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ÖZET

• Uydu Kentlerin tasarımında kullanılmak üzere önerilen boğuculuk 
kavramı, yapı adaları içindeki her bir yapının birbirine olan etkisini 
tanımlamak üzere Newton’un çekim yasasından yola çıkılarak 
geliştirilmiş yeni bir büyüklüktür. 

• Bu büyüklük yapıların hacimleri ile doğru orantılı ve birbirlerine olan 
yapı dış kontörleri arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır. 

• Ancak boğuculuğu oluşturan nesneler uydu kentlerin yapılandırıldığı 
sahalarda yalnızca insan eliyle oluşturulan yapılar değildir. 

• Ayrıca boğuculuk, yalnızca yapılara değil, yapıların içindeki insanlara 
etkiyen bir sanal etkidir



Özet (Devam)

• Bu sanal etkinin üçüncü boyuttaki değişimi de fonksiyon 
tanımında belirtilmelidir. 

• Bu çalışmada, üç boyutluluğu da göz önüne alan, yapı 
alanlarının içinde ve çevresinde olan doğal nesnelerin ve yapı 
adaları içindeki yapıların boğuculuk etkisini belirten 
değişkelenmiş bir boğuculuk fonksiyonu tanımlanmıştır. 

• Çalışmada önerilen değişkelenmiş  boğuculuk fonksiyonunun 
uygulandığı bazı örnek hesaplamalar sunulmuştur.



GİRİŞ

• Büyükşehirlerde artan nüfus ihtiyacını karşılamak için bir çözüm 
olarak kullanılmaya başlanan uydu kent kavramı artık ülkemizde 
TOKİ’nin de teşvik politikalarıyla bir çok il ve ilçede karşımıza 
çıkmaya başlamaktadır. 

• Ancak şehir ve bölge planlama açısından toplumsal mutabakat 
içinde bazı değerlerin tam olarak oturmaması nedeniyle alışılagelen 
yöntemlerle ve metriklerle yapılan tasarımlar uygulama aşamasında 
tam olarak gerçeklenememekte ya da sonrasında bazı imar planı 
tadilatları ile tasarımın ruhuna aykırı yeni yapıların oluşumuyla temel 
ilkelere uyum kaybolmaktadır. 



GİRİŞ (devam)

• Şehir ve bölge planlamada emsal veya yoğunluk terimiyle açıklanan büyüklükler bir 
bölgenin tamamını veya bir parselin içindeki yapıyı betimlemektedir . 

• Yazarın daha önceki bildirilerinde sunulan boğuculuk kavramı ise bir yapının 
bulunduğu yapı adasındaki ve komşu yapı adalarındaki yapılara olan etkisini veya 
diğer yapıların ilgili yapıya etkisini nicel olarak betimlemeye çalışmaktadır . 

• Önerilmiş olan modelde arz yüzeyinin düzlem olduğu varsayımı ile iki boyutlu bir 
inceleme yapılmış ve yapılar için oluşan toplam boğuculuk değerleri sunulmuştur



GİRİŞ (devam)

• Bu çalışmada ise önerilmiş olan model için bir kaç 
geliştirici öneri tartışmaya açılmaktadır. 

• Öncelikle model üç boyutlu bir arazi yapısı üzerinde 
tanımlanmıştır. 

• Model içinde tepe, ağaç gibi doğal nesnelerin de 
boğuculuğa etkisi göz önüne alınmıştır. 

• Yapıların birbirine olan boğuculuk etkisinde yapıların 
ağırlık merkezlerinin  arasında oluşan doğrunun yatay 
düzlemle yaptığı açıya göre değiştirilmiştir



BOĞUCULUK KAVRAMI 
İÇİN MATEMATİKSEL 

MODEL

Şekil 1. Bir bölge içindeki konut oluşumuna engel (gri) bölgeler ve 
yapılar



Şekil 2. 
Çoklu bölge, doğal yapı bölgesi ve konut dışı 
yapı modeli



Boğuculuk İfadesi Temel 
Denklemi
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Yapılar Arası Uzaklık
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Toplam Boğuculuk
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DOĞAL BOĞUCULUK 

• Bir yapıya etki eden doğal bir nesnenin boğuculuk etkisi  
doğal nesnenin hacmi ile doğru orantılıdır.

 
• Boğuculuk ifadesinde kullanılan uzaklık ise doğal nesne 

ile konut veya işyeri amaçlı yapının ağırlık merkezleri 
arasındaki uzaklık olarak ele alınacaktır. 

• Aynı şekilde konut veya işyeri dışı amaçlarla ortamda var 
olan yapay nesneler de doğal nesneler gibi ele alınacaktır



BOĞUCULUK İÇİN DEĞİŞKELEME 
FONKSİYONU

• Boğuculuk fonksiyonunda üç boyutluluğun etkisini 
betimlemek üzere oluşturulan değişkeleme 
(modifikasyon) fonksiyonu iki ayrı fonksiyonun 
çarpımı olarak tanımlanır.

K=   K1(γ)   ·  K2(β,lg,h, lc)  
 
• Bu ifadede K1 (γ) birinci bileşen  K2(β,lg,h, lc)  ise 

ikinci bileşen olarak adlandırılmaktadır.



Değişkeleme Fonksiyonu Birinci 
Bileşeni : K1

K1 ( γ ) =  1  +  ( 2 / π )  γ    



Değişkeleme Fonksiyonu Birinci 
Bileşeni : K1

• K1 fonksiyonunun menzili 0 ile 2 arasındadır.
•  Etkileşen iki yapının birinci bileşen fonksiyon 

değerlerinin toplamı da 2’dir. 
• İlgili açı γ  ise doğrudan doğruya iki yapının 

konumuna bağlıdır.
γ = f(m,i,n,j)  
0 ≤ K1 ( γ ) ≤ 2
K1 ( m,i,n,j) + K1 ( n,j,m,i ) = 2



Şekil 3. Değişkeleme Fonksiyonunun 
Birinci Bileşeni’nin Etkileşim içindeki iki 
yapı için değişimi



Karakteristik Uzunluk

• Yapıların genel durumunu belirtir bir 
büyüklük olarak çalışmada karakteristik 
uzunluk tanımı kullanılmıştır. 

• Karakteristik uzunluk en basit haliyle ilgili 
yapının hacminin küp köküdür.

Lk=(V)⅓    



Değişkeleme Fonksiyonu İkinci Bileşeni K2

• Boğuculuğu etkileyen bir diğer husus ise 
boğuculuk etkisi yaratan yapının uzaklığın 
tanımlandığı doğru parçasına göre 
oluşturduğu cesamettir. 



Koordinat Dönüşümü

• ζ(n,j) =  X(n,j) cos(β) -  Y(n,j) sin(β) + 
xo

• η(n,j) =  X(n,j) sin(β) + Y(n,j) cos(β) 
+ yo

• lg = max(η(n,j)) - min(η(n,j))  



Değişkeleme Fonksiyonu İkinci 
Bileşeni K2

K2= mak( lg/lk , lz/ lk )         veya        

K2= mak( lg/lk , lz/ lk , 1)



Değişkeleme Fonksiyonu İkinci 
Bileşeni K2

• Bu çalışmada birinci seçenek tercih 
edilmiştir. İlgili  denklemde lg 
karakteristik genişlik, lk karakteristik 
uzunluk, lz yapının karakteristik 
yüksekliği olarak tanımlanmaktadır. 

• Çalışmada için yapının yüksekliği 
karakteristik yükseklik ullanılmıştır.



Değişkeleme Fonksiyonu 
İfadesi (Bütüncül)

• Yukarıda tanımlananlara göre 
değişkeleme fonksiyonunun bütüncül 
ifadesi de aşağıda sunulmaktadır:

 
K =  (1 + (2/π) γ)  · ( mak( lg/lk , lz/ lk)  

  



UYGULAMA

• Uygulamada 
bir bölge 
içinde 4 ayrı 
yapının 
toplam 
boğuculuk 
değerleri 
incelenmiştir.



Tablo 1. Uygulamaya Esas Yapıların Fiziksel 
Büyüklükleri

yap
ı 

no.
Genişl
ik (m)

Derin
lik 
(m)

ala
n 

(m2
)

yüksek
lik  (m)

Taba
n 

İrtifa
sı 

(m)

Ağırlık 
Merkezi 
Yüksekli
ği   (m)

haci
m  

(m3)

Lk = V 
1/3
(m)

1 10 10 100 8 0 4 800 9,28

2 10 10 100 12 15 21 1200 10,63

3 10 10 100 16 20 28 1600 11,70

4 20 20 400 20 10 20 8000 20,00



Karakteristik Genişlik Değerleri

lg 1 2 3 4

1 0,00 10,00 28,28 10,00

2 10,00 0,00 20,00 14,14

3 14,14 12,00 0,00 20,00

4 8,00 16,97 16,00 0,00



Tablo 3. 
Yapılar arası ağırlık merkezleri arası uzaklık vektörü 
açısı (γ)

Gama(°) 1 2 3 4

1 0,00 56,31 41,47 56,31

2 -56,31 0,00 45,00 0,00

3 -41,47 -45,00 0,00 -45,00

4 -56,31 0,00 45,00 0,00

Matriste geometrik simetri nedeniyle köşegene göre simetri 
söz konusudur.



Birinci Bileşeni 
Anımsayalım:



Tablo 4. Değişkeleme 
Fonksiyonu Birinci Bileşen 

Değerleri
k1 1 2 3 4

1  1,63 1,46 1,63

2 0,37  1,50 1,00

3 0,54 0,50  0,50

4 0,37 1,00 1,50  
Simetrik terimlerin toplamı tanım gereği 2’ye eşittir.



İkincil Bileşen 
Fonksiyonunun 
Anımsayalım.

K2= mak( lg/lk , lz/ lk )         veya        

K2= mak( lg/lk , lz/ lk , 1)



Tablo 5. İkincil Bileşen Fonksiyona esas  
lg/lk oranları

lg/lk 1 2 3 4

1 0,00 0,94 2,42 0,50

2 1,08 0,00 1,71 0,71

3 1,52 1,13 0,00 1,00

4 0,86 1,60 1,37 0,00



Tablo 6. İkincil Bileşen Fonksiyona esas lz/lk 
oranları

yapı 1 2 3 4

Lz/Lk 0,86 1,13 1,37 1,00



Tablo 7. İkincil Bileşen Fonksiyon 
Değerleri

k2 1 2 3 4

1 0,86 1,13 2,42 1,00

2 1,08 1,13 1,71 1,00

3 1,52 1,13 1,37 1,00

4 0,86 1,60 1,37 1,00



Tablo 8. Değişkeleme Fonksiyonu 
Değerleri

K 1 2 3 4

1  1,84 3,53 1,63

2 0,40  2,56 1,00

3 0,82 0,56  0,50

4 0,32 1,60 2,05  
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Tablo 9. Değişkelenmemiş Boğuculuk 

Değerleri ve Toplam Boğuculuk Değerleri

B 1 2 3 4 TB

1  9600 6400 64000 80000

2 9600  19200 48000 76800

3 6400 19200  128000 153600

4 64000 48000 128000  240000



Tablo 10. Değişkelenmiş Boğuculuk 
Değerleri

Bd 1 2 3 4 TBd

1  17.623 22.609 104.043 144.275

2 3.871  49.247 48.000 101.118

3 5.257 10.841  64.000 80.098

4 20.646 76.656 262.652  359.954



Tablo 11. Değişkelenmiş ve 
değişkelenmemiş Toplam Boğuculuk Oranları

Yapı Oran

1 1,80

2 1,32

3 0,52

4 1,50

Tablo 11’de görüldüğü üzere baskın 
cisim olarak bölgede bulunan yapı 
3’e etkiyen toplam boğuculuk diğer 
yapılara etkiyen boğuculuklara göre 
değişkeleme fonksiyonu 
uygulandığında azalmakta, küçük 
ve alçaktaki yapılarda ise 
artmaktadır



SONUÇ ve ÖNERİLER: I
• Şehir ve bölge planlamada özellikle uydu 

kentlerin tasarımı ve var olan yapı 
adalarının durumunu çözümlemeyi farklı bir 
açıdan yapabilmek için önerilmiş olan 
boğuculuk kavramı ve modelinde üç 
boyutluluğun ve yapılara bakış açısına göre 
farklılaşan cesametin etkisini ortaya koyan 
bir değişkeleme fonksiyonu modele dâhil 
edilmiştir. 

• Bu model üzerindeki hesaplamalar gözden 
geçirilmiştir. 



SONUÇ ve ÖNERİLER: II  

• Hesaplamaların ardından makul bir 
değişkeleme fonksiyonu tanımlandığı sonucuna 
varılmıştır. 

• Ancak yapılan çalışmalarda daha önceden 
boğuculuk tanımlamasında kullanılan s ve t 
parametrelerine göre boğuculuğun bir vektörel 
büyüklük mü yoksa skalar büyüklük mü olması 
gerektiği konusu tartışmaya açık olduğu 
düşünülmektedir.



Sonuç ve Öneriler: III

• Aslında “boğuculuk” kavramı yapı için 
değil içinde yaşayan insanlar için ele 
alınması gereken bir kavram ve 
büyüklüktür.

• Belki de bu nedenle bir konut içindeki 
daire’nin ya da bir odadaki pencerenin etki 
altında olduğu toplam boğuculuk 
kullanılabilecek bir kavramdır.



Sonuç ve Öneriler: IV

•  

• Yapılardaki farklı dairelerde kullanılan şerefiye 
ile toplam boğuculuk arasındaki ilişki göz 
önüne alınmalıdır.

• Yapıların gölgeleri ve güneş alma kısıtı ile 
boğuculuk arasındaki ilişki matematiksel 
olarak modele eklenmelidir.

• Yapı öbeklerinin oluşturduğu algılanan 
boğuculuk ile hesaplanan boğuculuk arasında 
da ilişkiyi tanımlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.



SONUÇ ve ÖNERİLER: V  

• Boğuculuk kuramı halen bitişik nizam 
mimarisi olan yapılar için geçerli değildir. Bu 
nedenle kuram uydu kentlerle sınırlıdır.

• Gelecekte yapılacak çalışmalarda bitişik 
nizamda oluşturulmuş bölgeler içinde 
kuramın kullanım alanı genişletilmelidir.
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Son Söz

• Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler.

• Soru, öneri ve eleştirileriniz 
çalışmanın devamı için büyük 
yararlar oluşturacaktır.
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