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MOBĠ L KONUTLARI N TÜRKĠ YE’ DEKĠ UYGULANABĠ LĠ RLĠ ĞĠ AÇI SI NDAN
Ġ RDELENMESĠ
ÖZET
„ „ MOBĠ L KONUTLARI N TÜRKĠ YE‟ DEKĠ UYGULANABĠ LĠ RLĠ ĞĠ AÇI SI NDAN
Ġ RDELENMESĠ‟ ‟ adlı çalıĢma nı n a macı ül ke mi zde uygul anan st ati k konutl ara bi r alt ernatif
sun maktır. Bu nedenl e mobil konutl ar ve Tür ki ye hakkı nda genel bir araĢtır ma yapıl mı Ģ ve
çı kan veriler doğr ult usunda da mobil konut un Tür ki ye‟ de uygul anabilirli ği irdel enmi Ģtir.
Bi ri nci böl ü mde mobiliteni n ve mobil mi mari ni n günü müzde ve gel ecekt eki öne mi nden
bahsedil mekt edir. Gel ecek içi n t asarl an mı Ģ t opl u konut üt opyal arı ndan bahsedil miĢ ve mobil
konut un gel eceği n konut una yakı nlı ğı ifade edil mi Ģtir.
Ġki nci böl ü mde mobil konut, biri m ol arak el e alı nmı Ģtır. Mobil konut un t anı mı yapıl arak
ül ke mi zdeki anl a m kar maĢası na di kkat çekil mi Ģtir. Mobil konut un bir ür eti m bi çi mi ol arak
ort aya çı kıĢı ve geliĢ mi Ģ ülkel er de t erci h edil me nedenleri i ncel en mi Ģtir.
Üçüncü böl ü mde mobil konut par kl arı i ncel en mi Ģtir. Çünkü mobil konutl ar bir araya gel erek
bir doku ol uĢt ur url ar. Bu nedenl e bu bir araya geliĢi n pr ensi pl eri, geliĢ mi Ģ ül kel erde yapıl mı Ģ
ol an mobil konut par kı ör nekl eri yl e i ncel en mi Ģtir.
Dör düncü böl ü mde mobil konutl arı n ve mobil konut par kl arı nı n hangi a maçl arl a
kull anıl abil eceği i ncel en mi Ģtir. Bu nedenl e mobil konutl ar, geçi ci ve sürekli konakl a ma
a maçlı mobil konutl ar ol arak i ki ye ayrıl mı Ģtır. Gr upla ma kendi i çl eri nde çeĢitli ör nekl er
veril erek irdel en mi Ģtir.
BeĢi nci böl ü mde Tür ki ye ele alı nmı Ģtır. Ġl k ol arak t ariht e Tür kl eri n göçebe yaĢam t ar zı ndan
bahsedil mi Ģtir. Daha sonraki aĢa mada i se Tür ki ye‟de uygul an mı Ģ veya öneri ol arak
sunul muĢ mobil konut pr ojel eri irdel en mi Ģtir. Ül ke mi zdeki mobil konut sekt ör ünün dur u mu
tespit edil meye çalıĢıl mıĢtır.
Al tı ncı böl ü mde ül ke mi zdeki mobil konut gerçeği nin t espit edil mesi a macı yl a küçük bi r
araĢtır ma yapıl mı Ģtır. Bu nedenl e biri nci adı m ol arak ka mpi ngl er, i ki nci adı m ol arak bi r
gecekondu se mti nde bul unan dar gelirli ni n mobil konut a bakı Ģı ve üçüncü adı m ol arak da
mi marl arı n mobil konut konusundaki gör üĢl eri i ncel enmi Ģtir.
Sonuç böl ü münde i se ül kemi zde mobil konut un yerl eĢi k düzenli konutl ar i çi nde alt ernatif bir
konut modeli ol up ol a mayacağı ve bunun i çi n nel er yapıl abil eceği yazıl mı Ģtır.
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EXA MI NI NG APPLI CABI LI TY OF MOBĠ LE HOMES I N TURKEY
SUMMARY
The ai m of t his t hesis, “Exa mi ni ng Appli cabilit y of Mobil e Ho mes Ġ n Turkey” i s t o
suggest an alt ernati ve t o st ati c ho mes i n our country. For t hi s pur pose, a r esearch
about mobil e ho mes and Tur key has done and appli cabilit y of mobil e ho mes i n
Tur key is exa mi ned by t he hel p of t he results obt ained.
In t he 1. chapt er, t he i mport ance of mobilit y and mobil e archit ect ure no wadays and
i n t he f ut ure i s menti oned. I n additi on ut opi an dwelli ngs desi gned f or t he f ut ure ar e
i ntroduced, and si mil arity of t he mobil e ho mes t o fut ure desi gns is stressed.
In t he 2. chapt er, t he mobil e ho me unit i s expl ai ned i n det ail. Defi niti on of t he
mobil e ho me unit i s done and t he a mbi guit y of meani ngs i n our country. Appear ence
of mobil e ho mes as a product and t he r easons f or pr eference of mobil e homes i n t he
devel oped countri es are exa mi ned.
In t he 3. chapt er, mobile ho me par ks are exa mi ned. As t he mobil e homes co mes
t oget her. They f or m and speci al area. For t hat r eason, t he pri nci pl es of co mi ng
t oget her is exa mi ned by the exa mpl es of mobil e ho me par ks i n devel oped countri es.
In t he 4. chapt er, t he usage possi bilities of mobil e ho mes and mobil e ho me par ks f or
vari ous obj ecti ves are expl ai ned. The mobil e ho mes are cl assifi ed i nt o mobil e ho mes
for t e mpor ar y resi dence and per manent resi dence. The cl assificati on i s exa mi ned i n
det ail by gi vi ng vari ous exa mpl es.
In t he 5. chapt er, Tur key i s di scussed. Firstl y t he no mad life st yl e of Tur kish peopl e
is menti oned. Next, t he pr oj ects about mobil e ho mes appli ed or pr oposed t o be
appli ed i n Tur key are exe mi ned. The sit uati on of t he mobil e ho me sect or i n our
country is det er mi ned.
In t he 6. chapt er, a r esearch i s done f or det er mi nati on mobil e ho me r ealit y i n our
country. For next pur pose, t he ca mpi ngs are exami ned firstl y. Next t he opi ni ons of
l ow i nco me peopl e are li vi ng i n sl um r egi ons are as ked. Fi nall y, t he opi ni ons of
archit ects about mobil e ho mes are asked.
In conclisi on, t he mobile ho mes are suggest ed as alt ernati ve t o ho mes i n d welli ngs
and what can be done for t his pur pose is ment ai ned.
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1. Gİ Rİ Ş
Ül ke mi zde mi mari genelde durağan ve kalı cı dır. Her t ürl ü konut sor unu ve sosyal
tesisi n çözü mü bu çerçevede ol makt adır. Bu çalışma, bunun alt ernatifi ni araştır makt a
ve bu kapsa mda mobil konutl arı i ncel e mekt edir.
Mobil konutl arı n gerek geliş mi ş ül kel erde gerekse de geliş mekt e ol an ül kel er de
kull anı mı ol dukça yaygı ndır.
Geliş mi ş ül kel er, kent planl a mada özelli kl e kent leri n geliş mekt e ol an böl gel eri nde
gecekondul aş mayı önl eme k i çi n mobil konut alanl arı bırak makt a ve bu al anl arı n alt
yapıl arı nı da düzenl eyerek hal ka sun makt adır.
Ül ke mi zde kent sel açı dan hal a arsa pl anl a ması yapıl ma mı ş veya eksi ktir. Bu nedenl e
de kentt e gecekondul aşma önl ene me mi ştir. Bu tez kapsa mı nda da kent pl anl a mada
kentl eri n geliş me al anl arı nda gerek dar gelirliler gerekse de yüksek gel irliler i çi n
düzenli al anl arı n ol uş ması a macı yl a mobil konut par kl arı nı n kull anıl abileceği bir
öneri ol arak sunul muşt ur.
Mobil konut par kl arı ol arak ayrıl an al anl ar yüksek ve dar gelirli kesi mi çi n sürekli
konakl a ma a maçlı kull anıl ması nı n yanı nda; ka mp ve karavan t uri z mi i çin ve doğal
afetl er sonrası acil konut i hti yacı nı n karşılanması nda da kull anıl abil mekt edir.
Geliş mekt e ol an ül kel erde i se mobil konutl ar ve mobil konut par kl arı devl eti n de
dest eği yl e doğal afetl er s onrası acil konut i htiyacı nda veya dar gelirli ni n konut
i hti yacı nda bir çözü m ol arak kull anıl makt adır.
Bazı alt kült ürler de göçebeli kl eri ni hal a sür dür mekt edirl er. Mi mari de mobilit e
denil di ği za man i se ilk akl a gel en göçebel erdir. Çünkü göçebel erin yaşa m
tarzl arı ndan kaynaklı barı ndı kl arı yapıl ar mobil dir. Bu kült ürler yüzerev, çadır, sal
gi bi hareketli konutl arı terci h ederl er.
İnsanlı k t ari hi boyunca, i nsanoğl u yaşa mak i çi n hep bir yer den bir yere t aşı nmı ştır.
Yerl eşi k hayat a geç meden çok önce, i nsanoğl unun evi doğaydı ve doğanı n i çi nde

yaşa makt aydı. İ nsanoğl u kar nı nı doyur mak ve i kli msel koşull ardan dol ayı evi ni n
yeri ni bir yer den bir yere gi derek deği ştir mi ştir. Bu t aşı nmal ar mevsi mli k ve
süreğendir. Fakat konutları ndaki esnekli k ve bireyl eri n geli nen yere adapt asyonu;
za manl a gel en çevresel deği şi ml er, doğal afetl er gi bi ol ayl ar nedeni yl e kendili ği nden
ol uşur[1, 2].
10. 000 yıl i çerisi nde i nsanl ar yerl eşi k hayat a geç mi şl er, t oprağı kullanmı şl ar,
ticareti n ve endüstri ni n geliş mesi yl e kentl er ol uş muşt ur. Ancak bazı t opl ul ukl ar
göçebeli ği bırak ma mı şlar dır. Göçebeli k bu i nsanl arı n yaşa m t arzı hali ndedir.
Şüphesi z göçebe yaşa m onl arı n gel enekselli ği, kült ür ü ve ki mli ği dir. Bunun yanı nda
içi nde barı ndı kl arı evl erini de yanl arı nda t aşı makt adırl ar[1].
Göçebe kült ürler karı nl arı nı doyur mak, kor un mak, ti caretl e uğraş mak ve bili nmeyeni
ara mak i çi n bir yer den bir yere t aşı nırl ar. ( Şekil 1. 1.) Bu i nsanl arı n barı nakl arı,
dayanı klı(deva mlı), hafif, esnek ve t aşı nabilirdir. ( Şekil 1. 2.) Ör neği n çadır
strükt ürl erden Ameri kan, Hi ndi st an çadırl arı, Moğol yurtl arı, kara çadırlar ör nek
veril ebilir[3]. (Şekil 1. 3.) (Şekil 1. 4.)
Çadır da göçebe hayatın bir parçası dır. Göçebe t opl uml ar da kalı cılı k, her yeni
kalı nan yere geli p çadırını kur dukt an sonra başlar. Ve bir süre bir yer de kalı nılır.
Za manı gel di ği nde de yeni den başka bir yere doğru hareket edilir. Böyl ece kalı cılı k
bir hareket hali ne gelir. Bu t arz bir yaşa mt arzı Si birya‟ da da gör ül ebilir. Paul Oli ver
de f ar klı yerl erde yaşayan birbiri nden habersiz i nsan gr upl arı nı n yaşa m al anl arı
benzerli kl eri, mobil barınakl arı nda kull andı kl arı dairesel f or ml arı, konut i çerisi ndeki
me kansal böl ün mel eri ve se mboli z mi Navaso Hoganl ar ve Moğol yurtları arası nda
da göst erdi ği ni tespit et miştir[2].
Güneydoğu As ya‟ da bul unan adal arda, Baj au ve Or ang Laud gi bi, deni zcili kl e
uğraşan deni z i nsanl arı, sall arı nı konut ol arak kul lanırl ar. Genel de bu sall ar çekir dek
ail el ere göre (anne, baba, çocuk) düzenl enirl er(ort al a ma 5- 6 ki şi). Deni z i nsanl arı
yani yüzer konutl arda yaşayanl ar, balı k t ut acakları za man bir yere de mirl erl er ve
burada konutl arı kalı cı hal e geçer. Böyl ece denizcili kl e uğraşan i nsanl arı n da bir
yer de konutl arı ol muş olur[ 2]. Bel ki de her yer de. (Şekil 1. 5.)
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Şekil 1. 1. Çi n‟ de Düş manl ara Karşı Güvenli k ve Sal dırı Amaçlı Kull anılan Mobil
Kul el er( Kr onenbur g, 2002).

Şekil 1. 2. Konut Taşı yan Bir Kabil e, Mal ezya( Wat erson, 1998).
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Şekil 1. 3. Gel eneksel Çadır Strükt ür Ör nekl eri( Kr onenbur g, 2002).

Şekil 1. 4. Orta Asya‟ da Yaşayan Göçebel er( Wat erson, 1998).
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Mobil mi mari sadece göçebel er gi bi et ni k kültürl eri n barı ndı kl arı yapı larl a sı nırlı
değil dir. Teknol oji ni n de getirdi ği geliş mel erle mobil mi mari çeşitli s or unl arı n
çözü münde kull anıl makt adır.

Şekil 1. 5. Yüzer Konut Yangsou, Çi n( Wat erson, 1998).
Mobil mi mari, st ati k mi mari ye or anl a yaşayanları na; sosyal deği şi ml ere parel el
ol arak yani far klı i nsan gr upl arı na hi z met edebilen, belli bir çevrede ve belli bir
sürede i hti yacı duyul an me kanı n uygul an ması nda daha i yi i mkanl ar sun makt adır[4].
Mobil mi mari,


Çadırl ar



Hafif strükt ürl ü yapıl ar



Tekerl ek üzeri nde veya yüzen hareket edebilir strükt ürl er

ol arak gr upl andırılabilir[1].
Ancak t eknol oji ni n de geliş mesi yl e bu daha da geni ş bi nal ara yayıl makt adır.
Pi no mati k, as ma ger me ve ki neti k strükt ürl er de mobil mi mari de t asarl an mı ş ol an
mi mari for ml arı n uygul an ması nda kull anılırlar[1].
Mobilite ve mobil mi mari ni n çeşitlili ği yl e il gili Ce m İl eri düşüncel eri ni şu şekil de
anl at makt adır:
“ Kent sel pr ogra m mı mobilize ol uyor, yoksa, mobil-ol uş bir pr ogra m hali ne mi geli yor?
Mo bilite. Seyyar ( bi nası z) t asarı ml ar yüzyıllardır var; bunl ar aut o- mobil ve bi na ar ası nda
mel ez bir kat egori dedirl er: Göçer çadırl ardan geçi ci yapıl ara baş döndür ücü bir çeşitlili ğe
sahi pl er. Onl arı n uygarlı ğı n hangi kat egorisi nde ol duğuna t ari hçil er, bel ki bi yol ogl arın
böcek yi yen bit kil eri n hangi kat egori de ol duğuna karar vere medi kl eri gi bi karar
vere meyecekl er. Mobil ol ana gözden yit mekt e ol an şey gözüyl e bakarsak al an, dra mat i k
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bi çi mde çeşitleni yor. Mi marlık, t ü mgir dil eri kendi st ati k yapı sı na bir t ehdit ol arak al gıl aya
gel mi ş, bunl arl a ilişkisi ni önl em ve t ahki matl a sı nırla mı ştır” [5].

Mi marlı ğa ilişki n, yer den kop mak ve hareket et mek kavra ml arı, ot omobili n de
varlı ğı yl a beraber modern süreç i çi nde mi marlı k adı na, mekansı zlı ğı hi ssettiren veya
me kansı zlı ğa alternatif oluşt uran birçok anl ayı şı n bi çi ml en mesi ne neden olmuşt ur[6].
Günü müzde de yapıl ardaki port atifli k ve sür dürül ebilirli k krit erl eri; mi marlı k ve
mühendi sli kt e en öne mli i ki terci h sebebi dir[3].
Mobil mi mari ni n ekol ojik, esnek ve ekono mi k ol ması ndan dol ayı gel eceği n kalı cı
bi nal arı i çi n de bir seçenek hali ne gel eceği kuvvetli bir i hti mal dir[1]. Hal a mobil
barı nakl arda yaşayan alt kült ürlerde[ 7], gel eceği n yapıl arı yl a il gili kur ul an
üt opyal ar da, ve yakı n za manda yapıl an yapıl arda da ekol oji k, esnek, sürdür ül ebilir,
ekono mi k, port atif ve çağdaş ol mak en öne mli tasarı m krit erl eri hali ne gelmi ştir.
Bazı mi marlı k ot oritel eri de küçük a ma t ü m i şlevsel özelli kl eri t aşı yan hareketli
mobil yapıl arı n mi mari yle endüstri yel t asarı m arası nda ol duğunu savun makt adırl ar.
Mobil ol an bu yapıl arı n he m seri bir şekil de üretil mel eri he m de bir mi mari özelli ğe
sahi p ol ması, bu yapıl arı n endüstri yel t asarı ml a mi mari arası nda mel ez bir özelli k
taşı ması; mi kr o mi mari, ma kr odi zayn gi bi kavraml arı n çı kması na neden ol muşt ur.
Mi kr o mi mari üzeri nde çalış mal arı ol an J. Capella mi kr o mi mari ve onun getirdi kl eri
hakkı nda şunl arı söyl e mekt edir:
“ Küçük barı nakl ar, kul übel er, uyu ma kabi nl eri, haber st andl arı, benzi n i st asyonl arı gi bi
bazı yapıl ar t asarı ml a mi mari ni n t a m ort ası ndadır ve bu küçük yapıl ar t asarı mcı nın
cesareti ni, çabası nı göst er mesi i çi n bir fırsattır. Tasarı mcı nı n yer den kopuk t asarı ml ar
yap ması mi marlı ğı n başl angı cı da son nokt ası da ol abilir [8].”

Bu yapı sal kararl ar hı zlı ve yaratı cı bir sekt ör me ydana getir mi ştir. Ve bu küçük
öl çekli t asarı ml ar il eri ki yıll arda daha kapsa mlı kent pl anl a mal arı nda kull anıl arak
şehircili ği n bir parçası hali ne gel ecektir[8].
Küçük barı nakl ar, kul übel er, uyu ma kabi nl eri, haber st andl arı, benzi n i stasyonl arı
gi bi yapıl ar „ mi kr o mi mari veya makr odi zayn‟ ol arak adl andırılabilir. Çünkü bu
yapıl arda en küçük al anda maksi mu mi şl ev var dır. Bu yapıl arı n bir di ğer özelli ği de
hı zlı bir şekil de çoğaltılabil mesi dir. Bu nit eli ği yle bu t asarı m mi marlı k ol makt an
çı kar ve endüstri yel bir t asarı m hali ne gelir. Mi marlı ğı n başl angı ç nokt ası t ektir.
Bi nal ar bir yer de ol uşan pr obl e mi çöz mek i çi n yapılır. Mi kr o mi mari de de bu var dır.
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Bu nedenl e mi kr o mi mari çok yönl üdür.

Mi kr o mi mari büyük pr ojel eri n t est

aşa ması nda ve küçük t asarı ml ar da bil e kull anıl abilir[8]. (Şekil 1. 6) ( Şekil 1. 7)

Şekil 1. 6. Mobil Uyku Kabi ni(Capell a, 1997).

Şekil 1. 7. Mikr o mi mari Özelli k Taşı yan Karavan

İçi nde yaşa mak i çi n t asarl anan mi kr o mi mari yapıl ar, günü müzde daha çok göçebe
tarzı yaşa mayı t erci h eden kesi m t arafı ndan kul lanıl makl a beraber ayrı ca kent sel
tasarı ml ar da bir öneri ol arak sunul makt adır. Ancak mi kr o mi mari yapıl ar gün
geçti kçe hayatı mı zı n bir parçası ol acak ve bu mi mari ye t al ep daha da çok artacaktır.
Mi kr o mi mari özelli k t aşı yan ve Capell a‟nı n mi kromi mari t asarı m ol arak göst er di ği
Al man mi mar Eduar d Böhtli ngk t arafı ndan t asarlanan Mar ki es; bir mobil tatil evi dir.
( Şekil 4. 15- 16)
Mobil mi mari ni n geçi ci pr obl e ml er i çi n kull anıl ması geli p geçi ci bir çözü mdür.
Mobil ol mak, st abilite, süreklili k ve mekanı n duyul arı gi bi i hti yaçl arı mı zı da i nsanı n
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kendi ne bir mobil konut satı n al ması yl a sağl an mı ş ol ur. Bununl a birli kt e günü müzde
ko muni kasyon, bi na ma lze mel eri ve t eknol oji k konstrüksi yonl ar mobil mi mari ni n
sağl adı ğı yeni ol anakl ar dır. Mi mari, st ati k seçenekl er sunar ken, mobil mi mari esnek,
de mokr ati k ve özgür mekanl ar sun makt adır[1].
Pr of. Sedat Gür el, 1969' da yazdı ğı " Uzay Or gani zasyonl arı nda Yeni Gelişmel er" adlı
kit abı nda,
" Bugünl er de uygul anan ve daha bir süre uygul anacak ol an yapıl ar, aslı nda, birer "geçi ci
yapı " nit eli ği ndedir, bunl ar geçi cili k nit eli kl eri nden ne denli uzakl aşırlarsa, gel ecek i çi n o
denli yok edil mesi güç birer engel hali ne gel ecekl er dir. Çağı mı zı n mi marlı ğı ve şehircili ği,
her t ür devi ngenli kl ere, dönüşü ml ere, gelişi ml ere cevap verebil en uzaysal, endet er mi ne bi r
strükt ür düzeni gerektir mekt edir" di yor du[9].

Mobil

mi mari ni n

yaygı nl aş ması nda

endüstri

devri mi yl e

beraber

gel en

ma ki nel eş meni n et ki si büyükt ür. 20. yy‟ı n başı nda hareketi, i nsanl a çevresi
arası ndaki ilişki yi savunan çeşitli akı ml ar ortaya çı kmı ştır. Bunl ar dan bazıl arı
füt üri z m, met aboli z m gi bi akı ml ar dır.
Bu akı ml ar dan Füt üri z m akı mı nı n t e msil cil eri, i nsanl a maki ne arası ndaki ilişkil eri n
yeni bir çevre gerektirdi ği ne i nan mı şl ardır[10].
Füt üristlerden Sant‟ Eli a, „ Messagi o‟ adlı bil dirisi ni 1914‟t e yayı nl a mı ştır[11]. Bu
meti n Mari netti t arafı ndan ekl e mel er yapılı p, Füt ürist mi mari ni n manifestosu hali ne
getiril miştir. Manifest oda, maki nel eş me ve har eketle il gili şunl ar söyl en mektedir:
“ …Sor un, yeni pr ofiller, yeni kapı ve pencere çerçevel eri i l e s üt un, konsol kar yati d ve
çört enl eri n yeri ni al abil ecek ögel er bul mak da değil dir. Sor un, cepheyi çı pl ak bırak mak,
boya mak ya da t aşl a kapl a mak, veya yeni ve eski bi nal ar arası nda bi çi msel f ar kl ar bul mak
da değil dir. Sor un, Füt ürist konut u sağl a m bi r pl ana göre yarat mak, t ü m bili msel ve t ekni k
ol anakl arı n yar dı mı yl a i nşa et me k, bireyi n yaşa m bi çi mi ve r uhun her gereksi mi ni s onuna
dek karşıla mak, her kese acayi p, hant al ve yabancı gel en her şeyi(gel enek, üsl up, est eti k,
or an) r eddet mek; yeni bi çiml er, yeni çi zgil er, pr ofil ve haci ml er den yeni bi r uyum
ol uşt ur mak, var ol uş nedeni yal nı zca çağdaş yaşa mı n özel koşull arı nda yat an, est etik
değerl eri kusursuz bir uyu mi çi nde ol an mi marlı k yarat maktır …Füt ürist kent yaratıl malı
ve i nşa edil meli dir: o her parçası di na mi k ol an, uçsuz bucaksı z, kar gaşalı, canlı ve s oyl u
bir şanti ye gi bi ol malı dır; füt ürist konut ise bir maki neye benze meli dir. ”

[12].

Konut öl çeği nde, maki ne çağı nı n devri mi ne Le Cor busi er de katılmı ştır. Le
Cor busi er, „ Do m-i no‟ bi ri mi ne, t a ma men kavraml ar dan (seri üreti m, serbest pl an,
ma ki ne ev, v. b.) ul aş mı ştır.
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“ Katl ar da yaşı yor uz. Bi r kat bi ze r ahatlı k ve güven veren mekani k ve mi mari
el e manl arı n bir kol eksi yonudur. Şehir pl anl a ması anl a mı nda, kat, hücre ol arak
anl aşıl abilir. Hücr el er, sosyal düzeni mi zi n bir sonucu ol arak, kent sel feno meni n t e mel
el e manı ol an gr upl a manı n, ortaklı kl arı n ve rekabeti n konusudur”[ 13].

20. nci yüzyıl başl arı nda yakl aşı k bir mil yar ol an dünya nüf usu 1960' l arda üç mi l yar
ol muş, 2000 yılı nda i se altı mil yarı bul muşt ur. Nüf usun bu çok hı zlı artışı yanı nda;
i nsanl arı n daha eşit, daha konf orl u barı nak i st ekl eri ve buna parel el ol arak mi mari den
bekl entileri de doğal ol arak art makt adır. Bu nedenl erle yeni yapıl arı n çok esnek,
i hti yaçl ara göre deği şebilir nit eli kt e ol ması ve bugünküne göre çok daha f azl a nüf usu
barı ndırabil mel eri gerekme kt edir. Bu a maçl a, Ni col as Schoffer, Yona Fri ed man,
Ar chi gra m gur ubu gi bi kura mcıl ar, gel eceği n kentl eri, yapıl arı i çi n kura ml ar,
tasarılar geliştir mi şl erdir [14, 15].( Şekil 1. 8) ( Şekil 1. 9) ( Şekil 1. 10) ( Şekil 1. 11)

Şekil 1. 8. Yona Fri ed man‟ı n Uzaysal Kent Çalışması(İzgi, 1999).
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Şekil 1. 9. Archi gra m‟ı n (Ron Herr on ve Br yan Harvey) Wal ki ng Cit y Çalışmal arı

Şekil 1. 10. Ar chi gra m‟ın ( Warren Chal k ve Pet er Cook) Tasarl adı ğı Pl ug-I n Cit y,
1964( Landau, 1968).
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Şekil 1. 11. Ron Herr on ve Warren Chal k‟ı n Tasarladı ğı Gaket Kapsül ü, 1965
Başka bir t asarı mda Al ma n Mi marlı k Gr ubu Fr eier Ar chit ects‟i n t asarladığı modül er
yaşa ma biri ml eri dir. Bu biri ml eri t asarlarl arken i nsanı n keski n hareketl er yap mayı p
hep har moni k hareketler yap ması ndan yol a çı kmı şl ar ve or gani k bir modül
ol uşt ur muşl ardır. Her bir biri mbireysel ol abil eceği gi bi altı gen şekli nde kur gul an mı ş
bir megastrükt ür ün üzerine t akıl arak da bir doku ol uşt urabil mekt edir. Tasarı ml arı nda
İst anbul boğazı nı gör üntü ol arak seç mi şl erdir[16]. (Şekil 1. 12)
Bu kur a ml arı n çı kış nokt ası kenti n bir megastrükt ür i çerisi ndeki kurul umudur.
Me gastrükt ürl er bir büt ün hali nde kur ul an üt opyada t a mpon görevi gör ür ve büyük
bir üt opya hücrel erden meydana gelir.

Bu hücrel er bir yer den bi r yere

nakl edil mezl er, uzaysal bi r mekanda üretilen küçük mobil hücrel eri n bi r araya
gel mesi yl e ol uşurl ar[5].
Mobil mi mari yl e il gili bir çok manifest o ve üt opyal ar üretil mi ştir. Sant‟ El ia 1913‟t e
yazdı ğı manifest oda şunlar dan bahset mekt edir:
İnsanl ar uzun s ür e anıtsal st ati k büyük bi nal arı n, hafif geçi ci ol an obj el erl e
yapıl abil eceği ne i nan ma mı ştır. Moder n kentl eri aktif, mobil ve her yer de di na mi k ve
moder n (tı pkı dev bir maki ne gi bi) bi nal ardan t asarl an malı ve i nşa edil meli dir”

[11]

Özelli kl e 1960‟lı yıllarda kur ul an üt opyal arda t opl umun kült ürel yapı sı ndaki
deği şi m, özelli kl e o yıllar da yapıl an t opl u konut yerl eş mel eri ni n ki mli ksiz, anoni m
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ve monot on yapı sı çı kış nokt ası ol muşt ur. Ancak bu üt opyal arı n çoğunda kült ürel
farklılı kl ar ve bireysel terci hl er i h mal edil mi ştir. 1970‟l erden iti baren i se t ari hsel
referansl ara dayanan, katılı mı n ol duğu, çok sesli bir mi mari geliş mi ştir[17].

Şekil 1. 12. Fr ei er Ar chitect‟ i n Kur dukl arı Üt opyada İst anbul Boğazı nı Seçti kl eri
Tasarı m( Bal z, 1996).
Ör neği n Al ex Thall er‟i n ma nifest osu yeni bir hava mi marisi (airt ect ure) di r. 1960‟ da
tasarladı ğı bi nal ar şişir me odacı kl ardan ol uş makt adır. I SO‟ nun yüzen konteynerl eri,
çok f onksi yonel, t oprak il e deni z arası nda ol ma ve bi na bl oğu çözü m t ekni ği
açısı ndan he m t eori k hem de so mutt ur. LOT/ EK mi marlı k st üdyosunun MDU‟ s u
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( Mobil e Dwelli ng Unit) mobil ve gerçek dünya arası nda bir bağ kur makt a,
st andar di zasyon ve t aşı nabilirli ği n boyutl arı nı karşı mı za çı kar makt adır. Doug
Jackson‟ı n LARGE pr oj esi ni n e- HI VE bireysel yüzen kont eynerl eri ( shi ppi ng
cont ai ner li vi ng units) karşı mı za he m fi zi ksel he m de sayı sal bir sonuç
çı kar makt adır. ( Şekil 4. 6-9) Mos he Saf di e‟ni n Montreal‟de 1967‟ de yaptığı Habit at
67 pr oj esi nden iti baren esnek, kapı i çi-dışı olarak adl andırılabil ecek mekanl ar
yaratıla ma mı ştır [3].
Bu t asarı m ve üt opyal arda ot omobil de büyük bir esi n kaynağı ol muşt ur. Mobil
mi mari ni n de bir t erci h sebebi ol ması nda ot o mobili n r ol ü büyükt ür. Ot omobill er
moder n süreç i çi nde mot ori ze bir moder ni ze anl ayı şı nı n ol uş ması na neden ol ur ken,
i nsan yaşa mı i çi n de mobili ze ol manı n öne mli bi r gereklili k ol duğuna dair gör üşü,
kent sel mekanda daha da hi ssedilir bi çi mde göz önüne ser mekt edir. Bu hareketlili k
bir t araftan kent sel mekan anl ayışı nı yeni den bi çi ml endirirken, di ğer taraft an da
mi marlı k adı na yeni mekansal ti pol ojileri n ol uş ması na neden ol muşt ur. Moder n
mi marlı k ve kent pl anla ması üzeri ne geliştirilen pr ogra ml ar ve manifest ol ar i çi n
ot o mobil, hareket e ve i nsana ilişki n yaşa msal boyutl arı yl a gi derek modern anl ayı şı n
te mel belirl eyi cil eri nden biri konu muna gel mi ştir [6, 18].
1950- 1960 yılları nda Yona Fri ed man gi bi üt opi st

mi marl ar gel eceği n kent

pl anl arı nda mobil yaşa mt arzı na yer vererek, mobiliteni n öne mi ni i şaret et mişl erdir.
Yona Fri ed man gi bi Ar chi gra m gr ubu, Ki sko Kur oka wa ve Kat aval os gi bi
met abolistler de bu döne ml er de öne mli, kent sel bağl a mda mobil kent üt opyal arı
tasarla mı şl ardır[1, 9, 15, 17, 19- 21]. (Şekil 1. 13)

Şekil 1. 13. Kat aval os‟ un Yüzen Kent Tasarı mı(İzgi, 1999).
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Bu mi marl ardan Yona Friedman 1957 yılı nda “ Devi ngen ( Mobil) Mi mari” gr ubunu
kur muşt ur.
Mobil mi mari konusunda çalış mal ar yapan başka bir t asarı mcı Buck mi nst er Full er,
yüksek nit eli kli, aktif olan, port atif konutl ar üret mek i çi n met odl ar geliştir meye
başl a mı ştır. Ör neği n Paxt on pr oj esi, hafif mal ze me ve mi ni mu m ağırlıkt a yaptı ğı
pr oj el erden birisi dir. Ful ler‟i n 1933‟t e t asarladı ğı Dy maxi on Konutl arı heli kopt erl e
taşı nacak kadar hafif yapılardı[22, 23].
Ma ki ne çağı nı n t asarı ml arı ndan biri ol an Full er‟i n tasarladı ğı Dy maxi on evi , hafif bir
konstrüksi yondan ol uşup, t ek bir kol onun üzerine ot urt ul muşt ur. Amaç mi ni mu m
enerji kull anı mı yl a maksimu m çı kar sağl a maktır. Yapı nı n bul unduğu yerl e ilişkisi bir
ma ki neni n yerl e ilişkisi nden farksı zdır.
“ Dy maxi on evi nde kull anıl an strükt ür o za man uçak yapı mı nda kull anıl an hafif- met al
strükt ürl eri n bir uyarl a ması dır. Pl anl a ma, henüz moder n ma cera t arafı ndan i stila edil me mi ş
1914 öncesi evl eri ni n ve s okakl arı nı n mekani k ser vi sl erinden esi nl en mi ştir. Dy maxi on
evi nde f üt ürist bir yön var dır. Bu, hafif ve geni şl eyebilir ol ma, bili mve t eknol oji den en üst
düzeyde yar arl an madır. Daha da öt esi, çevresi ndekil ere kuvvet çi zgil eri dağıt an nesnel erle,
ser visl eri çevredeki mekana dağıt an mer kezi çekirdek fi kri Bocci oni‟ni n mekanı n al ansal
teorisi ni(fiel d-t heor y of space) çağrıştır makt adır” [24].

(Şekil 1. 14) ( Şekil 1. 15)

Full er‟i n 1940‟t a üretti ği mobil konutt a mut fak, banyo, j enerat ör bir aradaydı ve
ot o mobili n ar kası na t akılarak t aşı nabili yor du. DDU ( Dy maxi on Dwel li ng Unit)
dairesel f or ml u, ucuz ve port atif bir bi naydı ve bu konut ti pi askeri yede ve endüstri
böl gel eri nde işçileri n kalmal arı a macı yl a kull anılmı ştır[3, 25].

Şekil 1. 14. Buck mi nst er Full er‟i n t asarl adı ğı DDU ( Dy maxi on Dwel li ng Unit),
1946( Kr onenbur g, 2002).
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Şekil 1. 15. Dy maxi on Wi chit a House
Üt opi k mi marlı k ort a mı nda, gel eceğe ilişki n ol arak öner mel er de bul unan mi marl ar,
işl evsel ve heykel si yerleştir mel er yap mı şl ardır. Matti Suur oneen‟i n port atif bir
tasarı mı ol an heykel si Fut ur o yerl eştir mesi buna bir ör nektir. İç

mekan

düzenl e mel eri yl e konut ya da kayak kabi ni ne dönüşebil en yerl eştirme, far klı
arazil erde, coğraf yal arda ve kült ürlerde yerl eştirilebil mekt edir[26].
Bi rçok t asarı mcı da yüksek nit eli kli, prefabri k, ekono mi k pr oj el er üret mişl erdir.
Ör neği n Walt er Gr opi us ve Hi rsch Kupf er‟i n Berli n‟ de yaptı kl arı Copper evi
gi bi[27].
Çeşitli mi mari i deol ojileri n endüstrileş mesi yl e birli kt e yeni

mi mari platfor ml ar

ol uş muşt ur. Mar k Fi sher‟i n İ ngiltere‟de yaptığı pi nö mati k t asarı ml ar ve Fr ei
Ot t o‟ nun 1957- 60‟l arda Fr ansa‟ da denedi ği çalışmal ar başlı cal arı dır. Frei Ot t o‟ nun
soap- bubbl e l eri ve sili ndiri k zarl arı (cyli ndri cal me mbr anes) ör nek veril ebilir. ( Şekil
1. 16) İl k pi nö mati k çalış ma İ ngili z mühendi s Fr ederi ck Willi a m Lanchest er
tarafı ndan 1917‟ de yapı l mıştır. 1955 t e i se Wa lter W. Bi r d „rado mes‟ adı yl a bu
tasarı mı geliştir mi ştir. 1967‟ de i se ekono mi k ve mobil ol an pi nö mati k yaşama ünit esi
Paris Bi aenni al, Jean Aubert, Jean- Paul Jung mann ve Ant oi ne Sti nco tarafı ndan
tasarlan mı ştır. Bunl arı n yanı nda esnek, her yere uyu m sağl ayabil ecek çı kış nokt ası
bubbl e ol an çeşitli tasarıml ar da yapıl mı ştır. (Şekil 1. 17) ( Şekil 1. 18)
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Şekil 1. 16. Frei Ot t o‟ nun Köpükl erle Yaptı ğı bir Çalış ma( Si egal, 2002).

Şekil 1. 17. Reyner Banha m‟ı n „ No- houses‟ Adlı Her hangi Bi r Yere Uyu m
Sağl ayabil ecek Enviroment- Bubbl e‟si( Landau, 1968).
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Şekil 1. 18. St even Br ower‟i n Pi no mati k Ol arak 1998‟ de Tasarl adı ğı Mobil Konut
Par kı, U-t own( Si egal, 2002).
Al man yazar Chiristian W. Tho msen, 1955‟ de yazdı ğı Vi si onar y Archit ect ure
kit abı nda; gel eceği n kentl eri ndeki bi nal arı n her şeyi gören, dokun mayı hi sseden,
mi kr of on ve konuş ma aygıtları ol an, konuşabil en, duyul arı ol an, deği şebilir
konutl arı n ol acağı ndan bahset mekt edir.
Bu t arz mobil yerl eşiml er, kull anı cıl arı na, kendil eri ne sunul an al anları far klı
kull anabil mel eri içi n çeşitli alternatifler sunabil mekt edirl er.
Bu t arz kura ml ar yeni ve çağdaş bir t eknol oji gerektirirken, bu kur a ml arı
beni mseyerek yapıl mı ş me vcut t asarı ml ara bir yeni si daha ekl en mi ş, büt ün dünyanı n
i yi ce beni msedi ği, modern mi mari ni n çok i nandırıcı bul unan “bi çi mi şl evi i zl er”, ya
da “az i yi dir” gi bi il kel eri kapsayan söyl e m ve kura ml ar sarsıl maya başl a mı ştır.
Sedat Gür el de yeni ve çağdaş t eknol oji k geliş meleri t eşvi k et mi ştir. Hatt a geç mi şi n
yapıl arı yl a gel eceği n yapıl arı nı n özelli kl eri ni belli krit erl er koyarak anl at mı ştır.
Gür el geç mi şe ait yapı özelli kl eri ni durağanlı k, s onsuzl uk, deği ş mezli k, kalı cılı k,
ağırlı k ve ze mi ne ot ur ma ol arak ( ör nek, Keops pira mi di) sıral arken; gel eceğe ait yapı
özelli kl eri ni devi ngenlik, sonl ul uk, deği şebilirli k, geçi cili k, hafifli k, ze mi nden
kop ma ol arak (ör nek Frei Ott o‟ nun “ Yarı nı n Küçük Şehri ”) sıral a mı ştır.
Ancak, mi marlı kt aki bu s öyl e m çokl uğu ve hızlı deği şi m karşısı nda ne kadar
kuşkucu ol unsa da, hı zl a art an nüf us ve yapıl ardan bekl enen nit eli kl eri n deği ş mesi,
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bir yandan var ol an yapıl arı n günün koşulları na uyarl anması nı bi r yandan
deği şi kli kl ere ol anak veren esnek yapıl ar yapılması nı yani yeni yakl aşıml arı, yeni
bul uşl arı gerektir mi ştir.
İşt e bu i hti yaç ve düşüncel er, mi mari de geçi ci olma yı, yı kı cı deği şi mcili ği adet a başlı
başı na bir akı m ol arak ortaya çı kar mı ştır. Düşüncel eri il e birçok mi mar a ilha m ver en
Fr ansı z fil ozof Vi rili o, geçi ci bir mi marlı ğı, çabuk yok ol acak bir yapıl aşma yı, hı zı n
mi marlı ğı nı teşvi k et mi ştir [14].
Bi li m ve t eknol oji de, t opl u ml arı n dünya gör üşl eri nde, i nsanl ar arası ilişkil er de ve
sonuç ol arak mi mari de deği şi m, karşı konul amaz bir gerçektir. Bu ger çeği n
bili nci nde ol arak, i nsanlı ğı n, yönü dai ma il eri ye dönük heyecan veri ci gelişi mi ni n
yanı nda gelişi m ve deği şi me kat kı da bul un maya çalışanl arı n yanı nda deği şi me karşı
çı karak gel eneği savunanlar da var dır [14].
Ancak, sadece gel eneğe bağlı kalı narak, gelişme ni n nasıl sağl anabil eceği ni de
sor mak gerek mekt edir. Bunl ara rağ men kabul edil meli dir ki, bireyin düşünce
uf kunun geni şl e mesi ne kat kı da bul unan deği şi mcil er yanı nda gel enekçil eri n de
kült ürel deva mlılı ğı n sağlanması nda kat kıl arı var ol duğu bir gerçektir [14].
Tekeli‟ni n bahsetti ği değişi ml e ki mli ği n kaybol ması i hti mali, mobil mi mari ni n t erci h
edil mesi nde t asarı mcı ya tereddüt yaşatır. Ancak Ameri ka ve di ğer gelişmi ş ül kel er
mobil mi mari yi beni mse mi ş ve mobil konut u da kült ürleri ni n bir parçası hali ne
getir mi şl erdir. Aynı sorunl arı düşünen t asarı mcıl ar t asarladı kl arı mobil yapıl ara
ul usun ki mli ği nden de bir şeyl er kat mı şl ardır.
Bi r i nsanı n, bir t opl umun, bir geçi ci veya sürekli yerl eşi mi n çevresi ol duğu gi bi, bir
yapı nı n, bir kenti n, bir böl geni n de kavra msal varlı ğı na bağlı ol arak çevresi söz
konusudur. Çevreyi el e alırken doğal çevrenin ol duğu gi bi kor un ması nı veya
deği şi mi n gereklili ği ni sor gul a mak ana il ke ol malı dır. Yeni çevreyi ol uşt ur ur ken,
düzenl er ken çevrede var ol an doğal ve yapay değerl eri kor u mayı, değerlendir meyi
öngören bir yakl aşı m gerekir[28].
Bi li ndi ği gi bi Tür kl eri n de kendil eri ne ait bir ki ml i kl eri var dır. İl k akl a gel en i se
Tür kl eri n bir za manl ar mobil bir yaşa m t arzı olan göçebe bir t opl um ol dukl arı dır.
Yerl eşi k hayat a geçti kten sonra bil e göçebe t opl u mun getirdi ği kuralları kalı cı
konutl arı nda uygul a mı şl ardır.
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Bunun en basit ör neği i se gel eneksel Tür k evi i çerisi ndeki eşyal arı n yerl eşi mdüzeni
ve bu eşyal arı n port atifliği dir. Aynı odada ot ur mak i çi n kull andı ğı sediri n gece yat ak
ol arak kull an ması gi bi. Veya odanı n i çi nde bul unan dol ap i çerisi ne gi zl enen banyo
gi bi …
Ül ke mi zde moder ni z mi n gel mesi yl e ol uşan apart manl aş ma kentl eri n büyük bi r
kı s mı nı ol uşt ur makt adır. Ancak apart manl ar da yaşayan bireyl eri n konut l arı nı n dı şı nı
çevresi yl e birli kt e düşünme mel eri düzensi z ve bakı msı z kentl eri n ol uş ması na neden
ol muşt ur[29]. Topl umumuzdaki apart man yaşamı yl a göçebe yaşa m ar ası nda bu t arz
bir benzerli k var dır . Çünkü oba mantı ğı nda da sadece çadırı n i çi t e mi zdir, çadırı n
dı şı nda ol uşan pi sli ği i se doğa bir şekil de yok eder. Göçebe kült ür de kalınan al anda
kı sa süreli kalı nır ve doğaya f azl a müdahal e edi l mez. Ancak kentl er öyl e değil dir.
Kentl erde sürekli kal ma a maçlı kalı ndı ğı ndan çevreye yı ğıl an pi sli kler sürekli
art makt adır. Bunun sebebi aslı nda kentt e yaşayan bireyi n göçebeli ğiyl e kent e
yerl eş mesi dir.
Ül ke mi zde çeşitli nedenlerl e apart manl aş ma ol gusu ol dukça yaygı ndır. Çünkü bu
konut ti pi ne alt ernatif bir konut önerisi yokt ur. Apart manl aş mayl a birlikt e ol uşan
monot on, ki mli ği mi zl e ört üş meyen, çar pı k kentler ül ke mi zde bir sorun hali ne
gel mi ştir. Bu nedenl e bu t ez kapsa mı nda; mobil konutl arı n, Tür ki ye‟ de yerl eşi k
düzenli konutl ar i çi nde alt er natif bir konut modeli ol arak yer alı p ala mayacağı
i ncel enecektir.
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2. MOBİ L KONUTLAR
Doğuşt an bir pot ansi yel e sahi p ol an hareketli obj el er, her za man i nsanl arı n
tasarı ml arı nda bir çı kış nokt ası ol muşl ar dır. Güç, hı z, akıl, güzelli k, esteti k gi bi
ögel er mobil mi mari ni n, t eknol oji ni n getirdi ği çeşitlili kl erl e birli kt e öneml i bir yer
edi nmesi ni sağl a mı ştır.
Mobilite, coğraf yasal mekan i çi nde kull anı cı nı n s osyo ekono mi k nedenl erl e yer ve
konut deği ştir me eğili mi ol arak t anı ml anabilir. Kent i çi mobilite büyük öl çüde gelir
artışı na bağlı ol arak ortaya çı k makt adır. Tı pkı 20. yüzyıl başl arı nda Ameri ka‟ da
zenci nüf usun kent mer kezl eri ne, beyazl arı n da “subur b” l ara göçü gi bi[30].
Ger çek mall ar genelli kle t aşı nmaz eşyal ar ol arak gör ül ür. Ancak f ar klı kült ürl ere
bakıl dı ğı nda büt ün bir evi ni öküzl er yar dı mı yl a veya di ğer ko mş ul arı yl a birli kt e bir
yer den başka bir yere göt üren ail eyi gören bir i nsanı n konut gi bi t aşı nmaz mal ol arak
gör ül en değerl eri n ne kadar t aşı nmaz ol abil eceği sor usunu aklı na get irir. Buna
parel el ol arak batılı kültürl erde bi nal ar yeni yerleşi m yerl eri ne deni z t aşı macılı ğı yl a
veya ka myonl arl a göt ür ül ürl er[7]. (Şekil 2. 1) ( Şekil 2. 2) ( Şekil 2. 3) ( Şekil 2. 4)
Bu da bi ze geliş mi ş ül kelerl e üçüncü dünya ül keleri arası ndaki t aşı ma t ekni ği far kı nı
ve buna zıt bir şekil de kült ür benzerli ği ni göst erir.
Moder n dünya mobil yaşa m t arzı na gari p bir şekil de bak ması na r ağ men, mobilit e
gel eneksel bir şekil de hayatl arı nı deva m ettiren göçebel eri n öne mli bir parçası dır[7].
Güneydoğu As ya‟ da, agri kült ürel gr upl ar da, kalıcı konutl arda yaşayan i nsanl ara
ol ağan dı şı bakarl ar. Güneydoğu As ya göçebel eri nde bi nal ar kazı kl arı n üzeri ne i nşa
edilir, bu konutl ar sanki t oprağa de mi rl e mi ş i zl enimi verir. Bu t arz konut depre me de
dayanı klı dır. Bunun yanı nda t aşı nabilir konut u da yeni bir yere t aşı nırken
göt ür ül düğü i çi n terci h ederl er [2].
Mal ezya ve Endenozya kült ürleri nde konut i nsanı büt ünl eyen bir parçadır. Bu
nedenl e ev yı kılır, sonra ana parçal arı yl a konakl anacak yere göt ür ül ür ve or ada
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parçal ar t ekrar bir araya getirilerek konut yeni den kur ul ur. Torayan kabilesi nde de
yeni evl enen çiftlerde erkek eş hanı mı nı n yanı na evi yl e birli kt e taşı nır [2].

Şekil 2. 1. Şili‟de Öküzl er Yar dı mı yl a Taşı nan Bir Konut( Schittich, 1989).

Şekil 2. 2. Langwei Kentinde İnsanl ar Vasıt ası yl a Taşı nan Konut, Mal ezya
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Şekil 2. 3. Yeni Zel anda‟ da Deni z Taşı macılığı yl a Getirilen Bi r Konut Gr ubu
( Schittich, 1998).

Şekil 2. 4. Ameri ka‟ da Bi r Ar aç Vasıt ası yl a Taşınabil en Konut( Schittich,1998).
Mobil konut biri ml eri ni n kent sel yerl eşi ml eri n bir parçası ol ması nı n sebebi, geç mi şt e
yapıl mı ş ol an kent sel düzenl e mel eri n hat al arı nı t ekrarla ma mak i çindir [ 31].
Bunl ar dan bet onl aş ma sonucu ol uşan doğanı n t ahri bi ve çar pı k kentl eşme, çevr e
kirlili ği, bili nçsi z yapıl aşma, esnekli k sor unu, doğayl a büt ünl eşe me me sıralanabilir.
2. 1. Mobil Konut un Tanı mı
Mobil konut, bir fabri kada i mal edili p konut sit esi ne getirilen ve yerl eştirilen yaşa ma
ünit esi [32] ol arak t anı ml anabilir.
Mobil konutl a il gili başka bir t anı m i se, bir yerden başka bir yere t aşınabil en ve
tekerl ekl eri ol an her hangi bir sürekli kal ma amaçlı yapıl an konutl arın ona ek
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ol uşt ur ma mı ş hali ol an yaşa ma biri mi ol arak t anı ml anabilir. Dai mi konut hali ne
geçen mobil konut da mobilitesi ni yitir mi ş ol ur ancak hal a mobil konut ol ma ol asılı ğı
var dır[33].
MH MA‟ ya gör e mobil konut; t aşı nabilir veya portatif ol an, yerl eşi m yerl eri ne kendi
kendi ne gel ebil en mot orkaravan, arabanı n ar kasında çekil erek getirilebil en veya yük
vagonl arı yl a t aşı nan, i çerisi nde yaşa mak i çi n her t ürl ü i mkanı n bul unduğu, sürekli
bir yer de ol mak zor unda ol mayan konutl ardır[34].
FHA‟ nı n t anı mı na göre mobil konut t aşı nabilir ve bir al anı belli bir süre işgal eden
yapı, bazen de karavan olarak t anı ml anabilir[31].
Mobil konut 20. Y. Y. ortal arı nda ort aya çı kan, az yer kapl ayan ve l üks bir apart man
dairesi ni n i hti yaçl arı nı t edari k edebil en, t ekerl ekler üzeri nde t aşı nabil en bir yaşa ma
ünit esi dir. Moder n bir mobil konut un ebatl arı 4- 5 ft ( 1, 2- 1, 5 m. ) geni şli k, 8- 10 ft
(2, 4- 3 m.) de endir[31].
Mobil konutl ar

modül er ol dukl arı i çi n t aşınırken küçük bir küt le ol arak

göt ür ül ebilirler. Biri ml er i ç i çe girebilir ya da açılı p kapanabilir. Mobil konut un bu
port atif özelli ği nden dol ayı, yerl eşi k hayat a geçi nce, modüll er birbirl eri ne ekl enerek
ist enil en ya da arzu edil en konut büyükl üğüne ve şekli ne ul aşılır. Modüll er düşey ya
da yat ay bir şekil de birbirleri ne ekl enebilir. Mobi l konutl ar i çi n t asarlanan par kl arı n
yet erli büyükl ükt e ol ması hali nde, bu konut ti pi ni n esnek ol ması ndan dol ayı il erl eyen
aşa mal ar da oda ekl e me ya da çı kar ma daha kol ay ol abil ecektir. Mobi l konutl ar
genelli kl e yerl eşi m yeri ne ka myonl arla, tırlarla ya da de mi r yol u aracılı ğı yl a
nakl edilirler.
Mobil konut t er mi nol ojik ol arak “ mobil e co mponent housi ng” yani t aşı nabilir parça

evl er ol arak t anı ml anabilir. Bu konut t ür ü hazır üreti m sonucu ort aya

çı kmı ştır. Genel de dört duvar, döşe me ve çatı olarak f abri kadan kull anı cı ya ul aşır.
Veya 3 duvar, döşe me ve çatı ol arak 2 ünit e konut un bul unduğu yere t aşı narak uygun
bir şekil de bir araya getirilir. Mobil konut sit el eri nde bu ünit el eri n yerl eştirilebil mesi
içi n gerekli i mkan ve sit eye ait ser vi s biri ml eri ni n ol ması gerekir. Tabii ki bu
i hti yaçl arı n yanı nda konut al anl arı

ol uşt ur ul urken verandal arı n ve garajl arı n da

yapıl abil mesi içi n gerekli al anl arı n ayrıl mı ş ol ması gerekir[35].
Mobil konut, fabri kada üretilen, t aşı nabilir veya port atif ol an, i çi nde sürekli kal ma
a maçlı t asarlan ma mı ş, maksi mu mi şl eve sahi p, bir şasisi ol an, 1 yıl süreli kal abil ecek
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kadar düzenl en mi ş, bir veya daha f azl a mobil biri mi n birbiri ne bağl anması yl a da
ol uşabil en yerl eşi m ünitesi dir. Bir yer den bir yere göt ür ül ür ken katl anabilir veya i ç
içe geçebilir parçal ardan meydana gel en, yerl eşeceği yere gel di ği nde geni şl eyen
ancak bu ünit el erden sadece biri ni n ana parça ol arak t asarlandı ğı ve di ğer parçal arı n
bu biri me mont e edil di ği; t ekrar t aşı nacağı za man ek modüll eri n ana parçanı n i çi ne
konul ması yl a küçül müş izl eni mi veren konutt ur[36]. ( Şekil 2. 5)

Şekil 2. 5. Şasesi Ol an Mobil Konut Ör neği.
Başka bir mobil konut t anı mı i se; t ekerl ekli veya buna benzer port atif bir strükt üre
sahi p ol an, i çi nde yaşa maya veya uyu maya ol anak sağl ayan, yere mont e edil di kt en
sonra t ekerl ekl eri gi zl enerek çevresi yl e uyu m i çerisi nde bir konut ol arak gör ünen
yapı ol arak t anı ml an mı ştır[31]. ( Şekil 2. 6)

Şekil 2. 6. Mobil Konut Par kı nda Yaşayan Bir Ail e.
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Bair‟i n t anı mı i se ol dukça kapsa mlı bir t anı mdır. Bair mobil konut u, i çerisi nde
gerekli i şl evl eri sağl ayabil ecek böl ü ml eri ve mobil yası ol an, konut sit esi ne
taşı nabil en ve yerl eştirilen konut t ürü ol arak t anı mla mı ştır[37].
Mobil konut, şase üzeri ne i nşa edil mi ş modül er; ebatl arı 8*32 ft ( 2, 4*9, 6 m. ) ol an,
içi mobil yalı veya mobilyası z, genel i hti yaçl arı karşılayan konut çeşi di dir[37].
MH MA ya göre mobil konut; şase üzeri ne i nşa edil mi ş modül er konut değil; her yere
taşı nabil en strükt ür dür; ebatl arı 8*32 ft ( 2, 4*9, 6 m. ) ol an, i çi mobi l yalı veya
mobil yası z gerekli işlevleri sağl ayan konut ol arak tanı ml a mı ştır.
Bi r mobil konut ünit esi, döşe mesi, mut fak böl ü mü, banyo, W- C, çöp kut usu, t el ef on,
resi m, böl ücü kapıl ar gi bi birçok genel i hti yaçl arı karşıl a makt adır[38].
Bu t anı ml arı n yanı nda bağı mlı/ bağı msı z mobil konut ( dependent/i ndependent mobil e
ho me) kavra ml arı ndan da bahsedil mekt edir. Bağı ml ı mobil konut, i çi nde t uval eti ve
banyosu ol mayan mobil konut; bağı msı z mobil konut i se i çi nde t uval eti, banyosu
veya duşu bul unan mobil konutt ur.
Modül er konut ve sökül üp t akıl abilir konut gi bi, mobil konut un kapsadı ğı konut
ti pl eri ni n de tanı ml an ması nda yarar var dır.
Modül er konut, fabri kada ür etilen, t aşı nabilir, birbiri ne benzeyen parçal ardan ol uşan
ve belli bir modül er strükt ür i çeren konut t ür üdür. Bu t anı mdan kaynaklı pr efabri k
panell erl e karıştırıl ma malı dır. Modül er biri ml er i ka met, ti caret, eğiti mve endüstri yel
a maçl ar içi n kull anıl abilirler[37].
Modül er konut un en avant ajlı yanı sadece çeki rdek ail el er i çi n değil daha geni ş
ail el er içi n de kull anıl abil mesi dir[37].
Sökül üp t akıl abilir konut , i ki veya daha f azl a modül ün konut sit esi ne getiril mesi yl e
ve modüll eri n birl eştiril mesi yl e ol uşt ur ul an ve i çi nde mobil yası yl a i nsanl arı n
terci hi ne sunul an konut tür üdür[ 37].
Aynı za manda ül ke mi zde daha genel anl a mı yl a kull anıl an mobil konut t ür ü ol arak
karavanı n t anı mı i se şöyl edir, karavan, ot o mobil ar kası na t akıl an, i çi günl ük
yaşantı ya uygun şekil de düzenl en mi ş ka mp t aşıtı dır. Ev bi çi mi nde düzenl en mi ş
araba ol arak da t anı ml anabilir[39].
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2. 2. Mobil Konut un Bi r Üreti m Bi çi mi Ol arak Ort aya Çı kı şı
2. 2. 1. Ameri ka’ da Durum
Mobil konut üreti mi ot o mobili n mekani k ve esteti k boyutl arı nı n hı zlı bir şekil de
ilerl e meye başl adı ğı yıll arda Ameri ka‟ da ort aya çı kmı ştır. Ameri kalıları n 1950‟l er de
bu ür eti m t arzı na r ağbet göst er mel eri ni n en büyük sebebi, bu yeni mobilit e
anl ayı şı yl a doğal bir yerleş mede yaşa maktır [36].
Ni t eki m 1921‟l ere kadar i ki t ekerl ek üzeri nde çekil erek göt ür ül en karavan t ür ü
met al strükt ür çadır beziyl e ört erek kull anıl makt aydı. Bu t ür, daha çok t atil a maçlı
ka mpi ngl er de kull anıl mak a macı yl a üretil mi ş ve t icaret bu yönde ol muşt ur[40]. Kı sa
sürede, 1920‟l erde yi ne tatil a maçlı, 8*12 ft ( 2, 4-3, 6 m) ebatl arı nda mobil konutl ar
üretil mi ştir. 1930‟l arı n ort al arı nda ot o mobil üreticileri t atilciler i çi n, mobil konut
üreti mi konusunda seri üreti me geç meyi düşünme ye başl a mı şl ardır. 1930- 40‟l ar da
çeşitli sosyal ve ekono mi k nedenl er den dol ayı bu ür eti mt ür üne t al ep artmı ştır. Bu
döne mde, mobil konut kull anı cıl arı ekono mi k nedenl er den dol ayı, konutları nı sadece
yaz mevsi mi i çi n değil kı şı n da kull an maya başl a mı şl ardır. Özelli kl e yaşlı kesi m
mobil konut un büt ün i htiyaçl arı nı karşıladı ğı nı düşündükl eri i çi n mobil konutl arı yl a
birli kt e yerl eşi k hayat a geç mi şl erdir. Bu düşünce tarzı nedeni yl e mobil konut sekt ör ü
geni şl e mi ş, aynı za manda satı cılar, i şçil er, sirk gi bi eğl ence yerl eri nde çalışanl ar,
çift çil er, i ş a macı yl a sı k sı k yer deği ştiren i nsanl ar i çi n de bir çözü m ol uştur muş, bu
ki şil eri n i st edi kl eri yere ist edi kl eri za manda ul aşmal arı nı sağl a mı ştır[34, 41]. ( Şekil
2. 7) ( Şekil 2. 8) ( Şekil 2. 9)

Şekil 2. 7. Rö mor k Ör neği
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Şekil 2. 8. Eski Bir Karavan Ör neği

Şekil 2. 9. Ot omobili n Arkası na Takıl arak Göt ür ülen Karavan( Kell y, 1973).
Mobil konut il k başt a aileni n arabası nı n ar kası na takıl an bir ünit eydi. Ancak yerl eşi k
hayat a geçi nce, ot oritel er bu konutl arı n belli sı nırlar i çerisi nde düzenl en mi ş yerl er de
kal ması gerekti ği ni n far kı na var mı şl ardır. 1960‟ da ül keni n % 1. 4 ü mobil konut uyl a
yerl eşi k hayat a geçerek kull anırken, 1970‟t e % 2. 6 ya yüksel mi ştir. 1960- 70 yıll arı
arası nda t opl a m 2 mil yon mobil konut üretil mi ştir[38].
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II. Dünya savaşı ndan i ti baren, t eknol oji ni n il erle mesi ve endüstri yel ür ünl eri n
üreti mi ni n art ması, endüstri yel konutl arı n üretimi ve bir mar ket hali ne getir me
girişi ml eri ni ort aya çı karmı ştır. İl k mobil konut üreti mi 1920‟ dir. Bir konut ol arak il k
uygul anan mobil konut ise 1930‟ da kur ul an Lustron konut udur[36].
1930‟l ardaki ekono mi k dur gunl uk nedeni yl e, birçok ail e, i ş ara mak a macı yl a göçebe
gi bi kent kent dol aş mı şlardır. Bu nedenl e, kentl ere yakı n konakl a ma yerl eri nde
drenaj, çöp, sağlı k sor unları gi bi i nsan sağlı ğı nı tehdit eden dur u ml ar açı ğa çı k maya
başl a mı ştır. Bu sor unu önl e mek i çi n mobil konut yerl eşi ml eri nde drenaj, çöp, sağlı k
sor unl arı nı çözü me ul aştıran 12*17 ft ( 3, 6- 5, 1 m) li k mobil konutl ar üretilmi ştir[34].
Bu konutl arı n konakl adı ğı al anl ara, her t ürl ü i hti yaca cevap veren, mobil konut
par kl arı tasarlan maya başlanmı ştır.
Tr eyl er(trailer)-çek meli karavan yıllarca geçi ci konutl ar i çi n kull anıl mı ştır. Ancak
yıll ar geçti kçe treyl ere ekl enen banyo mut fak gi bi i hti yaçl arı n da konul ması ve
ebatl arı nı n büyü mesi treyl eri mobil ve sürekli kal ma a maçlı kull anıl abil ecek bir
konut hali ne getir mi ştir[36].( Şekil 2. 10)

Şekil 2. 10. Carl X. Ma yer i n 1940‟t a Tasarl adı ğı Gel eceği n Göçebe(treyl er)
Konut u( Si egal, 2002).
1937‟ de Jean Pr ouve de mont e strükt ürl er t asarl a maya başl a mı ştır. İl k ol arak
prefabri k strükt ürl er, t aşınabilir böl ücü duvarl ar, kul übel er, port atif kapıl ar, hafif ve
tekerl ek üzeri ol an B. L. P. S. de mont e konutl arı nı üret mi ştir. 2 yat ak, bi r el bise dol abı,
mut fak,

duş,

W- C,

depol a ma

biri ml eri

konul muşt ur[3].

28

koyup t atilcil er i çi n uygul a maya

Ameri ka‟ da üretilen mobil konutl ar daha sonraları askeri ye, göçebe yaşa m s ür en
çalışanl ar ve i ş ada ml arı ve f el aket sonrası konut i hti yacı nda bir seçenek hali ne
gel mi ştir. Bunun en öne mli sebebi de Ameri ka‟ da bul unan prefabri kasyon
fabri kal arı nı n yet erli sayıda ol ması dır[4]. (Şekil 2.11)

Şekil 2. 11. Bir Araya Gel mi ş Mobil Konut Biri ml eri
1940‟l ardan iti baren mobil konutl ar savaş i çin t asarlan maya başl anmı ştır. Bu
nedenl e birçok yeni fabri kal ar açıl mı ş, eski kull anıl mayan at el yel er i se mobil konut
üret mek i çi n t ekrar açıl mışl ardır. Bu ür eti m t arzı ekono mi k ol duğu içi n savaş
eşi ği nde ol an ül keyi daha az et kil e mi ştir[42]. İlk başl arda bu ür eti mt arzı nda bazı
ci ddi pr obl e ml er de açı ğa çı k mı ştır. Biri ncisi, savaş i çi n üretilen geçi ci konutl arı n
üreti mi ni yapabil ecek ve yerl eşi m yeri ne getirecek çalışanl arı n yet erli ol ma ması,
i ki ncisi i se, üreti myapacak kur ul uşl arı n az ol ması dır[40]. Ancak bu sor unlar, askeri
üsl erde çalışan hi z metli ve ail el eri i çi n üretilen basit mobil ünit el eri n askeri üsl eri n
yanı na ya da yakı nı na yapıl ması yl a hafifl etil miştir [40, 34].
II. dünya savaşı ndan sonra, mobil konut t ekrar konut sekt ör ünde yaşa mak a maçlı
kull anıl maya başl an mı ştır. Mobil konut savaş sonrası konut i hti yacı nı büyük öl çüde
karşıl a mı ştır. Çünkü savaşt an sonra e mekli ol an askerl er ail el eri yl e birlikt e onl ara
daha önceden sağl an mı ş ol an mobil konutl arı n i çi nde yaşa maya deva m et mi şl erdir.
Yeni ail el eri n de il gisi ni çeken mobil konut kı sa za manda göreneksel hal e
gel mi ştir[40].
Bu döne ml er deki konut i hti yacı nı büyük öl çüde mobil konutl ar sağl a mı ştır.
1947‟l erden iti baren mobil konutl ar i çi n geçi ci al anl arı n bul un ması yerine haki ki
konut al anl arı sağl an maya başl an mı ştır. Ür eti ciler de mobil konut un kalı cı hal e

29

gel mesi nden dol ayı her t ürl ü i hti yacı karşıl ayabilecek bir konutt a ne ol ması gerekirse
onu da ür et mi şl erdir. Ar tı k mobil konutl ar da yatak odası, banyo, mut fak, çalış ma
odası, yaşa ma gi bi böl üml er den meydana gel mekt edir. Nor mal bir konut i şl evi ni
sür düren mobil konut bunun yanı nda hal a kendi mobilitesi ni de sür dür müşt ür [ 43].
( Şekil 2. 12) ( Şekil 2. 13)

Şekil 2. 12. Büyük Boyutlu Mobil Konut İç Di zaynı( Bartley&Bair, 1960).

Şekil 2. 13. Küçük Boyutl u Mobil Konut İç Di zaynı( Bartl ey&Bai r, 1960).
19. yüzyıll ardan iti baren Ameri ka‟ da ol uşan mobi l yaşa mt arzı, 1920‟l erden iti baren
ot o mobili n de et ki si yl e popül aritesi ni arttır mı ştır. 25 yıl sonrası nda ise Cl ar k
Cort ez‟i n t asarladı ğı mot or karavan büt ün mobil konut kull anı cıl arı nı n t erci hi hali ne
gel mi ştir. Böyl ece i nsanlar ner de i ş bul url arsa oraya konutl arı yl a birli kt e gi t mişl erdir.
Bu yıll ardaki mobil konut kull anı cısı nı n sayı sı 200. 000 ci varı ol muştur. Savaş
sonrası nda da doğan konut açı ğı içi n mobil konut bi r çözü m ol muşt ur[3]. (Şekil 2. 14)
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Şekil 2. 14. 1950‟l eri n Hi ppi – Özgür Yaşa mı(Si egal, 2002).
Bu döne ml er deki göçebe yaşa mt arzı nı anl at an sine ma fil ml eri de çekil mi ştir. Art hur
Penn‟i n 1970‟ de Little Bi g Man‟i, Federi ca Felli ni‟ni n 1954‟ de La Strada‟sı gi bi[3].
Ül ke mi zde de bu t arz fil ml er çekil mi ştir. Daha çok fil ml eri n ana konul arı i ç göç
ol muşt ur. Köyden kent e gel en dar gelirli ni n bel edi ye ve yı kı meki pl eri nden usanarak,
karavana çevril mi ş bir aracı kull an mal arı bir çözü m ol a masa da bu konu, fil ml er de
yeri ni al mı ştır. “ Gül en Ada m” ve 1985 yılı nda Mua mmer Özer‟i n yönet menli ği ni
yaptı ğı “Bir Avuç Cennet” fil ml eri gi bi.
1930‟l ar savaş yılları nın yoğun ol duğu hareketli bir döne mdi r. Bu döne mdeki
barı nma i hti yacı nedeni yl e üretilen konutl ar kullanıl an mal ze me ve ol uşan doku
nedeni yl e endüstrileş mi ş yeni bir yer i zl eni mi verir. Savaş döne mi nde r est oran,
banka, kur u t e mi zl e me, küt üphane gi bi biri ml er de t aşı nabilir( moved) biri ml er
hali ndedir. Savaş döne mi ni n mobil konutl arı i se bohça- daire(fl at-pack) gi bi dir. Carl
Koch‟ un 1945‟t e Hudson Jack ve John Call ender il e t asarladı ğı Acor n evi ka myonl a
taşı nabili yor du. Eni dar ol an Acor n evi fabri kada i mal edili p , parçal ar hali ndeki
panell er birbiri ne birl eştirilerek yaşa ma mekanı ol uşt ur ul uyor du. Sit eye gönderil en
biri m açılı p kapanabilir f or mda ol duğundan ist enil en ebatl arda, uzunl ukt a ve
ist enil di ği kadar böl üml er ol uşt ur ul abili yor du[ 3].
A. B. D. ‟de 1950 yılı nda üretilen mobil konut sayı sı 500. 000‟e ul aş mı ştır. 1950‟ de
daha çok geçi ci, doğal af etl erde, gel eneksel ev düzeni ni n ol uşt ur duğu boşl uğu
dol dur mak i çi n kull anılmı ştır. 1960‟l ardan iti baren bu üç özelli ği n yanı nda kalı cı
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konut üreti mi nde de kullanıl mı ştır. 1960‟l arda mobil konutl arda yaşayan Ameri kalı
sayı sı 3-4 mil yon ci varı ndadır[31].
İl k başl arda mobil konutl ar üretil meye başl andı ğı nda büt ün konut bi rli kl eri ve
kur ul uşl arı mobil konut u öne mse me mi şl er ve yalnı zca göç menl er i çi n treyl er-çek me
karavan ol arak kull anıl abil eceği ni düşün müşl er ve konut ol arak kabul et me mi şl erdir.
Mobil konut u geçi ci bir ünit e ve ki şisel bir t erci h veya yaşa m t arzı ol arak
gör müşl er dir[36].
Mobil konut a ol an t al epler sürekli artı nca, mobil konut un gel eceği ni n de ol duğunun
farkı na varıl mı ş ve ot oritel er t arafı ndan bir konut ünit esi ol arak kabul edilmi ştir. Bu
da mobil konut un öne ms en mesi ve ür eti mi ni n t eşvi k edil mesi ve engel ol un ma ması
gerekti ği ni açı ğa çı kar mıştır. Mobil konut un düşük mali yett e ve za mandan t asarr uf
sağl a ması l okal sor unl arın çözü münde de kull anılabil eceği ni göst er mi ştir[36].
II. Dünya savaşı ndan heme n sonra treyl ere rağbeti n art ması nedeni yl e sosyol ogl ar
treyl erde yaşayan i nsanları i ncel e mi şl erdir. Ar aştır mal arı nda daha çok onl arı n mobil
yaşa m t arzl arı ve göçebe ol arak yaşayan bu i nsanl arı n birbirl eri yl e ol an ilişkil eri
üzeri nde dur muşl ar dır[36].
Sonuç ol arak 1950‟l eri n ort al arı na kadar yapıl an çalış mal ar benzer yerl erde yaşayan
gr upl arı i ncel e mi ştir. Ör neği n Don J. Hanner yapı i şçil eri ve ail el eri yl e il gilenmi ştir.
Bu çalış mal ar da modern bir mobil konutt a yaşayan bireyl er yokt ur. Ameri ka‟ da
yaşayan bu i şçil eri n yaşa m t arzı, treyl erde yaşayan çi ngeneyl e özdeşl eş mi ştir.
Tr eyl er konutl arı he mi çi he m dı şı kal abalı k ol arak bili nir. Çünkü her bir konutt a bir
ail e kalır ve birden f azl a treyl er konut u, gr upl ar hali nde hareket ederl er. Ve
genelli kl e yerl eşi k i nsanlar bu göçebel eri kabull en mekt e zorl anırl ar. Özelli kl e 19401950‟l erde bu t opl umsal ol arak bir sor un ol muşt ur, çünkü göçebe yaşa m t arzı nı
beni mseyenl eri n sayı sı bu döne ml er de art maya başl a mı ştır. Tr eyl er de yaşayan
i nsanl ara i se gari p bakılmı ş, yerel hal k onl arı kabul et mek i st e me mi şl erdir. Bunun en
büyük sebebi de mobil konutt a yaşa mayı t erci h eden i nsan gr upl arı nı bir çi ngene gi bi
veya alt kült ür sevi yesi ndeki i nsanl ar ol arak görmel eri dir. Oysa bu konut ti pi ni seçen
gr up savaş sonrası e mekl i ol an askerl erden başkası değil dir.
1950‟l erde mobil konut satışl arı nı n sadece %45‟i geçi ci konut a maçlı ve bunun
yanı nda r ekreasyonel amaçlı ol arak satıl mı şl ardır. İ nsanl ar daha göst erişli konut
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yerl eşi ml eri ne güçl eri yet medi kl eri i çi n ekonomi k açı dan çok uygun ol an mobil
konutl arı terci h et mi ştir.
1954‟l erden iti baren i nsanl arı n mobil konutl arla il gili t al epl eri yaşayabil mek i çi n
kalı nacak yer ol arak yeni den deği ş mi ştir.
Mobil konutl a il gili en öne mli vur gu nokt ası i se 1950‟l erde, geçi ci konut i hti yacı i çi n
yapıl an mobil konut üreti mi azaltılarak, bunun yeri ne; dar gelirli ni n tal epl eri ni
karşıl ayan düşük mali yetli sürekli kal ma a maçlı mobil konutl ar üretil mesi dir.
1955 yılı, mobil konut un endüstrileş mesi açı sı ndan öne mli dir. İl k üreti m ve dağıtı m
bu yıl da ol muşt ur. Ür etilen konutl ar 10-f oot- wi de ( 3 m. geni şli k) i di. Bu konut
ti pi nde birey, gi deceği yere konut unu arabası nın ar kası na t akarak göt ür müyor du.
Konut tırl ar aracılı ğı yl a t aşı nı yor du. Bu yıll ardan iti baren ür etilen mobil konut t ür ü,
taşı nması esnası nda çok mali yetli ol ması ndan dol ayı kull anı cı eski si kadar sı k yeri ni
deği ştir me meye başl a mı ştır. Bu nedenl e endüstrileş mi ş mobil konutl ar mobilitesi ni
kaybet meye başl a mı ştır[36]. J.
Tr anscri pt ”i nde, bu döne mdeki

Dahl‟ı n 1969‟da yazdı ğı “The
bir çok

mobil konut un,

Wa ll Street

pot ansi yel

mobilit e

özelli kl eri ni n sadece kullanı cı nı n yaşayacağı mobil konut al anı na ul aş mak a macı yl a
kull anıl dı ğı nı yaz mı ştır. Mobil ünit el eri n %85‟i kalı cı konut ol arak ve en il gi nci de
bu konutl arı n %60‟ı nı n il k getiril di kl eri oriji nal şekli yl e kal ması dır. Bu da mobil
konut un mobilitesi ni kaybet mekt e ol duğunu göst er mekt edir[44, 34]. (Şekil 2. 15)

Şekil 2. 15. Modüll er Hali nde Tı rlar Vasıt ası yl a Taşı nan ve Bi r Kut u Gi bi Açıl an
Ünit el er( Dr ur y, 1972).
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1956‟ da ort aya çı kan mobil konutl a il gili öne mli bir geliş me de FHA‟ nı n mobil
konut yerl eşi ml eri ni n daha i yi ol ması i çi n ve mevcut mobil konut yerl eşi ml eri ni n
%60‟ı nı n yeni den düzenl en mesi i çi n fi nansal kaynak sağl a ması dır. İlk aşa mada
me vcut

yerl eşi ml er i yileştiril mi ş,

yaşanabilir al anl ar

ol arak yasal

st at üye

kavuşt ur ul muş, sonrası nda da mobil konut al anl arı nit eli kli ve t anı nan bir „konut ti pi‟
hali ne gel mi ştir[36].
1955‟t e ort al a ma 3 mi l yon i nsan mobil konut üni tel eri nde i ka met et mi ştir. Bu r aka m
1969‟ da 6 mi l yon ci varı ndadır. Ameri ka‟ da 1969‟ da bu nüf usun %40‟ı bekar
ail el erden ol uş makt adır. Aynı za manda 1969 yılı 413. 000 konut t al ebiyl e mobil
konut endüstrisi nde kırılan en yüksek r ekor ol muşt ur. 1968- 69 yılları arası nda mobil
konutl ar konut sekt ör ünde büyük il gi gör müşt ür. Özelli kl e bekar kesi mi çi n ür etil en
konutl arı n %90‟ı nı n fi yatları dar gelirli ni n bu konut t ür ünü t edari k edebi l mesi i çi n
15. 000 dol arı n altı na i nmiştir[34].
1970‟l erden iti baren niteli kli mobil konut ünit eleri ni n satışl arı, düşük gelirlileri n
konut sahi bi ol abil mesi açı sı ndan başarı yl a sonuçlan mı ştır.
Günü müze kadar mobil konut ünit el eri, kalı cı konut yerl eşi ml eri i çi n, i yil eştir me
çalış mal arı nda, geçi ci konut i hti yacı i çi n, bekar ail el er i çi n [ 45], afet sonrası acil
konut i hti yacı i çi n... kullanıl mı şl ardır. Çünkü mobil konutl ar modül er ol dukl arı i çi n,
t opl u konut sit el eri nde, sıraevl er de, dubl eks ev t asarı ml arı nda, çok katlı konut
sit el eri nde kull anıl abil mekt edirl er.
Mobil konutl ar, uygul andı kl arı al anl arda rahatlı kl a mont e edil di ği ve kull anı cı ya
huzurl u bir ort a m sağl adığı içi n Ameri kan nüf usunun t erci hi hali ne gel mi ştir.
Mobil konut t opl ul ukl arı, konut sahi pl eri ni n yanı nda kiracıl arı n da di kkatini çek mi ş,
mobil konutl ar e mi n adı ml arla Ameri ka‟ yı t anıml ayan bir ki mli k hali ne gel mi ştir.
Mobil konut a rağbeti n arttı ğı nı gören girişi mci ler, birden f azl a mobil konut alı p
bunl arı kiral ayarak gelir el de et me yol una git mi şler dir.
Mobil konut un bir konut çeşi di ol arak ort aya çı kışı 1960‟l arı n sonuna r astla makt adır.
Çünkü mobil konut kull anı cısı na bu yıll arda he m çağdaş bir gör ünü m he m de düş ük
bir mali yetl e konut sahi bi ol abil me i mkanı sağlı yor du. 1966- 69 yılları arası nda
çekirdek ail el er i çi n üretilen mobil konutl ara rağbeti n fazl a ol ması ndan kaynaklı arz
tal ep nedeni yl e üreti mi ki ye katl anmı ştır [36].
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Mobil konut üreti mi sekt ör ündeki yoğun r ekabet ve moder n üreti m met otl arı
gel eneksel konut ti pi ni çeşitlendir mi ştir. Mobil konut endüstrisi bir göreneksel konut
ti pi ol ması ndan değil üreti mkol aylı ğı gi bi cazi p özelli kl eri nedeni yl e gelişmi ştir[31].
( Şekil 2. 16)

Şekil 2. 16. Tırlarl a Yat ay Ol arak Getirili p, Apart man Bl okl arı Gi bi Düşey Hal e
Getirilen Mobil Konut( Drur y, 1972).
1955‟ den sonraki 15 yıl da mobil konut sayı sı 3 mil yona çı kar ken kalı cı konut ol arak
kull anıl maya başl an mı ştır. İl k başl arda mobi l konutl ar çekirdek ai lel er i çi n
üretil mi ştir. Daha da öne mli si mobil konut düşük gelirli gr uba da hit ap eden bi r
alt ernatif ol duğundan, dar gelirli kesi mi n de t erci h et mesi ne neden ol muşt ur[36].
Res mi kur ul uşl ar da mobil konut yerl eşi ml eri ni n pot ansi yeli ni kavra mı şl ar ve çeşitli
mobil konut yerl eşi m pr ogra ml arı düzenl e mi şler dir. Devl et kur u ml arı sanayi ni n
ol duğu böl gel erde çalışan i şçil er i çi n hı zlı üretim mobil konutl ardan ol uşan sit el er
yaptır mı ştır. 1000 i şçi bu konutl ara yerl eştiril miştir[40]. 1943‟t e devl eti n yaptır mı ş
ol duğu mobil konut siteleri NHA‟ nı n yöneti mi ne geç mi ştir.
Ameri ka‟ daki başkanlı k 1970‟t e mobil konutl a il gili şunl arı vur gul a makt adır:
“ Mobil konutl ar, konut sekt öründe bazı gerçekl eri n yeri ni dol dur makt adır. Bu da ucuz
konut a sahi p ol ma i st eği dir. Ör neği n 1969‟ da çekirdek ail e i çi n ür etilen konutl arı n
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mali yeti $15. 000‟ı n altı na düşmüşt ür. Bunun yanı nda $25. 000‟a mal ol an mobil konutl ar
da var ken $6000‟ a mal ol an konutl ar da ür etil miştir. Bu nedenl e mobil konutl ar
gel eneksel hal e gel mi ştir ve ort a gelirli bir Ameri kan ail esi ni n de sahi p ol abil eceği bi r
ort a m ol uş muşt ur”[46].

1970‟l erde Ameri kan hükü meti ni n duyarlılı ğı ndan kaynaklı, bir mobil ünit esi ni n
rahatlı kl a konu ml anabil eceği ve bir al anı mobil konutl ara ayırarak belli öl çül er de bu
biri ml eri n yerl eş mesi ni sağl ayan yerel böl gel er oluşt ur ul maya çalışıl mı ştır[36].
Yer el yöneti mve konutl a il gili di ğer kur u ml ar, bu konutl arı n il k üreti mi nden iti baren
kalı cı konut

ol arak kullanıl ması na karşı çı kmı şl ardır. Dr ur y‟ de, Mobile Ho mes

kit abı nda, büt ün kur ul uşl ara rağ men mobil konut un nasıl kalı cı konut ol arak
kull anıl arak ayakt a kal dığı ndan bahset mekt edir.
1955‟e kadar sosyol ogl ar, treyl er gecekondu yerleş mel eri yl e il gil enmi şl erdir. Ancak
1955‟ den iti baren mobi l konut par kl arı ve yaşayanl arı i st enil meyen ve çeki ci
ol mayan bir yerleşi m al anı ol makt an çı kacağı izl eni mi ver meye başl a mı ştır[47].
1955 yılı nda 100. 000 mobil konut ünit esi üretil miştir. 1962 yılı nda 100. 000 il e
120. 000 ünit e arası nda ür etil mi ştir. 1963‟t e bu r aka m 150. 000 e yüksel mi ştir.
1968‟ de 317. 950 ünit e üretil mesi yl e raka mi ki ye katl an mı ştır. 1969‟ da 412. 000 ünit e
satışa sunul muşt ur. 1970‟te de 401. 200 ünit e satıl mıştır. 1970 yılı sonunda 470. 000
ünit e mobil konut par kl arı na gönderil mi ştir[36].
1965 yılı nda üretilen mobil konutl ar çekirdek ail el er i çi n satıl mı ş ve mali yeti
$12000‟ı n altı na i nmi ştir[48].
Mobil konut üreti mi 1970‟l erde gelişi mi ni sür dürmüş ve düşük fi yatl a konut sahi bi
ol unabil ecek bir mar ket yarat mı ştır[49]. (Şekil 2.17) ( Şekil 2. 18)
1955‟ den 1970‟l ere kadar 3, 5 mil yon mobil konut üretil mi ş, 2. dünya savaşı ndan
iti baren de 1970 yılı na kadar t opl a m 4. 218. 020 ünit e i mal edil mi ştir. Ür etil en
konutl arı n %70 i yerl eşim yerl eri nde( dwelli ngs units) kull anıl mı ştır. 1970‟de 1 yıl da
1 mil yon 847 bi n mobil konut ünit esi yerleşi m yerleri nde kull anıl mı ştır[36].
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Şekil 2. 17. Vi nçl e Taşı narak Yerl eştirilen Mobil Konut Ör neği( Dr ur y, 1972).

Şekil 2. 18. Modül er Biriml eri n Bir Ar aya Gel mesi yl e Ol uşan Mobil Konut
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2. 2. 2. İngiltere’ de Duru m
İngiltere‟de de mobil konut uygul a mal arı ol muşt ur. Londra başt a ol ma k üzere
yapıl an bu t asarı ml ar daha çok hafif strükt ür den yapıl mı ş kapsül ü andı ran mobil
biri ml er dir. Mobil ünit eler daha çok tırl arl a t aşı nmı ş ve vi nçl erl e de yerl eri ne
yerl eştiril mi ştir. 1963‟t e Bi r mi ngha m‟ da t asarlanan pl asti k mal ze meden yapıl mı ş 38
ft ( 11, 4 m. ) uzunl uğunda, 23 ft ( 6, 9 m. ) genişli ği nde Bakelite Co mpany i çi n
tasarlan mı ş mobil konutlar da di ğer bir mobil konut uygul a ması dır[50]. Avr upa‟ da
sadece İ ngiltere‟de değil di ğer ül kel erde de çeşitli a maçl arla mobil konutl ar
kull anıl mı ştır. (Şekil 2. 19) ( Şekil 2. 20) ( Şekil 2. 21)

Şekil 2. 19. İtal ya‟ da Mobil Konut Yerl eş mesi

Şekil 2. 20 Londra‟ da Yapıl mı ş Ol an Mobil Konut , İngiltere( Landau, 1968).
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Şekil 2. 21. Bi r mi ngha m‟da Uygul a maya Geç mi ş Ol an 2 Katlı Pl asti kt en Yapıl mı ş
Mobil Konut Ör neği, İngiltere, 1963( Landau, 1968).
Savaş za manı nda ür etilen ve acil konut i hti yacı nı karşıl a mak a macı yl a bohçadaire(fl at-pack) kull anılmı ştır, günü müzde de hal a bu yakl aşı m uygul an makt adır.
Ör neği n ünl ü mi marlı k der gi si ol an Pr ogressive Ar chit ect ure‟i n sponsor ol duğu
1991‟ deki bir yarış mada kazanan Abaküs mi marları nı n t asarl adı ğı bohça-daire(fl atpack)l er örnek ol arak verilebilir. (Şekil 4. 2-5)
Mobil konut, başl arda gezi

ya da t atil a maçlı kull anıl mı ştır. Bu mobil biri ml er

genelli kl e arabanı n ar kası na t akıl arak göt ür ül en biri ml er dir ve hal a günümüzde de
kull anıl makt adır. Mobil konutl ar özelli kl e seri üretilebil mel eri ve düşük mali yetli
ol mal arı nedeni yl e geçi ci konut i hti yacı nı karşılama k i çi n kull anıl mı ştır. Son ol arak
da mobil konut büt ün sayıl an özelli kl eri n yanı nda esnek ve modül er özelli ği nden
dol ayı, sürekli kal ma ama çlı konut ol arak da kull anıl mı ştır. Geliş mi ş ül kel er de
özelli kl e kalı cı konut üreti mi nde, dar gelirliler önceli kli ol arak düşünül müşt ür.
Devl et ve di ğer konut ot oritel eri, dar gelirli ni n daha i yi koşull arda yaşa ması ve
yaşa m st andartl arı nı yükselt mesi i çi n bu konut ti pi ni n uygul an ması nda gerekli
fi nans manı sağl a mı ştır.

Mobil

konutl ar geçmi şt e çeşitli konut sor unl arı nı n

çözü münde t erci h edilmi ştir, ve gel ecekt eki konut i hti yaçl arı i çi n de t erci h
edil ecektir. Mobil konut un t erci h edil me nedenl eri içi n de aşağı dakil er söyl enebilir.
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2. 3. Günü müz de Mobil Konut un Terci h Edil me Nedenl eri
İnsanl arı n mobil konut larda yaşa mak i st e mel eri ni n sebebi, bu ti p konutl ar da
yaşa mayı sevdi kl eri i çi n ve mekanda ol uşan çeşitli seçenekl erden yani esnekli k ve
fonksi yondan kaynaklı ol arak göst erilir. Bunl arı n yanı nda i ş gereği sık sı k yer
deği ştir mel eri gerekti ği i çi n de ol abilir. Çoğu ki şi mobil konutl arı n en i yi
alı nabil ecek konut ti pi ol ması, i ç t asarı mı nı n maksi mu m i şl eve sahi p ol ması, kol ay
te mi zl en mesi, sor u ml ul uğunun az ol ması, hafif bir t aşı yı cı sist e me sahi p ol ması,
me kanı n esnek bir şekil de kull anıl ması nedeni yl e terci h et mekt edir[31].
Günü müzde mobil strükt ürl er geçi ci ol arak kull anıl ması nı n yanı nda he m kalı cı
mi mari de he m de çağdaş t asarı ml ar da kull anılma kt adır. Mobil ünit el eri n t erci h
edil me sebebi i se ekono mi k, hafif bir strükt üre sahi p ol ması il e esnek mekanl ar
yarat abil me i mkanı sağl aması dır[22].
Mi chi gan üni versit esi nde yapıl an bir araştır ma; mobil konut kull anı cısı nı n mobil
konutt a yaşa mayı t ercih et mesi ne r ağ men bazı sor unl arı n da varlı ğı nı ort aya
koy muşt ur;
%13 yer, mekan(space) azlı ğı nı
%57 mobil konut par kl arı nı n i yi ol ma ması nı
%15 sosyal st at ü farklılı ğı nı
%15 mobil konutl ardaki konstrüksi yon st andartları nı n i yi ol ma ması nı sorun ol arak
göst er mi şl erdir[31].
Aynı araştır mada mobil konut kull anı cıl arı bu sebepl eri sor un ol arak sırala mal arı na
rağmen mobil konutt a yaşa mal arı na bu sorunl ar engel ol ma mı ştır.

Çünkü

konutl arı nı n yet erlili ği yle il gili sor uya da, %90 ı ail el eri i çi n mobil konut u yet erli
bul muşl ardır. %81 i mobi l konut u bet on bir bi naya terci h et mi ştir[31].
Wi chit a mobil konut al anı nda yapıl an araştır mada da aynı cevapl ar veril mi ştir. Mobil
konut

kull anı cıl arı nı n %79 u

mobil

konut u di ğer

konut ti pl eri ne t erci h

et mi şl erdir[31].
Bi r çok i nsan bir bireyin konut unu bir sal yangoz gi bi yanı nda t aşı ması nı sabit bir
fi kir ol arak görebilir ve hi çbir geliş mi ş moder n ül ke göçebe yaşa mt arzı nı Ameri kan
hal kı nı n t erci h etti ği kadar çok t erci h et mez. Oysa mobil konutl ar Ameri ka‟ nı n
öne mli bir parçası hali ne gel mi ştir. Ameri ka‟ da hazır, prefabri k, st andart konutl ar
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mobil konut endüstrisi nin alt yapı sı t a ma ml andı ğından dol ayı yüzl erce mil uzağa bil e
rahat ça t aşı nabil mekt edir. Kendi i çi nde bir konut un i hti yacı nı karşılayabil en karavan
gi bi kendi kendi ne t aşı nabilir konutl ar da Ameri ka‟ da t erci h edil en konut ti pl eri nden
biri dir[7].
Ameri kalılar çok sı k yer deği ştirirler. Evl eri ni ve evl eri yl e birli kt e onl ar i çi n öne m
taşı yan eşyal arı nı da beraberi nde göt ür mek i st erler. Çünkü evl eri ve eşyaları onl arı n
ki mli kl eri ol muşt ur. Çocukl u ail el er az yer deği ştirirken, yaşlılar ve i şçi sı nıf
konutl arı yl a birli kt e hareket ederl er. Ör neği n yaşlılar eski ye ait ol an eşyal arı nı
kaybet mek i st e mezl er. Bi r yer den bir yere t aşınıl dı ğı nda i se eşyal arı nın kaybol ma
i hti mali nden kor kt ukl arı i çi n mobil konutt a yaşa mayı t erci h ederl er. Çünkü
konut unun i çerisi nde i stedi ği eşya hep aynı yerdedir. Yer deği ştirirken de eşyası nı
konut undan dı şarı çı karma dı ğı i çi n kaybet me mi ş ol ur. İşçi sı nıf da nerede i ş bul ursa
oraya gi decekl eri i çi n mobil konutt a yaşa mayı i st erl er. Onl ar i çi n de mobil konut
ki mli kl eri hali ne gel mi ştir. Ancak çoğu Ameri kalı‟ya oranl a i şçi sı nıfı n sahi p ol duğu
çocuk sayı sı nı n az ol ması di kkat çeki ci dir[51, 52]. (Şekil 2. 22)

Şekil 2. 22. Kalifor nya‟da Bir Mobil Konut Yerleş mesi, Ameri ka( Schittich, 1998).
Kuzey Ameri ka‟ da mobi l konut, daha çok e mekli i nsanl ar ve i ş ada ml arı tarafı ndan,
daha r ahat satılabil di ği, bir gezi ci konut a sahi p ol mak ve konut uyl a birli kte hareket
et mek i çi n t erci h et mekt edirl er. Mobil konut aynı za manda, ti cari, eğiti m, seri ür eti m
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ol ması, sağlı klı yaşa m ve eğl ence a maçlı ol arak da kull anıl abil mel eri nedeni yl e her
çeşit sekt ör ün kull anabil eceği bir konut ti pi dir[1].
Mobil konut un esnek, kol ay mont e edil ebil me ve eni nde sonunda bul unduğu yere
bağl an ması t erci h edil me sebebi ni daha da yükselt mekt edir. Günü müz t eknol ojisi ni n
mobil mi mari ni n gerektirdi kl eri ni sağl ayabil di ği de gör ül mekt edir[1].
Mobil konut par kl arı ndaki ar kadaşlı k ve sosyal yaşa m di ğer konut ti pl eri ne gör e daha
aktiftir. Mobil konut par kl arı nda bul unan yöneti m belli za manl ar da sosyal ve
rekreasyonel pr ogra ml ar düzenl eyerek kull anı cı yı da si st e mi n bir parçası yapar. Bu
nedenl e mobil konut kul lanı cısı nı n çoğunl uğu mobil konut par kl arı nı ar kadaşlı ğı ve
dostl uğu peki ştirici bir yer ol arak gör ürl er[31].
Ameri kan hal kı mobil bir yaşa m s ürer hal e gel mi ştir. Ameri kan hal kı nı n st abil
konut a oranl a mobil konut u t erci h et mesi ni n sebebi he m bir konut a sahi p ol mak he m
de konutl arı yl a birli kt e istedi kl eri yere taşı nabil me gerçekli ği dir[53, 54].
Ancak, mobil konut sahi bi ol an Ameri kan halkı nı n bir kı s mı mobil konutl arı nı
hareket ettir medi kl eri nden, bu konutl ar kalı cı hal e dönüş müşt ür[53].
J. B. Jackson t aşı nabilir yerl eşi ml eri n Ameri ka‟ ya nasıl gel di ği yl e il gili ol arak yazdı ğı
The Movabl e Dwelli ng and Ho w it Ca me t o Ameri ca‟sı nda, bu t arz yerleşi ml eri n
esnek ve mobil ol ması, f onksi yonunu kol ay deği ştirebil me ve kiracıl arı da
deği ştirebil me ol anağı sağl a ması mobil konutl arı n Ameri ka‟ nı n bir parçası hali ne
gel mesi ne sebep ol duğundan bahset mekt edir[55].
Ameri ka‟ da kült ürel değerl er ki şi den ki şi ye far klılı k göst eren bir yapı i çi nde
şekillenirken, bir t araftan da t ut arlı bir ul usal değeri n varlı ğı hi ssedil mekt edir.
Ameri kan r üyası kavramı , bu değerl er sist e mi çevresi nde bi çi ml endiril mekt edir.
Ameri kan r üyası kavramı , t ü m Ameri kalıları n eriş meyi hedefl edi ği bir yaşa m
bi çi mi yken aynı za manda da, bu r üyanı n yoru ml arı t ek bir ail eye ait konut un
canl andırıl ması ndan, karavana kadar uzanan yaşams al bir çeşitlili k i çer mekt edir[56,
57].
Mobil uyku kabi nl eri, mot or karavan gi bi t asarı ml ar yapan mi mar Donal d Ma cdonal d
günü müzdeki apart manl aş mayl a il gili şunl arı söyle mekt edir:
“ Bir anda çı k mı ş ve büt ün dünyayı sarı ver mi ş ol an apartma nl ar, i nsanoğl unun özgürl ük
kavr a mı nı sı nırl ar hal e gel mi ştir. Bu nedenl e esnekli k kavramı ort aya çı k mı ş ve dört duvar
arası nda nasıl kendi mi

daha özgür, huzurl u hi ssederi m gi bi s or ul ara cevap
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veren

tasarı ml ar yapıl maya çalışıl mıştır. Ancak yi ne deği şen bir şey ol ma mı ş hatt a bu konutl ar
bir biri ni n kopyası ol an bir göreneksel doku ol uşt ur muştur. Apart manl arı n t ek zaafl arı
el bett e bu değil dir. Bundan başka yapıl dı ğı al anda büyük bir doğa t ahri batı yaratır ve st abil
ol duğu i çi n bul unduğu yere adet a kökl eş mi ştir”[58].

Buna bir alt ernatif ol an mobil konutl ar ve mobil konut yerl eşi ml eri birçok gelir
gr ubunun t erci hi ol muştur. Tabii ki bunun yanı nda apart man hayatı nı t erci h et mek
ist e meyen veya i ş hayatı nedeni yl e şehir şehir dol aş mak zor unda ol an i nsanl arı da
düşün mek gerekir[58]. Si r kl erde çalışan i şçil er, iş hayatı nedeni yl e şehir şehir
dol aş mak zor unda ol an i ş ada ml arı, t ur neye çı kan sanat çıl ar, nehir konutl arı,
göçebel er, çi ngenel er bu gr uba girer. Ameri ka bu t arz konut u t erci h eden geliş mi ş
ül kel er den birisi dir. (Şekil 2. 23) ( Şekil 2. 24)

Şekil 2. 23. Günü müzde Uygul an mı ş Ol an Mobil Konut Ör neği 1, 2004
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Şekil 2. 24. Günü müzde Uygul an mı ş Ol an Mobil Konut Ör neği 2, 2004
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Mobil konutl arı n bir t erci h sebebi ol ması nda başka bir öne mli et ken de gel ecekt eki
konut a yakı nlı k derecesi dir. Gel eceği n konutları ndan bahsedilirken yıll arca o
konut un hareketli, nefes al an, i nsanı n bir parçası ol acağı gi bi üt opyal ar üretil mi ş bu
üt opyaya en yakı n özelli k t aşı yan konut i se mobil konut ol duğu i çi n konut
sekt ör ünde de t erci h sebebi hali ne gel mi ştir. ( Şekil. 2. 25) ( Şekil. 2. 26)

Şekil 2. 25. Günü müzde Uygul an mı ş Ol an Mobil Konut Ör neği 3, 2004

Şekil 2. 26. Günü müzde Uygul an mı ş Ol an Mobil Konut Ör neği 4, 2004
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Bu t arz üt opyal arı n t eşviki yl e ve ekono mi k, esnek, t aşı nabilir, sür dür ül ebilir, sağlı klı,
hafif bir t aşı yı cı sist e me sahi p ol ması ve her t ürl ü gelir gr ubuna hit ap et mesi, mobil
konut un t erci h edil me sebepl eri arası nda sayıl abilir. Büt ün bu bahsedil enl eri n
yanı nda, mobil konut un mi mari açı dan, bul unduğu yerl e büt ünl eşti ği za man bi r
anl a m i fade edeceği unut ul ma malı dır. Mobil konutl ar bir araya gel erek bi r doku
ol uşt ur url ar. Dol ayı sı yl a bu bir araya gelişl eri n pr ensi pl eri ni n yani mobil konut
par kl arı nı n da i ncel en mesi gerek mekt edir.
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3.

MOBİ L KONUT PARKLARI

Mo bil konutl ar bir araya gel erek bir doku ol uşt ururl ar. Bu dokul ar mobil konut
par kl arı nı ol uşt ur ur. Geliş mi ş ül kel erde kur ul an mobil konut par kl arını n çeşitli
tasarlan ma il kel eri var dır. Mobil konut par kl arı t asarl anırken mobil konutl arı n
ebatl arı di kkat e alı nır. Mobil konut par kl arı nı n kent pl anl a mada da öne mi büyükt ür.
Şehir pl anl a mada mobil konut par kl arı sadece gerekli ol duğu i çi n deği l kull anı şlı
ol duğu i çi n t erci h sebebidir. Mesel a mobil konut ve mobil konut par kl arı ticaret il e
yaşa ma t erci hl eri arası nda öne mli bir t a mpon ol ması nı n yanı nda konut al anl arı nı n
ma ntı klı ve düzenli bir şekil de düzenl en mesi ni sağl ar. Bu hı zlı üreti m ol ması ndan
kaynaklı za man ve mekan arası nda bir geçiştir[31].
Günü müzde mobil konut par kl arı geliş mi ş ül kel erde za mandan kazan ma ve
bul unduğu yer, bünyesi nde bul unan alışveriş merkezl eri, okul al anl arı, sosyal t esisl er
ve hast ane gi bi hi z metl eri n de sağl an ması yl a öneml i bir yere sahi ptir[31, 36]. Mobil
konut par kl arı kalı cı konutl ar i çi n t erci h edil mel eri ni n yanı nda geçi ci konut lar i çi n de
öne mli bir t erci htir. Mobil konut par kl arı kent pl anl a ması nda acil konut i hti yacı nda
ve geliş mekt e ol an al anl arda kull anılır.
3. 1. Mobil Konut Parkl arı nı n Tasarl an ma Amacı
Mobil konut par kı; belli bir al anda i ki veya daha f azl a mobil konut un
ot ur ma( dwelli ng) ve uyuma(sl eepi ng) ol anakl arı nı sağl a ması na i mkan veren yerl eşke
ol arak t anı ml anabilir[31].
Mobil konut, savaşa doğr u, gel eneksel al anl ar i çerisi nde, ki şileri n kendil eri nce
sı nırl ar koyarak, bazen de bu al anl arı köt ü bir şekil de veya kendil eri nce özgür ce
kull andı kl arı bir yerl eşi mt arzı ol arak yaşan mı ştır. Ancak savaş sonrası nda i nsanl arı n
hal a mobil konutl arı nda yaşa maya deva m et mesi kent sel pl anl a mada mobil konut
par kl arı na da yer veril mesi ni sağl a mı ştır. Daha sonraki aşa mal ar da i se daha nit eli kli
mobil konut par kl arı tasarlanmı ştır.
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Mobil konut par kl arı yl a il gili il k araştır mal ar treyl eri n bul unduğu par kl arda yapıl an
sosyol oji k araştır mal arl a başl a mı ştır. Treyl er de(çek me karavan) yaşayan i nsanl arı n
sayı sı nı n gün geçti kçe art ması sosyol ogl arı n il gisi ni mobil konut par kl arı na
yönelt mi ştir. Yapıl an araştır mal ar bu par kl arı n daha i yi t asarlanabileceği ni n
anl aşıl ması nı sağl a mı ştır[36].
Bu konuda il k sosyol oji k araştır ma 1951 yılı nda Al exander C. Welli ngt on t arafı ndan
yapıl mı ştır.
Ameri ka’ da, hatt a artı k günü müzde bir çok ül kede benzi n i st asyonl arı nın yanı nda;
mobil konutl ar i çi n özel al anl ar yapıl mı ştır. İçerisi nde r est oranı, duşu, wc, mut fağı
bul unan bu al anl ar da aynı za manda basket bol sahası, alışveriş biri ml eri, havuz gi bi
dest ek biri ml er de var dır. Sonuçt a bir i nsanı n yaşa ması i çi n gerekli büt ün i hti yaçl ar
karşıl anı nca göçebe hayatı da terci h edil en bir yaşa m bi çi mi hali ne gel mi ştir[58].
Mobil konut un dai mi konut al anl arı ve gel ecekt eki konut pl anl a mal arı i çin de öne mi
büyükt ür. Mobil konut i yi t asarlan mı ş bir mobil konut par kı i çerisi ndeyse bireye
müke mmel bir yaşa ma i mkanı sağl ar. Bi r mobil konut i st er i yi ol sun i st er köt ü ol sun,
öne mli ol an mobil konut un kur ul duğu yer dir. Bu nedenl e Ameri ka gi bi geliş mi ş
ül kel er de mobil konut parkl arı, kent pl anl a manı n öne mli bir parçası dır[31, 36]. ( Şekil
3. 1) ( Şekil 3. 2) ( Şekil 3. 3) (Şekil 3. 4) ( Şekil 3. 5)

Şekil 3. 1. Mobil Konut Par kı Ör neği 1( Dr ur y, 1972).
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Şekil 3. 2. Mobil Konut Par kı Ör neği 2.
Mobil konutl ar 2 ana sebepl e büyük kent pl anl a mal arı nda kull anılırlar:
1.

Mobil konutl ar çekirdek ail el er i çi n kull anıl abil ecek en uygun çözü ml er den

biri dir. Her hangi bir mobil konut biri mi ni n, bir mobil konut par kı ndaki i şl evi yl e, bir
apart manda bul unan daireni n göst erdi ği i şl ev aynı dır. Her i ki ti p kullanı cı da
konut unun belli st andartları na, kurall arı na uy mak zor undadır. Mobil konut un belli
st andartl arı ol duğu i çi n farklı bir seçenek yokt ur. Bu bir sor un ol arak gör ül ebilir.
Ancak her bir mobil konut a, mobil konut par kları nda ayrıl mı ş al anl ar var dır. Bu
al anl ara yerl eşen mobil konut içi n uyul ması gereken kurall ar da var dır
2.

Mobil konut par kı, büt ün i şl evl ere sahi ptir ve belli bir büyükl ükt edir. Mobil

konut par kı bünyesi ne her t ürl ü ser vi s biri ml eri ve i hti yaç duyul an r ekreasyon
al anl arı uygul anabilir. Bi r mobil par kt a en az 50 konut un r ahatlı kl a sı ğabileceği bir
al ana sahi p ol malı dır. Mobil konut par kı nı n yerleşi m böl ü mü, ot opar kl ar, yöneti m,
te mel i hti yaçl ar, mar ket, par k, ça maşırhane gi bi işlevl eri de içer mesi öne ml i dir.
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Şekil 3. 3. Mobil Konut Par kı Ör neği 3( Dr ur y, 1972).
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Şekil 3. 4. Mobil Konut Par kı Ör neği 4( Dr ur y, 1972).

Şekil 3. 5. Mobil Konut Par kı Ör neği 5( Dr ur y, 1972)
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3. 2. Mobil Konut Parkl arı nı n Tasarl an ma İl keleri
Mobil konut par kl arı nı n bul unduğu yer en başt a mobil konut un kendi si ol ma k üzere
çok öne mli dir. Çünkü konut

biri mi ni n parka yerl eşebil mesi i çi n uygun bi r

t opograf yanı n ol ması gerekir. Par k i çerisi nde
kull anı cıl arı

mobil konut un kendi si, sit e

ve zi yaretçileri i çi n ot opar kl arın ol ması

gerekir.

Si tede s u,

fosepti k(l ağı m), el ektri k, t el ef on ve t v ant enl eri içi n uygun bir yer, ça maşırhane ve
depol a ma biri ml eri ni n de ol ması gerekir. Sit eni n güvenli ği ni n sağl an ması, bakı mlı ve
i yi bir peyzajı nı n ol ması gerekir[31, 59].
Mobil konut par kl arı geni ş bir al anda, ort a yoğunl ukt a, her ail eni n kullanabil eceği
şekil de ol malı dır.

Mobil konut par kl arı önceli kl e sürekli kalı nacak mı ş gi bi

tasarlan malı, he men mobil konut par kı ndan ayrılacak mı ş gi bi ana trafi k art erl eri ne
yakı n konu ml andırıl malıdır. Mobil konut par kl arı önceli kl e sürekli kal ma a maçlı ve
e mekli i nsanl ar i çi n birbiri ne yakı n büyükl ükt e mobil konut parsell eri nden
ol uşt ur ul malı dır. Ol uşt urul an yerl eşi m dokusuna genel i hti yaçl arı n karşıl andı ğı
biri ml er ekl enir[31].
Kent sel pl anl a mal ar sürekli geliş mekt edir. Mobil konut par kl arı yl a ilgili çeşitli
pl anl a ma kur all arı var dır ve her t ürl ü geliş meye parel el ol arak düzeltilmeli veya
kurall ar kontrol edil meli dir. Bu düzenl e mel erden en öne mli ol anı böl gesel
yönet meli kl erdir. Bu yönet meli kt eki kurall ar mobil konut par kı nı n büyükl üğü,
tasarı mı ve nit eli ği yl e il gili dir. Yönet meli kt e şu kurall ar var dır:
1. Özel

mobil

konutl arı n

mobil

konut

par kl arı nda

ol ması na

i zi n

veril me meli(i ndi vi dual mobil e ho me) veya bu t arz mobil konutl ar i çi n par k
içerisi nde küçük bir al an bırakıl malı,
2. Depol a ma i çi n ayrıl an yerl er hari ci nde i nsanları n başka yerl ere depol a ma
yap mal arı na izi n veril memeli,
3. Mobil konut par kl arı niteli ksel ve ni celi ksel st andartl ara göre kur ul malı,
4. Mobil konutl ar mobil konut par kl arı na yerl eştiril di kt en sonra yi ne kur all ara
uy mayan özel mobil konutl ar ol uşuyorsa ve sit e kurall arı na uy muyorl arsa uyarıl malı
veya mobil konut par kı ndan uzakl aştırıl malı dır[31].
Mobil konut ve mobil konut par kl arı nı n, bazı res mi evrakl arı n ve çı kabil ecek
sor unl arı n üst esi nden gelmesi gerekir. Bunl ar:
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1. Mobil konut a ait tapu ve i pot ekl eri n düzenl en mesi
2. Sağlı k ve sağlı k kur ul uşları nı n i hti yaçl arı nı n sağl an ması
3. Yüksek perfor manslı taşın mal ara ol anak sağl a ması
4. Mobil konutl arı n ebatl arıyl a il gili li mitl er
5. Çeşitli ver gi levhal arı ve ruhsat izi nl eri dir[31].
Mobil konut ve mobil konut par kl arı nı n bazı ort ak özelli kl eri var dır. Bunl ar:
1. Çoğu mobil konut sürekli kal ma a maçlı üretilir
2. Mobil konut doğası ndan kaynaklı mobilitesi ni ve taşı nabilirli ği ni kor ur
3. Mobil konut un i yi bir konut ol abil mesi i çi n

t ü m i şl evl eri yl e birli kt e

fabri kadan bir büt ün halinde çı kması gerekir
4. Yasal ol arak mobil konut üretilebilir, i çi nde yaşanabilir, satılabilir ve di ğer
mobil konut endüstrisi nin i hti yaçl arı na cevap verebilir[31].
Günü müzde mobil konut, aşırı nüf us artışı doğan konut i hti yacı nı karşıl a mak
a macı yl a devl eti n ve ot oritel eri n kalı cı konut ti pi ol arak öner di ği bir yerl eşi m bi ri mi
çeşi di hali ne gel mi ştir. Kent pl ancıl arı i se mobil konut u yaşa mak i çi n yet erli
bul makt adır[31].( Şekil 3. 6) ( Şekil 3. 7)

Şekil 3. 6. Mobil Konut Par kı Ör neği 6( Dr ur y, 1972).

53

Bartl ey ve Bair’e göre mobil konut par kı pl anla ması belli sayı sal değerler krit er
alı narak t asarlan malı dır. Bunl ar:
1. Mobil konut par kı nda i yi bir drenaj ve t e mi z su si st e mi kur ul malı ve bu
yerl eri n tespit edil mesi
2. Her bir mobil konut mekanı 1000- 1500 ft 2 ( 90 – 135 m2) ol malı dır. Bunun
sebebi mobil konut un parsel e rahatlı kl a yerl eşebilmesi içi ndir
3. Mobil konutl ar arası mesafe 15 ft ( ort. 4, 5 m) ol malı dır. İ ki mobil konut un en
sonundan en sonuna 10- 15 ft (ort. 3-4, 5m) dir
4. Mobil konutl ar dan ser vi s biri ml eri ne gi den yür üyüş yoll arı en az 2 ft ( 60 cm)
geni şli kt e ol malı dır
5. Yür üyüş ve t aşıt yoll arı en az 25 wattlı k ol mak üzere 100 ft ( 30 m. )
aralı kl arl a aydı nl atıl malıdır
6. Her mobil konut par kı t uval et, banyo, ça maşırhane, sağlı k biri ml eri gi bi
ser vis bi nal arı nı sağl a mal ı dır[31].
Mobil konut par kl arı her t ürl ü hal k ti pi i çi n uygundur. Sosyal ve ekono mi k krit erl er
mobil konut par kı nı n nit eli ği ni de et kil er. Mobil konut par kı nı yapacak ol an
girişi mci, i yi bir pl anla ma yap malı ve par kın il eri ki aşa mal ar da geliştirilebilir
ol ması na di kkat et meli dir. Tedbir ve güvenli k en öne mli krit erdir. Ve bir anali z
yapıl malı dır. Bu anali zi n par kı n kaç konutl uk ol acağı, kaç çocukl u ail el er içi n, mobil
konut un karakt eristi ği nin t espiti, hangi i nsan gr ubuna hi z met edeceği, mesl eki
st at ül er, hangi t ür rekreasyonel i hti yaçl arı karşılayacağı gi bi sor ul ara cevap veren bir
içeri ği ni n ol ması gerekir[31].
Mobil konut par kl arı t asarl anırken yer seçi mi ni n, eği m, mobil konut parsell eri arası
ko mş ul uk, parsel büyükl üğü, sı nır el e manl arı nı n yüksekli ği, rekreasyon alanl arı nı n
kull anı mı, sosyal yapıl ar, i kli msel koşull ara uygunl uk, t esisat düzeni, esnekli k gi bi
krit erl ere uy ması gerekir.
3. 2. 1. Mobil Konut Parkı nda Yer Seçi mi
Mobil konut gr ubu i çi n drenajı i yi ve t opografi k açı dan engebeli ol mayan uygun ve
ot ur ul abilir bir çevreni n seçil mesi gerekir.
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Al anı n yakı nı nda ya da bul unduğu yer de bat aklık, böcek ve ke mi r genl eri n ol duğu
yerl er, koku ve gür ült ünün yoğun ol duğu ağır sanayi böl gel eri bul unma malı dır.
Seçil en al an ya doğal bir dr enaj a sahi p ol malı, ya da güçl ü bir drenaj sist emi ol an bir
alt yapı pr oj esi öneril meli dir. Seçil en yer ol uşabilecek her hangi bir t ehli keye karşı
(yangı n, sel, depre m, sal gı n, pi s su t aşkı nl arı) önceden büt ün t edbirler alı n mı ş
ol malı dır. Çünkü mobi l konut, ot ur mak yani yaşa mak a maçlı kul lanıl maya
başl andı ğı nda ti cari ya da endüstri yel bir ür ün ol makt an çı kar, i kamet edil en,
yaşa mak i çi n her t ürl ü i hti yaçl arı n karşılandı ğı (uyu mak, ye mek ye mek, ot ur mak,
kit ap oku mak, t v i zl e mek) bir yer hali ne gelir. Bu nedenl e mobil konut alanl arı nda
her t ürl ü pis su ve t e mi z su t esisatl arı nı n önceden düzenl en mi ş ol ması gerekir.

Nu mar al andır ma: 1. Yöneti m, Ser vi s Bi ri mi, Ça maşırhane, Sosyal Tesis; 2. Gi riş Yol u 36 ft ( 10, 8 m. );
3. Çocuk Par kı; 4. Tali Yoll ar 20 ft ( 6 m. ); 5. Yür üyüş Yoll arı 9 ft ( 1, 8 m. ); 6. Konut a Gi riş Nokt ası 7.
Yol a Yakı n Mobil Konut Yer leşi mi; 8. Yür üyüş Yoll arı Tali Yoll arı n Sadece Bi r Tarafı ndan Yapılır;
9. Konutl ar Ar ası Böl ün mel er; 10. Kesişi m Nokt al arı; 11. Güvenli k Amaçlı Bit kilendir me

Şekil 3. 7. Mobil Konut Par kı Ör neği 7( Bartl ey&Bair, 1960).
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Mobil konut un ol duğu yer mobil konut açı sı ndan yerl eşi mi ne uygun ol malıdır. Eği mi
az bir t opograf ya t erci h edil meli dir ve mobil konut a ayrıl an mekan çevreye zarar
ver meden yerl eşecek şekil de yet erli büyükl ükt e ol malı dır. Bunun yanı nda mobil
konut un da di ğer konut larda ol duğu gi bi pr oble ml eri var dır ve kendi pr obl e mi ni
kendi si yaratır. Çünkü mobil konut ünit esi yerl e bağl antısı ol ma ması na r ağ men atı k
sul arı nı boşalt ması, t e mi z su alı mı, el ektri k t el efon t esisatı gi bi i hti yaçl arı nı mobil
konut par kı ndan karşıla makt adır[31].
Mobil konut bir yerl eşim al anı nda, kendi ne ayrıl mış bir al an i çerisi nde ol an ve
yerl eşi m i mkanl arı ndan yararl anan bir parazit gibi al gıl an ma malı dır. Çünkü mobil
konut kendi ne ayrılan al anda kendi ol anakl arı nı da yarat abil mekt edir[31].
Bi r mobil konut al anı nda;


Yet erli sayı da ve büyükl ükt e her bir mobil konut bi ri mi ne ait bir al anı n
ol ması ( Bir mobil konut yerl eş mesi nde i yi bi r t asarı m ve ekono mi k
ol ması açı sı ndan mi ni mu m 50 mobil konut biri mi i çi n al an ol ması
uygundur.),



Tekerl ekli t aşıtlar ( karavan, ot o mobil, ka myon) içi n ek par k al anl arı nı n
ol ması,



Taşıt giriş yoll arı nı n ve yür üyüş yoll arı nı n düzenl en mesi,



Rekr easyon i mkanl arı nı n sağl anabil mesi

gi bi özelli kl eri n yet erli ol ması gerekir. Bu özelli kleri n yanı nda yerl eşi m al anl arı nda
yöneti m bi nal arı, servis bi nal arı ve di ğer tesisl eri de i çer meli dir.
Mobil konut par kl arı t asarl anırken daha çok yatay bir yayılı m i zl enir. Bi r mobil
konut par kı bir apart manı n dairel eri ni n yat ay( hori zent al) bir şekil de düzenl en mi ş hali
gi bi dir. He m mobil konut par kl arı he m de apart manl ar, bünyesi nde ot uran saki nl eri
içi n aynı kurall ar çerçevesi nde t asarlanırl ar[31].
Mobil konut yerl eşi ml eri t asarlanırken ne aşırı tekrar yapıl malı, ne de aşırı keyfi
tasarı ml ara yer veril melidir. Çünkü bu yerl eşi mt arzı nda bi nal ar yeri nde yapıl maz, ya
da önce konutl ar yerl eştirili p sonradan çevre düzenl e mesi yapıl maz. Yerleşi m al anı
var dır, mobil konut sahi bi konut unu getirir ve kendi si ne ayrıl an al ana konut unu
yerl eştirir. Bir müddet sonra da konut unu alı p başka bir yerl eşi me gi debilir. Bu
nedenl e bu yerl eşi m t arzı nı n belli st andartlara sahi p ol ması gerekir. Bu al anl arı n
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tasarı mı nda, l okal özelli kl er de di kkat e alı narak i yi bir pl anl a ma yapıl abilir.
Bahsedil en l okal özelli kler; arsanı n büyükl üğü, şekli, t opografi k özeli ği, yerl eşi m
yeri ni n çevresi ndeki ti pol oji k özelli kl eri, arsanın konu mu, ko mş ul uk ilişkil eri ni n
kull anı mı, su ögel eri kullanı mı, sosyal biri ml er, özel gr upl ar i çi n ( yaşlı, çocuk, genç)
par kl arı n düzenl en mesi dir.
Mobil konut yerl eşi ml eri i çi n yapıl an en i yi t asarı ml ar, genelli kl e t opografi k
dur u ml ar, açı k al anl ar, rekreasyon al anl arı ve di ğer kull anı m al anl arı nı n da t asarı ma
katılı p har manl an ması yl a açı ğa çı kmakt adır. Bunun yanı nda çeşitli far klı modüll er de
ve düzenl er deki mobil konutl ar da t asarı mı et kili hal e getir mekt edir.
Büt ün bahsedil en bu özelli kl eri n yanı nda yerl eşim al anı nı n sağlı k koşull arı na uygun
ol up ol madı ğı nı n önceden kontrol edil mesi, mobi l konut al anı nı n seçi mi nde bel ki de
en öne mli kriterdir.
3. 2. 2. Yol ve Park İ mkanl arı
Mobil konut yerl eşi ml eri nde büt ün yoll ar uygun bir sirkül asyon sağla malı dır.
Yayal ar i çi n kal dırı ml ar, sonradan gel ebil ecek t aşıtlar i çi n par k et me i mkanı önceden
düzenl en meli, uygun genişli kt e ol malı dır.
TAŞI T YOLLARI: Ana gi riş yol u mobil konut ları n il k sefer de r ahatlıkl a kendi
al anl arı na girebil mesi i çin kavşakl arı n çapı 100 f t ( 30 m. ) ol malı dır. Ana cadde i ç
yoll arl a birl eş meli dir. İç yoll arı n mi ni mu m geni şlikl eri;
-i ki taraflı par k yapıl abilirse mi n. 34 ft (10, 2 m),
-tek t araflı par k yapıl abilirse mi n 27 ft (8, 1 m.),
-par k edil mesi yol üzeri nde yasakl an mı şsa mi n 24 ft (7, 2 m.) ol malı dır.
Mobil konut yerl eşi ml eri nde i ç yoll ar hari ci nde bir de ara-i ç yoll ar var dır. Bu
yoll arda genelli kl e i ki taraflı par kl ar yasakl an mı ştır. Bu yoll ar;
- Çift yönl ü yol da yol uzunl uğu maksi mu m 500 ft ( 150 m. ) ol malı ve 25 mobil
konutt an fazl ası na hi z met et me meli,
- Tek yönl ü yol i se, t ek bir mobil konut a hi z met eder ve bu mobil konut a ait parsel
içerisi ndedir.
Yoll arda eği m % 8 ‘den fazl a ol ma malı, fakat istisnai dur u ml ar da % 12 ol abilir[59].
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Her bir mobil konut a ait parsell er ve mobil konut un yeri, ol abil ecek trafi k kazal arı da
di kkat e alı narak t asarlanmalı dır.
Bu yol krit erl eri ni n düzenl en mesi ni n yanı nda, mo bil konutl arı n dı ş görünüşl eri ve
çevresi ni n de i yi ol ması mobil konutl arı n değeri ni arttırır.
YÜRÜYÜŞ YOLLARI : Taşıt yoll arı nı n kenarl arı nda, rekreasyon alanl arı nda,
yöneti m ve ser vi s biri mleri ne ul aş mak i çi n ve mobil konutl arı n arası nda ul aşı m
a macı yl a kull anıl makt adır. Yür üyüş yoll arı mi nimu m 2 ft ( 60 c m) ol malı dır[59].
( Şekil 3. 8) ( Şekil 3. 9)

Şekil 3. 8. Mobil Konut Par kı Ör neği 8( Bartl ey&Bair, 1960).
3. 2. 3. İşl eve Uygun Her Bi r Mobil Konut a Ait Al anl arı n Sapt an ması
Mobil konut mekanı/ yeri(space) bi r t ane mobil konut un i çi nde yerl eşebil mesi i çi n
mobil konut par kı içerisinde ayrılan al andır[31].
Her bir mobil konut parseli mi n. 2500 ft 2 ( 225 m2) ol malı dır. Mobil konutl arı n
büyük çoğunl uğunun uzunl ukl arı 50- 60 ft ( 15- 18 m. ), enl eri i se 10- 12 ft ( 3- 3, 6 m. )
arası ndadır. Bazı çok geni ş ol anl arı n uzunl ukl arı 70 ft ( 21 m. ) enl eri i se 24 ft ( 7, 2
m. ) dir. Bu ünit el er i çi n mi ni mu m 3000 ft 2 ( 270 m2) al an ol malı dır. Parselleri n büyük
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ol ması il eri ki za manl ar da konut un i hti yaçl arı na göre ek biri ml eri n ekl enmesi, ot o
garajı yapıl ması gi bi i st ekl eri karşılayabil ecektir. Ancak parsell er, mobil konutl arı n
farklı büyükl ükl er de ol abileceği düşünül erek aynı ebatl arda ol ma malı dır[59].
İki mobil konut arası 15 ft ( 4, 5 m. ), birbirl eri ne en yakı n ol an i ki uç arası ise 10 ft ( 3
m. ) ol malı dır. Her mobi l konut biri mi nde her hangi bir yıl an, böcek, kemi r gen gi bi
hayvanl ar dan kor un mak a macı yl a tır mı k, kürek, hort um, çi m bi ç me ma ki nesi gi bi
eki pmanl ar içi n depol ar da bul un malı dır[59].

Şekil 3. 9. Mobil Konut Par kı nda Ot opar k Düzeni (Pat h, 1984).
3. 2. 4. Ko mş ul uk Kriterleri
Mobil konut parsell eri düzenl enirken, konut biri mi ni n nereye konul acağı önceden
tespit edil meli ve bu doğrult uda mantı klı ve uygun bir şekil de ko mş u parsell eri n de
tasarlan ması ko mş ul uk hakl arı açısı ndan öne mli dir.
Ot opar kl ar i ki ya da daha f azl a konut biri mi ne hi zmet eder. Ot opar k al anı bu nedenl e
yol il e konut girişi arasında ol malı dır. Sosyal etkil eşi ml er bu arada başla makt adır.
Ot opar kl ar ka muya ait ken bahçe konut sahi bi ne aittir ve girişl erden bi r t anesi ni n
yanı nda ol malı dır. Bu nokt ada ki şisel mahr e mi yet başl ar. Mobil konut sahi pl eri
genelli kl e konutl arı nda yaşarl arken de avl ul arı nı yaşa mak a maçlı geni şl et mek yol una
gi derl er. Ko mş u parsell erdeki kull anı cıl arl a da bahçel er vasıt ası yl a il etişim kur arl ar.
Böyl ece ko mş u parsell er arası geçişl er başl ar[59].
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3. 2. 5. Me kanl ar Arası Eri şebili rli k/ Eri şil e mezlik
Her bir mobil konut ünitesi ni n etrafı nda çitleri n, sı nırl arı n, kot far kl arı nı n ol ması
güvenli k açısı ndan öne mli dir.( Şekil 3. 10)
Bu genel özelli kl eri n yanı nda mobil konut parselleri düzenl enirken fi zi ksel engelli
i nsanl arı da düşün mek gerekir. Engelli i nsanl ar i çi n yapıl ması gereken t asarı ml ar
mobil konut biri ml eri i çin de geçerli dir. Konut gi rişi nden iti baren, konut i çi de dahil
ol mak üzere engelli i nsanı n hareket et mesi ni engell eyecek bari yerl er kal dırıl malı ya
da her t ürl ü kot far kları na ul aşabil mel eri i çi n yür üyüş yoll arı ve r a mpal ar
düzenl en meli dir. İ ki zemi n arası kot far kı 42, 5-82, 5 c m ar ası nda ( mak. 1, 05 m. )
ol malı dır. Yür üyüş yoll arı % 5- 8 arası nda ol masına di kkat edil meli dir. Rampal ar da
ise eği m % 8. 33 ol malı dır[59]. ( Şekil 3. 11)

Şekil 3. 10. Mobil Özelliği ni Yitir mi ş Gi bi Gör ünen Tekerl ekl eri n Gi zl enmesi ve Bi r
Ter ası n Ekl endi ği Bir Mobil Konut Ör neği.

Şekil 3. 11. Engelliler i çi n mobil konut girişi ne yapıl mı ş ol an engelli asansör ü ve
ra mpası
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3. 2. 6. Her Bi r Mobil Konut a Ait Uygun Me kanl arı n Yaratıl ması
Her mobil konut parselinde ye me, eğl en me ve di nl en me mekanl arı da ol malı dır. Bu
al anl ar ol dukça r ahat, kişisel ve özel, ko mş ul arı n yapabil eceği gür ült ü ve görsel
et kil erden i zol e edil mi ş ol malı dır.
Her bir mobil konut parseli, bul unduğu mobil konut yerl eş mesi nde


Konut un yerl eşeceği al an



Ot opar k



Gi riş



Kapı önünde bir bahçe



Yar arlı al anl ar



Depol a ma

ol mak üzere 6 öne mli işlevi karşıl a malı dır[59]. ( Şekil 3. 12)

Şekil 3.12. Mobil Konut Parseli Tasarl a ma Krit erl eri( Path, 1984).
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Yar arlı al anl arı n bırakılması mobil konutl arda ol dukça öne m t aşı makt adır. Çünkü
mobil konut biri mi ni parsel e yerl eştirirken ya da konut u döndür ür ken yet erli bir al an
ol ması gerekir. Bu nedenle özelli kl e mobil konut un yerl eşeceği al anı n ar ka t arafı nda
da boşl uk bırakılır. Bu al anl ara il erl eyen aşa mal arda ek biri ml er de (depo, oda,
kul übe) konul abilir.
Kur all ar gereği her bir konut parseli, yerl eş me kı s mı, ot opar k, bahçe ve depol a ma
biri ml eri ni sağl a mak zorundadır. Aynı za manda mobil konut parseli ni n büyükl üğü
mi ni mu m mobil konut un manevra yapabil eceği kadar ol malı dır. Yani arsanı n
fleksi bilitesi ni n i yi ol ması gerekir[59].
3. 2. 7. . Parsel Büyükl üğü Sı nı r El e manl arı nı n Yüksekli ği
Her bir mobil konut i çi n ayrıl an veya düzenlenen parsel; büyük ya da küçük
ol abil ecek konut un her t ürl ü bekl entisi ne ve her t ürl ü akti vit eni n ( çi çek ekme, havuz,
garaj, alt yapı) yapıl abilmesi ne ol anak ver meli dir[59].
Her bir mobil konut parseli ni n sı nırl arı nı belli eden böl ücü panol ar veya çitl er
bul un malı dır. Bu el e manl arı n yüksekli kl eri farklı ebatl arda ol abilir. Buna mobil
konut par kı i daresi verir. ( Şekil 3. 13) ( Şekil 3. 14)

Şekil 3. 13. Mobil Konut Par kı Parsel Büyükl üğü.
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Şekil 3. 14. Mobil Konut Parseli Ebatl arı
3. 2. 8. Sosyal Yapıl ar
Bi r t opl u konut yerl eş mesi t asarı mı nda i nsanl arı n s osyo psi kol oji k gereksin mel eri ne
yanıt verecek, di ğer i nsanl arla sosyal et kil eşiml eri ni düzenl eyecek ortak sosyal
tesisl eri n konutl arl a birli kt e t asarl an ması gerekme kt edir. Ör n: Spor ve kült ürel
tesisl er[60].
Ko mş ul uk sosyal et kil eşimi , bl okl ar arası nda kal an açı k al anl arı n çocuk bahçesi, spor
al anl arı, gel eneksel kent yaşa mı nı n i mgeli ği ni yansıt an ev, sokak, avl u gi bi sosyal
kült ürel öğel eri n, çağrışım yarat arak güçl ü mekan et kisi ve görsel t at mi n sağl a ması,
avl u ve meydanı n sosyal et kil eşi mi güçl endir mesi, mekansal süpri zl er ve açılı ml ar,
ist enil di ği nde yal nı z kalabil me i mkanı, açı k al anı evi nde görebil me [ 60] gi bi her
t opl u konut sit esi nde ol ması gereken t opl u konut nit eli kl eri mobil konut par kl arı nda
da ol malı dır.
Mobil konut par kl arı nı n sahi p ol ması gereken sosyal yapıl ar üzeri nde Bartley ve Bai r
özelli kl e dur muşl ar dır. Ser vis bi nal arı nı n nasıl olması gerekti ği il e il gili şunl ar dan
bahset mekt edirl er:


Sağlı k, ça maşırhane ve di ğer biri ml er kalı cı bi na olarak t asarl anabilir



Ser vi s biri ml eri ol ası ihti yaçl ara karşı n gece gündüz açı k ol malı,

düzenli bir sist e mi çerisinde yerl eştiril meli
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Ser vi s bi nal arı konu ml andırılırken her bir mobil konut biri mi ne ne 10

ft (3 m.) ten yakı n ne de 200 ft (60 m.) ten uzak olmalı dır.


Büt ün ser vi s bi nal arı hij yeni k, t e mi z ol malı dır[31]. ( Şekil 3. 15) ( Şekil

3. 16)

Şekil 3. 15. Mobil Konut Par kı Ser vi s Bi nası Ör neği.

Şekil 3. 16. Ser vi s Biri ml eri ni n Mobil Konut Par kı İçi ndeki Yeri( Pat h, 1984).
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3. 2. 9. Tesisat
Bartl ey ve Bair Mobil e Co mponent Housi ng kit abında i deal bir mobil konut par kı nda
su, f osepti k ( pi s su), el ektri k, t el efon ve t v ant enleri i çi n yerl eri n ol ması gerekti ği ni
anl atır. Her bir mobil konut ünit esi ne ait bir t el efon, el ektri k kut usu ve bi r su sayacı
bul un malı dır. Her yeni gel en mobil konut ünit esi bu t esisat sist e mi nden el ektri ği ni ve
suyunu karşılar. Hatt a sürekli kal ma a maçlı t asarlanan mobil konut par kl arı nda post a
kut ul arı bile bul un makt adır[31, 59].
Her bir mobil konut ünit esi ne en az 110 voltl uk el ektri k trafosu bağl an malı dır[31].
Mobil konut çok i şl evli bir yaşa ma ünit esi dir. Mobil konut yüksek niteli kli bir
yaşa ma ünit esi ol ması na rağmen, en öne mli modern konutl arı apli kasyon standartl arı
konusunda,

konut

kanunl arı nı n kurall arı na ancak uyabil mekt edir.

İ yi

bir

konstrüksi yon uygun öl çül er de ol malı, ı sı nma ve el ektri k sor unl arı nı çöz meli dir.
( Şekil 3. 17)

1

2

5

3

6

4

7

Şekil 3. 17. Mobil Konut un Yerl eştiril me ve Tesisat Bağl a ma Aşa mal arı.
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Yi ne de genel ol arak mobil konutl arı n gör üntüsü i yi yöndedir ve konstrüksi yon
mal ze mel eri ni n çoğunl uğu fabri kasyon ür ünüdür[ 31].
3. 2. 10. İkli msel Özelli kler
İkli msel konf or ve enerji t asarruf u üzeri nde et kili ol an ve öne mli deği şkenl eri nden
birisi de konut un yönl enme dur u mu ol duğuna göre; yeni yapıl acak konutl ardaki pl an
ti pi öneril eri

mutl aka yön dur u muna bağlı ol arak anali z edil di kten sonra

geliştiril meli dir. Aksi hal de i yi ol mayan yönl ere bakan mekanl ar yüzünden enerji
harca mal arı art acak ve me kanl ar arası ndaki sı caklı k far klılaş ması da kull anı cıl arı
rahat sı z edecektir.
Enerji t asarruf unun yanı sıra kull anı cıl arı n sağlı ğı açı sı ndan bl okl arı n cephel eri yılı n
her döne mi nde günde en az i ki saat süreyl e direkt güneş ı şı nı mı al malı dır[60]. Mobil
konut par kl arı da düzenl enirken her t ürl ü i kli msel şartl ar düşünül erek t asarlanırl ar.
Yönl endir meni n et kisi cephel eri di ğer bi nal ar t arafı ndan göl gel en mi ş bi nalar da di ğer
bi nal ara oranl a daha az ol makt adır. Dol ayı sı yl a, bu bi nal arda yönl endir me nedeni yl e
konutl arı n i ç i kli m arası nda ol uşan f ar klılı k da azal makt adır. Yazı n bi nal arı n
birbirl eri ni n cephel eri ni göl gel e me or anı yet ersi z kal dı ğı nda bi na cephel eri i çi n
uygun göl gel e me araçl arı di zaynl an malı dır[60]. (Şekil 3. 18)

Şekil 3. 18. Mobil Konutları n İkli msel Şartl ara Göre Par k Al anı nda Yönl endiril mesi.
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3. 2. 11. Esnekli k
Mobil konut un esnek ol ması, kol ay mont e edil ebil mesi ve eni nde sonunda bul unduğu
yere bağl an ması t erci h edil me sebebi ni daha da yükselt mekt edir. Günü müz
teknol ojisi ni n

de

mobil

mi mari ni n

gerektirdi kl eri ni

sağl ayabildi ği

de

gör ül mekt edir[61]. (Şekil 3. 19)

Şekil 3. 19. 1995 Yılı nda Tasarl an mı ş Bi r Mobil Konut a Çeşitli Var yasyonl ar da
Uygul anabil en Mobil Servi s Biri ml eri.
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Her t opl u konut sit esi nde ol duğu gi bi mobil konut par kl arı nda da esnekli k öne mli dir.
Çünkü mobil konut birimi ni n esnek bir yapı ol ması par k al anı nı n da esnek ol ması nı
gerektirir. Bu nedenl e de mobil konut parsell eri oluşt ur ul ur ken mobil konut bi ri mi ni n
etrafı nda boş al anl ar bırakılır. Böyl ece mobil konut a il eri de ekl enebil ecek biri ml er
içi n ya da yönü deği ştirilme k ist endi ği nde uygun yer sağl an mı ş ol ur.
Far klı sosyo- kült ürel altyapı ya sahi p konut kullanı cıl arı nı n t ü m i st ekl eri ne yanıt
verecek çözü mün esnekli k il kesi il e gerçekl eşebil eceği düşünül mekt edir. Konut
tasarı mı nda öne mli ol an ana t e mal arı n, yaşa m bi çi ml eri ni n rasyonel ol arak mekanl a
yansıtıl ması, doğaya, çevreye saygı, zengi n görsel ve kült ürel değer biriki mi , bi na
kabuğunun mekanı ol uşt ur ması ve onu sı nırl aması dı şı nda i kli msel dönüşt ür ücü
ol arak çalış ması gi bi pozitif değerl eri n, çağdaş bir yor u ml a t opl u konut
uygul a mal arı na akt arıl ması son derece öne mli dir[60]. (Şekil 3. 20)

Şekil 3. 20. Mobil Konut Bi ri mi ni n He mİ çi ni n Hem de Dı şı nı n Esnek Ol ması Mobil
Konut Parsell eri ni n Büyükl üğünü Et kil e mekt edir(Dr ur y, 1972).
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4.

MOBİ L KONUT ÇEŞİ TLERİ

Mobil konut çok i şl evli bir yaşa ma ünit esi dir. Mobil konut yüksek niteli kli bir
yaşa ma ünit esi ol masına r ağ men, apli kasyon st andartları konusunda, konut
kanunl arı nı n kurall arı na ancak uyabil mekt edir.
Mobil konutl ar konut kanunl arı nı her ne kadar t am anl a mı yl a karşıl aya masa da mobil
konutl arı n gör ünt üsü i yi yöndedir. [31].
Mobil konutl ar ve mobil konut par kl arı çeşitli amaçl arla kull anıl abilir. Mobil konut
par kl arı ti pl eri şu şekil de gr upl anabilir:
1. Sür ekli kal ma( per manent) a maçlı ot uranl ar( Mesleki a maçlı 1 yıl dan f azl a
ot uranl ar içi n)


Genç bireyl er- Daha çok küçük yaşt a çocukl arı ol an bireyl er



Ort a yaşlılar- Daha çok l ise ve dengi okull arda okuyan çocukl arı ol an
bireyl er



Emeklil er- Çocuğu ol mayan veya az çocukl u ol an yaşlı kesi m

2. Yarı kalı cı(se mi - per manent) a maçlı ot uranl ar(1 ay ile 1 yıl arası nda ot uranlar)


As keri ye



Öğr encil er



İşçil er



Di ğer kısa süreli kal anl ar

3. Geçi ci kal ma(t e mporar y) a maçlı ot uranl ar(1 gece ile 1 ay arası ot uranl ar)


Yol üzeri nde bul unan par kl arda konakl a ma( En rout e par ks): Mobil
konut kull anı cıl arı bu par kl arda sadece 1 gün kalırl ar. Genel
i hti yaçl arı nı karşıl ayı p yoll arı na deva m ederl er.
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Geçi ci

konakl a ma i çin kur ul an par kl ar( St opover

par ks):

Yol

üzeri ndeki par kl ar gi bi hi z met ederl er. Mobil konut kull anı cı sı bu
par kl arda birkaç gün kal abilir. Çünkü i çeri ği daha kapsa mlı dır.


Rekr easyonel par kl ar( Desti nati on par ks): He m yol üzeri ndeki par kl ar
he m de geçi ci konakla ma a maçlı yapıl an par kl arı n sağl adı ğı
hi z metl eri sağl ar. Bu parkl ar büt ün i hti yaçl arı karşıl adı kl arı i çi n mobil
konut kull anı cısı i çi n kafi dir. Bu t arz par kl arda 1 haft a il e 1 ay
arası nda i ka met edil ebilir.

İyi bir mobil konut par kı bu işl evl eri n bir veya birkaç t anesi ni karşılayabilir[31].
Mobil konutl ar ve mobil konut par kl arı yl a ilgili Bartl ey ve Bair’i n başka bi r
gr upl a ması ise şöyl edir:
1. Sür ekli( Per manent) kalma:

Konut

yerl eştir mesi

dai mi

kal ma a maçlı

düzenl enir.
2. Geçi ş( Transiti onal) kalma:

Yerl eştir me birkaç yıl

kalı nacak şekilde

düzenl en mekt edir.
3. Geçi ci( Te mpor ar y) kalma:

Yerl eştir me, i şçi konutl arı, askeri konut lar,

öğrenci konutl arı ve di ğer kısa za manlı kal mal ar içi n düzenl enir[31].
Mobil konutl ar ve mobil konut par kl arı t asarl anırken i çerisi nde yaşayacak ol an gelir
gr ubuna veya yaşayan i nsanl arı n yaşa m t arzl arına göre t asarlanırl ar. Bu nedenl e
mobil konutl ar kull anılış a maçl arı na göre çeşitlili k göst erirl er. Bu t ez kapsa mı nda,
Bartl ey ve Bair’i n yap mı ş ol duğu gr upl a mada bul unan geçi ş(transiti onal veya se mi per manent) konakl a ma a maçlı kull anıl an mobil konutl ar gr upl a maya dahil
edil me mi ştir. Çünkü bu gr up her şeye r ağ men belli bir süre bir yer de i kamet edil di ği
içi n sürekli konakl a manı n, belli za man aralı kl arıyl a yer deği ştiril di ği i çi n de geçi ci
konakl a manı n i çi ne dahil ol makt adır. Bu kar maşayı önl e mek i çi n mobi l konutl ar
geçi ci ve sürekli konakl ama a maçlı kull anıl an mobil konutl ar ol arak i ki ye ayrıl mı ştır.
4. 1. Sürekli Konakl a ma Amaçlı Mobil Konutl ar
Ameri ka’ da mobil konut önceli kli ol arak sürekli kal ma a maçlı kull anıl makt adır.
Daha çok 2 katlı 3 odalı biri ml er t erci h edil en t i pl erdir. Bu konut ti pi 5-6 ki şili k
çekirdek ail el er içi ndir[31].
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Mobil konut par kl arı geni ş bir al anda, ort a yoğunl ukt a, her ail eni n kullanabil eceği
şekil de t asarl anırl ar. Mobil konut par kl arı sürekli kalı nacak mı ş gi bi düzenl enirl er,
he men mobil konut par kı ndan ayrıl acak mı ş gi bi ana tr afi k art erl eri ne yakı n
konu ml andırılırlar. [31, 36].
Mobil konutl arı; yaşlılar, çocuksuz yetişki nl er ve çocukl u ail el er çeşitli sebepl er den
dol ayı terci h ederl er.
Emeklil eri n, çekirdek ailel eri n mobil konut üni tel eri ni sürekli konakl ama a maçlı
seç mel eri ni n sebebi hem özgürl ük arayı şı hem de yere yakı n ol ması, doğayl a
büt ünl eş mi ş bir yaşa mt arzı nı terci h et mel eri dir.
Yaşlılar ve konut ilişkisi nde öne mli bir sor un “gereksi z büyükl ük” sorunudur.
Çocukl ar evl endi kt en sonra yaşlıları n bir böl ü mü gereği nden f azl a büyük
konutl arı nı n bakı m ve t emi zli ği il e başa çı kmada güçl ük çek mekt edirl er. Ayrı ca,
bu konutl arı n birçok odası da atıl kal makt a ve bu da ekono mi k açı dan bir kayı p
sayıl makt adır. Di ğer yandan yaşlıları n geç mi şl eri il e bağl arı nı si mgel eyen eşyal arı
da çokt ur. Yaşlıları n çok özenl e kull andı kl arı bu eşyal ar onl arı n bell ekl erini di ngi n
t ut ar ve yaşa ml a başa çı kmada göst er di kl eri perfor mansı artırır. Bu paradoksal
dur u m yaşlılar i çi n rasyonel konut t asarı ml arı gerektirir[62]. Ameri ka gi bi geliş mi ş
ül kel er de de mobil konutlar yaşlıları n en çok r ağbet etti kl eri konut çeşitleri nden
birisi dir[36].
Çocuksuz yetişki nl er i se genel ol arak eve bağı ml ı bir yaşa m bi çi mi yeri ne dı şa
bağı mlı bir yaşa m bi çimi sür dür ürl er. Çünkü onl arı eve bağl ayan fazl a bir
sor u ml ul uk yokt ur. Sosyo-ekono mi k st at üsü yüksek ol anl ar ser best za manları nı ev
dı şı nda gerçekl eşen sosyal, kült ürel, eğitsel ve sportif et ki nli kl ere ayır ma eğili mi
içi ndedirl er. İşt en art an za manı değerl endir me bi çi ml eri, bu ail el eri evl eri nde daha
az bul un maya it er. Bu dur u mda eve karşı duyarlılı kl arı azal masa bil e, me kan
büyükl üğü şi kayetl eri çok yüksek düzeyl er de seyret mez. Bakı m ve t e mi zliği kol ay
yapıl abil di ği nden küçük konutl arı t erci h bil e ederl er. Küçük konut onlar i çi n
yaşa mı n bir böl ü münde katl anıl abil ecek, daha sonra çocukl ar dünyaya gel di ği nde
deği ştirilebil ecek bir konutt ur[62]. Bu nedenl e konut böl gel eri t asarı mı nda küçük
konutl arı n belli

bir or anda,

konutl andır ma

modeli i çi nde düşünül mesi

gerek mekt edir[63]. Mobil konutl ar i se çocuksuz ail el er i çi n he m küçük he m de
mobil ol ması ndan kaynaklı t erci h sebebi dir. Geliş mi ş ül kel erde sürekli konakl a ma
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a maçlı kur ul an mobil konut par kl arı i se e meklil er kadar çocuksuz yetişkinl eri n de
terci h sebebi dir[36].
Çocukl u ail el er i çi n en i yi ol anak veren konut çevresi i se bahçeli, müst akil ve t ek
katlı evl er dir. Anne veya bakı cıl arı n yoğun kull andı ğı konut mekanl arı yl a çocuğun
oynadı ğı açı k al anl ar arası nda görsel bağı n da kurul ması sağl an malı dır[62]. Mobil
konut par kl arı nı n he mr ekreasyonel al anl arı nı n yoğun ol ması he m de güvenli ği ni n
i yi ol ması geliş mi ş ül kelerde mobil konutl arı bu ail e ti pi i çi n de seçenek hali ne
getir mi ştir[36].
Ameri ka’ da 1970 yılı nda 1 yıl da 1 mi l yon 847 bi n mobil konut ünit esi yerl eşi m
yerl eri nde ve sürekli konakl a ma a maçlı kull anıl mı ştır[36].
Sür ekli kal ma a maçlı kull anıl an mobil konut par kl arı nı n nit eli ği par kı n hi z met
edeceği i nsan gr ubuna bağlı dır. Bu par k ti pi kent et ekl eri ne kur ul ur ve daha çok ort a
gelirli gr up i çi n t asarlanırlar. Ör neği n Fl ori da’ da bul unan Monat ee Country mobil
konut sit esi nde 61. 000 i nsan yaşa makt adır ve bunl arı n %80’i e mekli i nsanl ar dan
ol uş makt adır[31].
Sür ekli kal ma a maçlı kullanıl an mobil konut parkl arı büt ün t opl u konut nit eli kl eri ni
karşıl a malı dır. Aynı za manda par ka gel ecek yeni bir mobil konut un geli p
yerl eşebil mesi veya başka bir yere t aşı nması i çi n geni ş yoll arı n yapıl ması ve mobil
konutl arı n i hti yacı ol acak di ğer gereksi nmel eri ( depol a ma, yöneti m bi nası, atı k
boşalt ma t esisl eri) karşılaması gerekir[31].
Mobil konut ünit esi ol arak kull anıl an bohça- daire(fl at-pack) strat ejisi günü müzde de
hal a

uygul an makt adır.

Ör neği n

ünl ü

mi marlı k

der gi si

ol an

Progressi ve

Ar chit ect ure’i n sponsor ol duğu 1991’ de bir yarış ma düzenl en mi ştir. Yarı ş manı n
konusu, yüksek nit eli kli hareketli ve konut endüstrisi sekt ör üne yeni bi r öneri ydi.
Yarı ş maya katıl an önerileri n %97 si fabri kada üretili p treyl er par kı na( kalıcı konut
sit el eri de ol abilir) t aşı nı yor du.

Ort ak özellikl eri i se hafif strükt ürl ü, ağaç

mal ze meden yapıl mı ş kol ay t aşı nması i çi n t ekerlekli ol an ünit el erdi. Mali yeti i se
çekirdek ail e i çi n $65. 000’ı n altı nda çı kar maktı. Yarı ş mayı kazanan i se Bost on’ dan
katılan Abaküs mi marl arı dır. Tasarı ml arı P/ A House, şaseli ve modül ler hali nde
kull anıl mı ş bohça- dairel er(flat-pack) den ol uş makt adır. Konut un üzeri i se katl anabilir
çatı yl a ört ül müşt ür. Ür ünl eri n üreti mi bir aydan daha az ve kur ul umu i se bir gün
içerisi nde ol abil mekt edir. Bu konutl arı n bir di ğer özelli ği de est eti k değerlere gör e de
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tasarlan mı ş ol ması dır. Çünkü mobil biri ml er siteye yerl eşti ği za man doğayl a bir
büt ün ol uşt ur makt adır[3, 64].( Şekil 4. 1) ( Şekil 4. 2)

P/ A House Ze mi n Kat Planı

P/ A House Üst Kat Pl anı

Şekil 4. 1. Abaküs Mi marları nı n Tasarl adı ğı P/ A House(Ir wi n, 1992).
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Şekil 4. 2. P/ A House’ nin Ür eti m Aşa mal arı(Ir wi n, 1992).
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Wal lis All an de sürekli kal ma a maçlı kull anıl an mobil konutl arl a il gili bi r araştır ma
yap mı ştır. Ar aştır ması Kol orado’ nun Cr a wf or d kasabası nda bul unan ve yerl eşi k
hayat a geç mi ş ol an mobil konut kull anı cıl arı nın za man i çi nde konutl arı nı nasıl
deği ştirdi kl eri ni, bu deği şi kl eri ne a maçl a yaptı kl arı gi bi sor ul arı n cevabı nı
kapsa makt adır[65]. Ar aştır ması nı n sonucunda i se mobil konutl arı n he m ekono mi k
he m de esnek ol ması bu konut ti pi ni n t erci h edil me sebebi ol arak ort aya çı kmı ştır.
Za man i çerisi nde ail enin büyü mesi, za manl a duyul an yeni i hti yaçl ar (garaj, oda,
at el ye, duş, wc …) gi bi sor unl ar nedeni yl e mobi l konut biri mi ne bir yenisi ni daha
ekl eyerek konutl arı nı büyüt müşl erdir. (Şekil 4. 3) ( Şekil 4. 4) ( Şekil 4. 5)

Şekil 4. 3. Wallis All an’ın Ar aştır ması nda Sür ekli Konakl a ma Amaçlı Kul lanıl an
Mobil Konutl arı n Gör ünüşl eri ( Wallis, 1984).
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Şekil 4. 4.

Mobil

Konut un Sür ekli

Sür eci( Wallis, 1984).
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Konakl a ma

Amaçlı

Kull anılması nı n

Şekil 4. 5. Wallis All an’ı n Ar aştır ması ndaki Za manl a İ hti yaçl ara Göre Mobil
Konut un Deği şi mi( Wallis, 1984).
Doug Jackson’ un Los Angel es’t a kuduğu LARGE mi marlı k ofisi çeşitli mobil
ünit el er ve bu biri ml erle kur ul an yerl eşi m yerl eri t asarl a mı ştır. Bunl ar dan birisi eHI VE pr oj esi dir. e- HI VE yüzen bir kont eyner ünit e(pl ug-i n) dir. Çeki r dek
ail el er(i ndi vi dual) i çi n t asarl anan biri mde ma ksi mu m esnekli k sağl an mı ştır.
Bi ri ml er de mut fak, yeme k ye me böl ü mü, yaşa ma böl ü ml eri var dır. Bu konut
biri ml eri sosyal t esisl er, eğl ence yerl eri gi bi biriml erl e birl eştirilerek Kal ifor nya’ nı n
Oakl and kenti nde bir yerleşi m ol uşt ur ul muşt ur. (Şekil 4. 6) ( Şekil 4. 7)

Şekil 4. 6. e- HI VE Pr oj esi ni n Gör ünüşü( Si egal, 2002).
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Şekil 4. 7. e- HI VE Pl an, Ünit el eri n Taşı nması( Si egal, 2002).
LOT/ EK mi marlı k gr ubunun mobil konutl arl a il gili yaptı ğı çalış mal ar ol dukça di kkat
çeki ci dir. LOT/ EK fir ması Ne w Yor k’t a endüstriyel üreti ml e şehirsel yaşa m al anl arı
tasarla makt adır. Bunl ardan birisi de nakl edilebilir kont eyner evl erle(shi ppi ng
cont ai ner) t asarladı kl arı yaşa ma biri ml eri dir. Bu kont eyner evl er dayanı klı, modül er,
taşı nabilir ünit el erdir. Ünit el er büyük ka myon, vi nç ve ge mil erl e t aşı n makt adır. Bu
biri ml er yalı n, geçi ci ve güvenli dir. Bu modell er depol a ma biri ml eri nde, küçük al anlı
yaşa ma biri ml eri nde, ofis biri ml eri nde kull anıl abilme kt edir. [23].
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LOT/ EK gr ubunun yapt ı ğı en gör ke mli öneri MDU’ dur. Kont eyner evl er i nsan
sayı sı na parel el ol arak arttırılabil mekt edir. Kont eyner evi n i çerisi nde uyuma, ot ur ma,
banyo, mut fak ve depol a ma biri ml eri var dır. Li ma n kentl eri nde ür etilen biri ml er
kont eyner t aşı yan ge mi lerl e göt ür ül mekt edir. MDU kull anı cısı nı n penceresi nde
gör düğü manzara sürekli deği şse de kendi ne ait her yer de bir konut u ol muş ol ur[23].
MDU ünit el eri ni Ki sho Kur oka wa ve Ri char d Rogers i nşa et mi şl erdir. (Şekil 4. 8)
( Şekil 4. 9)

Şekil 4. 8. MDU Bi ri ml eri ni n Bir Strükt ür İçerisi ndeki Kur ul umu( Si egal, 2002).

79

Şekil 4. 9. MDU Şe mati k Pl anı ve Gör ünüşü.
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4. 2. Geçi ci Konakl a ma Amaçlı Mobil Konutl ar
Geliş mi ş ül kel er port atif yapıl arı; ti cari, eğiti m ve sağlı k hi z metl eri, konut ve askeri
al anl arda kull an makt adır[22].
Geçi ci bi nal ar üç ana gr uba ayrılır
1. Taşı nabilir( Port abl e) bi nal ar: Bu bi nal ar ko mpl e t aşı nırl ar. Çoğunl ukl a kendil eri ne
ait t ekerl ekl eri var dır veya kendi kendil eri ne gi debilirler ya da bir t aşıt yar dı mı yl a
çekil erek göt ür ül ürl er.
2. Modül er( Rel ocat abl e) bi nal ar: Bu bi nal ar par çal ar hali nde i st enil en yere transfer
edilirler. Ul aşıl ması gereken yere geli ndi ği nde modüll er bir araya getirilerek konut
ol uşt ur ul ur. Tek modül den ol uşan port atif bi nalara göre daha avant ajlı ol ması nı n
sebebi port atif bi nal arı n ebatı belli bir sı nırda ol urken modül er konut i st enil di ği kadar
büyüt ül ebilir.
3.

Parçal ana maz bi nalar:

Bu bi nal ar t ek parça hali nde getirilerek sit eye

yerl eştirilirler. Büyükl ük ol arak çok daha esnektirler ve mekana yayıl abilirl er ve
genelli kl e ko mpakt bir me kandan ol uşurl ar. Bu bi nal ar t asarl anan konut sit esi ne ait
belli bir büyükl ükt e ve i şl evde ol url ar ve bi r araya gel di kl eri nde bir si st e mi
ol uşt ur url ar[22].
Port atif bi nanı n net bir tarifi yokt ur. Bu ancak mi mari deki t anı mı yl a mü mkündür.
Di ğer ot ur ul abilir bi nal arda ol duğu gi bi kendi ni çevreye uyu m sağl adı ğı ve kendi
kendi ne yetti ği sürece ve işl evi ni t a manl a mı yl a karşıladı ğı za man, ayrı ca he mest eti k
he m de t ekni k ol arak t asarı mcı nı n yap mak i st edi ği ne uyuyorsa bu bi nalara mi mari
ol arak bir değer atfedebili nir[22].
Mobil( Port atif) evl er, göçebe yaşayan i nsanl arı n bir mobil yası gi bi dir. Çevreye zararı
yok denecek kadar azdır. Bu nedenl e göçebe yaşa mda hı zlı bir artış ol muşt ur.
Göçebe yaşa mda büt ün konutl ar bir yer de t oplanırl ar ve bazen gr upl ar hali nde
hareket ederl er[53].
Yi ne de, mobil konut gi deceği yere ul aşırsa, bu konut yerl eştiril di ği za man taşı n maz,
sabit bir konut hali ne gelir. Bu aşa mada t ekerl ekler gi zl enir, parapetl er yapılır, bir ön
bahçe yaratılır ve mobi l konut a dai mi bir konut havası verilir. Bu aslı nda bir
al dan ma(ill usi on) dır[7].
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Bartl ey ve Bair’i n gr upla ması nda bul unan geçi ş(transiti onal) mobil konut ları dai mi
kalı cı veya kı sa süre kal ma a maçlı kull anıl makt adır. Par k kuralları gezi ci
kesi me(travel trailers) göre konul muşt ur. Dai mi mobil konut yerl eşi ml eri nin yanı nda
tatil a maçlı konul an kı sıml arı ya da dai mi konut ol arak yapıl ması na r ağ men i ç i şl evi
mot el gi bi kull anıl anl ar da var dır. Bu nedenl e bu konut ti pi nde he m dai mi he m de
geçi ci ol arak kal mak mü mkündür. Bunun yanı nda dai mi a maçlı kal mak i st eyen
mobil konut kull anı cıl arı na, geçi ci a maçlı kul lananl ar dan daha büyük al anl ar
verilir[31].
As ya’ da f ar klı bir göçebe hayat t arzı da, yüzen evl er hatt a bu evl er den meydana
gel en mahall el erdir. Hong Kong’ da sl um böl geleri nde sall arı nı kalı cı konut ol arak
kull anı p, nehir kı yıl arı na de mi rl e mi ş bir mobil konut çeşi di ol an yüzen evl eri gör mek
mü mkündür. Bunun yanı nda Hong Kong hükümeti gökdel enl er arası nda köt ü bi r
gör ünt ü ol duğu düşüncesi yl e yüzer konut sahi pleri ni başka bir yere t aşı nmal arı i çi n
i kna ede me mi şl erdir[7].
İl k çağl ar da güvenli k nedeni yl e ahşap pil otiler üzeri nde gerçekl eştirilen, ist eğe gör e
kara il e bağl antısı nı kesen su üst ünde yerl eşme ve yaşa m dene mel eri, yaygı n
ol ma makl a beraber, günümüzde de sür mekt edir[28].
Yeni Gi ne, Fili pi nl er, Tayl and, Daho mey gi bi birçok yer de ahşap pil otiler üst ünde
kur ul an yerl eşi k düzen, yer deği ştir me ol anağı sunan Eski mol ar’ı n uni akl arı,
Bagi aosl ar’ı n pal mi ye yapraklı çatıları altı ndaki yüzer konutl arı, hatt a Dr ot ti ng- Hol m
rı htı mı na yasl anan ünl ü sanat çı İl han Ko ma n ve ail esi ni yaşa ml arı süresi nce
barı ndıran S. S. Hul da i siml i ge mi - konut u günü müzdeki çözü ml er dir, hepsi de yaşa m
ort a mı ol arak kara yeri ne su yüzeyi ni seçenl eri n varlı ğı nı kanıtlarl ar. Bu ör nekl eri n
de bel gel edi ği gi bi su yüzeyi birçok t opl umun ve bireyi n yaşa mi çi n karalar dan çok
beni msedi kl eri bir ort am nit eli ği t aşır. Günümüzde deni zl eri n üst ünde veya
deri nli kl eri nde kentl er kur ul ması

ve

yeni

yaşa m ort a ml arı nı n yaratıl ması

tasarlan makt adır[28]. (Şekil 4. 10) ( Şekil 4. 11) ( Şekil 4. 12)
Geçi ci a maçlı kur ul an mobil konut par kl arı kı sa süreli kal ma a maçlı kull anılır.
İçerisi nde her t ürl ü konf or

ve sağlı k koşull arı

mevcutt ur.

Geçici

konut

pl anl a mal arı nda da t ercih sebebi dir. Geçi ci a maçlı kull anıl an mobil konut al anl arı
genelli kl e her hangi bir pl anl a ma veya böl gel ere ayrıl ma mı ş yerl erde acil konut
i hti yacı içi n veya geliş meye açı k ol an yerl erde kullanılırlar[31]. (Şekil 4. 13)
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Şekil 4. 10. Bireysel Ada( Si egal, 2002).

Şekil 4. 11. Holl anda’ da Houseboat’l ar.

Şekil 4. 12. Hong Kong’ da Yüzerevl er( Schittich, 1998).
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Şekil 4. 13 Geçi ci

Konakl a ma Amaçlı

Kull anıl an Depr e m Konut u,

İtal ya( Lati na, 1987).
Geçi ci konakl a ma a maçlı mobil konutl arı günümüzde her t ürl ü konut i hti yacı nı n
çözü münde gör mek mümkündür. Bunl arı n en başı nda t uri z m a maçlı, doğal afetl er
sonrası acil konut i hti yacı i çi n, göçebel er, i ş nedeni yl e sı k yer deği ştir mek zor unda
ol an iş ada ml arı, işçi sı nıf sayıl abilir.
4. 2. 1. Turi z m Amaçlı Kull anıl an Mobil Konutlar
Turi z m a maçlı kull anılan mobil konutl ar genelli kl e, ka mpi ngl er de veya t atil
köyl eri ni n bünyesi nde, ka mpçıl ar i çi n özel ol arak ayrıl an küçük ka mp al anl arı nda
bul un makt adır. Mevcut ka mpi ngl er de mobil konut bireye ait ol abil eceği gi bi ka mpa
gi dil di ği nde özel ol arak kiral anabilir de.
Turi z m a maçlı kull anıl an mobil konut çeşitleri nin alt ernatifleri ni n çok ol ması t atil e
çı kan bireyl eri t at mi n eder. Ör neği n dağcılı kl a uğraşanl ar daha r ahat t aşın ması ndan
dol ayı çadırı kull an mayı terci h ederl er. Ka mpi ngl er de kal mayı t erci h eden kesi mi se
ma ddi i mkanl arı na göre ya çadırl arda ya da karavanl ar da kalırl ar. Karavanl ar da
kal anl arı n çoğunl uğu i se yaz kı ş karavanl arı nda seyahat et meyi t erci h eden kesi mdir.
Çünkü karavanl ar kull anıcısı na mi ni mu m al anda maksi mu m i şl evi sağl ar. Yani bir
karavanı n i çi bir konut un sağl adı ğı i hti yaçl arı karşıl ayabilir. W- C, mutfak, duş,
ot ur ma, yat ma.. böl üml eri gi bi.
Mi kr o mi mari özelli k t aşı yan ve Capell a’nı n mi kromi mari t asarı m ol arak göst er di ği
Al man mi mar Eduar d Böhtli ngk t arafı ndan t asarlanan mobil t atil evi ni incel e mekt e
yarar var dır[8]. Mar ki es adı verilen bu mobil konut renkli t asarı mı yl a çok şı k bir
gör ünt ü ver mekt edir. Ma rki es’i n ebatl arı 2*4. 5 m dir. Mar ki es’i n en öne mli özelli ği
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aracı n mot or undan alı nan el ektri k yar dı mı yl a yan duvarl arı n bir çi çek gi bi açıl arak
döşe meyi ol uşt ur ması dır. Yaşa ma kı s mı üç böl ümden ol uş makt adır. Orta kı sı mda
mut fak, ye mek odası ve W- C, bir t arafı nda t erası yl a birli kt e sal on, ki bu sal on ve
terası n üst ü sayda m bir strükt ürl e ört ül üdür ve güzel haval ar da doğayl a büt ünl eş meyi
sağl ar. Di ğer t arafı nda i se yat ak odası var dır. Ma rki es’de mekan he m esnektir he m
de büt ün yar dı mcı i şl evl er mevcutt ur(rafl ar, yat aklar, buz dol abı, fırı n, wc ve t ezgah).
Mar ki es’i n t asarı mcı sı Eduar d Böhtli ngk 1996’ da yapıl an Desi gn Pri ze yarış ması nda
en i yi tasarı m ödül ünü almı ştır. (Şekil 4. 14) ( Şekil 4. 15) ( Şekil 4. 16)
El bett e mobil konut sadece bireysel ol arak al gıl anma malı dır. Bir de mobil konutl arı n
yerl eştirileceği al anl arı da unut ma mak gereki r. Bu al anl ar ka mpi ngl er de ol abilir,
çeşitli tatil köyl eri ni n dahili ndeki al anl ar da ol abilir.

Şekil 4. 14. Mar ki es Adl ı Tatil Evi ni n Açılışı ve Yan Duvarl arı Açıl dı ktan Sonr aki
Gör ünüşü( Capell a, 1997).
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Şekil 4. 15. Mar ki es. Pl an, Kesit, Gör ünüş( Capell a, 1997).

Şekil 4. 16. Mar ki es. İç Dizayn( Capell a, 1997).
Günü müzde çoğu t atil bel desi ni n bünyesi nde de karavanl ar i çi n ayrıl an küçük ka mp
al anl arı mevcutt ur. Bu al anl arda karavan sahi bi saki n bir şekil de di nl enebilirken
ist edi ği

za manl ar da

da

bul unduğu t atil

köyünün sunduğu çeşitli sosyal

akti vit el eri nden yararlanabil mekt edir.
Me vcut bir ka mpi ngde en az mut fak, W- C, l avabo, duş, mar ket, ve mobil konut i çi n
pi s su atı ğı nı boşalt abileceği bir atı k deposu bul un malı dır. Bu biri ml eri n kalı cı
ol ması gerekir.
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Di ğer t araft an bir ka mp al anı nda kull anıl an kamp ar acı ne ol ursa ol sun, uyul ması
gereken kurall ar var dır.
Ül ke mi zde t uri z ma maçlı kull anıl an mobil konutl arı ya ka mpi ngl er de ya da bazı t atil
köyl eri ni n bünyesi nde gör mek mü mkündür.
Ül ke mi zde mobil t atil evi ol arak daha çok karavanl ar ve çadırl ar t erci h edi l mekt edir.
Tür ki ye’ de birçok ka mpi ng bul un ması na rağ men, 1980’l erden sonra alt er natif t uri z m
çeşi di ol an ka mpçılı ğı n yeri ni ot el t uri z mi ni n al ması, bu ka mpl arı n ya bakı msı z
kal ması na sebep ol muş ya da yeşil bir dokusu ol an bu ka mpl arı n yı kılı p yeri ne büyük
ot ell eri n yapıl ması na neden ol muşt ur.
4. 2. 2. Doğal Af etl er Sonrası Acil Konut İhti yacı nı Karşıl a mak Amacı yl a
Kul l anıl an Mobil Konutl ar
Bi li ndi ği gi bi afetl er dünya mı zı çok eski çağl ardan beri et kil eyen ve zama n za man
i nsanl arı n konut suz kalması na neden ol an öneml i bir fakt ör dür. Af et kavra mı,
her hangi bir doğal ya da i nsan yapı sı bir nedene dayanan ( yangı n, su baskı nı,
depre m, fırtı na, dal ga hareketl eri, hava kirl enmesi, vol kani k hareketl er, sal gı nl ar,
don, patl a ma, i syan veya düş manca askeri eyl e ml er) sonucunda yaygı n veya
şi ddetli(veya her i kisi birden)

hasar, sakatlı k, can veya mal kaybı nı n meydana

gel mesi veya ol asılı ğı anla mı na gelir[66].
Bi li ndi ği gi bi yukarı da sıral anan afet t ürl eri arası nda depre ml eri n özel bir yeri
bul un makt adır. Nit eki m depre ml er, t anı mda sözü edil en he m yaygı n he m de şi ddetli
et kil eri ol an ve bunun sonucunda büyük hasar, sakatlı k, can ve mal kaybı na yol
açabil en bir afet t ür üdür. Daha açı k bir deyi şl e, di ğer bazı afetl erde de gör ül düğü
gi bi, depre ml er t opl umsal hayatı büyük öl çüde et kil e mekt edirl er. Şöyl e ki depr e ml er
bir yandan t opl umu, i şlet mel er ve ki şileri n mül k ve gelirleri ni doğr udan doğr uya
et kil erken öt e yandan da zi ncir reaksi yonu sonucunda ail e geliri nde ve di ğer
işl et mel eri n üreti mi nde düş mel ere ve afett en bi r süre sonra gör ül ebil en sal gı n
hast alı kl ara,

enfl asyona, gelir dağılı mı nda eşitsi zli kl eri n art ması na da

yol

açabilirler[67, 68].
Depr e mi n en öne mli doğr udan et kil eri depre m böl gel eri ndeki konutl ar üzeri nde
gör ül mekt edir. Nit eki m çeşitli depre ml er sonucunda çok sayı da konut un, yanal
kuvvetl er karşısı nda mukave met

göst er meyi p, yı kıl dı kl arı na t anı k ol unma kt adır.
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Yı kıl an konutl arda yaşayan ail el ere süratl e yeni den barı nak sağl an ması zorunl ul uğu
da öne mli iskan sor unu ile karşı karşı ya bırak makt adır[67, 68].
Bi r kaç

haft a süren acil yar dı m aşa ması nda, hasarl arı n azaltıl ması, canlıl arı n

kurt ul ması ve acil i hti yaçl arı nı n karşılanması gerekir. Bu doğr ult udaki çalış mal ar,
önceli kl e konut u yı kılan ail el ere acil yar dım

barı nakl arı nı n sağl an ması nı

kapsayacaktır. Bu a maçla başvur ul an i ki alt ernatif çözü m yol unun da; konutl arı
yı kıl an ail el eri sağl a mkalan yapıl ara veya özelli kle acil yar dı maşa ması i çin yapıl mı ş
tesisl eri yerleştir me ve çadır ve benzeri barı nakl ar kur ma ol duğu bili nmekt edir[69].
Söz konusu barı nakl arı n da genelli kl e en kı sa sürede kur ul abil me ( en çok bir gün),
t ümüyl e bit mi ş ol arak getiril me, kull anı cı i st ekl eri ne uygun bir kabuk sağl a ma,
birden f azl a afett e t ekrar t ekrar kull anıl abil me v. b. gi bi a maçl arı gerçekl eştir mesi
bekl en mekt edir[69]. Bu yönden çadırl arı n en uygun acil yar dı m barı nakları nit eli ği
taşı dı kl arı öne sür ül mektedir. Ancak günü müzde daha çok shelt er ol arak bili nen
hazır ol arak getirilen mobil konut biri ml eri kull anıl makt adır.
Rehabilitasyon aşa ması, depre mi n ol uşu mundan birkaç haft a sonra başl ayı p, kalı cı
konutl arı n t a ma ml an ması na kadar sürer. Barı ndırma, besl en me, su, sı hhi t esisat v. b.
alt yapı hi z metl eri i çi n geçi ci çözü ml eri n bul unması nı kapsar. Sey’ e göre depr e m
sonrası i skan sor ununun çözü mü i çi n; depre mde konutl arı yı kıl an ail eleri başka
böl gel er de geçi ci ol arak i skan et mek, depre mde konutl arı

yı kıl an ailel eri afet

böl gesi nde geçi ci barı nma ka mpl arı na yerl eştirme k ve yı kıl an konutları n he men
yanı nda veya yakı nı nda geçi ci yeni konutl ar kurma k gerekir[69].
Bu seçenekl er arası nda en yaygı n çözü mü, söz konusu geçi ci konutl arı n ol uşt ur duğu
gör ül mekt edir. Ancak r ehabilitasyon aşa ması nı n, Y. Sey’i n de belirtti ği gibi, 30 yıl a
kadar

uzayabil eceği,

dol ayı sı yl a

çok

karşıl aşıl dı ğı ndan, bu geçi ci konutl arı n bir

uzun

sürebil eceği

dur u ml arl a

da

süre sonra kalı cı konut nit eli ği ne

bür ündükl eri de gör ül ebil mekt edir. Bu ol asılığı n ı şı ğı nda söz konusu mobil
konutl arı n gerçekl eştir mesi gereken bazı a maçl arı şöyl e özetl enebilir; acil yar dı m
aşa ması

i çi nde i nşa edil mel eri

gerekti ğinden en

çok i ki

haft a i çi nde

ta ma ml anabil mel eri, t emel kull anı cı i st ekl eri ni karşıl a mal arı, yapı mda özel araç
gerektir me mel eri, sağl am ve dayanı klı ol mal arı, yangı na ve dı ş sal dırılara karşı
güvenli k sağl a mal arı v. b. [ 68]. Bu a maçl ara cevap verebil ecek nit eli kte İt al ya,
İngiltere, Ameri ka,
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Japonya [ 70, 71, 72, 73] gi bi ül kel erde birçok mobil depre m konut u çalış mal arı
yapıl mı ştır. (Şekil 4. 17) (Şekil 4. 18) ( Şekil 4. 19)

Şekil 4. 17. Ameri ka’ da Af et Sonrası Mobil Konut Uygul a ması.

Şekil 4. 18. İt al ya’ da Yapıl mı ş Ol an Katl anabilir Kont eyner Depr e m Konut u( Lati na,
1987).
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Şekil 4. 19. İt al ya’ da Doğal
Uygul a ması( Lati na, 1987).

Af etl er

İçin

Tasarl an mı ş

Mobi l

Konut

Pr efabri k konut, kağıt ev, modül er konut, karavan gi bi mobil konut çeşitleri
ot oritel ere afet sonrası ol uşabil ecek konut i hti yacı i çi n bir öneri ol arak sunul muşt ur.
( Şekil 4. 20) ( Şekil 4. 21) ( Şekil 4. 22)
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Şekil 4. 20. İtal ya’ da Uygul an mı ş Mobil Konutl ar(Lati na, 1987).

Şekil 4. 21. Shi ger u Ban’ın Kobe’ de Uygul anan Kağıt Tüp Evl eri( Anoni m, 2002).
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Şekil 4. 22. Japonya’ da Tasarl an mı ş İç İçe Geçen Hücr e Biri ml er( Bozkır, 2001).
Yeni den yapı m aşa ması i se; kalı cı konutl arı n t a ma ml anı p, hayatı n her bakı mdan
nor mal e döndüğü bu aşa madaki konut yapı m çalış mal arı il e aynı doğr ult uda
gör ül mekt edir. Bu aşama da bazen mobil konutl ar kalı cı konut a dönüş müş
dur u mdadır.
Bunun yanı nda bir de savaş sonrası yapıl anma yı da unut ma mak gereki yor.
Günü müzdeki A. B. D. -Irak savaşı gi bi. Irak’ı n bir çok böl ü mü şu anda yerl e bir
ol muş dur u mdadır. Si villeri n barı nması i çi n acil konutl ar gerek mekt e ve kentl eri n
yeni den yapıl an ması gerek mekt edir. A. B. D. -Irak savaşı sonrası nda geri de yı kıl mı ş
tahri p ol muş bir Irak kal dı ğı nı düşünürsek, ve Irak’t aki yapıl an ma i çin ger eken
sor u ml ul uğun Tür ki ye’ deki kur u ml ara verileceği düşünül ürse savaş sonr ası
me ydana gel en acil konut i hti yacı nı he m hı zlı bir şekil de üretilen he m de ekono mi k
ol an mobil konut ünit el eri ni n karşılayabil eceği sonucuna varabiliriz.
Japonya’ da meydana gelen ve sonu traj edi yl e bit en depre ml er, yaşa mak i çin nasıl bir
mi mari ol malı sor usunu akıll ara getir mi ştir. Bu nedenl e yeni konutl ar hı zlı bir
şekil de t e mi n edil meli dir. Hı zlı prefabri kasyon günü müzde kı sa süreli çözü ml er i çi n
kull anıl makt adır. Bu üreti ml eri n kalı cı hal e geçebil mesi i çi n i se bu ür ünl eri n
teknol oji yl e kült ür ün har manl a ması ndan ol uşan,

duygul arla büt ünleşen bir

st andar di zasyon ol ması yla mü mkündür[ 74].
Taşı nabilir konut kull anıcı sı na, afet sonrası güvenli bir ort a mda yaşayabilme i mkanı
sunar. Bu konutl ar afet sonrası en geç 48 saat içerisi nde t e mi n edil ebilir ve af et
böl gesi ne getirilebilir. Bu konutl ar geçi ci ol arak yapıl ması na r ağ men daha il eri ki
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aşa mal ar da sağlı k, eğitim gi bi t ü m genel i hti yaçl arı karşıladı kt an sonra bi r yaşa ma
böl gesi izl eni mi verir[22].
“17 Ocak 1995, saat 5. 46, herkes uykudayken il k sarsı ntı da Japonya’ nı n çağdaş bir kent i
ol an Kobe’ de, 100. 000 ci varında bi na yı kılır ve 6. 000 ci varı nda da i nsan öl ür. Bu kadar
i nsan öl mesi ni n sebebi ol arak i nsanl arı n uykuda ol ması göst eril di ve s öyl endi . Büyük
caddel er, yoll ar parçal andı, ul usun ekono mi k si st e mi ve ul aşı mı çökt ü bir anda. Kar ayoll arı
ise bu nedenl e 1 yıl sonra rest ore edil ebil di( Ocak 1996’da). Evi yı kıl anl ar ve has ar
görenl er i çi n 300. 000 adet kağıt ev i nşa edil di. Bu kağıt evl er f abri kada üretili p seri bir
şekil de depre m böl gesi ne ul aştırıl dı. Kur ul an bu konut gr upları na ek ol arak okull ar, par kl ar
yapıl dı, hal kı n gi yecek, yi yecek ve di ğer i hti yaçl arı karşılandı. Ancak en öne mli si i nsanl ar,
he mfi zi ksel he m de psi kol ojik ol arak depre mden çok et kilendil er ve eski evl ere gi re mez
hal e gel dil er” [74].

Bu aşa madan sonra yeni yapıl acak konutl ar nasıl ol malı ydı ? Depre mden sonr a daha
i yi bir konut üreti mi i çin ne öğr enil di ? Sonuç şunu göst erdi ki Kobe depre mi nde
Japon met otl arı na göre yapıl an ahşap bi nal ar çok büyük zarar gör ür ken, pr efabri k
konutl ar zarar gör me mi ştir. Bu nedenl e prefabri k konut a t al ep hı zl a art mı ştır.
Japonya’ da prefabri k konut i deal ve pr ati k bir konut ti pi ol duğu i çi n t erci h sebebi
hali ne gel mi ştir[74].
Çağdaş bir depre m konut u nasıl ol malı ? Yapıl an birçok öneri de; di kkatli t asarl an mı ş
bir pl an, i yi bir i ç di zayn ve kendi ne ait bir bahçe öngör ül müşt ür[74]. İ deal yaşa ma
çevresi peyzajı, i çi yl e, doğaya uyu muyl a birli kt e düşünül meli dir. Bu konuda mobil
konutl ar ve mobil konut par kl arı öne mli bir alternatif ol arak karşı mı za çı kma kt adır.
4. 2. 3. Göçebeli k, İş, Araştı r ma, Öğrenci Konakl a ma Amaçlı Kull anılan Mo bil
Konutl ar
Mobil konut günü müzde he m yaşa ma he m de i ş hayatı i çi n kull anıl an öne mli bir
seçenek hali ne gel mi ştir. Bu konutl arı kull anan i nsanl ar i çi n mobil konut, he m
işl evsel he m de özel dir[53].
Ko mş ul uk küresel dünyadaki en büyük sor unken, göçebe yaşa ms ür meyi t erci h eden
i nsanl ar i çi n hi çbir sor un yokt ur ve bir araya gel en göçebe i nsanl ar birbirl eri yl e
müke mmel bir uyu m i çerisi ndedir. Bu uyu mu her bir ail eni n seçtiği ya da
konakl a mak i st edi ği

yerl erde konutl arı

mü mkündür[ 22].
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arası nda ve

bahçel eri nde gör mek

İçi nde yaşa mak i çi n t asarl anan mi kr o mi mari yapıl ar günü müzde daha çok göçebe
tarzı yaşa mayı t erci h eden kesi mt arafı ndan kull anıl makt a veya kent sel t asarı ml ar da
bir öneri ol arak sunul makt adır. Ancak mi kr o mi mari yapıl ar gün geçti kçe hayatı mı zı n
bir parçası ol acaktır ve bu mi mari ye t al ep daha da çok art acaktır[8].
Kar avanl ar hakkı nda genel bir gr upl a ma yapıl acak ol ursa, karavanl ar çek me ve
mot or karavan ol mak üzere i ki ye ayrıl makt adır. Daha ucuz ol duğu i çin çek me
karavanl ar daha çok il gi gör mekt edir. Karavanı nı belli bir yere par k edi p, uzun sür e
aynı yer de kal mak i st eyenl eri n de t erci hi çek me karavanl ar dır. Rö mor ka benzeyen
çek me karavanl ar, ar kası nda çeki de mi ri bul unan ot o mobill er ya da başka mot orl u
araçl arı n yar dı mı yl a hareket et mekt edirl er. Alt devirl erde yüksek t or k devirl eri ne
sahi p di zel mot orl u araçlar t erci h sebebi dir. Eski Ameri kan ot omobill eri de çek me
karavanl ar içi n uygun araçl ardır.
Çeşitli mar ka ve ti pt eki ka myonet ve mi ni büsl ere uygul anabil en mot or karavanl ar i se,
aracı n ti pi ve özelli kl eri ne göre çeşitli şekil de t asarlanabil mekt edir. Mot or karavanl ar
daha çok uzun yol cul ukl ara çı kanl ar t arafı ndan t erci h edil mekt edir. Kar avanl ar
st andart üreti mi n hari cinde, deği şi k i hti yaç ve kull anı ml ara göre t asarlanabilirler.
Ül ke mi zde karavan kirala mak i çi n ol an yerl eri n kapan ması na rağ men karavan ür et en
fir mal ar dan karavan si parişi verilebil mekt edir.
Geçi ci ol arak kull anıl an mobil konut ti pl eri nden mot or karavanl ar veya ar abanı n
ar kası na t akıl arak göt ür ülen r ö mor k karavanl ar, genelli kl e konakl a ma a ma çlı ya da
geçi ci sürede kal ma a maçlı kull anıl makt adır. Mot or karavanl arı daha çok t ur neye
çı kan sanat çıl ar, i ş ada ml arı veya maddi i mkanl arı i yi ol an kesi mkull anır. Çünkü bu
karavan t arzı ol dukça l üks di zaynl an mı ştır. Rö mor k karavanl arı i se genellli kl e
doğayı seven ka mpçıl ar, göçebel er veya çi ngeneler, e mekliler kull anmakt adır. Lüks
ol arak bahsetti ği mi z mot or karavanl arı n yanı nda kendi i mkanl arı yl a eski bi r ot obüsü
veya ka myoneti kendi zevki ne göre düzenl eyen ve bu sayede bir mot or karavan el de
eden kesi mi de i hmal etme mek gerekir [58].
“ Bu t arz ar ayışl arı n sebebi i nsanl arı n özgürl ük arayı şl arı ndan kaynaklı dır. Çünkü evi niz
hep yanı nı zdadır. Ner eye gitme k i st erseni z onu da alı p göt ür ürsünüz. Yeni bir konuta
alış mak zor unda değilsi ni z. Sadece yeni gel di ği ni z çevreye alış mak zor undası nı z. Ne
za man i st erseni z o za man çevreni zi deği ştirirsi ni z, yeni deneyi ml er t adarsı nı z, ne za man
isterseni z bul unduğunuz yer den o za man ayrılırsı nı z”[ 58].
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Günü müzde göçebe hayatı nı gerek i ş hayatı gerekse de yaşa mt arzı nedeni yl e t erci h
eden müzi syenl er, şanti yel er arası dol aşan mühendi sl er, i şçil eri t aşı yan karavanl ar
gi bi birçok i nsan var dır. Bu i nsanl ar za manl arı nı n çoğunu yol da geçirdikl eri i çi n
kalı cı bir konutt a da yaşaya mazl ar. Za man za man i ş bul mak i çi n başka bi r kent e
gi den ail e reisi bu şehirde her şeyi ni ayarl adı kt an s onra karavanı yl a birli kte ail esi ni
de getirebilir. Böyl eli kl e he m za mandan he m de mali yett en kazanıl mı ş ol ur[58].
Genel de bir yer den bir yere gezerek git meyi çok seven mot or karavan kull anı cısı,
farklı mesl ekl er seçer, genel de kı sa süreli i şl eri terci h eder, ve kazandı ğı par ayı da
yi ne gez mek i çi n harcar. Tabii ki bu yaşa m t arzı nı n çok t erci h edil diği ni gör en
üreti ci fir mal ar da bir çok i şl evi i çeren mot or karavanl ar üret mi şl er dir. Konfora öne m
veren bu t asarı ml ar da i çerisi nde, l avabo, pi s su t e mi z su bor ul arı, port atif bi r yat ak,
port atif dol apl ar, t uval et, duş, küçük bir mut fak ni şi ve di ğer port atif el e manl ar
tasarlanır. Mobilite üzeri ne araştır ma yapan Donal d Macdonal d’a göre bu t arz
tasarı ml ar dan en öne mli si Airstrea m adlı mot or karavandır. (Şekil 4. 23) ( Şekil 4. 24)

Şekil 4. 23. Ai strei m’i n İç Gör ünüşü ( Macdonal d, 1996).

95

Şekil 4. 24. Ai strei m Adlı Mot or karavan’ı n Pl an ve Kesiti( Macdonal d, 1996).
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Rö mor k karavanl ar da mot or karavanl arı n sahi p ol duğu i şl evl eri n aynı sına sahi ptir.
Tek f ar kı arabanı zı n bir parçası ol ma ması dır. Kar avanı nı zı bir yer de bı rakı p
arabanı za atl ayarak i stedi ği ni z

i hti yacı nı zı karşıl ayabilir

i st ediği ni z yer e

gi debilirsi ni z. Bu nedenle birçok kesi mt arafı ndan çek me karavanl ar terci h edilir.
Gör ül düğü üzere t erci h edil en yaşa mt arzı, i ş hayatı konut unuzun da şeklini belirler.
Hatt a konutt aki eşyal arın seçi mi bil e o ki şi ni n nasıl bir i nsan ol duğunu yada hangi
tarz yaşa mı beni msedi ğini göst erir. Çi ngenel eri n mobil yaşa mı t erci h etmel eri gi bi.
Bu t arz yerl eşi ml er çi ngenel erde de var dır. Herkesi n kendi ne ait port atif bir evi
var dır. Taşı nma vakti geldi ği nde alır evi ni yanı na ve yol a koyul ur. (Şekil 4.25)

Şekil 4. 25. Göçebe Hayat Yaşayan Bir Çi ngene Gr ubu( Kr onenburg, 2002).
Ar aştır ma a maçlı kull anılan mobil konutl ar da geçi ci konakl a ma a maçlı kull anıl an
mobil

konutl arı n dahilindedir. Gezi ci küt üphanel er, l aborat uvarl ar, gezici eğiti m

biri ml eri, araştır ma ünit eleri, uzaya fırl atılan uzay araçl arı da sayıl abilir. Çünkü bu
mobil biri ml er de çalışan kesi mi n di nl enebil eceği, uyuyabil eceği, ye mek yi yebil eceği
kı sı ml arı n da ol ması gerekir. (Şekil 4. 26) ( Şekil 4.27) ( Şekil 4. 28)

Şekil 4. 26. İtal ya’ da Katlanabilir Mobil Sağlı k Biri mi( Lati na, 1987).
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Şekil 4. 27. Mobil Okul.

Şekil 4. 28. Mobil Ofis( Si egal, 2002).
Çağdaş yaşa mi çi n uygun ol acağı varsayıl an başka bir ort a m da t oprak yüzeyi nden
bağı msı z, ondan daha yüksek bir ni voda gerçekl eştirilecek uzaysal kur gulu bi r yapay
ort a mdır[28].
Uzay araçl arı da prefabri k ve hafif modül er siste ml er den yapılırlar. Ana parçal arı
enerji sist e mi, il etişi m sist e mi ve çeşitli modüll erdir. Modüll er de bir mekani z mayı
me ydana getirir[75].
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At mosfer dı şı nda yapıl an her mekan çok değerli dir. Büt ün mekanda maksimu m i şl ev
var dır. Yaşa ma böl ü münün çalış ma, uyu ma ve ye mek ye me böl ümü ol arak
kull anıl ması gi bi. Di ğer t araftan ekol oji k açıdan çevreyl e uyu ml u ol ması da
gerekir[75].
Bu t arz uzaysal araçl arda yaşayan kesi mi çi n bu bi ri ml er dünyayl a ya da yerle ilişkisi
kesil di kt en sonra onun konut u ya da barı nma yeri hali ne gelir. Konut un her t ürl ü
yaşa msal i hti yaçl arı karşıladı ğı düşünül ürse bu aracı n da bir karavandan farkı yokt ur.
Uzay araçl arı nda nu mune alı mı, dı şarı çı kma gi bi çeşitli akti vit el eri gerçekl eştir mek
içi n küçük mobil ünit el er var dır[75]. (Şekil 4. 29)

Şekil 4. 29. Uzayda Kur ul muş Ol an Mobil Yerl eş me( Bock, 1998).
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5. TÜRKİ YE’ DE MOBİ L KONUT UYGULAMALARI
Tür kl er’de mobil yaşa m çok eski ye dayanır. Or ta As ya’ da bul unan Türk boyl arı
göçebe bir hayatı t erci h et mi ştir. Ort a As ya’ da M. S. 745- 840 yılları arası nda kur ul an
Uygur devl eti yerl eşi k hayatı beni mse mi ştir. Yerl eşi k hayat a geçen kentli t arı ml a
uğraş mı ştır. Ancak yi ne de göçebe hayatı sür düren nüf usun sayı sı da az değil dir.
Göçebe Tür kl er il k başl arda yerl eşi k hayat a geçen yerlileri t e mbel ol arak
gör mel eri ne rağ men göçebe yaşa m s ürenl er de aradan geçen savaşl ar, yeni den
kur ul an devl etl er, Oğuzlar’ı n Anadol u’ ya gel mel eri, kült ür alışverişl eri, beyli kl er
döne mi, Sel çukl u ve Os ma nlı’dan sonra Tür ki ye Cu mhuri yeti gi bi uzun bir t ari h
sonucunda Tür kl erde mobil yaşa m bit mi ş sayılma kt adır. Günü müzde mobil yaşa m
süren i nsan sayı sı ol dukça azdır. Tor osl ar’da hala yaşa ma çabası veren Yör ükl er,
hayvancılı kl a uğraşanl ar bunl ar dan bir kaçı dır.
Tür k evi ni n kökenl eri göçebeli k döne mi ne kadar uzanır. Tür kl eri n Anadol u’ ya geli p
yerl eş meden önceki düzenl eri, göçebeli ği n büt ün özelli kl eri ni t aşır. Oda i çerisi ndeki
yerl eş me bil e çadırdaki yerl eş me düzeni gi bi dir. Gündüz üzeri nde ot ur ul an sedir gece
bir yat ak hali ne gelir. Ya da banyo yapıl acağı zama n yükl ük ol arak kull anıl an dol ap
banyo hali ne gelir. Konut un i çerisi ndeki bu portatifli k Tür k kült ür ünün t e meli ol an
göçebeli kt en gelir.
Tür kl er, İsl a mı beni msedi kt en sonra Anadol u’ ya gel mi şl er ve yerl eş me düzeni ne
geç meye başl a mı şl ardır. Bu ort a mi çi nde, göçebeli k kavra mı İsl a m dünya gör üşü ve
Anadol u’ nun veril eri yl e birleşerek, yeni bir yaşa ma kavra mı ve bi çi mi ni ort aya
çı kar mı ştır.
Göçebeli k «ail e t opl umu» nu getirir. Çadırl ar «Yaşa ma biri ml eri » ol arak geliş mi ş ve
bi çi ml en mi şl erdir. Bu biri ml er ail e t opl umu i çi nde ol uşan yeni ailel eri n de
yaşayacağı birbiri ne benzeyen yaşa ma çevrel eri dir.
Bu yaşa ma çevrel eri ne ev, i v, uy, oyak, kerekü, ger ge, çer ge, çadır, çetir vb. i si ml er
veril mi ştir. Göçebe Türkl er’i n Anadol u’ ya yerleş mel eri kade me kade me ol muşt ur.
Tür kl er’i n bir

kesi mi,

gel enekl eri ne t ü müyl e bağlı
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kal mı ş ve

çadırl ar da

yaşa mı şl ardır. Çok uzun bi r süre boyunca da sürekli yer deği ştirerek bu yaşa mı
sür dür müşl er dir. Yerl eşme düzeni ne geçen t opl ul ukl arı n, bir kı s mı t oprağı i şl e meye
başl a mı şl ardır. Bir kı sım göçebe Tür kl er i se, anti k ya da eski yerleş mel eri n
bul unduğu böl gel ere yerleş mi şl erdir. Çevredeki r ast gel e t oprak parçal arı nı böl üp
kull an mı şl ardır. Kendi i çl eri nde çoğal mal arı yl a böl ün mel er başl a mı ş ve ma hall el er
ol uş muşt ur. Her mahalle, genelli kl e, ya bir meydan, ya bir çeş me çevresi nde
ol uş muşt ur. En çok, bir di ni mer kez çevresi nde geliş mi ştir. Her ev bu çok öne ml i
mer keze çı k maz yoll arla bağl an mı ştır. Bu yüzden Tür k yerl eş mel eri rast gel e ve
dağı nı k ol muşt ur[76]. (Şekil 5. 1) ( Şekil 5. 2) ( Şekil 5. 3)
Günü müzde mobil yaşam s ür en i nsan sayı sı yör ükl erle veya çi ngenelerl e sı nırlı
değil dir.

Karavanı yl a ka mpi ngl er de yaşayan, t eknol oji ni n ni metl eri nden de

yararl anan kesi mi unut ma mak gerekir. Ül ke mi zdeki depre m gerçeği nden sonr a da
mobil konut çeşitleri ne tal epl er art mı ştır. Tür kiye’ de az bir seçi m yel pazesi ol an
mobil konut un hangi ti pleri ni n kull anıl dı ğı nı n i ncel en mesi nde yarar var dır.

Şekil 5. 1. Tür kl eri n Yaşadı ğı Yurtl arı n Pl anı ve Strükt ür Det ayı ( Kr onenburg, 2002).
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Şekil 5. 2. Tat ar Tür kl eri’ni n Yurtl arı nı Taşı ması(Kr onenbur g, 2002).

Şekil 5. 3. Tür kl erde Kara Çadır.
Ancak Tür kl eri n bir za manl ar göçebe ol arak yaşayan bir t opl um ol dukl arı nı
unut ma mak gerekir. Hal a Tür kl er de o yer deği ştir me güdüsü var dır. Yazın f ar klı bir
yere, daha çok i kli msel olarak kendi si ne en yakı n yere gi der, kı şı n evi ne geri döner.
Bu nedenl e di ğer böl ü mlerde bahsedil en ve hatta başka t opl uml arı n ki mli ği ol mak
üzere ol an mobil

konut biri ml eri ni n Tür ki ye’de uygul anabilirli ği ni n t artışıl ması

gerek mekt edir.
5. 1. Yere Bağl anan Mobil Konutl ar
Tür ki ye’ de mobil konut sekt ör ü gerek ekono mi k sebepl er gerekse de politi kal ar
nedeni yl e yet erli il gi yi göre me mi ştir. Tür ki ye’ de daha çok karavan ür et en fir mal ar ve
depre m s onrası acil konut i hti yacı nı karşıla mak a macı yl a üretilen bir mobil konut
sekt ör ü ol uş muşt ur. Ancak günü müzde gerek dar gelirliler i çi n gecekondu se mtl eri ni
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belli bir düzene sok mak gerekse de kentl erdeki fizi ksel eski me yap mı ş ol an bet on
bi nal ar da yaşayan i nsanlar ve sağlı klı ol mayan bi nal ar yeri ne bu ail el eri n yaşayacağı
nit eli kli mobil konut parkl arı nı n uygul ana ma ması içi n bir neden yokt ur.
1998 Ağust os depre mi bet on bi nal arı n i nsan güvenli ği ni ne kadar kor uduğunu gözl er
önüne ser mi ştir. Tabii ki bu ol ayda sadece politi kalar değil i nşaat sekt ör ünün de payı
büyük ol muşt ur. Bu nedenl e depre m s onrası gerek acil konut i hti yacı nı karşıl a mak
gerekse de daha güvenli ve ekono mi k ol an hafif prefabri k sist e ml ere başvurul muşt ur.
Özelli kl e günü müzde t opl u konut sit el eri ni n i nşası nda hı zlı bir üreti m bi çi mi ol ması
nedeni yl e hafif prefabri k si st e ml eri t erci h sebebi hali ne gel mi ştir. Karavan sekt ör ü
ise daha çok t uri z m a maçlı kull anıl mak üzere tercih sebebi hali ne gel mi ştir.
Hafif prefabri k konut ve karavanl arı n ül ke mi zde nasıl kull anıl dı kl arı nı ve t erci h
edil me sebepl eri ni i ncel eme kt e yarar var dır.
Ül ke mi zde i zl enen sosyal ve ekono mi k politi kalar nedeni yl e, sanayi ni n kentl er de
yoğunl aş ması ve t arı mda uygul anan mekani zasyonun t eşvi ki il e ‘ Kent’e Göç’ ol gusu
me ydana gel mi ştir[77].
Ül ke mi zde yıl da ort al ama 350. 000 yeni konut i hti yacı doğ makt adır, faali yetl eri ni
sür düren ve t eknol oji k yapı m si st e mi ne uygun üreti m yapan fir mal arı n kapasit el eri
henüz konut açı ğı nı kapat acak sevi yede deği l dir. Yüksek konut açı ğı, gelir
sevi yel eri ni n yet erli olma ması ve devl eti n yaptı ğı çalış mal arı n yet ersiz kal ması,
gecekondul aş maya, r uhsatlı yapıl arda bil e yönet meli kl ere uyul mayan kalit esi z
mal ze me kull anıl ması na, sağlı ksı z yapıl aş maya yol aç makt a, bu duru m, ül ke
kaynakl arı nı n i sraf edilmesi ne, çar pı k yapıl aş maya, sağlı ksı z nesiller yetiş mesi ne
neden ol makt adır[77].
Yal nı z, ül ke mi zde hal a i ç göç ol gusu var dır. İ ki çeşit i ç göç var dır. Birisi köyden
kent e, di ğeri i se kentt en köye dönüşt ür. Göç kavra mı na bu açı dan bakacak ol ursak
her i kisi ni n de ekono mi k nedenl er den dol ayı ol duğu söyl enebilir. Kent e göç özelli kl e
1980’l ere kadar t opl um t arafı ndan hoşgör ü ile bakılı yor du. Ancak kent e yapıl an
göçl er, gerek ekono mi k nedenl er ve gerekse de politi kal ar nedeni yl e kent sil üeti ni
bozan yapıl arı n ol uş masına sebep ol muşt ur. Bu nedenl e gecekondu se mtl eri kent sel
bir sor un hali ne gel mi ştir. Gecekondul ar il k döneml er de kenti n daha i yi böl gel eri nde
yer bul ana kadar yaşanacak geçi ci yerl eş mel er ol arak gör ül üyor du. Ancak dur u m
böyl e ol ma mı ştır. Çı karılan i mar afl arı veya t apu sertifi kal arı ve politi k nedenl er den
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dol ayı gecekondul ar kenti n bir parçası hali ne gel mi ştir. Hatt a za man za man bu
gecekondu yerl eri kenti n mer kezi nde kal mı ştır.
Bu da Tür ki ye’ de ol uşan konut sor ununu başlıca t eti kl eyen unsurl ardan birisi
ol muşt ur. Artı k çoğu kentt e düzensi z bir yapılaş ma gör ül mekt edir. Günü müzde
gecekondu böl gel eri ni n yeni den düzenl en mesi amacı yl a bir çok araştır ma ve bir çok
i yil eştir me pr oj esi üretil mekt edir. Bunl arı n başı nda da mobil konut

bi ri ml eri

öneril ebilir. Çünkü mobi l konut ekono mi k ol ması nı n yanı nda kull anı cısı na sağlı klı
bir ort a m sağl ar. Dar gelirlilerl e il gili yapıl an araştır mal ar da da büyük bi r kı s mı
sağlı klı ve alt yapı sı düzgün yerl eşi m al anl arı ist e mi şl erdir. Bazı dar gelirliler de
mobil konutl ara sı cak bak makt adır( Bknz. Böl ü m 6, Adı m 1).
Kentl eri mi zde arsa üreti mi ni n hal a yapıl mamı ş

ol ması

düzensi z kentl eri n

ol uş ması nda başka bir sebeptir. Kentl erde arsa pl anl a ması nı n yapılması şehri n
gelişi m aşa mal arı nda çok öne mli dir. Gecekondulaş mayı önl e mek i çi n dar, ort a ve
yüksek gelirliler i çi n arsa üreti mi ni n yapıl ması gerekir. Bu nedenl e de bu kesi ml ere
hit ap edebil ecek alt yapı sı hazırl anmı ş, ul aşı mı sağl an mı ş mobil konut par kl arı
öneril ebilir.
Her ne kadar geliş mi ş ül kel eri n vazgeçil mezleri nden biri ol an mobi l yapıl ar
ül ke mi zde yeni bir sekt ör yarat maya yeni başla mı ş ol sa da yet erli bir sekt ör
ol uş ma mı ştır. Ör neği n ta m anl a mı yl a ül ke mi zde bir mobil konut parkı var dır
di ye meyi z. Çünkü mobi l konut par kl arı nı n he men he men hepsi ka mpi ngl er dir ve
yerl eşi k hayat a geçen mobil konut kull anı cısı da bu ka mpi ngl er de varlı kl arı nı
sür dür mekt edirl er. Ül kemi zde i se mobil konutl ar ya karavan ya da prefabri k konut
ol arak t erci h edil mekt edir. Çünkü mobil konut sekt örü sadece bu yönde geliş mi ştir.
Ül ke mi z geneli nde üretilen konutl arı n %95 i gel eneksel sist e ml e gerçekl eştirilirken,
%5 i endüstrileş mi ş yapım si st e ml eri yl e üretil mektedir.
Endüstrileş mi ş yapı m siste ml eri ni n faydal arı:


Yapı el e manl arı nda st andartl aş ma i mkanı,



Yapı kalitesi ni n yüksel mesi,



Mal ze me ve işçili kt e tasarruf i mkanı,



Her t ürl ü hava koşull arı nda i nşaat i mkanı nı n devamı ,



Yapı m sürel eri ni n kısal ması dır[77].
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İst atisti ki verilere göre, Avr upa ül kel eri ni n bir çoğunda meydana getirilen konut ve
sanayi yapıl arı nı n yakl aşı k yarısı, bu sebepl erden dol ayı endüstril eşmi ş yapı m
sist e ml eri yl e üretil mi şl erdir[77].
Mobil konutl arı n da endüstri yel bir ür ün ol duğu düşünül ürse Fet hi Hi ngi nar’ı n
bahsetti ği faydal arı n hepsi mobil konutl ar içi n de geçerli dir[77].
Endüstri yel yapı msi st e mleri ni n, Tür ki ye’ de il k uygul a ması 1960’lı yıllarda, Ankara,
İst anbul, İz mi r v. b. illeri mi zde uygul a maya gir mi ştir. Günü müze kadar sanayi
sit el eri, küçük sanayi sitel eri, a mbarl ar, depol ar, tek veya çift katlı konutlar, depre m
evl eri, sağlı k evl eri, mot eller, t uristi k t esisl er, l oj manl ar, t opl u konut gi bi bi r çok yapı
üretil mi ştir.
Her ne kadar ül ke mi zde mobil konut ünit el eri nin üreti mi az da ol sa çoğu mi marlı k
ot oritel eri yakı n gel ecekte doğal afetl er sonucu ol uşacak konut açı ğı nı n gi deril mesi
veya gecekondul aş ma sonucu ol uşan bozuk yapıl aş manı n düzeltil mesi içi n mobil
konutl arı n bir öneri ol abil eceği ni bil mekt edir.

Ancak ekono mi k ve politi k

nedenl er den dol ayı seçil en ve kull anıl an konut ti pleri ni n Tür k ul usunun ki ml i ği yl e ve
ül ke mi zi n i kli msel şartları yl a uyuş ma ması maddi açı dan yi ne devl eti zarara
uğrat makt adır. Ör neği n 1999 depre mi sonunda afet zedel er yapıl an pr efabri k
konutl arda ot ur mayı t erci h et me mi şl erdir[79]. Ot uranl ar da kendil eri ne gör e bu
konutl ara ekl e mel er çıkar mal ar yaparak kendi yaşa m t arzl arı na uydur maya
çalış mı şl ardır. Ör neği n çoğunl uğu evl eri ni n ön tarafı na yarı açı k mekanl ar ya da
rüzgarlı kl ar ekl e mi şl erdir[78, 79]. Bu barı nakl arda öneril en mal ze mel er i se ahşap ve
met al birleşi ml eri dir.
Şener İst anbul geneli nde ol ası afet sonrası Zeyti nbur nu’ nda geçi ci yerl eşim al anı ve
bir hafif prefabri k konut ti pi öner mi ştir. Çalış ma, ol ası afet öncesi, geçi ci bir konut
st okunun i mal edil mesi, st okl an ması, bir ti p yerl eş me modeli ni n ol uşt ur ulması a macı
ile İst anbul Bel edi ye Başkanlı ğı na İ. D. M. P. kapsa mı nda bir pr oj eyi kapsa makt adır.
Şener’i n yaptı ğı araştır maya göre 7. 1 şi ddeti ndeki ol ası İst anbul depre mi nde,
evsi z sayı sı 680. 000 kişi
geçi ci barı nma i hti yacı olan kişi sayı sı, 206. 000 kişi
geçi ci barı nak gereksi nimi , 52. 000 adet
geçi ci barı nak i çi n gereken açı k al an i hti yacı, 516 hekt ar ol arak hesapl an mıştır[78].
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Şener bu araştır mada prefabri k yapıl ması muht emel ol an al anl arı n yer seçi mi ni n
öne mli ol duğunu, yet erli anali zl eri n yapıl ması ve en uygun al anl arı n seçil mesi
gerekti ği ni, arazi kull anım pl anl arı nı n yapıl ması ve t ü m yapı ve şebekel eri n depr e me
dayanı klı bi çi mde pr oj el endiril mesi gerekti ği ni ifade et mi ştir.
Öneril en al anl ar Zeyti nbur nu’ nda pil ot böl ge ol arak adl andırıl mı ştır. Şener bu
pr oj ede Mobarch adlı konut biri ml eri ni öner miştir. Bu biri ml er i ç i çe geçebilir
biri ml er dir.

Bu

nedenl e

üretil di kt en sonra r ahatlı kl a

küçük

bir

al anda

st okl anabil mekt edir. Uygul a ma aşa ması nda i se bu biri ml er bir araya getiril erek
depre m konutl arı ol uşt urul muşt ur. Her bir konut un mali yeti 10. 000 $ dır. Ancak seri
üreti m yapılırsa bu t asarımı n mali yeti % 35- 54 arası nda düşecektir. Mobarch’ da i ki
adet 2, 4*7, 2 m. ebatl arı ndaki modüll eri n arası na yi ne 2, 4*7, 2 m. uzunl uğunda Tür k
evi ni n özelli ği ol an bir hayat yerl eştiril mi ştir. Mal ze me ol arak i se ahşap, met al ve
ca m bil eşenl eri kull anıl mıştır. (Şekil 5. 4)

Şekil 5. 4. Mobarch Şe mati k Pl an, 2004
1999 depre mi nden sonra öneril en başka bir konut ti pi i se, Shi ger u Ban’ı n tasarladı ğı
1995 Kobe depre mi nde de kull anıl an kağıt t üp evl er ol muşt ur. Bu evl er deki kağıt t üp
panell eri n her kalı nlı kt a ol abil mesi i kli msel koşull ara bu konutl arı n uyabil mesi ni
sağl a makt adır. Bu konutl ar ül ke mi zi n i kli msel, sosyal ve ekono mi k şartl arı na
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uyu ml udur. Kobe’ de 4 m. li k ze mi n pl anı kull anıl mı şken, 2 Kası m 1999 depr e mi
sonrası, Bol u’ da ail e boyut u ve st andart ahşap l at a öl çül eri 3*6. 1 m’li k bir
di kdört genden üretil miştir[73]. (Şekil 5. 5)

Şekil 5. 5. Shi ger u Ban’ı n Kağıt Tüp Evl eri ve İ çt en Gör ünüşü( Anoni m,
2002).
Acil konut i hti yacı i çi n kont eyner evl er de başka mi marlı k ot oritel eri t arafından öneri
ol arak sunul muşt ur. Bu biri ml er de i ki z evl er ol arak t asarl an mı ştır. Bu konutl arı n bir
özelli ği de birkaç gün i çerisi nde kur ul abil mesi dir. Tek sefer de kur ul an her bir bl ok
16 ev biri mi ile bir ort ak depo/ ça maşırhaneden ol uş makt adır[80]. (Şekil 5. 6)

107

Şekil 5. 6. Kont eyner Evl er( Tü mert eki n, 2001).
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Büt ün bu ör nekl eri n yanı nda ül ke mi zde mobi l konutl arı n en çok uygul andı ğı
çeşitleri nden biri de karavanl ar dır. Kar avanl arı n mal ze meni n yet erli ol ma ması ndan
kaynaklı üreti mi uzun süreli ol makt adır.
5. 2. Hareketli Mobil Konutl ar ( Karavan örneği )
Yoll ar, sabit ol dukl arı hal de aynı za manda hareket hali nde ol mayı sağl ar ken i nsanl ar
içi n ot o mobil, evi n bir uzantısı ol an bir mekanl a bi rli kt e yol a koyul mak ve i st enil di ği
za man geri dönebil mek anl a mı na gel mekt edir. Bu anl a mda yol, Amerikalılar i çi n
özgürl üğün se mbol ü konu mundadır[81].
Ül ke mi zde ot o mobili yl e birli kt e evi n uzantısı ol an bir mekanl a yol a koyul unan nesne
karavanl ar dır.
Batı' da öne mli bir yaşam t arzı ol ması na r ağ men Tür ki ye' de kı sa bir süre öncesi ne
kadar sadece t atilcileri n kull andı ğı karavanl ar depre m kor kusundan kaynaklı bazı
kesi ml eri n kurt ul uş u mudu ol muşt ur. Depre mden s onra kor kuyu üzeri nden at a mayan
bazı kesi ml er karavan kampl arı na sı ğı nmı şl ardır [82].( Bknz. Böl ü m 6, Adı m 1)
Ül ke mi zde el bett e i nsanl ar

sadece

depre m kor kusu nedeni yl e karavanda

yaşa ma makt adır. Özelli kle doğanı n i çi nde yaşama yı ve özgürl üğü seven, kendi ne
özgü bir yaşa m t arzı ol an, şehir gür ült üsünden uzak kal mayı t erci h eden i nsanl ar
karavanda yaşa mayı tercih et mekt edirl er( Bknz. Böl üm 6, Adı m 3).
Tür ki ye' de bu al anda bi r t ane der nek var dır: Türki ye Ka mp ve Kar avan Der neği.
Der nek, doğa il e i çi çe yaşa mayı seçen ve ka mpçılı ğı alt ernatif bir t atil seçeneği
ol arak görenl er tarafı ndan kur ul muşt ur.
Tür ki ye-İst anbul Ka mp ve Kar avancıl ar der neği başkanı Reha Bali kendil eri ne ait
web sit esi nde bir za manl arı n gözde t uri z mi ol an ka mpçılı ğı n nasıl bu hal e gel di ği ni
şöyl e anl at makt adır:
‘ ‘1960’lı, 70’li yılları n gözde t atil t uri z mi ol an ka mpl ar gençler, me mur, işçi ve küçük esnaf
kesi mi ail el eri n t erci h etti ği, deni z kenarı nda kur ul muş, ucuzl uğunun yanı nda doğanı n
tadı nı n çı karıl dı ğı, t atil yaşamı nı n ort akl aşa payl aşıl dı ğı me kanl ar dı. Gençli ği n de t erci h
etti ği bu t atil t ür ünde he m t atil yapılı p he m de konakl anan ül ke t anı nabil mekt edir.
Ka mpl arı n sayı sı gi derek artmı ştır. Çadırl arı n yanı na bungal ovl ar, mutfakl ar, l okant al ar,
ça maşır hanel er ekl en meye başlan mı ştır. Bu ar ada yavaş yavaş Avr upa’ dan gel en t uristl erin
karavanl arı da bu ka mpl arı n bir parçası ol muşt ur...
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1980’li yılları n başı ndan iti baren, yazlı k f ur yası nı n başl aması yl a birli kt e t atil bel del eri
sitel erl e dol muş, yazı n nüf usu şi şen, kı şı n i se hayal et bel deler ort aya çı k mı ştır. Bu yazlık
fur yası, ka mp t atili ni büyük öl çüde unutt ur muşt ur. Yazlı kçılı ğı n ort adan kal dırdı ğı ka mp
tatili ni n bir par çası ol an yabancı karavancıl ar da 1990’ dan s onra meydana gel en
Yugosl avya savaşı, Batı ve Ort a Avr upa’ yı Tür ki ye’ ye bağl ayan yol u kapan ması yl a o
yıllar da Tür ki ye’ ye giriş yapan 200 bi n ci varı ndaki karavan t atilcisi ni n Yunani st an’ı t ercih
et mesi ne neden ol muşt ur’ ’ [83].

Ül ke mi zde, mobil konutları n kull anıl dı ğı ka mpi ngl er var dır. Ancak yet erli bakı m ve
il gi den yoksun ol dukl arı gi bi, bundan dol ayı yavaş yavaş bu ka mpi ngl er kapatılı p
yerl eri ne büyük ot ell er yapıl maya başl an mı ştır. Ka mp ve karavancılı k yeni den r ağbet
gör meye başl a mı ştır. Bunun sebebi he mi nsanl arın doğayl a barışı k bir yaşa ms ür mek
ist e mel eri he m de deprem kor kusudur( Bknz. Böl ü m 6 Adı m 1).
Ül ke mi z sadece ot el t uriz mi ni değil alt ernatif t uri z mi de kull anılırsa kazanacağı
yıllı k gelir çok daha f azla ol acaktır. Yunani st an gi bi ül kel eri n gelir kaynakl arı ndan
biri ni n de alt ernatif t uri zmi n mobil yerl eşi ml eri nden ol duğu düşünül ürse, ül ke mi zde
de bu t uri z mçeşi di ni n yeni den bir seçenek hali ne gel mesi sağl an malı dır. 1990 öncesi
başka ül kel erde t atili ni yap maya başl ayan ancak bir za manl ar Tür ki ye’ deki ka mpl arı
terci h eden 200. 000 ci varı ndaki karavancı nı n t ekrar di kkati ni çek mek gerekme kt edir.
Bunda en et kili yönt em de ül ke mi zi t anıt an r ekl a ml ara ka mp ve karavan
gör ünt ül eri ni n de konul ması dır. Bunl arı n yanı nda ül ke mi zde bul unan ka mpi ngl eri n
yeni den düzenl en mesi gerek mekt edir. Çünkü, Avr upa’ da en az 5 mil yon karavancı
var dır ve bundan 10 yıl kadar önce her yıl bu 5 mi l yon Avr upalı karavancı nı n 200
bi ne yakı nı Yunani st an sı nırı ndan Tür ki ye’ ye giriş yap mı ştır. Şi mdil erde i se girişl er
he men he men hi ç denecek düzeye i n mi ştir. Türki ye’ ye gel enl eri i se Yunani st an
çek mi ştir.
‘ ‘Karavancı t uristler kitle t uri zmi ni n i nsanl arı gi bi değillerdir. Eğiti m, kült ür ve ekono mi k
düzeyl eri yüksektir. Bu kesim gitti ği ül kede en az bir ay kalır. Tü m i hti yaçl arı nı zi yaret
etti ği ül keden karşılar. Aylı k t atil harca ması ort al a ma 5- 6 bi n dol ar düzeyi ndedir. Doğayl a
barışı k ol dukl arı i çi n, çevreyi kirl et mezl er. Deni z, ku msal di nl encel eri ni n yanı nda ül keni n
kült ürel mer kezl eri ni gör mek i st erl er. Ka mp ve karavancılı k Avr upa’ da büyük bir
sanayi dir. Deği şi k ül kel erde üyel eri 10 bi nl eri aşan kul üpl eri, yayı nl arı, i nt ernet sit el eri ve
akti vitel eri bu kesi mi birbiri ne yakl aştırır... ’ ’[83].

Bali’ni n de bahsetti ği gi bi ka mp ve karavancılı ğın ül ke mi ze ek bir gelir ol uşt ur ması
yüksek bir i hti mal dir. Ka mpi ngl er den kı saca söz edecek ol ursak; alt ernatif t atil

110

seçenekl eri nden biri ol an ka mp ve karavan t uri z mi, bir yandan doğayl a i ç i çe ol mayı
sağl ar ken di ğer yandan kişi ye ekono mi k bir t atil seçeneği sunar. Tür ki ye' de, Turi z m
Bakanlı ğı' nca onayl an mı ş ve beş böl geye yayıl mı ş yakl aşı k 300 adet ka mpi ng al anı
bul un makt adır. Ancak, günü müzde bu ka mpi ng al anl arı nı n bir kı s mı kapatıl mı ş,
yerl eri ne büyük ot ell er yaptırıl mıştır veya hal a yapı mı deva m et mekt edir. Mevcut
ka mpi ngl eri n de az bir kı s mı mobil konut uyl a t atil yapan ka mpçıl arı n t atil yap ması na
i mkan ver mekt edir. Her ne kadar bu ka mpi ng al anl arı nı n çoğu ol ması gereken
ka mpi ng st andartl arı nda ol masa da mobil konut uyl a ka mp yapan t atilci kendi
i mkanı yl a tatili ni yap makt adır.
Tür ki ye’ de bul unan ka mpi ngl eri n büyük çoğunl uğu karayol u güzer gahl arı üzeri nde
kur ul muşt ur. Dağ ya maçl arı nda, göl ve deni z kenarl arı nda, doğayl a baş başa a ma
yi ne de t eknol oji ni n konfor uyl a güzel ve büt çeye uygun bir t atil geçir mek i st eyen
ki şil er içi n ka mpi ngl er en güzel tatil seçeneği dir.
Ka mp al anl arı nda, birçok ül keden, çeşitli kült ür düzeyi nden ve çeşitli kamp ar açl arı
ile i nsanl ar bir araya gel ebil mekt edirl er. İ nsanl ar doğaya daha yakı n ol abilme k a macı
ile ka mp yap makt adırl ar. Bu nedenl e doğa il e büt ünl eş mek doğr ult usunda, araç ve
gereç seçi mi il e davranı ş bi çi ml eri nde doğayı kor u mayı ön pl anda t ut mak
gerek mekt edir. Genel ol arak doğal ol mayan, endüstri yel ve t eknol oji k mal ze mel er ne
kadar pahalı ve il eri t eknol oji ür ünü ol ursa ol sun, ka mp al anl arı nda görünt ü ve ses
kirlili ği ne yol açabil mekt edir.
Ül ke mi zde bul unan karavancıl ar gitti kl eri böl gel er de daha çok ka mpi ngl er de
kal mayı t erci h et mekt edirler. El ektri k ve su i hti yaçl arı nı bu ka mpi ngl er den sağl ayı p
ka mpi ngl eri n sunduğu di ğer i mkanl ar dan da f aydal an makt adırl ar. Bu kampi ngl eri n
kur ul duğu yerl eri n güzel bir manzaraya sahi p ol ması, wc, duş, mut fak, mar ket,
havuz, spor sahal arı, rest oran gi bi akti vit el eri n ol ması t erci h sebebi dir( Böl ü m 6,
Adı m 1). (Şekil 5. 7)
Ka mpi ngl er de genelli kle geceli k ücret alı nmakt adır.
karavanda kal an ki şi başı na ücret alı nmakt adır.

Bazı ka mpi nglerde i se

Karavanl ara hi z met

veren

ka mpi ngl eri n sayı sı i se çok f azl a değil dir. Ka mpi ngl eri n çoğunl uğu çadır kull ananl ar
içi ndir.
Tür ki ye' deki çek me karavan ve mot okaravan pazarı nı n yüzde 50' si ne t ek bir şirket
sahi ptir. Şirket yet kilileri depre m nedeni yl e i nsanları n karavana il gisi ni n son yıll ar da
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daha da arttı ğı nı söyl e mi şl erdir. Daha çok İ z mit ci varı nda bul unan karavan ür eti cil eri
Adapazarı ve Yal ova' dan çok sayı da karavan sahi bi ol mak i çi n başvuru gel di ği ni
belirt mi ştir ve il eri de bu sayı nı n daha da çok art acağı nı ifade et mi şler dir. Bi r
karavanı n üreti m süresi ort al a ma 2 gündür. Ancak depre m s onrası ol uşan mal ze me
te mi n ede me me nedeni yle karavan ür eti mi bir haft aya kadar sar k mı ştır[82]. ( Şekil
5. 8)

Şekil 5. 7. Ant al ya Göynük Ka mpi ng

Şekil 5. 8. Bir Karavan İçi.
Ül ke mi zde ort al a ma yılda irili ufaklı 250 karavan üretil mekt edir. Fi yat avant ajı
nedeni yl e çek me karavana ol an t al ep mot okaravandan daha yüksektir. İsteğe gör e
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deği şi k büyükl ükt e ve konf or da ür etilen karavanl ar yat ağı, masası, buzdol abı ve
kli ması ile küçük a ma konf orl u bir ev gör ünü mü taşı makt adır[82].
Kar avanl arı n mali yetl eri i se ort al a ma 2 mi l yar ile 6 mi l yar arası nda deği ş mekt edir.
Bu karavanl ar genelli kle çek me karavanl ar dır. Mot or karavanl arı n mali yeti i se
ol dukça fazl adır. Bu rakam bazen 40 mil yarı bul abil mekt edir.
Mobil konutl arı n ül kemi zde uygul anabilirli ği açı sı ndan mevcut kampi ngl eri n
i ncel en mesi nde, gecekondu se mtl eri nde mobil konut a nasıl bakıl dı ğı ve mi marl arı n
mobil konut konusunda ne düşündüğü gi bi krit erl ere cevap verebil ecek araştır mal arı n
yapıl ması nda yarar var dır.
Bu nedenl e bu t ez kapsamı nda ül ke mi zdeki mobil konut gerçeği ni n t espit edil mesi
a macı yl a yukarı daki kriterlere yanıt verebil ecek küçük araştır mal ar yapıl mı ştır.
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6.

MOBĠ L KONUTLARI N TÜRKĠ YE’ DEKĠ UYGULANABĠ LĠ RLĠ ĞĠ Ġ LE

Ġ LGĠ LĠ ARAġTI RMALAR
6. 1. Adı m I. Ġst anbul ve Ant al ya’ da Bul unan ve Ġçi nde Mobil Konutl arı n da
Bul unduğu Bazı Ka mpi ngl erl e Ġl gili Gözl e ml er
6. 1. 1. Amaç
1. Tür ki ye‟ de bul unan ve t uri z m a maçlı kullanıl an ka mpi ngl eri n dur u munun
sapt an ması
2. Karavanda yaşa mayı t erci h eden ka mpçıl arl a ve ka mpi ng yöneti cileri yle karşılı klı
gör üş mel er yaparak ka mpi ngl eri n nasıl daha i yil eştirilebil eceği konusunda fi kir al ma
ve ül ke mi zde mobil konutta yaşa mayı terci h et me sebepl eri ni n sapt an ması.
6. 1. 2. Ġstanbul ve Ant alya’ da Bul unan Ka mpi ngl er


Ġstanbul Çi roz Ka mpi ng

Yer ol arak Fl or ya‟ da bul unan Çi r oz Ka mpi ng Yeşil köy hal k pazarı nı n he men
yanı nda ol up, havaal anına ve hast aneye 1500 m, alışveriş mer kezl eri ne ve ot obüs
durakl arı na 250 m ve tren i st asyonuna da 800 m dir. Bul unduğu al an ort ala ma 90. 000
m2 di r. Bu al an bir süreli ği ne İst anbul bel edi yesi nden kiral an mı ştır. Çir oz ka mpi ng
250 karavan kapasit esi ne sahi ptir. Bünyesi nde resepsi yon, i dari ofisl er, Tür ki ye
Ka mp ve Kar avancıl ar Der neği ni n İst anbul Şubesi, karavanl arı n konakl ayacağı
yerl er, ot opar kl ar, yüz me havuzu, spor sahası, duş, W- C, bul aşı khane, ça maşırhane,
hayvan barı nakl arı(ör dek, t avşan, kedi, köpek, kaz), anfi mevcutt ur. Yaz ayl arı nda
çok sayı da akti vit el er yapıl makt adır. Ka mpi ngde sadece yabancı t uristlere çadır
kur mal arı i çi n i zi n veril mekt edir. Her karavan kull anı cısı na 22 m2 alan t ahsi s
edil mekt edir. Aylı k yer kirası 200 mi l yon T. L. dir. Ayrı ca bu fi yat a ek ol arak el ektri k
fat urası da ka mpi ngde konakl ayanl ardan ekstra alın makt adır. (Şekil 6. 1) ( Şekil 6. 2)
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Şekil 6. 1. İst anbul Çiroz Ka mpi ng Şe mati k Pl an
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Çi r oz Ka mpi ng‟i n yönetici si Sezai Yıl maz ka mpi ngde kal an ka mpçıl arl a ilgili şunl arı
söyl e mekt edir:
„ „Ka mpi ngi mi zde ş u anda 170 ci varı karavan var. Bunl arın he men he men hepsi yüksek
gelirli ki şiler. Çoğunl uğu kampçı ol ması na r ağ men depremden kor kt ukl arı i çi n kar avan
alı p bur ada kal anl ar da var. Ka mpi ngi mi z genel de yaşlılar ve e meklil erden ol uşuyor.
Ka mpi ngdeki kar avancıl ardan %20 si s ürekli kal an i nsanlar. Yaz kı ş burada kalı yorl ar.
Kar avancıl ar da dostl uk çok öne mli. O nedenl e bir kı s mı da gr upl ar hali nde yılı n belli
za manl arı nda far klı ka mpi ngl ere veya akti vitel ere katılı yorl ar.‟ ‟ [ 84]

Şekil 6. 2. Çiroz Ka mpi ng İç Gör ünüşl eri, 2004.
Ka mpi ngde kal an karavancıl ardan maki ne mühendi si Ümi t Tosun ve eşi şöyl e
di yorl ar:
„ „Biz 1999 Mar mar a depre mi nden s onra karavan yaptır maya karar ver di k ve karavanı mız
bir yıl sonr a t a ma ml andı. İlk başl arda depre m yüzünden bu konut u t erci h et me mi ze
rağ men, sonr adan bi zde bir t ut ku hali ne gel di. Şu anda Kadı köy‟ de bir apart manı n 3.
katı nda da evi mi z var. Or ada kalırken aklı mı z hep buradaki konut u muzda. Çünkü en
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huzurl u günl eri bur ada geçiri yor uz. Güneşi gör düğü müz anda buraya koşuyor uz.

Ka r

yağdı ğı nda da. Her t ürl ü ı sı nma pr obl e mi ni de yalıtı m mal ze mel eri kull anarak çözdük.
Artı k bu yaşa mt arzı bi zi m vazgeçil mezi mi z ol du. Kendi mize bir bahçe de düzenl edi k ve
bur ada çok mutl uyuz.‟ ‟[ 85].

(Şekil 6. 3)

Tosun ail esi ni n kı zl arı yeni evli Özge Gönült aş‟da şunl arı söyl e mekt edir:
„ „Biz Kozyat ağı nda bir apartma nda 7. katt a kalı yor uz ve kı zı mı zı n apart man çocuğu
ol arak yetiş mesi ni i st e mi yor uz. Bur ası kı zı mı z Sel en i çi n müke mmel bir oyun al anı. Her
sabah doğanı n içi nde, sabah güneşi yl e uyanı yor.‟ ‟ [86].

Ka mpi ngde sürekli kalan ka mpçıl ardan biri olan İ nci t eyze i se eşi yle birli kt e
karavanda yaşa manı n büyük bir keyif ol duğunu söyl e mekt edir ve karavanl arı nı n
adı nı da L‟a mor e is mi ni ver mi şl erdir.

Şekil 6. 3. Tosun Ail esi ne Ait Karavan, 2004.
Mesl eği pil otl uk ol an bi r di ğer ka mpçı da apartma nda köpekl eri ni yetiştire medi ği
içi n karavanda yaşa mayı t erci h etti ği ni, doğayl a yaşa manı n he m kendi ne he m de
hayvanl arı na i yi gel di ğini söyl e mekt e, eski den sadece hayvanl arı i çi n gel di ği ni, şu
anda ise burada yaşa maktan büyük keyif al dı ğı nı dil e getir mi ştir.
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Ġstanbul At aköy Ka mpi ng

Şekil 6. 4. İst anbul At aköy Ka mpi ng Şe mati k Pl an.
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Özell eştiril di ği i çi n çok yoğun güvenli k önl e ml eri ol an At aköy Ka mpi ngde
güvenli kt en edi nil en bi l gi ye göre çok zengi n i nsanl ar kal makt adır. Aylı k yer
kiral a ma ücreti 200 mi l yon T. L. dir. Kar avanda kal mal arı nı n sebebi ol arak
çoğunl uğu depre m korkusudur. Sürekli kal anlar %20 ci varı dır. Çoğunl uk kı şı n
At aköy ka mpi ng‟ de kalma kt a yazı n da çok gürült ül ü ol duğu i çi n Akdeni z ve Ege
sahilleri ndeki t uri z m me rkezl eri ni veya şahsi villal arı nı t erci h et mekt edirler. At aköy
Ka mpi ngi n bünyesi nde bul unan mar ket, rest oran gi bi sosyal akti vit el erin yapıl dı ğı
me kanl arı n hepsi kapatıl mıştır. Bur ada yaşayan karavan sahi pl eri i se alışveriş
i hti yaçl arı nı Gall eri a‟dan karşıl a makt adırl ar. (Şekil 6. 4) ( Şekil 6. 5)

Şekil 6. 5. At aköy Ka mpi ng Önü, 2004.


Ant al ya- Al anya Ġncekum Or man Ka mpı

Nor mal de Or man Böl ge Müdürl üğüne ait ol an bu ka mp 25 yıllı ğı na ki ral an mı ştır.
Bünyesi nde karavan ve çadır al anl arı, kafe, restoran, mar ket, banyo- wc, s oyun ma,
ot opar k ve günl ük pi kni k al anl arı bul un makt adır. Kar avanl a ka mp yap manı n geceli k
yer ücreti 20 mil yon T. L. dir. Or man ka mpı ndaki karavan kull anı cıl arını n %90 ı
yabancı uyr ukl u i nsanl ardır. Karavanı yl a gel en yerli t uristler i se karavanl a kal ma
ücreti pahalı ol duğu i çin karavanl arı nı ot opar ka koyup çadır yeri kirala makt a ve
çadırda yaşa makt adırl ar. Bu nedenl e İ nceku m ka mpi ngde çadırda kal an t uristl eri n
he men he men hepsi Tür k‟t ür. (Şekil 6. 6) ( Şekil 6.7)
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Şekil 6. 6. Ant al ya- Al anya İnceku m Or man Ka mpı Şe mati k Pl anı.
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Şekil 6. 7. İnceku m Or man Ka mpı Gör ünüşl eri, 2004.
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Ant al ya- Göynük Or man Ka mpı

Ant al ya‟ dan Ke mer‟e gi den sahil yol u üzeri nde, Beydağl arı Oli mpos Mi lli Par kı
içi nde, deni z ve or manl a i ç i çe, yüz mek ve balı k t ut mak i çi n el verişli ol an Göynük
Ka mpi ng de bir süreli ği ne kiral anan ka mpi ngl er arası ndadır. Göynük ka mpi nge
günübirli k gel enl er ve dai mi kal anl ar var dır. Günübirli k gel en karavancıl ar i çi n
geceli ği 45 mi l yon, çadır i se 30 mi l yondur. Uzun süreli kal anl ar i se aylı k
öde mekt edirl er. Sürekli kal anl arı n çoğunl uğu eme kli ve yaşlılardır. Burada kal ma
sebebi ol arak i se doğayla i ç i çe ol ma ve t e mi zli ği ni n kol ay ol ması sebep ol arak
göst eril mekt edir. (Şekil 6. 8) ( Şekil 6. 9) ( Şekil 6. 10)

Şekil 6. 8. Göynük Ka mpi ng Girişi, www. ka mpkaravan. or g.
Bunun yanı nda 28 yaşı nda ol up da oğl u ve eşi yle ka mpçılı ğı seçen Dil ek Gül açar
şunl arı söyl e mekt edir:
„ „Eşi ml e birli kt e bir yıl öncesine kadar İ z mi r‟de bir apart man dairesi nde kalı yor duk. Ama
apart man

hayatı ndan çok sı kıl dı k.

Kar avanl a i st edi ği mi z za man

manzara mı zı

deği ştirebili yor uz. Özelli kl e ka mpçı i nsanl arı n daha sı cak ve payl aşı mcı i nsanl ar
ol dukl arı nı keşfetti k. Oğl u muz i çi n de çok güzel bir orta m bur ası. Güvenli ği n çok i yi
ol ması ndan kaynaklı oğl u mu gözü m kapalı burada bırakabiliri m. Aynı za manda
apart manda yaşar ken i nsanl ardan hep kaçan oğl u martı k daha s osyal bir çocuk ol du. Şi mdi
onu gör enl er bu dur u ma i nanamı yor. Okul a da burada başl at mayı düşünüyor uz. Zat en yan
ko mş ul arı n da çocukl arı Ke mer‟e gi di yorl ar okul a. Çocukl arı okul ser visi alı yor ve okul a
bırakı yor, okul çı kı şı da geri getiri yor. Ka mpi ng bünyesi nde küçük bir mar ket ol ması na
rağ men mar ket alışverişl eri ni Ke mer‟ den ve hal k pazarı nda yapı yor uz. Bur ada t ek hoş u ma
git meyen şey t opl u kull anıl an me kanl arı n ka mpa günübirli k gel en i nsanl ardan kaynaklı pi s
ol ması. Ör neği n duş- wc l er. Çok pis.‟ ‟[ 87].
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(Şekil 6. 11)

Şekil 6. 9. Ant al ya Göynük Or man Ka mpı Şe matik Pl an
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Şekil 6. 10. Göynük Ka mpi ng Genel Gör ünüş, 2004.

Şekil 6. 11. Di l ek- Must afa Gül açar Mobil Konut u, 2004.
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Ant al ya- Manavgat Green Park Ot el

Ant al ya‟ nı n Manavgat ilçesi nde fıstı k ça ml arı nı n içerisi nde bul unan Gr een Par k ot el
daha çok t atil a maçlı kul lanıl makt adır. Karavanl ar i çi n ayrıl an al anda sürekli kal ma
a maçlı kal an yokt ur ve karavancıl arı n he men he men hepsi yabancı uyr ukl udur.
Gr een Par kt a karavan yerl eşi mi ni n yanı nda, bungal ovl ar, konakl a ma kı s mı, i dari
yöneti m, mar ket, rest oran, anfi, genel duş, W- C, vol eybol, basket bol, t eni s, masa
tenisi ve bil ardo gi bi spor t esisl eri, havuz ve kums al bul un makt adır. ( Şekil 6. 12)
( Şekil 6. 13) ( Şekil 6. 14)
Gr een Par k‟ı n yöneti cisi Fet hi Tor un Tür ki ye‟ deki karavancılı ğı n gi di şatı yl a il gili
şunl arı söyl e mekt edir:
„ „1992‟ de Yugosl avya‟ daki ol ayl ar, körfez kri zi ve Ro manya‟ daki hırsı zlı kl ar Tür ki ye‟ ye
yabancı uyr ukl u kar avancıl arı n gel mesi ni engell e mi ştir. Bu ol ayl arı n yanı nda ka mpçı
ol arak geçi nen a ma sadece çevreye zarar veren, gür ült ü yapan yerli t uristl er de kamp
t uri z mi ne balt a vur an başka bir sebeptir. Bu nedenl e eğiti mş arttır ve eğiti mi n ana t e ması
doğayı sev me ol malı dır. Bunun yanı nda karavancılı ğı n gelişmesi nde ekono mi ni n de büyük
bir et kisi var dır. Beni men çok i çi mi acıt an eski den ka mpi ng ol an al anl arı n yı kıl arak veya
ort adan kal dırılarak yerl eri ne bet ondan ot ell er yapılı yor. Ot eli n büt ün yakı n çevresi ndeki
ağaçl arı da yı k mal arı cabası. Er man Tur Ka mpi ngi n yeri ne büyük bir ot el yapılı yor ş u anda
mesel a.‟ ‟ [88].

Şekil 6. 12 Green Par k Ot el Genel Gör ünüş, 2004.
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Şekil 6. 13. Ant al ya- Manavgat Green Par k Ot el Şemati k Pl an
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Şekil 6. 14. Green Par k Ot el Mutfak Böl ü mü Görünüşü, 2004.
6. 1. 3. Sonuç
Bu araştır manı n sonunda ka mpi gl eri n bakı ma i hti yacı ol duğu, ka mpi ngleri n yet erli
sosyal t esise sahi p ol madı ğı, wc- banyo gi bi bi ri ml eri n pi sli ği, bazı kampi ngl eri n
yı kılı p yeri ne beş yıl dı zlı bet onar me ot ell eri n yapıl dı ğı ve alt ernatif t uriz m çeşi di
ol an ka mpçılı ğı n unut ulduğu gi bi sor unl ar t espit edil mi ştir. Son yıll ar da depr e m
kor kusu nedeni yl e de kampi ngl er de yaşayan ki şi sayı sı nı n arttı ğı ve bu artışı n daha
çok yüksek gelirli kesi mt arafı ndan ol duğu ve bazı ka mpi ngl eri n de sadece yüksek
gelirli kesi m i çi n yer olarak kiral andı ğı t espit edil mi ştir. Ka mpçıl ardan bazıl arı,
ka mpi ngl eri sürekli kal ma a maçlı ol arak kull an maları nı n sebebi ni doğaya yakı n ol ma
ist eği ve çocukl arı nı n büyü mesi i çi n i deal bir yaşa ma ort a mı nı n ol ması ol arak
göst er mi şl erdir.

Ka mpi ngl erde

kal an

ka mpçıl arı n

çoğunl uğunu

e meklil er

ol uşt ur makt adır. Sürekli kal ma a maçlı kal an ka mpçıl ar karavanl arı nı n etrafı na sı nır
el e manl arı koyarak karavanl arı nı n etrafl arı nı bireysell eştir mi şl er dir.
6. 2. Adı m II. Ist anbul’da Daha Çok Dar Gelirli ni n YaĢadı ğı Bi r Böl gede Dar
Geli rli ni n Mobil Konut a Bakı Ģı
6. 2. 1. Amaç: Bi rçok geliş mi ş ül kede dar gelirli nin yaşa m kalit esi ni yükselt mesi i çi n
kull anıl an mobil konut a ül ke mi zde yaşayan dar gelirli ni n nasıl baktı ğı, mobil konut u
nasıl al gıl adı ğı ve bu konut ti pi nde yaşa mak i st eyi p i st e medi ği ni n sapt anması ve 6
çeşit konut ti pi ni n görsel f ot oğraflarl a onl ara sunularak i deall eri ndeki konuta gör e bu
görsell eri sıral a mal arı nı n i st en mesi ve mobil konut un i deall eri nde nerede ol duğunun
sapt an ması.
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6. 2. 2. Türki ye’ de YaĢayan Dar Geli rli ni n Mo bil Konut a Bakı Ģı – Pı nar
Ma hall esi Örneği
Bu a maçl a araştır ma yapıl acak yer ol arak İstanbul Pı nar Mahall esi seçil mi ştir.
Ar aştır ma Doç. Dr. Gül çi n Pul at Gök men yöneti mi nde “ Dar Gelirliler İçi n Konut “
yüksek lisans dersi nde yapıl mı ştır. Mobil konutla il gili yapıl an araştırma da dar
gelirli ni n bell eği ndeki konut nasıl dır ve mobil konut u nasıl al gıl a makt adırl ar,
yaşa ml arı na mobil konut yerl eşi ml eri ni dahil edebilirler mi gi bi sor ulara yanıt
aran maya çalışıl mı ştır.
Bi rey il k ol arak “barı nabil eceği bir yer” arar. Moder n t opl uml ar da “barı n ma”
kavra mı yabancıl aşır, piyasa ort a mı nda “konut ve konut un sor unl arı ” ol arak ort aya
çı kmakt adır[89]. Günü müzde yapıl an çoğu “konutl ar” i se “i deal ev” ol arak yapıl an
ya da “i deal ” e yakı n “gerçek”l erl e “i deal ”l er arasında kal mı ş ti pl erdir.
Çağdaş dünyada ev bir t üketi mnesnesi dir; nötr üründür, tı pkı bir kut u, bir ar aba, bi r
tel evi zyon gi bi. İ nsanı n kendi evi ni n bireyselli ği, bul un maz hi nt ku maşı gi bi dir.
Aslı nda ki mse ev sahi bi değil dir. Çünkü di zil er hali nde yapıl an evl er; apart man
bl okl arı, kul e bi nal ar, ev ile sahi bi arası nda var ol an şeyl eri yok et mi ştir. Artı k evl er
düşl en me mekt edir. Çağdaş keş mekeşli k i çi nde i hti yacı mı z ol an t ek şey başı mı zı
sokacak bir da mdır[90].
Kuban‟ı n da söz etti ği gi bi, üretilen konut günü müzde bir met a hali ne gelmi ştir. Her
ort aya çı kan,

ür etilen şey bir anda pi yasada ya el üst ünde t ut ul muş yada üst ü

kapatılı p gör mezden gel i nmi ştir... Tür ki ye‟ ni n yıllardır yaşadı ğı gecekondu s or unu
gi bi... köyden kent e gel en i nsanl ara ki mse dur di ye me mekt edir. Çünkü köyden yeni
gel eni n kal dı ğı bu yerl er politi kacıl ar i çi n oy mer kezi dir. Kent sil üeti nde ol uşan köt ü
doku ancak 50 yıl sonra kafa mı zı t aşl ara vur ma mı zı sağl a mı ştır. Bi z böyl e
düşünüyor uz da bu konuda gecekondul u ne düşün mekt edir? Me mnun mudur
yaşadı ğı yer den? İ dealleri var

mı dır? Hayali nde nasıl bir yer de yaşa mak

ist e mekt edir? Nasıl bir konut i st er? Bi r zama nl ar pi yasanı n yerl ere gökl ere
sı ğdıra madı ğı ve bu sayede r ant ol uşt ur duğu apart man mı, yoksa kendi yaşa m
tarzl arı na yakı n bir ev mi ?
İst e t üm bu sor ul arı n cevapl arı nı bir pil ot böl ge seçerek ara makt a yarar gör ül müş ve
Pı nar

mahall esi seçilmi ştir. Çünkü İst anbul‟un en zengi n kesi mi nin yaşadı ğı

konutl arı n he men yanı nda bul unan Pı nar mahallesi dar gelirli kesi mi n yaşadı ğı bir
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konut ör ünt üsüdür ve hal a bu evl eri n r uhsatı yokt ur. Pı nar mahall esi nden kı saca s öz
edecek ol ursak;
Pı nar yerl eş mesi 1970 yılı nda kur ul muş bir gecekondu mahall esi dir. Böl geye il k
yerl eş me Kar adeni zli i ki kar deşi n İst anbul‟a göç et mel eri ve hazi neye ait bu or man
böl gesi nde kendi evl eri ni i nşa etti kt en sonra da çevrel eri ndeki arsal arı parsell eyi p
sat maya başl a mal arı yl a ol uş muşt ur. İl k t opl u yerleş me i se, başka bir Karadeni zli‟
ni n, 40 ail e il e birli kt e parsel satı n alı p ev yap masıyl a başl a mı ştır. Daha sonra mahall e
yavaş yavaş büyüyerek 1972‟ de 100 haneli, 1978‟ de 500, 1981‟ de 891 ve 1990‟ da
1500 haneye ul aş mı ştır[91]. Bu raka m yıll ar geçtikçe de büyü mekt edir.
Nüf us de mogr afi k açı dan daha çok İst anbul‟un di ğer gecekondu böl gel eri nden
gel enl eri n önderli ği nde onl arı n Anadol u‟ dan,

özelli kl e

Doğu

Anadol u ve

Kar adeni z‟ den he mşehri ve akrabal arı nı getir meleri sonucu ol uş muş homoj en bi r
yapı ya sahi ptir[91]. Ar aştır manı n yapıl dı ğı G- 18 s okakt a da genelli kl e akraba, dost
tavsi yesi üzeri ne çoğunl uğu Si vas, Tokat ve Or du‟ dan gel en i şçi, e mekl i ve az bir
kı s mı da me mur ol an kesi m ot ur makt adır.
Pı nar mahall esi nde hi çbir ail eni n t apusu yokt ur ve t oprakl ar hazi neni ndir, bu al an i se
yeşil al an ol arak gözükme kt edir. Bunun yanı nda hal k, 1990 sayılı

gecekondu

yasası nı n getirdi ği geçici sosyal t esisl eri n i st e mi ve yı kıl ma ma kararı ndan
yararl anmakt adır[91]. Bu nedenl e dar gelirli, mahall esi ne gel en yabancı ya kuşkuyl a
bak makt adır. G- 18 sokakt aki mahall e saki nl eri Pı nar mahall esi ne araştırma a maçlı
gel en yabancıl arı bel edi yeden gel di kl eri düşüncesi yl e, sor ul ara cevap ver mek
ist e me mi şl erdir.

Ar aştırma esnası nda da konutl arı yl a il gili sor ul an s or ul arı

yanıtla mak i st e me mi şl er; a macı n sadece onl arı n yaşa mt arzl arı nı ve konut t erci hl eri ni
öğren mek ol duğunu söyledi kt en sonra sor ul arı yanıtl a mı şl ardır.
Pı nar

yerl eş mesi pek çok araştır manı n yapıl dığı geliş mekt e ol an bir gecekondu

yerl eş mesi dir. Dül ger oğl u yaptı ğı pek çok çalış mada bu yerl eş meni n fi zi ksel
gelişi mi ni anali z et mi ştir. Bu çalış mal ar da başl angı çt a bahçel eri nde sebze yetiştiril en
tek katlı konutl ar ol arak yapıl an gecekondul arı n za man i çi nde deği şen ekono mi k ve
sosyal koşull ar nedeni yle yat ay ve düşeyde gelişti ği ve ail eni n büyü mesi nedeni yl e
konut a bağı msı z biri mleri n ekl endi ği belirl en mi ştir[92]. Pı nar

Ma hall esi‟nde

seçti ği mi z G- 18 sokakt a Dül ger oğl u‟ nun bahsettiği he mt ek katlı evl er varken, he m
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de za man i çi nde konut un yat ay ve düşeyde geliş me süreci ve ail eni n büyü mesi
nedeni yl e konut a bağı msız biri ml eri n ekl en mesi var dır.
Yerl eş mede i ki t ür düşey geliş me yaşan mı ştır.Bi ri ncisi nde başl angı çt a düşeydeki
geliş me pl anl an mı ş, merdi ven yeri ayrıl mı ş, i ki ncisi nde pl anl a ma yapıl mamı ş, dı şt an
konul an mer di venl e üst katl ara bağl antı sağl an mı ştır[91]. G- 18 sokakt a da her i ki ti p
geliş meyi gör mek mü mkündür.
Ar aştır mada anket, gözle m, yüz yüze gör üş me t ekni kl eri kull anıl mı ştır. Ankett e
Pı nar Mahall esi‟nde ot uran G- 18 sokak saki nl eri ne görsel ol arak; far klı konut ti pl eri
hakkı nda “ Bu nedir?” sor usu yöneltil mi ştir. Amaç dar gelirli ni n bell eğinde “konut
i majı ”nı n sı nırl arı nı n sapt an ması dır. Bu sor uya veril en cevapl ar bir hayli il gi nçtir.
( Tabl o 6. 1)
Tabl o 6. 1. İki Konut Ti pi Hakkı ndaki Düşüncel er
Mo bil Konutl a Ġl gili DüĢüncel er
Habi t at
67’
DüĢ üncel er

il e

Karavan, %20

Ot el, %3

Okul bi nası. %10

Bi na, apart man, %13

Pref abri k ev, %20

Geliş mi ş şehir, %3

Vi ll a, %11

Sit e, %10

Ev, %20

Gecekondu, %16

De pre m konut u, %10

Küp ev, %3

Huz urevi, %3

Topl u konut, %10

ĠĢyeri, %3

Bozul muş apart man, %13

Araba, %3

Yor u ms uz, %26
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Ġl gili

Mobil konutl a il gili “ Bu nedir?” sor usuna çoğunl uğu ev cevabı ver mi ştir. Mobil
konut ör neği nde sunul an r esi ml ere %84‟ ü her hangi bir şekil de konut a benzet mi ştir.
Bu; villa, ev, prefabrik ev, depre m konut u, huzurevi, karavan gi bi cevapl arı
kapsa makat dır. Mobil konut u başka t ürl ü kavrayanl ar i se t ekerl ekli ol ması ndan
kaynaklı araba, çağdaş gör ündüğü i çi n i şyeri veya okul gi bi cevapl arı kapsa makt adır.
Bu oran ise %16‟ dır. ( Tabl o 6. 1)
“ Bu nedir?” sor usunun he men ar dı ndan sor ul an ” Konut a benzi yor mu?”sor usuna
%90‟ı evet cevabı verirken, %10‟ u hayır cevabı ver mi ştir. “ Böyl e bir konut
yerl eş mesi nde yaşa mak i st er mi ydi ni z? Neden?” sor usuna; mobil konutt a, %93 evet,
%7 hayır cevabı veril mi ştir. Evet di yenl er; bet on bi nal arı n sı kı cı ol dukl arı nı, mobil
konutl arı n düzenli, modern, bahçeli, ferah, ai di yetli k ( kendil eri ne ait bir konut), yere
yakı nlı k hi sl eri ni uyandırdı ğı nı, hareketli ol duğu i çi n de özgür ol abil ecekl eri
cevabı nı ver mi şl erdir. Hayır cevabı

verenl er i se, ar kadaşlı ğı, bul unduğu yer e

bağl an mayı sevdi kl eri ni, apart man gi bi bir yere yatırı m yapabil eceği ni ancak mobil
konut a yatırı myapa mayacakl arı nı dil e getir mi şl erdir. Saf di e‟ ni n Habit at 67‟si nde G18 sokak ot uranl arı nı n %10‟ u evet cevabı verirken %90‟ı hayır cevabı ver mi şl erdir.
Evet di yenl er; Saf di e‟ nin t opl u konut pr oj esi ni geliş mi ş kent ol arak gör müşl er,
mobil konut a kı yasl a daha st abil bul muşl ar dır. Hayır cevabı verenl er bu t opl u konut
ör neği ni kar maşı k, karışık, sı kışı k, kal abalı k, t ehlikeli, bet on yı ğı nı ol arak bul muşl ar,
müst akil ol madı ğı, Türk ail el eri n yaşa ması i çi n uygun ol madı ğı, gecekonduya
benzedi ği ve Pı nar mahall esi yl e bir benzerlik kur dukl arı nı bu nedenl e Pı nar
ma hall esi nde yaşa makt an hi çbir far kı nı n ol mayacağı nı söyl e mi şl er, bu konutt a
yaşa makt ansa Pı nar mahall esi nde yaşa mayı t erci h edecekl eri ni, bu cevapl a bir
anl a mda mahall e saki nini n Pı nar mahall esi nde yaşa makt an hoşl an madı kl arı ort aya
çı kmı ştır.
Bu s or ul ar sonucunda, gerçekt en de her i nsanı n bir görseli, far klı i şl evl ere
benzet mesi, onu al gıl a ması ve anl a ml andır ması sonucu her biri ni n konut hakkı nda
farklı bir i maj a sahi p ol duğunu göst er mi ştir. Tabii ki bu sor ul arda yor ums uz ol arak
cevap verenl eri de unut ma mak gerekir. Far klı konut ti pl eri ni n yor u ms uz cevabı
verenl er de her hangi bir i maj ol uşt ur ma ması

il gi nç bir t espittir. Ancak konut a

benzeyi p benze medi ği sorul duğunda çoğunl uğu olu ml u cevap ver mi ştir.
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Ankett e sor ul an bir di ğer sor u dar gelirli ni n i deali ndeki konut ti pi ni sapt a mak
a macı yl a sor ul an “İ dealini zdeki/ hayali ni zdeki/ arzu etti ği ni z konut ti pi aşağı daki
konut ti pl eri nden hangi si ol abilir? En çok i st ediği ni zden en az i st edi ği nize doğr u
sıral ayı nı z. Neden?” sor usudur. (1: en i yi, 6: en kötü) ( Tabl o 6. 2)
Tabl o 6. 2. Dar Gelirli ni n İdeali ndeki Konut un Ti plere Göre Yüzdeli k Dağılımı
1: müke mmel 2: çok i yi 3: i yi 4: ort a 5: vasat 6: köt ü

Vi ll a
%62

%26

%7

%4

%0

%0

%7

%4 0

%2 3

%2 3

%8

%0

%10

%10

%40

%30

%10

%0

%13

%24

%27

%20

%16

%0

%8

%0

%3

%23

%66

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%100

Mo bil konut

Sı ra ev
AhĢ ap ev

5 katlı
apart man

25 katlı
apart man

Gör ül düğü üzere, dar gelirli ni n i deali ndeki ev villa ol ur ken en az i st edi ği ev i se çok
katlı apart man ol muşt ur. Neden sor usuna i se çoğunl uğu villayı ve mobi l konut u;
bahçeli, müst akil, ferah, yere yakı n, köydeki evleri ne benzer bul muşl ar, çok katlı
apart manı; monot on, bahçesi z, sı kışı k bul muşl ardır. Gerçekt en de bu sonuç yıll ar
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önce çeşitli devl etl er ve kur u ml ar t arafı ndan dar ve ort a gelirli i çi n üretilen pr oj el eri
dest ekl er nit eli kt edir.
“İ deal mekan” ka musaldan ayrış malı, özell eş meli ve kapsüll eş meli ydi. Bu i deali n
tasarı m ve barı nma pr atiği ndeki en uygun karşılığı i se “bahçeli t ek ev” i di. Nit eki m
“bahçeli t ek ev” ya da cott age, ref or mi st mi marlar i çi n bir “i deal ” ol sa da, pek çok
kırsal yerl eş mede gör ülebil ecek bir “gerçek”, hatt a bir nor mdu[ 89]. Me kanl ar
rahatlı k, ferahlı k ve konfor kazanı nca, “i deal ev” i deali i şçi sı nıfl ar i çi n de ul aşıl abilir
ol acaktı[89]. Pı nar mahall esi nde yaşayan dar gelirli ni n ankett e ver diği cevapl ar
ul aşıl abilir i deali ni göst er mekt edir. Çünkü şu anda yaşadı kl arı yer hazi neni ndir ve
kendil eri ne ait bir t apuları yokt ur. Eğer bahçeli bir evl eri ol ursa burada i ka met
edenden başka hi ç ki mseni n ege menli k kura mayacağı nı düşün müşl erdir.
Sı ra ev, dar gelirli ni n i deali nde üçüncü sıradadır. Bel ki de bunun sebebi bellekl eri nde
il k ol arak “bahçeli t ek ev” i majı nı n bul un ması ndandır. Cu mbalı ahşap evi dör düncü
sırada seç mi şl erdir.

Sebep ol arak i se;

bu konut ti pi ni

köydeki evl eri ne

benzet mel eri ne r ağ men, bakı m- onarı mı nı n zor ol duğunu sürekli t adil at i stedi ği ni dil e
getir mi şl erdir.
Gel eli m bel ki de en öneml i sonuçl ar dan birisi olan apart man ol gusuna. Dar gelirli
he m 5 katlı apart manı he m de 25 katlı apart manı i deall eri ndeki ev ol arak
seç me mi şl er ve list eni n sonuncu sırası na yerl eştirmi şl erdir. Sebep ol arak i se bu konut
ti pi nde ko mş ul uk ilişkil eri ni n zayıf ol acağı nı, doğayl a i ç i çe ol a mayacakl arı nı ve her
za man yere yakı n ol manı n daha i yi ol acağı nı söyl emi şl erdir.
Gecekondul arı n t opl umdaki ol u ms uz i majı na ve genel de gecekonducul arın üzeri nde
yarattı ğı ol u ms uz duygulara karşı n, genel kanı nı n t ersi ne, gecekondu her kes i çi n
katl anıl an bir çevre deği l dir. Za manl arı nı n büyük bir böl ü münü mahall ede geçiren
bir çok kadı n, ko mş ul arı yl a ol an sa mi mi ilişkil eri nden; sı k sı k birbirl erini zi yaret
et mekt en veya konutl arı nı n yakı n çevresi ndeki al anl ar da bir araya gel mekt en,
bural arda bir t araftan el i şi yapar ken, bir t araft an sohbet et mekt en me mnundur. Şöyl e
de mekt edirl er, “ Bur ada hi ç yal nı zlı k çek mez i nsan. Kapı yı çeki p çı kar, evi n önüne
ot ur ursun, birazdan komş ul arı n gelir, sana katılır bir sohbet kurarsı n. ”, “ Bi zi m
burada çok güzel, daral dı ğı m za man bir ko mş uya gi di yor u m, yahut onu pencereden
çağırı yor u m. Gecekonduyu daha çok sevi yor u m apart mandan. ” [ 93]. G- 18 s okakt a
da

çoğunl uk buna

benzer

cevapl ar

ver mi ştir.
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Apart manda

yaşa makt ansa

gecekonduda yaşa mayı terci h et mi şl erdir. Ancak gecekondu yeri ne de müst akil,
bahçeli bir evl eri ni n ol ması nı ist e mi şl erdir.
Dar gelirli i deali ndeki/ hayali ndeki/ arzu etti ği konut un yakı n çevresi nde ise;
Ul aşı m; %11,
Sosyal ol anakl ar; %14
Akr aba, dost; %18
Eğiti m; %7
İşe yakı nlı k; %5
Yeşil, manzara; %12
Par k, oyun al anı; %12
Al ı şveriş; %11
Di ğer(kent mer kezi ne yakı nlı k, sosyal hi z met, hastane, lise, hal k eğiti m); %10
sonuçl arı çı kmı ştır. Dar gelirli en çok i deal konut unun yakı n çevresi nde akr aba ve
dostl arı nı n ol ması nı i st eme kt edir. Zat en Pı nar yerl eş mesi ni n dokusu da bu şekil de
geliş mi ştir. Mahall e kendi i çi nde Si vaslılar, Karadeni zliler, Tokatlılar... gi bi konut
gr upl arı ol uşt ur muşl ardır. Hatt a G- 18 sokakt a aynı bi nada anne- baba, oğul-geli n, kı zda mat gr upl arı yaşa makt adır. Çok az kiracı bul un makt adır. Kı rsal kesi mden gel en
ki şil eri n İst anbul‟a yerl eş me süreci ni i ncel eyen bir çalış ma [ 94] bazı çok katlı yasal
ol mayan konut böl gel eri nde bi nal arı n t ek evl er gi bi kull anıl dı ğı nı bul muşt ur. Bu
bi nal ar çok katlı ol mal arı na rağ men, aynı ail enin f ar klı bireyl eri nce kullanıl makt a,
nor mal çok katlı bi nal arda gör ül meyen kull anıml ar ol uş makt adır; giriş hol ünde
ayakkabılı k, mer di vende halı gi bi. Bi çi msel ol arak kent sel bir yerl eşi m düzeni gi bi
al gıl anan bu çok katlı böl gel eri n kull anı cıl arı i çin alışıl mı ş kent sel düzenden f ar klı
anl a ml arı n yükl en mesi bekl enir[95]. G- 18 sokakt a bahsedil en bu doku var dır. Bu
nedenl e mahall eli ko mş ul uk ilişkil eri ne çok önem ver mekt edir. Daha sonra sosyal
ol anakl ar, yeşil al an, manzara, par kl ar, ul aşı m, alışveriş gi bi krit erl er gel mi ştir. Bu
sokakt a

ot uranl ar

birli kt eli ği n çok

öne mli

ol duğunu savun muşlar,

hatt a

me ml eketl eri ndeki akrabal arı ndan hal a yi yecek konusunda yar dı m al dı kl arı nı
söyl e mi şl erdir. Mobil konut par kl arı nı n da bünyesi nde r ekreasyon al anları nı n bol
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ol ması, alışveriş, eğitim, sosyal ol anakl ar gi bi i hti yaçl ara cevap ver mesi bu
konutl arı n dar gelirli ni n de i deali ne yakı n ol duğunu göst er mekt edir.
İdeall eri ndeki/ hayall eri ndeki konut un özelli kl eri yle il gili ise;
Fonksi yonel; %15
Fi zi ksel konf or; %26
Me kansal organi zasyon; %13
Es nekli k; %11
Ekono mi k; %13
Güvenli k; %22
cevapl arı veril mi ştir. G- 18 sokakt a ot uran dar gelirli; konut unun ı sı, nem, yalıtı m,
güneşe yöneli m, t opograf ya, ı şı k gi bi özelli kl ere sahi p ol ması nı ve konut unun
güvenli ol ması nı i st e mekt edir. Fonksi yon, esnekli k, mekansal or gani zasyon ve
ekono mi kli k i ki nci sırada gel mekt edir. He m beden, mekan, al an he m de mi marlı k;
“i deal ev”i n kur ul ması/ kur gul an ması süreçl eri ni n ar açl arı i ken, bir anda çözül mesi/
çözü ml en mesi süreci ni n araçl arı na dönüşebili yorlar[89].
Kaçel‟ i n makal esi nde konf orl a il gili; Roberts, i şçi sı nıfı konutl arı nı n sağlı klı ol ması
içi n ev, i yi haval andırıl malı, döşe mel er de kur u ol malı dır. Bunun i çi n il k olarak evi n
konu muna, t e mell eri ne ve drenajı na; i ki nci ol arak da dı ş duvarl arı n ve çatı nı n yapı
mal ze mel eri ne di kkat edi l meli dir. Evi n i çi nde hava sirkül asyonunu sağl a mak i çi n de
açı klı kl ar yet erli sayı da, t avan yüksekli kl eri i se yet erli öl çekl erde ol malıdırl ar[89].
Bahsedil en konutl ar mi mar Henr y Roberts‟i n 1851‟ de yaptı ğı “ Dört aile i çi n model
konutl ar”ı dır. Amacı dar gelirli işçi sı nıfl arı i çi n büyük öl çekt e apart man bl okl arı
yeri ne konf or ve ekonomi yi bul uşt uran pl anlı konutl ar i nşa et mek ve ticari a maçlı
müt aahhitleri n bu konutları ör nek al arak kabul et mel eri ni sağl a maktır[89]. Bur ada
dar gelirli i çi n il k düşünül en fi zi ksel konf or ol muşt ur. G- 18 sokakt a yapı lan ankett e,
aynı i hti yaçl ar çı kmı ştır. Konutl arı ndan me mnun ol ma mal arı nı n en büyük sebebi
ol arak, konutl arı nı sağlı klı gör me mel eri, her an konutl arı nı aşırı yağ mur sonucu sel
bas ması,

yet erli

ı şı k al a ma ması,

boya ma,

çatı

onarı mı

gi bi i hti yaçl arı

yapa ma mal arı nı göst er mişl erdir. Bu nedenl e, il k ol arak konf or ve bunun bir sonucu
ol arak da “başl arı nı sokabil ecekl eri güvenli bi r yer” i st e mi şl erdir. Mobil konut
par kl arı nı n kull anı cısı na sağlı klı bir ort a msağl a ması, güvenli ği ni n i yi ol ması, mobil
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konut biri mi ni n konf orl u, esnek, maksi mu mi şl eve sahi p ol ması ve ekonomi k ol ması
mobil konutl arı n dar gelirli ni n i deali ne yakı nlı ğı nı göst er mekt edir. Bu nedenl e de
geliş mi ş ül kel er de de mobil konutl ar ve mobil konut par kl arı dar gelirlileri n konut
sor ununun çözü münde kull anıl mı şl ardır.
6. 2. 3. Sonuç
Bu ar aştır mada mobil konutl a il gili ol an kı sı ml arın anali z aşa ması nda dar gelirli ni n
mobil konut a gayet sı cak baktı ğı ve özelli kl e araştır mada i deall eri ndeki konut a mobil
konut un yakı n ol ması di kkat çeki ci dir. Dar gelirliler mobil konut u yere yakı n ol ması,
hareket edebil mesi, moder n bir gör ünt üsünün ol ması, yuva hi ssi uyandırması, he m
araba he m ev ol abil mesi, özgürl ük se mbol ü ol ması, manzaranı n i st edi ği za man
deği ştirebil eceği ni düşünmesi gi bi nedenl er den t erci h et mi şl erdir.
6. 3. Adı m III. Istanbul Tekni k Üni versitesi Mi marlı k Fakültesi’ nde Li sans,
Yüksek Li sans ve Dokt ora Öğrencil eri ni n Mobil Konutl arı n Tür ki ye’ de
Uygul anabili rli ği Konusuna Bakı Ģı
6. 3. 1. Amaç:
Mobil konutl arı n Tür kiye‟ de uygul anı p uygulana mayacağı nı n t espit edil meye
çalışıl ması.
6. 3. 2. TaĢ kı Ģl a’ da Mobi l Konut a Nasıl Bakılı yor?
Bu konuda 30 dokt ora, yüksek lisans ve lisans öğrenci si ne açı k uçl u, yarı açı k uçl u
ve kapalı sor ul ar sor ul muşt ur. Araştır mayl a il gili şu sonuçl ar çı kmı ştır:
İl k sor uda mobil konutları 4 ana gr uba ayırıp bu mobil konut ör nekl eri nden
hangi si nde daha çok yaşa mak i st edi kl eri ni derecel endir mel eri ve neden o konut
ti pi nde daha çok yaşa mak ist edi kl eri sor usu yöneltil di. ( Tabl o 6. 3)
Anket e katılanl arı n büyük bir çoğunl uğu modül er konut u esnek ve sağlı klı ol ması
sebebi yl e biri nci sıraya yerl eştir mi şl erdir. Kar avanı i se gerçek bir mobil konut yani
hareketli ol ması ve özgür yaşa mı si mgel e mesi ni neden ol arak göst er mi şl er ve i ki nci
sıraya yerl eştir mi şl erdir. Ol u ms uz ol arak bakıl an kağıt evi n sadece geçici a maçlı
kull anıl abil eceği veya acil konut i hti yacı nda kullanıl abil eceği ancak bir ev i şl evi
göre meyeceği ni neden ol arak göst er mi şl er ve üçüncü sıraya yerl eştir mi şl erdir.
Pr efabri k konut a da seri bir şekil de üretilebil mesine r ağ men sı kı cı, monot on ve hi çbir
est eti ği ni n ol madı ğı nı neden ol arak göst er mi şl er ve son sıraya yerl eştir mi şler dir.

136

Bu da endüstrileş meyl e ort aya çı kan st andar dizasyona yeni anl a ml ar katıl ması
gerekti ği ni, daha esnek ve mobil ol arak da kull anıl abil en konutl arı n önceli kli t erci h
edil eceği ni açı ğa çı kar mı ştır.
Tabl o 6. 3. Mobil
Mobil
konut
ti pl eri
Kağıt ev
Modül er konut
Pr efabri k konut
Kar avan

Konut Ti pl eri ni n Önceli k Sırası
1. çok i yi
2. i yi

3. ort a

4. köt ü

%6
% 56
%4
% 34

% 34
%9
% 31
% 10

% 25
%0
% 47
% 18

% 22
% 28
%6
% 32

Di ğer bir sor u i se mobil konutl arı n neden gelişmi ş ül kel er de( Ameri ka başt a ol mak
üzere) t erci h sebebi ol duğu il e il gili sor udur. Verilen cevapl ar i se aşağı daki gi bi dir:
( Tabl o 6. 4)
Tabl o 6. 4. Mobil Konutları n Geliş mi ş Ül kel erde Ter ci h Edil me Sebepl eri
Mobil Konut un Geliş mi ş Ül kel erde Yüzdeli k Oranl ar( %)
Ter ci h Edil me Sebepl eri
Hafif bir strükt üre sahi p ol ması
%9
Taşı nabilir ol ması
% 28
Her t ürl ü gelir grubuna hitap et mesi % 11
Sür dür ül ebilir ol ması
% 12
Es nek ol ması
% 14
Ekono mi k ol ması
% 23
Sağlı klı ol ması
%2
Di ğerl eri
%1
Mobil konutl arı n t erci h edil me sebebi ol arak daha çok t aşı nabilir ve ekono mi k
ol ması en öne mli krit erdir. Di ğer öne msıral arı i se sırayl a; esnekli k, sür dürül ebilirli k,
her t ürl ü gelir gr ubuna hit ap et mesi, hafif bir strükt üre sahi p ol ması ve sağlı klı
ol ması dır.
Di ğer bir sor uda mobil konutl arı n Tür ki ye‟ de ne a maçl a kull anıl abil eceği sor usudur.
Bu sor uya verilen cevaplar aşağı daki gi bi dir: ( Tabl o 6. 5 )
Tabl o 6. 5. Mobil Konut un Tür ki ye‟ de Kull anıl ma Amaçl arı
Mobil Konutl ar Tür ki ye‟de Ne Amaçl a Yüzdeli k Oranl ar( %)
Kull anıl abilir?
Turi z m Amaçlı
% 20
Sı k Yer deği ştirenl er İçi n
%5
Sür ekli Kal ma Amaçlı
% 13
Acil Konut İhti yacı Amaçlı
% 26
Ar aştır ma, eğiti m Amaçl ı
% 16
Öğr enci, işçi kesi m gi bi sekt örl er içi n
% 20
Di ğer
%0
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Tür ki ye‟ de mobil konut lar daha çok acil konut i hti yacı, geçi ci a maçlı ve t uri z m
a maçlı ol arak kull anıl ması gerekti ği sonucu çı k mı ştır. Ancak gecekondu böl gel eri ve
çökünt ü al anl arı nda düzenli mobil konut sit el eri nin kent sil üeti ni her za man daha i yi
gör üneceği düşünül düğünden bu a macı n belirtil mesi ne yöneli k özel bi r sor u
sor ul muşt ur.
Tür ki ye‟ de mobil konut lar gecekondul aş mayı önl e mek i çi n uygul anabi lir mi ve
neden sor usuna verilen cevapl ar aşağı daki gi bi dir:
Tabl o 6. 6. Gecekondu Sor ununa Bi r Çözü m Önerisi Ol arak Sunul an Mobil Konutl a
İl gili Düşüncel er
Düş üncel er
Evet
Hayır

% 44
% 56

Mobil konut ve mobil konut par kl arı nı n uygul anabil mesi i çi n Tür ki ye‟ de fi nansal ve
ekono mi k yönden i yi ol ma dı ğı sürece uygul anacak her hangi bir mobil konut par kı nı n
i yi ol a mayacağı cevabı veril mi ştir. Ekono mi ni n ve fi nans sor ununun çözül mesi
hali nde i se özelli kl e İst anbul‟a yeni bir hava kat acağı, gecekondul aş madan kaynaklı
çirki nl eş mi ş ol an kent silüeti ni n düzel eceği cevapları veril mi ştir.
Buna benzer cevapl arı n veril me i hti mali düşünül erek “İst anbul‟un herhangi bir
se mti nde mobil konut yerleş mesi gör mek i st er mi ydi ni z” sor usuna aşağı daki cevapl ar
veril mi ştir: ( Tabl o 6. 7)
Tabl o 6. 7. İst anbul‟da Mo bil Konut Gör mek İ st enil mesi/İst enil me mesi Yüzdeli k
Or anl arı
Düş üncel er
Evet
Hayır

% 78
% 22

İnsanl ar İst anbul‟un her hangi bir se mti nde mobil konut yerl eş mesi gör mek
ist e mi şl erdir. Büyük bir çoğunl uk kent dı şı nda, me vcut ol an gecekondul arı n yeri nde
mobil konut par kl arı gör mek i st edi kl eri ni ifade et mi şl erdir. Nerel erde mobil konut
gör mek ist edi kl eri yl e il gili sor uya ise cevapl ar aşağı daki gi bi dir: ( Tabl o 6. 8)
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Tabl o 6. 8. İst anbul‟da Uygul anabil ecek Mobil Konut Par kl arı Yerl eri
İst anbul‟daki se mtl er
Yüzdeli k Oranl ar( %)
Boğaz‟ da
%5
Or manlı k Bir Al anda( Bel grad Or manı)
% 28
Kent Dı şı nda( Sili vri, Beyli kdüzü …)
% 45
Kağıt hane, Ali beyköy, Ümr ani ye, Sl a ml ar % 22

İnsanl ar mobil konut par kl arı nı daha çok şehir dı şı nda, or manlı k yerlerde veya
gecekondu böl gel eri nde gör mek i st e mekt edirl er. Böyl e bir mobil konut par kı nda
yaşa mak i st eyi p i st e medi kl eri yl e il gili sor uya ise aşağı daki cevabı ver mi şl erdir:
( Tabl o 6. 9)
Tabl o 6. 9. Mobil Konutta Yaşa mak İst eyi p İst e me me Yüzdel eri
Düş üncel er
Evet
Hayır

% 50
% 50

Mobil konutt a yaşa mak i st e mel eri ni n sebebi ol arak şehri n gür ült üsünden uzakl aş ma,
farklı yerl er gör me, keyi fli bir t atil geçir me, doğayl a barışı k ol mak, doğanı n i çi nde
yaşa mak ve özgür bir yaşa m t arzı na sahi p ol unacağı göst eril mi ştir. Mobil konutt a
yaşa mak i st e me mel eri ni n sebebi ol arak i se ol ası kur ul acak ol an mobil konut par kı nı n
kent dı şı nda kur ul acağı i çi n kent mer kezi ne uzak ol acağı, st abil konut u t erci h
et mel eri(kendil eri ni daha güvende hi ssdi yorl ar) ve mobil konut un sürekli kal ma i çi n
uygun ol madı ğı cevapl arı veril mi ştir.
6. 3. 3. Sonuç
Mi marlı k öğrencil eri ve mi marl ar mobil konut u yaşanabilir çevreler ol arak
gör mekt edirl er. Ancak yet erli fi nans manı n sağlana madı ğı sürece mobi l konut un
ül ke mi zde uygul a ma ol anağı bul a mayacağı nı s öyl e mi şl erdir.

Mobil konutl ar

gecekondul aş mayı önl eme k i çi n Tür ki ye‟ de uygul anabilir. Ancak bunun i çi n
yapıl acak ol an mobil konut par kl arı nı n Tür k evi ni n ve Tür k mahall el eri ni n
nit eli kl eri ni

de

yansıt ması,

i kli msel

koşullara

uyu ml ul uk

gi bi

krit erl eri

sağl ayabil mesi gerekti ği ve bunun i çi n de fi nansal kaynakl arı nı n ve ekono mi k
sor unl arı n çözül mesi gerekti ği gi bi sonuçl ar çı karıl mıştır.
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7.

SONUÇLAR VE ÖNERİ LER

Günü müzde mobilite ol dukça öne m t aşı makt adır. Gelişen t eknol oji yl e bi rli kt e daha
da çok il gi gör meye başlayan mobil t asarı ml ar ( bil gisayar, cep t el efonu) yavaş yavaş
konut u muzun da bir parçası hali ne gel mi şl er hatta bu nokt ada t asarı mcı yı daha da
farklı nokt al ara göt üren mobil konut t asarı ml arı, yür üyen , yüzen kent çalış mal arı
i nsan zi hni nden çı k mı ş gerçeğe doğr u il erl e meye başl a mı ştır. Gel ecekt eki konutl arı n
da mobil ol mal arı i çt en bil e değil dir. Bu nedenl e mobilite kavra mı nı n yeni den
i ncel en mesi ve konut ünit el eri ni n gel eceğe endeksli t asarlan ması gerekme kt edir.
Ancak şu an i çi n üt opik kal an bu kavra ml arı n dı şı nda mobil konut t asarı ml arı
günü müzde;
-hafif bir taşı yı cı siste me sahi p ol ması,
-taşı nabilir ol ması,
-esnek ol ması,
-geri dönüşü münün ol ması,
-ekono mi k ol ması,
-her t ürl ü gelir grubuna hit ap et mesi,
-sağlı klı ol ması, gi bi özelli kl eri nden dol ayı gerek Ameri ka’ da gerekse de
Avr upa ül kel eri nde konutl a il gili çeşitli sor unları n çözü münde kull anıl mı ştır ve
kull anıl makt adır da.
Mobil konut denili nce ül ke mi zde sadece karavanlar akl a gel mekt edir. Ancak mobil
konut un t anı mı sadece kendi kendi ne gi den altında şasesi bul unan yapı değil; tır,
ka myon, ge mi, tren, helikopt er gi bi her hangi bir taşı ma aracı yl a veya i nsan gücüyl e
gi deceği yere göt ür ül ebilen, i ç di zaynı yapıl mış, hafif bir t aşı yı cı strükt ür den
ol uş muş, daha çok çekirdek ail el er i çi n t asarlanmı ş sadece i çi nde değil dı şı nda da
esnek ol an yapıl ardır.
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Mobil konutl arı n kendi si ni n de hareket et mesi, onun her t ürl ü i kli msel koşull ara
uy ması nı sağl a makt adır. Çünkü mobil konut uğranıl an yer deki manzaraya gör e,
gel en r üzgara, güneş açısı na göre konu ml andırılabilir. Nit eki m geliş mi ş ül kel er deki
mobil konut par kl arı nda mobil konut biri mi nin al abil eceği maksi mum i kli msel
konf or düşünül erek, mobil konut parsell eri düzenl enir. Bu parsell erdeki el ektri k
trafosunun ve su deposunun yeri esnekli ği ni az da ol sa kı sıtlasa da st abil
konutl ardaki gi bi katı bir sı nırl a ma yokt ur. Mobil konutl arı n yapı mı nda kull anıl an
hafif strükt ürl er ve kull anıl an esnek el e manl ar da konut un her t ürl ü i kli msel konf ora
uy ması nı sağl a makt adır.
Es nekli k st ati k konutl arda sadece i ç t asarı mda sı nırlı yken, mobil konut ta konut un
kendi si de esnektir. Ör neği n mobil konut i st enil en za manda, i st enil en yer de ve
ist enil en açı da her hangi bir al ana yerl eştirilebilme kt edir. Ancak st abil konutt a bu
mü mkün değil dir. Özellikl e son yıllarda yapıl an mobil konut t asarı ml arı nda i ç i çe
geçen biri ml eri n kalı nacak yere geli ndi ği nde açıl arak büyük bir konut hali ne
gel ebil mesi t ekrar yer deği ştirileceği nde de yeni den küçük bir biri m hali ne
dönüş mesi mobil konut a il gi ni n daha çok art masını sağl a mı ştır.
Mobil konutl arda kull anılan mal ze meni n kı sa süreli ol ması ( 15- 20 yıl) ol u ms uz bir
özelli k gi bi gör ül se de kull anıl an mal ze meni n eski di kt en sonra bil e kullanıl abilir
ol ması yani geri dönüşümünün ol ması çağı mı zı n en büyük sor unl arı ndan bi ri ol an
sür dür ül ebilirli k konusunda ol u ml u bir özelli ktir. Aynı za manda mobil konut un her
t ürl ü i kli msel koşul i çi n alt ernatif mal ze mel eri nin de ol ması(duvar kalı nlı ğı, ı sı ve
ses yalıtı mı, ı şı k al ma) ileri de f ar klı bir i kli msel böl geye gi den mobil konut i çi n yeni
bir seçenek ol uşt urabil mekt edir.
Mobil konutl arı n bir üreti m şekli ol arak ort aya çı k ması ve ekono mi k ol ması
nedeni yl e gerek geliş mi ş ül kel erde gerekse de geliş mekt e ol an ül kel erde ol uşan
konut sor ununun çözü münde devl eti n kull andı ğı bir konut ti pi ol muşt ur. Özelli kl e II.
Dünya savaşı sonrası ol uşan aşırı nüf us artışı ve i ş edi n mek a macı yl a köyden kent e
göç sonucunda kentl erde ol uşabil ecek kaosu azalt mak a macı yl a devl eti n de
dest eği yl e mobil konut yerl eşi ml eri yapıl mı ştır.
Geliş mi ş ül kel erde ol uşan konut sor unu fi zi ksel eski me sonucu ol uşan bi r ol gudur.
Kent mer kezi nde bul unan bi nal arı n eski mel eri ve kent mer kezi ndeki aşırı yoğun
nüf us nedeni yl e kent merkezi nde yaşa makt an sı kılan yüksek gelirli kesimi n t erci hi
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kent dı şı nda bahçeli bir sit ede ot ur maktır. Bu nedenl e hı zlı üreti m mobil konutl ar
yüksek gelirli kesi mi n t erci hi ol muşt ur. Çünkü kent et ekl eri nde yapıl an mobil konut
par kl arı nda her t ürl ü sosyal akti vit el er var dır ve mobil konut i çi n ayrıl an parsell er de,
bahçesi ne bir havuz koyul abil mekt e, konut una ek bir oda yapıl abil mekt e, besl enil en
hayvana bir kul übe yapılabil mekt edir. Yani bir mobil konut yerl eş mesi nde her hangi
bir t opl u konut yerleş mesi nde ol ması gereken büt ün nit eli kl er var dır.
Geliş mekt e ol an ül kel er de i se mobil konutl ar ekono mi k ve seri üreti m ol dukl arı i çi n
devl et ve di ğer konut i darel eri t arafı ndan dar gelirli ni n konut sor ununun çözü münde
kull anıl mı ştır. Mobil konut par kl arı dar gelirli ye ekono mi k ol ması nı n dı şı nda alt
yapı sı yapıl mı ş sağlı klı yerl eşi m yerl eri de sun makt adır.
Mobil konutl ar sadece çeşitli gelir gr upl arı i çi n terci h sebebi dir denil e mez. Çünkü
mobil konutl ar aynı za manda ail eni n yaşa mt arzıyl a da il gili dir. Mobil konutl ar, daha
çok yaşlı ve genç kesi mi n t erci hi ol ması nı n yanı nda çocukl u ail el er i çi n de r ağbet
gören bir konut ti pi dir. Çocukl arı nı apart man çocuğu ol arak yetiştir mek ist e meyen
ail el er, çocukl arı nı n doğanı n ni metl eri nden f aydal an ması i çi n mobil konut u t erci h
ederl er. Emekli ve yaşlı kesi mi çi n i se mobil konut un he m yere yakı n bir konut ti pi
ol ması he m de daha kol ay t e mi zl en mesi t erci h nedenl eri dir. Gençl er i çi n özgür bir
yaşa m ve yeni yerl eri keşfet mek i st eği onl arı n hayall eri ni süsl er. Bu nedenl e de
mobil konutl ar genç kesim i çi n de terci h sebebi dir.
Mobil konutl ar birçok kesi m t arafı ndan t erci h edil ebil mesi ne r ağ men büt ün bi r
t opl umun mobil bir yaşamı t erci h et mesi bir kaosa neden ol abil mekt edir. Bu nedenl e
bu t ez kapsa mı nda mobi l konut un Tür ki ye’ de çeşitli kesi ml er i çi n sürekli ve geçi ci
konakl a ma a maçlı bir alter natif ol abil eceği düşünül müşt ür.
Mobil konutl ar kull anı m a maçl arı na göre aşağı daki gi bi sıral anabilirler:


Geçi ci Konakl a ma a maçl ı mobil konutl ar (sirkl er, i ş hayatı nedeni yl e
şehir şehir dol aş mak zorunda ol anl ar, nehir konutl arı, ka mpi ngl er,
moca mp,t atil köyl eri gibi t uri z m a maçlı mobil konutl ar, depr e m
konutl arı, savaş sonrası yapıl an prefabri k konutlar gi bi doğal afetl er
ya da savaş sonrası acil konut i hti yacı nı sağl a mak a maçlı kull anıl an
mobil

konutl ar,

gezi ci küt üphanel er, l abaratuvarl ar,

araştır ma

ünit el eri, iş hayatı nedeni yl e şehir şehir dol aş mak zor unda ol an kesi m
içi n yapıl an karavanl ar gibi araştır ma a maçlı mobi l konutl ar)
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Sür ekli kal ma a maçlı mobil konutl ar ( Kentl erde gecekondul aş mayı
önl e mek a macı yl a dar gelirliler i çi n yapıl an mobil konutl ar, yüksek
gelirliler ve ort a gelirliler i çi n t asarlanan mobil konutl ar, apart manda
yaşa mayı sev meyi p doğayl a büt ünl eşi k yaşa mayı seven ki şil er i çi n
tasarlan mı ş mobil konut al anl arı, çok katlı bir strükt ür i çerisi ndeki
konut biri ml eri mobil ol an t asarı ml ar) .

Bi rçok ül kede öne mli bir yeri ol an mobil konutl ar ül ke mi zde yet erli il gi yi
göre me mi ştir. Ta ki 1999 İ z mit depre mi ol ana kadar. Günü müzde ol ası bir depr e m
sonrası üretilecek konut t ür ü i çi n mobil ünit eler düşünül mekt edir. Tabii ki bu
ünit el eri n t asarl anırken çağdaş ol mal arı nı n yanı nda i kli msel koşull ara, kültüre, sosyal
ilişkil ere de di kkat et mek gerekir.
Ül ke mi zdeki kent nüf usunun büyük bir çoğunl uğu dar gelirlilerden ol uşma kt adır.
Dar gelirlileri n yap mı ş ol dukl arı gecekondul arı n kenti n sil üeti nde ol ums uz bir et ki
yaptı ğı nı düşünürsek, tı pkı di ğer ül kel eri n yaptı ğı gi bi devl et aracılı ğı yl a bu gr uba
mobil konut al anl arı yaptırılarak, sağlı klı bir şekilde yaşa ma şansı verilebilir.
Ül ke mi zde mobil konut un bir di ğer öne mli kull anı mal anı nı da alt ernatif t uriz mi n bir
parçası ol an ka mp ve karavan t uri z mi dir. Bili ndi ği gi bi Tür kl er yüzyıllar boyunca
göçebe bir yaşa ms ür müşlerdir. Ancak kentt en de hi çbir za man uzak kal ma mı şl ardır.
Kentl e hep i çli dı şlı ol muşl ardır. Kenti n sı nırlılığı onl arı sı ktı ğı i çi n göçebe hayatı
terci h et mi şl erdir. Ancak çoğu Tür k’ ün de hal a i çleri nde o göçebe duygul arı n ol duğu
tartışıl maz. Bel ki de sadece Tür kl er değil büt ün i nsanl arı n. Çünkü mobil yaşa m
özgürl ükt ür, harekettir.
Mobil konutl arı n Tür kiye’ de uygul anabil mesi i çi n yet erli fi nans manı n ol ması ve
devl eti n bu t arz yerl eşi m yerl eri ni n yapıl ması na dest ek ver mesi gerekir. Bu nedenl e
denil ebilir ki mobil konutl arı n uygul anabil mesi içi n biri nci şart mobil konut un seri
bir şekil de üretilebil mesi i çi n yet erli fi nans manı n ol ması

ve ekono mi ni n

düzel mesi dir. Çünkü mobil konutl ar t ekil ol arak uygul andı kl arı za man çok mali yetli
ol mal arı na rağ men, seri üreti me geçiril di kl eri nde çok ekono mi k ol urlar.
Mobil konut par kl arı nı n uygul anabil mesi ve mobi l konutl arı n ül ke mi zde bi r alt ernatif
hali ne gel ebil mesi i çi n başka bir önceli k i se ül kemi zde hal a ol mayan arsa ür eti mi ni n
yapıl ması gerekir.

143

Ül ke mi zde daha çok arsa pl anl a ması yl a il gili ka mpi ng al anl arı veya depr e m
konutl arı i çi n al anl ar bırakıl makt adır. Ancak günü müzde bazı ka mpi ngl er yı kıl arak
yeri ne beş yıl dı zlı ot ell er yapıl makt a, depre m gi bi doğal afetl er sonrası yerleşi mi çi n
ayrıl an yerl eri n i se ne al t yapı sı var dır ne de bu al anl ara ul aşı m ağı düşünül müşt ür.
Bu nedenl e de bu al anl arda yaşa mayı hal k il k aşama da kabul et me mekt edirler.
Bunl arı n yanı nda kentl eri n düzenli büyü mesi i çi n dar, ort a ve yüksek gel irliler i çi n
üretil mi ş arsal arı n ol ması gerekir. Bu ayrıl an al anlara gerekli alt yapı nı n ve ul aşı mı n
da getiril mesi yl e mobil konut par kl arı bir alternatif ol abil ecektir. Bu al anl ar
üretil di kt en sonra kurall ar çerçevesi nde i mara açılması da gerekir.
Mobil konut par kl arı nın kull anı cısı na güvenli, sağlı klı, ekono mi k bir ort a m
sağl a ması na r ağ men günü müzde Tür ki ye’ de hala kent pl anl a mada kull anıl ma ması
il gi nçtir.
Mobil konut un çok seçenekli bir gelir gr ubuna hi tap et mesi geliş mi ş ül keler de t erci h
sebebi ol ması na neden ol muşt ur. Dar gelirli kesi mdevl eti n de dest eği yl e mobil konut
sahi bi ol muşt ur. Ül ke mi zde de çeşitli i yil eştir me pr oj el eri nde ve yeni konut çözü mü
öneril eri nde dar gelirli kesi mi çi n mobil konutl ar ve mobil konut par kl arı bi r öneri
ol muşt ur. Ort a ve yüksek gelirli kesi m de ya kendi i mkanl arı yl a ya da konut
sekt ör ündeki kur ul uşl ar aracılı ğı yl a konut sahi bi ol muşl ar dır. Özelli kle yüksek
kalitede yapıl an mobil konut par kl arı nda her t ürl ü sosyal i mkanl arı n ol duğu, spor
al anl arı, çocuk oyun al anl arı, havuz, mar ket, okul, post ane gi bi biriml eri yl e bir
kasaba i zl eni mi ver mekt edir. Ancak ül ke mi zde bu şekil de i şl eyen bir mobil konut
par kı yokt ur.
Geliş mi ş ül kel erde mobi l konut yerl eşi ml eri şehir dı şı ndadır ve sadece i ş a macı yl a
kent i çerisi ne gelirl er. Kent i çerisi nde bul unan apart manl ar da i se dar gel irli kesi m
yaşa makt adır. Ül ke mi zde i se bu dur u m t a m t ersi özelli k t aşı makt adır. Çünkü
ül ke mi zde apart manda ot ur mak st at ü göst ergesi dir. Ancak son yıll arda ül kemi zde de
kentt en uzakl aş ma eğilimi doğ muşt ur. Mobil konutl arı n bir apart man dairesi nden
hi çbir far kı yokt ur. Mobil konut par kı da apart manı n dairel eri ni n yan yana di zil mi ş
hali gi bi dir. Bu nedenl e mobil konutl arda yaşam t arzı nı n he m apart man hayatı na
benze mesi he m de Tür k kült ür üne yakı n ol ması mobil konutl arı n Tür ki ye’ de sosyal
açı dan uygul anabil eceği ni kol ayl aştır makt adır.

144

Ancak mobil konutl arın uygul anabil mesi i çi n bazı sor unl arı n da çözül mesi
gerek mekt edir. Bunl ar:
- Kent pl anl a mada arsa planl a manı n yapıl ma mı ş olması
- Konutl ar geliş mi ş ül keler de kı sa za manda t e mi n edil ebilirken ül ke mi zde bu s ür e
gel eneksel yapı m yönt e mleri ni n biti m aşa ması yl a aynı sürede ol ması
- Konutl arl a il gili bazı st andartl arı n ol uşt ur ul a ma ması
- Ol ası afetl erde kull anılabil mesi i çi n geçi ci konutl arl a il gili hal a st okl a ma
yapıl ma mı ş ol ması
- Alt yapıl an manı n Avr upa Birli ği ne gir me süreci nde hal a çözül e me mi ş ol ması
- Özelli kl e depre m s onrası acil konut seçi mi nde ekono mi k ol duğu i çi n seçilen ancak
Tür kl eri n ki mli ği ne uy mayan modell eri n seçil mesi
-İl k yatırı mda at el yel eri n kur ul abil mesi içi n kapit ali n yüksek ol ması gerektiği
- Mali yeti n fazl a art maması i çi n bil eşen çeşitl eri ni n az t ut ul ması ve t rafi k
şart na mel eri ni n boyut sal ol arak t asarı m özgürl üğünü kısıtla ması
- Kalifi ye el e mana i hti yaç duyul ması ve uz man işçi yetiştir mek zor unl ul uğu
- Ür eti msırası nda det ayları n i yi çözül mesi, mont ajı n kol ayl aştırıl ması ve üreti mi çi n
at el yeye i hti yaç duyul ması
- Depol a ma ve nakli ye sorunl arı
-İyi çözül me mi ş det ayl ar sonucu ol uşabil ecek konut a ait fizi ksel sor unl arı dır.
Büt ün bu sor unl ar çözül düğü za man Tür ki ye’ de mobil konutl ar ve mobil konut
par kl arı uygul anabil ecektir. Ül ke mi zde mobil konut ve mobil konut par kları yl a il gili
eğiti m verilirse ve yet erli fi nans man bul unursa; uygul anacak ol an mobil konut
yerl eş mesi ne i yi bir alt yapı da sağl anırsa ül ke mi zde de düzenli, kent sil üeti ni
boz mayan, sağlı klı yaşama koşull arı nı sağl ayan, doğayl a barışı k yerl eşiml er ort aya
çı kmı ş ol acaktır.
Bu t ez kapsa mı nda mobi l konutl ardan genel anl amda bahsedil mi ştir. Mobil konut un
ül ke mi zdeki anl a m kar maşası ve ül ke mi z koşull arı na uygunl uğu i ncel en mi ştir.
Mobil konutl ar konut biri mi hari ci nde gezi ci küt üphanel er, sağlı k biriml eri gi bi
sosyal bi ri ml er i çi n de kull anıl abil mekt edir. Çadı r bir mobil konut çeşi didir. Yatl ar
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ve ge mil er i se gerek geçici konakl a ma a maçlı gerekse de sürekli konakl ama a maçlı
kull anıl makt adır. Ancak bu t ez kapsa mı nda bu konul ara fazl a deği nil me mi ştir. Bu
tez kapsa mı nda yal nı zca mobil konut biri mi ol arak parçal arı fabri kada ür etil en
biri ml er el e alı nmı ştır. Bu nedenl e il eri de mobil sosyal yapıl ar, çadır strükt ürl er,
ge mil er ve su üst ü yerleş mel eri yl e il gili araştır mal ar yapıl abilir. Ayr ıca mobil
konut un t asarı m ve t eknol oji boyut uyl a il gili araştır mal ar da yapıl abilir.
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