullanıyor olmasıdır. Bu 

tür . kullanım akla ulaşım tekniklerini getirir. Ulaşım olgusunun bir çıktısı olarak 

yaya/motorlu araç ayrımının sağlanması gündeme gelir ve bu nedenle yoUkaldırım 

farklılaşmasının fiziksel karşılıkları önem kazanır: Bordür biçimleri öğeleri, zemin 

kaplama öğeleri, vb. 

2. Sürekli Kullanım 

Kentlinin dış mekanın belli bir noktasını belli bir süre, zaman harcayarak kullanıyor 

olmasıdır. Bu tür kullanım, alış-veriş, oturmak, durmak, beklemek, vakit geçirmek vb. 

etkinliklerden kaynaklanır. Bunlar paralelinde de fiziksel karşılıklar olarak örtü öğeleri 

( durakların, çeşitli bekleme noktalarının, hatta gerektiğinde belli yaya ulaşım 

güzergahlarının üstlerinin örtülmesi), oturma öğeleri ( duraklarda, parklarda), alış-veriş 

noktaları (büfeler, pazar alanı öğeleri, vb) sayılabilir. 

3. İşievsel Kullanım 

Yukarıda belirlenen gibi belli işlevlere dönük etkinlikleri değil, kentlinin dış mekanı 

kullanırken doğrudan oluşacak gereksinmelerine dönük işlevlere ilişkin kullanımlar bu 

sınıfa girmektedir. Buna göre kentlinin iletişimsel gereksinimlerinden ve fizyolojik 

gereksinimlerinden söz edilebilir ve bu çerçevede fiziksel karşıtlar olarak görsel iletişim 

işlevlerine dönük olarak lokasyon bilgileri bildirim öğeleri (sokak isimleri, durak 

isimleri yön levhaları, vb), sosyal bilgiler bildirim öğeleri ( afisler, reklam öğeleri 

saatler, vb), meşru bilgileri bildirim öğeleri (yasaklama işaretleri, trafik işaretleri trafik 

lambaları , vb) genel iletişim işlevlerine dönük olarak telefon öğeleri sesle duyuru 
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sistemleri, posta kutuları, internet kioskları, vb sayılabilir. Fizyolojik gereksinmeler için 

ise su gereksiniminden (çeşmeler, içecek su fıskiyeleri, vb), pis suya ilişkin 

gereksinimlerden (pisuarlar, vb) ve hatta respiratörler gibi temiz hava hizmetlerinden 

söz edilebilir. 

2.7.5. Teknik Donatısına Göre Kent Mobilyaları 

Bu grupta kent mobilyalarının, alt yapıya bağlı ve alt yapıya bağlı olmayan kent 

mobilyaları olarak 2'ye ayrılarak sınıflandırıldığı görülmektedir (Akyol, 2006). 

A) Alt Yapıya Bağlı Kent Mobilyaları 

• Aydınlatma elemanları 

• Bilgi iletim ve işaret panoları 

• Telefon kulübesi 

• Otobüs durakları 

• Meydan saatleri 

• Su öğesi 

• Satış birimleri 

• Alt yapı tesisleri bakım kapağı 

B) Alt Yapıya Bağlı Olmayan Kent Mobilyaları: 

• Zemin kaplamaları 

• Çöp kutuları 

• Oturma elemanları 

• Çiçeklikler 

• Üstü örtü öğeleri 

• Sınırlandırma elemanları 

• Ağaç altı koruyucuları 

• Bisiklet parkları 

• Oyun alanı elemanları 

• Plastik sanat objeleri 

2. 7.5.1. Aydınlatma Elemanları 

Aydınlatma mekanları ve içinde bulunan nesneleri gerçek büyüklükleri ve doğal 

r nkleri ile fark edebilmemiz için doğal ve yapay ışık kaynakları ile nesnelerin üzerine 

ışık göndererek görmemizi sağlayan sistemlerdir (Işık, 2003 ). 
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Aydınlatma elemanlarının yükseklikleri, göz düzeyinin oldukça altında (0. 7 m) veya 

göz düzeyinin üstünde (3-4 m) olabilir. Direk yüksekliğinin kısa tutulması durumunda, 

yol yüzeyinde yeterli aydınlık sağlanabilir ve göz kamaşması en alt düzeye 

indirgenebilir. Ancak bu durumda, düşey düzlemde yeterli aydınlık olmaması 

nedeniyle, güvenlik sorunları görülebilir. Bu durumda her iki türlü aydınlatma elemanı 

birlikte kullanılarak en güvenli aydınlatma düzeni oluşturulabilir (Zülfikar, ı 998). 

Ayrıca aydınlatma elemanları, teknik özelliklerinin yanı sıra, ilk yatırım masrafları, 

bakım koşul ve giderleri bakımından tla uygun nitelikte olmasına dikkat edilmelidir 

(Walker, ı 989). 

Aydınlatma elemanı tasarımında demir, metal türleri, ahşap, beton, plastik gibi çok 

çeşitli malzemeler kullanılarak, çok farklı elemanlar oluşturulmaktadır. 

Aydınlatma elemanları en çok vandalizme maruz kalan ve vurma ve çarpmalardan zarar 

gören kent mobilyaları arasında yer almaktadır. Aydınlatma elemanlarında en çok 

lambaların kırılması, bozulması veya elektrik bağlantılarında problemler çıkması 

görülmektedir. Bu nedenle öncelikle dayanıklı malzemeden yapılmış elemanlar 

seçilmeli ve düzenli olarak bakımları yapılmalıdır. 

a-Dış Aydınlatma 

Aydınlatma tekniği açısından, kentlerin yapay ışık kaynakları ile gece aydınlatılması, 

"dış aydınlatma" olarak nitelendirilmektedir. Dış aydınlatma kapalı mekanların dışında 

kalan tüm açık alanların aydınlatılmasını içerir (Şelil 2.4), (KTÇG, ı 992). 

Dış aydınlatmanın amaçları: 

• Ulaşım güvenliği açısından, sürücünün önünde uzanan yolu, yol sınırlarını, 

karşılaşılabilecek özel noktaları (kavşak, köprü vb.) ve diğer özellikleri görebilmelerini 

sağlamak, 

• Kent el görüntüyü aydınlatarak kentin daha estetik görünmesini sağlamak 

• Özel bir alanın gece kullanımını özendirmek veya bir bölgenin dikkat çeken 

özelliklerini vurgulamak 

• Kamu emniyetinin sağlanmasına yardımcı olmak, çevre güvenliğini artırmak. 
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Şekil 2.4: Dış aydınlatma arınatürleri örnekleri (www.mutfakbanyodolabi.org, 201 1) 

b-Araç Yollarının Aydın/atılması 

Araç yollarında güvenli bir ulaşım açısından, kurulacak olan aydınlatma düzeni, 

sürücüye çevresindeki nesneleri, emniyetle durabiieceği uygun bir uzaklıkta görmesini 

mümkün kılacak özeliklerde olmalıdır. Bir yolun aydınlatma düzeni kurulurken; yolun 

planı, kesiti, sınırları, geometrik biçimi ve yakın çevresi ile olan ilişkisi, yolun bugünkü 

ve gelecekteki trafik durumu, yol için gerekli ışık miktarı ve dağılımı, kullamlması 

düşünülen aydınlatma elemanı tipi oldukça önemlidir (Zülfikar, 1998). 

c-Yapı Yüzeylerinin Aydın/atılması 

Amaç; yapıların işlevsel ve mimari özeliklerini vurgulayarak ve özel yapıların gece 

görünüdüğünü sağlayarak kentin çekiciliğini artırmaktır (KTÇG, 1992). 

d-Plastik Öğe Aydın/atılması 

Plastik öğe aydınlatması afiş, resim, pano, gibi iki boyutlu öğelerin yanı sıra, üç boyutlu 

heykel, anıt, yontu gibi öğelerin aydınlatılması gibi konularını kapsar. Hem fonksiyonel 

hem de estetik amaçlı yapılır (KTÇG, 1992). 

e-Yaya Yolu ve Meydanların Aydın/atılması 

Bu alanların aydınlatılmasının temel amacı, hava karardığında alan özelliklerini 

vurgulayarak yayaların ulaşım ve dolaşımını rahat ve güvenli bir çevrede yapmalarını 

sağlamaktır. Yaya alanlarının aydınlatılmasında hem yürüme yüzeyinin özelliklerinin 

doğru algılanması hem de çevredeki insanların tanınmaları önem taşır (Şekil 2.5). 



23 

Y almzca yayaların dolaşımına ayrılmış alanlar; 

-Park ve bahçelerdeki yollar 

-Konut bölgesindeki yol ve alanlar 

-Şehir merkezindeki yol ve meydanlar 

-Yayalar için tünel, köprü, merdiven gibi bölümlere ayrılabilir (Arifoğlu, 1 999). 

Şekil2.5: Meydanların aydınlatılmasına bir örnek (http://zkgled.com/tr/meydan alan.php, 20 1 I) 

/-Köprü Aydın/atılması 

Köprülerin formunu ve özelliklerini ortaya çıkaracak biçimde aydıntatılması kentin gece 

görünümüne katkı sağlar (Şekil 2.6). 

Şekil 2.6: Köprülerin aydınlatılmasına bir örnek (www.mitastower.com, 20 I 1) 
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g-Park, bahçeler ve yeşil alanların aydın/atılması 

Park ve bahçelerden akşamları da yaralanabilmek için iyi bir aydınlatma düzenine 

ihtiyaç vardır. Aydınlatma ile hem bu alanlar daha güvenli hale gelir hem de gündüz ilgi 

çekmeyen pek çok şey aydınlatma ile daha iyi görünür hale gelir. 

Parklar ve bahçelerde; 

• Su öğelerinin aydınlatılması, 

• Plastik sanat objelerinin aydınlatılması, 

• Yaya alanlarının aydınlatılması, 

• Ağaçlık ve yeşil alanların aydınlatılması, .. 

• Varsa çocuk oyun alanlarının aydınlatılması önem taşımaktadır. 

Parklar ve yeşil alanlar, bahçelerde; rampalar, merdivenler ve yürüme yolların da 

zemine yakın, duvar üstünde veya duvar yan yüzeyine monte edilmiş olan aydınlatma 

elemanları tercih edilmektedir (Hacıhasanoğl!J., 1991 ). 

2. 7. 5. 2. Bilgi-İletişim ve İşaret Panoları 

Kent mekanı bireye özgü olmayıp, toplumsal olması sebebiyle, etkileşim ve iletişimin 

en yüksek düzeyde olduğu yerdir. Ortak bir kullanım alanı olması sebebiyle kent 

mekanının düzeninin ve işlerliğinin sağlanabilmesi ve korunabilmesi için bilgilendirici 

ve yönlendirici elemanlara ihtiyaç duyulur. Kamusal mekanlar da, iletişimi sağlayan bu 

öğeler kent mekanı içinde, insanların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini 

düzenleyen ve insanların o çevreye oryantasyonunu sağlayan öğeler bütünüdür (Şekil 

2. 7). Amaç, işaretlerle bilgi akışını netleştirmek ve düzenlemektir (Alpagut, 2005). 

Bilgi ve iletişim panolarının ortak özellikleri (Özaydın, 1989); 

- Anlatım sadeliği 

- Kullanım ve yapım kolaylığı 

-Amacına uygunluk 

- Ölçülerde standartıaşma 

- Çevreye uyum 

- Birbirleri ile uyumdur. 

Kullanılan malzemelerin iklim şartları, kullanıcıların sosyo- ekonomik yapısı ve coğrafi 

etkenierin rolü vardır (Akyol, 2006). 
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Neon: Teknik olarak cam tüpler içinde bulunan neon, elektrik enerjisi verildiğinde, 

çarpıcı renkte ışık verebilen birkaç gazdan biridir. Görüntünün parlaklığı, ısıtılmış cam 

tüplerin esnekliğiyle birleşince, neon" ışıkla yazı yazmayı" mümkün kılmıştır. 

Taş: işaret için birçok taş çeşidi kullanılır. Bunlar; mermer, kireçtaşı ve granit en sık 

tercih edilenler arasındadır. Taş dayanıklı ve kalıcı olduğu için tercih edilen bir 

malzemedir. 

Ahşap: Yüksek maliyet gerektirmemesi nedeniyle tercih edilir. 

Cam: Işık geçirgen özelliği ve yansıtıcı yüzeyiyle ve ayrıca göz alıcı ve dayanıklı 

oluşuyla da tercih edilir. 

Alüminyum: Hafif, güçlü ve işlenmesi kolay olan alüminyum büyük yüzeyli işaret 

elemanları arasında en sık kullanılan materyallerden biridir. 

Çelik: işaret yüzeyleri yapımında çelik ana materyaldir. Büyük yüzeyli işaret 

levhalarının yapımında güç ve sağlamlık açısından sıkça kullanılır. 

Döküm metaller: Tunç, bakır, pirinç, çinko ve diğer metaller çeşitli işaret levhaları için 

kullanılır. Bu malzemelerin bakır, kırmızı ve turuncu renkleriyle kendilerine özgü görsel 

ve fiziksel farklılıkları vardır. 

Seramik ve porselen: Porselen malzemelerin renkleri solmaya karşı dayanıklıdır. 

Doğrudan zarar görmelerinin dışında uzun süre dayanıklılıklarını korurlar. 

El yapımı işaret araçları: Çok farklı mekanlar da değişik şekillerde kullanılırlar. Özgün 

olmaları çekiciliklerini arttırır. 

Dokuma araçlar: Kullanıldıkları rnekanlara canlılık ve renk getiren, dijital baskı veya 

değişik teknİklerle uygulanan işaret ve grafiklerdir. 
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Bilgi ietişim ve işaret panoları; malzemelerine, işlevlerine ve amaçlarına göre 3 grupta 

sınıflandırılmaktadır (Akyol, 2006). 

A- Malzemelerine Göre: 

• Ahşap 

•Neon 

• Taş 

• Alüminyum 

• Çelik 

•Cam 

• Seramik ve porselen 

• El yapımı işaret araçları 

• Döküm metaller 

• Dokuma araçlar 

B- işlevlerine Göre: 

• Sınırlayıcı elemanlar 

• Kimlik belirten elemanlar 

• Y önlendirici elemanlar 

• Bilgilendirici elemanlar 

• Ticari amaçlı elemanlar 

C-Amaçlarına Göre: 

• Kamu yararına kullanılan elemanlar: 

-Kent planı haritaları 

- Kent bilgi haritaları 

- Ulaşım güzergahı haritaları 

• Kültürel amaçlı haritalar: 

-Sergi 

- Sempozyum 

- Konkur afişleri 

• Kamu yararı + ticari amaçla kullanılan elemanlar: 

Tiyatro ve sinema afişleri 
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- Politik amaçlı afişler 

- Resmi nitelikli afişler 

• Ticari amaçla kullanılan elemanlar: 

-Reklam amaçlı afişler, panolar, tabelalar, duvar resimleri olarak sınıflandınlır. 

Şekil2.7: Bilgi-İletişim ve işaret panolarına bir örnek (www.panoramio.com, 201 I) 

2. 7. 5. 3. Telefon Kulübesi 

Telefon kulübeleri; yaya yolları, otobüs durakları, tren ve metro istasyonları , hava 

alanları, alış-veriş merkezleri, geçitler ve meydanlar gibi sirkülasyonun çok yoğun 

olduğu yerlerde gruplar halinde ve çok sayıda; buna karşılık rekreasyon alanları 

parklar, çocuk oyun alanları ve spor alanları gibi yoğunluğun daha az olduğu yerlerde 

ise en çok gereksinim olan noktalara yerleştirilir (Akyol, 2006). 

Kentiiierin ketsel mekanda özel olarak haberleşme ihtiyacını karşılamak için rnekanlara 

yerleştirilmiş birimlerdir. 3 temel şekilde görülebilirler (Akyol, 2006): 

1. Taşıyıcı üzerinde, 

2. Duvara monte edilmiş, 

3. Kab in içinde. 
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Telefon kulübeleri, açık mekanlar ve özellikle trafik gürültüsü olan yerler için kapalı 

tasarlanmıştır. Son yıllarda tasarımlarda insan ölçeğinin daha dikkatli şekilde 

kullanılması özellikle özürlüler ve çocukların kullanımının da göz önünde 

bulundurulması ile farklı ölçülerde telefon kulübeleri oluşturulmuştur (Mukodo, 1989). 

Telefon kulübeleri tasarımında ahşap, demir, alüminyum, çelik ve cam gibi çok çeşitli 

malzemeler kullanılarak, çok farklı elemanlar oluşturulmaktadır. 

Bu malzemeler ürünlerde tek başlarına kullanılabileceği gibi bereberce de kullaı\ılabilir. 

Telefon kulübeleri kullanımda kolaylık sağlamak ve güvenlik açısından 

aydınlatılmalıdırlar. 

2. 7. 5. 4. Meydan Saatleri 

Saatler, en çok tren ve metro istasyonları, otobüs durakları, hava alanları, yaya yolları, 

meydanlar ve parklarda yer almaktadırlar. Saatler, insanlara zamanı hatırlatmanın 

yanında, bulundukları mekana da estetik değer katarlar. Meydan saatleri, su oyunları, 

plastik objeler gibi kent mobilyaları yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu mekanlarda, 

çoğu zaman insanların birbirini bekleme ve buluşma noktalarını oluştururlar. Bu 

nedenle bu tip elemanların konumlandırılması fonksiyonel ve estetik açıdan oldukça 

önemlidir ve üzerinde önemle durulmalıdır (Zülfikar, 1 998). 

İnsanların yoğun olarak kullandıkları rnekanlara yerleştirilen meydan saatlerinin, her 

mesafeden kolaylıkla algılanabilmeleri için yüksekliklerinin ve boyutlarının iyi etüd 

edilmesi gerekir. Meydan saatleri, görsel değer taşıyan diğer elemanlarla, (mevsimlik 

çiçekler, özel aydınlatma teknikleri, bordür elemanlarıyla) kullanıldıklarında 

bulundukları rnekanlara daha estetik görünümler kazandırırlar. 

Meydan saatlerinin tasarımında ahşap, alüminyum, paslann1az çelik, beton gibi çok 

çeşitli malzemeler kullanılarak, çok farklı elemanlar oluşturulmaktadır. 

2. 7. 5. 5. Su Öğesi 

Değişikliği en yüksek tasarım elemanı olan suyun kullanımı dönemden döneme 

değişmekle birlikte, doğal ve yapay suyun insan hayatındaki önemi hiç değişmemiştir. 

İşievsel ve görsel özellikleri su kullanımını tarih boyunca vazgeçilmeyen bir tasarım 
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elemanı yapmıştır. Kentsel alanlarda su elemanları pek çok farklı form ve biçimde 

görmek mümkündür. Hepsinin altında yatan kullanım nedenleri, bulundukları mekamn 

özelliklerine ve tasarım konseptine bağlı olarak değişir. Bunlar görselliğin, psikolojik ve 

işitsel nedenlerin ön planda olduğu estetik nedenler olabileceği gibi, mekanın konforunu 

artırıcı, fonksiyonel nedenlerde olabilir. 

Kentsel mekanlarda su öğesi kullanımımn pek çok nedeni vardır. Su öğeleri tasarımiara 

estetik açıdan olumlu katkılarda bulunurken, rekreasyon amacı ile ve yaya 

sirkülasyonunu •yönlendirmek veya engelleyerek güvenlik sağlamak amacı ile de 

kullanılmaktadır. Su bir odak noktası oluşturabileceği gibi mekan içinde devamlılık 

duygusu oluşturan bir elemandır. Amacına uygun bir biçimde düzenlenmiş bir su 

gösterisi kentsel görünümü olumlu yönde etkilediği gibi insanlara da rahat ve güzel 

ortamlar sunabilmektedir (Harris ve Dines, 1988). 

Suyun kente olan tartışılmaz katkısına ek olarak çocuk oyun alanlarında yapılan oyun 

havuzları da çocuklar için değişik ve oldukça cazip bir oyun aracı olabilmektedir. 

Böylece çocuklar su ve kumla aynı anda oynayabilmektedirler. Ayrıca fıskiyeler 

çıkardıkları ses ile etraftaki rahatsız edici gürültünün olumsuz etkilerini azaltmakta ve 

insan ruhunu dinlendirmektedir. Çeşmeler ise bilinen ilk kent mobilyaları arasında yer 

almaktadır. 

Su Öğelerinin tasarımında; ahşap, beton, taş, mermer, demir, çelik gibi malzemeler 

kullanılmaktadır. 

2. 7. 5. 6. atış Birimleri 

Satış birimleri yaya sirkülasyonun yoğun olduğu yerlere, kavşak noktalarına otobüs 

durakları tren ve metro istasyonlarına, vapur iskelelerine ve parklardaki uygun köşelere 

yerleştirilerek, insanların hemen ulaşmak isteyeceği gazete-dergi kitap, yiyecek- içecek 

satışının yapıldığı kent mobilyalarıdır (Şekil 2.8), (Zülfikar, 1998). 

atış birimlerinde satışı yapılan ürünler, satış birimlerinin konumlandıkları yerlere göre 

değişın ktedir. atış birimlerinin konumlandırılmasında dikkat edilmesi gereken en 

önemli konu ulaşımı kolay noktalara, yaya trafiğini engellemeyecek şekilde 

yerleştirilm li dir (Hacıha anoğlu ı 99 ı). 
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Satış birimleri tasarımında ahşap, alüminyum, metal, sert plastik gibi çeşitli malzemeler 

kullanılarak, çok farklı elemanlar oluşturulmaktadır. 

Şekil2.8. Satış birimi örneği (www.iston.com.tr, 2011) 

2. 7. 5. 7. Bakım Kapakları 

Altyapıya bağlı olan bu elemanlar kentlerde altyapı problemleri ile karşılaşıldığında 

sorun noktasına ulaşabilmek için bırakılan kapakçıklardır. Yeraltındaki servislerle ilgili 

tesisata ulaşabilmek üzere kaplamalı alanlarda oluşturulan bu bakım bacaları, bakım 

odaları ve bunların kapakları kaplama tasarımı ile birlikte düşünülmelidir. Kentlerde alt 

yapı tesislerinin kaplamalı alanların altına gelmesi pek istenmez. Çünkü alt yapı tesisleri 

ile ilgili bakımlarda, kaplamaların sökülüp tekrar döşenmesi hem kaplama 

malzemelerinin hem bakım işlerinin uzun sürmesine hem de hoş olmayan görüntülere 

sebep olmaktadır (KTÇG, 1 992). 

Bakım kapaklarının tasarımında; dökme demir, dökme beton, dökme alüminyum gibi 

malzemeler kullanılmaktadır. 

2. 7. 5. 8. Otobüs Durakları 

Otobüs durakları otobüslerin yolcu indirip bindirdikleri, yolcuların otobüs beklerken 

kullandıkları bir geçiş elemanı olarak tanımlanabilir. Otobüs duraklarının amacı durağın 

yerini belirtmek ve yolcuları, beklerken maruz kalacakları etkilerden korumaktır. Bu 

etkiler yağmur rüzgar, ortamın gürültüsü gibidir. Otobüs durakları 5dk. 'dan en fazla 30 
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dk. 'ya kadarki kısa sürelerde kullanılacağından insanlara kısmi koruma sağlaması 

yeterlidir. Duraklar bir şehirde varış noktası değil geçiş noktasıdır. 

Toplu taşıma duraklarının tasarımında, durakların boyutsal özellikleri ve kullanılan 

malzeme oldukça önemli konulardır. Toplu taşıma duraklarının özellikleri, durağın 

kalkış durağı veya ara durak olmasına göre değişmektedir. Ayrıca, durak boyutları 

belirlenirken, kullanıcı sayısı ve bekleme süreleri de göz önünde tutulmalı ve bu konuda 

belirlenmiş ölçütlerden yararlanılmalıdır. Toplu taşıma duraklarında bekleme sürelerine 

bcrğlı olmakla birlikte oturma elemanları ve çöp kuttılarımn bulunması uygundur 

(Çokar, 1994). 

Toplu taşıma duraklarının tasarımlarında kullanılan malzemeler : Ahşap, paslanmaz 

çeli\<, alüminyum, fiberglass, polyester, polikarbon, beton şeklinde sıralanabilir. 

Bu malzemeler ürünlerde tek başlarına kullanılabileceği gibi beraberce de kullanılabilir. 

2. 7. 5. 9. Zemin Kaplamaları 

Mekanın yatay yönde iki boyutunu üzerinde taşıyan zemin, kullanım amaçlarına göre 

düzenlendiği ve bir kaplama materyaliyle kaplandığı zaman döşeme olarak 

değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle, döşeme, doğal veya yapay bir malzeme ile 

bilinçli bir şekilde yer düzleminin tasarım amaçları doğrultusunda oluşturulan sert 

zemindir (Booth, 1983 ). 

Kaplama malzemelerinin işlevleri; 

- Kullanım ile ilgili aşınınaya karşı koyma 

-Alt zemini koruma 

-Üzerine gelen yükleri zemine aktarma 

- Uzun ömürlü, kaymayan ve hava koşullarına dayanıklı bir yüzey oluşturma 

- Biçimlenişi ve deseni ise yayalara yön gösterme, vurgulama, farklı işlevlere sahip 

alanları tanımlama 

- Çevre karakterini yansıtacak yapıları ve mekanları birbirine bağlayacak çekici bir 

görüntü oluşturma şeklinde sıralanabilir (Booth, 1983). 
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Kaplama malzemesi seçiminde dayanıklılık, güvenlik, maliyet, çevreye uygunluk, 

görünüş dikkat edilmesi gereken hususlardır. 

Beton: Beton günümüzde tasarımcılar tarafından kaplama malzemesi olarak en yaygın 

şekilde kullanılan malzemedir. Beton kaplama prekast beton kaplama elemanları ile 

veya yerinde dökme beton şeklinde oluşturulmaktadır. 

Asfalt: Beton gibi dökme bir malzeme olup, eğrisel formlu tasarımlar için çok 

uygundur. Asfalt kaplama araç yolları, yaya yollilrı, bisiklet ve atlı yolları, oyun alanları 

ve koşu yolları gibi birçok farklı alanlarda kullanılabilmektedir (Harris ve Dines, 1988). 

Doğal taş: Günümüzde özellikle kentsel mekanlarda doğal taş malzemenin kullanımı 

giderek azalmaktadır. Bunun nedenleri, doğal ~aşın hazırlanması ve uygulanması 

sırasında iyi işçilik gerektirmesi, taşın çıkarıldığı yerden kullanılacağı yere 

taşınmasındaki masrafın yüksek oluşu ve her ne kadar doğal taşın bıraktığı etkiye sahip 

olmasalar da, doğal taş yerine kullanılabilecek başka malzemelerin üretilmiş olması ve 

bu malzemelerin daha ucuza mal olması şeklinde özetlenebilir. 

Tuğla: İnsanoğlu tarafından bilinen en eski inşaat malzemelerinden biri olan tuğlalar 

dayanıklı olmaları, çok değişik renk, ölçü ve dokuda olmaları ve değişik desenler 

oluşturmaya fırsat vermeleri nedeni ile hazır prekast elemanlar arasında en yaygın 

olarak kullanılan kaplama malzemeleridir (KTÇG, 1992). 

Mozaik: Çimento, mermer pirinci ve suyun karıştırılması ile elde edilen harcın belli 

kalıplara dökülüp sıkıştırılması ile oluşturulan kaplama elemanlarıdır. 

Ahşap: Ahşap kaplama, alışahın bitkilerle olan uyumu sayesinde doğal bir görünüşe 

sahip son derece dekoratif özellikli bir kaplama türüdür. Ahşap kaplama için uygun tür 

ve özellikteki ağaç gövdeleri, büyük ölçülü elemanlardan küçük döşeme bloklarına 

kadar çok değişik ölçülerde kesilerek kullanılmaktadır. Genellikle ağaç gövdeleri 13-18 

cm kalınlığında kesilmektedir. Ahşap kaplama malzemesi toprak ile temas ettiğinde 

çürümektedir. Ahşap kaplamanın topraktaki dayanma süresini uzatahilrnek için mantar 
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ve bakteri zararlarına karşı önlemler alınmalı ve kullanılan ağaç türlerinin dayanıklı 

olmasına dikkat edilmelidir. 

2. 7.5.1 O. Çöp Kutuları 

Kentsel mekan oluşumunda kullanılan kent mobilyalarımn en önemlilerinden biri de 

çöp kutularıdır. İnsan yaşamında çöp her zaman var olan ve olacak bir olgudur. 

Yaşam tarzındaki ilerlemeler ve değişimler yeni çöp tiplerinin doğmasına neden 

olmaktadır. Bunların başında, mevcut gıdaların bolluğu ve bunların tek tek 

paketlenmesi, ambalajlarda çok çeşitlilik yaratmaktadır (Mukodo, 1989) . 
• 

Kent mobilyası olarak çöp kutularının görevleri (işlevleri) kentsel mekanlarda insanların 

ürettiği çöplerin biriktirilmesi ve gerekli araçlarla naklinin yapılacağı zamana kadar 

korunmasıdır. Apartmanların, okulların, işyerlerinin çöplerinin toplandığı büyük 

kapasiteli çöp kutuları, konteynerler ise kaldırırnlara açılacak olan cephelere, daha iyisi 

binaların bahçesinde veya altında yapılacak çöp konteyner yuvalarına konmalıdır. Aksi 

halde güvenlik ve estetik açıdan sakınca oluşturur (Çokar, 1994). 

Çöp kutuları tasarımlarında; Dökme beton, cam takviyeli beton, ağır alaşımlı çelik, 

alüminyum,düşük yoğunluklu polietilen plastik, ahşap, galvanize saç, arınatürlü beton, 

emaye boyanmış çelik, polietilen kaplı çelik, galvanize tel sepet, ağır alaşımlı tel sepet, 

galvanize paslanmaz çelik gibi çeşitli malzemeler kullanılarak, çok farklı elemanlar 

o 1 uşturulmaktadır. 

Çöp kutularının bakımı basit alet ve malzeme kullanılarak yapılabilmelidir. Eğer çöp 

kutuları iyi bakılırsa V andalizm ve kötü kullanım azalacaktır. V andalizme maruz 

kaldıktan sonra onarılınayan bir birim daha fazla eylemi cesaretlendirir. İyi bakım ve 

onarım çöp kutularının kullanımına teşvik eder ve çevreninde temiz kalmasını sağlar. 

2. 7. 5.11. Oturma Elemanları 

Dinlenme, sohbet etme, birini bekleme veya sadece zaman geçirme gibi bir eylem 

ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar. Kentte sosyal mekan yaratmak insanları 

istenilen bir mekana toplamak ve topluluklar yaratmak için de kullanılırlar. Banklar 

oturma grupları gibi kentsel donatılar, insanların dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için 

kullanılır. Dış mekan da fiziksel dinlenıneye yönelik olan bu oturma birimleri kullanım 
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yerıne ve ürüne göre farklılık gösterirler. Park içindeki, su kenarlanndaki oturma 

birimleri çoğunlukla doğal malzemelerden yapılır; bunlar sandalye, koltuk veya bank 

gibi taşınabilir ya da zeminle bütünleşmiş sabit elemanlar olabilir. Oturma 

elemanlarında özellikle konfor ve sağlık şartlarına uygun oturmanın sağlanabilmesi için 

kullanıcı ve ekipman arasındaki boyutlar önem kazanmaktadır (Hacıhasanoğlu, 1991 ). 

Şekil 2.9: Çiçekliklerle birlikte uyum içinde kullanılan oturma elemanları örneği 
(www.iston.com.tr, 2011) 

Oturma elemanlarını sınıflandırmak gerekirse; Sabit ve seyyar olmak üzere iki grupta 

sınıflandınldırıldığı görülmekte olup, bunların tipleri ve türleride şu şekilde 

belirtile bilir: 

A- Tipler 

- Arkalı 

- Arkalıksız 

- Kolçaklı 

- Kolçaksız olmak üzere 4 gruptur. 

B-Türleri 

- Çelik iskeletliler 

- Beton iskeletliler 
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-Döküm iskeletliler 

-Beton ayaklılar olmak üzere 4 türlüdür. 

Oturma elemanlarının tasarımında; Metal, ahşap, plastik, beton, demir, çelik, fiber ve 

PVC gibi çok çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. 

Malzemeler dış mekanda kalıcı ve dayanıklı olabilecek türden olmalıdır. Bu nedenle 

metal alaşımları, ahşap, beton, plastik en çok rastlanılan malzemelerdir. 

Kentsel oturma elemanlarında taşıyıcı konstrüksiyonun. sağlamlık açısından dayanıklı 

malzemeden seçilmesinin yanı sıra, oturma kısmının ahşap, plastik gibi su emmeyen, 

kolay temizlenebilen ve iletkenliği düşük olan malzemelerden seçilmesi tasarımda 

çeşitlilik sağlamaktadır. 

Oturma birimlerinde üretiminde en çok rastlanan metaryaller metal ve alaşımlarıdır. 

Ağırdırlar ve yoğunlukları yüksektir. Doğadan çıkarıldıkları gibi kullanıldıkları gibi 

alaşım olarak da kullanılabilir. Dayanıklıkları nedeni ile kentsel mekanlarda tercih 

edilirler. Üretim yöntemi dökme, çekme, hükme, kaynak ve prestir. Dokusu parlaktır. 

Malzeme çelik, döküm demir, metal boru, metal hasır, perfare metal levhadır. 

Oturma birimlerinde beton malzeme de günümüzde farklı tasarımlar ile sıkça 

kullanılmaya başlanmıştır. Bir oturma elemanın yıpranmasındaki en önemli faktörler, 

kar yağmur, güneş gibi doğal etmenlerle oturma elemanlarının ömrü kısalmaktadır bu 

süreyi uzatmak için bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek zorundayız. Motorlu araç 

darbesi vb. şiddetli darbeler ile oturma elemanları tahrip olmakta ve kullanılmayacak 

duruma gelmektedir. 

Piknik ve dinlenme yerlerine yerleştirilen piknik masalarının inşası İskan karakterlerine 

uygun ve kırsal nitelikte yapılmalıdır. Bu amaca uygun olarak piknik masalarında doğal 

ve estetik görünüm arz eden ahşap malzeme kullanımı günümüzde oldukça yaygındır. 

Ancak, bu malzemenin dış mekanlarda kullanılmaya uygun hale getirilmesi piknik 

ma alarının kullanım ömrünü uzatması açısından göz önünde bulundurulması gereken 

bir konudur. Piknik masalarının tasarımında beton ve ahşap gibi malzeme 

k u ll anı lmaktadır. 
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2. 7. 5.12. Çiçeklikler 

Günümüzde, yeşil alanların hızla azaldığı ve betonlaşmanın yoğun olarak yaşandığı 

kentlerde, özellikle yaya mekanların da, dar caddelerde ve bitkilerin doğrudan toprakta 

yetiştirilemeyeceği durumlarda, biraz olsun betonun soğuk görüntüsünü kırmak ve 0 

mekana estetik bir değer katmak amacıyla, çeşitli biçimlerdeki bitki kapları 

kullanılmaktadır (Aslanboğa, 1990). 

Çiçeklikler, kullanıldıkları mekanlar da oturma elemanları, su öğeleri, aydınlatma 

elentanları gibi diğer kent mobilyaları ile birlikte çeşitli kompozisyonlar oluşturacak 

şekilde kullanılabilirler. 

Bitki kaplarının tasarımlarında; beton, ahşap, metal, pışmış toprak, fiberglas gibi 

malzemeler kullamlmaktadır (Aslanboğa, 1990). 

2. 7. 5.13. Üst Örtü Elemanları 

Kentsel yaya bölgelerinde, parklarda ve mesıre alanlarında oturma ve piknik 

düzenlemelerinde güneş ve rüzgar etkisini azaltmak üzere kullanılan elemanlardır (Şekil 

2.1 0). 

Genellikle pergola adıyla anılmaktadırlar (Hacıhasanoğlu, 1991 ). 

Şekil 2. ı O: Ü t örgü elemaniarına bir örnek (www.iston.com.tr, 2011) 
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Pergolalar dikmeler ve dikmeler üzerine belirli aralıklarla yerleştirilen merteklerden 

oluşmaktadır. Tente ve şemsiyeler genellikle yaya yollarında ve meydanlarda büfe, kafe 

ve lokantaların yola taşan kısımlarında yazın gölge sağlamak ve çekici görüntüler 

oluşturmak için kullanılırlar. Üst örgü öğelerinin tasarımında ahşap, metal, plastik, 

demir gibi malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler ürünlerde tek başlarına 

kullanılabileceği gibi bereberce de kullanılabilir. 

2. 7. 5.14. Ağaç Altı Izgaraları Ve Koruyucuları 

Kentlerde toprak yüzeyi, beton, asfalt, taş ve benzeri malzeme ile kaplanmıştır ve toprak 
.. 

yüzeyi, sürekli olarak insanların ve araçların baskısı altında sıkışmaktadır. Bu tip 

yüzeyler üzerindeki ağaçların kök solunumu ve su alımı zorlaşmakta ayrıca sıkışan 

topraktaki yararlı organizmalarda ölmektedir. Ayrıca, toprak yüzeyi örtülü olduğu için, 

yağmur suları toprağa sızamamakta ve sulamayı gerekli kılmaktadır. Bunun yanında, 

· yaprak döküntüleri toprağa karışmadan süpürüldüğü için toprakta doğal yolla gübreleme 

sağlanamamakta ve yapay olarak gübreleme gerektirmektedir. Bu problemler kısa 

sürede ağaçlarda gelişim bozuklukları ve büyüme tıkanıklıklan şeklinde kendini 

göstermektedir. Bu durumdaki ağaçlar için en iyi önlem, kök civarındaki geçirgen 

olmayan tabakanın kaldırılması ve böylece köklerin hava ve sudan faydalanmasıdır 

(KTÇG, 1992). 

Şekil 2.11: Ağaç altı ızgaraları ve koruyucuianna bir örnek (www.insomak.com.tr, 201 ı) 
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Ağaç ızgaraları ve koruyucuların tasarımında; dökme demir, dökme beton ve metal gibi 

malzemeler kullanılmaktadır. Bakım ve temizlik durumlarında kolayca 

kaldırılabilmeleri için, ızgaralar normal olarak iki veya daha çok parçadan meydana 

gelecek şekilde üretilmelidirler. 

2. 7. 5.15 . .S'znzrlandzrma Elemanları 

Sınırlayıcı elemanların temel amaçları; gizlilik, emniyet ve güvenlik, estetik, sınır 

belirleme, sirkülasyon kontrolü, çevresel özelliklerin kontrol edilmesi ve bölmeler 

oluşturmak olarak değerlendirilebilir. 

Sınırlandırma elemanları, yayaları, ağaçları, yapıları gelip geçen araçlardan korumak 

amacıyla kullanılmaktadır. Sınırlayıcı elemanların boyutlarında kriter insandır. Dış 

mekanı sınırlandırıcı elemanların göz çevresi hİzasında planlanması ve ı 80 cm 

yüksekliği geçmemesi görsel yönden oldukça olumlu sonuçlar vermektedir. Doğal taş, 

dökme demir ve ahşap sınırlandırma elemanları, en çok kullanılan kent mobilyası 

çeşitlerindendir. Geleneksel motiflerdeki dökme demir sınırlandırma elemanları bugün 

bile kullanılmakta hatta giderek daha çok tercih edilmektedir. Beton, alüminyum ve 

plastik de günümüzde sınırlandırma elemanları için kullanılan diğer malzemelerdir. 

Sınırlandırma elemanları ve paravanların tasarımında; Ahşap, beton, plastik, metaL 

alüminyum, demir, taş gibi çok çeşitli malzeme kullanılmaktadır. 

2. 7.5.16. Oyun Alanı Elemanlan 

Oyun mekanları çocukların açık havada oyun gereksinmelerini güvenli bir biçimde, 

fiziksel ve iklimsel açıdan sağlıklı ortamlarda (güneşli ve rüzgarın olumsuz etkisine 

kapalı), çevrelerindeki yaşama alanlarını çok rahatsız etmede, her yaş gurubu çocuğun 

özgürce kullanabilecekleri ortamlar olmalıdırlar. Ayrıca estetik ve ekonomik olmaları 

beklenir. Estetik değeri olan, sempatik çevre düzenleme, oyun mekanlarının kullanım 

potansiyelini artırarak bu amaçla harcanan parasal ve arazi kaynağından beklenen sosyal 

yararın oluşmasına katkıda bulunur. 

Genel olarak oyun elen1anları (Aslan boğa, ı 990); 

• Fonksiyonlarının niteliği ve alanın konumuna göre uygun şekilde mekana 

yerleştirilmelidir. 
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• Çocukların hayal güçlerini geliştirmeye olanak veren, aynı zamanda ilgilerini çekecek 

şekilde çok fonksiyonlu olmalıdırlar. 

• Çocuk oyun alanı içinde çocukların ergonomisine göre tasarlanmalıdır ve monotonluk 

yaratmamak için belirli periyotlarda değiştirilmelidirler. 

• Dayanıklı ve sağlam olmalıdırlar ve sürekli bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. 

• Yaş guruplarına göre farklı özelliklere sahip olmalarının yanında hem bireysel hem de 

grup oyunlarına imkan sağlayacak şekilde tasarlanmalıdırlar. 

• Kazalara sebebiyet vermemeleri için bağlantı detayları (sürgü, menteşe, vida vb.) 

sağlam yapılmalı ve gizlenmelidir. 

• Alanın içinde güvenlik sağlanması açısından etraftaki diğer mekanlardan 

sınırlandırı Imalı dır. 

Farklı özelliklere sahip belli başlı oyun elemanları olarak şunlar belirtilebilir: 

Kaydıraklar, tahterevalli, salıncaklar, tırmanma elemanları, kum havuzları, su 

havuzudur. 

Oyun alanı elemanları, çocukları oyun alanına çeken, çocukları eğiten, onları geliştiren 

ve eğlendiren aynı zamanda iyi vakit geçirmelerini sağlayan kent mobilyalarıdır. Oyun 

alanı elemanları çok çeşitli malzemelerden üretilmekte, farklı tip ve şekillerde çok 

sayıda oyun alanı elemanları bulunmaktadır. Çocuk oyun alanı elemanları 

tasarımlarında; Ahşap, çelik, demir, metal, PVC, beton, plastik gibi malzemeler 

kullanılmaktadır (Feyizoğlu, 2008). 

Oyun alanı elemanları üretiminde kullanılan malzemeler çevreyi ve ınsan sağlığını 

tehdit eden metaryal veya kimyasallardan yapılmamalıdır. 

Kaydıraklar: Farklı yaş guruplarındaki çocuklar için yükseklikleri değişik olabilir. 

Üzerine yerleştirildiği zernın kum, kauçuk gibi yumuşak malzemelerden yapılmış 

olmalıdır. Kaydıraklar beton, ahşap, plastik, metal gibi çok değişik malzemelerden 

yapılabilir. Düşmelere ve çarpmalara karşı güvenlikleri sağlanmalıdır. 

Tahtıravalli: Ahşap, paslanmaz çelik, demir gibi çeşitli malzemelerden 

yapılabilmektedir. Yerleştirilmelerinde rüzgar ve güneş yönüne dikkat edilmelidir. 
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Salıncaklar: Salıncaklar, farklı şekillerde ve malzemelerde oluşturulan her çocuk oyun 

alanında bulunan oyun elemanlarıdır. Güvenliğin sağlanabilmesi için salıncağın 

yerleştirildiği zemin ve oturma kısmı yumuşak malzemelerden seçilmelidir. Tek 

başlarına alanda yer alabilecekleri gibi komplike oyun elemanlarının bir parçası da 

olabilirler. 

Tırmanma Elemanları: Metal, pvc, beton veya kaya ve ağaç gibi doğal malzemelerden 

oluşturulabilen bu elemanlar çocukların kas gelişimlerine yardımcı olmaları bakımından 

çocuklar için yararlıdırlar. Diğer çoeuk oyun elemanlarında olduğu gibi güvenlik önemli 

bir konudur. Zemin yüzeyine hücreli lastik yüzeyler veya 20-30 cm alt kotta kum 

malzeme yerleştirilebilir. 

2. 7. 5.17. Plastik Sanat Objeleri 

Heykel, taş, tunç, kil, demir, alçı, ahşap, tildişi gibi malzemelerden yontularak, kalıba 

dökülerek veya yoğrulup pişirilerek meyan getirilen üç boyutlu sanat eseri, yontu veya 

plastik obje olarak tanımlanabilmektedir. 

Plastik sanat objeleri bir odak noktası oluşturmak, ilgi çekmek, insanlara bir mesaj 

vermek gibi amaçlarla konumlandırılırlar. Bu amaçların, diğer insanlar tarafından da 

doğru algılanabilmesinde sanat objesinin doğru olarak konumlandırılmış olması büyük 

önem taşımaktadır (Booth, 1983 ). 

2. 7. 5.18. Bisiklet Park Yerleri 

Bisiklet parkları, bisiklet kullanıcılarının bisikletlerini kolayca park etmeleri için 

tasarlanmış elemanlardır. Bu elemanların olmaması durumunda bisikletler, yollara veya 

kaldırırnlara bırakılmakta, böylece hem karmaşa yaratmakta hem de yaya ve araç 

trafiğini olumsuz yönde etkilemektedir (KTÇG, 1 992). 

Bu elemanlar, yerleştirildikleri rnekanlara uymalı, amaca uygun olınalı, görsel ve 

fiziksel açıdan, alan hem boş hem de dolu iken iyi bir görüntü oluşturmalıdır. Bisiklet 

park yeri yapımında demir, beton gibi kullanıma dayanıklı,sağlam malzemelerden 

üretilmektedir. Bisiklet park yerleri, kullanıcıların kolaylıkla görebilecekleri yerlere 

yerleştiriln1elidir. 
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2.8. KENT MOBİLY ASI KULLANIM SÜRECi VE V ANDALİZM 

2.8.1. Kent Mobilyası Kullanım Süreci 

Kent mobilyası kamusal mekansal düzenleme unsurları içinde önemli bir yere sahiptir. 

Kent mobilyaları üretimleri gerçekleştirilip mekana yerleştirilmeleriyle kullanıma 

sunulmuş olurlar. Kullanım süreçlerinde mekanı yenilernek dışında sahip olabilecekleri 

diğer işlevler mekandaki kullanımlarının olabildiğince uzun sürmesine çalışmak ve 

ömürlerini uzatmak olmalıdır. 

Kent gibi dinamik bir yapıya sahip yerleşimlerde kent mobilyalarının eskimesine yol 

açan etkenler vardır. Bunlar, fiziksel faktörler, kazalar ve vandalizm olmak üzere üçe 

ayrılabilir (Akyol, 2006). 

!.Fiziksel faktörler: Doğa koşulları diyebileceğimiz kar, yağmur, güneş gibi iklimsel 

faktörler dış mekanda konumlandırılmış kent mobilyalarına zarar vermektedir. Kent 

mobilyalarının; kar, yağmur, rüzgar ve güneş gibi iklimsel faktörler karşısında belirli 

kullanım süreleri vardır. 

Bu kullanım süresini uzatmak kent mobilyalarının konumlandırıldıkları mekanların 

iklim özelliklerine uygun malzeme seçimiyle, kent mobilyalarında kullanılan 

malzemelerin bu iklimsel faktörlere dayanıklı koruyucular uygulanmasıyla ve en 

önemlisi düzenli olarak bakımlarının yapılmasıyla mümkündür. Aksi takdirde seçilen 

elemanlar kısa sürede kullanılmaz hale gelecek ve kent mobilyaları kullanımından 

istenilen verimde kullanılamayacaktır. 

2.Kazalar: Kent mobilyalarının kullanım sürelerinin kısalmasında en önemli 

faktörlerden biri de kazalardır. Kazalar sonucu bir çok kent mobilyası tahrip oln1akta ve 

kullanılamayacak duruma gelmektedir. Tasarım aşamasında kent mobilyaları darbelere 

karşı dayanıklı üretilseler de çok şiddetli çarpmalarda, özellikle motorlu araç 

çarpmalarında ciddi hasar görürler. 

3.Vandalizm: Vandalizm yaşam içinde karşılaşılan en karmaşık ve kümülatif 

sorunlardan biridir. Vandalizm günümüzde kent mobilyaları kullanım sürecinde sıkça 

karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisidir. 
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Kamu mekanları, toplumun ortak kullanımına açık alanlardır. Burada kullanım olgusu, 

mekanı belirleyici, tanımlayıcı anahtar kelimedir. Çünkü, ortak kullanılan alanlarda 

kullanma olgusu ile beraber her zaman için kötüye kullanma yani zarar verme kavramı 

göz önünde tutulmalıdır. Yeriere çöp atmak, duvarlara yazı yazmak, bankları çizmek, 

aydınlatma elemanlarının ampullerine zarar vermek veya telefon kulübesindeki rehberi 

almak en basit kötü kullanım örnekleri olabilir. Kötü kullanım kavramı Vandalizm 

sorununu gündeme getirmektedir. ""Vandalizm, güzel şeyleri, özellikle sanat eserlerini 

yok etme zihniyeti'' olarak tanımlanmaktadır. 

2.8.2. Vandalizm ve Vandalizmi oluşturan Faktörler 

Kısa tanımı ile V andalizm; mala karşı işlenen bir suçtur. Başka bir ifadeyle V andalizm; 

Bir başkasına yada kamuya ait malların bilgisizlik veya zevk için isteyerek, kötü niyetle 

tahribi, hasara uğratılması, şeklinin ya da görünümünün bozulmasıdır. 

Vandalizm kentsel hizmetlere erişimi kısıtlamak, görsel kirlilik oluşturmak, maliyet, 

kentsel güvenlik sorunları gibi problemlerle kentsel yaşımı olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Sosyolojiden psikolojiye, kentsel tasarımdan mimari ve endüstriyel tasanma kadar bir 

çok disiplinde araştırma konusu olan vandalizm oluşmasında çok çeşitli faktörler rol 

alır. Bazıları vandalizmin nedenlerini, sosyal ve fiziksel yokluklada açıklarken diğerleri 

yapılaşmış çevre ve yapıların boyut, şekil, tip ve toplum kontrolü ile ilişkili bulmuştur. 

Bir yandan çevresel (okul, iş, dinlenme, eğlenme, dostluk, aile ve komşuluk ortamları), 

diğer yanda duygusal faktörler (sıkıntı, kişisel ilişkiler, aksiliğe çatma, tatminsizlik ve 

bir işe yararnama duygusu) vandalizm eyleminde rol alır (Akyol, 2006). 

Araştırma kapsamında elde edilen bilgilere göre, İstanbul'da vandalizmin maliyeti; 

200 ı yılı sadece park ve bahçeler ile ilgili toplam maliyet: 2 trilyon TL 

2004 yılı park bahçeler ve toplu taşıma araçlarında toplam maliyeti: I 2 trilyon TL 

olarak belirtilmektedir. Bu durum, kent mobilyası açısından vandalizmin önemini 

açıkça ortaya koymaktadır (Erkan, 20 ı I). 
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2.8.2.1. Vandalizme Dayanıklılık ve Vandalizmi Engelleme Yöntemleri 

Kent mobilyası seçiminde ve vandalizme dayanıklılık konusunda 6 kriter önem taşır 

(Akyol, 2006). Bunlar uygunluk, ölçek, malzeme, bakım, yerleşim planı ve bağlantı 

detaylarıdır. 

1. Rahat olmayan bir oturma birimi, doğru ışık vermeyen bir aydınlatma elemanı, 

okunamayan bir enformasyon panosu işlevleri bakımından uygun değildir ve 

vandalizme açık kapı bırakmıştır. 

2. Ölçek ve boyut, birimleri, insan ve mekan ilişkisinin yanı sıra işleviyle de ilişkilidir. 

3. Malzemeler dayanıklılıklarının yanı sıra yarattıkları psikolr>jik etkiyle de önem 

kazanırlar. Beton bir oturma birimi, aynı ölçülerdeki alışaba olanla karşılaştırıldığında 

kütlesel ve ağır bir görüntü verir. 

4. Vandalizme maruz kaldıktan sonra onarılınayan bir birim daha fazla eylemi 

cesaretlendirir. Donatım elemanlarının yanı sıra kentsel alandaki bitkilerin vandalizme 

karşı bakım ve eksiklerinin giderilmesi, bitki kasalarının çöplerden temizlenmesi önemli 

önlemlerdir. 

5. Bağlantı detaylarının çok amaçlı kullanımı ve ayarlanabilirliği, birimlerin 

hareketliliğini ve modülerliğini sağlar, olan destek ve taşıyıcı eleman sayısını azaltır. 

Vandalistik eylemde öncelikle, saldırıya uğrayan bağlantı elemanlarının güçlülüğü 

önemlidir. Bu 5 kriterin dışında sokak ölçeği, sokağın algılanmasında büyük 

etkenlerden biri olan kent mobilyasının yerleşimi vandalizmi etkileyen olgulardan 

biridir. Kullanılmayan , ihtiyaç duyulmayan bir alana yerleştirilmiş bir telefon kulübesi 

veya bir oturma biriminin vandalizmden etkilenmemesi olanaksızdır (Altınçekiç ve 

Koç, 2003). 

Aydınlatma Elemanları: Aydınlatma elemanları vandal eylemiere maruz kaldıklarında 

çevreyi aydınlatma işlevini yerine getiremediğinden diğer vandalistik eylemleri 

körükler, korku ve endişeyi arttırır. İyi bir aydınlatına, her mekanda vandalizmi 

engeller. Aydınlatma elemaniarına yöneltilen vandalizmi dikkatli seçim, doğru 

yerleştirme, kontrol ve bakım gibi faktörler en aza indirger. Işık kaynağını çevreleyen 

cam veya akrilik plastik koruyucular ile tesisat kapakları, en çok zarar gören bölgelerdir. 
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Zemin Elemanları: Aşırı ısı farklılıklarına, yetersiz drenaja, ağır trafik yüküne yada 

hatalı uygulamalara maruz kalmış zemin elemanlarının bakımı yapılmalıdır. 

Aksi takdirde ortaya çıkan kötü görünümler vandalİst eylemleri teşvik edecektir. 

Oturma Elemanları: Yere monte edilmiş birimler gibi, diğerleri de yeterli derinlikte 

ankranjlanmalı ve yol yüzeyi temiz olmalıdır. Aksi halde, kolaylıkla sökülebilir imajı 

oluştururlar. Yere sabitleurneleri onarım açısından sorun getirirken, vidalı olan oturma 

elemanlarının bakımı daha kolaydır. 

Çöp Kutuları: V andalizmin çok olduğu alanlarda dayanıklı malzemelerden olmalıdırlar. 

Beton malzemeden olanların içlerinde pislik birikimi, içi naylon torba kaplı olanların 

dışarıya çirkin görüntü vermeleri, ince metalden olanların ise dayanıksızlığı söz 

konusudur. Duvara monte edilen çöp kutuları, ayakta olanlara kıyasla, vandalizmden 

daha az etkilenirler. Çöp kutularının bağlantı noktaları kolaylıkla paslanmakta, 

işlememekte, kapakları ise, çöp görüntüsünü kısmen kapatmaktadır. Çöp kutuları için 

önemli kriterler; yeterli boyutta olma ve renkleri ile uzaktan fark edilebilmedir. 

Bilgi-İletişim Levhaları: Bilgi- iletişim levhaları kolay görünür, algılanabilir~ ancak 

ulaşılması güç noktalara yerleştirilir ise, vandalizmden korunabilirler. 

Otobüs Durakları: Dayanıklı malzeme seçimiyle otobüs durakları vandal i st eylemiere 

karşı korunabilir. Durağın yeterince aydınlatılıyor olması da kötü kullanırnlara karşı 

önemlidir. 

Sınırlandırma Elemanları: Doğru ölçüde ve doğru yerlerde, beton veya çelik birimler~ 

trafiği engelleme ve sınırlama açısından olduğu kadar~ vandalizm ile mücadelede de 

önenılidir. 

Çiçeklikler: Keskin köşeli bitki kapları kırılmaya elverişli ve aynı zamanda tehlikelidir. 

Asıl işlevleri dışında oturma birimi veya çöp kutusu olarak da kullanıldıklarından 

dikkatle tasarianınalı ve boyutlandırılmalıdırlar. Aksi halde temizlemek ve onarmak çok 

zor olur ve bu durumda kötü kullanırnlara teşvik eder. 
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Çocuk Oyun Alanları: V andalizme sık rastlanan alanlardır ve önemli kazalara neden 

olabilirler. Vidaları sökülmüş salıncakların düşmesi, ucu kalkmış kaydırak yüzeyinin 

kayan çocukların yaralanmalarına neden olması önemli örneklerdir. Çocukların 

düşmeleri halinde yaralanmaları engellemek için, emniyetli yüzey kaplamaları; hücreli 

lastik yüzeyler veya 30 cm. alt kotta hafif çakıllı kum ideal malzemelerdir. Hava 

koşullarına dirençli doğal malzeme, kum çocukların düşme sonrası yaralanmalarını 

engeller. 

Tasarımcılar, hangi malzeme ve detayların, lmngi formların, renkler ve dokularla, 

insanların benimseyebileceği, iletişim kurabileceği, zarar vermeyeceği, dayanıklı bir 

ürün oluşturmak araştırma yapmalı ve ürünleri bu araştırmalar sonucunda elde ettiği 

veriler ışığında şekillendirmelidir (Türkoğlu, 1991) 

İklimsel faktörler, kazalar ve Vandalizm sonucunda kent mobilyaları fiziksel ve görsel 

olarak eskimekte ve işlevlerini tam olarak yerine getirememekte veya yitirmektedirler. 

Kent mobilyalarının işlevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için sürekli olarak 

bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir. Bu konumda kent mobilyalarının 

bakım- onarımları yerel yönetimlere düşmektedir. Bunun için de yerel yönetimlerin 

bakım ve onarım çalışmaları için bütçe ayırmaları ve eleman eğitmeleri gerekmektedir. 

Bakım ve onarımı gerçekleştirecek kişiler konularında bilgili ve becerili olmalıdırlar. 

2.8.2.2. Subjeye Yönelik Kullanım Sürecinde Vandalizme Karşı Korunma Yöntemleri 

Eşya, çeşitli guruplarda, objektif özelliklerini aşan bir anlam kazanarak, bir takım 

yaşantılada çağrışım içinde, insanın ihtiyaç ve isteklerinin görsel tatn1in aracı haline 

gelmektedir. Sosyo-kültürel guruplara göre değişen bir sembolizm çerçevesinde 

algılanmaktadır. Bu açıdan, insanın eşyaya ilişkin davranışları, sadece eşyadan 

uyarımiara bir tepki değil, aynı zamanda ve özellikle, grubunda hakim olan değerler ve 

inançlar sisteminde aldığı mesajiara uygun bir davranış olarak değerlendirilmek 

durumundadır (Bilgin, 1986). 

Kullanıcılar tarafından beğenilen kent mobilyaları kullanıcılar tarafından daha bilinçli 

kullanılmasına ve korunmasına yardımcı olmaktadır. 
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2.8.3. Vandalizmin Sonuçları ve Önlemenin Yolları 

2.8.3.1. Vandalizmin Sonuçları 

- Kamu mallarının tahribi, 

- Kazalaraneden oluşturma, 

-Başka suçlaraneden oluşturma, 

- Kentsel mekanların terk edilmesi, 

- Görsel kirlilik nedeni ile kent estetiğine zarar verme ve sosyo-psikolojik etkiler, 

-Maliyet. 

2.8.3.2. Vandalizmi Önlemenin Yolları 

- Eğitim ve bilgilenme 

- Kamusal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi 

-Gençler için aktivite alanlarının oluşturulması 

- Yapı standartları ve malzeme önlemleri 

- Suçluların takibi 

- Sürekli bakım ve onarım 

- Yönetim politikaları ve uygulamaları 

- Planlama ve tasarım önlemleridir (Erkan, 20 ı ı). 

2.9. AHŞAP MALZEME KA VRAMI 

Genel olarak kent mobilyası endüstrisinde kullanılan ahşap malzemeleri; masif. 

kaplama levha, kontrplak, kontrtab la, lif levha, yonga levha, reçine emdirilmiş kağıt ve 

plastik dekoratif levhalar olarak sınıflandırabiliriz. 

Günümüzde, teknolojik ve ekonomik zorunluluklar, masif ağaç malzemenin bazı 

olumsuz özelliklerinin araştırılınasını ve geliştirilmesini ve de ahşap kökenli yani diğer 

malzemelerin üretilmesini gerekli kılmıştır. Buna paralel olarak, mobilya endüstrisinde 

masif ahşap yerine ikame olarak kullanılan yeni endüstriyel ahşap kökenli lif levha, 

yonga levha, laminat gibi malzemeler üretilmiştir (Kurtoğlu, 2006). 

Ahşap malzemenin kent mobilyalarında kullanımının değerlendirebilmesi için öncelikle 

masif ahşap malzemenin tanınması gerekmektedir. Bitkiler aleminin ağaç ve ağaççık 

dediğimiz birimlerinin ana maddesi olan ahşap, doğal olarak yetişmiş organik bir cisim 
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olup, selüloz, lignin ve hemiselülozlar olmak üzere üç ana maddeden meydana 

gelmektedir. Bunlardan selüloz, alışaba eğilme yeteneği veren madde olup, kuru ahşap 

ağırlığının % 50-60'ı kadardır. Lignin, gevrek bir madde olduğundan alışahın direncini 

artırarak dik durmasını sağlar ve alışahın yapısında % 14-23 kadar bulunmaktadır. 

Hemiselülozlar ise ahşap içerisinde % 15-25 oranında bulunup~ karbon, oksijen, 

hidrojen ve kül maddelerinden (demir, silisyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve 

potasyum) meydana gelmektedir (Bozkurt ve diğ., 1993). 

Uygulamada bugün genelde daha ucuz yarı mamul ağaç malzemelerden olan ahşap 

esaslı levhalar masif ahşap malzemenin yerine kullanılmakta ise de kent mobilyalarında 

masif ahşap kullanımını büyük oranda korumaktadır. Bu nedenle burada ahşap malzeme 

kavramı masif ağaç üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. 

Günümüzde Türkiye'de mobilya endüstrisinde kullanılan çoğu ahşap malzemenin kent 

mobilyaları endüstrisinde de kullanıldığını düşünebiliriz. 

Kent mobilyası endüstrisinde, L VL (Laminated Veneer Lumber) adı ile bilinen, soyma 

kaplamaların lifleri biribirine paralel olacak şekilde tutkallanarak, üst üste 

preslenmesiyle elde edilen lamine malzemeler geniş kullanım alanı bulmaktadır. Aynı 

zamanda masif ağaç malzemenin bazı olumsuz özelliklerinin giderilmesi ile masif ağaç 

malzemelerde üretim de geniş kullanım alanı bulmaktadır. 

Kent mobilyası üretiminde yonga levha, lif levha, masif ağaç malzeme ve diğer bazı 

malzemelerin üzerine kaplanan ağaç kaplama levhaları genellikle kesme yöntemiyle 

üretilmelidir. Ayrıca, kent mobilyaları üretiminde kullanılacak olan kaplama levhaların 

aynı cins ve kalitede olması zorunludur. 

Kent mobilyaları üretiminde kullanılacak olan, 3-5-7 ve daha fazla, tek sayıda ağaç 

kaplama levhaların lifleri birbirie dik yönde gelecek şekilde üst üste çeşitli tutkallar ile 

yapıştınlması suretiyle, farklı yönlerde çalışması engellenmiş kontrplakların dış hava 

koşullarına daha dayanıklı olan Çam, Kızılağaç, Karaağaç türlerinden üretilmesi daha 

uygundur. Laminatlar ve lamine levhalar suya ve rutubete, darbelere, yüzey aşınmasına 
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karşı dayanıklı olması ve renk değiştirme, solma, leke tutma probleminin olmamasından 

dolayı tercih edildiği söylenebilir. 

Üretimde kullanılacak olan yonga levhalar olarak ise, kalıpianmış yonga levhalar olarak 

bilinen "Werzalit" başta olmak üzere fenol ve melamin reçinesi emdirilmiş dekor 

kağıtları ile yüzeyleri kaplanmış yonga levhalar özelliğinde olmasına dikkat edilmelidir. 

(Kurtoğlu, 2006). 

MDF yonga levhadan daha fazla tercih edilmektedir. Bunun sebebi ise, MDF'nin masif 

ağaç malzeme gibi işlenebilmesi, homojen olması, yoğunluğunun fazla olması, 

kenarlarının kaplanmadan doğrudan kullanılabilmesi, ve çeşitli profıller açılarak 

dekoratif gömüşler oluşturulabilmesi söylenebilir. 

Kent mobilyaları üretiminde kullanılan ahşap malzemeler düzgün yüzeyli ve üst yüzey 

işlemlerine uygun olmalı, dış hava koşullarına dayanıklı olmalı ve direnç özellikleri 

yüksek olmalıdır. Rutubet % 12-16, bank yapımında ise hava kurusu olması 

gerekmektedir. 

Üretimde beklentileri (ekonomik olması, dayanıklı olması, hudaksız olması, düzgün lifli 

olması, vb.) karşılama açısından bütün bu özelliklere sahip ağaç malzemenin olmaması, 

kullanım yerindeki amaca yönelik olarak üretilen mobilyaların üst yüzey işlemleri, 

emprenye vb. dayanıklılığı arttırmak suretiyle birçok malzeme üretimde kullanılabilir. 

Son yıllarda masif ağaç malzemenin kullanımının giderek azalmasına paralel olarak 

pahalılaşması masif ağaç malzeme kullanımının azalmasının en büyük nedenidir. Bunun 

yerine masif ağaç kullanımını azaltıcı tasanınlara ve ikame ahşap esaslı malzemelere 

eğilim artmış bulunmaktadır. Örneğin, kent mobilyalarında masif+levha veya 

masif+metal, masif+plastik gibi malzeme kombinasyonlarının kullanımını gerektiren 

tasarımların arttığı görülmektedir. 

Polimer kimyasının ürünü olan sentetik maddelerin geliştirilmesi ve bazı alanlarda 

ahşap malzemenin yerine kullanılmaya başlamasıyla alışahın önemini kaybettiği ve 

zaman içerisinde kullanımının azalacağı iddiaları ortaya atılmış olmasına rağmen zaman 
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içindeki sosyolojik, ekonomik ve teknolojik gelişmeler bu iddiayı doğrulamamıştır. 

Ahşap, insanlar tarafından sürekli artan oranlarda tercih edilmekte ol up, hatta fert başına 

düşen ahşap tüketiminin bütün dünyada sürekli arttığı tahmin edilmektedir ve kişilerin 

kültür düzeyi ile ilişkilendirilmektedir. 

Diğer taraftan, doğal bir malzeme olan alışahın özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir 

(Dilik, ı 997), (Aykut, ı 997). 

• Ahşap, psikolojik olarak ınsana sıcak gelen, insanda sempati uyandıran bir 

malzemedir. • 

• Isıyı çok az iletmesinden dolayı ahşap malzeme temas halinde ekstrem duygulara 

(aşırı soğuk-aşırı sıcak) yol açmamaktadır. 

• Kusurlu ahşap malzemenin yenisiyle kolayca değiştirilmesi mümkündür. 

• Çarpma ve darbelerde çıkardığı gürültü, insanlar açısından genellikle rahatsız edici 

düzeyde olmamaktadır. 

• Diğer malzemelerle karşılaştırıldığında yoğunluğuna göre direnç değerleri yüksektir. 

Çeşitli işlemlerle direnç değerleri ve sertliği arttırılabilir. 

• Ahşap; değişik form, tekstür, strüktür, renk ve görünüşe sahip bir malzemedir. 

• Ağaç malzeme, yağlı boya, vemik ve cila gibi maddelerle yüzey işlemleri uygulanmak 

suretiyle daha estetik bir hale getirilmeye uygundur. 

• Kullanımdan dolayı uğradığı eskime süreci boyunca koyu renk ve zengin görünüm 

kazanan başka bir materyal söz konusu değildir. 

• Tutkal, çivi, vida ve cıvata ile birbiri ile veya diğer malzemelerle çeşitli şekillerde 

birleştirilebil ir. 

• Çeşitli aletlerle işlenıneye (kesme, rendel erne, delme, vs.) elverişli dir. 

• Ahşap malzemenin paslanması söz konusu değildir; soğuk haldeki sulandırılmış asit 

ve bazlardan zarar görmez. 

Ayrıca, estetik açıdan bakıldığında ahşap dekoratif bir malzemedir. Her ağacın 

kendisine özgü renk, desen ve kokusu vardır. Hatta desen, ağacın biçme ve kesim 

yönüne göre değişmektedir. Tür çeşitliği dikkate alındığında ahşap malzen1enin, her 

zevke hitap edecek renk ve desende bulunması mümkündür. Ahşap, özellikle açık renkli 

ağaç malzeme, istenilen renge kolayca boyanabilir ve verniklenebilir. Böylece renk ve 

desen çeşitliliğini daha da arttırmak mümkündür (Aykut, I 997). 
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Bunların yanısıra, alışahın işlenmesi, tamiri ve bakımı çok kolaydır. Yıllarca kullanılan 

ahşap gerekli olan üst yüzey işlemlerinden geçirilirse tamamen yeni görünüm ve özellik 

kazanırken aynı durumdaki diğer malzemelerin işlenmesi, tamiri ve bakımı oldukça zor 

ve zaman alıcı bir takım işlemler gerektirir. Oldukça sert hava koşullarına maruz kalan 

peyzaj donatısının ahşap seçilmesi, onun çok farklı tasarımiara cevap vermesini ve 

sürekli yenilenip göz zevkine hitap etmesine olanak vermektedir (Aykut, 1997). 

Ahşab~ dünya ekonomisinde bu önemli yeri kazandıran kanu, onun çok yaygın bir 

şekilde bulunuşu ve nispeten ucuz bir şekilde sağlanabilmesi; bütün bunların yanında 

mukavemet, sertlik, elastikiyet, hafiflik, kolay şekil verebilme ve işlenebilme 

özellikleri, ayrıca dayanıklılığının uygun madde ve vasıtalarla arttırılabilmesi gibi hiçbir 

malzernede birlikte bulunmayan birçok üstün özelliğe sahip olmasıdır. Alışaba diğer 

hammaddeler yanında özellik kazandıran diğer bir husus da doğadaki varlığının daima 

yenilenebilmesi ve böylece tükenmez bir doğal kaynak niteliğini taşımasıdır (Dilik, 

ı 997), (Aykut, ı 997). 

2.9. 1. Ahşap Malzemenin Dayanıkldığı 

Ahşap ınalzemenin dayanıklı olması hem yüzey işlemi, hem de kullanıcı için önemlidir. 

Bilindiği gibi ahşap malzeme belirli koşullar altında mantar ve böceklerden zarar 

görmektedir. Ayrıca, ahşap malzemenin sürekli yüksek rutubetli koşullarda kullanılması 

durumunda 5-6 yıl gibi kısa sürede kullanılamaz duruma gelebilmektedir. Bazı odun 

türleri ise korunmaksızın dış hava koşullarına uzun yıllar dayanabilmektedir. 

Ahşap malzemenin genel özelliklerinden en önemlisi dayanıklılık olup, dayanıklılık; 

organizmaların gelişmelerine uygun belirli koşullar altında böcek ve mantar 

zararlıianna karşı malzemenin direncini ifade etmektedir. Bazı odun türleri yapılarında 

bulunan bazı doğal maddeler nedeni ile odun zararlılarının gelişimine uygun ortam 

sağlamamakta, böylece odunu tahrip edici etkilere karşı daha dayanıklı bulunmaktadır. 

Odunlar, pratikte belirli koşullar altında, öz odununun dayanma süresine göre 5 

dayanıklılık sınıfına ayrılmaktadır. 
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Aşağıdaki tablolarda odunun dayanıklık sınıfları ile bu dayanıklılık sınıflarına giren 

ağaç türleri gösterilmektedir (Kurtoğlu, 2006). 

Tablo 2.1: Odunun Dayanıklılık Sınıfları (Kurtoğlu, 2006) 

Odunun Dayanma Süreleri (Yıl) 
Dayantkitlık Smıfları 

A-Koşulu B-Koşulu 

I- Çok dayanıklı >25 >50 

2- Dayanıklı 15-25 40-50 

3- Orta dayanıklı 10-15 .. 25-40 

4- Az dayanıklı 5-10 12-25 

5- Çok az dayanıklı 5 6-12 

A- Odun sürekli rutubetli toprak ile temasta bulunmakta, fakat toprak su altında 

olmayıp ve odun rutubete karşı hiçbir Şekilde koruyucu işleme tabi 

tutulmamıştır. 

B- Odun dış hava koşullarına (hava ve rüzgar) tabi tutulmakta ve hiçbir şekilde 

yüzey işlemi ile işlem görmemiştir. 

Tablo 2.2: Odun Türlerinin Dayanıklılık Sınıfları (Kurtoğlu, 2006) 

1 2 3 4 5 

Orta Çokaz 
Çok dayantkil Dayanıkit Az dayamkh 

dayantkit dayantkil 

Afrormosia Alerce Amerikan Abachi B alsa 

Afzelia Ardıç (Zeder) çamı Ab ura Huş 

Azobe Meşe (Avr.) Keruing Göknar K ayın 

BasraJoe us Meşe (Ame. Bey.) Khaya M eşe I h larnur 

I ro ko Maun, Hond Sapelli Dişbudak Okoume 

Mak o re Si po Melez Çam Kavak 

Merbau Koyu kırmızı Açık kırmızı Karaağaç Ram in 

lsrobe de Meranti Meranti Hemlock Söğüt 

Campos Redwood Ceviz Limba 

Teak Tola branca Oregon çamı Parana çamı 

Wenge W ane Yang Sitka ladini 

Western red Ladin 

C ed ar 
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Ahşap malzemenin direncinin azalması yüksek oranda rutubete bağlıdır. Kurutulmuş ve 

kuru yerde saklanan ahşap uzun yıllar dayanır. 

Ağaç malzemenin dayanıklı olması hem yüzey işlemi, hem de kullanıcı için önemlidir. 

Bilindiği gibi ağaç malzeme belirli koşullar altında mantar ve böceklerden zarar 

görmektedir. 

Genel olarak kent mobilyası yapımında masif ahşap malzemenin tercih edilmesine 

neden olan ve daha önceki bölümlerde belirtilen özelliklerinin yanında anizotrop 

malzeme oluşu, atmosferik hava koşullarurda bağıl nem ve sıcaklığın değişmesi ile 

rutubet alıp vererek boyutlarında daralma ve genişlemenin ortaya çıkması, çürümesi, 

renk değiştirmesi, böcek ve hayvan zararlıianna dayanıksız oluşu ve doğal kusurlar 

içermesi sakınca yaratmaktadır. 

Bu sakıncaların önlenmesinde başvurulan ilk önlem, ahşap malzemelerin aşağıdaki 

Tablo 2.3 de belirtilen kullanım yerlerine uygun rutubet derecelerine kadar 

kurutulmasıdır (Kurtoğlu, 2006). 

Tablo 2.3: Çeşitli kullanım yerleri için masif ahşap malzemelerin rutubet miktarları 
(Kurtoğlu, 2006) 

Kullamm Yerleri Rutubet Miktarları (0/o) 

Dış pencere ve kapılar 12-15 

Bahçe mobilyası, Kent mobilyası ve spor aletleri 12-16 

Soba ile ısıtılan yerler 10-12 

Müzik aletleri 10 

Kaloriferle ısıtılan yerler 8-10 

Kaplama, Kontrplak ve parke 5-8 

Yonga levha 7-8 

Kontrtabla 5-7 
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Son yıllarda, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de mobilya endüstrisinde kullanılan 

masif ahşap türleri günün moda koşullarına bağlı olarak değişmekte olmasına rağmen 

tropik ağaç türlerinin daha yaygın kullanıldığı görülmektedir. Bunların başlıcaları; Tik, 

Palisander, Amerikan Maunu, Sipo, Iroko, Sapelli, Kosipo, Wenge, Meranti, Kotibe, 

Khaya, Bubinga, Tiame vb. olarak belirtilebilir. Bunların yanında yaygın kullanılan, 

Yerli ve Avrupa ağaç türlerinden M eşe, Çam, Ladin, Akçaağaç, Ceviz, Dış budak, Kiraz 

ve Huş mobilya endüstrisi için önemli bulunmaktadır. 

Kent mobilyaları endüstrisinde terci'h edilen, ancak miktar olarak azalan ve buna bağlı 

olarak fiyatı sürekli yükselen türlerden; Tik, Kayın, Meşe, Sipo gibi geniş kullanım 

alanı bulan ağaç türlerinin yerine ikame ağaç olarak kullanılabilen türlerin seçiminde ilk 

planda ekonomik koşullar rol oynamakta ise de yüzey işleme tekniğindeki teknolojik 

gelişmelerin yardımıyla aşağıda belirtilen ağaç türleri ikame olarak kullanılabilmektedir 

(Kurtoğlu, 2006). 

Meşe Odunu Yerine ikame Olarak Kullanılan Ağaç Türleri: 

Koto, Framire, Movingui, Cerejeire, Totajuba, Castanheiro, Celtis, Iroko, Kestane, 

Limba, Meranti, Tali gibi ağaç türleri kullanılabilmektedir. 

Kiraz Odunu Yerine ikame Olarak Kullanılan Ağaç Türleri: 

Abachi, Aningre, Coigue, Lenga, Rauli, Huş, Kizilağaç gibi ağaç türleri 

kullanılabilmektedir. 

Tik Odun u Yerine ikame Olarak Kullanılan Ağaç Türleri: 

Aningre, Afrormosia, Boire, Cordia, Kapur, Meşe, Afzelia, Iroko/Kambala, CourbariL 

Merbau gibi ağaç türleri kullanılabilmektedir. 

Kay ın Odun u Yerine ikame Olarak Kullanılan Ağaç Türleri: 

Silver Beech, Koto, Abura, Tali gibi ağaç türleri kullanılabilmektedir. 

Sipo Odunu Yerine ikame Olarak Kullanılan Ağaç Türleri: 

Bosse, Kotibe/Danta, Crabwood gibi ağaç türleri kullanılabilmektedir. 
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Çeşitli Diğer Ağaç Türleri Yerine ikame Olarak Kullanılan Ağaç Türleri: 

Akçaağaç Yerine: A vodire, Kızılağaç Yerine: Ab ura, H us Yerine: Ab ura, Seri ete, 

Abachi Yerine: Koto, Limba Yerine: Koto, Kotibe Yerine: Sapelli, Makore, Dış budak, 

Dark Red Meranti Yerine: Melunak, Bintongor gibi ağaç türleri kullanılabilmektedir. 

Kent mobilyaları üretiminde kullanılacak olan ağaç türleri ve ikamelerinden dış hava 

koşullarına ve mantar-böcek zararlıianna dayanıklılık, yüksek direnç özellikleri ve 

kolay işlenebilirlilik özellikleri istenmektedir. Bu kapsamda kullanılan başlıca ağaç 

türlerinin özellikleri aşağıdaki gibi belirtilebilir. 

Akçaağaç odunu, sert ve sıkı dokulu bir yapıda olması ve kolay işlenebilmesi nedeniyle 

üretimde tercih edilebilir ama kolay çürümesi ve böcekler ve mikroorganizmalar 

tarafından kısa zamanda tahrip olması nedeniyle kullanım yerı rutubetine kadar 

kurutulmalı ve emprenye edilmek suretiyle mantar ve böcek zararlarına karşı 

dayanıklılığı arttırılması gerekmektedir. 

Ceviz odunu, düzgün lifli, kolay işlenebilir, fazla çalışmaz sert ve ağır, direnç özellikleri 

yüksek ve şok direncinin iyi olmasından dolayı kent mobilyası üretiminde tercih 

edilebilir. 

Ağır ve sert, kolay işlenebilen ve mantar ve mikroorganizmalar tarafından zor tahrip 

edilen Dışbudak odunu üretimde tercih edilebilir fakat, uygun olmayan depolarda 

ardaklanması sebebiyle depolamaya önem gösterilmelidir. 

Ka yın odun u, Kavak ve Ihlamur hafif ve yumuşak olması, açık havada ve değişen hava 

koşullarında kısa sürede bozulmasından dolayı üretimde tercih edilmemelidir. 

Meşe odunu, sert ve ağır olması, öz odununun dayanıklı ve yüksek şok direncine sahip 

olması, iyi verniklenmesi nedeniyle üretimde tercih edilebilir fakat çalışması fazla 

olduğu için çatlar. Bu nedenle kullanım yerindeki önlemler alınması gerekmektedir. 

Çam, Ladin, Göknar odunu, orta derecede yumuşak, orta derecede eğilme ve şok 

direncine sahiptir. İşlenmeleri kolay ve çalışmaları daha az olmasından dolayı bu odun 
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türleri kent mobilyaları üretiminde geniş kullanım alanı bulmaktadır. 

Abanoz odunu, direnç özellikleri iyi olması mükemmel cila kabul etmesi ve termitlere 

karşı direncinden dolayı tercih edilmekte ve deseni rengi uygunsa kesme kaplama ve 

mobilya için çok değerlidir. Fakat, abanoz odunu çok güç kurutulur ve emprenye edilir. 

Çivi ve vidalanması zor olduğundan dolayı ön delik açılmalıdır. 

Bubinga odunu, sert ve yoğun olması, boyayı ve cilayı iyi kabul etmesi ve mantariara ve 

termitlere karşı dirençli olmasından dolayı tercih edilebilir. Deniz hayv~nlarına karşı 

orta derecede dirençlidir. 

Limba odunu, orta ağırlıkta, boyut stabilitesi iyi bir odundur. Hiç veya çok az çatlaklar 

ile hızla ve iyi kurur. Özodun dayanıklı olup, diri odun mantar ve böcek hücumuna 

uğrar. Bu nedenle kullanım yeri rutubetine uygun rutubete kadar kurutulmalı ve üst 

yüzey işlemleri ile koruma sağlanmalıdır. Limba odunu, yer döşeme elamanlarında 

tercih edilmektedir. 

Meranti odunu, oldukça hızlı kurutulabilir ve kullanım yerinde stabilitesi iyidir. 

Emprenye edilmesi güçtür. Dolgu işleminden sonra yüzey işlemine uygundur. 

Sapelli odunu, ağır ve sert, iyi vila kabul eden sağlam bir şekilde tutkalla yapışahilen bir 

odundur. Doğal koşullarda çatlamadan ve çarpılmadan iyi kurur. Teknik kurutınada 

hızlı kurur, ancak çarpılır. Bu nedenle, önce doğal sonra teknik kurutulmalıdır. Ayrıca, 

odunu güç emprenye edilir ve mantariara karşı orta derecede dayanıklıdır. 

Sipo odunu, kullanış yerinde orta derecede çalışır ve doğal ve teknik kurutulmasında 

sorun yoktur. Kurutulmuş odunu mantar ve böcek hücumuna karşı dayanıklıdır. 

Astarlama işleminden sonra cila ve verniklemeye çok elverişlidir. Bu nedenle kent 

mobilyaları üretiminde çok tercih edilmektedir. Ancak, korozyon dolayısı ile metallerle 

işlenmesinde hava kurusu halde olmalıdır. 

Tik, odunu az çalışan bir ağaç türüdür. Odunu içerisindeki doğal olarak bulunan yağ 

nedeni ile dış koşullara ve aşındırıcı etkilere dayanıklıdır. Yağ içermesi yüzünden 
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tutkallanması biraz güçtür. Emprenye edilmeside güçtür. Öz odunu mantar ve böcek 

zararlıianna karşı dayanıklıdır. Bu nedenle kent mobilyaları üretiminde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Bu amaçla Türkiye'de mobilya endüstrisinde kullanılan çoğu ağaç türünün kent 

mobilyaları endüstrisinde de kullanılması mümkündür. 

2.9.2. Ahş:ıbın Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 

Genel olarak ahşabın fiziksel özellikleri dış görünüşünü oluşturmaktadır. Ahşabın 

türüne göre içinde bulundurduğu su miktarı, hücrelerinin duvar kalınlığı, liflerinin ve 

kabuğunun özelikleri onun fiziksel özelliklerini oluşturur. Bu özelikler ahşabın 

dayanıklılığını, işlenebilirliğini, rengini, dokusunu oluşturur ve ahşabın kullanım 

amacına yönelik olarak farklılıklar içerir (Bozkurt ve Göker, ı 996). 

Buna göre ahşap malzernede fiziksel özellikler çok önemli olup, bunları sırası ile 

yoğunluk ve hacim ağırlığı, rutubet, daralma ve genişleme (çalışma), termik, elektriksel 

ve akustik özellikler olarak belirtebiliriz. 

Ahşap malzernede mobilya endüstrisi açısından önemli bulunan mekanik özellikler ise; 

Elastikiyet modülü, basınç direnci, eğilme direnci, çekme direnci, makasiama direnci, 

yarılma direnci, sertlik ve aşınma direnci olarak belirtebiliriz (Kurtoğlu, 2000). 

2.9.3. Ahşapta Rutubetin Etkisi 

Bilindiği gibi rutubet ağaç malzeme içerisinde hücre çeperinde ve hücre boşluklarında 

bulunmaktadır. Odunda % 25-30'dan fazla su mevcut ise çeperle birlikte, hücre 

boşluklarında da rutubet var demektir. Lif doygunluğu noktası (LDN) denilen o/o 25-30 

rutubetin altındaki ağaç malzernede çalışma adı verilen daralma ve genişlemeler 

n1eydana gelmekte, bu da çatlamalara neden olmakta ve yüzey işlemi sistemi kısa 

sürede dökülmektedir. Bundan dolayı yüzey işlemi uygulanacak malzemenin kullanım 

yeri koşullarına uygun rutubete kadar kurutulmuş olması gerekmektedir. Böylece dış 

maksatlarda kullanılacak ağaç malzemenin rutubetinin % I 5- ı 8, iç maksatlarda 
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kullanılacak malzemenin ise % 10-12 rutubette olması uygun düşmektedir. Fazla 

kurutulmuş bir malzeme atmosferden rutubet alacağı için ölçülerinde genişleme olur ve 

üzerindeki yüzey işlemi tabakası çekme gerilimleri etkisi altında kalır. Yüzey işlemi 

katmanında yırtılma olur. Yaş haldeki bir malzeme ise kuruyacak olursa ölçülerde 

küçülmeler meydana geleceği için yüzey işlemi tabakasında kabartılar olur, malzemenin 

ek yerleri açılır. Rutubet alışverişi ilkbahar ve yaz odununda da farklı daralma ve 

genişlernelere neden olarak yüzey işlemi tabakasının bozulmasına yol açar. (Kurtoğlu, 

2000). 

Tablo 2.4: Kullanım yeri şekline göre ağaç malzernede bulunması gerekli rutubet 
(Kurtoğlu, 2000) 

KULLANIM ŞEKLi RUTUBET MiKTARl (0/o) 

KORUNUMLU YAPI ELEMANLARI 

-İyi havalandırmalı, kışın iyi ısıtılan alanlar 9±3 

-İyi havalandırma! ı, kışın zayıf ısıtılan alanlar 12±3 

-İyi havalandırmalı, ısıtılmayan alanlar 15±3 

-İyi havalanan, açık üstü kapalı kaonstrüksiyonlar 17±3 

KORUNUMSUZ YAPI ELEMANLARI 

Küçük Kesitli: Dış kaplama profilleri 

(Yüzey işlemli ve işlemsiz) 

-Gün eşe maruz 15±5 

-Güneşe az maruz 17±4 

Orta Kesitli: Pencere çerçeveleri 

-Güne şe maruz 13±5 

-Güneşe az maruz 15±3 

Büyük Kesitli: Konstrüksiyon odunu 

(Yüzey işlemsiz) 

-Ortalama 18±6 

-Enine kesitin dış kısımları 20±8 

SÜREKLi ISLAK YAPI ELEMANLARI• 

-Rutubetli, kötü havalandırınalı olnalar 24>LDN 

SU AL TlNDAKi YAPI ELEMANLARI 24>LDN 
. ' • Agaç malzeme kullanılmaınalı. LDN: Lıl doygunlugu noktası 
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2.9.4. Ahşabın Korunması 

Ahşabın korunması, bozulmadan önce alınacak önlemler ile bozulduktan sonraki 

mücadele ve tedavi olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Bu işlemler ahşabın 

çürüğe neden olan mantarlara, böcek larvalarına, termitlere, sualtı delicilerine karşı 

korunması, çeşitli iklim koşullarına karşı çalışmasının (dönme, eğilme, çatlama vb.) 

düzenlenmesi, yüzeyinin hava koşulları ve kir toplanmasından korunması amaçlarına 

yöneliktir. 

Ahşap korumada; 

• Doğru tasarım 

• Doğru ahşabı seçmek; diri odun yerine öz odunu kullanmak 

• Dayanıksızlığın nedenlerini saptamak (Örneğin Avrupa'da toprakla temas eden bir 

ahşabın ömrü 80 yıl ise, aynı ahşap tropik iklimde 1 O yıl dayanmaktadır.) 

• Uygun koruma yöntemini bulmak 

• Koruyucunun nerede gerekli olduğuna karar vermek 

• Koruyucuyu yerinde uygulamak 

• Yangına karşı korumak gibi konular büyük önem taşımaktadır (Günay, 2007). 

2.9.4.l.Ahşabın Fiziksel Tahribata Karşı Korunması 

Sıcaklık ve nem ahşabı etkileyen başlıca etmenlerdir. Sıcaklık, odunun yanarak tahrip 

olmasına sebep olur. Farklı ortam sıcaklıkları, ısıl genleşme ve büzülmeler yaratarak 

malzernede eğilme ve dönmelere, malzemenin bağlayıcı özelliğini yitirmesine neden 

olur. Ayrıca, rüzgar, titreşim gibi fiziksel etmenler, zemin ile ilişkili yapı elemanlarında 

taşıyıcılığı ve dayanıklılığı etkiler. Su ve nem ise mikro organizmalar için uygun 

koşulların oluşmasını sağladığı gibi elemanların bükülme ve eğilmelerine de neden olur. 

Nem, ahşap malzernede hem şişme ve çekme gibi deformasyonlara hem de mantarların 

yaşaması için uygun ortamın oluşmasına yol açar. Kesit küçülterek veya ahşabın 

mümkün olduğunca teğet kullanılmaması sağlanarak bu bozulmaya karşı önlem 

alınabilir (Yaman, 2007). 

Ahşabın kent donatısında kullanılabilmesi için ahşabın çalışma yönü ağaç cinsi, 

kullanılacağı yerdeki rutubet ortalaması, kesim mevsimi, kurutma şekli gibi konulara 

dikkat etmek gerekir (Gün ay, 2007). 
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2. 9. 4. 2. Ahşabın İklimsel YıpranmayaKarşı Korunması 

Güneş, kar, yağmur ve rüzgar gibi iklimsel faktörler, alışahın birleşim yerlerinin 

açılmasına, gevşek parçacıkların yüzeyden kopmasına ve alışahın kötü görünümüne 

neden olan yüzeydeki çatlaklara, renk değişimine, çukurlara, doku kalkmasına ve 

burulmaya yol açar. Havanın sıcaklığı, enerjinin malzeme tarafından emilip çevrede ısı 

artmasına sebep olarak malzernede daraimaiara yol açar. Isıl genleşme, kalıcı ve geçici 

olarak malzernede eğilme ve dönmelere neden olur, malzemenin bağlayıcılığını bozar. 

Ani sıcaklık değişimleri malzernede çatlak ve kınimalara yol açar. Güneş 

radyasyonunda bulunan alfa parçacıkları, organik malzeme olan alışahın iç yapısının 

bozulmasına ve süreye bağlı olarak renginin değişmesine, kararınasına neden olur. 

Havanın oksidasyonu yanıcı bir etki gösterdiğinden, malzemenin yüzeyinin kararmasını 

hızlandırır. Oksidasyon hızı; malzemenin kesitine, nemi ve bünyesindeki reçine 

miktarına bağlı olarak değişir (Yaman, 2007). 

Alışahın kuru tutulması, gün ışığından korunması, büyük ısı değişimlerinden korunması 

rüzgar, yangın vb. zararlı etkilerden korunması iklimsel yıpranmaya karşı ömrünü 

uzatan etmenlerdendir (Günay, 2007). 

2. 9. 4. 3. Ahşabın Kimyasal Tahribata Karşı Korunması 

Alışahın temizlenmesinde zararlı olacak derecede güçlü kimyasal maddeler 

kullanılmaması ve ahşap ile madeni aksamın etkileşimine karşı dikkatli olunması 

gerekmektedir (Günay, 2007). 

2.9.4.4 Ahşabın Biyolojik Tahribata Karşı Korunması 

Biyolojik etmenler, dış, iç veya zemin ile ilişkili yapı elemanlarının tümünde, ahşabı 

besin maddesi olarak kullanan ve onu çürüterek, bozarak kendi gelişimleri için kullanan 

organizmalardır. Kurt ve böcekler, bakteriler ve mantarlar alışahın yapısında bulunan 

selüloz ve ligninden beslenirler ve zamanla ahşabı ayrıştırarak kesitinin zayıflamasına 

ve parçalanmasına neden olurlar (Yaman, 2007). Alışahın sudan uzak-kuru tutulması, 

fiziksel tahribatı önlen1enin yanında bakteri ve ınantariara karşı da en etkin önlemdir. 

Alışabm rutubeti eğer % 20-22'nin altında kalırsa mantar çürüğü oluşmaz. Kısa süreli 

ıslaklık, aniden çürümeye neden olmaz. Alışahın çürümeye karşı belli bir direnci vardır 

ve bu direnç bazı tür ağaçlarda daha çoktur. Ahşaptaki diri odun oranı fazlaysa ve 
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mantar varlığını gösteren tehlike işaretleri ihmal edilirse çürüme başlar. Islaklığı 

engelleyen doğru bir tasarım, tek başına çürümenin engellenmesi için yeterli değildir. 

Alışahın direnç kazanmasını sağlamak için ilaçlama yapılması gereklidir, ilaçlama, 

toplam yapı maliyetinin çok küçük bir parçasıdır ve su alma hatası giderilineeye kadar 

ahşabı korur. İyi bir tasarım ve uygulama, çürümeye dayanıklı veya ilaçlanmış alışahın 

alternatifi değil, tamamlayıcısıdır (Günay, 2007). 

2. 9. 4. 5. Ağaç Malzemenin Emprenye Edilmesi 

Ahşapta çürüme tehlikesi varsa; ya dayanıklı ağaç türleri ya da emprenyeli malzeme 

kullanılmalıdır. Emprenye; ahŞabı zararlı canlı faaliyetlerine karşı çeşitli kimyasaİ 

maddelerle işleme tabi tutarak korumaya alma yöntemidir (Anan 1998, syf. 338). 

Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemenin Özellikleri: 

I) Direnç Özelliklerinin Etkilenmesi : Ağaç malzemenin çok çeşitli direnç özellikleri 

vardır. Bunlar arasında en önemlileri olarak; eğilme, çekme, basınç dirençleri 

sayılabilir. Emprenye işlemlerinin ağaç malzernede direnç özelliklerini ne şekilde 

değiştirdiği araştırılmış ve pratik olarak ağaç malzernede taşıma gücünü azaltıcı bir etki 

yapmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak, bazı durumlarda emprenye işlemi için hazırlık 

aşamasında, bazen de emprenye işlemi sırasında direnç etkilenmektedir. 

2) Tutuşma Kabiliyetinin Etkilenmesi : Köprülerde, maden ocaklarında kullanılan 

emprenye edilmiş ağaç malzemede, bazen çit direkleri, tel direkleri ve elektrik 

direklerinde yanma eğilimi söz konusudur. Suda çözünen tuzlarla emprenye edilmiş 

ağaç malzernede yangın zararı büyük değildir. Kreozot ve ağır yağlarda çözünmüş 

pentaklorfenol ile yeni emprenye edilmiş ağaç malzeme daha kolay yanmaktadır. 

Kreozot ve organik çözücülü maddelerle emprenye edilmiş ağaç malzemede, işlemden 

hemen sonra yanma tehlikesinin fazla olmasının nedeni, yüzeylerde fazla yağ ve uçucu 

maddeler kalmasıdır. Bu maddeler hızla tutuştuğundan, alevin yayılınası da çabuk 

olmaktadır. 

Bunu önlemek ıçın taze emprenye edilmiş yüzeylere kum veya kuru çimento 

serpiln1ektedir. Birkaç ay açık havada kurutmadan sonra uçucu maddeler 

kaybolduğundan, eğer kreozot sızması söz konusu değilse, yanma tehlikesi de fazla 
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olmamaktadır. Ayrıca, hafif çürüklük bulunan ağaç malzeme, emprenye edilmiş sağlam 

ağaç malzemeden daha kolay tutuşmaktadır. 

3) Elektrik İletkenliğinin Etkilenmesi : Kuru ağaç malzeme elektriği az iletmektedir. 

Çok kuru halde olduğunda ise en etkili İzolasyon maddelerinden biri haline gelmektedir. 

Ancak, ıslandığında elektrik iletkenliği hızla artmaktadır. Lif doygunluğu noktasına 

ulaşıldığında elektrik iletkenliği, tam kuru haldekinden bir milyar defa daha fazla 

olmaktadır. 

Kreozot ve organik çözücülü emprenye maddelerinin iletkenlik üzerine etkisi 

olmamakla beraber modem suda çözünen tuzlar iletkenliği değiştirmektedir. Ancak, 

pratikte farklar küçük olduğundan, dikkate ahnmayabilmektedir. 

4) Kullanım Yerindeki Güvenlik Önlemleri : Suda çözünen tuzlar veya organik 

çözücülü maddeler ile işlem görmüş ağaç malzeme kokusuzdur. Bununla beraber 

Almanya' da binalarda CCA ile emprenye edilmiş ağaç malzeme kullanılmasına izin 

verilmemektedir. Ancak, bu emprenye maddesi ağaç malzerneye tamamen fikse 

olduğundan birçok ülkede gıda maddeleri ambalaj kapları yapımında ve çocuk 

parklarında kullanılmasına izin verilmektedir. 

Tüm suda çözünen tuzlar fiksasyondan sonra tamamen güvenle kullanılabilmektedir. 

Ancak, tekrar kurutmadan sonra yüzeylerde meydana gelen tuz kristalleri 

temizlenmelidir. En iyi temizleme, ağaç malzeme % 22 rutubete kadar kurutulduktan 

sonra horturola basınçlı su tutma ve tekrar kurutma şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca, ağaç 

malzeme üzerine başka bir önlem olarak iki kat, transparan hidrofobik bir vemik 

sürülmesi tavsiye edilmektedir. Kreozotla emprenye edilmiş ağaç malzernede bu gibi 

işleınler yapılamamaktadır (Bozkurt ve diğ., 1993) 

2.9.5. Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri 

Ağaç malzeme yüzey işlemleri yüzeye genelde estetik (dekoratif), koruyucu ve temizlik 

amaçları ile uygulanmaktadır. (Kurtoğlu, 2000). Ağaç malzeme yüzey işlemlerinin 

estetik, koruyucu ve ten1izlik amaçları aşağıdaki bölümlerde ayrı ayrı açıklanmaktadır. 
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2. 9. 5.1. Ağaç Malzeme Yüzey İşlemlerinin Estetik Amaçları 

1- Boya, vemik, cila gibi üst yüzey işlem gereçleri ile ağaç malzemenin doğal 

güzelliğinin, renk ve deseninin daha belirgin duruma getirilmesi, 

2- Renk değişmeleri ve bozulmalarının önlenmesi, 

3- Dengesiz ve kusurlu renk hatalarının, renklendirme ile giderilmesi, 

4- Düşük değerli ağaç malzemeden yapılan donanımların örtücü boyalar ile kaplanarak 

değerinin yükseltilebilmesi, 

5- Aynı mobilyada kullanılan farklı ağaç türü odunlarının renk farklılıklarının 

giderilebilmesi; 

6- Günün moda koşullarına göre istenilen rengin ve parlaklığın ağaç malzeme yüzeyine 

verile bilmesi, 

7- İç dekorasyon ve mobilya'da ağaç malzeme ile iç mimari donatıları arasında uyurnun 

sağlanabilmesi 

2. 9. 5. 2. Ağaç Malzeme Yüzey İşlemlerinin Koruyucu Amaçları 

ı- Ağaç Malzemenin üst yüzey işlemi ile elverişsiz iklim koşullarına karşı özellikle dış 

kullanımda korunması, 

2- Ağaç malzemedeki rutubet alışverişinin, belirli ölçüde engellenerek, çalışmasının 

azaltılması, 

3- Ağaç malzemenin aşınma, sürtünme ve çarpmalar ile oluşacak mekanik etkilere karşı 

korunması, 

4- Ağaç malzemenin kimyasal etkilere karşı korunması, 

5- Ağaç malzemeyi bitkisel ve hayvansal odun zararlıianna karşı korunması, 

6- Ağaç malzemenin doğal renklerinin rutubet ve ışığa karşı korunması, 

7- Ağaç malzemenin doğal karakterinin mümkün olduğunca uzun süre muhafaza 

edilnıesi 

2. 9. 5. 3 Yüzey İşlemlerinin Temizlik Amaçları 

ı- Oyuncak ve gıda maddesi taşıyan kapların kirlenmesinin yüzey işlemi ile önlenmesi 

ve bu gerçeklerin daha hijyenik olmasının sağlanması, 

2- Yüzey işlemi görmüş malzemenin temizlenmesinin kolaylığı, 

3- Özellikle soğuk hava vagon ve arabalarında ısınınayı önlemesi gibi amaçlar ile 

kullanılmaktadır. 



63 

2. 9. 5. 4. Yüzey İşlemlerinde Ağaç Malzernede Göz Önünde Tutulacak Ana Hususlar 

1- Ağaç malzemenin kalitesi 

2- Odunun anatomik yapısı 

3- Özgül ağırlık 

4- Permaabilite 

5- Ağaç malzemenin rutubeti 

6- Yüzey özellikleri 

7- içerdiği ekstraktif maddeler 

8- Rerrl<' dir (Kurtoğlu, 2000). 

Koruyucu üst yüzey işlemleri yapısal bakımından saydam ve örtücü üst yüzey 

işlemlerini kapsamaktadır. Koruyucu yüzey işlemi sıvısı genelde odunun yapısını az 

miktarda örtmekte fakat yinede odunun tekstürü görünmemektedir. 

Emprenye ve Yüzey işlemi ilişkisi: Emprenye denilince anisotrop katı bir malzeme 

olan ağaç malzemenin iç ve dış kısımlarının belirli koruma etkisi olan çeşitli sıvılar ile 

içerilmesi, yüzey işlemi maddeleri denilince ise malzemenin yüzeyinde tutulan ve 

malzeme içine çok az yada hiç nüfuz etmeyen film veya tabaka oluşturan materyal 

anlaşılmaktadır (Kurtoğlu, 2000). 

Emprenye ile ağaç malzemenin direnci, dış hava koşullarına etkilerine, mantar veya 

böcek yıkımına ve yangına karşı artırılabilmektedir. 

Emprenye etme işleminde malzemenin yalnız en dış tabakası emprenye edilmektedir. 

Böylece emprenye ve yüzey işleme maddesinin birlikte kullanılması ile aynı iş 

sathasında ağaç malzeme yüzeyi saydam veya örtücü katman oluşturan yüzey işlemi 

maddesi ile örtülmektedir. 

Emprenye maddeleri nüfuz ettikleri odunun trahe çeperlerinde ince bir katman 

oluşturarak tutunmakta, trahe kesitleri çok az daralmaktadır. Ağaç malzernede 

emprenye vasıtası ile suyu iten bir yüzey oluşturulmakta veya mikroorganizmalar ve 

özellikle mantariara karşı koruyucu fungusid ve biosidier yardımı ile korunuru 

sağlanabilmektedir. Buna ek olarak ağaç malzemenin yüzeyini örten katmanlar 

özellikle, pigmentli veya pigmentsiz vernikler ve sentetik reçineli dispersiyonlar 
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yardımı ile ağaç malzemenin yüzeyi korunabilmektedir. Bu ise yüzey işlemi olarak 

tanımlanmaktadır. 

Poröz bir yapıya sahip ağaç malzernede sıvı yüzey işleme maddesinin bir taraftan 

mümkün olduğu kadar derine nüfuz etmesi ( emprenye ), diğer taraftan ise yüzeyde de 

katman oluşturması (yüzey işlemi) suretiyle her iki işlem birlikte yürütülebilmektedir. 

Doğal halde kullanılan ağaç malzemenin dayanımı sınırlı olup, kullanım koşulları ve 

" çevresel etkenler ağaç malzemeyi etkileyip bozmaktadır. 

Doğal halde kullanılan ağaç malzeme çabuk kirlenmekte, çizilmekte, aşınmakta, 

çatlamakta, çalışmakta ve şekil değiştirmektedir. Üzerine dökülen sıvılardan 

lekelenmekte, rengi bozulmakta ve sararmaktadır. ;Bu nedenle, ağaç malzemeden 

üretilen bütün eşyaların koruyucu bir yüzey işlemi ile örtülmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Ayrıca, alışahın son kullanım yerine bağlı olarak boyutsal stabilitesi, böcek ve 

mantariara karşı biyolojik dayanımı, sertlik ve mekanik direnci, yanmaya karşı 

dayanımı önem kazanmaktadır. Odun ısıl işleme tabi tutularak, odunun rutubet 

alışverişi azalır, yani boyut stabilizasyonu kazandırılır ve odun tahrip edici 

mikroorganizmalara karşı odunun biyolojik direnci arttırılır. Bunun yanında ısıl işlerole 

üst yüzey işlemlerinin performansını yükseltmekde mümkündür. (Yıldız, 2002) 

2.10. KENT MOBiLYASI VE YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİNDE 

KULLANILAN MALZEMELER 

Bilindiği gibi bir ürünün oluşturulmasında kullanılan maddelere genellikle malzeme 

denir. Kent mobilyası ve yapı elemanlarının biçimlendirilmesinde, konstrüksiyonlarda 

kullanılan malzen1elerin ürünün kullanım amacına ve beklenen fonksiyonel işlevinin 

yerine getirilmesine uygun olması gerekmektedir. 

Bu amaçla kullanılan geleneksel malzemelerin dışında günümüzde teknolojik 

değişikliklerin ortaya çıkardığı yeni malzeme kombinasyonları ve kompozit 

malzemelerde bulunn1aktadır. Geleneksel malzemelerin özelliklerinin iyileştirilme 
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ve/veya üretilen yeni malzemeler ve malzeme kombinasyonları aynı zamanda yeni ve 

özgün ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. 

Malzeme kavramı ile ilgili olarak belirtilen bu hususlar kent mobilyası ve yapı elemanı 

üretiminde kullanılan malzemeler içinde geçerli bulunmaktadır. 

Kent mobilyası ve yapı elemanı yapımında kullanılan malzemeleri genelde; I-Ağaç 

kökenli malzemeler, 2-Metal malzemeler, 3-Plastik malzemeler, 4-Beton, 5-Cam, 6-

Kompozit malzemeler olarak ele alabiliriz (Kurtoğlu, 2006). 

2.10.1. Ağaç Kökenli Malzemelerin Tercih Nedenleri 

Genelde ağaç kökenli malzemelerin diğer malzemelere tercih edilmesinin nedenleri 

olarak; 

•Özgül ağırlığına göre, direncinin ve taşıma gücünün diğer malzemelere göre daha 

yüksek olması, 

•Beton ve çelikten daha hafif olması, 

• Ağaç malzemenin iyi bir ısı yalıtkanı olması, 

•Dokunulduğunda sıcak ve soğuk hissi vermemesi ve dokunulduğunda vucüt ısısını 

düşürmemesi, 

• Ağaç malzemenin korozyona uğramaması, 

•Şok şeklindeki etkileri absorbe etmesi, ekstrem sıcak ve soğuk ortamlarda kohezyon 

gücünün bulunması, 

•Kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı, yangına karşı direncinin yüksek olması, 

• Yenilenebilir bir enerji kaynağı olması ve her ülkede az veya çok bulunabilmesi, 

•El aletleri ve makinalarcakolay işlenebilmesi, 

•Çivi ve vida tutma kabiliyetinin yüksek olması, 

•Üretimin ve taşınmasının kolay ve ekonomik olması, 

• Ağaç malzenıenin çok değişik renk ve görünüşe sahip olması, yüzey işleme maddeleri 

ile daha çekici duruma getirilebilmesi, 

•Kullanım süresinin artması ile daha zengın görünüm ve koyu renk kazanması ile 

kusurlu kısımlarının kolayca değiştirilebilmesi sayılabilir (Kurtoğlu, 2006), (Dilik, 

2008). 
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2.10.2. Kent Mobilyası Üretiminde Kullanılan Ağaç Kökenli Malzemeler 

Kent mobilyası yapımında kullanılan ağaç malzemeleri lamine, masif, MDF, yonga 

levha, kontrplak, kontrtabla ve plastik kaplı dekoratif levhalar olarak sınıflandırabiliriz. 

Günümüzde teknolojik ve ekonomik zorunluluklar, masif ağaç malzemenin bazı 

olumsuz özelliklerinin araştırılınasını ve geliştirilmesini ve de odun kökenli yeni diğer 

malzemelerin üretilmesini gerekli kılmıştır. Bu arada, ağaç malzemenin yerine ikame 

olarak kullanılabilen yeni endüstriyel ağaç kökenli lif levha, yonga levha, laminat gibi 

malzemeler üretilmiştir. 

Kent mobilyası üretimi için masif ağaç malzernede güzel görünüm, renk ve tekstür 

bakımından üstünlük (homojen olması), kolay işlenmesi ve düzgün yüzeyler vermesi, 

üst yüzey işlemlerine uygun olması, bitkisel ve hayvansal zararlılara dayanıklı olması, 

ardaklanma ve böcek deliği gibi kusurların olmaması, hudaksız ve düzgün lifli olması, 

iklim koşullarında dayanıklı, daralma ve genişleme yüzdelerinin düşük olmasıdır. 

Genelde odun tutubeti % 8±2 olup, mutfak mobilyası spor aletleri ve bahçe 

mobilyasında % ı 2- ı 6, bank yapımında ise hava kurusu olması, kurutma özelliklerinin 

iyi olması, direnç özelliklerinin yüksek olması gibi özelikler aranmaktadır. 

Masif ağaç malzemenin rutubet alıp vererek boyutlarında daralma ve genişlernelerin 

ortaya çıkması özellikle sakınca yaratmaktadır. Masif ağaç malzemenin rutubet alıp 

vermesi ile ortaya çıkan çatlaklar, renk değişmeleri, kalın ve ince kısımlar, çukurlaşmış 

ek yerleri gibi kusurlar malzemenin kullanımını zorlaştırmakta, ayrıca göz zevkini 

bozarak hoş görülmemektedir. 

Bu kusurlardan çatlaklar masif ağaç malzemenin iç ve dış tabakaları arasında oluşan 

rutubet farkları ile 3 anatomik yönde değişik miktarda çalışmasından olmaktadır. 

Şekil değişmeleri ağaç malzemenin değişik düzlemlerinde rutubet kaybı sonucu ortaya 

çıkan farklılaşmalar olup, çarpılmalar adı da verilmekte ve eğilme, kamburlaşma, 

dönükleşme, kristalleşme ve çanaklaşma gibi tipleri bulunmaktadır. Renk değişmeleri 

ise daha çok sıcaklık ve rutubet faktörleri ile oksidasyon nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 
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Mobilya üretimi sırasında ağaç malzemenin rutubet alışverişine fazla katılan enine kesit 

kısımları masifleme işlemi veya diğer kenar kaplama işlemleri ile kapatılıp cilalanması 

ile malzeme çevre iklim koşullarındaki rutubet değişmelerine karşı önemli ölçüde 

korumaktadır. 

Ağaç malzemenin çalışması sonucu istenmeyen boyut değişiklikleri ve bu değişimin 

ortaya çıktığı ürünlerdeki deformasyonlar serbest bırakılması suretiyle önlenebilir. Bu 

da kent mobilyasında kullanılacak parçaların kullanım yeri fonksiyonuna göre istenilen 

kalite sınıfında seçilmesi, kullanım yerine uygun kurutulması ve daha sonra tekniğine 

uygun birleştirilmesi sureti iie olmaktadır (Kurtoğlu, 2006), (Dilik, 2008) 

2.10.3. Kent Mobilyaları Yapımında Kullanılan Önemli Ağaç Türleri 

Kent mobilyaları endüstrisinde önceki bölümlerde de belirtildiği gibi çok çeşitli ağaç 

türlerinden yararlanılmaktadır. Ağaç malzemenin kullanılmasında değişen moda 

koşulları ve tercih edilen ağaç malzemenin piyasada bulunup bulunmaması veya temin 

edilmesinde güçlüklerle karşılaşılması gibi nedenlerle zamanla değişiklikler 

görülmektedir. Ülkemizde kent mobilyaları yapımında Meşe, Çam, Köknar, Gürgen, 

Sedir gibi ağaç türleri yaygın olarak kullanım bulmaktadır. 

Son yıllarda bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizde de kent mobilyaları 

üretiminde deniz aşırı ülke ağaç türlerinin odunlarının kullanımıda yaygınlık 

kazanmaktadır. Genellikle ekonomiklik ve dayanıklılığına bağlı olarak değişmekte olup, 

Tik, Sapelli, İroko gibi türler öncelikle tercih edilmektedir (Kurtoğlu, 2006). 

Türkiye'de kent mobilyalarında kullanılan ağaç türleri ve özellikleri (ISTON A.Ş. 

20 ll)' e göre; I-Sert ve çok dayanıklı gruba girenler, 2-Sert ve dayanıklı gruba girenler, 

3-Sert ve orta dayanıklı gruba girenler, 4-Yumuşak ve ibreli ağaçlar olarak 4 başlık 

altında tanımlanmaktadır. 

2.1 O. 3.1. Sert-Çok Dayanıklı Gurubuna Giren Ağaçlar 

Kent mobilyaların üretiminde ku11anılan sert-çok dayanıklı grubuna giren ağaç türleri; 

İroko, Tik, Padouk, olarak söylenebilir. Kent mobilyaları üretiminde kullanılan bu ağaç 

türlerinden elde edilen kerestelerin öze11ikleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

- Mobilya yapımında kullanılan TS 11356'ya uygun I .Sınıf veya 2.Sınıf kereste 

olmalıdır. 
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- Kerestelerin rutubeti % 20'nin üzerinde olmamalıdır. TS 4087'de belirtilen deney 

metoduna göre kontroller yapılmalıdır. 

- Kerestelerin özgül ağırlığı 0,49- 0,71 g/cm3 arasında olmalıdır. 

- Kerestelerde, sulama (yalpaklık) olmamalıdır. 

- Kerestelerin hiçbir yerinde diri odun bulunmamalıdır. 

- Kerestelerin boyutları Tablo 2.5'e uygun olmalıdır. 

Tablo 2.5: Sert-Çok Dayanıklı Ağaçlardan Elde Edilecek Kereste Boyutları (İston A.Ş., 20 ı ı) 

KALINLIK (X) GENİŞLİK (Y) UZUNLUKtZ) 

X= 10±0,4 cm 14 < Y cm 300 < Z < 500 cm 

- Kerestelerde; burkulma, eğilme, kılıcına eğilme veya oluklaşma olmamalıdır. 

- I. Sınıfkerestelerde; kereste genişliğinin% l'inden fazla oluklaşma bulunmamalıdır. 

- 2. Sınıf kerestelerde; kereste genişliğinin% 2'sinden fazla oluklaşma bulunmamalıdır. 

- 1. Sınıf kerestelerde; yan, yüz ve halka çatiağı bulunmamalı dır. 

- 2. Sınıf kerestelerde; yan ve yüz çatiağı sığ olmak koşulu ile bulunabilir, fakat halka 

çatiağı bulunmamalıdır. 

- Lif kıvrıklığı; ı .sınıf kerestelerde % 2 'yi, 2.sınıf kerestelerde % 3'ü geçmeyecektir. 

-Ölçümler TS EN ı 3 ı 3-2'ye göre yapılmalıdır. 

- Kerestelerde; kabuklaşma, uç çatlakları, iç çatlakları, renk değişmeleri, kollaps v.b. 

kurutma kusurları olmamalıdır. 

2.1 O. 3. 2. Sert - Dayanıklı Grubuna Giren Ağaçlar 

Sipo , Framire, olarak söylenebilir. 

- Mobilya yapımında kullamlan TS ı ı 356'ya uygun ı. Sınıf kereste olmalıdır. 

- Kerestelerin rutubeti % 20'nin üzerinde olmayacaktır. TS 4087 'de belirtilen deney 

metoduna göre kontrol yapılmalıdır. 

- Kerestelerin özgül ağırlığı 0,50 - 0,68 g/cm3 arasında olmalıdır. 

- Kerestelerde, sulama (yalpaklık) olmamalıdır. 

- Kerestelerin hiçbir yerinde diri odun bulunmamalıdır. 

- Keresteterin boyutları, Tablo 2.6'ya uygun olmalıdır. 
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Tablo 2.6: Sert-Dayanıklı Ağaçlardan Elde Edilecek Kereste Boyutları (İston A.Ş., 20 ı ı) 

KALINLIK (X) GENİŞLİK (Y) UZUNLUK (Z) 

X= 10±0,4 cm 14 < Y cm 300 < Z < 500 cm 

- Kerestelerde; burkulma, eğilme, kılıcına eğilme veya oluklaşma olmamalıdır. 

- Kerestelerde; genişliğin % ı 'inden fazla oluklaşma bulunmamalı dır. 

- Keresteleıde; yan, yüz ve halka çatiağı bulunmamalıdır. 

- Lif kıvrıklığı; kerestelerde maksimum % 2 olacaktır. Ölçümler TS EN ı 3 ı 3-2'ye göre 

yapılmalıdır. 

- Kerestelerde; kabuklaşma, uç çatlakları, iç çatlakları, renk değişmeleri, kollaps v.b. 

kurutma kusurları olmamalıdır. 

- Keretelerde; odun zaralıları, mantar veya bakteri tahribatı bulunmamalıdır. 

2.1 O. 3. 3. Sert - Orta Dayanıklı Grubuna Giren Ağaçlar 

Sapelli , Acajou , Koyu Kırmızı, Meranti, olarak sıralanabilir. 

- Mobilya yapımında kullamlan TS ı 1 356'ya uygun ı. Sınıf kereste olmalıdır. 

- Kerestelerin rutubeti o/o 20 nin üzerinde olmayacaktır. TS 4087 'de belirtilen deney 

metoduna göre kontrol yapılmalıdır. 

- Kerestelerin özgül ağırlığı 0,46 - O, 75 g/cm3 arasında olmalıdır.. 

- Kerestelerde, sulama (yalpaklık) olmamalıdır. 

- Kerestelerin hiçbir yerinde diri odun bulunmamalıdır. 

- Keresteleri n boyutları, Tablo 2. 7'ye uygun olmalıdır. 

Tablo 2. 7: Sert- Orta Dayanıklı Ağaçlardan Elde Edilecek Kereste Boyutları (İston A.Ş., 20 ı ı) 

KALINLIK (X) GENİŞLİK (Y) UZUNLUK (Z) 

X= 10±0,4 cm 14 < Y cm 300 < Z < 500 cm 

- Kerestelerde; burkulma, eğilme, kılıcına eğilme veya oluklaşma olmamalıdır. 

- Kerestelerde; genişliğin % I 'inden fazla oluklaşma bulunmamalıdır. 

- Kerestelerde; yan, yüz ve halka çatiağı bulunmamalıdır. 
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- Lif kıvrıklığı; kerestelerde maksimum % 2 olacaktır. Ölçümler TS EN ı 3 ı 3-2'ye göre 

yapılmalıdır. 

- Kerestelerde; kabuklaşma, uç çatlakları, iç çatlakları, renk değişmeleri, kollaps v.b. 

kurutma kusurları olmamalıdır. 

- Kerestelerde; odun zararlıları, mantar veya bakteri tahribatı bulunmamalıdır. 

2.1 O. 3. 4. Yumuşak - İbreli Ağaçlar 

Bu gruba Sarıçam, Karaçam, Ladin, Sedir türleri girmektedir. Bunların özellikleri ise; . . 
- Mobilya yapımında kullanılan TS ı ı 356'ya uygun ı. Sınıf kereste olmalıdır. 

- Kerestelerin rutubeti % 20 nin üzerinde olmamalıdır. TS 4087 'de belirtilen deney 

metoduna göre kontrol yapılmalıdır. 

- Kerestelerin özgül ağırlığı 0,46 - 0,56 g/cm3 arasında olmalıdır. 

- Kerestelerde, sulama (yalpaklık) olmamalıdır. 

- Kerestelerde, nokta budaklar bulunabilir, 

- Kerestelerin hiçbir yerinde diri odun bulunmamalıdır. 

- Kerestelerin boyutları, Tablo 2.8'e uygun olmalıdır. 

Tablo 2.8: Yumuşak-İbreli Ağaçlardan Elde Edilecek Kereste Boyutları (İston A.Ş., 20 ı ı) 

KALINLIK (X) GENİŞLİK (Y) UZUNLUK (Z) 

X= 10±0,4 cm 14 < Y cm 300 < Z < 500 cm 

- Kerestelerde; burkulma, eğilme, kılıcına eğilme veya mainleşme olmamalıdır. 

- Kerestelerde; genişliğin % 1 'i nden fazla oluklaşma bulunmamalı dır. 

- Kerestelerde; yan, yüz ve halka çatiağı bulunmamalı dır. 

- Litkıvrıklığı; kerestelerde maksimum % 2 olmalıdır. Ölçümler TS EN ı 3 ı 3- ı 'e göre 

yapılmalıdır. 

- Kerestelerde; kabuklaşma, uç çatlakları, iç çatlakları, renk değişmeleri, kollaps v.b. 

kurutnıa kusurları olmamalıdır. 

- Kerestelerde; odun zararlıları, mantar veya bakteri tahribatı bulunmamalıdır. 

2.1 O. 3. 5. Kent Mobilyalan Üretiminde Kullanılan Kereste Özellikleri (İst on A.Ş.,20 1 1) 

I) Ürünlerin tamamı dış koşullarda kullanıldığı için doğal dayanıklılığı olan 
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ağaçların keresteleri olmalıdır. 

2) Emprenye edilmiş kereste kullanılacaksa; 

• Emprenye maddesi ağaç malzemeyi mantar,· böcek, termit ve deniz 

zararlıianna karşı koruyucu olmalıdır. 

• Emprenye maddesi memeiiiere karşı zehirli etkili etki göstermemelidir. 

• Emprenye metodu olarak basınç uygulayan metotlar kullanılmalıdır. Örnek 

olarak dolu hücre metodu, osilasyon basınç gibi. 

• Emprenye yapacağımız ağaç malzeme çok güç emprenye edilen ağaçlar 

sınıfında olmamalıdır. 

3) Ekzotik sert ağaç kerestesi olmalıdır. Afrika kökenli, yoğunluğu 0,60-0,82 gr/cm3 

arası olması gerekmektedir. (Framire istisna) 

4) Kereste rutubeti% 8-ı 9 arasında olmalıdır. 

5) Kereste kalınlığı ı O cm, genişliği minimum ı 4 qn, uzunluğu 300-500 cm arasında 

olmalıdır. 

6) Kereste lerde; lif kıvnklığı, burkulma, eğilme, kılıcına eğilme, veya mainleşme 

olmamalıdır. 

7) Kerestelerde, derin çatlaklar bulunmamalıdır. (Yüzey çatlakları olabilir.) 

8) Kerestelerde, sulama (yalpaklık) olmamalıdır. 

9) Kerestelerde, kurutma kusurları olmamalıdır. Örneğin; kabuklaşma, uç çatlakları, iç 

çatlakları, renk değişmeleri, kollaps v.b. 

1 O) Odun zararlıları, mantarlar veya bakteriler arız olmuş keresteler olmamalıdır. 

2.11. KENT MOBiLYALARlNDA AHŞAP MALZEME KULLANIMININ 

DEGERLENDİRILMESİ 

Kent mobilyalarının hemen hemen hepsinde kullanım alanı bulan ahşap malzemenin 

tercih ve kullanım durumları kent mobilyalarının her grubu için aşağıda ayrı ayrı 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.1 Lt. Aydınlatma Elemanları 

Aydınlatma elemanlarının üretiminde demir, metal türleri, beton, ahşap, plastik gibi çok 

çeşitli malzemeler kullanılarak çok farklı elemanlar oluşturulmaktadır. Kent mobilyaları 

çeşitlerinden aydınlatma elemanları kullanımında, günümüzde ahşap malzeme kullanımı 
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çok yaygın değildir. Ancak, dış ortamda kullanılan aydınlatma elemanlannın dayanıklı, 

paslanmayan, aşınmayan malzemelerden seçilmesi gerekir. Ahşap malzemeden üretilen 

aydınlatma elemanları bu gereksinimleri oldukça iyi karşılamaktadır (Şekil 2.12). 

Günümüzde ahşap malzeme aydınlatma elemanlarının yanı sıra telefon direkleri olarak 

da kullanılmaktadır. Bir aydınlatma elemanı yapılırken emprenye edilmiş ağaç malzeme 

tercih edilirse, sadece aydınlatma sistemi değil, uzun yıllar hizmet verecek dekoratif bir 

objede kazanılmış olacaktır. 

Şekil 2.12: Ahşap malzemeden üretilmiş ışıklı yol aydınlatma elemanı örneği 
(www.sonklik.com.tr, 20 ll) 

2.11.2.Bilgi İletişim Panoları 

Bilgi iletişim panoları üretimde neon, taş, ahşap, cam, alüminyum, çelik, döküm 

metaller, seramik ve porselen gibi çok farklı malzemelerden üretim yapılmaktadır. Bilgi 

iletişim panoları üretimin de bu malzemeler tek başlarına kullanılabildikleri gibi birlikte 

kullanılarak da üretim gerçekleşmektedir. Günümüzde, bilgi iletişim panolarının 

üretiminde bu malzemeler birlikte kullanılmaktadır. Cam ışık geçirgen özelliği ve 

yansıtıcı yüzeyiyle ve ayrıca göz alıcı ve dayanıklı oluşuyla da tercih edilir. 

Günümüzde bilgi iletişim panolarının konumlandırılmasında çelik alüminyum 

malzemeden üretilmiş bilgi iletişim panolarına çok sık rastlanmaktadır. Şekil 2.13 de 
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görüldüğü gibi ahşap malzeme yüksek maliyet gerektirmemesi, dayanıklı ve kalıcı 

olduğu için tercih edilmekte olup, örneklerine rastlanmaktadır. 

Şekil 2.13: Ahşap bilgi iletişim panelarına örnek (www.mucadele.com.tr, 20 ı ı) 

2.1 1.3. Telefon Kulübeleri 

Telefon kulübelerinin tüm dünyada en çok görülen ilk örnekleri ahşap veya dökme 

demirden yapılmış olan biçimleridir. Günümüzde ise telefon kulübeleri, alüminyum 

veya çelik çerçeveli cam yüzeyden oluşmaktadır. Telefon kulübelerinin bu şekilde 

şeffaf olması ile kötü kullanımlar biraz da olsa kontrol altına alınabilmektedir. Telefon 

kulübeleri, açık mekanlar ve özellikle trafik gürültüsü olan yerler için kapalı 

tasarlanmıştır. Bu malzemeler ürünlerde tek başlarına kullanılabileceği gibi bereberce 

de kullanılmaktadır (Şekil 2.14). 

Şekil 2. 14: Ahşap telefon kulübesi örneği (www.mmyhobi.com, 2011) 
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2.11.4.Toplu Taşıma Durakları 

Toplu taşıma durakları üretiminde ahşap, paslanmaz çelik, alüminyum, fiberglas, 

polyester, polikarbon, beton kullanılmaktadır. Bu malzemeler ürünlerde tek başlarına 

kullanılabileceği gibi beraberce de kullanılmaktadır. Günümüzde tercih edilen 

yöntemde böyledir, çünkü farklı malzemeleri bir arada kullanmak hem amaca yönelik 

bir iyileşme sağlar hem de maliyeti düşürür. 

Günümüzde toplu taşıma durakları yolcuların gelen taşıtları görebilmesi ve 

sürücülerinde yolcuları gÖrebilmesi amacıyla cam, pvc gibi şeffaf malzemeİerden 

üretilmektedir. 

Ayrıca, toplu taşıma durakları hem güvenlik açısından hem de sürücülerin durakları 

uzaktan da görebilmelerini sağlamak açısından iyi ışıklandırılmış olarak üretimi 

sağlanmaktadır. Toplu taşıma duraklarının bugünkü kullanıma bakıldığında ahşap 

malzeme pek kullanılmamaktadır. 

Şekil 2.15: Ahşap toplu taşıma durağı örneği (www.pendikteyasam.com, 2011) 

2.11.5. Meydan Saatleri 

Şekil 2.16' da görüldüğü gibi meydan saatlerinde; malzeme olarak, ahşap , alüminyum 

paslanmaz çelik vb. materyaller kullanılmaktadır. Günümüzde bu materyaller hem saat 

için hem de taşıyıcı ayak yapımı için kullanılmaktadır. 
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Şekil 2.16 Ahşap çerçeve li meydan saati örneği (www.turkishajan.com, 20 I 1) 

2.11.6. Su Öğeleri 

Su öğeleri yapımında granitten taşa kadar çok değişik malzemeler kullanılmaktadır. 

Çeşmeler yerine göre taş, mermer beton, dökme demir ve paslanmaz çelik gibi 

malzemelerden değişik formlarda yapılmaktadır. Günümüzde ise su öğeleri yapımında 

pergola, parmaklık gibi birçok kent mobilyalarıyla birlikte oluşturulan ahşap su öğeleri 

çok sık kullanılmaktadır. 

Şekil 2.17: Ahşap bitki kaplarıyla birlikte kullanılan su öğesi örneği 

(http://dekorasyon.kad in.ca/ilginc-zen-bahcesi-dizayni/zen-bahcesi-su-ogesi-modeli/, 201 1) 
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2.11. 7.Satış Birimleri 

Satış birimleri üretiminde genellikle ahşap, metal veya sert plastik kullanılmaktadır. 

Günümüzde ahşap malzemeden üretilmiş satış birimleri yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Şekil 2.18). Modüler olarak tasarlanan sistemler, satış birimleri olarak en çok rastlanan 

örneklerdir. işlevlerine göre satış birimleri tezgah, raf, dolap, çalışma ve depo alanları 

içermektedir. Ayrıca yiyecek ve içecek satışının yapıldığı satış birimlerinde, temiz su ve 

pis su tesisatının bulunması gerekmektedir. 

Şekil 2. ı 8: Ahşap malzemeden üretilmiş satış birimi örneği (www.e-sirket.com, 20 ı ı) 

2.11.8. Bakım Kapakları 

Bakım kapaklarının, araç trafiğinin yüküne dayanıklı malzemelerden yapılmış olması 

gerekmektedir. Kentlerde alt yapı tesislerinin kaplamalı alanların altına gelmesi pek 

istenmez. Günümüz de bakım kapakları dökme demir, dökme beton ya da alüminyum 

olarak üretilmektedir. Ahşap bakım kapaklarının ise çok az tercih edilmekte olduğu 

görülmektedir. 
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2.11.9. Çöp Kutuları 

Günümüzde çöp kutularının çoğu esas strüktürü oluşturan bir dış kısım ile çöp dökme 

kolaylığı sağlamak üzere hareketli, paslanmaya dayanıklı ve çalışma tehlikesine karşı 

önlem alınmış bir iç kısımdan oluşmaktadır. Çöp kutuları, kötü kullanıma ve 

vandalizme dayanıklı yapıda olmalıdırlar. Doğal ya da bitkisel peyzajın ağırlıkta olduğu 

rekreasyon alanlarında ahşap malzeme kullanımı çok uygundur. Ancak, ahşaptan 

yapılmış çöp kutuları, yanma ve çürüme riski altındadır. Bu bakımdan, ahşap çöp 

kuruları öncelikle yağmurdan korunmuş çevrelerde kullanılmalı ya da kullanılacak . . 
ahşap emprenye işlemine tabii tutulmuş olmalıdır. Ayrıca, ahşap kutunun iç sepeti, 

galvaniz tel ve sac olarak yapılmalıdır. Çöp kutuları ahşap malzeme yanında metal, 

fiberglas, ve dökme beton kullanılsa da, peyzaj düzenlemelerinde bitkilerle en çok 

uyum sağlayabilmesi, sıcak görünümlü, işçiliği az, hafif, elastik ve sıcağa karşı yalıtkan 

bir malzeme olması nedeni ile ahşap oldukça çok tercih edilmelidir (Aykut, 1997). 

Şekil 2.19: Metal malzeme ile ahşap çöp kutusu (www.mertoglu.com.tr, 201 1) 

2.11.10. Bitki Kapları (Çiçeklikler) 

Bitki kapları çok farklı malzemelerden yapılabilmektedir. Beton, ahşap, metal, pişmiş 

toprak, ve fiberglas en çok kullanılan malzemelerdir. Bu malzemeler içinde beton hem 

dayanıklı olması hem de kentsel mekanlarda kullanılan malzemelerle iyi uyum 

göstermesi bakımından kullanımı en çok tercih edilen malzemedir. Genelde vandalizme 

karşı dayanıklı taş bitki kapları tercih edilmektedir. 
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Bitki kapları için kullamlan malzemeleri seçerken çürümeye ve paslanmaya karşı 

dirençli olmalarına dikkat edilmelidir. Ahşap ve metalden yapılmış bitki kaplan çürüme 

ve paslanmaya karşı oldukça dirençsizdirler. Bu nedenle, önlem olarak ahşap ve 

metalden yapılmış bitki kaplannın içieri bu etkilere dayamklı bir malzeme ile 

kaplanmalıdır. Bu yöntem ahşap veya metal gibi malzemelerin çürümeye ve 

paslanmaya karşı direncini arttınr. Ayrıca ahşap bitki kapları hem dayamklı hem de 

kentsel mekanlar da kullanılan diğer malzemelerle iyi uyum göstermesi bakımından en 

çok tercih edilen malzeme türündendir. Günümüzde ahşap bitki kapları çok yaygın 

olarak kullanılmaktadır(Şekil 2.20). 

Şekil 2.20: Ahşap malzemeden üretilmiş bitki kabı (ahsap dunyasi.rehberalem.com, 20 ı ı) 

2.11.11. Zemin Kaplamaları 

Kaplama malzemesi seçiminde dayanıklılık, güvenlik, maliyet, çevreye uygunluk, 

görünüş dikkat edilmesi gereken hususlardır. Zemin kaplamalarında beton, asfalt doğal 

taş, mozaik, ahşap gibi malzemeler kullanılmaktadır. Beton günümüzde tasarımcılar 

tarafından kaplama malzemesi olarak en yaygın şekilde kullanılan malzemedir.Yaya 

yollarında ve araç yollarında kullanılmaktadır. 

Dökme beton da iyi uygulanırsa sağlam, ucuz ve çekici bir zemin kaplama malzemesi 

olarak kullanılabilir. Asfalt, beton gibi dökme bir malzeme olup, eğrisel formlu 

tasarımlar için çok uygundur. Asfalt kaplama araç yolları, yaya yolları, bisiklet ve atlı 

yolları oyun alanlan ve koşu yolları gibi birçok farklı alanlarda kullanılmaktadır. 
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Günümüzde özellikle kentsel mekanlarda doğal taş malzemenin kullanımı giderek 

azalmaktadır. 

Ahşap kaplama, ahşabın bitkilerle olan uyumu sayesinde doğal bir görünüşe sahip son 

derece dekoratif özellikli bir kaplama türüdür. Ahşap kaplama için uygun tür ve 

özellikteki ağaç gövdeleri, büyük ölçülü elemanlardan küçük döşeme bloklarına kadar 

çok değişik ölçülerde kesilerek kullanılmaktadır. 

Ahşap kaplamalar, iç mekanlarda kullanıldığı tarza benzer şekiller de dış mekanlarda 

kullanılmaktadırlar. Bu tür bir kullanım yer altı su seviyesinin yüksek olduğu ve 

dolayısıyla yaya dolaşımının başka türlü mümkün olmadığı durumlarda da çok 

uygundur. Şekil 2.21 'de görüldüğü gibi günümüzde ahşap kaplama malzemesi yaygın 

o larak kullanılmaktadır. 

Şekil 2.21: Ahşap malzeme kullanılarak kaplanmış zemin örneği (ayegitimaraclari.com, 201 ı) 

2.11.12. Ağaç Altı Izgaraları ve Koruyucuları 

Günümüzde ağaç ızgaraları ve koruyucuları üretiminde demir, beton, metal gibi 

malzemeler kullanılmaktadır. Ağaç altı ızgaraları çeşitli geometrik şekillerde 

kullanılmaktadır. Çapları ya da genişlikleri ise 90 cm ile 180 cm arasında 

değişmektedir. Üzerlerine gelecek yük e ve ağırlığa göre değişmekle birlikte ızgaraların 
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kalınlıkları genellikle dökme demir için 2 cm, dökme beton için ise 5 cm dir. 

Günümüzde ahşap ağaç ızgaraları ve koruyucuları pek kullanılmamaktadır. 

2.1 1.13. Bisiklet Parkları 

Bisiklet parkları için, en basit çözüm yolu olarak, döşemede tekerleğin gireceği kadar 

bir yarık oluşturmaktır. Bu yöntem yapım kolaylığı ve maliyet açısından en uygun olan 

yöntemdir. 

Bisiklet park yeri yapımında demir, beton gibi kullanıma dayanıklı, sağlam malzemeler 

kullanılmaktadır. Bisiklet park yerleri, kullanıcıların kolaylıkla görebilecekleri yerloce 

yerleştirilmektedir. Günümüzde ahşap bisiklet parkları pek kullanılmamaktadır. 

Şekil 2.22: Ahşap malzeme kullanılarak oluşturulmuş bisiklet park yeri örneği 

(www.wowturkey.com, 201 I) 

2.11.14. Oyun Alanı Elemanları 

Günümüzde oyun alanı elemanları üretiminde ahşap, çelik, demir, metal, pvc, beton 

plastik gibi malzemeler kullanılmaktadır. 

Kaydıraklar; beton, ahşap, plastik, metal gibi çok değişik malzemelerden, Tahterevalli · 

ahşap, paslanmaz çelik, demir gibi çeşitli malzemelerden yapılabilmektedir. Salıncaklar 

farklı şekillerde ve malzemelerde oluşturulan her çocuk oyun alanında bulunan oyun 

elemanlarıdır. Tırmanma Elemanları; metal, pvc, beton veya kaya ve ağaç gibi doğal 
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malzemelerden oluşturulmaktadır. Çocuk oyun elemanlarında güvenlik önemli bir 

konudur. Zemin yüzeyine hücreli lastik yüzeyler veya 20-30 cm alt kotta kum malzeme 

yerleştirilmesi güvenlik açısından önemlidir. 

Günümüzde oyun alanı elemanlarının yapımında çeşitli malzemeler kullanılabilmekle 

beraber bunların bazılarının sakıncalı yönleri de bulunmaktadır. Örneğin, metal ya da 

çelik konstrüksiyon kullanımında, pasıanma sonucu çocuklar açısından oldukça büyük 

tehlikeler oluşabilmektedir. Ayrıca, bu malzemelerin ısı iletkenliklerinin fazla olması 

sebebi ile özellikle yaz aylarında üzerlerinde fazlaca ısı tuttuklarından yakıcı etki 

yapabilmektedirler. 

Son yıllarda, özellikle çocuk oyun aletlerinde kullanılan plastikler, çocuklar için renk ve 

şekil olarak çekici niteJikte olsalar da, bunların doğaya ters düşen ve doğa J9rliliğine 

neden olabilecek bir malzemeden yapılmış olması sebebi ile tercih edilmemesi 

gerekmektedir (Aykut, 1997). Bu yüzden ahşap malzeme doğallığı, estetik görünümü, 

kolay şekil işlenebilme ve ısı iletkenliğinin az olması özelliklerinden dolayı oyun alanı 

elemanları yapımında kullanılacak en uygun malzeme konumundadır. 

Çocuk oyun alanlarında ahşap malzemeden üretilmiş oyun alanı elemanları oldukça 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil2.23),(Şekil2.24), Şekil2.25). 

Şekil 2.23: Ahşap malzeme kullanılarak tasarlanmış oyun alanı elemanları 

(www.yenisehir-bld.gov.tr, 20 ı ı) 
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Şekil 2.24: Ahşap malzeme kullanılarak tasarlanmış tahterevali i (www.baneva.com, 201 1) 

Şekil 2.25: Ahşap malzeme kullanılarak tasarlanmış salıncak (http://www.yildizpark.net, 20 ı ı) 

2.11.15. Plastik Sanat Objeleri 

Heykel, taş, tunç, kil, demir, alçı, ahşap, fıldişi gibi malzemelerden yontularak, kalıba 

dökülerek veya yoğrulup pişirilerek meydana getirilen sanat objeleri yapımında ahşap 

malzeme kullanımı oldukça yaygındır. 

Şekil 2.26: Ahşap malzeme kullanılarak tasarlanmış heykeller (www.ondokuz.net 20 ı ı) 



83 

2.11.16. Oturma Elemanları 

Oturma elemanları yapımında kullanılan malzemeler dış mekanda kalıcı ve dayanıklı 

olabilecek türden olmalıdır. Bu nedenle günümüzde metal alaşımları, ahşap, beton, 

plastik en çok rastladığımız malzemelerdir. 

Oturma birimlerinde beton malzeme günümüzde farklı tasarımlar ile sıkça kullanılmaya 

başlanmıştır. Çiçeklik olarak da kullanılan çok amaçlı oturma elemanları da günümüzde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Oturma elemanlarında, oturulacak yerin çabuk kuruyan, . . 
kolay temizlenebilen, su emmeyen sıcak bir malzemeden yapılmış olması kullanım 

açısından oldukça önemlidir. Bu bakımdan, ahşap ve sert plastik malzemeler, soğuğu 

bir ölçüde olsa azalttıkları için oturma elemanlarının, özellikle oturma kısımları için 

tercih edilmektedirler. Ancak, ahşap malzeme, çürümeye karşı özel olarak korunmalıdır. 

Kestane, karaağaç, meşe ve dişbudak dış koşullara en dayanıklı ve bu nedenle en çok 

kullanılan ağaç türleridir (Yücel ve Bilici, 1995). 

Oturma elemanlarında tek parçadan oluşan ahşap elemanlar yerine çıtalardan oluşan 

modüler sistem geliştirilmesi bakım kolaylığı sağlaması açısından oldukça önemlidir. 

Zira, tahrip edilen bir bank yüzeyinin tümünü değiştirmek yerine, yalnızca kırılan kısmı 

değiştirmek daha kolay ve ekonomiktir. Yine tüm dış mekan donatı elemanlarında 

olduğu gibi oturma elemanlarında da, ahşap kısımlarda kullanılan birleşim elemanları 

büyük önem taşımaktadır. Ahşap donatı elemanlarında çiviler, bulonlar kamalar ve 

tutkallar birleşim malzemesi olarak kullanılmaktadırlar (Aykut, 1997). 

Şekil 2.27 ve Şekil 2.28 de görüldüğü gibi ahşap malzeme kullanılarak tasarlanmış 

oturma elemanları günümüzde oldukça yaygın kullanılmaktadır. 

Şekil 2.27: arklı malzeme ile birlikte kullanılarak üretilmiş ahşap banklar 
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Şekil 2.28: Ahşap oturma birimi ve zemin döşemesinin uyumu (W\;vw.landezine.com, 201 1) 

2.11.17. Üst Örtü Öğeleri 

Üst örtü öğeleri yapımında ahşap, metal, plastik, demir gibi malzemeler 

kullanılmaktadır. Üstü örtü elemanı olarak pergolalar, tenteler, şemsiyeler gibi yapısal 

öğeler kullanılabildiği gibi bitkisel öğelerde kullanılabilmektedir. Günümüzde üst örgü 

elemanı yapımında ahşap malzeme kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil 

2.29), (Şekil 2.20). 

Şekil 2.29: Ahşap pergola örneği (W\;v\V.iston.com.tr, 2011) 



85 

Şekil 2.30: Üstü kapalı olarak tasarlanmış ahşap pergola (www.sirinhome.com.tr, 201 ı) 

2.11.18. Sınırlandırma Elemanları ve Paravanlar (Ahşap Parmaklıklar) 

Doğal taş, dökme demir ve ahşap sınırlandırma elemanları, en çok kullanılan kent 

mobilyası çeşitlerindendir. Geleneksel motiflerdeki dökme demir sınırlandırma 

elemanları bugün bile kullanılmakta hatta giderek daha çok tercih edilmektedir. Beton, 

alüminyum ve plastik de günümüzde sınırlandırma elemanları için kullanılan diğer 

malzemelerdir. 

Ahşap malzemenin yeşil yapı elemanları ile oldukça güzel harmoni oluşturması sebebi 

ile ahşap parmaklıkların park ve bahçelerde kuşatma elemanı olarak kullanılması istenir. 

Ahşap parmaklıklar, yuvarlak ve köşeli kesitli olmak üzere iki tipte inşa edilirler. Kırsal 

sahalarda yuvarlak kesidiler tercih edilirken şehir içindeki park ve bahçelerde köşeli 

kesitiiierin kullanılması daha idealdir. Ahşap pano ve paravanlarda kullanılan ahşap 

elemanlar çoğu kez çivi ile bağlanırlar. Ahşap parmaklıkların da dış mekan koşullarına 

dayanıklı koruyucularla boyanıp verniklenmeleri gerekir. Yine diğer malzemelere 

kıyasla ahşap, sıcak bir malzeme olarak dekoratif amaçlı kullanımlarda tercih sebebidir 

(Aykut, 1997). 

Günümüzde ahşap sınırlandırma elemanları ve parmaklıklar oldukça yaygın 

kullanılmaktadır (Şekil 2.31 ). 
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Şekil 2.3 1: Ahşap sınırlandırma elemanı örneği (www.insaatrehberi.com, 2011) 

2.11.19.Köprü ve Değirmenler 

Özellikle, şehirlerde doğal taşlardan yapılmış gölet üzerindeki ahşap köprü ve su 

değirmeni ile insanları şehrin beton yoğunluğundan ve gürültüsünden kurtarabilecek 

doğal görünüm özelliği taşıyan mekanlar oluşturulmaktadır. Günümüzde bu tür 

mekanların oluşturulmasında ahşap malzemeden yapılmış köprü ve değirmenler yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu tür mekanlarda kullanılan ahşap malzemenin dış 

koşullara dayanıklı olmasına dikkat edilmelidir. 

Şekil 2.32: Ahşap malzemeden tasarlanmış köprü 

(http://www.karl-gotsch.de/Lexikon/Holzbr.htm, 2011) 
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2.11.20. Piknik Masaları 

Piknik ve dinlenme yerlerine yerleştirilen piknik masalarının inşası iskan karakterine 

uygun ve kırsal nitelikte yapılmalıdır. Bu amaca uygun olarak piknik masalarında, doğal 

ve estetik görünüm arz eden ahşap malzeme kullanımı günümüzde oldukça yaygındır 

(Şekil 2.33). Ancak, bu malzemenin dış mekanlarda kullanılmaya uygun hale 

getirilmesi, piknik masalarının kullanma ömrünü uzatması açısından göz önünde 

bulundurulması gereken bir husustur (Aykut, 1997). 

Şekil 2.33: Ahşap malzeme kuJianılarak tasarlanmış piknik masası (www.iston.com.tr, 201 ı) 

Şekil2.34: Farklı tasarlanmış ahşap piknik masası (www.parkproje.com, 2011) 
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2.11.21. Kent Mobilyalarında Konstrüksiyon ve Üretim Özellikleri 

2.11. 21.1. Üretim Tiplerinin Özellikleri 

Kent mobilyaları üretiminde değişik malzemeler ve üretim yöntemleri kullanılarak 

farklı elemanlar üretilmektedir. Bütün endüstriyel üretimlerde olduğu gibi, bu 

elemanların üretiminde de iki ayrı üretim şekli söz konusudur. Bunlar ise çok sayıda 

üretimi sağlayan seri üretim ve sipariş (kesikli) üretimidir. 

1. Seri Üretim: Kent mobilyaları sistemi elemanlarının çoğunun kentsel mekanlar için 

yeterli sayıda üretilmesi gerekir. Aynı ürünü çok sayıda ilietebilmek de ancak seri 

üretimle mümkündür. Seri üretim bu konuda hem zaman hem maliyet açıs~ndan 

avantajlıdır. Bundan dolayı günümüzde kent mobilyalarının birçoğu seri üretimle 

yapılmaktadır. 

Seri üretim yapılırken bazı parçaların değişebilir olmasını sağlamak için üretimin 

modüler olması gerekmektedir. Bu da üretilecek bir elemanın farklı kentler için 

uyarlanabilmesini çevreye ve insanlara duyarlı tasarımlar yapılmasını sağlar. Modüler 

üretim sadece estetik yönden değil, aynı zamanda kent mobilyalarının fonksiyonlarını 

daha iyi yerine getirebilmelerini sağlamaktadır. Örneğin iklim koşullarına göre bir 

elemanın bazı parçalarının değiştirilebilmesini mümkün kılarak daha uzun ömürlü 

o lmasını sağlar. 

2. Sipariş Üretim: Sanatsal olan ve belirli mekanlar için özel tasarlanan elemanlar bir 

kerelik üretim için prototİp olarak üretilir ve bu elemanlar mekana monte edilirler. 

Mekaniara inşa edilen kent mobilyaları da prototİp üretime girerler. Prototİp üretim 

maliyetinin yük ek olmasının yanında kentsel mekana anlam katarak mekanın kimliğini 

kuvvetlendirir ve kentsel kaliteyi arttırır. Kullanıcıların, belli bir alışma sürecinden 

sonra kent ortamını benim emelerini sağlar. 

Kent mobilyası konstrüksiyonlarının belirlenmesinde; malzeme seçimi, görsel İstekierin 

yanında işlevs 1 fizyolojik psikolojik ve toplumsal gerekçelerle yapımsal ve ekonomik 

zorluklar içerir. eçilecek malzeme her şeyden önce kullanıldığı mekanın nitelik ve 

nic liğine uygun olmalıdır. Öncelikle malzemenin tanımlanması başka malzemelerle 
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bir arada kullanılma ve yapım şartlarının belirlenmesi, fiziksel ve kimyasal nitelikleri ile 

işlenebilme özelliklerinin bilinmesi gereklidir. 

Kentsel donatı elemanları için kullanıldıkları mekanın özelliklerini en iyi şekilde 

yansıtabilecek, birbiriyle uyumlu malzeme seçimi ancak bu şekilde mümkün olur. 

Malzeme seçiminde dikkate alınması gereken en önemli etkenlerden birisi de seçilen 

malzemenin vandalizmin yanı sıra doğa ve canlıların verebilecekleri çeşitli zarariara 

(rüzgar, yangın, çürüme, mantar tasallutu vs.) karşı dayanıklı olmasıdır. Bu koşul ve 

özellikler dikkate ·alınarak yapılan kentsel dış mekan düzenlemelerinde kullanılacak 

kentsel donatı elemanlarının yapımında organik ve anorganik çeşitli malzemeler söz 

konusu olmaktadır. Bunlar tas, tuğla, seramik, mermer, granit, ahşap, demir, çelik, 

alüminyum, galvanizli saç, beton, plastik, fiberglas vb. malzemelerdir. 

Son yıllarda kimya endüstrisi form, norm, renk gibi nitelikleri ağaç malzerneye 

benzeyen çok sayıda sentetik malzeme üretmiştir. Ancak bugüne kadar tam anlamıyla 

ağaç malzemenin yerini tutacak yapay bir malzeme henüz elde edilememiştir. Ağaç 

malzemenin de, rutubet karşısında çalışma ve bunun sonucu olarak ölçü ve boyutlarında 

meydana gelen değişmeler, mantar ve böceklere karşı her zaman dayanıklı olmayışı, 

bazen kullanım amaçlan için yeterli düzeyde olmayan direnç ve sertlik karakteristikleri 

gibi dezavantajları olmakla beraber, ağaç malzeme ile ilgilenen araştırıcılar bu 

dezavantajların ortadan kaldırılması için birtakım yöntemler geliştirmişler ve ağaç 

malzemenin değerinden kaybetmesini önlemişlerdir (Aykut, I 997). 

Kent mobilyaları üretiminde kullanılan ahşap malzemeler belirli koşullar altında ve 

kullanım alanları doğru seçildiğinde dayanıklıdırlar. Kentsel mekanlarda masif olarak 

kullanılırlar ve düzenli bakıma ihtiyaçları vardır. Hafif bir malzemedir, malzemenin 

özelliğine göre karakteristik dokusu vardır. Kent mobilyalarında metal gibi sert 

görünüşlü malzemelerin yanında ahşap, yumuşak görüntüsü ile zenginleştirİcİ olarak 

ku11anılır. Kent mobilyalarının çeşitleri incelendiğinde masif ahşap konstrüksiyon 

ku11anımının oldukça yaygın olduğu görülmektedir. 

Üretim miktarına veya akışına göre yapılan üretim tipleri sınıflandırmasında~ sipariş, 

parti ve sürekli üretim olmak üzere üç tip tanımlanmaktadır. Bunlardan ilk ikisinde, 
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tanımlarından da anlaşılacağı üzere, aynı mamulün belirli veya belirsiz aralıklarda 

üretilmesi söz konusudur. Bu açıdan üretim tiplerini kesikli ve sürekli olarak iki ana 

grupta toplamak mümkündür. Kent mobilyaları üretiminde de bu iki ana üretim tipi söz 

konusu olup, iki grup arasındaki farklar Tablo 2. 9 daki gibi özetlenebilir (Erdal, 20 I 0). 

Tablo 2.9: Kesikli üretim ve sürekli üretim tiplerinin kıyaslanınası (Erdal, 20 I O) 

Kesikli Üretim Seri Üretim 

1. Üretim miktarı Mamul miktarı az, çeşit fazla Mamul miktarı fazla, çeşit az 

.. .. 

2. Kullamlan makina Çok amaçlı üniversal tezgahlar, Özel tezgahlar, hız yüksek, 

ve teçhizat hız az, verimlilik düşük verimlilik yüksek 

3. Yerleşme düzeni Gruplanmış halde 
Mamule göre seri düzenleme 

(Üretim hattı) 

4. İşyeri düzeni Dengelemek güç, gecikmeler var Dengelemek mümkün 

s. İşçilik Kalifiye Vasıfsız işçilik 

6. İş hazırlama 
Çok yoğun, ancak basit 

Az, ancak karmaşık ve özen 

faaliyetleri gerektirir 

7. Fabrika içi taşıma Üniversal taşıma, tezgahları 
Araç hızı yüksek tertibatlar 

faaliyetleri taşıma, çok yoğun 

8. Tamir- bakım Arıza etkisi az Bakım planlaması çok önemli 

9. Üretim kapasitesi Esnek kapasite Komple yeni yatırım 

2.11. 21. 2. Birleştirme Şekillerinin Özellikleri 

Her mobilya ünitesi çok sayıda yapı elemanları ve gruplarından oluşmaktadır. Mobilya 

yapı elemanı denilince, formu ve konstrüksiyonu belirlenmiş mobilyanın en küçük 

parçası olarak anlaşılmaktadır. Mobilya yapı grubu ise birçok mobilya yapı elemanının 

birleştirilmesinden oluşmaktadır. Bu elemanların birleştirmeleri sabit veya sökülüp 

takılabilir olabilmektedir. 
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Kent mobilyalarının kullanımı esnasında maruz kaldığı yüklerden dolayı elemanlarda ve 

bağlantı yerlerinde basınç ve çekme şeklinde kuvvetler meydana gelmektedir. 

Kuvvetlerin etkisine göre mobilya elemanlarının birleşim yerlerinde; açılma, eğilme, 

çatlama, burulma, kırılma gibi deformasyonlar oluşmaktadır. Bu gibi olumsuzları 

giderebilmek amacıyla kent mobilyası yapım teknikleri ve yardımcı gereçlere ait 

mekanik özelliklerin gerekli analizleri yapılmalıdır (Göde, 2005). 

Kent mobilyası yapı gruplarının oluşturulmasında kullanılan elemanların birleştirme 

şekillerinin tipi, yapı elemanı standartları ve makine• olanakları ile birlikte, ilgili 

işletmenin organizasyonu da önemli bulunmaktadır. Kent mobilyalarında elemanların 

sağlam olarak birbiri ile birleştirilebilmeleri, uygun birleştirme şeklinin seçimi ile 

sağlanabilmektedir. 

Kent Mobilyaları üretiminde birleştirme şeklinin seçimi mobilyanın daha sonraki üretim 

ve kullanımında ortaya çıkan çıkan aşağıdaki faktörlere bağlıdır (Kurtoğlu, 2006). 

I- Birleştirmenin maruz kalacağı yüklenme ve esnemezliği 

2- Birleştirmenin dış görünüşü ve düzeni 

3- Üretim tipi 

4- Konstrüksiyon tipi ve ürün çeşidi 

5- Mevcut makinalar ile aletlerin durumu ve tipi 

6- Kullanılan hammaddelerin özellikleri ve türü 

7- Ustanın tecrübe ve kabiliyeti. 

Demonte kent mobilyaları için son yıllarda çok sayıda sökülüp takılabilir birleştirme 

(bağlantı) donanıını geliştirilmiş olup, bunların seçiminde bağlantı elemanlarının 

dayanımı, makinalar ile montajı, estetik görünüşü ve fiyatı göz önünde tutularak seçim 

yapılmaktadır. 

Sökülüp-takılabilir birleştirme tekniklerinin uygulandığı mobilyalar portatif 

olduğundan, bunların montajı müşterinin istediği yerde yapılabilir. Böylece nakliye 

maliyetleri azaltılmış olur. Bu mobilyalar sökülmüş vaziyette depolandığı takdirde, sabit 

mobilyalara nazaran daha az yer kaplarlar. Bu durum satıcılar ve imalatçılar açısından 
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oldukça önemlidir. Demonte birleştirmeler sağlamış olduğu bu üstünlükler nedeniyle 

tercih edilmektedirler (Kasal, 1998). 

Aşağıda Şekil 2.36 ve Şekil 2.3 7' de ahşap piknik masalarında kullanılan birleştirme 

şeklinin ön görünüşü kısmi detay görünüşü gösterilmektedir. 

Örı çörürii$(A·A kesitı) 

ı : Mcsc tnbkısı 

o • Otuıma yeri 
a: Ayak 

kı=Ust kayıt 
~:Alt kayıl 

p: Payaııda 
v : Vida 

Şekil 2.35: Ahşap piknik masasının ön görünüşü (TS 4687, I 986) 

, _______ _!Q_ _________ -~ 

Şekil 2.36: Ahşap piknik masasının kısmi detay görünüşü (TS 4687, I 986) 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

Bu araştırmada, üretici ve tüketicilere (kullanıcılara) yönelik 2 farklı anket çalışması 

yapılmıştır. Türkiye' de faaliyet gösteren kent mobilyaları üreticileri bilgilerine ait 

Sanayi ve Ticaret Odaları bünyesinde resmi bir istatistiksel veriye ulaşılamadığından, 

bu alanda çalışan fırmaların katıldıkları fuar ve sergi katalogları ile bu alanda çalışan 

ilgili kişi ve kurumlardan elde edilen bilgilere göre, 32 üretici fırmanın bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bunlardan araştırmaya katılması garanti altına alınan ve çerçeve toplum . 
olarak kabul edilmiş olan 20 fırmanın tamamının çalışmaya katılması sağlanmıştır. Elde 

edilen veriler üretici toplumunu temsil edecek şekilde değerlendirilmiştir. Zira, 

çalışmaya katılan fırma sayısının toplumun % 62,5'ini temsil ettiği görülmekte olup, bu 

fırmaların ölçekleri ve kapasiteleri göz önüne alındığında edinilen bilgilere göre sektörü 

temsil edebilecek büyüklükte olduğu kabul edilmiştir. Üreticilerden İSTON A.Ş mevcut 

yapısı nedeni ile sonuçları farklılaştıracağından değerlendirmeye katılmamıştır. 

Tüketiciler olarak ise, ülkemizdeki kentleşme oranı göz önüne alınarak İstanbul 

bölgesinde bulunan 39 belediyeden 20 belediye çerçeve toplum olarak seçilmiş ve elde 

edilen veriler tüketici toplumunu temsil edecek şekilde değerlendirilmiştir. Böylece, 

araştırmadaki anket sonucunda elde edilen veriler üreticiler ve tüketiciler olmak üzere 

ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde verilerin aritmetik ortalamaları 

hesaplanarak frekans dağılımiarına göre oluşturulan grafik yöntemi kullanılmıştır. 

Özellikler kesikli rastlantı değişkeni olduğu için normallik testine gerek görülmemiştir. 

Seçilen örneklem büyüklüğünün 30 dan az olmasından dolayı güvenilirlik ve 

homojenlik testlerine gerek duyulmamıştır. 

3.1. ÜRETİCİ ANKETİ BİLGİLERİ 

Ülkemizde endüstriyel kent mobilyası üreticilerine yönelik olarak hazırlanmış olan bu 

ankette, çoğunluğu İstanbul olmak üzere Türkiye' deki belirlenen 20 adet kent mobilyası 

üreticisiyle görüşülmüş ve tamamı anket çalışmasına katılmıştır. Bu anket ile; 

Türkiye' deki üreticilerin ürettikleri ürün grupları, üretim şekli, standartlar, 

projelendirme biçimi, üretimde kullanılan ağaç türleri ve temin etme biçimleri, üretimde 

kullanılan ahşap malzemeler, üretimde kullanılan malzemelerin önem derecesi, 

vandalizm bilgisi, üretimde kullanılan birleştirme şekilleri gibi bilgilere ulaşılmaya 
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çalışılmıştır. Bu amaçla hazırlanmış anket sorularını kapsayan öz bilgiler, aşağıda ı 9 

başlık altında açıklanmıştır. (EK- ı) 

l.Üretici Firmaların Ürettiği Ürünler veya Ürün Grupları 

Üretici firmalara kent mobilyaları olarak üretİkleri ürünleri veya grupları sorulmuştur. 

Bu soru kapsamında firmaların en çok ürettikleri ürünler veya ürün grupları 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

2. Üretim Şekli 

Üretici firmalara kent mobilyaları üretim şekliniz hangisidir diye sorularak seçeneklere; 

sipariş üretim, seri üretim, bazı ürünler için seri, bazı ürünler için sipariş olarak 

belirtilmiştir. Böylece fırmaların üretim şeklinin oranları belirlenerek ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 

3. Üreticilerin Kullandığı Standartlar 

Kent mobilyaları üreticilerine üretimde esas aldıkları satndartlar sorulmuş olup, 

seçeneklere; TSE (Türk Standartları), EN (Avrupa Birliği Standartları), BS (İngiliz 

Standartları), ISO (Uluslar arası Standartlar), Diğer konulmuştur. Böylece, üreticilerin 

hangi standartı esas alarak üretim yaptıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. 

4. Projelendirme Şekli 

Üretici firmalara üreteceğiniz kent mobilyalarını nasıl projelendiriyorsunuz diye 

sorularak seçeneklere; işletmeye ait tasarım biriminde, piyasadaki mevcut kent 

mobilyalarının benzerlerini tasarlıyarak, lisans ve teknik işbirliği halindeki işletme ve 

kuruluşlardan yardım alarak konulmuştur. Bu soru kapsamında fırmaların üretecekleri 

kent mobilyalarını nasıl projelendirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

5. Üreticilerin Hammadde Olarak Tomruk, Kereste ve Taslak ihtiyacını Temin 

Etme Biçimi 

Ankette üreticilerin üretimde kullandıkları hammadde olarak tomruk~ kereste ve taslak 

ihtiyacını nasıl temin ettikleri sorulmuştur. Seçenekiere de yurtiçinden, yurtdışından~ 

her iki yoldan konulmuştur. Bu soru kapsamında üreticilerin ağaç malzeme ihtiyacını 

nasıl temin ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
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6. Üretimde Kullanılan Malzemelerin Önem Sırası 

Üretici firmalara kent mobilyaları üretiminde kullandığınız malzemelerin önem sırası 

sorolmuş olup, En çok önemliden ( 5) en az önemli (I) olana doğru sıralanması 

istenmiştir. Seçenekiere de; ahşap, beton, plastik malzemeler metal malzemeler ve cam 

konulmuştur. Böylece, üreticilerin üretimde kullandıkları malzemlerden hangisinin veya 

hangilerinin önemli olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

7. Üretimde Kullanılan Ağaç Türleri 

Kent mobilyaları üretiminde Türkiye'deki kent mobilyaları üreticilerinin üretimde 

kullandıkları yerli ve ithal ağaç türleri sorularak, ağırlık olarak hangi ağaç türlerini 

kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 

8. Üretirnde Kullanılan Hammadde de Aranılan Özellikler 

Üretici firmalara kent mobilyaları üretimi için kullandığınız hammadde de aradığınız 

özelliklerin önem sırası sorusu sorulmuş olup, En çok önemliden (7) en az önemli (ı) 

olana doğru sıralanması istenmiştir. Seçenekiere de; kalite, fıyat, temin kolaylığı, 

dayanıklılık sınıfı, estetik özellikler, direnç özellikleri, işlenme ve şekillendirilebilme 

özellikleri konulmuştur. Bu soru kapsamında üreticilerin üretimde kullandıkları 

hammadde en çok hangi özelliğe veya özelliklere önem verdikleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

9. Üreticilerin Ar-Ge ve Kalite-Kontol Bölümleri 

Üretici firmalara Ar-Ge ve Kalite-Kontrol bölümünüz var mı sorusu ile, üretici 

fırmaların Ar-Ge ve Kalite-Kontrol Bölümü olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

ı O. Üreticilerin Uluslar arası veya Ulusal Kalite Güvence Belgeleri 

Yine üretici firmalara uluslar arası veya ulusal kalite güvence belgeniz var mı sorusu 

sorulmuş olup, seçenekiere de; evet ve hayır konulmuştur. Bu soru kapsamında 

üreticilerin uluslar arası veya ulusal kalite güvence belgeleri bulundurma durumu 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

ı ı. Üretirnde Karşılaşılaşılan Sorunlar 

Üretici firmalara kent mobilyaları üretiminde karşılaştığıniz sorunların öncelik sırasının 

belirlenmesine yönelik soru en çok karşılaşılandan (5) en az karşılaşılana (ı) doğru 
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sıralanması istenmiştir. Seçenekiere de; hammaddeye bağlı sorunlar, işçiliğe bağlı 

sorunlar, üretim alanının yeterli olmaması, yetersiz makine parkuru (teknoloji 

yetersizliği), tasarım ve projelendirme sorunları konulmuştur. 

12. Üreticilerin Üretimde Kullandıkları Malzemelerin Estetik Özellikleri 

Karşılama Oranları 

Üretici firmalara kent mobilyaları üretiminde kullanılan malzemelerin aranan estetik 

özellikleri karşılama oranlarının belirlenmesi amacı ile en çok karşılayandan ( 5) en az 

karşılayana ( 1) •doğru sıralaması istenmiştir. Böylece, üreticilerin estetik özellikleri 

karşılama bakımından en çok hangi malzeme veya malzemeleri tercih ettikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

13. Kent Mobilyaları Üretimi İçin Kullandığınız Ahşap Malzeme de Aradığınız 

Özellikler 

Ankette üreticileri kent mobilyaları üretiminde kullandığınız ahşap malzemelerde 

aranan özelliklerin belirlenmesi amacı ile sorusu en çok aranılan özellikden ( 6) en az 

aranılana ( 1) doğru sıralaması istenmiştir. Bu soru kapsamında, üreticilerin üretimde 

kullandıkları ahşap malzemelerde aradıkları özelliklerin öncelik sırası belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

14. Üretimde Kullanılan Ahşap Malzemeler 

Üretici firmalara üretimde en çok kullanılan ahşap malzemelerin belirlenınesini 

amaçlayan bu soruda seçeneki ere; Lamine malzeme, Masif malzeme, Kontrplak, OSB, 

Kontrtabla, Yonga levha, MDF, Lif levha ve Diğer konulmuştur. Böylece, üret~cilerin 

üretimde kulandıkları ahşap malzemeler belirlenmeye çalışılmıştır. 

15. Kent Mobilyalarındaki Ahşap Konstrüksiyonlarda Birleştirme Şekilleri 

Kent mobilyalarındaki ahşap konstrüksiyonlarda hangi birleştirme şeklini tercih 

etmektesiniz sorusu ile üreticilerden; oturma grubu, oyun alanı elemanları, masa grubu 

ve zemin döşeme elemanları için ayrı ayrı cevap istenmiştir. Seçenekiere de; sabit, 

demonte, hem sabit, hem demonte konulmuştur. Bu soru kapsamında üreticilerin 

ürettikleri oturma grubu, masa grubu, oyun alanı elemanları ve zemin döşeme 
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elamanlarındaki ahşap konstrüksiyonlarda hangi birleştirme şeklinin tercih edildiği 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

16. Kent Mobilyaları İçin Bakım ve Onarım Gereksiniminde Ahşap Malzemenin 

Durumu 

Üretici firmalara kent mobilyaları için bakım ve onarım gereksiınİ bakımından ahşap 

malzemenin diğer malzemelere göre (beton, metal, plastik, cam) durumu sorulmuş 

olup, seçeneklere; 0-2 yıl, 2-4 yıl, 4-6 yıl, 6-8 yıl konulmuştur. Böylece, üretimde 

kullanılan ahşap malzemenin bakım ve onarım süresinin diğer malzemelerle 

karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. 

17. Üretimde Ahşap Malzemenin Kalitesi 

Yine üretici firmalara Ülkemizdeki ahşap malzemelerin kalitesi, üretimdeki 

beklentilerinizi karşılıyor mu sorusu sorulmuş olup, seçeneklere; evet ve hayır 

konmuştur. Bu sayede kent mobilyaları üreticileri için, ülkemizdeki ahşap malzemelerin 

üretimdeki beklentileri karşılama durumu belirlenmeye çalışılmıştır. 

18. Vandalizm 

Üretici firmalara vandalizm nedir, biliyor musunuz sorusu kapsamında ıse üretici 

fırmaların vandalizmi bilme ve bilmeme durumu belirlenmeye çalışılmıştır. 

19. Vandalizme Karşı Tercih Edilen Malzemeler 

Vandalizmi bilen kent mobilyaları üreticilerine üretimierinizde vandalizme karşı hangi 

malzemeleri tercih ediyorsunuz sorusu sorulmuş olup, en çok tercih edilenden (5) en az 

tercih edilene (I) doğru sıralanması istenmiştir. Bu sayede, vandalizmi bilen üreticilerin 

vandalizme karşı üretimde en çok hangi malzeme veya malzemeleri tercih ettikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.2. TÜKETİCİ (KULLANlCI) ANKETİ BİLGİLERİ 

Araştırmadaki ikinci anket çalışması tüketicilerle yapılmış olup, tüketici grubu olarak 

gerek tüketim kapasitesi bakımından, gerekse %100 katılımın sağlanması açısından 

İstanbul Bölgesindeki Belediyeler seçilmiştir. Bu amaçla belirlenen 20 adet belediye ile 
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anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışmasında ise tüketicilere ı 6 adet soru 

sorulmuştur. Bu sayede İstanbul bölgesindeki belediyelerin kent mobilyalarını nereden 

temin ettikleri, alımlarında nelere dikkat ettikleri, mevcut kent mobilyalarından 

şikayetleri, kent mobilyalarının kullanım ömrü veya yenileme süresini, kent mobilyaları 

seçiminde dikkat ettikleri hususları, vandalizme karşı hangi malzemeleri tercih ettikleri 

gibi bilgiler elde edilmeye çalışılmış olup, bu soruları içeren öz bilgiler ı 6 başlık altında 

gruplandırılmıştır. (EK-2) 

1. Kent Mobilyalarını Temin Etme Biçimi 

Bu amaçla, tüketici konumunaki belediyelere kent mobilyalarını nereden (nasıl) temin 

ediyorsunuz? sorusu sorulmuş olup, seçeneklere; kamu,özel, kendimiz üretiyoruz veya 

yurtdışından seçenekleri konmuştur. Bu sayede, belediyelerin kullandıkları kent 

mobilyalarını nereden temin ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

2. Kent Mobilyaları Alımında Dikkat Edilen Hususlar 

Bu amaçla, belediyelere kent mobilyaları alımlarında nelere dikkat ettikleri sorolmuş 

olup, en çok dikkat ettikleri hususlardan ( 6) en az dikkat dikkat ettikleri hususlara (ı) 

doğru sıralanması istenmiştir. Seçenekiere de; fiyat, bakım ve onaraım kolaylığı, 

kullanım ömrü, ergonomik özellikler, hijyen ve çevre sağlığı, malzemenin geri dönüşüm 

özelliği konmuştur. Böylece, İstanbul'daki belediyelerin kent mobilyaları alımında en 

çok nelere dikkat ettikleri hususlar belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.Kent Mobilyalarından Olan Şikayetler 

Bu amaçla, mevcut kent mobilyalarından olan şikayetleri sorulmuş olup, en çokdan (6) 

en az (ı) olana doğru sıralanması istenmiştir. Seçenekiere de; kullanım ömrü, bakım ve 

onarım masrafı, vandalizm, ergonomik kusurlar, çevreye uyumlu olmayan tasarımlar, 

dış etkiler karşısındaki direnç özellikleri konmuştur. Bu soru sayesinde, İstanbul 

bölgesindeki belediyelerin mevcut kent mobilyalarından en çok nelerden şikayetçi 

oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. 

4. Kullanım Ömrü veya Yenileme Süresi 

Bu amaçla ankette, belediyelere kent mobilyalarının kullanım ömrü veya yenileme 

süresi bölgeniz için nedir sorusu sorulmuş olup, seçeneklere; 0- ı 2 ay, 12-24 ay, 24-36 
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ay, 36-48 ay, 48-60 ay konmuştur. Böylece kent mobilyalarının kullanım ömrü veya 

yenileme süreleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

5. Kent Mobilyalyalarını Yenileme ihtiyacı 

Yine belediyelere kent mobilyalarınızı yenileme ihtiyacını neye göre karar veriyorsunuz 

sorusu sorulmuş olup, en öncelikli ( 4) olandan en az öncelikli (I) olana doğru 

sıralanması istenmiştir. Seçenekiere de; garanti süresine göre, işlevsellik kalitesindeki 

düşüşe göre, eskime durmuna göre, bölge talebine göre konmuştur. Bu sayede, 

·belediyelerin kent mobilyalarını yenileme ihtiyaçlarını neye göre karar verdikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

6. Kent Mobilyalarının Seçimi 

Bu amaçla belediyelere kent mobilyalarınızın seçımıne kim karar veriyor sorusu 

sorulmuş olup, seçeneklere; Belediye Başkanı ve Meclisi, Müdürlük ve Teknik Kadro, 

Bölge halkı, Muhtarhk konmuştur. Bu soru kapsamında belediyelerin kent mobilyaları 

seçimlerine kimlerin karar verdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

7. Kent Mobilyalarının Tasarımları 

Belediyelere ülkemizdeki kent mobilyalarının tasarımları hakkındaki düşüncelerinin 

sorulduğu bu soruda, seçeneklere; çok iyi, iyi, orta, kötü konmuştur. Bu sayede, 

belediyelerin üretici fırmalar tarafından üretilen kent mobilyalarının tasarımları 

hakkındaki düşünceleri belirlenlenmeye çalışılmıştır. 

8. Özel Tasarlanmış Kent Mobilyası Talebi 

Üreticiler tarafından bölgelerine ait özel tasarlanmış kent mobilyaları talebi olup 

olmadığının sorulduğu bu soruda seçeneklere; evet ve hayır konmuştur. Böylelikle, 

üreticeler tarafından bölgelere özel kent mobilyası tasarlanıp tasarianmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

9. İstanbul'daki Kent Mobilyalarında Kullanılan Malzemeler 

Bu amaçla, belediyelere bölgenizdeki kent mobilyalarının yapımında kullanılmış olan 

malzemeler nelerdir sorusu sorulmuş olup, en çok kullanılan malzemeden (5) en az 
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kullanılan malzerneye (ı) doğru sıralanması istenmiştir. Bu soru kapsamında, kent 

mobilyalarının en çok hangi malzemeden yapılmış olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

10. Ahşap Kent Mobilyalarından Memnuniyet Durumu 

Bu amaçla, ankette belediyelere bölgenizde bulunan ahşap kent mobilyalarından 

memnun musunuz sorusu sorolmuş olup, seçeneklere; evet, kısmen evet- hayır, hayır 

konmuştur. Böylece, ahşap kent mobilyalarından olan memnuniyet veya 

memnuyetsizlik belirlenmeye çalışılmıştır. 

ll. Ahşap Kent Mobilyaları Seçiminde Dikkat Edilen Hususlar 

Ankette bu amaçla, belediyelere ahşap kent mobilyaları seçiminde dikkat ettiğiniz 

hususlar nelerdir sorusu sorolmuş olup, en çok önemliden ( 6) en az önemli (ı) olana 

doğru sıralanması istenmiştir. Seçenekiere de; fiyat, renk ve estetik özellikler, tasarım 

ve konstrüksiyon özellikleri, dayanıklılık sınıfı, direnç özellikleri, montaj özellikleri 

konmuştur. Böylece, belediyeleri ahşap kent mobilyaları alımlarında en çok hangi 

özellik veya özelliklere dikkat ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

12. Ahşap Kent Mobilyalarında Karşılaşılan Konstrüksiyon Hataları 

Bu amaçla, belediyelere ahşap kent mobilyalarında karşılaştıkları konstrüksiyon hataları 

sorulmuş olup, en çok karşılaşılan hatadan (5) en az karşılaşılan hataya (1) doğru 

sıralanması istenmiştir. Seçenekiere de; kullanım amacına uygun birleştirme şeklinin 

seçilmemesi, kullanılan malzerneye uygun birleştirme şekli ve elemanının seçilmemesi, 

teknoloji yetersizliğinden kaynaklanan işleme tekniğindeki üretim hatası, özensiz 

işçilikten kaynaklanan montaj hatası, standart dışı malzeme kullanımından kaynaklanan 

işlevsellik kaybı konmuştur. Bu soru kapsamında, ahşap kent mobilyalarında en çok 

karşılaştıkları konstrüksiyon hataları belirlenmeye çalışılmıştır. 

13. Ahşap Kent Mobilyalarının Bakım, Koruma ve Onarımında Kullanılan 

Önlemler 

Bu amaçla ankette, belediyelere ahşap kent mobilyalarının bakım, koruma ve ananmda 

kullandıkları önlemler sorulmuş olup, en çok kullanılan önlemden (5) en az kullanılan 

( 1) önleme doğru sıralanması istenmiştir. Seçenekiere de; her yıl düzenli olarak boya ve 

vernik gibi yüzey işlemlerinin yenilenmesi, düzenli olmayan fakat, bölge halkından 
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gelen talebe göre sadece hasarlı yüzey işlemlerinin yenilenmesi, üreticiden istenilen 

garanti kapsamında bakım, koruma ve onarımın istenmesi, tarafımızdan hiçbir koruma, 

bakım ve onarım yapılmamaktadır. Planlama çalışmaları çerçevesinde yenisi ile 

değiştirilir konmuştur. 

Böylece, mevcut ahşap kent mobilyalarının bakım, koruma ve onarım işlemlerinde ne 

tür önlemler aldıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 

14. Tarihi Özellikleri Koruma ve Yansıtma Bakımından Tercih Edilen Malzemeler 

Kent mobilyalarının bölgenizin tarihi özelliklerini koruma ve yansıtma bakımından kent 

mobilyaları alımında hangi malzemeleri tercih ediyorsunuz sorusunun yöneltildiği bu 

soruda, en çok tercih edilenden (5) en az tercih edilene (I) doğru sıralanması istenmiştir. 

Seçenekiere de; ahşap, plastik malzemeler, metal malzemeler, cam, beton konmuştur. 

Bu sayede, İstanbul'da tarihi özellikleri koruma ve yansıtma bakımından belediyelerin 

kent mobilyaları alımlarında hangi malzeme veya malzemeleri tercih ettikleri 

belirlenmeye çalışı I mıştır. 

15. Vandalizme Karşı Tercih Edilen Malzemeler 

Bu amaçla, belediyelere kent mobilyaları alımlarında vandalizme karşı hangi 

malzemeleri tercih ettikleri sorulmuş olup, en çok tercih edilenden (5) en az tercih 

edilene (I) doğru sıralanması istenmiştir. Seçenekiere de; ahşap, plastik malzemeler~ 

metal malzemeler, cam, beton konmuştur. Böylece, kent mobilyaları alımlarında 

vandalizme karşı hangi malzeme veya malzemeleri tercih ettikleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

16. Vandalizme Karşı Alınan Önlemler 

Kent mobilyalarında vandalizme karşı ne tür önlemler alıyorsunuz? şeklinde sorulan bu 

soru ile ahşap, plastik, metal, cam ve beton malzemeler için ayrı ayrı cevaplandırılması 

istenmiştir. Bu sayede, belediyelerin üretimde kullanılan malzemelere göre vandalizme 

karşı ne tür önlemler aldıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 
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4. BULGULAR 

4.1. TÜRKİYE'DE KENT MOBiLYALARI ÜRETİCİ BULGULARI 

Araştırma çerçevesinde belirlenen kent mobilyaları üretim sektörü ile ilgili olarak 

Türkiye' de ankete katılan kent mobilyaları üreticilerinin listesi ve ankete katılım 

durumları Tablo 4.1 de gösterilmiştir. 

Tablo 4.1: Ankete Katılan Kent Mobilyaları Üreticileri .. 

Anket Katdtm 

NO Bulunduğu (+ Katddt) 
Üretici Adt 

Şehir (- Katılmadt) 

ı Doğa Park İstanbul + 

2 Belle Lamine Antalya + 

3 Bizim Park İzmir + 

4 Park Tasarım Ankara + 

5 Rubber Market İstanbul + 

6 Artı Kompozit Ankara + 

7 Emke Orman Ürünleri İstanbul + 

8 Panelsan Orman Ürünleri İstanbul + 

9 LARS-LAJ istanbul + 

ı o ı 00 ı Kent Mobilyaları Kocaeli + 

ı ı Yıldız Park İstanbul + 

ı2 Flora Park İstanbul + 

ı3 MasifOrman Ürünleri İstanbul + 

ı4 Duse Kent Mobilyaları Ankara + 

15 Hazar Kent Mobilyaları Trabzon + 

16 Per la İstanbul + 

17 Ahmet Demirel Orman Ürünleri istanbul + 

ı8 Parkım Kent Mobilyaları Kayseri + 

19 Karnaval Park istanbul + 

20 Tan Aydınlatma İstanbul + 
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Tablo 4.1 de görüldüğü gibi kent mobilyası üreticilerinin çoğunluğunun İstanbul 

bölgesinde (12 ad.) bulunmaktadır. 3 adet Ankara' da, 1 'er adet de Antalya, İzmir, 

Kocaeli, Trabzon ve Kayseri' de yer almaktadır. 

4.1.1. Üretici Firmaların Ürettiği Ürünler veya Ürün Grupları 

Ankete katılan kent mobilyaları üreticilerinin kent mobilyaları çeşitlerinin tamamını 

veya bazılarını üretmekte olduğunun ortaya çıktığı bu araştırmada, üretici firmaların 

ürettiği ürünler ve ürün grupları ile ilgili anket sonuçları Tablo 4.2 de ve Şekil 4.1 'de 

gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.2: Üreticilerin ürettikleri ürün veya ürün grupları ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Üretici sayısı Frekans oranı Standart 
Üretilen Ürün grupları Ortalama 

(Ad.) (o/o) sapma 

Oturma grubu 20 23 

Oyun alanı eleman ları 18 21 

Masa grubu 20 23 3, ı 14482 17,2 

Zemin döşeme elemanlan 15 18 

Diğer elemanlar 13 15 

ÜRETiLEN 0R0N GRUPLARI 

• Diğer (Otobüs dtrakfarı , Çöp klluarı ,Aydınlatma elemanları , Spo r aletlerivb.) 

25 

20 

.. 15 c 
ftll 
~ 
CD 
&... 

LL. 10 

5 

o 

o Zemn döşeme elemanlan 
o Masa gn.bu 
• OyLn alanı elemaliarı 
CJ Ottrma gnbu 

:::J 
..0 

2 
O) 

m 

E 
:::J 

ö 

20 

:::J 
..0 

2 
O) 

m 
(1) 
m 
~ 

ÜrO n 

15 

Şekil 4. I: Değerlendirmeye Katılan Kent Mobilyaları Üreticilerinin Ürettikleri Ürünlerin 
Oranları 
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Bu sonuçlara göre, kent mobilyaları üreticilerinin ürettikleri ürün grupları olarak ankete 

cevap veren 20 firmanın tamamının oturma grubu ve masa grubu, 18 firmanın oyun 

elemanı, 15 firmanın zemin döşeme elemanları, 13 firmanın da diğer ürünler ürettiği 

görülmektedir. Bunların frekans dağılımiarına bakılacak olursa üreticilerin % 23 

oranında oturma ve masa grubu, % 21 oranında oyun elemanı, % 18 oranında zemin 

döşeme elemanı, % 15 oranında ise diğer ( otobüs durakları, çöp kutuları, aydınlatma 

elemanları vb.) ürünleri ürünleri ürettikleri ortaya çıkmıştır. Buna göre, kent mobilyaları 

üreticilerinin tek ürün grubunda uzmaniaşmadığı yani birden fazla ürün grubunu 

ürettikleri veya üretmek durumunda kaldıkları söylenebilir. 

4.1.2. Üretim Şekli 

Üreticilerin üretim şekline verdikleri cevaplarla ilgili anket sonuçları Tablo 4.3 ve Şekil 

4.2 ' de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.3: Kent mobilyaları üretim şekli ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Üretici say1s1 Frekans oram Standart 
Üretim şekli 

(Ad.) (o/o) sapma 

Sipariş üretimi 10 45,5 

Seri Üretim 1 4,5 
5,507571 

Bazu ürünler için seri, bazı 
ı ı 50 

ürünler için sipariş 

KENT MOBiLYALARI ÜRElilll ŞEKLi 

Sipariş U"eti ml 

Oretlmşekl 

11 

Bazı UruılerIçin sert , bazı 
Oriiıler Için sipariş 

Şekil 4.2: Değerlendirmeye Katılan Üretici Firmaların Üretim Şekli 

Ortalama 

7,333 
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Bu sonuçlara göre, kent mobilyalan üreticilerinin (% 4,5) seri üretimi çok az tercih 

ettikleri, bunun yerine sipariş üretimi (% 45,5) ya da bazı ürünler için seri, bazı ürünler 

için sipariş üretim yapmayı (% 50) tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu durumun kent 

mobilyası üretiminin seri üretim tipinde ziyade kesikli üretim tipi özelliğine uygun 

özellik göstermesinden kaynaklandığı ileri sürülebilir. 

4.1.3. Üreticilerin Kullandığı Standartlar 

Çalışmada üreticilerin kullandığı standartlar ile ilgili elde edilen anket bulgulan Tablo 

4.4 ve Şekil 4.3 'de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.4: Kent mobilyaları üretiminde esas alınan standartlar ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Üretici sayısı Frekans oranı 
Standartlar 

-

(Ad.) 

TSE 19 

EN 2 

BS 2 

İSO 7 

Diğer o 

KENT MOBILYALARI ÜROTiMiNDE ESAS ALINAN 
STANDARTLAR 

(o/o) 

63 

7 

7 

23 

o 

TSE (Tli"k standartlan) • EN {Avrupa Birliği Standartlan) D BS {lngllz Standartlan) 

o Iso (Uk.ıslar arası Standarti c.-) • Diğer 

20 ~--------------------------------------------~ 

18 

16 

14 

12 

• 110 
u.. 

8 

6 

4 
7 

2 

~ 

o 
TSE EN BS ıso DIGER 

Standart 

Şekil 4.3 : Değerlendirmeye Katılan Üreticilerin sas Aldığı Standartlar 
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Bu sonuçlara göre; ankete cevap veren 20 üreticinin 19 tanesinin TSE, 2 tanesinin EN, 2 

tanesinin BS, 7 tanesinin ISO standartlarını esas aldığı görülmektedir. Ankete cevap 

veren firmaların bazılarının uluslararası ticaret yapmasından dolayı birden fazla 

standardı birlikte kullandığının ortaya çıktığı bu çalışmada kent mobilyaları 

üreticilerinin üretimde en çok Türk Standartlarını esas aldıkları görülmektedir. 

4.1.4. Projelendirme Şekli 

Kent mobilyası üretiminde esas alınan projelendirme işlemlerinin nasıl 

gocçekleştirldiğinin belirlenmesine yönelik soru ile ilgili. anket sonuçları Tablo 4.5 ve 

Şekil 4.4' de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.5: Projelendirme şekli ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Üretici Frekans 
Standart 

. Projelendirme şekli sayısı oranı 

(o/o) 
sapma 

(Ad.) 

işletmeye ait tasarım birim inde 20 91 

Piyasada mevcut kent mobilyalarının 
1 4,5 

benzerlerini üretmek 10,96966 

Lisans ve teknik işbirliği halindeki işletme 
ı 4,5 

25 

20 

15 -~ 
.lııl: 

~ 
LL 

10 

5 

o 

kuruluşlardan 

KENT MOBIL YALARINI PROJELENDIRME ŞEKLi 

o 3 = Usans ve teknik işbirliği halindeki işletme ve ktrlJuşlardan 
• 2 = Ayasada mevcut kert mobilyalannın benzerlerini üretmek 

1 =Işletmeye ait tasarım biriminde 

~ K4.5 

2 3 

ProjeiWldlrm ..... 
Şekil 4.4: Üreticilerin Kent Mobilyalarını Projelendirme Şekli 

Ortalama 

7,333 



107 

Bu bulgulara göre, ankete katılan kent mobilyaları üreticilerinin ürettikleri kent 

mobilyalarının tamamını işletmelerine ait tasarım biriminde projelendirdikleri 

görülmektedir. Bunun yanında bazı fırmaların işletmeye ait tasarım birimiyle, piyasada 

mevcut modellerin benzerlerini üretmek veya lisans ve teknik işbirliği halindeki 

kuruluşların desteği ile beraber ürünlerini projelendirdikleri görülmektedir. Bu durum, 

frekans dağılım grafiğinde % 91 'lik bir oranla dışarıdan destek almadan projelendirme 

işlemlerini gerçekleştirdikleri şeklinde ortaya çıkmıştır. 

4.1.5. Üreticilerin Hammadde Olarak Tomru~, Kereste ve Taslak ihtiyacını Temin 

Etme Biçimi 

Kent mobilyası için hammadde tedarikinin nasıl karşılandığının belirlenmesi amaçlı bu 

soru ile ilgili anket bulguları Tablo 4.6 ve Şekil4.5'de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.6: Üretimde kullanılan tomruk, kereste ve taslak ihtiyacını temin etme biçimi ile ilgi li 
istatistiksel sonuçlar 

Üretimde kullanılan tomruk, kereste ve Üretici sayısı Frekans oranı 

taslak ihtiyacını temin etme biçimi (Ad.) (o/o) 

Yurtiçi 2 lO 

Yurtdışı o o 

Her iki yoldan 18 90 

ÜRETiMDE KULLANILAN TOMRUK, KERESTE VE 
TASLAK iHTiYACINI TEMIN ETME BiÇIMI 

1• Yurtıç ı • Yurtdışı o Her Ik i )O !dan 1 
20 

"-18 

16 

14 

1 2 

~ 10 
~ 18 LL 

8 

6 

4 ı 
Kı.o 

2 
~ 

o . 
Yurtiç 1 Yurtdı ŞI H er iki yoldan 

Temin .tm• biçimi 

Şekil 4.5: Üreticilerin Tomruk, Kereste ve Taslak ihtiyacını Temin Etme Şekli 
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Bu bulgulara göre, ankete cevap veren 20 firmanın 18 tanesinin üretimde kullandıkları 

tomruk, kereste ve taslak ihtiyacını hem yurt içinden, hem de yurtdışından karşıladığı 

görülmektedir. 2 tanesinin ise bu bu ihtiyacı sadece yurt içinden karşıladığı, doğrudan 

yurtdışından tedarik eden bir üreticinin bulunmadığı görülmektedir. Üretici fırmaların 

üretimde kullandıkları ağaç türlerine göre fiyat analizi yaparak uygun fiyat ve kaliteli 

olanları daha uygun yollarla temin etmeye çalıştıkları için her iki yoldan hammadde 

tedarikine başvurdukları ortaya çıkmaktadır. 

4.1.6. Üretimde Kullanılan Malzemelerin Önem Sırası .. 
Kent mobilyası üreticilerinin, üretimde kullanılan malzemelerin önem sırasına 

verdikleri cevaplar la ilgili anket bulguları Şekil 4.6' da gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

ÜREıiMDE KULLANILAN MALZEMELER 

Ahşap • Beton o Plastik maız.emeler o Metal malz.emeler • Cam 1 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
2 4 

En az önemli=1 En çok önemll=5 

3 

önemsırası 

Şekil 4.6: Üretimde Kullanılan Malzemelerin Önem Sırası 

5 

Bu bulgulara göre, değerlendirmeye katılan üreticilerin % 75'i üretimde en önemli 

malzeıne olarak ahşap malzemeyi seçtiği, sonra sıra ile metal malzemeleri (% 15) ve 

plastik malzemelerin (% ı O) önemli bulunduğu görülürken camın en önemli malzemeler 

arasında gösterilmediği ortaya çıkmaktadır. Ancak, beton ve camın orta ve az düzeyde 

önemli (%ı 5-80) malzemeler durumunda kabul gören bir malzeme oldukları 

görülmektedir. 
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4.1.7. Üretimde Kullanılan Ağaç Türleri 

Kent mobilyası üreticilerinin üretimde kullandıkları yerli ve yabancı ağaç türlerinin 

belirlenmesi amacı ile sorolmuş soru ile ilgili anket bulguları yerli ağaç türleri olarak 

Tablo 4.7 ve Şekil4.7'de, ithal ağaç türleri olarak Tablo 4.8 ve Şekil4.8 ' de gösterildiği 

gibi belirlenmiştir. 

1. Üretimde Kullanılan Yerli Ağaç Türleri 

Tablo 4.7: Üretimde kullanılan yerli ağaç türleri ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Üretimde 

kullamlan yerli 

ağaç tü ri eri 

Çam 

Ladin 

Göknar 

M eşe 

Kay m 

Gürgen 

S edir 

20 

%45 
18 

16 

14 

12 

... 
i 10 
~ 

8 

6 

4 

2 

o 
Çam 

Üretici sayısı Frekans oranı Standart 

(Ad.) (o/o) sapma 

18 45 

6 15 

ı - 2,5 

10 25 6,369571 

ı 2,5 

3 7,5 

ı 2,5 

ÜREl'iMDE KULLANILAN YERLI AGAÇ TÜRLERi 

La d n Göknar 

1 Yerli ağaç türleri 1 

M eşe 
Ağaçtürteli 

Kay n Gürgen 

Şekil 4.7: Üretimde Kullanılan Yerli Ağaç Türleri 

Ortalama 

5,714286 

Se dr 
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Bu sonuçlara göre, değerlendirmeye katılan kent mobilyaları üreticilerinin üretimde % 

45'lik oranla en çok Çam ağacı, ikinci olarak % 25'lik oranla Meşe ağacı odununu 

kullandıkları görülüyor. Daha sonra sırası ile kullanılan ağaç türleri Ladin (% 15), 

Gürgen (% 7 ,5), Ka yın (% 2,5), Göknar (% 2,5) ve S edir (% 2,5) şeklinde 

belirlenmiştir. 

2. Üretimde Kullanılan ithal Ağaç Türleri 

Tablo 4.8: Üretimde kullanılan ithal ağaç türleri ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Üretimde kullanalaq Üretici sayısı Frekans oranı Standart 
Ortalama 

ithal ağaç türleri (Ad.) {o/o) sapma 

Sapelli 5 12,5 

İroko 10 25 

ithalkayın 2 5 

ithal meşe 2 5 

ithal çam 4 10 3,94053 4,4444 

Tik 12 30 

Sekoya 2 5 

Ayous 2 5 

Limba ı 2,5 

ÜRE-riMDE KULLANILAN ITHAL AGAÇ TÜRLERI 

ı ihaı ağaç tl.i1erl ı 

1 4 ~~----~~-----------

12+---------------------------~ 

10 +----

8+----

4 

2 

o 
Sapeli .-oım Ithal Kay n ihal M eşe Ithal Çam Ti k SekO'( a Ayous U rrma 

Ağaç 1ü ı1eri 

Şekil 4.8: Üretimde Kullanılan ithal Ağaç Türleri 
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Bu sonuçlara göre kent mobilyaları üretiminde ithal ağaçlardan en çok Tik (% 30), 

sonra İrakonun (% 25) kullanıldığı görülmektedir. Üretimde kullanılan diğer ithal ağaç 

türleri ise Sapelli (% ı2,5), Çam (% ı 0), Meşe, Kayın, Sekoya ve Ayous (% 5) 

belirlenirken Limba (% 2,5) oranla en az kullanılan tür olarak belirlenmiştir. 

4.1.8. Üretimde Kullanılan Hammadde de Aranılan Özellikler 

Bu amaçla sorulan sorular neticesinde elde edilen anket bulguları Şekil 4.9'da 

gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

"ÜRETiMDE KULLANILAN HAMMAOOE DE ARANILAN ÖZELLIKLERiN 
ÖNEM SIRASI 

l cı Kalite 
o Temin kolayhğ ı 

• Estetik öz.elllkler 
• lşıe nme ve şekilendirile bilme öze Dikleri 

• Fiyat 
o Dayanıklılık sınıfı 

Direnç öz.ell klerl 

m ~----------------------------------------------~ 

2 3 
En az önemll=l En çok önemli=7 

4 

önem suası 

5 6 

Şekil 4.9: Üretimde Kullanılan Hammadde de Aranılan Özellikler 

7 

Bu bulgulara göre Şekil 4.9'da üreticilerin üretimde kullandıkları hammadde de 

aradıkları özelliklerin önem sırası belirlenmiş olup, en çok önemliden (7) en az önemli 

(1) olana doğru değer sıralaması gösterilmektedir. Değerlendirmeye katılan firmaların 

üretimde kullandıkları hammadde de öncelikli olarak kaliteye (% 45), sonra sırası ile 

fiyata (% 30), dayanıklılığa (% 15) ve işlenme özelliklerine (% ı O) önem verdikleri 

belirtile bilir. 

Ayrıca, grafiğe göre üreticilerin kullandıkları hammaddenin işlenme ve 

şekillendirilebilme özelliklerine (% 55), hammaddenin temin kolaylığına (% 20), direnç 
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özelliklerine (% 15) ve estetik özelliklerine (% 1 O)'luk oranlada hammadde de aranılan 

özelliklerden en az önem verilenler olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum, kent 

mobilyalarımn özelliklerinin üreticilerce tam olarak içselleştirilemeyeşinin bir 

göstergesi olarak açıklanabilir. Zira, estetik özelliklerin ve direnç özelliklerinin en çok 

önemli nitelikteki aranan özellikler arasında sayılmaktadır. 

4.1.9. Üreticilerin Ar-Ge ve Kalite-Kontol Bölümleri 

Kent mobilyaları üreticilerinin Ar-Ge ve Kalite-Kontrol çalışmalarıyla olan ilgilerinin 

ortay~konması amacıyla sorulan bu soru ile ilgili elde edilen~et sonuçlan Tablo 4.9 

da ve Şekil4.10'da gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.9: Üretici işletmelerde Ar-Ge ve Kalite-Kontrol bölümünün bulunma duruma ile ilgili 
istatistiksel sonuçlar 

Üretici işletmelerde Ar-Ge Üretici 
Frekans oranı Standart 

ve Kalite-Kontrol sayısı 
(o/o) sapma 

bölümünün durumu (Ad.) 

Evet 7 35 
4,24264 

Hayır 13 65 

ÜREı1ciiŞLETMa.ERDE AR-GE VE KALITE-KONTROL 
BÖLÜMÜ BULUNMA DURUMU 

Evet • Hayır 1 

14 ~------------------

12~--------------------------------

10~--------------------------------

6 +--------

4 +--------

2 +--------

o +--------
Evet Hayır 

Ar-Ge ve Kalite-Kontml b ölü mü bu km mo d urumu 

Ortalama 

10 

Şekil 4.1 O: Üretici İşletmelerde Ar-Ge ve Kalite Kontrol Bölümünün Durumu 
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Bu bulgulara göre, ankete cevap veren 20 adet firmanın 7 tanesinin Ar-Ge ve Kalite

Kontrol bölümünün olduğu, 13 tanesinin Ar-Ge ve Kalite-Kontrol bölümünün olmadığı 

belirlenmiştir. Buna göre, değerlendirmeye katılan üretici tirmalann % 65 ' inin Ar-Ge 

ve Kalite-Kontrol bölümüne gerek duymadıkları veya önem vermedikleri söylenebilir. 

4.1.10. Üreticilerin Uluslararası veya Ulusal Kalite Güvence Belgeleri 

Üreticilerin uluslararası veya ulusal kalite güvence belgelerine sahip olup olmama 

durumlarının belidendiği bu soru ile ilgili anket bulguları Tablo 4.10 ve Şekil 4.11 ' de 

.. gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.10: Üretici işletmelerde uluslar arası veya ulusal kalite güvence belgeleri bulunma 
durumu ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Üretici işletmelerde uluslar 
Üretici 

arası veya ulusal kalite Frekans oranı Standart 
sayısı 

güvence belgeleri bulunma (o/o) sapma 
(Ad.) 

durumu 

Evet 13 65 
4,24264 

Hayır 7 35 

ULUSLARARASI VEYA LLUSAL KALiTE GÜVENCE 
BELGELERi BLLUNMA DURUMU 

Evet • Hayır 1 

14 

12 

10 

8 
• c 
~ 
f 
u. 

6 

4 

2 

o+---
Evet Hayır 

uıuslara111sıveya ulusal kalitegüvence belgesi bulunmadurumu 

Ortalama 

10 

Şekil 4.11: Üreticilerin Ulu lararası veya Ulusal Kalite Güvenceleri Bulunma Durumu 
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Bu bulgulara göre, değerlendirmeye katılan 20 adet kent mobilyası üreticisinin % 

65'inin uluslar arası veya ulusal kalite güvence belgesine sahip olduğu, % 35 ' inde ise 

hiçbir kalite güvence belgesinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 

4.1.11. Üretimde Karşılaşılan Sorunlar 

Kent mobilyası üretiminde karşılaşılan sorunların belidendiği bu soru ile ilgili anket 

bulguları Şekil 4.12' de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

.. 
c 
ı 
G.l ... 
Ll. 

ÜRElifJIJE KARŞlLAŞlLAN SORU~RN ÖNCEUK 
SIRALAMASI 

lo Harrrnad<Eye bağ ~ sorı..nar • işçiiğe bag ~ sonnar 
D üretim alanmyeter1 olmaması D Yetersiz makine parklJ'u (f eknoloj yetersizi ği) 

• Tasarım ve projelendrme sorlltm 

25 ~----------------------------~--------------------~ 

20 

15 

10 

5 

o 
2 3 4 5 

En az=l En çok=5 Karşılaşiian oorunlann öncelik sıras 

Şekil 4.12: Üretimde Karşılaşılan Sorunlar 

Bu bulgulara göre, ankete cevap veren 20 adet firmanın üretimde en çok karşılaştığı 

sorunların işçiliğe bağlı sorunlar (% 35) ile tasarım ve projelendirme sorunları (% 35) 

olduğu, daha sonra sırası ile teknoloji yetersizliği (% 20) ve hammaddeye bağlı sorunlar 

(% 1 O) geldiği görülmektedir. Diğer taraftan üretim alanlarının yetersizliği (% 25-40) 

sorununun orta ve en az karşılaşılan sorunlar arasında yer aldığı ortaya çıkmıştır. 



115 

4.1.12. Üreticilerin Üretimde Kullandıkları Malzemelerin Estetik Özellikleri 

Karşılama Oranları 

Kent mobilyalarında malzemelerin estetik özellikleri karşılama oranlarının belirlenmesi 

ile ilgili olarak elde edilen anket sonuçları Şekil 4. ı 3 'de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

25 

lREı1MDE Kl.LLANLAN MALZEMELERiN ESlETi< 
ÖZELLiKLERi KARŞILAMA ORANLARI 

ı Ahşap • Plastik malz.emeler D Metal malzerreler D Beton • Cam ı 

2 3 4 

E ste1ik ozemkıen karşılama suas 

En az =1 En çok=5 

5 

Şekil 4.13. Üretimde Kullanılan Malzemelerin Estetik Özellikleri Karşılama Oranları 

Bu sonuçlara göre değerlendirmeye katılan üreticiler, üretimde estetik özellikleri 

karşılama bakımından en çok ahşap malzemeyi (% 75) sonrasında ise metal 

malzemeleri (% ı 5) ve plastik malzemeleri (% ı O) tercih ettikleri görülmektedir. 

Ayrıca, estetik özellikleri karşılama bakımından üretimde az oranda beton ve cam 

malzemeyi tercih ettikleri belirtilebilir. 

4.1.13. Kent Mobilyaları Üretimi İçin Kullandığınız Ahşap Malzeme de Aradığınız 

Özellikler 

Kent mobilyaları için ahşap malzernede aranılan özelliklerin belirlenmesi ile ilgili bu 

soruda, anket sonuçları Şekil4.14'de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 



ı 16 

ÜREliMDE KUUANILAN AHŞAP AllEMB.ERDE 
ARA LAN ÖZELLiKLERiN DUR! U 

Fiyat • Dayanıklılık özel gi o Rengi ve estetik ~eli g i o Direnç öıe li ğ i • Tenin kol ay bğ ı 

25 ~----------~------------~--------------------------~ 

lt 

li 
Jl: e 
u. 

1 2 3 4 5 6 
En az önemli=l En çok önemli:::ı6 Özel ·klertn ön mı sırag 

Şekil 4.14: Üretimde Kullanılan Ahşap Malzernede Aranılan Özellikler 

Ankete katılan 20 adet fırma üretimde kullandıkları ahşap malzemelerde en çok fıyat ve 

dayanıklılık özelliklerini (% 45), daha sonra direnç ve işlenme özelliklerinin 

uygunluğunu (% 5) aradıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra ayrıca, grafiğe göre 

üretimde kullanılan ahşap malzemelerde en az işlenme özelliğinin (% 55) ve temin 

kolaylığının (% 20) aranılan özellikler arasında sayıldığı görülmektedir. 

4.1.14. Üretimde Kullanılan Ahşap Malzemeler 

Kent mobilyası üretiminde kullanılan ahşap malzemelerin belirlenmesi ile ilgili elde 

edilen anket sonuçları Tablo 4.11 de ve Şekil 4.15 'de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 
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Tablo 4.11: Üretimde kullanılan ahşap malzeme türleri ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Üretimde kullanılan ahşap Üretici say1s1 Frekans oranı 

malzemeler (Ad.) (%») 

Lamine malzeme 16 32 

Masif malzeme 15 30 

Kontrplak 5 lO 

OSB o o 
Kontrtabla 2 4 

Yonga levha 5 lO . ~ 

MDF 7 14 

Lif levha (HDF) o o 
Diğer o o 

KENT MOBiL YALARILREıi . NDEKUu.A LANAHŞAP 

MALZEME lÜRLERi 

Lan'ine mailerne • Masif mafl.eme D Kortrplak DOSB • Kortrtabla 
• Yorgaleı.ıha • MDF D Lif levha (1-DF) • Diğer 

18 

IJW 
16 

14 

12 

• 10 
c 
la 
Jl: 
! 
IL 8 

6 

4 

2 

M • • o 
Lam ne Masif Kortrplak OSB Kortrtabla Yorga MDF Liflevha Diger 
rrazerre mafl.eme levha o-! OF) 

Ah~ malzeme 

Şekil 4.15: Üretimde Kullanılan Ahşap Malzeme Türleri 
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Bu sonuçlara göre değerlendirmeye katılan üreticilerin kent mobilyaları üretiminde 

ahşap malzeme olarak en çok lamine (% 32) ve masif ağaç malzemeyi (% 30) 

kullandıkları ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise, MDF (o/o 14), yonga levha (% 10), 

kontrplak (% 10) ve kontrtabla (% 4) olduğu görülmektedir. Değerlendirmeye katılan 

üreticilerin üretimde ahşap malzeme olarak OSB ve HDF gibi diğer ahşap esaslı 

ürünleri kullanmadıkları görülmektedir. 

4.1.15. Kent Mobilyalarındaki Ahşap Konstrüksiyonlarda Birleştirme Şekilleri 

Kent mobilyası konstrüksiyonlarındaki birleştirme şekillerinin .belirlenmesi ile ilgili 

anket sonuçları Şekil 4.1 6' da gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

"' c 
ı 
CD ... 
u.. 

AHŞAP KONSTRÜKSiYONLARDA BiRLEŞTiRME ŞEKiLLERi 

Sabit • Demonte o Hem sabit, hem dermnte 1 

25 ~------------------------------------------------------

20+---~----r---------------------.----.----------------~ 

15 

%24 
10 

O+--

otLrnıa grubu 

%24 

%19 

Oy un al anı el emanlan Masa grubu 

Ürün gruplan 

%10 

Zerrin ctlşeme 
ele marıla-ı 

Şekil 4.16: Ahşap Konstrüksiyonlarda Birleştirme Şekilleri 
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Bu sonuçlara göre, ankete cevap veren 20 adet kent mobilyası üreticisinin ürettiği 

oturma ve masa gruplarının ahşap konstrüksiyonlarında en çok hem sabit hem demonte 

birleştirme şeklini tercih ettiği (% 24) belirtilebilir. Demonte birleştirme şeklini tercih 

oranı ise % 3 olarak belirlenmiş olup sabit birleştirme şeklinin doğrudan tercih 

edilmediği ortaya çıkmıştır. 

Oyun alanı elemanlarında da aynı şekilde hem sabit hem demonte birleştirme şeklinin 

en çok tercih edildiği (% 19), bunu % 5 oranla demonte birleştirmelerin izlediği ve sabit 

birleştirmelerin tek başına tercih edilmediği ortaya çıkmıştır. 

Masa grubunda da aynı şekilde sabit ve demonte birleştirmelerin birlikte 

kullanılmasının tercih edildiği (% 24 ), demonte birleştirmelerin % 3 oranında tercih 

edildiği görülmektedir. 

Zemin döşeme elemanlarında ise % 12 oranında demonte birleştirmeler tercih edilirken, 

% 1 O oranında hem sabit hem demonte birleştirmelerin birlikte kullanılması tercih 

edilirken sabit birleştirmeler tek başına tercih edilmemiştir. 

4.1.16. Kent Mobilyaları İçin Bakım ve Onarım Gereksiniminde Ahşap 

Malzemenin Durumu 

Kent mobillyalarında bakım ve onarım gereksiniminin ahşap malzeme için durumunun 

belirlenmesi ile ilgili anket bulguları Tablo 4.12 de ve Şekil 4.17'de gösterildiği gibi 

belirlenmiştir. 

Tablo 4.12: Ahşap malzemenin bakım ve onarım süresinin diğer malzemelere göre 
karşılaştırılması ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Ahşap malzemenin bakım ve onarım süresinin Üretici sayısı Frekans oranı 

diğer malzemelere göre karşılaştırılması (yıl) (Ad.) (o/o) 

0-2 3 ı 5 

2-4 12 60 

4-6 5 25 

6-8 o o 
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KENT MOBL YALARIN:>A AHŞAP MALZEMENiN BAKlM VE ONARI 
GEREKSiNiMiNiN DiGER MALZEMELERE GÖRE KARŞILAŞllRILMASI 

0-2 yıl • 2-4yıl o4-6 y ~ o 6-8 y~ 1 

1 4 ~------------------------------

12+---------------

10+---------------

8+---------------

6+---------------

s 
2 

o 
2-4 6-8 0-2 y 

Şekil 4.17: Kent Mobilyalarında Ahşap Malzemenin Bakım ve Onarım Durumu 

Bu bulgulara göre, değerlendirmeye katılan kent mobilyası üreticilerinin ürettikleri 

ahşap kent mobilyalarının% 60'ının 2-4 yıl içerisinde, % 25'inin 4-6 yıl içerisinde % 

15'inin 0-2 yıl içerisinde, bakım ve onarım gereksinimi duyduğu belirtilebilir. Böylece, 

Türkiye'de üretilen çoğu kent mobilyalarının hiçbir bakım ve onarım görmeden 2-4 yıl 

civarında kullanım ömrü olduğu söylenebilir. Ayrıca, üretilen ahşap kent mobilyaianna 

6 yıldan az bir sürede mutlaka bakım ve onraım gerektirdiği yapılan çalışmada ortaya 

çıkmıştır. 

4.1.17. Üretimde Kullanılan Ahşap Malzemenin Kalitesi 

Üretimde kullanılan ahşap malzeme kalitesi ile ilgili üreticilerin durumunun 

belirlenmesi amaçlı bu soru ile ilgili anket sonuçları Tablo 4.13 ve Şekil 4.18 de 

gösterildiği gibi belirlenmiştir. 
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Tablo 4.13: Ülkemizdeki ahşap malzemelerin üretimdeki beklentileri karşılama durumları ile 
ilgili istatistiksel sonuçlar 

Ülkemizdeki ahşap Üretici 
Frekans oram Standart 

malzemelerin üretimdeki sayısı Ortalama 
(o/o) 

beklentileri karşılama durumu (Ad.) 
sapma 

• c 
J! 
Cl) 

ıt 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Evet 13 65 
4,2426 

Hayır 7 35 

ÜLKEMizDEKI AHŞAP MALZEMELERIN KALllESININ ÜREıiMDEKI 
BEKLENıiLERI KARŞILAMA DURUMU 

Evet •Hayır 1 

Evet Hayır 

Beldenileri karşı:lama 

Şekil 4.18: Ahşap Malzemenin Üretimdeki Beklentileri Karşılaması 

10 

Bu sonuçlara göre, ülkemizdeki ahşap malzemelerin, değerlendirmeye katılan 

üreticilerin % 65'inin üretimdeki beklentilerini karşıladığı, % 35'inin üretimdeki 

beklentilerini karşılamadığı görülmektedir. Bu durum, ahşap malzernede kalite 

sorunlarının hala çözülemeyen sorunlar içinde yer aldığını göstermesi bakımından 

önemlidir. 
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4.1.18. Vandalizm 

Kent mobilyası üreticilerinin vandalizm hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi ile 

ilgili elde edilen anket sonuçları Tablo 4.14 de ve Şekil 4.19' da gösterildiği gibi 

belirlenmiştir. 

Tablo 4.14: Üreticilerin vandalizm hakkındaki bilgi düzeyleri ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Üreticilerin 

vandalizmi bilme 

durumu 

Evet 

Hayır 

Üretici sayısı Frekans oranı 
Standart sapma 

(Ad.) (o/o) 

5 25 
7,07106 

15 75 

KENT MOBiL YALARI ÜREliCiLERiNiN VANDALilMi 
BiLME DURUMUNU 

Evet • Hayır 1 

Ortalama 

10 

16 ~--------------------------------------------------~ 

4lt 
c 

14+----------------------------------

12+----------------------------------

10+----------------------------------

1 8+---------------------------------
LL. 

4+----

2+----

Evet 
VandaJizmi biliyor musunuz? 

Hayır 

Şekil 4.19: Üreticilerin Vandalizm Bilgisi 

Bu sonuçlara göre, ankete cevap veren fırmaların% 75 ' inin vandalizm hakkında bilgi 

sahibi olmadığı , % 25 ' inin ise vandalizm hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilebilir. Bu 

durum, kent mobilyasının işlevsel özellikleri açısından çok önemli bir yetersizliği ortaya 

koymaktadır. 
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4.1.19. Vandalizme Karşı Tercih Edilen Malzemeler 

V andalizme karşı kent mobilyalarında tercih edilen malzemelerin belirlenmesi amacı ile 

elde edilen anket bulgulan Şekil 4.20'deki gibi belirlenmiştir. 

KENT OBiLYAL.ARI ÜRETiMLERiNDE VANDALiZME KARŞI 
TERCiH EDiLEN MALZEMELER 

Ahşap • Plastik rrsllemeler o Metal matlerneler o Cam • Beton 1 

6 ~----~-------------------------------------------------ı 

• c 

5 +---r-----r-------

4 

ı 3 
Cl) ... u. 

2 

1 

1 
En az=1 En çok=5 

2 3 

Tercih suas 

4 

Şekil 4.20: Üretimde Vandalizme Karşı Tercih Edilen Malzemeler 

5 

Yukarıdaki grafik vandalizme karşı en çok tercih edilenden (6) en az tercih edilenin (1) 

sıralamasını göstermektedir. Buna göre 20 adet üretici firmadan vandalizm hakkında 

bilgi sahibi olan 5 adet firmanın cevaplarına göre oluşturulmuştur. Bu amaçla 

vandalizm bilgisine sahip 5 adet firmanın üretimlerinde vandalizme karşı en çok metal 

malzemeleri (% 40), sonrasında ahşap (% 20), plastik (% 20) ve beton (% 20) tercih 

ettikleri, en az ise cam malzemeleri (o/o 1 00) görülmektedir. 
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4.2. TÜRKİYE'DE KENT MOBiLYALARI TÜKETİCİ (BELEDİYELER) 

VERİLERİ 

Araştırma çerçevesinde belirlenen kent mobilyaları tüketicileri ile ilgili olarak 

İstanbul'da ankete katılan belediyelerin listesi ve katılım durumları Tablo 4.15 de 

gösterilmiştir. 

Tab lo 4.15: Ankete Katı lan Kent Mobilyaları Tüketici leri 

Ankete Katıbın 

NO Tüketici Adı .. Bulunduğu 
(+Katıldı) 

Şehir 
(- Katılmadı) 

ı Pendik Belediyesi İstanbul + 

2 Bağcılar Belediyesi İstanbul + 

3 Şişli Belediyesi İstanbul + 
-

4 Sancaktepe Belediyesi İstanbul + 

5 Fatih Belediyesi İstanbul + 

6 Gaziosmanpaşa Belediyesi İstanbul + 

7 Beşiktaş Belediyesi İstanbul + 

8 Sultanbeyli Belediyesi istanbul + 

9 Esenler Belediyesi İstanbul + 

lO Güngören Belediyesi İstanbul + 

ll Avcılar Belediyesi istanbul + 

12 Kadıköy Belediyesi İstanbul + 

13 Üsküdar Belediyesi İstanbul + 

14 Maltepe Belediyesi İstanbul + 

15 Ümraniye Belediyesi İstanbul + 

16 Tuzla Belediyesi İstanbul + 

17 Karta) Belediyesi İstanbul + 

18 Eyüp Belediyesi İstanbul + 

19 Ataşehir Belediyesi istanbul + 

20 Bakırköy Belediyesi istanbul + 

Ankete katılan kent mobilyaları tüketicileri kent mobilyaları çeşitlerinin tamamını veya 

bazılarını kullanmakta olup, çalışma bulgularına ait veriler aşağıda I 6 başlık altında 

verilmiştir. 
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4.2.1. Kent Mobilyalarını Temin Etme Biçimi 

Tüketici olarak belediyelerin kent mobilyalarını temin etme şekillerinin belirlenmesi 

amaçlı soru ile ilgili anket bulguları Tablo 4.16 da ve Şekil 4.21 'de gösterildiği gibi 

belirlenmiştir. 

Tablo 4.16: Tüketiciterin kent mobilyalarını temin etme biçimi ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Kent mobilyalarını temin etme Tüketici sayısı Frekans oram 

biçimi (Ad.) (o/o) 

Kamu 2 8 

Özel 19 76 

Kendimiz üretiyoruz 4 16 

Yurtdışı o o 

MOBiLYALARI TEMiN ETME Biçi 

Kamu • Özel D Kend imiz Üretiyoruz. D Yurt:Jışı 1 

20 
"76 

18 

16 

14 

12 

• c • 10 .:ııı: 
Q) ..... 
lL 

8 

6 

"16 
4 

2 4 

o 
Kamu özel Kendimiz üretiyoruz Yurtdışı 

Aliş biçimi 

Şekil 4.21: Belediyelerin Kent Mobilyalarını Temin Etme Biçimi 
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Bu bulgulara göre, ankete cevap veren 20 adet belediyenin 19 tanesinin kent 

mobilyalarını özel fırmalardan (% 76), 4 tanesinin kendi üretim atölyelerinden temin 

ettiği (% 16), 2 tanesinin kamudan alım şeklinde (% 8) temin ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, değerlendirmeye katılan 20 belediyenin hiçbirisinin yurt dışından kent 

mobilyası temin etmediği belirlenmiştir. Buna göre İstanbul' daki belediyelerin çoğunun 

kent mobilyalaı alımlarını özel fırmalardan temin ettikleri ortaya çıkmış olup, mevcut 

talep düzeyi karşısında sektörün yeterli üretim kapasitesine sahip olduğu söylenebilir. 

4.2.2. Kent 1\Jobilyaları Alımında Dikkat Edilen Hususlar 

Kent mobilyası alımında tüketici olarak belediyelerin dikkat ettikleri özelliklerin 

belirlenmesine yönelik bu soru ile ilgili anket sonuçları Şekil 4.22 'de gösterildiği gibi 

belirlenmiştir. 

• c 
nı .. .... 

LL 

SATlN AU lNDA DiKKAT EDilEN ÖZElliKLER 

Fiyat • Bakım ve onarm kolaylığı o Kulanm örrrü 
o Ergonomik öz.elükler • Hijyen ve çevre sağ k ğı ı alzemeringeri dönüşüm öz.elği 

25~----------------------------------------------------------. 

En az=1. En çok~ önem SıraSI 

Şekil 4.22: Kent Mobilyaları Alımında Dikkat dilen Hususlar 

Bu sonuçlara göre, belediyelerin kent mobilyaları satın alımlarında, en çok kent 

mobilyalarının kullanım ömrüne (% 35) ve fiyatına (% 30) önem verdikleri, sonrasında 
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ise kent mobilyalarının bakım ve onarım kolaylığına (% 20), hijyen ve çevre sağlığına 

(% 10) ve ergonomik özelliklere (% 5) önem verdikleri görülmektedir. Ayrıca, 

değerlendirmeye katılan belediyelerin% 60'ı kent mobilyaları alımlarında malzemenin 

geri dönüşüm özelliğine en az dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu durum, son 

zamanlarda giderek önem kazanan ekolojik yaklaşımların yeterince dikkate 

alınmadığını ortaya koymaktadır. 

4.2.3. Kent Mobilyalarından Olan Şikayetler 

Kent. mobilyalarında en çok görülen şikayetlerin belirlenm~sini amaçlayan bu soru ile 

elde edilen anket sonuçları Şekil 4.23 'de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

KENT MOBiL YALARINJAN OLAN şi KA YEnER 

c Ktjlanım örTYÜ 

o v andalizm 
• çevreye uyumu olmayan tasarımar 

• Bakımve onanm rmsrafı 

o E rgono rri k kusLJiar 
Dış etkiler karşısındaki drenç özei kie ri 

25~--------------------------------------------------------~ 

10 

5 

o -f-----L....---'---r----

1 2 3 4 5 6 

En az=1 En çok=6 önemsnası 

Şekil 4.23: Kent Mobilyalarından Olan Şikayetler 

Bu sonuçlara göre, İstanbul bölgesindeki belediyelerin mevcut kent mobilyalarından 

olan şikayetlerinin önem sırası belirtilmektedir. Ankete cevap veren 20 adet belediyenin 
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% 80'inin kent mobilyalarından olan şikayetlerinin vandalizm olduğu belirlenmiştir. 

Sonrasında ise bakım ve onarım masrafı (% 1 0), kullanım ömrü (% 5) ve dış etkiler 

karşısındaki direnç özelliklerinin(% 5) geldiği görülmektedir. Ayrıca, değerlendirmeye 

katılan belediyelerin çoğunluğunun kent mobilyalannda çevreye uyumlu olmayan 

tasarımları en önemsiz ya da az önemli olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır. 

4.2.4. Kullanım Ömrü veya Yenileme Süresi 

Kent mobilyalarının kullanım ömrünün ve yenileme sürelerinin belirlenmesine yönelik 

olarak belirlenmiş olan anket sonuçları Tablo 4.17 <le ve Şekil 4.24'de gösterildiği gibi 

elde edilmiştir. 

Tablo 4.17: Kent mobilyalarının kullanım ömrü veya yenileme süresi ile ilgili istatistiksel 
sonuçlar 

Kullanım ömrü veya Tüketici sayısı Frekans oranı 

yenileme süresi (ay) (Ad.) (o/o) 

0-12 2 10 

12-24 9 45 

24-36 5 25 

36-48 3 15 

48-60 1 5 

KULLANIM ÖMRO VEYA YENILEME SORESI 

0 - 12 ay • 12- 24 ay o 24-36 ay o 36-48 ay • 48-60 ay 1 

10 

9 

8 

7 

6 -ı::: ta 
5 ~ 

LL 

4 

"15 
3 

2 

o 
0-12 24 -36 36-48 48-60 

Kullanım ömrü VI!!Y.a yenleme süresi 

Şekil 4.24: Kent Mobilyalarının Kullanım Ömrü veya Yenileme Süresi 
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Anket sonuçları, İstanbul bölgesinde değerlendirmeye katılan 20 adet belediyenin kendi 

bölgeleri için kent mobilyalarının kullanım ömrü veya yenileme sürelerinin 

değerlendirilmesini göstermektedir. Değerlendirmeye katılan 20 adet belediyenin 9 

tanesi 12-24 ay içerisinde(% 45), 5 tanesi 24-36 ay içerisinde(% 25), 3 tanesi 36-48 ay 

içerisinde (% 15), 2 tanesi O-ı2 ay içerisinde (% ı 0), ı tanesin de 48-60 ay içerisinde 

(% 5) mevcut kent mobilyalarını kullandığı veya yenileme ihtiyacı duyduğu 

belirlenmiştir. Buna göre, İstanbul' daki belediyelerin çoğunun mevcut kent 

mobilyalarını ı2-24 ay içerisinde kullanılamaz duruma geldiği ya da bu süre zarfında 

yenileme ihtiyacı duyduğu söylenebilir. 

4.2.5. Kent Mobilyalyalarını Yenileme ihtiyacı 

Kent mobilyalarını yenileme ihtiyacının belirlenmesinde etkili faktörlerin tespitine 

yönelik bu soru ile elde edilen anket sonuçları Şekil 4.25'de gösterildiği gibi 

belirlenmiştir. 

CD 
ıı:::: 
td 
~ 
CD ._ 

LL. 

MOBiLYALARI YENiLEME iHıiYACI 

Garanti süresine göre 
D Eskime dururnma göre 

• işlevsellik kalitesindeki düşüşe göre 
D Bölge talebine göre 

25 ~------------------------------------------------------~ 

20 

%15 

1'5 

1'0 

5 -+---

2 3 4 
En az=1 En çok=4 Önem sarasa 

Şekil4.25: Kent Mobilyalarının Yenilenmesine Karar Verme 

Bu sonuçlar, İstanbul'daki belediyelerin mevcut kent mobilyalarını yenileme ihtiyacını 

neye göre karar verdiklerini göstermektedir. Grafiğe göre değerlendirmeye katılan 

İstanbul bölgesindeki 20 adet belediyenin % 65'inin mevcut kent mobilyalarını 
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yenileme ihtiyacını mobilyaların eskime durumuna göre karar verdiği belirtilebilir. 

Sonrasında ise değerlendirmeye katılan belediyelerin % 20' si kent mobilyalarımn 

işlevsellik kalitesindeki düşüşe göre, % 15 'inin ise bölge talebini dikkate alarak kent 

mobilyalarını yenilerneye karar verdiği belirlenmiştir. Yenileme ihtiyacında üreticilerce 

verilen garanti sürelerinin en az önem verilen faktör(% 60) olduğu görülmektedir. 

4.2.6. Kent Mobilyalarının Seçimi 

Kent mobilyalarının seçiminde ve alımında etkili kişi ve kurulların kimler olduğunun 

belirlenmesine yönelik olarak sonılmuş bu soru ile ilgili elde edilen anket sonuçları .. 

Tablo 4.18 de ve Şekil 4.26' da gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.18: Kent mobilyalarının alırnma karar verme durumu ile ilgili istatistiksel sonuçlar 

Kent mobilyalarının alırnma karar Tüketici sayısı Frekans oranı 

verme (Ad.) (o/o) 

Belediye Başkanı ve Meclisi 6 30 

Müdürlük ve Teknik kadro 13 65 

Bölge halkı ı 5 

Muhtarlık o o 

KENT MOBiLYALARININ ALIMINA KARAR VERME 

Belediye Başkanı ve M eelisi • Müdürlük ve Teknik kadro o Bölge halkı o M Ltıtarlık 1 

14 

12+----------------

10+----------------

• 8 +--------------
c: 
ftJ 

.X 

~ 
LL 6 

4 

2 

o 
Belediye Başkarı ve Müdürlük ve Teknik Bölge halkı 

Meclisi kadro 

Kararveren 

M Ltıtarlık 

Şekil 4.26: Kent Mobilyalarının Alırnma Karar Verme 
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Grafikte görüldüğü gibi, değerlendirmeye katılan 20 adet belediyenin % 65'i kent 

mobilyaları alımlarına öncelik olarak ilgili müdürlük ve teknik kadro tarafından karar 

verildiği belirlenmiştir. İkinci olarak Belediye Başkanı ve Meclisinin kent mobilyası 

alımlarına (% 30) karar verdiği ortaya çıkarken, bölge halkının isteklerinin ve 

taleplerinin ise alımlarda pek etkili olmadığı (% 5) görülmüştür. 

4.2.7. Kent Mobilyalarının Tasarımları 

Kent mobilyası tüketicileri olarak belediyelerin kent mobilyası tasarımları hakkındaki 

düşüncelerinin ortaya konması amacıyla sorulmuş bu soruya ilişkin anket bul.guları 

Tablo 4.19 ve Şekil 4.27' de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.19: Ülkemizdeki kent mobilyalarının tasarımları hakkındaki tüketici düşünceleri ile 
ilgili istatistiksel sonuçlar 

Ülkemizdeki kent 
Tüketici 

mobilyalarının tasarımı Frekans oranı Standart 
sayısı Ortalama 

hakkındaki tüketici (o/o) sapma 
(Ad.) 

düşünceleri 

Çok iyi 1 5 

iyi 10 50 
5,2281 5 

Orta 9 45 

Kötü o o 

10+----------------

8 +----------------

m 

-= 6 +----------------
Q) 

u: 

4 +----------------ı 

o 
Çokiyi Iyi Orta KötO 

Dü9ünce 

Şekil 4.27: Ülkemizdeki Kent Mobilyalarının Tasarımları Hakkındaki Düşünceler 
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Bu bulgulara göre, ankete cevap veren 20 adet belediyenin 1 O tanesi ülkemizdeki kent 

mobilyaları tasarımlarının iyi olduğunu (% 50), 9 tanesi orta olduğunu (% 45) ve 1 

tanesinin çok iyi olduğunu ( % 5) düşündüğü belirlenmiştir. Değerlendirmeye katılan 

belediyelerin hiçbirinin ülkemizdeki kent mobilyaları tasarımlarının kötü olduğunu 

düşünmediğini belirtmesine rağmen çok iyi diyenierin oldukça düşük seviyelerde 

olduğu (o/o 5) görülmektedir. 

4.2.8. Özel Tasarlanmış Kent Mobilyası Talebi 

Belediyelerin bölgesel özelliklerine yönelik özel tasarlanmış kent mobilyası taleplerinin 

bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik bu soru ile elde edilmiş anket sonuçları 

Tablo 4.20 ve Şekil 4.28'de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.20: Tüketicilerden bölgeye özel tasarlanmış kent mobilyası talebi ile ilgili istatistiksel 
sonuçlar 

Üreticilerden bölgeye özel tasarlanmış Tüketici sayısı Frekans oranı 

-c: 
t'll 

...-: 
~ 

LL. 

kent mobilyası talebi (Ad.) (
0/o) 

Evet 

Hayır 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

12 60 

8 40 

ıı.JKETICiLERiN BÖLGEYE ÖZEL TASARLANMlŞ 
KENT MOBILYASI TALEBI 

Evet • Hayır 1 

E~t Hayır 

Talep 

Şekil 4.28: Tüketicilerin Bölgeye Özel Tasarlanmış Kent Mobilyası Talebi 
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Bu sonuçlara göre, değerlendirmeye katılan 20 adet belediyenin 12 tanesine kent 

mobilyaları üreticilerinden bölgeleri için özel tasarlanmış kent mobilyaları talebi(% 60) 

olduğu belirlenmiştir. 8 tanesinin ise üreticilerin böyle bir talebinin (% 40) olmadığı 

görülmektedir. 

4.2.9. İstanbul'daki Kent Mobilyalarında Kullanılan Malzemeler 

İstanbul'daki mevcut kent mobilyalarında kullanılan malzemelerin en çoktan en aza 

doğru kullanım oranlarının belirlenmesine yönelik olarak sorolmuş bu soru 

çerçevesiıoıde elde edilen anket sonuçları Şekil 4.29' da gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

• c 
tV 

...-: 
CD 
L. 

LL 

BÖLGELERDEKi KE T MOBiL YALARI YAPI 1 DA 
KULLANILAN MALZEME 

Ahşap • Beton D Plastik Mal.ıerne D Metal Malzeme • Cam 1 

25 ~------------------~--------~--------------------------~ 

20 

15 

10 

5 

o 
2 4 

En az=1 En çok=5 
3 

Önem s1ras1 

Şekil 4.29: İstanbul'daki Kent Mobilyalarında Kullanılan Malzemeler 

5 

Bu sonuçlara göre, değerlendirmeye katılan İstanbul bölgesindeki 20 adet belediyenin 

mevcut kent mobilyalarının yapınında % 85 oranında yapımında ahşap malzeme % 15 

oranında metal malzeme en çok kullanılan malzemeler olarak belirlenmiştir. Buna göre 

İstanbul bölgesinde bulunan mevcut kent mobilyalarının çoğunluğunun ahşap 

malzemeden üretilmiş olduğu söylenebilir. n az önem verilen ve kullanılan 

malzemeler olarak cam ve beton malzemelerin geldiği ortaya çıkmıştır. 
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4.2.10. Ahşap Kent Mobilyalarından Memnuniyet Durumu 

Tüketici olarak belediyelerin mevcut ahşap kent mobilyalarından olan memnuniyet 

durumlarının ortaya konması amacıyla hazırlanmış bu soru ile ilgili elde edilen anket 

bulguları Tablo 4.21 de ve Şekil4.30'da gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Tablo 4.21: Tüketiciterin mevcut ahşap kent mobilyalarından memnuniyet durumu ile ilgili 
istatistiksel sonuçlar 

Tüketiciterin mevcut ahşap kent Tüketici say1s1 Frekans oram 

mobilyalarmdan memnuniyet durumu (Ad.) 
... 

Evet 11 

Kısmen Evet-Hayır 9 

Hayır o 

MEVCUT AHŞAP KENT MOBiLYALARI MEMNUNiYET 
DURUMU 

Evet • Kısmen Evet-Hayı r o Hayı r 1 

(0/o) 

55 

45 

o 

12 ~--------------------------------------------~ 

• r: 
.: 6 +----
G) .. 
IL 

4 -+-----

Evet Kısmen Evet-Hayı r 

Memnuniyet 

Hayı r 

Şekil 4.30: Mevcut Ahşap Kent Mobilyalarından Memnuniyet Durumu 
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Bu bulgulara göre, değerlendirmeye katılan 20 adet belediyenin ll tanesinin mevcut 

ahşap kent mobilyalarından memnun olduğu (% 55), 9 tanesinin kesmen memnun 

olduğu-kısmen memnun olmadığı (% 45) belirlemniştir. Ayrıca, grafiğe göre mevcut 

ahşap kent mobilyalarından memnun olmayan belediyenin olmadığı belirlenmiştir. 

4.2.11. Ahşap Kent Mobilyaları Seçiminde Dikkat Edilen Hususlar 

Ahşap kent mobilyaları seçiminde dikkat edilen hususların öncelik sırasının 

belirlenmesine yönelik hazırlanmış bu soru ile elde edilen anket sonuçları Şekil 4.31 'de 

gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

Fiyat 

o Dayanı kl ılık sıntı 

AHŞAP KENT OBiLYALARI SEÇiMiNDE. DiKKAT EDiLE 
HUSUSLAR 

• Renk ve esteti k öz.eiH kle r 

• Direnç & el li kleri 

25 ~----------------------------------------------------------------------------------------~ 

• c 
ftl 

ii ... u. 

1 2 3 4 5 6 

En az=l En çok=6 önem sıras ı 

Şekil 4.31: Ahşap Kent Mobilyaları Seçiminde Dikkat Edilen Hususlar 

Yukarıdaki grafik en çok dikkat edilenden (6) en az dikkat edilenin (1) değer 

sıralamasının seçim miktarını göstermektedir. Önem sırası en değerliden 6, 5, 4 3 2 I 

en değersiz olana doğru sıralanmaktadır. Değerlendirmeye katılan 20 adet belediyenin 

% 40' ının ahşap kent malzemeleri seçiminde ahşap malzemenin dayanıklılık sınıfına 
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dikkat ettiği, % 20'sinin fiyata, %15'inin renk ve estetik özelliklere, % lü'unun direnç 

özelliklerine dikkat ettiği belirlenmiştir. Buna göre değerlendirmeye katılan 

belediyelerin ahşap kent mobilyaları seçiminde ilk olarak ahşap malzemenin 

dayanıklılık sınıfına dikkat ettikleri görülürken, en az montaj özellikleri (% 65) ile 

tasarım ve konstrüksiyon özelliklerine (% 25) dikkat ettikleri söylenebilir. 

4.2.12. Ahşap Kent Mobilyalarında Karşılaşılan Konstrüksiyon Hataları 

Ahşap kent mobilyalarında karşılaşılan konstrüksiyon hatalarının öncelik sıralarının 

belirlenmesi amaçlı bu sorudan elde edilen anket sonuçları Şekil 4.32'de gösterildiği 

gibi belirlenmiştir. 

., 
c 
ftl 
.:.: e 
u.. 

AHŞAP KENT MOBiLYALARlNDAKi KONSTRÜKSiYON HATALARI 

• Standart dışı malzeme kullarımndan kaynaklanan iş levse iH k kaybı 

D özensiz i şçili kten kaynaklanan montaj hciası 

D Tekonoloj yete rsizfi ğ i n<:En kaynaklanan i ş l eme tekni {jndeki ıletim hatası 

• Kullanılan malzerneye uygun bi rleştirme şekli ve e lemanının seçileıTBmesi 

Ic Kullanım amacınauy gun birle ştirıTB şeklilin seçilmemesi 

25 ~------------------~--------

20 

15 

10 

5 

o 
1 2 4 

En az= ı En çok=5 
3 

Konstrüksiyon hatalan 

Şekil 4.32: Ahşap Kent Mobilyalarında Karşılaşılan Konstrüksiyon Hataları 

5 

Bu grafikte, İstanbul bölgesinde değerlendirmeye katılan 20 adet belediyenin ahşap kent 

mobilyalarında en çok karşılaştıkları konstrüksiyon hataları gösterilmektedir. Anket 

sonuçlarına göre İstanbul ' daki belediyelerin ahşap kent mobilyalarında% 55 lik oranla 

en çok özen iz işçilikten kaynaklanan montaj hatalarıyla karşılaştıkları belirlenmişti r. 
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Sonrasında ise % 20'lik oranla ahşap kent mobilyalarında üreticilerin teknoloji 

yetersizliğinden kaynaklanan işleme tekniğindeki üretim hatalarıyla karşılaştıkları, % 

15 'lik oranla kullanım amacına uygun olmayan birleştirme şeklinin seçilmesinden 

kaynaklanan hatalar ve % lO'luk oranla standart dışı malzeme kullanımından 

kaynaklanan işlevsellik hatalarıyla karşılaştıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan, en az 

standart dışı malzeme kullanımından kaynaklanan işlevsellik kaybı hatalarıyla (% 50), 

ve kullanım amacına uygun olmayan birleştirme şeklinin seçilmemesinden kaynaklanan 

hatalar(% 30) ile karşılaştıkları görülmektedir. 

4.2.13. Ahşap Kent Mobilyalarının Bakım, Koruma ve Onarımında Kullanılan 

Önlemler 

Ahşap kent mobilyalarının bakım, koruma ve onarımında kullanılan önlemlerin önem 

önem sırasının belirlenmesi amaçlı bu soru ile elde edilen anket sonuçları Şekil 4.33 'de 

gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

• c 
J:! 
e 
LL 

AHŞAP KENT OBILYALARININ BAKIM,KORUMA VE ONARI DA 
KULLANILAN ÖNLEMLER 

D Tarafımızdan hiçb ir koruma. bakm ve onarım yapdmarraktadır. P la nlama çahşrrala.n çe rçevesinde yenis i lle 
değ i ştirilir. 

D üreticiden Isteni len garanti kapsamında bakım, koruma ve o narının ıste nilmasi 

• D üz.e ni o lmaya n. fakat b ö lge halkından ge le n taı eb e göre sade ce hasarlı y üz.ey I şlemle rini n y enl i enmesi 

l-ler y• düz.enll o la rak boya ve ve rni k g ibi y üz.ey i şlemlerinin ye nile nmesi 

25 

20 

15 

10 %100 

5 

o 
1 2 3 4 

En az=1 En çok=4 Ku 

Şekil4.33: Ahşap Kent Mobilyalarının Bakım , Koruma ve Onarımında Kullanılan Önlemler 

Bu sonuçlara göre, İstanbul bölgesinde değerlendirmeye katılan 20 adet belediyenin 

mevcut ahşap kent mobilyalarının bakım, koruma ve onarımında ne tür önlemler 
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aldıkları belirlenmiş olup, değerlendirmeye katılan belediyelerin % 70'inin mevcut 

ahşap kent mobilyalarına her yıl düzenli olarak boya ve vemik gibi yüzey işlemlerinin 

yenilenmesi işlemlerini uyguladığı görülmektedir. Sonrasında ise % 25 'inin düzenli 

olmayan, fakat bölge halkından gelen talebe göre sadece hasarlı yüzey işlemlerinin 

yenilenmesini gerçekleştirdiği ve % 5 'inin üreticiden istenilen garanti kapsamında 

bakım, koruma ve onarımın istenilmesi şeklinde gerçekleştirdiği görülmektedir. Diğer 

taraftan, değerlendirmeye katılan belediyelerin tamamının hiçbir koruma, bakım ve 

onarım yapmayıp, planlama çalışmaları çerçevesinde yenisi ile değiştirme şeklindeki 

önlemlere başvurmadığı görülmektedir. 

Buna göre, İstanbul' daki ahşap kent mobilyalarının büyük çoğunluğunun her yıl düzenli 

olarak bakım, boya ve vemik gibi işlemler gördüğü söylenebilir. 

4.2.14. Tarihi Özelliideri Koruma ve Yansıtma Bakımından Tercih. Edilen 

Malzemeler 

Kent mobilyalarında tarihi özellikleri koruma ve yansıtma bakımından tercih edilen 

malzemelerin belirlenmesi amaçlı bu soru ile ilgili elde edilen anket bulguları Şekil 

4.34' de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

i ...... 

BÖLGELERiN TARiHI ÖZELLIKLERINI KORUMA VE YANSlTMA 
AÇlSlNDAN KENT MOBILYALARI ALIMINDA TERCIH EDiLEN 

MALZEMELER 

A hşap • P lastik malz.eme ler o Metal malzemeler o Beton • Cam 1 

25·---------------------------------------------------------~ 

20 

15 

10 

5 

o 
1 

En az= 1 En çok=S 
2 3 

Tercrh scras• 

4 5 

Şekil4.34: Tarihi Özellikleri Koruma ve Yansıtma Açısından Tercih Edilen Malzemeler 
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Bu bulgulara göre, İstanbul bölgesinde ankete cevap veren 20 adet belediyenin 

bölgelerindeki tarihi özellikleri koruma ve yansıtma amacıyla kent mobilyaları 

alımlarında hangi malzemeleri tercih ettikleri belirlenmiş olup, değerlendirmeye katılan 

20 adet belediyenin% 90'ının ahşap malzemeleri,% 5'inin metal malzemeleri, diğer% 

5'inin plastik malzemeleri öncelikli olarak tercih ettiği görülmektedir. Değerlendirmeye 

katılan belediyelerin tamamının cam malzemeleri tercih etmedikleri belirlenmiştir. 

Buna göre, İstanbul' daki belediyelerin çoğunluğunun ahşap malzemeyi ilk sırada, cam 

malzemeyi son sırada tercih ettikleri söylenebilir. 

4.2.15. Vandalizme Karşı Tercih Edilen Malzemeler 

Kent mobilyalarında vandalizme karşı tercih edilen malzemelerin öncelik sırasının 

belirlenmesi amaçlı bu soru ile elde edilen anket sonuçları Şekil 4.35 'de gösterildiği 

gibi belirlenmiştir. 

• c .., 
i ... u. 

25 

20 

15 

10 

5 

KENT MOBiL YA LARI ALIMINDA VANDALizME KARŞI 
TERCiH EDiLEN MALZE B..ERJ4 TERCiH SIRASI 

Ahşap • Plastik matz.ermer o Meta rm~emeler o Cam •BEton 1 

o -f----1...--__J_--,--

2 
En az=1 En çok=S 

3 

Terah sırası 

4 

Şekil 4.35: Vandalizme Karşı Tercih dilen Malzemeler 

5 
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Yukarıdaki grafik, İstanbul'da değerlendirmeye katılan belediyelerin kent mobilyaları 

alımlarında vandalizme karşı hangi malzemeleri tercih ettiklerini göstermektedir. Bu 

sonuçlara göre, değerlendirmeye katılan 20 adet belediyenin bu amaçla% 50' lik oranla 

ahşap malzemeyi, % 45'lik oranla metal malzemeleri, % 5'lik oranla betonu öncelikli 

olarak tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca, değerlendirmeye katılan belediyelerin % 

90'lık oranla cam malzemeyi tercih etmedikleri görülmektedir. 

4.2.16. Vandalizme Karşı Alınan Önlemler 

Kent. mobilyalarında vandalizme karşı alınan önlemlerin öncelik sıralarının 

belirlenınesini amaçlayan bu soru ile elde edilen anket sonuçları Şekil 4.36'da 

gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

KENT MOBiL YA LARlNDA VANDALiZME KARŞI ALINAN ÖNLEMLER 

Önlem ahnanıarmkta • Halkı Bilinçlendirme o M allernenin çap kalınlığn arttrrm 
o Daha fazJa vidalarm • Bekçi ve güveiii k önlemleri al rm 

• c 
la 
.X 
! 
LL 

25 ~----------~~----------------------------------------~ 
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Cam Beton 

Şekil4.36: Kent Mobilyalarında Vandalizme Karşı Alınan Önlemler 
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Yukarıdaki grafik, İstanbul bölgesinde değerlendirmeye katılan 20 adet belediyenin 

mevcut kent mobilyalarını vandalizme karşı korumada ne tür önlemler aldığını 

göstermektedir. Bu grafikte vandalizme karşı alınan önlemler malzemelere göre ayrı 

ayrı ele alınmıştır. 

Bu sonuçlara göre, beton ve ahşap malzemenin vandalizme karşı korunmasında, 

değerlendirmeye katılan belediyelerin% 60'ı hiçbir önlem alamamakta, % 20'si park ve 

bahçelerde bekçi ve güvenlik önlemleri almakta, % ı O'u daha fazla vi dalama işlemi 

uygulamakta, o/o 5'i malzemenin çap kalınlığını arttırmakra, diğer o/o 5'i ise halkı 

bilinçlendirme önlemlerini aldığı görülmektedir. 

Plastik malzemelerin vandalizme karşı korunmasında ıse, değerlendirmeye katılan 

belediyelerin o/o 50'si hiçbir önlem alamamakta, % ı 5'i halkı bilinçlendirmeye 

çalışmakla, % ı O'u daha fazla vidalama işlemi yapmakla, o/o 20'si bekçi ve güvenlik 

önlemleri almakta ve % 5'i malzemenin çap kalınlığını arttırarak vandalizme karşı 

önlemler aldığı görülmektedir. 

Metal malzemelerin vandalizme karşı korunmasında belediyelerin aldığı önlemlerin 

dağılımı ise, o/o 60 oranında hiçbir önlem alınamadığı, % 20 oranında bekçi ve güvenlik 

önlemleri alma şeklinde bir önlem alındığı, % 1 O oranında daha fazla vi dalama şeklinde 

önlem alındığı, % 5 oranında malzemenin çap kalınlığını arttırma, 0/o 5 oranında da 

halkı bilinçlendirme önlemlerinin alındığı şeklindedir. 

Cam malzemelerin vandalizme karşı korunmasında ise, belediyelerin aldığı önlemlere 

bakılacak olursa; 0/o 75 oranında hiçbir önlem alınamadığı, % 20 oranında bekçi ve 

güvenlik önlemlerini arttırma ve % 5 oranında da halkı bilinçlendirme önlemlerinin 

alındığı görülmektedir. 

Bu durumda, belediyelerin çoğunun kent mobilyalarını vandalizme karşı korumada 

hiçbir önlem almadığı belirtilebilir. Önleın aln1a konusunda ise en çok park ve 

bahçelerde bekçi ve güvenlik önleınleri alma, sonrasında n1obilyaları daha fazla 

vidalaına işlemiyle korun1a ve halkı bilinçlendirn1e yollarına başvurduğu söylenebilir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan hızlı kentleşme olgusu sonucu değişen 

yaşam koşulları, toplum yapısı, teknolojik gelişmeler, kentlerin planlanması ve 

görünümleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu bilinçle kent plancıları, tasarımcılar, sosyal 

bilimciler, yerel yöneticiler ve endüstri ürünleri üreticileri, uygar, yaşanabilir insan 

gereksinimlerine cevap veren estetik değerlere sahip çağdaş kentler yaratmaya 

çalışmaktadırlar. Bu çerçevede gerek mekan kalitesinin gerekse yaşam kalitesinin . 
yükselmesine katkısı tartışılmaz olan kent mobilyalarının Türkiye' deki durumunu 

inceleyen bu çalışmada elde edilen bulgulara dayanarak kent mobilyaları üretimi ve 

tüketimine (kullanımına) yönelik sonuçlar çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çalışma çerçevesinde elde edilen bilgilere dayanarak, kent mobilyaları ve önemi 

üzerine Türkiye' de çok sayıda bilimsel çalışma ve toplantıların yapılmakta olduğu 

görülmesine rağmen, kent mobilyalarının ayrı bir üretim sektörü olarak durumunu 

inceleyen bir literatür taramasına rastlanmamıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

ülkemizde kent mobilyası üretim sektörünün ağırlıklı olarak Marmara Bölgesinde 

faaliyet gösterdiği, belirlenen toplam 20 üretici fırmanın I 2 tanesinin bu bölgede yer 

aldığının görülmesiyle ortaya çıkmıştır (Tablo 4. I). Ancak, sektörün üretim kapasitesi, 

işletmelerin üretim tiplerinin özellikleri gerekçesiyle belirtmemeleri sonucu tam olarak 

tespit edilememiştir. Fakat, üretici işletmelerce ülkenin talep düzeyini karşılayacak 

üretim kapasitesine sahip oldukları ileri sürülmektedir. Bu durum, tüketici anketİ 

verilerinden elde edilen kent mobilyası temininin yurt içinden gerçekleştirildiği bilgisi 

de göz önüne alınacak olursa Türkiye' de kent mobilyası üretim sektörünün gelişmeye 

açık bir sektör konumunda olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kent mobilyaları üreticilerinin kent mobilyası yapımında birden fazla ürün grubunu 

ürettiği (oturma grubu, oyun alanı elemanları, masa grubu vb.) veya üretmek 

durumunda kaldıkları üretici anketİ bulgularına göre (Şekil 4. I) söylenebilir. Bu durum, 

tüketici anketİ bilgilerine göre (Şekil 4.2 I) kullanacakları kent mobilyalarının% 76'sını 

özel fırmalardan temin eden tüketiciterin ürün gruplarının tamamını veya çoğuuluğunu 

aynı fırmadan temin etmek istemesiyle açıklanabilir. Böylece, üreticilerin tek ürün 
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grubunda uzmanlaşmadığı, yanı birden fazla ürün grubunda uzmaniaşması gerektiği 

söylenebilir. 

Kent mobilyaları üretiminde daha çok bazı ürünler için seri, bazı ürünler için sipariş 

üretim ve sadece sipariş üretim yapıldığı üretici anketİ bulgularından (Şekil 4.2) 

görülebilir. Bunun sebebi ise üretimi basit ve diğer kent mobilyalarına göre daha fazla 

miktarda tüketilen ürün gruplarının (aydınlatma elemanları, çöp kutuları, çiçeklikler vb.) 

seri üretime daha uygun ve maliyetin daha az olması üreticilerin bu ürün gruplarında 

seri üretim yapmayı tercih etmesinin nedeni olduğu ileri sürülebilir. Üretimi fazla 

maliyet gerektiren, kullanım ömrü uzun olan, satış ve pazarlaması kolay olmayan ürün 

gruplarında üreticilerin sipariş üretimi tercih ettiği, ayrıca tüketicinin veya müşteri 

firmanın zaman, miktar ve kalite bakımından özel olarak belirlediği ürün gruplarının 

üretilmesinde de sipariş üretiminin tercih edildiği söylenebilir. Üreticilerin ürettikleri 

ürün gruplarına göre maliyet, zaman, miktar, satış ve pazarlama gibi üretim faktörlerini 

değerlendirerek kendilerine en uygun üretim şeklini seçtikleri söylenebilir. 

Kent mobilyaları üretiminde boyut, kullanım, bakım, malzeme, üretim şekli ve 

standartların belirlenmesinin ve uygulanmasının gerekli olduğunun ortaya çıktığı bu 

araştırmada özellikle; standartlar, üretim teknolojisi, malzeme kalitesi ve uygulama 

tekniği ürünün kullanım süresi ve görünümü üzerinde etkin rol oynamaktadır. Kent 

mobilyaları üreticilerinin üretimde en çok TSE, ikinci olarak ıso standartlarını esas 

aldığı üretici anketİ bulgularından (Şekil 4.3) görülebilir. Bunun sebebi ise üreticilerin 

ürettikleri ürün gruplarının TSE'nin belirlediği standartiara uygun olduğunu ve 

yurtdışına kent mobilyası ihracat yapan üreticilerin ürettikleri ürün gruplarının ıso 

standartlarını esas alarak üretim yaptıklarını belgelemek istemelerinden kaynaklandığı 

söylenebilir. Üretici anketİ sonuçlarından (Şekil 4. ı ı) kent mobilyaları üreticilerinin o/o 

65'inin uluslararası veya ulusal kalite güvence belgelerine sahip olduklarıda ortaya 

çıkmıştır. Bu durum, kent mobilyalarında belgelendirme işlemlerinin henüz yeterli 

düzeyde olmadığını göstermektedir. 

Günümüzde önemini giderek arttıran toplam kalite yöntemi ve sistemlerinin 

ülkemizdeki yetersizliği araştırma konusu alanında da görülmektedir. Çünkü 

araştırmada işletmelerin bir kısn1ının halen bu süreçle yeterince ilgili ve bilgi sahibi 
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olmadığı veya somut çalışmalara girmediği görülmektedir. Bu işletmeler hızla 

uluslararası kabul gören belgelendirme düzeylerine ulaşması, yeni başlayan işletmelerin 

ise bu konuda hiç zaman kaybetmemesi gereklidir. 

Kent mobilyalarının ergonomi ve çeşitli fiziksel özellikleri açısından belli standartiara 

uygun olması, kullanıcıların konforunu arttıracaktır. Tasarımlarında fonksiyonel ve 

estetik özellikler dikkate alınmalı, aynı zamanda olabildiğince özgün tasarımlar 

olmalısı, özgün tasarımların ortaya çıkmasını ve sektörün gelişmesine büyük katkı 

sağlayacağı söylenibilir. 

Üreticilerin, kent mobilyaları üretiminde esas alınan projelendirme işlemlerinin 

işletmelerine ait tasarım biriminde gerçekleştirdiği üretici bulgularından (Şekil 4.4) 

görülebilir. Bu durum, işletmelerin tasarım birimleri oluşturarak piyasada mevcut 

projelerin dışında, farklı ve kendine özgün tasarımlar yaratmak istemeleriyle 

açıklanabilir. Ayrıca, küresel rekabet edebilirliğin zorunlu bir unsuru olarak bu durumun 

önemi ortaya çıkmaktadır. 

Üreticilerin kent mobilyaları yapımında hammadde olarak kullanılandıkları tomruk, 

kereste ve taslak ihtiyacınının% 90'ını hem yurt içinden, hem yurt dışından birlikte her 

iki yoldan temin ettiği üretici anketİ sonuçlarından (Şekil 4.5) görülebilir. Bunun sebebi 

ise, tüketici anket sonuçlarına göre (Şekil 4.31) tüketicil erin ahşap kent mobilyaları 

seçiminde en çok ahşap malzemenin dayanıklılığına, fiyatına, renk ve estetik 

özelliklerine dikkat etmelerinden dolayı ve üreticilerin esas aldıkları standartlara, 

kullandıkları malzeme kalitesine, dayanıklılığa, üretimde kullandıkları ağaç türlerine 

göre fiyat analizi yaparak uygun fiyatlı ve kaliteli olanları daha uygun yollarla temin 

etmeye çalıştıkları için her iki yola başvurdukları söylenebilir. Bu sonuçlarda, son 

yıllardaki küresel ekonomik krizierin etkisinin de olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde üretimde kullanılan ahşap malzemelerin kalitesinin üreticilerin % 65'inin 

beklentilerini karşıladığı % 35'inin beklentilerini karşılamadığı üretici anketİ 

sonuçlarından (Şekil 4.18) görülmektedir. Bu durumda, üreticilerin üretimde 

kullandıkları ahşap nıalzemeleri, ithal etmenin yanı sıra yerli ahşap malzemelerinde çok 
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tercih edildiği söylenebilir. Ayrıca ülkemizdeki ahşap malzemelerin kalitesinden 

memnun olmayan üreticilerin üretimde daha çok ithal malzeme kullandığı ortaya 

çıkmaktadır. 

Kent mobilyaları üretiminde, ahşap malzemenin dayanıklı olması, renk ve estetik 

özelliklerinin iyi olması, doğal olması ve fiyatının uygun olması gibi, bunların yanında 

mukavemet, sertlik, elastikiyet, hafiflik, kolay şekil verebilme ve işlenebilme ayrıca 

dayanıklılığının uygun madde ve vasıtalarla arttırılabilmesi gibi hiçbir malzernede 

birlikte bulunmayan birçok üstün özelliğe sahip olmasından dolayı üreticilerin daha çok 

ahşap malzemeyi tercih ettiği söylenebilir. Ayrıca, tüketici anketİ sonuçlarına göre 

(Şekil 4.29 ve Şekil 4.34) tarihi özellikleri koruma ve yansıtma bakımından ve bölgede 

mevcut bulunan kent mobilyalarının çoğunluğunun ahşap kent mobilyalarından 

oluşmasından dolayı, üretimde daha çok ahşap malzemenin tercih edildiği söylenebilir. 

Üretimde yerli ağaç türleri olarak en çok Çam ve Meşe, ithal ağaç türleri olarak Tik, 

İroko ve Sapelli kullanıldığı üretici anketİ bulgularından (Şekil 4. 7 ve Şekil 4.8) ortaya 

çıkmıştır. Çam ve Meşe ağaç türlerinin ülkemizde kolay temin edilmesi, kolay 

işlenmesi, fiyatının uygun olması ve kullanım yeri dayanıklılığının iyi derecede 

olmasından dolayı, Tik ve Sapelli ağaçlarının uygun fiyatlara ithal edilmesi, renk ve 

estetik özelliklerinin iyi olması ve yerli ağaç türlerinden daha dayaklı olmasından dolayı 

daha çok kullanıldığını belirlenmiştir. Sonuç olarak kent mobilyaları üretiminde yerli 

ağaç türlerinden en çok Çam ve Meşe türleri, ithal ağaç türlerinden Tik,İroko ve Sapelli 

ağacı odunun kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

Kent mobilyaları üretiminde üreticilerin hammadde de önce kaliteye, sonra fiyata ve 

dayanıklılığa önem verdikleri, gerek hammaddenin işleome ve şekillendirilebilme 

özelliklerine, gerekse hammaddenin temin kolaylığına ve direnç özelliklerine pek önem 

vermedikleri üretici anketİ bulgularından (Şekil 4. 9) görülebilir. Bu durum, tüketici 

anketİ sonuçlarına dayanarak (Şekil 4.22) tüketicilerin kent mobilyaları alımlarında 

kullanım ömrüne ve fiyata dikkat etmelerinden dolayı üreticilerin hammadde de önce 

kaliteye, sonra fiyata önem verdikleri söylenebilir. Ayrıca, üreticilerin hammaddenin 

temin kolaylığına, direnç özelliklerine ve dayanıklılığına pek önem vermemeleri kent 
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mobilyalarının özelliklerinin üreticilerce tam olarak içselleştirilemeyeşinin bir 

göstergesi olarak açıklanabilir. 

Üretici bulgularından (Şekil 4.1 0), üretici işletmelerin % 65'inde Ar-Ge ve Kalite

Kontrol bölümünün bulunmadığı, üreticilerin bu bölümlere pek önem vermedikleri 

görülebilir. Bu durum, ülkemizde kent mobilyaları endüstrisinin yeterince gelişemernesi 

ve kent mobilyaianna ait standartlardaki yetersizliğin bir nedeni olarak ileri sürülebilir. 

Bunun sonucunda da kalitesiz malzeme üretimi engellenemernekte ve sonuçta kaynak 

israfı yaşanmaktadn·. 

Kent mobilyaları yapımında en çok karşılaşılan sorunların tasarım ve projelendirme 

sorunları ile işçiliğe bağlı sorunlar olduğunun görüldüğü (Şekil 4.1 2) bu çalışmada, 

üretici işletmelerin kent mobilyalarını projelendirme şekillerini işletmelerine ait tasarım 

biriminde yapmalarına rağmen, kent mobilyaları yapımında tasarım ve projelendirme 

sorunları yaşamaları, kent mobilyaları konusunda teknik bilgiye sahip, uzmanlaşmış 

tasarımcıların olmadığını ve üretimde en çok tercih edilen ahşap malzeme hakkında 

teknik bilgilere hakim personele sahip olmadığı ile açıklanabilir. Diğer taraftan, tüketici 

anketİ sonuçlarından (Şekil 4.27) görüldüğü üzere kent mobilyalarının tasarımlarının 

belediyelerce iyi ve orta durumda olduğunun düşünülmesine rağmen, çok iyi olduklarını 

düşünen belediyelerin çok az sayıda olması, üreticilerin kent mobilyaları yapımında 

karşılaştıkları tasarım ve projelendirme sorunlarına sahip olmaları ile açıklanabilir. 

İnsanlar tarafından ilk çağlardan beri kullanılmakta olan ahşap malzeme, günümüzde 

birçok alanda kullanıldığı gibi kent mobilyaları yapımında da sıkça kullanılmaktadır. 

Kent mobilyaları yapımında, üretimde en çok ahşap malzemenin kullanıldığı ve 

üretimde estetik özellikleri karşılama bakımından en çok ahşap malzemenin tercih 

edildiği üretici anketİ bulgularından (Şekil 4.6) belirlenmiştir. Bunun sebebi ise, ahşap 

malzemenin, psikolojik olarak insana sıcak gelen, insanda sempati uyandıran bir 

malzeme olması, değişik form, tekstür, strüktür, renk ve görünüşe sahip olması, ağaç 

malzemenin, yağlı boya, vernik ve cila gibi maddelerle yüzey işlemleri uygulanmak 

suretiyle daha estetik bir hale getirilmeye uygun olması ve kullanımdan dolayı uğradığı 

eskime süreci boyunca koyu renk ve zengin görünüm kazanan başka bir materyalin söz 

konusu olmaması ile açıklanabilir. 
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Üretimde kullanılan ahşap malzemelerde, üreticilerin en çok fiyat ve dayanıklılık 

özelliğine önem vermesi (Şekil 4. ı 4 ), üretimde kullandıkları hammaddenin kaliteli ve 

uygun fiyatlı olmasını, aynı zamanda son ürün olan kent mobilyalarının daha kaliteli ve 

daha uygun fiyatla tüketicilerin satışına sunmak istemelerinden kaynaklandığı 

söylenebilir. Ayrıca, bu amaçla üreticilerin üretimde kullandıkları tomruk, kereste ve 

taslak ihtiyacını hem yurt içinden hem de yurtdışından temin etmelerinin tamamen 

ekonomik gelişmelerle bağlantılı olduğu söylenebilir. 

Kent mobiiyaları yapımında en çok kullanılan ahşap malzemelerin; lamine malzeme, 

masif malzeme, MDF, kontrplak ve yonga levha olduğu üretici anketİ sonuçlarından 

(Şekil 4. ı 5) belirlenmiştir. Bu malzemelerin tercihlerinde tüketicil erin özel isteklerine 

göre lamine malzeme ve masif malzeme kullanımı sipariş üretimlerde ilk sırada yer 

almaktadır. Özel tüketici isteklerinin olmadığı zamanda MDF, kontrplak ve yonga 

levhanın dayanıklı ve diğer ahşap malzemelere göre daha ucuz olmasından dolayı 

üretimlerde tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca, MDF'nin yonga levhadan daha fazla 

tercih edilmesinin nedenleri düzgün ve geniş yüzeyler oluşturan bu levhaların 

işlenmesinin kolay olması MDF'nin masif ağaç malzeme gibi işlenebilmesi ve yonga 

levhalara göre daha üstün direnç özelliklerine sahip olması şeklinde açıklanabilir. 

Üretimde kullanılan ahşap malzemeler arasında en yaygın lamine malzemelerin 

kullanılmasının nedenleri olarak, öngörülen tasarımiara uygun, istenilen boyutlarda ve 

nitelikte üretilebilme özelliğinde olmasını söyleyebiliriz. 

Masa grubu, oturma grubu ve oyun alanı elemanları üretiminde genellikle kullanılan 

ahşap konstrüksiyonlarda hem sabit, hem demonte birleştirme şeklinin tercih edildiği, 

zemin döşeme elemanlarında ise genellikle demonte birleştirme şeklinin tercih edildiği 

üretici bulgularından (Şekil 4.16) görülebilir. Bunun sebebi ise, masa grubu, oturma 

grubu ve oyun alanı elemanlarının birleştirilmesi halinde geniş bir hacim kaplaması, 

nakliye işlemlerinin zor ve masraflı olması, ahşap malzemeden üretilen elemanların 

kolay sökülüp takılabilir olması olduğu, zemin döşeme elemanlarında ise üretilen 

elemanların küçük boyutlu olmasından ve demonte birleştirme şeklinin kolay 

uygulanabilmesinden dolayı olduğu söylenebilir. Ayrıca, günümüzde büyük boyutlarda 

zemin döşeme elemanları üretilmektedir. Fakat, büyük boyutlu zemin döşeme 
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elemanlarının nakliyesinin zor olacağından dolayı üreticilerin demonte birleştirme 

şeklini tercih ettiği ileri sürülebilir. 

Kent mobilyalarının taşınabilirlik, monte edilebilirlik ve yedek parçaların bulunabilmesi 

açısından uygun olması, hem üretici hem de kullanıcıya taşıma maliyetleri, bakım ve 

onarım masrafları, yenileme ve değiştirme bakımından önemli katkılar sağlayacağı 

söylenebilir. 

Ahşap kent mobilyalarının ortalama 2-4 yıl civarında kullanım ömrünün olduğu ve 6 

yıldan az bir sürede mutlaka bakım ve onarım gerektiği üretici anketİ sonuçlarından 

(Şekil 4.17) görülmektedir. Bunun sebebi ise, gerek estetik gerekse ahşap malzemenin 

güneş ve nem gibi doğal etkeniere karşı dayaklılığının arttrtlması amacıyla uygulanan 

yüzey işlemlerinden dolayı düzenli olarak boya ve vemik gibi yüzey işlemlerinin bakım 

ve yenileme işlemleri gerektirmesi ile açıklanabilir. 

Ülkemizdeki kent mobilyaları üreticilerin % 75'inin vandalizm hakkında bilgi sahibi 

olmadığı üretici anketİ sonuçlarından (Şekil 4.19) görülebilir. Bu durum, tüketici anketİ 

sonuçlarına göre (Şekil 4.23) kent mobilyalarında en çok vandalizmden şikayet eden 

tüketicilerin üreticilerce pek dikkate alınmadığı ve toplumsal bir sorun olan vandalizmin 

üreticilerce pek bilİnınediği ile açıklanabilir. Ayrıca, üretici anketİ sonuçlarına 

dayanarak (Şekil 4.20) vandalizm bilgisine sahip üreticilerin metal malzemelerden 

sonra, vandalizme karşı en çok ahşap malzemeyi (% 20) tercih ettiği görülmektedir. 

Bunun nedeni ise, ahşap malzemenin yüzey işlemleri ile yanmaya, kırılmaya ve 

çizilmeye karşı direnç ve dayanıklılık özelliklerinin arttırabilmesi ve sökülüp takılabilir 

olan ahşap malzemenin deforme olan kısımlarının yenısı ile kolay 

değiştirilebilmesinden kaynaklandığı ile açıklanabilir. 

Tüketici olarak belediyelerin kent mobilyalarının büyük çoğunluğunu özel firmalardan 

temin ettiği, az sayıda belediyenin kendinin üretim yaptığı ve kamu kurumlarından 

temin ettiği tüketici anketİ sonuçlarından (Şekil 4.21) ortaya çıkmıştır. Bu durumun, 

tüketiciterin üretimi zor ve teknik uzmanlık gerektiren mobilyarın özel firmalardan veya 

kamu kurumundan temin edildiği, üretimi basit ve teknik uzmanlık gerektirmeyen 

mobilyaların ise kendi bünyelerinde üretildİğİ şeklinde gerçekleştiği belirlenmiştir. 
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Ayrıca, kent mobilyalarının bakım ve onarım gereksinimini karşılamak ve küçük kent 

mobilyalarını üretmek amacıyla belediyelerde kendi üretim atölyelerinin bulunduğu 

söylenebilir. 

Belediyelerin kent mobilyaları alımında öncelikli olarak kullanım ömrüne, sonra fiyata 

daha çok önem verdikleri, en az malzemenin geri dönüşüm özelliği ve hijyen ve çevre 

sağlığına önem verdikleri tüketici anketİ sonuçlarından (Şekil 4.22) ortaya çıkmıştır. Bu 

durum, tüketicilerin kent mobilyalarının kullanım ömrünün uzun olmasını aynı zamanda 

uygun fiyatlı temin etmek istemeleri nedeni ire açıklanabilir. Ayrıca, belediyelerin 

malzemenin geri dönüşüm özelliğine, hijyen ve çevre sağlığına pek önem vermemesi 

son zamanlarda giderek önem önem kazanan ekolojik yaklaşımların belediyelerce 

yeterince dikkate alınmarlığını ortaya koymaktadır. 

İstanbul' da belediyelerin ahşap kent mobilyaları seçiminde ise; öncelikli olarak ahşap 

malzemenin dayanıklılığına (% 40), sonra fiyatına(% 20) önem verdiği tüketici anketi 

sonuçlarından (Şekil 4.3 I) görülebilir. Tüketicil erin genel kent mobilyaları seçiminde 

öncelikli olarak kullanım ömrüne önem verdiği, ahşap malzemeden üretilmiş kent 

mobilyaları seçiminde ise öncelikli olarak ahşap malzemenin dayanıklılığına önem 

verdikleri belirlenmiştir. 

Tüketicilerin % 80'inin kent mobilyalarından olan şikayetlerini vandalizmin 

oluşturduğu tüketici anketİ sonuçlarından (Şekil 4.23) görülmektedir. Bu durum, 

İstanbul halkının gezinti, dinlenme, spor yapma, eğlenme ve tabiatla iç içe olma 

arzularını karşıladığı toplumun ortak kullanımına açık olan alanlarda her türlü kent 

mobilyalarını kullanma olgusunun yanı sıra kötüye kullanma yanı zarar verme 

olgusununda insanlarda bulunduğunu göstermektedir. Vandalizm kentsel hizmetlere 

erişimi kısıtlamak, görsel kirlilik oluşturmak, maliyet ve kentsel güvenlik sorunları gibi 

toplumsal problemleri oluşturduğundan kentsel düzeni bozarak yaşamı olumsuz yönde 

etkilediği söylenebilir. Ancak, gerek kent mobilyası üreticisi gerekse tüketicisinin 

yeterince vandalizm kavramının bilincinde olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Önemli bir sorun olan vandalizm, ülkemizde her yıl gittikçe artan oranlarda maddi 

kayıplara neden olmaktadır. Günümüzün kentsel sorunları arasında yer alan vandalizm. 
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bir çevre sorunu olmanın ötesinde sosyal boyutu ile toplumdaki eğitim eksikliğine 

bağlanabilen, ekonomik koşullar ile artabilen kent yönetimlerini de ilgilendiren bir 

sorun olarak düşünülebilir. Nitekim, çalışma bölgesi olarak İstanbul' da 2001 yılı sadece 

park ve bahçeler ile ilgili toplam maliyetin 2 trilyon TL olduğu, 2004 yılı park bahçeler 

ve toplu taşıma araçlarında toplam maliyetin 12 trilyon TL olduğu belirlenmiştir. 

İstanbul'daki belediyelerin % 55'inin kent mobilyalarını 2 yıl içerisinde kullanılamaz 

hale geldiği yada bu süre zarfında yenileme ihtiyacı duyduğu, % 45'inin ise 2 yıl ve 

üzerinde kent mobilyalarını kullabildiği yada yenileme ihtiyacı duyduğu tüketici anketİ 

sonuçlarından (Şekil 4.24) görülebilir. Bu durum, 2 yıl içersinde kent mobilyalarını 

yenileyen belediyelerin kalitesiz, düşük fiyatlı ürünleri kullandığı, düzenli bakım 

işlemlerini yapmadığından veya vandalizm sonucunda yenilerneye gittiği, 2 yıl ve 

üzerinde yenileme ihtiyacı duyan belediyelerin kaliteli, dayanıklı veya vandalizme karşı 

çeşitli güvenlik önlemleri alarak kent mobilyalarının kullanım süreleri uzatmaya 

çalıştıkları ile açıklanabilir. 

İstanbul' daki belediyelerin kent mobilyalarını çoğunlukla eskime durumlarına göre 

değiştirdiği, yenileme sürecinde en az bölge halkının talebini dikkate aldığı tüketi anketİ 

sonuçlarından (Şekil 4.25) ortaya çıkmıştır. Bu durum, belediyelerin halkın eğlenme, 

dinlenme, gezinti gibi ihtiyaçlarını karşıladığı açık alanlarda kullanılan her türlü kent 

mobilyalarında kullanıcı kitlelerinin taleplerini dikkate almadıklarını göstermektedir. 

Ülkemizde çevre düzenleme çalışmaları genellikle yerel yönetimler tarafından 

yapılmaktadır. Çevre düzenleme çalışmaları yapan yerel yönetimler kenti bir bütün 

olarak ele aldığı gibi kent mobilyaları gruplarını da bir bütün olarak ele almalı ve 

projelendirme işlemlerini ona göre gerçekleştirmelidir. Tüketici anketİ sonuçlarından 

(Şekil 4.26) görüldüğü gibi yerel yönetimlerin kent mobilyaları alımlarını genellikle 

ilgili müdürkük ve teknik kadro tarafından yapılması, kent mobilyalarının kullanım 

amaçları, kentin tarihi özellikleri, ergonomi, estetiklik gibi faktörler dikkate alınarak 

kalitesiz ve yanlış ürün kullanımını engellediği söylenebilir. Bu durum, kent 

mobilyalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından ne kadar önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır. 
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Tüketicilerin % 60'ına üreticilerden bölgelerine özel tasarlanmış kent mobilyası talebi 

olduğu tüketici anketİ sonuçlarından (Şekil 4.28) belirlenmiş olup, bu durum bölgelerin 

marka ilçe ve iller olma yolunda kendi kimliklerini yansıtacak kendilerine özgü kent 

mobilyalarının bulunmasını istemeleriyle açıklanabilir. 

İstanbul' daki mevcut kent mobilyalarının yapımında öncelikle en çok ahşap 

malzemenin kullanılmış olduğu (% 85) tüketici anketİ sonuçlarından (Şekil 4.29) 

belirlenmiştir. Bu sonuç, gerçekte çelişkili bir durum gibi gözükmektedir. Ancak, 

ankete katılan işletmelerin ahşap ağırlıklı kent mobilyası düşüncesi ile sorulara cevaJ1 

vermelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Ahşap malzemenin doğal, estetik, bakım ve 

onarımı kolay, dayanıklı olması özelliklerinden dolayı tüketicilerin kent mobilyaları 

alımlarında ahşap malzemeden üretilmiş kent mobilyaları daha çok tercih ettiği 

görülmektedir. 

Aynı zaman da tüketici anketİ sonuçlarına göre (Şekil 4.34) tarihi özellikleri koruma ve 

yansıtma bakımından da en çok ahşap malzemenin tercih edildiği görülmektedir. Ancak, 

son zamanlardaki sentetik ve metal malzemelerin kullanımındaki yaygınlığın sebebi 

tamamen ekonomik gerekçelerle açıklanabilir. Zira, sentetik ve metal malzemelerdeki 

bakım giderlerinin ahşap malzemelere göre daha az olmaktadır. 

Tüketicilerin ahşap kent mobilyalarında en çok özensiz işçilikten kaynaklanan montaj 

hataları ile, en az standart dışı malzeme kullanımından kaynaklanan işlevsellik kaybı 

hatalarıyla karşılaştıkları tüketici anketİ sonuçlarından (Şekil 4.32) belirlenmiştir. 

Bunun nedenleri olarak, işçilerin ahşap malzeme konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları yada işlerini düzgün yapmadıkları, aynı zamanda standart dışı malzeme 

kullanımından kaynaklanan hatalarla çok az karşılaşılmasının nedeni ise, üreticilerin 

üretim, malzeme, tasarım standartlarına uyulduğunu göstermektedir. 

Tüketici anketİcİ sonuçlarına göre (Şekil 4.33), İstanbul'daki belediyelerin % 70'inin 

mevcut ahşap kent mobilyalarını her yıl düzenli olarak bakım, boya ve vernik gibi 

işlemler uyguladığı, % 25'inin düzenli olmayan fakat bölge halkından gelen talebe göre 

sadece hasarlı yüzeyleri yeniledİğİ ve hiçbir belediyenin ahşap kent mobilyaianna 

bakım ve onarım yapmadan yenisi ile değiştirmedİğİ ortaya çıkmıştır. 
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Belediyelerin kent mobilyalarında vandalizme karşı en çok ahşap malzemeyi (% 50), 

sonra metal malzemeleri (% 45) tercih ettiği en az ise cam malzemeyi tercih ettiği 

tüketici anketİ sonuçlarından (Şekil 4.35) belirlenmiştir. Bu durum, ahşap malzemenin 

dayanıklı olması, kırılan yada deforme olan malzemenin yenisi ile değiştirilebilmesi ile, 

metal malzemeler sert ve yüksek kuvvetiere karşı mukavemet göstermesi nedeni ile 

tercih edildiği, cam malzemenin ise kolay bir malzeme olmasından dolayı tercih 

edilmediği ile açıklanabilir. 

Kent mobilyalarında v-andalizme karşı mevcut hiçbir malzemeyle önlem alamayan 

belediyelerin genellikle park ve bahçelerde bekçive güvenlik önlemleri alma, halkı 

bilinçlendirme çabaları ile vandalizme mücadele etmeyi sürdürdüğü görülmektedir. 

İstanbul' daki belediyelerin kent mobilyalarında vandalizme karşı aldıkları önlemlerde 

düzenli bakım ve onarım işlemlerine başvurmamaları, belediyelerin vandalizme karşı 

yeterince önlem almadığını göstermektedir. 

Kent mobilyaları tasarımında, kullanıcı gereksinimleri, insan ölçüleri ve insan 

davranışları, bir bütün olarak dikkate alınmadığı ve standart hatalarının mevcut 

olduğunun belidendiği bu araştırmada kent mobilyaları yapımında ekonomik kaygılarla 

yanlış malzeme seçimi, kalitesiz, kötü, dayanıksız ve bozuk malzeme kullanımının 

oldukça sık görüldüğü ortaya çıkmaktadır. 

Kent mobilyalarında, standardizasyon sonucu monotonluk ve çevreye uyumsuzluk 

problemlerinin yaşanmaması için tekdüze uygulamalardan kaçınılarak özgün kent 

mobilyası tasarımiarına olanak verilmelidir. Ancak, bu şekilde kentsel mekanlar çağdaş, 

yaşanabilir ortamlar haline getirilebilir. Bu çerçevede, araştırma kapsamında kent 

mobilyası sektörü için önerilebilecek hususlar aşağıdaki gibi açıklanabilir. 

Ülkemizde çevre düzenleme çalışmaları genellikle yerel yönetimler tarafından 

yapılmaktadır. Kamu mekanlarına ait, geliştirilmiş kentsel tasarım projelerinin 

olmaması nedeni ile, altyapıya bağlı kent mobilyaları ile, altyapıya bağlı olmayan kent 

mobilyalarının farklı kurumlar tarafından yerleştirirnesi sonucunda, kent mobilyalarının 

birbiriyle uyumu sağlanmamış ve gelişigüzel yerleştirilmiş olması sonucu büyük bir 
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mekansal karmaşa ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, elemanların bir araya 

getirilişinde eleman seçimine, estetik ve işlevsel özelliklerine özen gösterilmelidir. Kent 

mobilyaları tek tek değil bir bütünü oluşturan parçalar olarak değerlendirilmeli ve 

mekan içerisinde konuşlandırılmalıdır. Ayrıca, kullanılan her türlü kent mobilyalarında 

kullanıcı kitleleri ve onların beklentileri, kullanım amaçları, kentin tarihi özellikleri, 

alışkanlıklar, ergonomi, dayanıklılık ve estetik gibi faktörler dikkate alınmalıdır. 

Son yıllarda İstanbul' da kullanılan kent mobilyalarının nitelik, estetiklik, çeşit ve 

fonksiyonellikleri konularında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, hala 

uygulamada birtakım problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemierin çözülebilmesi 

için üreticiler ile tüketicilerin daha çok diyolog içerisinde olmaları gerekmektedir. 

Kent mobilyalarından banklar, pergolalar, oturma grupları ve piknik masaları genel 

olarak ahşaptan yapılmaktadır. Ahşap malzemelerin kalitesiz olması ve emprenye 

edilmemiş olması gibi durumlar en sık karşılaşılan problemlerdir. Bundan dolayı güneş 

ve nem gibi doğal etkeniere karşı dayanıklılık azalmaktadır. Bu tip problemierin 

azaltılabilmesi için kullanılan malzeme ve uygulanan işlemlerde standardizasyona 

gidilmelidir. Bu tip kent mobilyaları tasarianırken estetiklik, renk uyumu, malzeme 

kalitesi ve tamir edilebilme ilkeleri gözönünde bulundurulmalıdır. Yani mobilyaların 

parçaları sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır. 

Çocuk oyun grupları, parklar, korular, mesire alanları ve diğer açık alanlarda en çok 

ihtiyaç duyulan kent mobilyalarıdır. Kent ortamının dar, kısıtlayıcı ve sıkıcı havasında 

bunalan çocuklar için çocuk oyun grupları oldukça önemlidir. Bu amaçla üretilen kent 

mobilyalarında da ahşap malzeme kullanımı ekolojik yaklaşımlar nedeni ile artmaktadır. 

Sonuç olarak, kent mobilyalarının işlevlerini yerine getirebilmeleri için sahip olması 

gereken özellikler aşağıdaki gibi belirtilebilir. 

a) Fonksiyonel olma 

b) Estetik olma 

c) Standartiara uygun üretimin gerçekleşmesi 

d) Yüksek fizibilite ve sağlamlık 

e) Maliyetierin parasal kaynaklara uygun olması 
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f) Çabuk bulunup, kolayca uygulanabiliriilik 

g) Ergonomiklik 

h) Vandalizme dayanıklı olma 

ı) Tasarımcının özgün çizgilerini taşıma 

j) Bakım ve onarımın kolay olması 

k) Taşınabilir olması, monte ve yedek parça bulmanın kolay olması 

I) Malzeme ve işçilik seçimine uygun olması 

Bu lmğlamda üretilecek kent mobilyaları, her zaman kent içinde yaşamı 

kolaylaştırabilecek ve insanları rahatlatıcı olabilecektir. Kısacası, kent mobilyaları 

amacına uygun olarak üretilecek ve uygun yerde kullanılacaktır. 

Sonuç olarak, çocuk oyun alanlarının ahşap malzemelerden üretilmesi, çocukların doğal 

çevreyle iç içe olmasını sağlamakla birlikte, ileride gelişebilecek vandalizm duygularını 

bastırmasını ve daha mutlu, psikolojik olarak daha sağlıklı kişilerin yetişmesini 

sağlayacağı söylenebilir. 

Günümüzde gelişen malzeme teknolojisi sayesinde kent mobilyalarının tek bir malzeme 

ile üretiminin gerçekleştirilmesi yüksek verım, dayanıklılık, ekonomiklik 

sağlamayacağından maliyet, pazarlama gibi unsurlar dikkate alınarak birden fazla 

malzeme ile birlikte kullanılarak üretim gerçekleştirilmelidir. 

Üretim ve pazarlamada beklentileri karşılama açısından bütün olumlu özelliklere sahip 

olan bir ahşap malzemenin olmaması, kullanılacak yerlerdeki amaçlarına göre ahşap 

malzemelerin (MDF, yonga levha, kontrplak, lif levha, masif malzeme vb.) mutlaka üst 

yüzey işlemleri, emprenye vb. işlemlerle dayanıklılıkları arttırılmalıdır. 

Üretimde, ithal ağaç türlerinden genellikle çok dayanıklı-orta dayanıklı grubuna giren 

ağaç türlerinden (Tik, İ ro ko, Sapelli vb.), yerli ağaç türlerinden dayanıklı -az dayanıklı 

grubuna giren (Çam, Meşe, Ladin vb.) tercih edilmelidir. 

Kent mobilyaları üretiminde, mutlaka kullanım yeri rutubetine uygun olarak kurutulmuş 

ahşap malzeme kullanılmalıdır. Diğer taraftan, üretimde kullanılan ahşap malzernede 
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boyut stabilizasyonunun sağlanması amacıyla ısıl işlem, yüzey işlemleri, emprenye vb. 

işlemlerle odun-su etkileşimini azaltıcı işlemlere başvurulmalıdır. 

Bu kapsamda, kent mobilyaları üretiminde kullanılan ağaç malzemelerin özelliklerinin 

iyileştirilmesi bakımından, işletmeler ile üniversiteler işbirliği içerisinde hareket etmesi 

sağlanmalıdır. Zira, bu araştırma sonucunda işletmelerin kendi Ar-Ge labaratuvarlarının 

olmadığı gibi, sanayi ve üniversiteler ile teknik işbirliği içinde bulunmadıklarıda ortaya 

çıkmıştır. 

Araştırma bulgularındani, İstanbul' daki belediyelerin kent mekanlarında kullandıkları 

mobilyaları ithal etmediği fakat, üreticilerin nihai ürüne ulaşmak amacı ile üretimde 

kullandıkları tomruk, kereste ihtiyaçlarını daha çok ithal etme yoluna gittiği belirlenmiş 

olup, bu durum ülkemizde kent mobilyaları endüstrisinde büyük bir ara mamul pazar 

payının olduğunu göstermektedir. Kent mobilyaları üreten işletmelerin sektörün bu 

açığını farkederek gerekli yatırımları yapması hem ülke ekonomisinin kalkınması 

açısından hemde sektörel gelişmenin sağlanması açısından faydalı olacaktır. 

Araştırma sonuçları göz önüne alındığında, kent mobilyalarının projelendirme 

işlemlerinde mevcut kent mobilyalarının taklitlerinin tasarımlarından kaçınılması 

gerektiği ve kent mobilyaları hakkında bilgi sahibi olan uzman tasarımcılar ile 

çalışılarak özgün tasarımlar ortaya çıkarılmalıdır. 

Kent mobilyalarının sürekli değişmemesi gereklidir. Bir kentin mobilyalarının sürekli 

değişmesi kent imajı yaratmaya olumsuz etkisi olup, kent insanınında bölgeye 

adaptasyonu açısından zorluklar yaşatacaktır. 

Kent mobilyalarında belli zamanlarda belli amaçlar için birçok malzeme kullanılmıştır. 

Genellikle oturma grubu olarak ahşap, çöp kutusu için metal ve sentetik malzemeler, 

zeminde parke taşı ve bordür elemanı olarak ise beton kökenli malzemelerin 

kullanıldığının görülmesine rağmen, günümüzde ahşaptan metale, betondan pişmiş 

toprak malzemeye, plastikten alçıya kadar çok çeşitli malzemelerle yeni ve çağdaş kent 

mobilyaları üretilmekte ve çeşitlilik giderek artmaktadır. Diğer taraftan, kent 

mobilyaları artık tek tip olmaktan çıkmış ve modernleşme yolunda görünse de yine de 
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malzeme içeriği olarak sıkıntıları henüz giderilmemiştir. Bu sorunun genel olarak 

tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin iyi kurulamamasından kaynaklandığı ve tek çözümün 

ilgili kesimlerin işbirliğinden geçtiği görülmektedir. 

Teşekkür; 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne (BAP) çalışmanın 

yürütülmesinde desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım (Proje No: 4708). 

İS TON A.Ş 'ye bu çalışmanın planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar geçen 

süredeki yönlendirici katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. 
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EKLER 

EK -1 ÜRETİCİ ANKET FORMU 

Kuruluşun Adı: 

Kuruluş Tarihi: 
Adresi 

ÜRETİCİ ANKETİ 
Soru 1. Kent mobilyaları olarak ürettiğiniz ürünleri veya ürün gruplarını belirtir 
misiniz? 
D Oturma grubu D Oyun alanı elemanları D Masa grubu 
D Zemin döşeme elemanları D Diğerleri: ...... . 

Soru 2. Kent mobilyaları üretim şekliniz hangisidir? 
D Sipariş Üretimi D Seri Üretim D Bazı ürünler için seri, bazı ürünler için sipariş 

Soru 3. Üretimde esas aldığınız standartları belirtir misiniz? 
D TSE (Türk Standartları) D EN(Avrupa Birliği Standartları) D BS(İngiliz 
Standartları) D ISO(Uluslar arası Standartlar) D Diğer ................ .. 

Soru 4. Üreteceğiniz kent mobilyalarını nasıl projelendiriyorsunuz? 
D İşietmeye ait tasarım biriminde D Piyasada mevcut kent mobilyalarının 
benzerlerini üretmek D Lisans ve teknik işbirliği halindeki işletme ve kuruluşlardan. 

Soru 5. Hammadde olarak tomruk, kereste ve taslak ihtiyacını nasıl temin ediyorsunuz? 
D Yurtiçinden D Yurtdışından D Her iki yoldan 

Soru 6. Kent mobilyaları üretiminde kullandığınız malzemeleri önem sırasına göre 
den başlayarak sıralayınız. (En az önemli: 1 En çok önemli: 5) 
D Ahşap D Beton D Plastik malzemeler D Metal malzemeler D Cam 

Soru 7. Kent mobilyaları üretiminde kullandığınız ağaç türleri nelerdir? Belirtirmisiniz? 
D Yerli ağaç türleri: ............................................................................. . 
D İ thal ağaç türleri: .............................................................................. . 

Soru 8. Kent mobilyaları üretimi için kullandığınız hammadde de aradığınız özellikleri 
önem sırasına göre ı den başlayarak sıralayın ız. (En az önemli: ı En çok önemli: 7) 
D Kalite D Fiyat D Temin kolaylığı D Dayanıklılık sınıfı D Estetik özellikler 
D Direnç özellikleri D işlenme ve şekillendirilebilme özellikleri 
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Soru 9. İşletmenizde Ar-Ge ve Kalite-Kontrol bölümünüz var mı? 
o Evet o Hayır 

Soru 10. Uluslararası veya ulusal kalite güvence belgeniz var mı? 
o Evet o Hayır 

Soru ll. Kent mobilyaları üretiminizde karşılaştığınız sorunları öncelik sırasına göre ı 
den başlayarak belirtiniz. (En az önemli: ı En çok önemli: 5) 
o Hammaddeye bağlı sorunlar o İşçiliğe bağlı sorunlar 
o Üretim alanının yeterli olmaması o Yetersiz makine parkuru (Teknoloji yetersizliği) 
o Tasarım ve projelendirme sorunları 

Soru 12. Kent mobiİyalarında kullanılan malzemeleri aranan estetik ö~ellikleri 
karşılama oranlarına göre ı den başlayarak sıralayınız. (En az : ı En çok: 5) 
o Ahşap o Plastik malzemeler o Metal malzemeler o Beton 0 Cam 

Soru 13. Kent mobilyaları üretiminde kullandığınız ahşap malzemelerde aradığınız 
özellikleri öncelik sırasına göre sıralayınız. (En az önemli: ı En çok önemli: 6) 
0 Fiyatı o Dayanıklılık özelliği o Rengi ve estetik özelliği o Direnç özelliği 
o Temin kolaylığı o İşlenme özelliği 

Soru 14. Kent mobilyaları üretiminde kullandığınız ahşap malzemeleri işaretleyiniz. 
0 Lamine malzeme o Masif malzeme o Kontrplak o OSB o Kontrtabla 
o Yonga levha o MDF o Liflevha(HDF) D Diğer ............ . 

Soru 15. Kent mobilyalarındaki ahşap konstrüksiyonlarda hangi birleştirme şeklini 
tercih etmektesiniz? 
a) Oturma grubu . 
o Sabit o Demonte o Hem sabıt, hem demonte 
b) Oyun alanı elemanları . 
o Sabit o Demonte o Hem sabıt, hem demonte 
c) Masa grubu 
0 Sabit D Demonte o Hem sabit, hem demonte 
d) Zemin döşeme elemanları 
0 Sabit D Demonte o Hem sabit, hem demonte 

Soru ı 6. Ürettiğiniz kent mobilyaları için bakım ve onarım gereksiniminde ahşap 
malzemenin durumunu, diğer malzemelere göre (beton, metal, plastik, cam) 
karşılaştırarak belirtiniz? 
o 0-2 yıl o 2-4 yıl o 4-6 yıl o 6-8 yıl 

Soru ı 7. Ülkemizdeki ahşap malzemelerin kalitesi, üretimdeki beklentilerinizi 
karşılıyor mu? 
0 Evet D Hayır 

Soru 18. Vandalizm nedir, biliyor musunuz? 
D Evet o Hayır 
(Hayır ise, 19. soruyu geçiniz.) 
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Soru 19. Kent mobilyaları üretimierinizde Vandalizme karşı hangi malzemeleri tercih 
ettiğinizi önem sırasına göre 1 den başlayarak sıralayınız. 
(En az dayanıklı: I En az çok dayanıklı: 5) 
D Ahşap D Plastik malzemeler D Metal malzemeler D Cam D Beton 

Bilimsel bir araştırmaya esas olacak bu anketİ doldurduğunuz ıçın teşekkür eder, 
işlerinizde başarılar dilerim. 

Anketİ Dolduranın Adı-Soyadı: ......................... . 
İşletmedeki Görevi .......................... . 
Tarih ve İmza ........................... . 

ADRES: 
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi 
Orman Endüstrisi, Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 
344 73 Bahçeköyiistanbul 
Tel: 0212 2261 lOO(llhat)/25396 dahili 

Sarnet GÜRSOY 
Orman Endüstri Mühendisi 



EK -2 TÜKETİCİ ANKET FORMU 
Kurulusun Adı: 
Kurulus Tarihi: 
Adresi 
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TÜKETİCİ ANKET FORMU 

Soru ı. Kent mobilyalarını nereden (nasıl) temin ediyorsunuz? 
D Kamu D Özel D Kendimiz üretiyoruz D Yurtdışından 

Soru 2_. Kent mobilyaları alımında nelere dikkat edersiniz? Qnem sırasına göre ı den 
başlayarak sıralayınız. (En az: ı En çok: 6) 
D Fiyat D Bakım ve Onarım kolaylığı D Kullanım ömrü D Ergonomik özellikler 
D Hijyen ve çevre sağlığı D Malzemesinin geri dönüşüm özelliği 

Soru 3. Mevcut kent mobilyalarınızdan olan şikayetlerinizi öncelik sırasına göre ı den 
başlayarak belirtiniz. ( En az önemli: ı En çok önemli: 6 ) 
D Kullanım ömrü D Bakım ve onarım masrafı o V andalizm · D Ergonomik kusurlar 
o Çevreye uyumlu olmayan tasarımlar D Dış etkiler karşısındaki direnç özellikleri 

Soru 4. Kent mobilyalarında kullanım ömrünü veya yenileme süresini bölgeniz için 
belirtiniz? 
o O-ı2 ay o ı2-24 ay D 24-36 ay o 36-48 ay o 48-60ay 

Soru 5. Kent mobilyalarınızı yenileme ihtiyacını neye göre karar veriyorsunuz? Öncelik 
sırasına göre ı den başlayarak belirtiniz. (En az: ı En çok: 4) 
o Garanti süresine göre D İşievsellik kalitesindeki düşüşe göre 
D Eskime durumuna göre D Bölge talebine göre 

Soru 6. Kent mobilyalarınızin seçimine kim karar veriyor? 
0 Belediye Başkanı ve meclisi D Müdürlük ve Teknik kadro 
o Bölge Halkı o Muhtarlık 

Soru 7. Ülkemizdeki kent mobilyalarının tasarımları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
o Çok iyi D İyi o Orta D Kötü 

Soru 8. Üreticilerden bölgenize ait özel tasarlanmış kent mobilyası talebi oldu mu ? 
o Evet D Hayır 

Soru 9. Bölgenizdeki kent mobilyalarının yapımında kullanılmış malzemeleri en çoktan 
(5) en aza (ı) doğru sıralayınız? 
0 Ahşap o Beton D Plastik malzemeler D Metal malzemeler 0 Cam 

Soru ı O. Bölgenizde bulunan mevcut ahşap kent mobilyalarından memnun musunuz? 
D Evet D Kısmen evet o Hayır 
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Soru 11. Ahşap kent mobilyaları seçiminde dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? 
(En az: ı En çok: 6) 
D Fiyat D Renk ve estetik özellikler 
D Dayanıklılık sınıfı D Direnç özellikleri 

D Tasarım ve konstrüksiyon özellikleri 
D Montaj özellikleri 

Soru 12. Bölgenizdeki ahşap kent mobilyalarında en çok karşılaştığınız konstrüksiyon 
hatalarını sıralayınız? (En az: ı En çok: 5) 
D Kullanım amacına uygun birleştirme şeklinin seçilmemesi 
D Kullanılan malzerneye uygun birleştirme şekli ve elemanının seçilmemesi 
D Teknoloji yetersizliğinden kaynaklanan işleme tekniğindeki üretim hatası 
D Özensiz işçilikten kaynaklanan montaj hatası 
D Standart dışı malzeme kullanımından kaynaklanan işlevsellik kaybı 

• DBelirtiniz ............................................................................................. . 

Soru 13. Bölgenizdeki ahşap kent mobilyalarının bakım, koruma ve onarımında 

kullandığız önlemleri öncelik sırasına göre ı den başlayarak sıralayınız ? 
(En az: ı En çok:4) 
D Her yıl düzenli olarak boya ve vemik gibi yüzey işlemlerinin yenilenmesi. 
D Düzenli olmayan, fakat bölge halkından gelen talebe göre sadece hasarlı yüzey 
işlemlerinin yenilenmesi. 
D Üreticiden istenen garanti kapsamında bakım, koruma ve onarımın istenmesi. 
D Tarafımızdan hiçbir koruma, bakım ve onarım yapılmamaktadır. Planlama çalışmaları 
çerçevesinde yenisi ile değiştirilir. 

Soru 14. Kent mobilyalarının bölgenizin tarihi özellikleri koruma ve yansıtma 

oranlarına göre kent mobilyaları alımında hangi malzemeleri tercih ettiğinizi ı den 
başlayarak sıralayınız. ( En az: ı En çok: 5 ) 
D Ahşap D Plastik malzemeler D Metal malzemeler D Beton D Cam 

Soru 15. Kent mobilyaları alımlarında Vandalizme karşı 
ettiğinizi önem sırasına göre ı den başlayarak sıralayınız. 
(En az dayanıklı: ı, En çok dayanıklı: 5) 
D Ahşap D Plastik malzemeler D Metal malzemeler 

hangi malzemeleri tercih 

D Cam D Beton 

Soru 16. Bölgenizdeki kent mobilyalarında Vandalizme karşı ne tür önlemler alınıyor, 
bunları kullanılan malzemelere göre belirtiniz. 
D Ahşap ...................................................................................... . 
D Plastik malzemeler ....................................................................... . 
o Metal malzemeler ....................................................................... . 
D Cam ...................................................................................... . 
D Beton ...................................................................................... . 
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Bilimsel bir araştırmaya esas olacak bu anketİ doldurduğunuz ıçın teşekkür eder, 
işlerinizde başarılar dilerim. 

Anketİ Dolduranın Adı-Soyadı: ......................... . 
İşletmedeki Görevi .......................... . 
Tarih ve İmza ........................... . 

ADRES: 
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi 
Orman Endüstrisi, Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 
344 73 Bahçeköy/İstanbul 
Tel: 0212 22611 00(11 hat)/25396 dahili 

Sarnet GÜRSOY 
Orman Endüstri Mühendisi 
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