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Öz: Van Yüzücü Yıl Üniversitesi yerleşkesi ve çevresi yapılaşmanın yeni olduğu bir alandır. Söz konusu
alanda 1983 yılından önce sadece Bardakçı Köyü bulunmakta ve bugün üniversitenin üzerinde
bulunduğu arazi adı geçen köyde yaşayan insanlar tarafından tarla ve mera olarak kullanılmaktaydı.
Ancak 1982 yılında kurulan Yüzücü Yıl Üniversitesi’nin yerleşkesi 1983 yılında mevcut alanında
yapılmaya başlandı. 1990’lı yıllarda ise yerleşkeye yakın bir konumda Van Organize Sanayi Bölgesi
kuruldu. Sonraki dönemde ise bu çevrede tavuk çiftliği, öğrenci yurdu, hastane lojman ve toplu konut
gibi farklı amaçlara hizmet eden yapılar oluşturuldu. Arazi kullanımıyla ilgili bir model oluşturmadan,
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre yapılan fiziki alt yapı ve yeni tesislerin bazı işlevleri yerine getirdiği,
ancak beraberinde bazı sıkıntıları da doğurduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı inceleme
alanındaki problemleri belirlemek ve gelecekte bu kötü örneğin benzerlerinin ortaya çıkmaması için
farkındalık oluşturmaktır. Ayrıca çalışmadan çıkarılan sonuçlar yerel yönetimler ve üniversite ile de
paylaşılacaktır.
Anahtar kelimeler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, yerleşke, organize sanayi bölgesi, toplu konut uygulaması.
Abstract: Yüzüncü Yıl University campus and serrounding area is a recently urbanized. Before 1983,
Village of Bardakçı settled on this mentioned area and villager were using the campus land for
agricultural purpose. Yüzüncü Yıl University was established in 1982 and following year in 1983
buildings were started to conctruct in campus land. In 1990’s organized industrial park was established
next to the campus land. Following years, chicken farm, dormitory, hospital, social lodging and other
buildings were added. Without having a model for land use, buildings were constructed for daily needs
and in fact they were partially functional but there are some other problems were developed over the
time. The purpose of this study is to explore the problems with the realted area. Also, causin for
awareness related similar areas is also aimed. The results of this study will be shared with local
authorities and universty administration.
Key words: Yüzüncü Yıl Üniversity, campus, organized industrial zone, housing application
1.Giriş
Bu çalışmanın amacı Van şehrinin kuzeybatısında yer alan Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve
çevresindeki arazi kullanımını incelemektir. Çalışmada belirtilen alandaki arazi kullanımının 1983’ten
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sonraki değişimi incelenerek haritalanmıştır. Böylece YYÜ yerleşkesi çevresindeki arazi kullanımın ın
zaman içindeki değişimi açık bir şekilde ortaya konulmuştur.
Bilindiği gibi gelişmiş ülkelerde arazi kullanımı önem verilen bir konudur. Gerek konut ve
gerekse sanayi, eğitim, sağlık, spor ve diğer çeşitli fonksiyonlar için kullanılacak alanlar belirlenirke n
bazı modeller geliştirilir ve arazinin kabiliyetine uygun olarak kullanılmasına önem verilir. Ülkemizde
1950 yılından sonra kırdan kente yoğun göçlerin yaşanması ile birlikte şehirler yatay ve dikey yönde
hızla büyümüş ve genişlemiştir. Şehirlerde konut, eğitim, sağlık ve sanayi faaliyetleri için gerekli alt
yapı ve binalar özel sektör ve kamu tarafından kurulmuştur. Ancak gerek bireysel gerek kamu tarafından
oluşturulan alt yapı ve fiziki yapının çok planlı olduğu söylenemez. 1990’lı yıllardaki göçlere bağlı
olarak nüfusu artan Van şehri de planlı kentleşme konusunda hala ciddi problemlerle karşı karşıyadır
(Yılmaz, 2012, 41).

Şekil.1. İnceleme alanı ve yakın çevresinin topoğrafya haritası.

Bu çalışmaya konu olan Van’ın kuzeybatısında bir şehir için son derece önemli olan üniversite
ve organize sanayi bölgesi kurulmuştur. Ancak yapılaşmanın 1983’te başladığı bu alanda uzun vadeli
bir arazi kullanım modelinin olmadığını ve arazi kullanımının ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre
şekillendiğini görmekteyiz. Bu nedenlere bağlı olarak YYÜ yerleşkesi ve çevresindeki arazi kullanım ı
ele alınacak ve ortaya çıkan durumun olumlu ve olumsuz yönleri irdelenecektir.
2.Fiziki Çevre
Araştırmamızın matrisini oluşturan Van YYÜ yerleşkesi ve çevresi Van Gölü’nün kıyısında yer
almaktadır. Van Gölü’nün seviyesi Pleistosendeki Würm buzul çağında 70-72 m. kadar yükselmiştir
(Atalay, 2005, 203-204). İnceleme alanının da içinde bulunduğu ve o dönemde göl suları tarafından
işgal edilen alanlar alüvyal dolguya maruz kalmıştır. Dolayısıyla bu sahanın yapılaşma açısından çok
elverişli olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca Ketin’in Van çevresinde tespit ettiğ 4 faydan 3.sünün inceleme
alanından geçtiği görülmektedir. Bu nedenle saha hem deprem faktörü (jeolojik yapı) hemde ana kayaya
ulaşmaın zor olması (litolojik yapı) gibi etkenlere bağlı olarak yapılaşma açısından riskli bir alandır.
Nitekim 2011 ylında Van ve Erciş’te meydana gelen depremde YYÜ’nin kütüphane binası ile bazı
fakülte ve lojmanlar binaları ağır hasar görmüş ve sonradan kontrollü olarak yıktırılmışlardır. Ayrıca
depremden sonra orta hasarlı olduğu tespit edilen fakülte ve yüksek okul binaları ile kamu lojmanları
güçlendirilmiştir.

256

Şekil.2. İnceleme alanı ve yakın çevresinin fay haritası(Ketin 1977’den yararlanılarak).

Öte yandan halihazırda mevcut sahada üniversite yerleşkesi ve organize sanayi bölgesinin yanı
sıra irili ufaklı çok sayıda üretim tesisi, toplu konut ve gecekondulardan oluşan bir yapı stoğu
bulunmaktadır. Bu yapı stoğunun önemli bir kısmı depremden önce yapılmış ve depremden zarar
görmüştür. Dolayısıyla gelecekte meydana gelebilecek olası bir depremde bu yapı stoğunun daha fazla
zarar görme ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Zira güçlendirilen binaların en önemli test
mekanizması daha sonra meydana gelen depremlerdir. YYÜ’nin yeni lojmanları ve OSB’deki bazı
sanayi tesisleri ise depremden sonra yapılmıştır. Bunların daha önceki yapılara göre depreme dayanıklı
olarak yapıldıkarı söylenebilir. Nitekim yeni lojmanlarda kat sayısı 3 ile sınırlandırılmıştır.
3. Yatay (Tarihsel) Gelişim
Van YYÜ yerleşkesi çevresinde kapsamlı yapılaşma 1983’te sonra başlamıştır. 1983’ten önce
ise belirtilen sahada çeşitli yapıların bulunduğu tek yer Bardakçı Köyü’ydü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1982 yılında kurulmuş olup öğretim faaliyetleri ilk olarak kent merkezindeki birkaç binada başlamıştır.
Üniversite yerleşkesi olarak seçilen mevcut alanda fiziki alt yapı 1983 yılında kurulmaya başlanmıştır.
Bardakçı Köyü’nün bitişiğinde yer alan üniversite yerleşkesinde bugün çok sayıda fakülte ve yüksek
okul binası ile yemekhane, idari spor tesisi vb. amaçlarla kullanılan yapılar yer almaktadır. Ayrıca Kredi
Yurtlar Kurumu’na bağlı yurt binaları da YYÜ yerleşkesi ile bitişik durumdadır. Ancak üniversitenin
yerleşkesinin arazisine bitişik durumda olan doğudaki (YYÜ yerleşkesinin merkezinden 2 km doğuda)
bir alan organize sanayi bölgesi olarak seçilmiştir. OSB’deki sanayi tesislerinin yapımına 1997 yılından
sonra başlanmıştır (Yıldız, 2009, 146-147). 2000’li yılların başında ise yerleşkeye yakın konumda BAYTAV tavukçuluk işletmesi kurulmuştur.
2011 yılında ise üniversite ile organize sanayi bölgesi arasında YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma
Hastanesi yapılmaya başlandı ve adı geçen hastane 2012 yılında faaliyete girdi. Ayrıca aynı yıl Bardakçı
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Toplu Konut Uygulaması da hayata geçirildi. Bu uygulama için seçilen alan BAY-TAV işletmesine 200
m. mesafededir. Öte yandan yakın çevrede çok sayıda hazır beton tesisi de yer almaktadır. 2012 yılında
ise YYÜ yerleşkesi içinde 500 adet lojman ve 13 yeni yurt binası inşa edildi.

Şekil.3.Van YYü yerleşkesi çevresinde yapılaşmanın yatay (tarihsel) gelişimi

Foto.1. YYÜ’nin yerleşkesinden bir görünüm.

Foto.2. Van Organzie Sanayi Bölgesi’nden bir görünüm.

Foto.3. Bardakçı Toki Uygulaması ve çevresindeki tesislerden bir görünüm.
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Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 1983 yılı ve sonrasında (özellikle de son 14
yılda) Van YYÜ yerleşkesi ve çevresinde öğretim, tedavi, barınma ve üretim gibi amaçlar için çok
sayıda bina ve tesis inşa edilmiştir. Ancak bu yapıların bir arazi kullanım modeline bağlı kalınarak
yapıldığını söylemek zordur. Öğretim kurumu ve konut alanlarına yakın konumda yer alan sanayi tesisi
ve üretim çiftliklerinin söz konusu alanlarda barınan ve faaliyet gösteren insanların sağlığı açısından
bazı problemler doğurduğu açıktır. Bu nedenlerden dolayı YYÜ yerleşkesi çevresindeki arazi
kullanımının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi ve bu çalışmanın sonuçlarının Van şehrindeki yerel
ve mülki yönetimde görev alan idarecilerle paylaşılması gerekmektedir.
4. YYÜ Yerleşkesi Çevresinde Fonksiyonel Arazi Kullanımı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesi çevresindeki arazi kullanımın dönemsel ihtiyaçlara
göre şekillenmiştir. Araştırmanın matrisini oluşturan alanın orta-güney ve güneybatısı Van Gölü’nün
suları ile kaplıdır (Şekil.4). YYÜ yerleşkesi Van Gölü kıyısında yer almaktadır. Bardakçı Köyü YYÜ
yerleşkesinin batısında yer almaktadır. YYÜ yerleşkesinin kuzeyinde ise bu yerleşkeye bitişik konumda
KYK yurtları yer almaktadır. YYÜ yerleşkesinin kuzeydoğusunda Veteriner Fakültesi’ne ait Hayvan
Hastanesi ve YYÜ Araştırma Hastanesi, güneydoğusunda ise yeni lojmanlar yer almaktadır. Ayrıca
YYÜ yerleşkesindeki yeni lojmanların hemen doğusunda ise Tekno-kent’in yapımına başlanmıştır (bu
tesis Şekil.4’te gösterilmemiştir). Adı geçen tesis yakın bir gelecekte faaliyete girecektir. Araştırma
matrisinin orta-doğu kesiminde ise Van Organize Sanayi Bölgesi’ne ait sanayi tesisleri yer almaktadır.
İnceleme alanının kuzey kesiminde ise BAY-TAV tavukçuluk işletmesi, YTY Hazır Beton tesisi ve
Bardakçı Toplu Konut Uygulaması (Toki Konutları) yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere YYÜ yerleşkesi ve çevresinde arazi
birbirinden farklı ve ilgisiz amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin arazinin belli bir kısmı eğitim
kurumları ve ikametgah olarak kullanılan konutlara ayrılmışken bir kısmı ise tavuk üretim çiftliği ve
sanayi tesisleri için kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedeni araştırma matrisinde arazi kullanımın bir
modele bağlı olmaksızın zaman içinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre şekillenmesidir. Şüphesiz bu
durum bazı sorunlara da yol açmaktadır. Örneğin Bardakçı Toplu Konut uygulaması için seçilen yerin
BAY-TAV tavuçuluk işletmesine çok yakın olması, bu konutlarda ikamet eden nüfusun başta kötü koku
olmak üzere bazı sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.Nitekim bu konutlarda yaşayan insanlarla
yaptığımız mülakatlar yukarıda belirtilen problemin (koku) yanı sıra elektrik, su ve ulaşım gibi
hususlarda ciddi problemlerin yaşandığını tespit ettik.
YYÜ yerleşkesi ve çevresinde arazi kullanımı ile ilgili bazı olumlu karar ve uygulamları da
ifade etmek gerekmektedir. YYÜ Araştırma hastanesinin yerleşke içinde yapılması, daha önce şehir
merkezinde olan bu eğitim kurumunun öğretim elemanları ve öğrencilerinin uğradığı zaman ve maddi
kayıpları ortadan kaldırmıştır. Çünkü öğretim üyeleri ve öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı
öğretim yaptıkları (ve katıldıkları) için gün içinde hem fakültede hem de hastanede bulunmak
durumundadırlar. Ayrıca YYÜ yerleşkesi içinde yapılan yeni lojmanların da bir ihtiyaç olduğunu ve yer
seçiminin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Doğudaki çok sayıdaki üniversite olduğu gibi YYÜ’nde de
kariyerinin belli bir aşamısına gelen öğretim üyeleri farklı üniversitelere geçmekteydi. Ancak yeni
yapılan lojmanlarla birlikte üniversitenin çekiciliği artacak ve kariyerlinin en verimli çağına gelmiş
öğretim üyelerinin daha büyük bir kısmı bu üniversitede çalışmaya devam edecektir.
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Şekil.4.Van YYÜ yerleşkesi ve çevresinde foksiyonel arazi kullanımı.

5. Sorunlar, öneriler ve sonuç
Uzun vadeli planlara dayanmayan ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre belirlenen arazi kullanım
kararları neticesinde bazı ihtiyaçlar için gerekli alt yapı sağlanır. Ancak bu tarz arazi kullanım kararları
ve neticesinde oluşan altyapı detaylı bir çalışmaya dayanmadığı için bir çok sayıda problemi de vücuda
getirir. Nitekim YYÜ yerleşkesi ve çevresinde de yukarıda anlatılan durumu görmekteyiz. Aşağıda
belirteceğimiz bazı sorunlar ve bunları ortadan kaldıracak önerilerin gerçekleştirilmesi durumunda YYÜ
yerleşkesi ve çevresinde arazi kullanım tercihleri ile ilgili bazı sorunların ve çarpıklıkların azalacağın ı
öngörmekteyiz.
Araştırma matrisinde organize sanayi bölgesinin yüksek öğretim kurumunun yakınında olması
bizce bazı yönleriyle olumlu bazı yönleriyle de olumsuz bir tercihtir. OSB’nin üniversiteye yakın olması
üniversite sanayi işbirliğini arttırma adına olumlu sonuçlar doğurabilir. Ancak büyük ölçekli sanayi
tesislerinin önemli bir nüfusun faaliyet gösterdiği ve barındığı üniversite, yurt, lojmanlara yakın olması,
başta hava kalitesi olmak üzere bir dizi çevresel probleme de neden olabilir.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin yakın çevresinde genel ve mesleki eğitim veren orta öğretim
kurumlarının, hatta ilköğretim ve özel eğitim (kör, sağır ve dilsizler için) kurumlarının olması bizce
doğru bir tercih olacaktır. Çünkü YYÜ’nin bünyesinde Eğitim Fakültesi ve meslek yüksek okulları
bulunmaktadır. Bu önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin yukarıda belirtile n
okullarda staj yapması ve batıda olduğu gibi uygulamalı eğitimin arttırılması bizce önemli bir husustur.
Yine önlisans programlarının meslek liseleri ile ortak çalışması ve bazı atelyeleri birklikte kullanması
kaynakların verimli kullanılması adına faydalı olacaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için belirtile n
eğitim kurumları için gerekli alt ve üst yapının YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nin karşısındaki
alana kurulmasıdır.
Görsel kirlilik (görüntü kirliliği) yerle ilgili olması, dağılışı olması ve insan çevre ilişkiler in in
bir sonucu olması gibi nedenlerden dolayı coğrafyayı ilgilendiren bir konudur. Buna bağlı olarak
ABD’de 1972 yılından beri coğrafyacılar bu konu üzerinde durmaktadırlar (Tümetekin, Özgüç, 2011,
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561-562). Bu çalışmada da YYÜ yerleşkesi ve çevresindeki görsel kirliliğe değinmek gerekmektedir.
YYÜ yerleşkesi ve çevresinde görsel kirlilik önemli bir problemdir. Kampüs kavşağının 4 km
kuzeyinden şehir merkezine kadar olan yaklaşık 16 km.lik yol boyunca çok sayıda hazır beton tesisi,
briket harmanı ve gecekondunun Van’ın imajını olumsuz etkilediği kanaatindeyiz. Bir kentte hazır beton
tesisi ve briket harmanı gibi imalat faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisler elbette olacaktır. Ancak Van’da
bu tesisler için seçilen yer kesinlikle yanlıştır. Bu tesislerin şehrin görünen yüzü olan Erciş ve Edremit
yönlerindeki giriş ve çıkıştan uzak olması gerekmektedir. Adı geçen ve görüntü kirliliğine neden olan
tesisler ve gece konduların yerine 16 km. boyunca park, bahçe, ağaçlık ve modern konutların sıralanması
bizce şehrin görüntüsüne ve imajına olumlu katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu tesislerin farklı yerlere
taşınması ve gece konduların yıkılıp yerlerine modern konutların inşası bizce mümkün olan ve büyük
bir maliyet gerektirmeyen bir konudur. Bu hususta Van’daki anakent ve ilçe belediyelerine görevler
düşmektedir.
YYÜ yerleşkesinin yakın çevresinde çok sayıda hazır beton tesisi ile briket harmanlarının yerine
eğitim kurumlarının yanı sıra deprem riski gözetilerek inşa edilmiş modern konutların yapılması bize
göre doğru bir arazi kullanım kararı olacaktır. Zira bu alanda kurulacak ve yeşil alana, çeşitli okullara,
sağlık ocağı ile çevre düzenine sahip modern bir semt, nüfusu hızla artan ancak kentleşme adına ciddi
problemlerle karşı karşıya kalan Van şehrinin (Yılmaz, 2012) imara yeni açılan kesimleri için iyi bir
model olabilir. Yukarıda ifade edilenler yapıldığı takdirde YYÜ yerleşkesi ve çevresi başta yüksek
öğretim kurumu olmak üzere diğer eğitim-öğretim kurumları ve modern kentsel alanlar ile Van şehrinin
yeni yüzü olabilir.
Araştırma matrisinde (şehir merkezi ile kampüs kavşağı arasında) veya Van Edremit arasında
deprem riski göz önüne alınarak orta büyüklükte bir alış veriş merkezinin (AVM) yapılması bizce doğru
olacaktır. Çünkü Van şehir merkezi (Cumhuriyet caddesi ve çevresi) özellikle hafta sonları çok kalabalık
olmakta ve adeta İstanbul-Eminönü’nü andırmaktadır. Dolayısıyla şehir merkezinin 5-10 km. uzağında
bir AVM’nin yapılması, şehirdeki sıkışıklığı önemli ölçüde azaltacaktır. Bu hususta daha önce çeşitli
şehirlerde yapılan uygulamaları göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Örneğin Erzurum’da
yapılan ve çok sayıda mağazayı içeren büyük ölçekli bir alışveriş merkezi olan Erzurum AVM açıldıktan
sonra şehir merkezindeki esnaf iş yapamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla Van’da da aynı problemin ortaya
çıkmaması için yapılacak AVM’nin orta büyüklükte olmasına özen gösterilmelidir.
Sonuç olarak YYÜ yerleşkesi ve çevresinde arazi kullanımı belli bir seviyeye gelmiştir.
Dolayısıyla bu alanda arazi kullanımı için mevcut yapıları hesaba katmadan sıfırdan bir model
hazırlamak mümkün değildir. Ancak yukarıda detaylı bir şekilde değinildiği gibi bu alandaki arazi
kullanımında bazı değişiklikler yapılabilir. Bu değişikliklerin yapılması durumunda belirtilen alandaki
görüntü kirliliği büyük oranda ortadan kalkacak ve bu durum şehrin imajına olumlu etki yapacaktır.
Kısaca yukarıda belirtilen problemlere gerekli çözümler üretildiği takdirde Van YYÜ yerleşkesi ve bu
yerleşkenin yakın çevresi Van şehrinin yeni ve modern bir yüzü haline gelebilir.
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