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28 Mart da yerel seçimler gerçekleflecek. Yerellik kavra-
m› demokrasi aç›s›ndan önemli. Yerel yönetimler günde-
lik yaflam› do¤rudan etkiliyor. ‹zmir Meslek Odalar› Plat-
formu olarak yaklaflan yerel seçimler öncesi kente iliflkin
öneri ve beklentilerimizi içeren bir broflür haz›rlad›k. Bro-
flürün sunufl yaz›s›nda flunlar› belirttik: 

"‹zmir Meslek Odalar›, yaklaflan 28 Mart 2004 Yerel Se-
çimler öncesi, uzmanl›k  alanlar›ndan hareketle, kentimi-
zin, kentlimizin sorunlar›na iliflkin görüfl ve önerilerini
hem üyeleri hem de kamuoyu  ile paylaflmay› toplumsal
bir sorumluluk olarak görmektedir. 

Ülkemizin siyasi ve ekonomik sorunlar›n›n bügün ulaflt›¤›
noktada hükümet sürdürdü¤ü politikalarla; iç ve d›fl borç
ödemeye odaklanm›fl, çal›flana, üretene, emekçiye, a¤›r
faturalar›n ödetildi¤i, gelir da¤›l›m›ndaki dengesizli¤in  ve
iflsizli¤in sürekli artt›¤› politikalar sonucunda yoksulluk
ve  sosyal adaletsizlik en üst noktaya tafl›nm›flt›r. 

Siyasi iktidar  bir yandan istikrar ad› alt›nda bu politikala-
r› sürdürürken bir yandan da demoratikleflme kisvesi al-
t›nda dayatmac› ve kat›l›mc›l›ktan uzak bir anlay›flla  ya-
sal  düzenlemeleri uygulamaya geçirmektedir. Son olarak
yerel yönetimleri de yak›ndan ilgilendiren Kamu Yönetimi
Temel Kanunu Tasla¤› ülkemiz de kamusal alan›n ve
sosyal devletin tasviyesi çabas›n›n bir ürünü olarak daya-
t›lmaktad›r. 

Öncelikle insanca yaflam›n, e¤itimin, sa¤l›¤›n, sosyal gü-
venli¤in temel bir hak oldu¤unun ve devletin görevinin bü-
tün yurttafllar›n bu haklardan paras›z sürekli ve eflit ola-
rak yararlanmas›n› sa¤lamak oldu¤u unutulmamal›d›r. 

Siyasi iktidarlar›n y›llard›r sürdüregeldi¤i üretim ekonomi-
si yerine rant ekonomisine dayal› politikalar›n›n toplum-
sal yaflam›m›zda yaratt›¤› bu olumsuz  tablo ile birlikte ül-
kemizde özellikle 1950’li y›llardan sonra yaflanan büyük
ve yüksek kentsel de¤iflim h›z› kentsel oluflumlara, doku-
lara, fiziki çevrelere, sosyal ve kültürel yaflama tahripkar
etkiler yaratarak kentlerimizi birer sorun yuma¤›na dö-
nüfltürmüfltür. Kentsel yaflam›n her alan›nda do¤ru ve
bütünsel kentsel politikalar ve uygulamalar ortaya kona-
mad›¤› sürece bu etkilerin katlanarak  artmas› ve çözüm-
lenemez duruma ulaflmas› kaç›n›lmazd›r. 

‹MOP'u oluflturan meslek odalar› bünyesindeki  ellibine
yak›n üyemizle uzmanl›k alanlar›m›zdan elde etti¤imiz bi-
rikimlerden yola ç›karak ÇA⁄DAfi, PLANLI, SA⁄LIKLI, GÜ-
VENL‹, DEMOKRAT‹K, SANAY‹LEfiEN, ÜRETEN B‹R ‹ZM‹R
hedefiyle yaflad›¤›m›z kentin sorunlar›n›n çözümüne ilifl-
kin de¤erlendirme , görüfl ve önerilerimizi sunuyoruz." 

YÖNET‹M KURULU

fiube’den

B A fi Y A Z I

Egemimarl›k’tan

Merhaba,

YAYIN KOM‹TES‹

Düzeltme:

Geçen say›m›zda (Egemimarl›k 48) yer alan,

• Kerem Yazgan’›n Mimari Tasar›mda “Küresellfl-
me ve Yereli Yeniden Düflünmek” bafll›kl› yaz›s›n›n
-12. sayfadaki- ikinci arabafll›¤› “Küreselleflme ve
Yerellik Kavramlar›n›n Mimari Tasar›mda Temsi-
li - Yapay ‹liflkilendirilmeme Olas›l›¤›” olacakt›r.

• M. Burak Alt›n›fl›k’›n -M›fl Gibi bafll›kl› yaz›s›n›n son
paragraf›, Haydar Karabey’in kaynakça olarak belirti-
len yaz›s›ndan al›nt›d›r.

Yazarlardan ve okuyucular›m›zdan özür dileriz.
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H A B E R L E R

Güneydo¤u Asya’daki mi-
marl›k uygulamalar›nda s›k-
l›kla görülen iklimsel kayg›la-
r› Merkez’in mimarl›k günde-
mine "Bio-‹klimsel Mimarl›k"
olarak yerlefltiren; "Sürdüre-
bilirlik", "Ekoloji" ve tropikal
mimarl›¤a dair öylemlerini,
gökdelen tipolojisi ile flafl›rt›-
c› biçimde iliflkilendiren Ken
Yeang’›n ünü ve çal›flma
alanlar›, Güneydo¤u As-
ya’n›n s›n›rlar›n› çoktan afl-
m›fl durumda. 

Yeang, erken dönem konut projelerinden itibaren gelifltir-
di¤i, geçirgen bir kabuk örtü alt›nda toplanan, iklimsel ve-
riler ve yönelimin tan›mlad›¤› dinamik kütle biçimlenifline
yönelik mimari dilini, son y›llarda gökdelen tipolojisine
uygulamakta. Gökdelen tipolojisinin s›n›rlar›n› geniflleten
çal›flmalar›nda, yo¤unluk, düfley sirkülasyon ve zemin ile
kurulan s›n›rl› iliflkiyi, düflük enerji tüketimi ve biyo-iklim-
sel veriler do¤rultusunda yeniden de¤erlendiren çal›fl-
malar›, içlerinde UIA Auguste Perret ödülü de olmak
üzere Yeang’a birçok ödül kazand›rm›fl.

UIA 2005 ‹stanbul  Haz›rl›klar› Sürüyor
XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi’nin Bilim Kurulu ‹stan-
bul’da topland›. Temmuz 2005'te ‹stanbul’da yap›lacak
olan XXII. UIA Kongresi için haz›rl›klar ivme kazand›. 

"fiEH‹R: Mimarl›klar›n Pazaryeri" temas›y-
la toplanacak olan Kongre, mimarl›¤›n
küresel gündemine kentlerin perspekti-
finden bakacak.  

Baflkanl›¤››n Suha Özkan’›n Komite
Sekreterli¤ini Aydan Balamir’in yürüttü¤ü
kongre, ‘pazaryeri’ kavram›ndan yola ç›-
karak ço¤ulcu, çok renkli bir tart›flma or-
tam› kurmay› hedefliyor. Kongre,  ‹stan-
bul’un Kongre Vadisi’nde gerçeklefltirile-
cek. Dört gün sürecek oturumlarda, kent-
lerin mimarisi “pazar” kavram›n›n ça¤r›flt›rd›¤› kültürel ve
ekonomik boyutlarda irdelenecek. Uygarl›¤›n elle tutulur
hali olan flehirlerin inflas› ve onar›m› için harcanan kapi-
talin (ulusal yat›r›mlar›n yar›s›ndan fazlas›) büyüklü¤üne
karfl›l›k, yarat›c› düflünce ve ekspertizin esirgenifli sonu-
cunda geliflen sa¤l›ks›z, niteliksiz yaflam çevrelerimizin
gelece¤i tart›fl›lacak. Mimarl›¤›n geçmiflten gelece¤e ak-
tar›lan en kal›c› kültürel yat›r›m oldu¤u bilincinin yerlefl-
mesi için yollar aranacak. 

Suha Özkan AIA Onur Üyeli¤ine Lay›k Görüldü 
Amerika Mimarl›k Enstitüsü (The American Institute of Arc-
hitecture - AIA) 2004 Akademi Onur Üyelerini aç›klad›.
Ödüller, ABD vatandafl› olmayan, ABD'de yaflamayan ve
farkl› konularda baflar› gösteren sayg›n mimarlara veriliyor. 

Bu y›l AIA ö¤retim üyelerinden Prof.Terrance J. Brown ve
Alan Schwartzman'dan oluflan jüri üyeleri Süha Özkan
için flu de¤erlendirmeyi yapt›lar:

"A¤a Han Ödülleri'nin sekre-
teri, kendisini geliflmekte
olan ülkelerdeki mimarl›¤›n
tan›t›m›na ve e¤itimine ve
dünya çap›nda mimarlar›n
uluslararas› dayan›flmas›na
ve anlafl›lmas›na adam›fl." 

Bu y›l onur üyeliklerine Suha Özkan ile birlikte; Shcingeru
Ban (Japonya), Carlo Baumshlager (Avusturya), Dietmar
Eberle (Avusturya), Herman Hertzberger (Hollanda),
Moshe Zarhy (‹srail) ve Peter Zumthor (‹sviçre) seçildiler.

‹zmir Kent Müzesi ve Arflivi Aç›ld›
‹zmir Büyükflehir Belediyesi, Çankaya’daki tarihi ‹tfaiye
Binas›’n› restore ederek ‹zmir Kent Müzesi ve Arflivi ola-
rak düzenledi. ‹zmir’in geçmifline ›fl›k tutacak belge, do-
küman ve her türlü bilginin depolan›p, bilgisayar ortam›n-
da kullan›ma sunaca¤› ‹zmir Kent Müzesi ve Arflivi, 10
Ocak 2004 tarihinde düzenlenen bir törenle aç›ld›. 

Arfliv/Kentin Belle¤i:
Yüksek teknolojik alt-
yap›yla donat›lan ar-
flivde, derlenen mal-
zemenin tamam› mik-
rofilm ve dijital kay›t-
lama yoluyla saklana-
cak, tasnif edilecek
ve bilgisayar teknoloji-
sinin olanaklar› kulla-
n›larak araflt›rmaya
aç›k hale gelecek.

‹zmir Kent Müzesi, dura¤an bir obje müzesi olarak de¤il,
s›n›rs›z say›da ve formda sergi yapabilme olana¤›na sa-
hip bir “Okunur Müze” olarak tasarland›. Arfliv ve müze
birbirine tamamlayan birimler olarak düflünüldü. Ayr›ca,
binan›n bahçesinde 250 metrekarelik bir alanda “‹zmir
Yemekleri Lokantas›” yer al›yor.

fiubemiz, 28 Ocak 2004 tarihinde yaklafl›k 60 üyemizin
kat›l›m›yla ‹zmir Kent Arflivi ve Müzesi’ne bir inceleme
gezisi düzenledi.

Ken Yeang 
3 Nisan 2004’de 
‹zmir’de Olacak
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fiube Genel Kurulumuz 24 Ocak 2004 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Desem Salonu'nda topland›. 

Yönetim Kurulu ad›na 36. Dönem fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer Baflbu¤'un aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan,
fiube çal›flmalar› hakk›nda sunuflu fiube Sekreteri Nilüfer Ç›narl› gerçeklefltirdi. Sunuflun ard›ndan iki y›ll›k çal›fl-
ma döneminin de¤erlendirilmesi yap›ld› ve yeni dönem çal›flma ilkeleri, hedefleri görüflüldü.

Söz alan üyelerimizin dile getirdi¤i konular aras›nda mesle¤in yeniden yap›land›r›lmas›, yasal düzenlemeler ve mes-
le¤e etkileri, mesleki denetim uygulamalar›, üye-oda iliflkileri, uluslararas› anlaflmalar boyutunda mesle¤in vizyo-
nu, mimarl›¤›n topluma tan›t›lmas›, fiube birimleriyle ortak etkinlikler gerçeklefltirilmesi yer ald›.

Genel Kurulumuz üretken, kat›l›mc› bir yönetimin sa¤lanmas›, mesle¤in geliflmesi amaçlar›na yönelik verimli çal›fl-
ma gerçeklefltirdi.

25 Ocak pazar günü gerçekleflen seçimlerde önümüzdeki iki y›ll›k dönemde görev yapacak olan fiube Yönetim
Kurulu, fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu, fiube Denetleme Kurulu, fiube Meclisi üyeleri seçildi. 

fiube Yönetim Kurulu

Asil Üyeler
Tamer Baflbu¤ - Baflkan

Alev A¤r› - Baflkan Yrd. 

Nilüfer Ç›narl› - Sekreter Üye

Necdet Ulema - Sayman Üye 

Eser Gültekin - Üye 

Boygar Özlen - Üye

Tamer Bozoklar - Üye

Yedek Üyeler
• Ayd›n Özay

• Arif Alptürk

• Simay Urla

• Ebru T. Diktafl

• Nazife Tafldemirel

• H. Murat Günayd›n 

• M. Burak Alt›n›fl›k

3

4. Dönem fiube Meclisi Çal›flmalar›na Bafllad›
fiube çal›flmalar›n›n süreklili¤ini sa¤lamak, etkinlik ve yayg›nl›¤›n› artt›rmak, fiube Yönetim Kurulu çal›flmalar›na
katk›da bulunmak ve tüzü¤ünde yaz›l› görevleri yerine getirmek amac›yla görüfl ve öneriler gelifltirmek ve kararlar
almak üzere çal›flmalar›n› üç dönemdir sürdürmektedir.

25 Ocak 2004 tarihinde gerçekleflen fiube seçimleri s›ras›nda yap›lan seçimler sonras›nda 4. dönem meclis üye-
leri de seçildi. 

fiube Meclisi, serbest, kamu kesiminde, özel sektörde ücretli ve e¤itim kurumlar›nda çal›flan üyeler aras›ndan se-
çilen ve çeflitli Oda organlar›nda görev yapan üyeler ile fiube etkinlik alan› içindeki e¤itim kurumlar›ndan ö¤renci
temsilcilerinden oluflan üyeleriyle 4. Dönem çal›flmalar›na bafllad›.

25 fiubat 2004 tarihinde gerçeklefltiren ilk toplant›s›nda, Güner Eliçin baflkanl›k görevine yeniden seçildi. Baflkan
Yard›mc›l›klar›na ise Emel Kay›n ve Aytül Yaflarol seçildiler.

fiube Soruflturma ve
Uzlaflt›rma Kurulu
Sema Özay

Ali Ekinci

Mehmet A¤r›

Yedek Üyeler

F. Perihan Utan

Harun Gürhan

Mahmut Ayan

fiube Denetleme Kurulu
fi.Leyla Özyurt

Adnan Turan

M. Serkan Kenano¤lu

Yedek Üyeler

Naime Bilikvar

Hamdi Erdo¤an

Erdal Onur Diktafl

H A B E R L E R
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Mimarlık ve Eğitim Kurultayı - II Bildirisi
10-11-12 Aral›k 2003 günleri ‹stanbul’da yap›lan Mimar-
l›k ve E¤itim Kurultay› II’nin kat›l›mc›lar› ile Dan›flma ve
Düzenleme Kurulu üyeleri; mimarl›k ve e¤itime iliflkin
Atölyeler Ortak Çal›flma Raporu’nun toplumsal bellek
oluflturmak ve kamu yarar›na yönelik eyleme dönüfltür-
mek amac› ile Kurultay sonras› oluflturulmas› tasarlanan
Ulusal Uzlafl› (Mutabakat) Metni’nin altyap›s› için Kurul-
tay Bildirisi ile birlikte, yurt ve dünya kamuoyuna duyurul-
mas›na, baflta YÖK, ilgili bakanl›klar ve STK’lar› olmak
üzere ulusal ölçekteki tüm kifli ve kurumlar ile UIA ve
ACE’nin ilgili kifli ve organlar›na iletilmesine, bildiri hedef-
leri do¤rultusunda çaba sarf edilmesine onay ve karar
vermifllerdir.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›-II, ülkemiz “mimarl›k e¤itimi
ile uygulamalar›” sürecindeki olumsuzluklar›n düzeltilme-
si, yetersizliklerin giderilmesinin gerekli oldu¤u gerçe¤i ve
tespitinden hareketle; bu konudaki varolan koflullar ve
ortam›n da haz›r olmas›ndan yola ç›karak, süregelen du-
rumu de¤ifltirmek ve daha iyi bir mimarl›k amac›na yöne-
lik olarak ilgili kurum, kurulufl ve aktörler aras›nda uzlafl›
sa¤lanarak, eylem birli¤i ve irade oluflturma çabas› için
ulusal ölçekteki tüm mimarl›k toplulu¤u, demokratik ve
paylafl›mc› platformlarda bir araya gelerek bu amaç için
örgütlenmifltir.

Kurultay II, birincisinden farkl› ama onun aç›l›mlar› ve bi-
rikimleri üzerine kurgulanarak, belirlenmifl sorun alanlar›
ve konu bafll›klar›na göre atölye çal›flmalar›, seminer, pa-
nel, forum, yuvarlak masa toplant›lar› (çal›fltay) ile bir sü-
reç olarak programlanm›fl, bununla ba¤lant›l› olarak da
delege esasl› bir kat›l›m örgütlenmesine gidilerek sürecin
bütün çal›flmalar› ve ara ürünleri, elektronik ortamda ilgi-
liler ve ilgilenenlerle katk› paylafl›m›na gidilmifltir. Bu çer-
çevede; Kurultay Dan›flma Kurulu’nun yönlendirmesi ve
koordinasyonunda, “Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤iti-
mi”, “E¤itimde Kalitenin Yükseltilmesi ve Eflkredilenme
(Akreditasyon)”, “Meslek Prati¤i (Stajlar) ve Meslek De-
neyiminin Kazand›r›lmas›”, “Sürekli Mesleki Geliflim”,
“GATS ve AB Sürecinde Meslek Prati¤i” gibi konu bafll›k-
lar›nda yürütülen “Nas›l Bir E¤itim, Nas›l Bir Mimarl›k ve
Nas›l Bir Gelecek?” temal› atölye çal›flmalar›n›n tart›flma
tutanaklar› ve “Sonuç Raporlar›” ile Kurultay’da ele al›-
nan “Ortak Çal›flma Raporu” çerçevesinde, Kurultay kat›-
l›mc›lar›n›n tavr›, iradesi ve karar› olarak; 

• Mimarl›k mesle¤i için e¤itilecek adaylar›n, mimarl›k alt-
yap›s› ve kültürünü ortaö¤retim kurumlar›nda kazanm›fl,
istekli ve altyap›s› haz›r ö¤renciler aras›ndan seçilmesi-
nin, meslek kalitesinin yükseltilmesi için öncelikli olarak
temel bir yaklafl›m olaca¤›, bu ba¤lamda:

- Yüksekö¤retim kurumlar›na ö¤renci seçen ve yerlefltiren
Ö¤renci Seçme S›nav› (ÖSS), genelde ahlakl› ve güvenilir
bir sistem olmas›na karfl›n, bilgiyi ölçme yerine adaylar›
s›ralayan bir düzende kurgulanmas› nedeniyle mimarl›k
için do¤ru aday seçimi yapamad›¤›n›, bunun yerine ilk
aflamada lise mezunlar› için ÖSS sisteminde mimar
adaylar›na ayr› bir soru paketçi¤i haz›rlanarak, ö¤renci se-
çiminin buna göre yap›lmas› ve adaylar›n belirli yetenek-
lerinin test edilmesinin yan›nda, özellikle mimarl›¤a istek-
li olma kriterinin aranmas›n›n son derece önemli ve yarar-
l› olaca¤›, 

- Mimarl›k e¤itimi verem kurumlarda, ortaö¤retimdeki sa-
dece yabanc› dil eksikli¤ini gidermek için, bir y›l süre ile
“yabanc› dil haz›rl›k” s›n›flar›n›n aç›lm›fl olmas›n›n mimar-
l›k e¤itimine do¤rudan bir katk› sa¤lamad›¤›n› ve bu süre-
nin mimarl›k haz›rl›k e¤itimi olarak da programlanmas›,

- Ülkemizde altyap›s› tamamlanmam›fl ve mimarl›k için
gerekli koflullar› sa¤lamayan yeni mimarl›k okullar›n›n ke-
sinlikle aç›lmamas› ve en az befl y›l süre ile mimarl›k li-
sans e¤itimi ö¤renci kontenjanlar›n›n art›r›lmamas›, 

• Ülkemizdeki mimarl›k e¤itiminin ülke için daha verimli,
yararl› ve çevreye duyarl› hale getirilmesi, teknolojik aç›-
dan aflama yapm›fl, e¤itimde ça¤› yakalam›fl ülkelerin dü-
zeyine ç›kar›labilmesi ve akran olabilmesinin sa¤lanmas›
amac›na yönelik olarak, mevcut lisans e¤itim süresi olan
4 y›l›n, meslek yetkisini kullanmak için yetersiz oldu¤unu,
bu ba¤lamda ulusal ölçekte sürdürülen mimarl›k e¤itimi-
nin öncelikle süre aç›s›ndan ülke gerçekleri ile de örtüfle-
cek biçimde yeniden düzenlenmesinin zorunlu oldu¤u, bu
ba¤lamda:

- YÖK yasas›n›n de¤ifltirilmek üzere ele al›nd›¤› bu süreç-
te; yüksekö¤retim kurumlar›n›n hiçbir organa ba¤l› olma-
dan bilimsel, yönetimsel ve mali yönden özgür ve özerk
davranabilece¤i bir olana¤›n getirilmesi konusunda ge-
rekli çaba ve giriflimlerin sürdürülmesi gere¤inin yan›nda,
özellikle mimarl›k e¤itimi veren kurumlar›n kimlikleri koru-

M ‹ M A R L I K  v e  E ⁄ ‹ T ‹ M
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narak, gelen ö¤renci profili ile meslek e¤itmenlerinin ni-
teliklerine göre, ö¤retim planlar›n› özgür ve özgün biçim-
de yaparak, e¤itimin kalitesini belirlenen hedeflere do¤-
ru sürekli gelifltirecek biçimde, ulusal ve evrensel ölçek-
te kurumlar aras› rekabete aç›k bir e¤itim yapabilmeleri,
e¤itimde standart, kapal› ve tek düze olma yerine, gelifl-
me ve kurumlar aras› “tan›ma”ya ve akran (eflde¤er) ol-
maya aç›k, izlenebilir ve model oluflturabilecek bir çeflit-
lilik gösterebilmeleri, ancak;

- E¤itimde özgürlük, özgünlük ve çeflitlilik yan›nda, ulu-
sal, evrensel ölçekte kurumlar aras› iliflkilerin ifllerli¤i
ba¤lam›nda, ö¤retim planlar›ndaki “zorunlu ve seçme
dersler”, ba¤›ms›z “stüdyo çal›flmalar›”, bir derse ba¤l›
olarak yap›lan “uygulama-seminerler” ve “sosyal-kültürel
içerikli dersler”in oranlar› ile “toplam kredileri”nin eflitli¤i-
ne özen gösterecek biçimde, e¤itim kurumlar›nda li-
sans+lisansüstü e¤itiminin (özellikle tezsiz yüksek lisans
programlar›) bir bütünsellik içinde yeniden ele al›nmas›
gerekti¤i, 

- Mevcut sistemde, “üniversitelerde güncelli¤ini yitirmifl”
ve ülke gerçekleri ile örtüflmeyen yüksek lisans program-
lar›n›n kapat›lmas›, lisans e¤itiminde kalitenin önemli öl-
çüde düflmesine neden olan yanl›fll›¤a, lisansüstü e¤itim-
de de düflmemek için, altyap›s› olmayan e¤itim kurumla-
r›nda, "yüksek lisans ve doktora e¤itimi" aç›lmas›n›n ön-
lenmesi, ülke kaynaklar›n›n do¤ru ve verimli kullan›m› aç›-
s›ndan, zorunlu olmad›kça (çok özel alanlar ve araflt›rma
projeleri hariç), mimarl›k alan›nda yüksek lisans ve dokto-
ra e¤itimi için yurtd›fl›na gidifllerin önlenmesi,

• Meslek prati¤i ve stajlar için, kurumlar aras› (üniversi-
teler, YÖK, ilgili bakanl›klar, meslek odalar› ve belediye-
ler) eflgüdüm, nitelik ve denetim konular›nda, e¤itimdeki
kuramsal bilgilerle de örtüflen bir meslek prati¤i modeli-
nin ivedilikle kurulabilmesi ve meflruiyete dayal› olarak ku-
rumsallaflabilmesi aç›s›ndan, meslek örgütü içinde sürek-
li bir staj komitesinin üniversitelerdeki komisyonlarla da
eflgüdüm sa¤layacak biçimde iliflki kurarak ivedilikle ça-
l›flmaya bafllamas› ve Mimarlar Odas›’nda yeni bir kay›t
ve izleme sistemini oluflturan yap›lanman›n zorunlu oldu-
¤u,

- Meslek odas› içinde yap›lanacak olan “Ulusal Staj Ko-
mitesi”nin, ilgili tüm kurum ve kurulufllar ile serbest ça-
l›flan profesyoneller aras›nda eflgüdüm oluflturmas› ve
meslek adaylar› için bir “Bilgi Bankas›” ve “Arfliv” düzeni
kurulmas›n›, 

- E¤itim süresinde yap›lan meslek prati¤inin, kuramsal
derslere koflut olarak, e¤itimin birinci y›l› sonundan bafl-
layacak biçimde sürdürülmesi ve diploma sonras› ö¤re-
tim kurumlar› içinde ya da d›fl›ndaki deneyimli ve yetkin
meslek elemanlar› yan›nda yap›lmas› öngörülen meslek
prati¤i süreci ile bütünsellik içinde kurgulanmas›n›n
“meslek deneyiminin kazand›r›lmas› ve yetkinlik” için
son derece önemli oldu¤u, 

- E¤itim sürecindeki stajlar›n devam› ve tamamlay›c›s› an-
lam›nda görülen ve meslekte yetki kullanabilmenin kabul
ve kay›t koflulu olmas› gereken zorunlu meslek prati¤i-
nin, e¤itim süresinde yap›lan stajlarla birlikte toplam 2
y›ll›k süreci içermesini, meslek adaylar›n›n bu sürede -
ucuz iflgücü biçiminde istismar edilmemesi için- öncelik-
le bir sigorta havuzu sistemi oluflturularak ifl güvencele-
rinin sa¤lanmas› ve sistemin içsellefltirilmesinde, kaza-
n›lm›fl haklar›n da özenle korunmas› gerekti¤i,

• Meslek örgütünün; öncelikle, mesle¤in uygulanmas›
için gerekli koflullar› sa¤lamayan meslek elemanlar›na
yol göstererek, baflta üniversitelerde olmak üzere, di¤er
kurum ve kurulufllarca düzenlenen sempozyum, panel,
konferans, çal›fltay (workshop) gibi etkinliklerde ele al›-
nan sertifikaya dayal› e¤itim programlar›n›, mimarl›k ça-
l›flma ve uzmanl›k alanlar›na göre seçerek, bu yönde ye-
tiflmelerine yard›mc› olmas›n› ve “yetkin-yeterli” olana
meslek uygulama yetkisi verecek biçimde, mimarl›k uy-
gulama alan›nda buna göre, sorumluluk yüklenmelerini
sa¤lamas›n›, bu anlamda kesintisiz ve sürdürülebilir bir
meslek içi e¤itimin kurumsallaflabilmesi için de, üyeleri
belirli sürelerle de¤iflen ve kendi içinde somut kriterlere
göre çal›flan bir Sürekli Mesleki Geliflim Komitesi
(SMGK)’nin kurulmas› ve meslek içi e¤itimin ülke ölçe-
¤inde yayg›nlaflt›r›lmas› için meslek örgütü içinde Sürek-
li Mesleki Geliflim Modeli (SMGM) biçiminde yap›lanma-
s›, 

• Sürekli Mesleki Geliflim Modeli’nin kurumsallaflmas›
ve sürdürülebilir olmas› için, Sürekli Mesleki Geliflim
Merkezi (SMGM)’nin ivedilikle kurulmas› gerekti¤i ve he-
definin de yaln›zca meslek örgütünün çal›flma alanlar›n-
dan biri biçiminde de¤il, temelde bir dönüflüm alan› ola-
rak yap›lanmas› ve temel stratejisinin de tasar›m-üretim-
kullan›m süreçleri ile bütünlefltirilmifl mimarl›k eylemi ve
formasyonunun, hem mimarl›k e¤itimi süreçleri ile hem
de kullan›c›lar ve toplumsal ihtiyaçlarla yo¤un bir etkile-
flim içine girebilmesi, bu etkileflim çerçevesinde, özellik-
le do¤al afetler ile do¤al ve kültürel miras› veri kabul ede-
rek, kentsel iyilefltirme ile mevcut yap› sto¤unun yeniden
kullan›m›, kentsel fiziki yap›yla birlikte sosyal ve kültürel
yap›n›n da iyilefltirilmesi amac›na yönelik yeniden yap›-
lanma biçiminde örgütlenmesi, 

• SMGM içinde yap›lanacak olan Sürekli Mesleki Geliflim
Komitesi’nin mimarlara, diploma sonras› ve meslek ya-
flamlar› boyunca kesintisiz olarak örgün programlarda
e¤itim olana¤› sa¤lamas› yan›nda; meslek içi e¤itimin, ül-
ke ölçe¤inde uzaktan eriflim olanaklar› ile de eflde¤er bir
yararlanmaya dönüfltürülmesini, bilgiye kolay eriflimin ku-
rulacak altyap› a¤› sistemiyle, örgün e¤itimdeki kalitenin
de yükselmesine ve özellikle toplumun mimarl›k kültürü-
nün geliflmesine do¤rudan katk› sa¤layabilecek nitelikte
görüldü¤ü, 

• Kurumlar aras› evrensel eflde¤erlik, tan›ma ve akran
olma ba¤lam›nda; Türkiye’de de ülke gerçeklerine uygun,
evrensel kriterlerle örtüflen, bir ulusal akreditasyon siste-
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mi ivedilikle oluflturulmal› ve öncelikle sonuç ürün olan me-
zun mimarlar› de¤erlendiren bir anlay›fl yerine, e¤itim ku-
rumlar›n›n ö¤retim ve akademik performanslar› belirli ara-
l›klarla, süreci izleyen bir anlay›flla, ölçülerek, sonuçlar›n
kamuya ve ilgili kurumlara duyurulmas›n›, bu yap›l›rken de:

- Üniversitelerin kurumsal kimli¤i özenle korunarak, tek-
düze ve bir standart dayatmas› getirilmeden, kurumlar›n
kendi hedeflerini esneklik ve uyum içinde, iflbirli¤i ve ya-
r›flma ortam› yaratarak, özellikle e¤itimde toplam kalite-
nin yükseltilmesi amac›na dönük olarak kurumsallaflt›r›l-
mas›n›, 

- Sertifikas› olmayan bir akreditasyon sisteminin verimli
ve yararl› olmayaca¤› gibi, kalitesi denetlenemeyen bir
e¤itim sisteminin de ça¤dafl bir geliflme gösteremeyece-
¤i için, ulusal sistemin bu ba¤lamda kurgulanmas›n›n ya-
rarl› olaca¤› ve oluflturulacak yeni sistemin, mimar aday-
lar›na, bilgi ve becerinin nas›l kazand›r›laca¤› ile biçiminin
üniversite organlar›n›n sorumlulu¤una b›rak›larak belirle-
nen kriterler ve hedefler do¤rultusunda kurumlar›n olabil-
di¤ince özgür ve çeflitlilik gösterebilmesinin önemli görül-
dü¤ü ancak, Ulusal Akreditasyon Komitesi’nin oluflturdu-
¤u çerçevedeki kriterlere de uyumunun kaç›n›lmaz ve ge-
rekli oldu¤u, 

• Bu görüfller ba¤lam›nda, kurumlar›n özgür irade ve he-
deflerini gözleme dayal› “akran de¤erlendirmesi” eflkredi-
lenme, tan›ma-onay verme olarak tan›mlanan ve toplam
kalite güvencesi amac› için yap›lanacak olan Ulusal Akre-
ditasyon Sisteminin;

- Somut ve ölçülebilen kriterler (ölçütler) içermesi,

- Kat›l›mc› bir anlay›fl ile, meslek örgütü içinde (üniversi-
te, tüm kurumlar, mezunlar) bu konuda uzlafl› (konsen-
süs) sa¤lamas›,

- Ürünü de¤erlendirme (mezunlar› test etme) yerine, süre-
ci izleyen ve denetleyen (kurumlar›n performans›n› ölçen)
bir anlay›flla ele al›nmas›, 

- D›fllayan de¤il, geliflmeye ve yenilenmeye aç›k, kapsayan
bir amaç tafl›yan, kiflilere ve kurumlara yol gösterici bir ya-
p›da ve yar›flmaya (rekabete) aç›k, adil, eflde¤er olmas›,

- Ulusal gerçeklere uygunlu¤unun yan›nda, uluslararas›
kural ve standartlarla da örtüflmesi, inand›r›c› ve güven
vermesi,

- Mimarl›k alan›nda, ülke ve toplum yarar› ile etik de¤erle-
re yönelik ve özellikle toplam kaliteyi yükseltecek yakla-
fl›mlar getirmesi,

• AB ve GATS sürecinde meslek prati¤i ba¤lam›nda; mes-
lek örgütü içinde, bugün ve yak›n gelecekte mimarl›¤›m›-
z›, toplumun hizmetine sunma konusunda, yurt içinde ve
d›fl›nda, verece¤imiz mücadelenin a¤›rl›kl› olarak sürdürü-
lece¤i, bu çabay› uluslararas› platformlara da tafl›yarak
benzer ülkelerle sa¤layaca¤›m›z dayan›flman›n mimarl›¤›-

m›za ve toplumumuza önemli katk›lar› olaca¤›, uluslarara-
s› kurulufllar bünyesinde gelifltirilen ve yayg›nlaflt›r›lmaya
çal›fl›lan meslek standartlar›n› yükseltici belgelerin, bu
mücadelede bizler için yol gösterici olmaya devam edece-
¤i ve uluslararas› piyasay› kollama görevimizin bu müca-
delenin bir parças› olarak önemini sürekli koruyaca¤›, gi-
bi konularda GÖRÜfi B‹RL‹⁄‹ ve UZLAfiI sa¤lanm›flt›r. 

Yukar›da belirtilen uzlafl› metni ba¤lam›nda, Kurultay
kat›l›mc›lar›;

1. Özellikle mimarl›k uygulamalar›nda yetki kullan›m› ve
sorumluluk yüklenme anlam›nda, meslek ve toplum ad›-
na ülke gerçekleriyle örtüflen, evrensel ölçütlerle de uyum
içinde sürekli, sürdürülebilir bir yap›lanma içine girilmesi-
nin günümüz koflullar›nda zorunlu ve gerekli oldu¤una, 

2. Bu süreçteki baflar›n›n e¤itim ve ö¤retimin iyilefltirilme-
sinden bafllayarak, her ölçekte öz denetime dayal› yatay
ve düfley iliflkilerle toplam kalitenin yakalanmas›na ilifl-
kin, do¤ru bir ulusal mimarl›k politikas› üzerinde uzlaflma
sa¤lanmas› ve bu politikan›n, yasal bir güvenceye kavufl-
turulmas› ile gerçekleflebilece¤ine,

3. Bu nedenle, baflta e¤itim kurumlar› (üniversiteler) ol-
mak üzere, mimarl›kla ilgili tüm kurum ve kurulufllar›n,
belirlenen eylem plan›na göre, iliflkileri sa¤l›kl› kurulmufl
SMGM ve yeniden yap›lanma modeli içinde yer almas›n›
ve di¤er meslek kurulufllar›yla da iliflkilerin -özellikle yetki
ve sorumluluklar ba¤lam›nda- yeniden ve daha sa¤l›kl› bir
ifllerli¤e kavuflturulmas›n›n yaflamsal önemde oldu¤unu,

4. Kurultay Bildirisi’nin bir “sonuç ve son” gibi alg›lanma-
mas›n›, bu konuda ilk ve tek olan bir Ulusal Uzlafl› (muta-
bakat) Metni olarak stratejik bir eyleme yönelim için
önemli bir “bafllang›ç” biçiminde görülmesini ve bu do¤-
rultuda ele al›nmas›n›,

5. Düzenleme Komitesi ile kat›l›mc›lar›n görüfl ve iradele-
ri do¤rultusunda oluflan “Kurultay Bildirisi”nin, ulusal uz-
lafl› metni biçiminde tüm mimarl›k toplulu¤unun karar›
olarak ulusal iradeye dönüflebilmesi için, Mimarlar Oda-
s›’nca gerekli çal›flma ve çaban›n sürdürülmesini, ancak
üzerinde uzlaflma sa¤lanan ve örgüt yap›s› içinde meflru-
iyeti bulunan konular›n Mimarlar Odas› yetkili kurullar›nda
görüflülüp karara ba¤land›ktan sonra ivedilikle meslek ya-
flam›na geçirilmesinin do¤ru ve yararl› olaca¤›n›,

düflünmekte ve meslek toplulu¤u içinde yer alan tüm pay-
dafllar›n, “mimarl›kta toplam kalite güvencesi” oluflturma
amac›na yönelik olarak ulusal ölçekte, evrensel ba¤lar›
daha da güçlendirilmifl biçimde, sürdürülebilir ve sürekli
mesleki geliflim modeli içinde ivedilikle yeniden yap›lan-
mas› ve örgütlenmesinin, Anayasa’n›n 135. maddesi ile
de örtüflmesi nedeniyle “toplumun sa¤l›¤›, esenli¤i, gü-
venli¤i ve refah›” için kaç›n›lmaz bir zorunluluk oldu¤unu
öngörmektedir. t
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20. yüzy›ldan 21. yüzy›la uzanan süreç, çeflitli alanlarda
yeni kavram, de¤er ve olgular›n ortaya ç›k›fl›na, varolan
baz›lar›n›n da yükselifline tan›k oldu. fiu dördünün de
yükselifle geçenler aras›nda oldu¤u söylenebilir: Kent,
mimarl›k, tarih ve do¤a. Sözü edilen dörtlü aras›ndaki
iliflki kaç›n›lmaz biçimde koruma disiplinine ba¤lanmak-
tad›r.

Kentin, mimarl›¤›n, tarihin ve do¤an›n gündemde önem
kazanmas›na iliflkin kuflkusuz pek çok gösterge bulun-
maktad›r. Ancak kentin tart›flmalar›n oda¤›nda yer alma-
s› ve di¤erlerinin yo¤un biçimde kentle iliflkilendirilmesi
nedeniyle; kentin gündemdeki yükseliflini vurgulamak ve
bunu örneklendirmek daha do¤ru olacakt›r. Pek çok gös-
terge ile birlikte 2005’ de ‹stanbul’da toplanacak olan
UIA Dünya Mimarl›k Kongresi’nin  haz›rl›k aflamas›nda
"Yaflas›n Kentler" temas›n›n vurgulanmas› da, kent olgu-
sunun gündemdeki yerini ifade eden güçlü bir örnektir.
Bu kapsamda, kentin insanl›k tarihinin en önemli bulgu-
su oldu¤u, kent ortam›n›n ve sorunlar›n›n seçkin yarat›c›-
l›klar›n kayna¤› oldu¤u ifade edilmektedir.  Ça¤›m›zda mi-
marl›k eylemi de, benzer bir at›l›m içindedir. Ünlü mimar-
lar›n yap›tlar› ya da tasar›m, ifllev veya estetik aç›dan
özellikli mimarl›k ürünlerine artan bir ilgi gösterilmekte ve
bu tür yap›lar içlerinde yer ald›klar› kentleri  dünya günde-
mine getirmektedirler. Tarih ise her geçen gün daha çok
konuflulan bir olgu haline gelmifl olup, tarihi dokulara yö-
nelimin giderek artt›¤›n› saptamak mümkündür. Benzer
bir durum do¤a ile ilgili olarak da sözkonusudur.    

Kentin, mimarl›¤›n, tarihin ve do¤an›n gündemde oluflu-
nun derin ve tutarl› temellerinin bulunup bulunmad›¤›
kuflkusuz tart›flmaya aç›kt›r. Bu kapsamda acaba flu so-
rular› sorabilir miyiz? Mimarl›¤›n, kentin, tarihin ve do¤a-
n›n önemi ve anlam› gerçekten kavrand› m›? De¤er dizge-
lerinin ço¤u kere insan ölçe¤ini çok aflan politik, ekono-
mik vb. kökenli güçler taraf›ndan belirlendi¤i bir ça¤da;
bu olgular dünyaya ait çeflitli gerçeklikler aras›nda olma-
lar› gereken bir yerde bulunuyorlar m›? Yani art›k koruma
disiplini ile ilgilenenler rahat bir nefes alabilirler mi? Yok-

sa bu olgulara iliflkin bir türlü tümüyle yokedilemeyen bir
bilinçsizlik hali derinden derine varl›¤›n› sürdürüyor olabi-
lir mi; ya da bir araçsallaflt›rma sözkonusu mudur? Mi-
marl›¤›, kenti ve tarihi kültür sepetinin içine koyacak olur-
sak, kültürel ve do¤al birikime nas›l davran›l›yor; nas›l
davran›laca¤› gerçekten bilinmekte midir?

Bu konudaki irdelemelere "koruma"n›n tan›m› ile baflla-
mak, herhalde daha do¤ru olacakt›r. Mevzuat aç›s›ndan
"koruma"n›n ne oldu¤una bak›ld›¤›nda, tan›m kapsam›
içerisinde "muhafaza, bak›m, onar›m, restorasyon, fonk-
siyon de¤ifltirme" gibi eylemlere iflaret edildi¤i anlafl›l-
maktad›r. Koruman›n say›lan konularla ilgili oldu¤u kufl-
kusuzdur; ancak koruman›n bu teknik  boyuttan baflka
bir boyuta tafl›narak; hatta genellefltirilerek, ölçe¤inin bü-
yütülerek aç›klanmas›; bu konunun iliflkilendi¤i alanlar›,
ölçekleri ve farkl› disiplinleri de vurgulayaca¤› için daha
anlaml› gibi görünmektedir. Böyle bak›ld›¤›nda koruma di-
siplininin, özünde flununla ilgilendi¤ini saptamak müm-
kündür: "‹nsan için iyi yaflam çevrelerinin varolmas›". Bu-
rada "çevre" deyiminin kapsam›,  bireyin kendi küçük öz-
nel alan›ndan bafllay›p, kente, oradan da do¤al yap›larla
belirlenmifl tan›ml› co¤rafyalara ve dünya ölçe¤ine do¤ru
genifllemektedir. "‹yi yaflam çevresi" birden çok bileflen
üzerinden aç›klanabilir. Bunlardan birincisi, yaflam çevre-
sinin geçmifli ve gelece¤i olan bir yer olmas› ile iliflkilidir.
O yaln›zca "geçmifli ve gelece¤i olan" de¤il, ayn› zaman-
da geçmifli, gelece¤i ve bugünü aras›nda denge bulunan
bir yerdir. Bir yeri "iyi yaflam çevresi" haline getiren bir di-
¤er bileflen, o yerin alt bileflenleri olarak yap›l› çevre ile
do¤al çevre aras›nda yine bir dengenin bulunmas›d›r.
"Geçmifl-bugün-gelecek" ve "yap›l› çevre-do¤al çevre"
aras›nda denge olan yaflam çevreleri de, insanlar›n içeri-
sinde fiziksel sosyal, hatta ruhsal parametreler aç›s›n-
dan rahat etti¤i, mutlu oldu¤u yerlerdir. Koruman›n iflte
bu say›lanlarla iliflkili oldu¤una dair böyle bir öznel bak›fl;
kent, mimarl›k ya da bir baflka alana iliflkin her koruma
eyleminin kendisini, insan ve yaflam çevresine iliflkin  öz
üzerinden kurgulamas› gerekti¤i  düflüncesini de kapsa-
maktad›r.

Emel KAYIN, Yrd. Doç.Dr., 
DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Kentsel Mekandaki Koruma Eylemine İlişkin
Güncel Sorunlar
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Bir baflka irdeleme ülkemizin  koruma konusundaki geç-
mifli ile ilgili olarak gerçeklefltirilecek olursa; bu konuda
karfl›m›za farkl› sorunlar ile birlikte Bat› dünyas› ile ger-
çekleflen çeflitli yüzleflmeler de ç›kacakt›r. Ülkemizdeki
koruma politikas› ile ilgili kuram ve modeller 19. yüzy›lda-
ki Bat›l›laflma döneminden bafllayarak, Bat›’dan transfer
edilmifltir. Osmanl› döneminin büyük bölümünde bu alan-
da ne belirgin bir çaban›n ne de bir politikan›n varl›¤›ndan
söz etmek mümkündür. 19. yüzy›lla birlikte, Bat› model-
leri örnek al›narak mevzuat oluflturma ve örgütlenme ça-
balar› bafllam›fl, ancak kuramlar›n yerlefltirilmesi ya da il-
kelerin özümsenmesi bir anda mümkün olamam›flt›r.
1869-1874-1884-1906 tarihlerinde Asar-› Atika Nizam-
nameleri’nin, 1912 tarihinde Muhafaza-i Abidat Kanu-
nu’nun, 1973 tarihinde 1710 say›l› Eski Eserler Kanu-
nu’nun, 1983 tarihinde 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Var-
l›klar›n› Koruma Kanunu’nun ç›kar›lmas›, 1987 tarihinde
ve 3386 say›l› kanunla da Kültür ve Tabiat Varl›klar› Ka-
nunu’nun gelifltirilmesi bu alandaki baz› kilometre taflla-
r›d›r. Daha sonra Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Ku-
rulu’na dönüflecek olan Gayrimenkul Eski Eserler ve An›t-
lar Kurulu, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü, An›tlar ve Müzeler
Genel Müdürlü¤ü, Rölöve ve An›tlar Müdürlü¤ü vb. yap›-
lanmalar da bu alandaki baz› örgütlenme örnekleridir. Bu
süreçte "abide", "an›t" ya da "eski eser" kavramlar›n›n
yerini "kültür ve tabiat varl›¤›" kavram›n›n  alm›fl olmas›
dikkati çekmektedir.

Ulusal ölçekte, mevzuat oluflturma ve örgütlenme çaba-
lar›na ek olarak, yak›n geçmiflte Bat› dünyas› ile çeflitli
uluslararas› anlaflmalara imza atmak yoluyla da bir iliflki
geliflmifltir. "Dünya Kültürel ve Do¤al Miras›n›n Korunma-
s›na Dair Sözleflme", "Avrupa Mimari Miras›n›n Korunma-
s› Sözleflmesi", "Silahl› Bir Çat›flma Halinde Kültür Mal-
lar›n›n Korunmas›na Dair Sözleflme", "Akdeniz’de Özel
Koruma Alanlar›na ‹liflkin Protokol", "Özellikle Su Kufllar›
Yaflama Ortam› Olarak Uluslararas› Öneme Sahip Sulak
Alanlar Hakk›ndaki Sözleflme", bu kapsamdaki birkaç
önemli mevzuat olarak s›ralanabilir.

Koruma alan›nda farkl› boyutlarda kurumsallaflma çaba-
lar› sürdürülürken, kentlerimizde 20. yüzy›l›n özellikle
ikinci yar›s›nda daha yo¤un olmak üzere kültürel ve do¤al
miras üzerinde yo¤un bir tahribat gerçekleflmifltir.  Bu sü-
reçte bir devlet politikas› anlam›nda, " kapsaml›, tutarl›
sürekli ve etkin bir koruma politikas›" bir türlü oluflturula-
mam›flt›r. Kentler de böylece, gündelik ve derinliksiz po-
litikalar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda kolayca  kullan›labil-
mifller, zedelenebilmifller, kültürel ve do¤al kimliklerin-
den uzaklaflt›r›labilmifllerdir. "Politika" ve "sermaye" bu
geliflmede iki etkin faktör gibi görünmektedir. Ancak yal-
n›zca büyük ölçekli sermaye de¤il, kentsel mekan›n bafl-
l›ca aktörleri aras›nda yer alan halk›n önemli bir bölümü
de, büyük oranda rant talebi ile kenti zorlam›fl ve kültürel
ya da do¤al miras›n yokoluflunu h›zland›rm›flt›r. Tüm bun-
lara, koruma konusundaki kuramsal, teknolojik, finansal
vb. sorunlar›n varl›¤›n›  da ekleyebiliriz. Sonuç olarak, ko-
ruman›n kurumsallaflmas›na iliflkin problemler yaflan›r-
ken, politikan›n ve sermayenin bask›s› kamusal bilinç ek-
sikli¤i ile bütünleflmifl; tüm bu olgular da kent mekan›n-
daki bilinçsiz planlamalarla yanyana gelmifltir.  

Ülkemizin son döneminde ise, koruma konusunda yerel
yönetim ve sivil insiyatiflerin bafl›n› çekti¤i yeni bir at›l›-
m›n bafllad›¤› gözlenmektedir. Sivil insiyatifler, bilimsel
ortam, koruma ile ilgili kurumlar vb. odaklarca y›llar y›l›
sürdürülen yo¤un çabalar, flimdi bütünsel bir hareket ze-
mini bulmufl gibi görünmektedir. Tarihi Kentler Birli¤i’nin
kurulmas›yla ivmelenen bu süreç, yerel yönetimlerin bir-
birlerini modelledi¤i bir dalga hareketi biçiminde  gelifl-
mektedir. Bu kuflkusuz kültürel ve do¤al miras aç›s›ndan
sevindirici bir geliflmedir. Ancak bu süreçte dikkatli iler-
lenmesi gerekti¤ine de iflaret etmek gereklidir. Yukar›da
koruma alan›nda sorunlar›n bitip bitmedi¤i  sorulmufltu.
Bu soru irdelendi¤inde, sorunlar›n henüz tümüyle ortadan
kalkmad›¤› anlafl›laca¤› gibi, sorun tariflerinde ça¤›n dina-
miklerine ba¤l› olarak baz›  nitelik de¤iflimlerinin   ortaya
ç›kt›¤› da görülecektir.

Daha önce de belirtildi¤i gibi dünyada "mimarl›k, kent, ta-
rih ve do¤a" olgular›n›n yükselifle geçti¤i bir ortam sözko-
nusudur. Ülkemizde de, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan be-
ri mevzuat ve kurumlar› oluflturulmaya;  20. yüzy›ldan 21.
yüzy›la uzanan zaman diliminde de ça¤dafllaflt›r›lmaya ve
Bat› dünyas› ile entegrasyonu sa¤lanmaya çal›fl›lan koru-
ma  eylemi, bu alanda baz› somut sonuçlar elde etmeye
bafllam›flt›r. Ancak koruma hareketinin ülkemizdeki ivme-
lenmesi k›smen böyle bir yetkinleflmenin  sonucu olarak
de¤erlendirilebilirse de , k›smen de küresel ölçekte yafla-
nanlar›n   bu co¤rafyadaki yans›malar› olarak  nitelendiril-
melidir.  Dünyada "tarih ve do¤a"ya gösterilen ilgi; sade-
ce koruma disiplini ile ilgili olanlar taraf›ndan de¤il;  tüke-
tim mekanizmalar› ile de ivmelendirilmekte, üstelik bu
mekanizmalar›n öngörüleriyle  biçimlendirilebilmektedir.
Üzerinde önemle durulmas› gereken husus, e¤er "top-
lam" ve "derin" bir bilinçlenme sözkonusu de¤ilse, bu
noktada hata yapman›n  kaç›n›lmaz oldu¤udur. Kald› ki,
koruman›n ciddi bir kurumsallaflma gösterdi¤i Bat›’da bi-
le çeflitli sorunlar; uygulamalar üzerinde gelifltirilen ciddi
elefltiriler sözkonusudur. Koruma çal›flmalar›nda geç kal-
m›fl bir ülke olarak, iyi modelleri örnekleyebilece¤imiz gi-
bi, olumsuz deneyimlerden de ders alabiliriz. Bu noktada,
Bat›’da elefltiri gündeminde olan baz› konular› da içere-
cek biçimde ülkemizde yaflanan sorunlara de¤inilerek,
kentsel boyuttaki korumay› ilgilendirebilecek birkaç husu-
sun ele al›nmas› ve baz› önerilerin gelifltirilmesi, tart›fl-
may› derinlefltirmek aç›s›ndan yararl› olacakt›r. 

Bu kapsamda irdelenebilecek  konular dört bafll›k alt›nda
toplanabilir.

• "De¤er saptama" sorunu

• "Ölçekler aras› iliflki kurma ya da fark›ndal›k" sorunu 

• "Disiplinler aras› iliflki kurma" sorunu

• "Yal›t›lm›fl kentler/yal›t›lm›fl dokular/yal›t›lm›fl yap›lar"
sorunu 

"De¤er Saptama" Sorunu
Kültürel ve do¤al varl›klar›n, ça¤dafl kent mekanizmas› ve
onu ilgilendiren eylemler içerisindeki konumu, sa¤l›kl› bir
de¤erlendirme sisteminin içinde belirlenmelidir. Böyle bir
kapsamda özellikle üç hususa iflaret edilmesi gereklidir.
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1. "Ça¤dafl kent" kavram›; çeflitli öngörülerle birlikte,  "kentin sa-
hip oldu¤u kültürel ve do¤al de¤erlere duyarl› davranarak gelifl-
mesi gereken bir mekanizma oldu¤u" öngörüsünü de kapsar. Do-
lay›s›yla günümüzde her planlama eylemi  bu öngörüyü dikkate al-
mak durumundad›r.  

2. Kültürel ve do¤al varl›klar›n de¤eri, farkl› de¤er mekanizmala-
r›yla (örne¤in ekonomik temelli mekanizmalar)  birebir karfl›laflt›-
r›larak tayin edilmemeli; planlama eylemi bu tür karfl›laflt›rmala-
ra  dayal› ç›kar›mlar üzerinde gelifltirilmemelidir.

3. De¤iflen dünyada  konum belirleme ihtiyac›; kente, mimarl›¤a,
tarihe ve do¤aya davran›fl aç›s›ndan ana faktör olmamal›d›r. Kül-
türel ve do¤al varl›klar›n de¤eri, "öteki"lerinin de¤er yarg›s›na
ba¤l› olarak tayin edilmekten vazgeçilmelidir. Bununla vurgulan-
mak istenen, kültürel ve do¤al varl›klar›n "ötekiler" için, yaln›zca
ötekilerin be¤enisini hedefleyerek korunmamalar› gerekti¤idir.
Onlar, örne¤in turistler için  korunmamal›d›rlar. Bir sergi objesi
olarak korunmamal›d›rlar. Kültürel ve do¤al varl›klar, zaman›n /
kültürlerin bilgisini aktard›klar› ve böylece insan›n yaflam›na / ge-
liflimine katk› koyduklar› için korunmal›d›rlar. Ve kentsel mekan-
daki koruman›n biçimi de, bu gerçekli¤i ön planda tutmal›, hatta
bir öz olarak almal›d›r.

"Ölçekler Aras› ‹liflki Kurma" ya da "Fark›ndal›k" Sorunu
Kentsel alanlarda koruma konusunda yaflanan en önemli sorun-
lardan biri de, küçük ve büyük ölçekler aras›nda varolmas› gere-
ken iliflkinin kurulamamas›d›r. Burada bir "fark›ndal›k" sorunun-
dan sözedilmektedir. Kentsel mekandaki her koruma eylemi; o
eylemin gerçekleflti¤i yerin kent bütününün bir parças›n› teflkil et-
ti¤inin fark›nda olunarak gerçeklefltirilmelidir. Ayn› flekilde kent
bütününde gerçeklefltirilmesi planlanan ya da uygulamaya konu-
lan tüm eylemler de, o bütünün içerisindeki kültürel ve do¤al kat-
manlar›n varl›¤›n›n fark›nda olunarak kurgulanmal›d›r. Yani farkl›
ölçekler aras›nda iliflki kurulmal›d›r. Sorun sadece  sit alanlar›na
yönelik koruma amaçl› imar plan› yapmakla s›n›rl› de¤ildir. Soru-
nun kapsam› içerisinde o alan›n, hatta o yap›n›n kent bütünü ile
iliflkilerinin irdelenmesi ve sorgulanmas› da bulunmaktad›r.   

1. Sit alan› ya da dokunun kent bütünü ile iliflkileri kapsam›nda
ele al›nabilecek birkaç soru flunlar olabilir. Bir kentsel sit ya da
do¤al sit acaba kent bütününde  nas›l bir vurgu içinde bulunmak-
tad›r? Buradaki "vurgu" sözcü¤ü "anlamsal" bir içerik tafl›makta-
d›r. Ancak "boyutsal" ya da "ifllevsel" sorgulamalar da getirilebi-
lir. Korunmas› öngörülen dokular  büyüyen kent mekanizmas› ile
nas›l boyutsal bir iliflki içerisindedirler, nas›l bir boyutsal iliflki
kurmal›d›rlar ? Çeperlerindeki yeni dokularla iliflkileri nedir, ne ol-
mal›d›r? Kültürel ve do¤al de¤erlere sahip olan, yani "koruma"
probleminin iflin içine girdi¤i her kent bütünü planlan›rken; varo-
lanlar›n yeni olanlarla iliflkileri çok büyük ölçeklerden bafllayarak
ele al›nmal›d›r. 

Örne¤in korunan alan özel bir kimlik tafl›yor ve anlam›n› buradan
al›yorsa bu anlama vurgu yapmak bir koruma sorunudur. Yeni
önermeler de bu veriyi dikkate alarak gelifltirilmelidir. Yeni öner-
meler, varolanlar› dikkate almadan kurguland›¤›nda, varolanlar›n
da çöküntü bölgesi haline gelmesi kolayca sözkonusu olabilmek-
tedir. Bu ifade, kentte  yeni geliflmelerin olmamas› gerekti¤i an-
lam›nda de¤ildir. Dikkat çekilmek istenen, kent bütününün gelifl-
me sürecinde, tarihi dokulardaki yaflant›n›n rehabilite edilerek
desteklenmesi; bu dokular›n yeni geliflme alanlar›yla "anlamsal,
boyutsal, ifllevsel" iliflkilerinin sa¤l›kl› biçimde kurulmas›d›r. Tüm
bunlara ek olarak, kent bütününde varolan do¤al sitlerin  yeni ge-
liflme önerileri ile bask›lanmamas› ve zorlanmamas› gerekti¤i de
söylenebilir.

10 EGEM‹MARLIK  49
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2. Yap› ölçe¤ine geçildi¤inde tek bir yap›n›n bile, o kent
bütünün bir parças› oldu¤unun bilinci ile hareket edilme-
lidir. Ayr›ca, binan›n bütün kimliklerinin ve özgün yap›s›-
n›n da fark›nda olunmal›d›r. Acaba gerçekten kaç koruma
uygulamas› böyle bir "fark›ndal›k" durumu ile gerçekleflti-
riliyor? Ülkemizde genelde çok say›da koruma uygulama-
s›n›n rastlant›sal geliflti¤ini söyleyebiliriz. Bu alanda ço¤u
kere rastlant›sal ifllevlendirmeler, rastlant›sal dönüflüm-
ler sözkonusudur. Örne¤in, kentte bir sosyal merkeze ih-
tiyaç vard›r. Elde de  herhangi bir tarihi bina bulunmakta-
d›r. Böylece o bina sosyal merkeze dönüflür. fiu sorular
genelde sorulmaz. Bu bina gerçekte nedir? Kent bütü-
nünde nas›l bir anlam tafl›r? Yeni kimli¤i o anlamla nas›l
bir iliflki içinde olacak? Acaba o bina yeni ifllevi için ge-
rekli altyap›y› tafl›yor mu? Burada "altyap›" sözcü¤ü ile
binan›n hem fiziksel yap›s›, hem de kimli¤i ile ilgili ger-
çekliklerden sözedilmektedir. Binan›n öznel yap›s›na,
kentsel mekan›n karakteristiklerine, sosyo-ekonomik,
kültürel verilere dayanan bilimsel irdelemelerden yoksun
"rastlant›sall›k" ülkemizdeki koruma çal›flmalar›n›n en
önemli açmazlar›ndan biridir.  

Disiplinleraras› ‹liflki Kurma Sorunu
Koruma çeflitli disiplinlerin ortak çal›flmas›n›  gerektiren
bir alan oldu¤u için; farkl› uzmanlar›n katk›lar›na daha
planlama aflamas›ndan bafllayarak  yer verilmelidir. Ça¤›-
m›zda, "kent, mimarl›k, tarih ve do¤a" alanlar›na iliflkin
disiplinler, pek çok di¤er disiplin gibi, kendilerini yeniden
tart›flmak, konumlar›n› ve birbirleri ile iliflkilerini yeniden
belirlemek zorunda kalm›fllard›r. Kent alan›nda ve özellik-
le de koruma konusunda öteden beri uzlaflarak ya da ça-
t›flarak  yüzyüze gelen bu disiplinler, ça¤›m›zda birinin
varl›¤›n›n ötekinin varoluflu için kaç›n›lmaz  oldu¤unu an-
lam›fl görünmektedirler. 

Bu kapsamda bir örnek olarak,  mimar›n  "koruma"n›n
sorun tarifleri aras›nda yer ald›¤› planlamalardaki rolüne
bak›ld›¤›nda, disiplinleraras› iliflki kurman›n zorunlulu¤u
da aç›kça görülecektir. ‹lk bak›flta; yayg›n olarak da düflü-
nüldü¤ü gibi; basitçe "Kent planc›s› tarihi dokular›n ko-
runmas›n› önerir ve bunun için bir vizyon kurar ; mimar da
onar›m ya da restorasyon iflini üstlenir." biçiminde aç›k-
lanabilecek bir ifl tan›m› sözkonusu gibidir.   Ancak  ça-
l›flma konusunun karmafl›k yap›s›na bak›ld›¤›nda, bu gö-
rev tan›m›n›n  gerçekli¤e tam da uygun düflmedi¤i sapta-
nabilir.

Her koruma uygulamas› bir müdahaleye, bir dönüflüme
iflaret etmektedir. Koruma amaçl› plan çal›flmalar› da dö-
nüflümün temel vizyonunu ortaya koymak amac›ndad›r.
Mimar temel öngörüleri yap›sal ölçeklerde gelifltiren, çe-
flitlendiren, detayland›ran biridir. Ama onun asl›nda,
planlama aflamas›nda da dikkate al›nmas› gereken bir
rolü bulunmaktad›r. Ça¤dafl anlay›fl içerisinde, bir uzman
mimar›n kentsel ölçekteki bir koruma çal›flmas›nda afla-
¤› yukar› flöyle bir konum üstlenebilece¤ini söylemek
mümkündür. 

1. Planlama aflamas›nda : Mimar tarihi yap›, yap› grupla-
r› ve onlar›n oluflturdu¤u dokunun niteliklerini analiz ede-
rek, tarihsel verilerle bütünlefltirdi¤i bu bilgi üzerinden bir
de¤er tarifi yapar. Üzerinde çal›fl›lm›fl toplam bir bilgiyi
içeren bu de¤er tarifi de, planlamada öngörülecek  olan
vizyona ›fl›k tutacakt›r.

2. Uygulama aflamas›nda: Planlamada öngörülen vizyo-

nun, sa¤l›kl› biçimde uygulama alan›na aktar›lmas›  ve

detayland›r›lmas› gereklidir. Bu süreçte ortaya ç›kabile-

cek  ikilemleri gidermek için, ortak çal›flmalar ve geri dö-

nüfller gerekebilir. Mimar yapt›¤› uygulamalar arac›l›¤›yla

plan›n öngörülerinin gerçekleflmesine kap› açabilir ya da

o kap›y› kapatabilir. Plan arac›l›¤›yla bir yap› ya da yap›

grubu için bir ifllev önerilmifl olabilir; ancak uygulama s›-

ras›nda yap›lara yüklenen anlam ya da orada yarat›lan

ruh, dönüflümün belirleyicileri aras›ndad›r. Bir tek  binaya

yap›lan müdahale bile baz› koflullarda bir bölgede büyük

etkiler yaratabilir. Planlama sürecinde bafllat›lan disiplin-

leraras› iliflki uygulama aflamas›nda da sürdürülmelidir.  

"Yal›t›lm›fl Kentler / Yal›t›lm›fl Dokular/ Yal›t›lm›fl
Yap›lar" Sorunu
Gerek ülkemizde, gerekse Bat› dünyas›ndaki koruma ça-
l›flmalar›na iliflkin çok önemli bir sorun da "yal›t›lm›fll›k"
konusu üzerine odaklanmaktad›r. Kentsel ölçekli koruma
çal›flmalar› arac›l›¤›yla, "yal›t›lm›fl kentler, yal›t›lm›fl doku-
lar, yal›t›lm›fl yap›lar" yarat›lmamal›d›r. Bu ö¤elerin çeflit-
li uygulama süreçlerinde  flunlardan yal›t›lmas› sözkonu-
su olmaktad›r; sözü edilen ö¤eler ait olduklar› kültürler-
den, co¤rafyalardan, insanlardan yal›t›lmaktad›r. Oysa
kültürel ve do¤al birikim korunurken, ait oldu¤u co¤rafya-
ya ve kültüre yabanc›laflt›r›lmamal›; bu ö¤elerin bir parça-
s› olarak varl›¤›n› sürdürmelidir. Bir baflka deyiflle kentsel
mekanlar sahne dekoru haline getirilmemelidir. "Tu-
rizm"in neredeyse birçok tarihi kent için  biricik  amaç ha-
line gelmifl olmas›, baz› aç›lardan  ürkütücü bir geliflme-
dir. "Turizm" kültürel ve do¤al alanlar için bir amaç de¤il,
olsa olsa  dolayl› ve k›smi bir araç olabilir.  Bu kapsam-
daki problemler Bat›’da da yo¤un biçimde yaflanmakta ve
elefltiri gündeminde tutulmaktad›r. Tarihi kentler, öncelik-
le o kentte, o kültürde yaflayanlar için korunmal›d›rlar.
Kentler kendi kültürlerini, kendi do¤alar›n› oldu¤u kadar,
kendi kentlilerini de d›fllamamal›d›rlar. 

Sonuç olarak, koruma konusunun problem dizgesi içinde
yer ald›¤› her kent bütününe iliflkin tüm planlama ve uy-
gulama süreçlerinde flu hususlar›n dikkate al›nmas›
önem tafl›maktad›r. Kent bütünündeki tüm koruma eyle-
mi, toplumsal bir süreç, ama bilimsel bir süreç olarak da
kurgulanmal›d›r. Koruma eylemleri  rastlant›sall›ktan art›k
kurtulmal›, farkl› disiplinlerden gelen uzmanlar›n entegre
çal›flmalar›yla biçimlenen çok boyutlu bir yap› içerisinde
geliflmelidir. Korumaya iliflkin en küçük eylem, büyük bo-
yutlarla iliflkilendirilerek gerçeklefltirilmeli; büyük boyut-
lardaki öngörüler de küçük ölçekleri dikkate almal›d›r.
Kent gibi karmafl›k ve dinamik bir mekanizma içerisinde,
kentin herhangi bir yerinde ortaya ç›kan bir geliflmenin
çok uzaklardaki bir parças›n› da etkileyece¤i aç›kt›r. Bu
nedenle kent bütünündeki her yeni önermenin, varolanla-
r›n fark›nda olunan ve varolanlara duyarl› olunan bir tav›r
içinde gerçeklefltirilmesi, kentsel mekana iliflkin planla-
ma ve uygulama süreçlerinin ana kabülünü olufltur-
mal›d›r. t
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Mimarl›k e¤itimi. Daha okuldayken be¤enmedi¤imiz, “öy-
le de¤il böyle olmal›” dedi¤imiz konu. Mimar olduktan
sonra da elefltirdi¤imiz, de¤ifltirilmesini istedi¤imiz alan.
Üstünde hararetli tart›flmalar yap›lan, bilimsel toplant›lar
düzenlenen görüngü. Hepimizi bezdiren, ama b›kmadan
yeniden ele ald›¤›m›z, ne onunla ne de onsuz yapamad›-
¤›m›z olgu. 

Bu yaz›m›z›n bafll›¤›n› okuyunca gene mi bu konu diye-
ceklerin say›s›n›n az olmayaca¤›n› biliyoruz. Biz de her-
kes gibi “ama bu seferki baflka” demek istemiyoruz. Ka-
rar› siz verin. 

Bir süre önce e¤itim program›m›z› yeniden gözden geçire-
lim istemifltik. Amac›m›z ö¤rencilerimizi bilgi hamal› olma
al›flkanl›¤›ndan kurtarmak, onlar›n elefltirel bak›fl sahibi,
yarat›c› bireyler olarak yetiflmelerini sa¤layacak koflullar›
oluflturmaya çal›flmakt›. Pek çok konu tart›fl›ld›. ‹çlerin-
den biri neredeyse her ders yöneticisi taraf›ndan dile ge-
tiriliyordu: Aman ders saatlerimiz azalt›lmas›n. Çünkü bu
ö¤renciler yetersiz, onlar› belli bir düzeye getirmek için o
kadar temel konulardan ifle bafllamam›z gerekiyor ki, bi-
ze ayr›lan süre kendi bilim dal›m›za –ya da dersimize–
iliflkin uzmanl›k bilgilerini iletmeye yetiflmiyor. Bunu daha
da k›salt›rsak felaket olur. 

Tam o s›ralarda yüksek lisans ö¤rencilerimizden biri il-
ginç bir konu üstünde çal›flmaya bafllad›. Yöneticisi ona
Türkiye’deki ilk ve orta ö¤retim müfredat programlar› ile
buna uygun olarak haz›rlanan ders kitaplar›n› bizim konu-
lar›m›z aç›s›ndan incelemesini önermiflti. Daha ilerde mi-
marl›k e¤itimi almak isteyecek ö¤rencileri haz›rlamak için
bunlarda ne gibi de¤ifliklikler önerilebilirdi? 

Çal›flma bitti¤i zaman hepimiz flafl›rd›k. Sonuç –ya da
sonuçlar– hiç de bekledi¤imiz gibi ç›kmam›flt›. Biz ilk ve
orta e¤itim aflamalar›nda mimarl›k konular›yla ilgili çok
az bilgi verildi¤inin ortaya ç›kaca¤›n› bekliyorduk. Oysa
yan›lm›fl›z. 

Çal›flmay› inceleyen de¤erlendirme kurulunun bir üyesi ve
sonuçlar›na en çok flafl›ranlardan biri olarak ben, çal›fl-
may› yapan Seher Alt›nay’a bu yaz›y› haz›rlamay›, çal›fl-
mas›ndaki kimi bulgular ile ulaflt›¤› sonuçlar› öteki u¤rafl-
dafllar›m›zla paylaflmay› önerdim. Hem jürideki üçüncü
de¤erlendirici olan Prof. Dr. Ayla Atasoy, hem de d›flar-
dan kat›lan izleyiciler bu sonuçlar›n ilgili kifli ve kuruluflla-
ra duyurulmas› gerekti¤ini dile getirmifllerdi. Onlar›n yü-
reklendirmesi ve çal›flman›n yöneticisi Doç. Dr. fiebnem
Hoflkara’n›n izniyle afla¤›daki yaz›y› haz›rlad›k. 

Bu yüksek lisans tezinin amac› Türkiye’de temel ve orta
e¤itim düzeyindeki ö¤rencilerin mimarl›k ve yap›sallaflm›fl
çevre ile ilgili konularda ne ölçüde bilgilendirildiklerini, bi-
linçlendirildiklerini belirlemek, bu do¤rultuda yap›labile-
cek düzeltme önerileri gelifltirmekti. Çal›flma yaln›zca
T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› okullarla, yani onlar›n
müfredat programlar› ve kitaplar›yla s›n›rland›r›ld›, özel
okul ya da kolejler bu araflt›rman›n d›fl›nda b›rak›ld›. Te-
zin amac›na uygun olarak ders kitaplar›ndan yaln›zca
sosyal içerikli olanlar seçildi, matematik ya da fen bilgisi
kitaplar› kapsam›n›n d›fl›nda tutuldu. 

Temel E¤itim
Temel e¤itim tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar› için
zorunludur. Amac› toplum bireylerini genel kültür olarak
da nitelendirilebilecek konularda belli bir düzeye kadar
bilgilendirmektir. Bu bilgiler matematik, fen, tarih, co¤raf-
ya, sa¤l›k ve çevre konular›n› kapsar. Verilen bilgilerin ›fl›-
¤›nda bireylerin daha duyarl›, bilinçli ve sorumlu yurttafl-
lar olarak yetifltirilmesi hedeflenmektedir. 

Temel e¤itim müfredat› ve ona ba¤l› olarak haz›rlanm›fl
kitaplar incelendi¤inde yap›sallaflm›fl çevre ile ilgili pek
çok konuya de¤inildi¤i görülmektedir. Böyle olmakla bir-
likte ö¤rencileri mimarl›k konular›nda do¤rudan bilgilendi-
recek bir derse raslanmaz. Bu konular ders program›n›n
içine rastgele bir biçimde da¤›t›lm›flt›r. Temel e¤itimin

Temel Eğitimde Mimarlık Konuları 
Nasıl Ele Alınıyor

Üstün ALSAÇ, Doç. Dr., 
Do¤u Akdeniz Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi

Seher ALTINAY, Yüksek Mimar 
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amaçlar›ndan birinin de ö¤rencilerin dikkatini çevre so-
runlar› ile tarihsel kal›tlar›n korunmas›na çekmek oldu¤u
gözlenmektedir. 

Temel e¤itim müfredat›n›n mimarl›k konular›yla yap›sal-
laflm›fl çevre sorunlar›na de¤inmesini istemesine karfl›n
bunun ders kitaplar›na yans›mas› s›ras›nda etkisini ol-
dukça yitirdi¤i söylenebilir. Bunun bir nedeni olarak ders
kitaplar›n› haz›rlayanlar›n mimarl›k bilgilerinden yoksun
oluflu gösterilebilir. Araflt›rmada kitaplar›n bu konular› na-
s›l ele ald›¤› Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler kitaplar› örne-
¤inde incelenmifltir. 

Hayat Bilgisi 1, 2 ve 3
Hayat Bilgisi temel e¤itimin ilk ve en önemli derslerin-
den biridir. Üç kitapta ifllenen konular üst s›n›flara geçil-
dikçe içerik aç›s›ndan geliflmektedir. Bu kitaplarda mi-
marl›k ve yap›sallaflm›fl çevreyle ilgili bir çok resim ve
bilgi bulunmaktad›r. Kullan›lan resimlerin yeterli gibi gö-
zükmesine karfl›n yap›lan aç›klamalar›n ayn› düzeyi tut-
turamad›¤› görülür. 

Hayat Bilgisi kitaplar›na bak›ld›¤› zaman ele al›nan kimi
konular›n mimarl›k ve yap›sallaflm›fl çevreyle do¤rudan
ba¤lant›l› oldu¤u görülmektedir. 

Örne¤in bunlar, 

• S›n›f›n okuldaki yeri ve konumu,

• Okulun yap›sallaflm›fl çevre içindeki konumu, 

• Eve ve evin farkl› ifllevler içeren mekanlar›n›n aç›klan-
mas›, 

• Kent ve kasaba yerleflimlerinin özellikleri (yaln›zca Ha-
yat Bilgisi 3’de), gibi konulard›r. 

Hayat Bilgisi 3 kitab›nda çeflitli u¤rafl alanlar›yla ilgili bil-
giler bulunmaktad›r. Bunlar›n aras›nda hekimlik, hukuk-
çuluk, mühendislik gibi u¤rafllar›n an›lm›fl olmas›na kar-
fl›n mimarlar ve mimarl›k u¤rafl› ile ilgili herhangi bir bilgi-
nin bulunmamas› da ilginçtir. Bunun önemli bir eksik ol-
du¤unu belirtmek gerekir. 

Sosyal Bilgiler
Üç y›ll›k Hayat Bilgisi derslerini tek bir ders alt›nda veri-
len tarih ve co¤rafya konular›ndaki dersler izlemektedir.
Sosyal bilgiler bafll›¤› alt›ndaki bu derslerin amaçlar›n›n
bir bölümü de ö¤rencileri mimarl›k ve yap›sallaflm›fl çev-
re konusunda bilgilendirmektir. Böyle olmas›na karfl›n bu
konu ya da konular›n do¤rudan ele al›nmad›¤›, öteki ders-
lerde oldu¤u gibi ders program›n›n içine da¤›t›ld›¤› gözlen-
mektedir. Bu bafll›k alt›ndaki kitaplar farkl› içeriklerinden
dolay› ayr› ayr› incelenmifltir. 

Sosyal Bilgiler 4
Araflt›rma kapsam›nda incelenen Sosyal Bilgiler 4 kita-
b›nda kent ya da kasabada yap›lm›fl okullar›n ne gibi de-
¤iflikler gösterdi¤i anlat›lmaktad›r. Anlat›m görsel gereç-
lerle yeterince vurgulanmam›flt›r. Burada yap›lmak iste-
nen iki farkl› yerleflim birimindeki okul yap›lar›n›n nüfus
ve tutumbilimsel gibi etkiler alt›nda nas›l farkl› biçimler
ald›¤›n› ortaya koymakt›r. 

Bu anlat›mlarda sokak, bulvar, meydan, bölge, kasaba ve
kent gibi kimi kent düzenlemesi terimlerine de de¤inil-
mektedir. Ö¤rencilere farkl› bak›fl aç›lar›ndan kufl bak›fl›

çizim örnekleri verilmektedir. Gene bu kitapta iletilen
önemli bir kavram da "ölçek" olmaktad›r. Burada ö¤ren-
cilere ölçe¤in ne oldu¤u ve niçin gerçek ölçek olan 1/1
ölçe¤inin kullan›lmad›¤› yal›n bir s›n›f al›flt›rmas›yla anla-
t›lmaktad›r. Al›flt›rmada ö¤renciler içinde bulunduklar› s›-
n›f› 1/50 ölçe¤inde çizmeye çal›flmakta ve böylece ayn›
çizimi 1/1 ölçekle çizmeleri durumda hiç bir ka¤›d›n bu-
na yetiflmeyece¤ini anlam›fl olmaktad›rlar. 

Gene bu kitapta tarih konular› ile daha önce yaflam›fl
olan toplumlar hakk›nda bilgi verilmekte ve bunlar›n öne-
mi üstünde durulmaktad›r. Baflka baflka toplumlar ara-
s›nda kültür, toplumsal yap›, dinsel inan›fllar gibi farkl›l›k-
lar anlat›l›rken, mimarl›k yap›tlar› aras›nda da farkl›l›k ol-
du¤una de¤inilmektedir. 

Sosyal Bilgiler 5
Bu kitapta hava, su, toprak kirlili¤i gibi ça¤›m›z›n çevre
sorunlar›na de¤inilmektedir. Ama bu sorunlar›n nas›l ve
kimler taraf›ndan yarat›ld›¤› gibi konular neredeyse geçifl-
tirilmekte, bunlar da ya¤mur, kar gibi insanlar›n ve top-
lumlar›n d›fl›nda kaç›n›lmaz (hatta de¤ifltirilemez) olgular
gibi sunulmaktad›r. 

Bunlar›n yan› s›ra yap›sallaflm›fl çevre sorunlar›ndan biri
olarak kentleflme olgusu ele al›nmaktad›r. Bizim genellik-
le "çarp›k kentleflme" diye adland›rd›¤›m›z düzensiz yap›-
laflma sorununa ise yaln›zca yersars›nt›s› aç›s›ndan de¤i-
nilmektedir. Ö¤rencileri bu konuda bilinçlendirmek için
özel bir çaba gösterildi¤i, konunun örneklerle aç›klanarak
önerilerle bütünlendi¤i de gözlenmektedir. Bunlar›n ara-
s›nda 

• Yersars›nt›s› konusunda bilgilendirmek, 

• Yersars›nt›s› kufla¤›nda yap›lacak yap›lar›n yasalara uy-
gun yap›lmas›, 

• Yap›larda donat›l› beton kullan›lmas›, 

• Yap›lara kat ve balkon eklemelerin izinlere ve imar ya-
salar›na ba¤l› olarak yap›lmas› gerekti¤i, türünden bilgile-
re raslanmaktad›r. Bütün bunlar›n belirtilmesine karfl›n
yap›lar›n mimarlar taraf›ndan tasarland›¤›ndan, onlar›n
da yap›lar›n yersars›nt›s›na dayan›kl› ve güvenilir olmas›
için çal›flt›klar›ndan, ya da çal›flmalar› gerekti¤inden hiç
söz edilmemektedir. 

Bu kitapta geçmifl toplumlar›n farkl› kültür ve dinsel ina-
n›fllara ba¤l› yap› sanatlar›n›n kimi özellikleri de anlat›l-
maktad›r. Bu bilgilerin verilmesinde resim gibi görsel ge-
reçlerden yararlan›lmamakta, kimi önemli yap›lar anlat›l›r-
ken kullan›lan az say›daki resimlerde de bu yap›lar›n öte-
ki özellikleri ve niteliklerine iliflkin bilgi vermek yerine
"medrese, cami.." gibi onlar›n yaln›zca ifllevsel özellikle-
ri belirtilmektedir. 

Sosyal Bilgiler 6
Bu kitapta da, Hayat Bilgisi 3’de oldu¤u gibi, çeflitli u¤rafl
alanlar›ndan söz edilmesine karfl›n mimarl›k u¤rafl› ile il-
gili hiç bir bilgi verilmemektedir. 

Kitapta co¤rafya ile bir bölgenin fiziksel özelli¤i olan iklim
ve topo¤rafyan›n da en az toplumsal ve kültürel etkenler
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kadar yerleflim yerlerinin biçimlenmesindeki önemi vurgu-
lanmaktad›r. Mimarl›k tarihine iliflkin bilgiler bu kitapta
da rastgele da¤›t›lm›fl izlenimi uyand›rmakta, bir öncekin-
de oldu¤u gibi kimi yap›larla ilgili ya bilgi ya da görsel ge-
reç eksikli¤i bulunmaktad›r. 

Bu kitapta kasaba ve kentlerin sorunlar›na da de¤inil-
mekte, bunlar›n iklim, h›zl› nüfus art›fl› gibi kimi nedenle-
re ba¤l› oldu¤u anlat›lmaktad›r. Aktar›lan bilgilerin belli
bir doyuruculuk düzeyinde olmas›na karfl›n sorunlar›n gör-
sel olarak vurgulanmas›n›n yetersiz oldu¤u görülmektedir. 

Sosyal Bilgiler 7
Bu kitapta da bölge, kuflak ve yörelere iliflkin yaz›l› bilgi
olmas›na karfl›n hiç bir görsel anlat›ma yer verilmemekte-
dir. Bu düzeye gelmifl ö¤rencilerin mimarl›k ve yap›sallafl-
m›fl çevre konusunda daha ayr›nt›l› bir bilgilendirmeye ha-
z›r olduklar› düflünülmememifltir. 

Kitab›n öteki bölümlerinde ele al›nan mimarl›k ve sanat
tarihine iliflkin bilgiler de oldukça yetersiz görsel gereç
kullanarak zay›f ve doyurucu olmayan bir biçimde ele al›n-
maktad›r. 

Lise E¤itimi
Temel e¤itimden farkl› olarak lise e¤itimi zorunlu olma-
yan bir e¤itimdir. Bu e¤itim aflamas›n› daha ilerde üniver-
site düzeyinde verilecek uzmanl›k e¤itimine bir haz›rl›k
olarak görme olana¤› vard›r. 

Türkiye Yerleflim ve Befleri Co¤rafyas›
Bu kitap incelendi¤i zaman flafl›rt›c› bir biçimde üniversi-
te düzeyinde verilen kentsel tasar›m dersleri ile örtüflme-
leri oldu¤u görülmüfltür. Bunlar›n en belirginlerini flöyle s›-
ralamak olas›d›r: 

• Yerleflim yerlerinin nas›l olufltuklar› ve farkl› oluflumla-
r›n arkas›nda yatan nedenler, 

• ‹lk yerleflik yaflama biçiminin ortaya ç›kt›¤› Çatalhö-
yük’den bafllayarak Türkiye’de bulunan kimi önemli yerle-
flim türleri,

• Farkl› ifllevlerdeki yap›lar, örne¤in tecimsel amaçl› ker-
vansaraylar, dinsel amaçl› camiler, e¤itim amaçl› medre-
seler, 

• Farkl› yerleflim biçimlerinin ortaya ç›kmas›na neden
olan etkenler, örne¤in fiziksel, iklimsel, topo¤rafik neden-
ler, do¤al kaynaklar, kültürel ve tutumbilimsel etkenler,
tarihsel kal›t, vb., 

•  De¤iflik bölgelerde bulunan konut ve ev türleri, 

• H›zla geliflen kentler ve bunlarda ortaya ç›kan sorunlar, 

• Kentlerin farkl› ifllevleri, tutumbilimsel ve tecimsel
önemleri, liman ya da endüstri kentleri, 

•  Yap›laflm›fl çevre sorunlar›, gecekondular, yanl›fl arsa
seçimleri, vb.

Lise Co¤rafyas›
Bu kitapta haritalar, ölçek ve bu bilgilerin nas›l ve nerede
kullan›ld›¤›na iliflkin bilgi verilmektedir. Anlat›lan konular
yaz›l› olarak iletildi¤i gibi görsel gereçler ve al›flt›r›lmalar-
la da pekifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Bu kitapta bulunan bir baflka önemli konu da yersars›nt›-
s› ile ilgili oldukça genifl bilgidir. Bu bilgiler yersars›nt›lar›-
na karfl› al›nmas› gereken önlemlere de yer vermektedir. 

Co¤rafya
Bu kitapta mimarl›k aç›s›ndan en önemli konu yersars›n-
t›s› ile ilgili oland›r. Yap›lar›n tafl›y›c› dizgelerine dayanan
oldukça kapsaml› bilgiler çeflitli uygulama örnekleriyle
do¤ru / yanl›fl biçiminde karfl›laflt›rmal› olarak verilmifltir. 

Fiziki Co¤rafya
Bu kitapta mimarlar›n da yap› tasar›m› s›ras›nda göz önü-
ne ald›¤› ilkimsel ve topo¤rafik koflullar, do¤al kaynaklar
konular›nda bilgi bulunmaktad›r. Bunlar›n bir bölümünün
üniversite düzeyinde verilen çevre denetimi derslerinin
konusuyla örtüfltü¤ü gözlenmektedir. 

Sanat Tarihi
Üniversitelerde mimarl›k tarihi dersleri bulunmaktad›r. Bu
derslerin içeri¤i ile Sanat Tarihi 1 ve 2 lise dersleri ara-
s›nda flafl›rt›c› bir benzerlik görülmektedir. Bu benzerlik
konular›n s›ralamas›nda bile de¤iflmemektedir. 

‹lk ö¤renim kitaplar›nda yer alan mimarl›k ve yap›sallafl-
m›fl çevre konulu resimlerden bir seçki. Mimarl›k aç›s›n-
dan hiç bir özellik tafl›mayan, niteliksiz, anonim ve gele-
neksel yap›lar› yans›tan, ça¤dafl mimarl›k ve yap›sallafl-
m›fl çevre anlay›fllar›n› yans›tmaktan tümüyle uzak gö-
rüntüler. Yar›n›n kullan›c›lar›n›n, malsahiplerinin, üstle-
nicilerinin, iflçi-usta-kalfalar›n›n, hatta yöneticilerinin be-
yinlerini bu görüntülerle mi doldurmal›y›z? 

1
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Sanat Tarihi 1 ders kitab› mimarl›k ile sanat tarihini birbi-
rine koflut bir biçimde ele almaktad›r. Örne¤in Eski M›-
s›r’daki piramit ve tap›naklar anlat›l›rken bu kültürün sa-
natsal yarat›lar›na da de¤inilmektedir. Konular ilk ça¤lar-
dan bafllayarak Barok biçemine kadar gelmektedir. 

Sanat Tarihi 2 dersi ise ‹slam kültürünü benimsemifl ül-
kelerdeki mimarl›k ve sanat yap›tlar›na iliflkin bilgiler içer-
mektedir. Genel olarak da Türklerin bu alandaki katk›lar›-
na de¤inilmektedir. ‹çindeki konulara bak›ld›¤› zaman
bunlar›n afla¤›daki gibi s›raland›¤› görülmektedir: 

• Türklerin Anadolu’ya gelmeden önceki sanatsal etkin-
likleri ile bunlar›n geçirdi¤i evrelere genel bak›fl, 

• Büyük Selçuklular›n sanat›, 

• Anadolu Selçuklular›n›n sanat›, 

• Beylikler dönemi sanat etkinlikleri, 

• Osmanl› ‹mparatorlu¤u sanat›, 

• Cumhuriyet dönemi Türk mimarl›¤› ve sanat›

Görüldü¤ü gibi konular oldukça genifl bir yelpaze içinde
ele al›nmaktad›r. Bunlar›n önemli bir bölümü üniversite-
lerde de neredeyse ayn› s›ra ve a¤›rl›kta ele al›nmaktad›r.
Hatta kimi konular›n üniversite dersleri aras›nda yer al-
mad›¤› bile gözlenmektedir. 

Tarih 1 – 2
Tarih 1 ders kitab›nda Anadolu’da bulunan mimarl›k ve
yap›sallaflm›fl çevre konusu ilk ça¤lardan bafllay›p 19.
yüzy›la kadar anlat›lmaktad›r. Mimarl›ktaki geliflmeler çe-
flitli bafll›klar alt›nda ve da¤›n›k bir biçimde ele al›nm›flt›r.
Örne¤in, 

•  Dinsel inan›fllar ve al›flkanl›klar, insanlar›n nerede ibadet
ettikleri, camiler, kiliseler...,
• Toplumsal ve tutumbilimsel yaflam, kentlerin nas›l olufl-
tuklar›, ne tür ifllevleri oldu¤u, liman, endüstri, tecim etkin-
liklerinin a¤›r bast›¤› kentler, 
• Teknoloji ve sanat, önemli yap›lar›n nas›l tasarland›¤›, ku-
ruldu¤u, gibi konular ayr› ayr› ve da¤›n›k bir biçimde ifllen-
mektedir. Bunlar›n yan› s›ra kitapta türbe, medrese, kervan-
saray ve cami gibi yap›lar›n farkl› dönemlerde nas›l geliflim
ve de¤iflim gösterdiklerine iliflkin bilgiler de verilmektedir. 

Tarih 2 kitab›nda ise kültür ve sanat›n iliflkisi Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u dönemi örnek verilerek anlat›lmaktad›r. "Mi-
mari" bafll›¤› alt›nda bir bölüm de bulunmaktad›r. Buna
karfl›l›k anlat›lan bilgiler görsel gereçlerle desteklenme-
mifltir. 

Burada ancak k›saca özetlemeye çal›flt›¤›m›z ve yaz›m›z›
uzatmamak amac›yla düzeltme önerilerine de¤inmedi¤i-
miz bu araflt›rmadan ilginç sonuçlar ç›karmak olas›. Bun-
lardan birincisi liseden üniversiteye gelen ö¤rencilerin,
flimdiye kadar düflünülegeldi¤i gibi mimarl›¤a iliflkin kimi
temel bilgilerden yoksun olduklar› varsay›m›n›n yanl›fl ol-
du¤u. Bu ö¤renciler ders programlar› gere¤i yap›sallafl-
m›fl çevre konusunda pek çok bilgi al›yorlar, bunlar›n ki-
mi üniversitede verilen bilgilerle örtüfltü¤ü gibi aralar›nda
bunlar›n ötesine geçenler bile bulunuyor. 

Bunun hemen bir örne¤ini vermek istiyoruz. Lise sanat
tarihi kitaplar›n›n cumhuriyet dönemi Türk mimarl›k ve sa-
nat›na iliflkin bilgiler vermelerine karfl›n pek çok mimarl›k
okulunda mimarl›k tarihi dersleri bir türlü ça¤dafl Türk mi-
marl›¤›na kadar gelemez, hatta 19. yy’a iliflkin bilgi vere-
bilenleri bile oldukça azd›r. Do¤u Akdeniz Üniversitesi gi-
bi ‹ngilizce e¤itim veren kimi okullarda bu durum daha da
belirgin bir biçimde ortaya ç›kar. Ö¤rencilerin önemli bir
bölümü belli bafll› ça¤dafl Türk mimarlar›n›n ya da önde

gelen ça¤dafl mimarl›k yap›tlar›n›n adlar›n› bile sayamaz.
Bunun nedenini temel e¤itimde aramak yanl›fl gibi gözü-
küyor. 

Aralar›nda bu sat›rlar›n yazarlar›ndan birinin de bulundu-
¤u kimi üniversite ö¤retim görevlileri zaman zaman ilk ve
orta ö¤retim aflamas›nda mimarl›¤a daha çok yer verilme-
sinin, hatta yap› sanat› konusunda dersler konmas›n›n
yararl› olaca¤›n› dile getirmifller ve getiriyorlar . Buna kar-
fl›l›k "E.R.I.C Digest" gibi e¤itime yönelik ‹nternet siteleri
pek çok konunun ayr› bir ders olarak ele al›nmas›ndansa
genel ders program› içine yay›larak anlat›lmas›n›n daha
yararl› olaca¤›n› söylüyorlar. Buna yap›sallaflm›fl çevre ko-
nular› da kat›labilir. Türkiye’deki uygulaman›n da genellik-
le bu do¤rultuda oldu¤u gözleniyor. Bu noktada da mi-
marl›k e¤itimi konusunda çal›flan üniversite ö¤retim gö-
revlilerinin yan›ld›klar› ya da en az›ndan art›k eskimifl bil-
gi ya da varsay›mlara dayand›klar› anlafl›l›yor. 

Lise sanat tarihi kitaplar›nda yer alan tarihsel yap›tlarla
ilgili resimlerden bir seçki. Kimi zaman üniversitede gös-
terilenlerden daha afla¤› bir düzeyde olmayan bu bilgi-
leri alan ö¤renciler mimarl›k bölümlerine giremiyorlar.
Bu tür konulara ilgi duymad›klar› için baflka bir dal
seçen ö¤renciler ise mimarl›k bölümlerine girdikleri
zaman bunlar› ö¤renmek zorunda kal›yorlar ve ço¤u
zaman da s›k›l›yorlar. Kabahat kimin? 
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‹kinci önemli sonuç üniversitelerdeki mimarl›k bölümleri-
nin ö¤rencilerini yanl›fl kaynaktan seçtikleri. Yukarda in-
celenen kitaplar›n önemli bir bölümü fen bilimleri de¤il
sosyal bilimler a¤›rl›kl› ö¤rencilere yönelik kitaplar. Oysa
mimarl›k bölümleri ›srarla fen bilimleri a¤›rl›kl› ö¤rencileri
almay› sürdürüyorlar. Mimarl›k e¤itiminin gere¤i olarak
onlar›n alm›fl olduklar› bilgileri gelifltirmek yerine onlara
daha önce çok az karfl›laflt›klar› çevre sorunlar›, kentsel
yerleflmeler, mimal›k tarihi gibi konular› ö¤retmeye çal›fl›-
yorlar. Bu konulara lise e¤itiminden yak›nl›¤› olmayan ö¤-
renciler de hem zorluk çekiyorlar, hem de onlara en te-
mel bilgilerin verilmesi kaç›n›lmaz oluyor. Oysa sosyal bi-
limler a¤›rl›k ö¤renciler mimarl›k e¤itimine al›nsa sorunla-
r›n önemli bir bölümü kendili¤inden ortadan kalkacakm›fl
gibi gözüküyor. 

Üniversitelerin mimarl›k bölümünde ö¤retim görevlisi
olan kifliler de yan›lg›ya düflüyorlar, ö¤rencilerinin hiç bir
fley ö¤renmemifl oldu¤u varsay›m›ndan yola ç›karak ken-
dilerini pek çok temel bilgiyi (kimi zaman da bilmem ka-
ç›nc› kez yinelendi¤ini düflünmeden) yeniden ö¤rencilere
iletmek zorunda hissediyorlar. Bu onlar› oldu¤u kadar ö¤-
rencileri de ne ileri götürüyor, ne mutlu ediyor. Üniversite
e¤itiminin lise e¤itiminin ötesine geçmesi, daha ileri dü-
zeyde bilgilerle donat›larak düflünen, tart›flan, elefltiren,
sorgulayan, araflt›ran kifliler yetifltirmesi beklenirken bu
yap›lam›yor çünkü zaman yetiflmiyor. Bu yan›lg› ve çelifl-
kinin en k›sa zamanda ortadan kald›r›lmas› gerek. 

Yukarda and›¤›m›z çal›flman›n sonuçlar›ndan biri de ilk ve
orta e¤itimde yap›sallaflm›fl çevreye iliflkin olarak verilen
bilgilerin da¤›n›k olmas›, yeterince görsel gereçlerle des-
teklenmemifl olmas› ve ders kitaplar›n› yazanlar›n genel-
likle mimal›k bilgilerinden yoksun olmas›. Kitaplar ince-
lendi¤i zaman bu eksikliklerin giderilemeyecek fleyler ol-
mad›¤› ve giderilmelerinin büyük emek ve masraf gerek-
tirmeyece¤i oluyor. Bu kitaplar› yazanlar›n, denetleyenle-
rin, yay›nlayanlar›n ve onlar›n kullan›lmas›n› öneren (ya
da zorunlu k›lan) Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n bu konularda
uyar›lmas› gerekiyor. 

Bunlara da bir iki örnek vermek istiyoruz. Bilindi¤i (ve li-
se müfredat› incelendi¤inde görülebilece¤i) gibi, liselerde
seçmeli dersler var. Bunlar›n aras›nda hukuk ve istatistik
gibi dersler bulunmas›na karfl›n yap›sallaflm›fl çevreyi,
mimarl›¤› ya da tasar›m› konu alan dersler yok. Kuflkusuz
bu tür derslerin müfredat program›na al›nmas› daha iler-
de mimarl›k e¤itimine yönelecek ö¤rencilerin daha bilinç-
li bir seçim yapmas›n› sa¤layacak. 

Benzer bir biçimde temel e¤itim kitaplar›nda zaman za-
man u¤rafl alanlar›na ve kiflilerine iliflkin bilgiler verilirken
bunlar›n aras›nda mimarl›k yer alm›yor, mimarlar hiç bir
biçimde an›lm›yorlar. Bu büyük bir eksiklik. Belki de bu-
gün yaflanan olumsuzluklar›n en önemli nedeni daha iler-
de baflka u¤rafl alanlar›na yönelecek olan, hatta yönetici
görevlere gelecek olan ö¤rencilerin yap› sanat› ve u¤rafl›

konusunda çok az bilgi alm›fl olmalar› olarak gösterilebi-
lir. Bir belediye baflkan›n›n kent düzenlemesi kurallar›n›
hiçe sayarak bay›nd›rl›k etkinliklerinde bulunmas›, bir yar-
g›c›n hukuk kurallar› içinde kalma kayg›s›yla eski yap›tla-
r›n yok edilmesi giriflimlerine, dolayl› da olsa, destek ver-
mesi gibi pek çok örnek say›labilir. Bu eksi¤in en k›sa za-
manda giderilmesi gerekiyor. 

Genellikle foto¤raflarla iletilen tarihsel yap› görüntülerinin
d›fl›ndaki görsel gereçler ise olabilecek en ilkel düzeyde,
özellikle ilk e¤itim kitaplar›nda yer alan resimler yap› sa-
nat›n›n ne oldu¤unu anlatmaktan çok uzak fleyler. Bunlar
s›radan bir grafikçinin çizdi¤i kötü geleneksel-anonim yap›-
lar›n resimlerinden olufluyor. Ders kitaplar›nda bunlar›n
yerine ça¤dafl mimarl›¤›n iyi ve ilginç örneklerinin çizim ya
da foto¤raflar› yer alsa, ilk ve orta e¤itim ça¤›ndaki ö¤ren-
ciler çok daha farkl› izlenimler edinebilecekler. Resimlerin
alt›na biraz daha ayr›nt›l› bilgilerin konmas› da çok fazla
gayret gerektiren bir fley de¤il. Bu tür düzeltmelerin ger-
çeklefltirilmemesi için hiç bir neden yok gibi gözüküyor. 

Sonuç
Do¤al olarak biz mimarlar mimarl›k e¤itimiyle ilgileniyo-
ruz, onun düzelmesini, daha iyiye gitmesini istiyoruz.
Ama ço¤u kez düflüncelerimiz yanl›fl bilgilere, varsay›mla-
ra dayan›yor. Daha da önemlisi, mimarl›k e¤itiminin yal-
n›zca üniversitelerin mimarl›k bölümlerindeki kesimini dü-
flünüyoruz. Oysa e¤itim bir bütün, bunun temel ve orta
e¤itimden, yüksek e¤itime, e¤itim sonras› e¤itime kadar
böyle oldu¤unun düflünülmesi gerekiyor. Bunu yapmaz-
sak çabalar›m›z›n s›n›rl› kalmas› kaç›n›lmaz bir sonuç. 

Mimarlar Odas› E¤itim Kurultay› ad› alt›nda toplantlar
düzenledi, bunlar›n sürece¤i anlafl›l›yor. Mimar örgütleri
e¤itim konusunda her zaman duyarl› oldular, bundan son-
ra da öyle olacaklar. Bu tür toplant›larda ilk ve orta e¤i-
tim aflamas›ndaki yap›sallaflm›fl çevre, mimarl›k ve tasa-
r›m konular›n›n da ele al›nmas›, onlar›n gelifltirilip iyileflti-
rilmesine yönelik araflt›rmalar›n yap›lmas›, üniversiteler-
deki ö¤retim görevlilerinin de içinde oldu¤u mimarlar›n
bilgilendirilip bilinçlendirilmesi, düzeltme önerilerinin ge-
lifltirilerek gerekti¤inde gerçeklefltirilmeleri amac›yla her
türlü kurum ve kurulufl düzeyinde yasal giriflimlerde bulu-
nulmas›, mimar örgütlerinin sorumluluk alan›na girdi¤i gi-
bi, pek çok soruna da çözüm getirebilir gibi gözüküyor. 

En az›ndan mimarl›k e¤itimine yeni bafllayacaklar aç›s›n-
dan yeni düzenlemelerin gerçeklefltirilmesi, mimarl›k
okullar›n›n sürdüregeldi¤i yanl›fl uygulaman›n b›rak›larak
fen-matematik a¤›rl›kl›kl› ö¤renciler ile birlikte sosyal bil-
giler a¤›rl›kl› e¤itim görmüfl ö¤rencilerin de mimarl›k bö-
lümlerine girmesinin sa¤lanmas›, mimar örgütlerinin bu
alandaki geleneksel suskunluklar›ndan ç›k›p etkin biçim-
de bu do¤rultudaki çal›flmalar› desteklemesi de mimarl›k
e¤itimiyle ilgili kimi sorunlar›n hiç ortaya ç›kmamas›n›
sa¤layacak. t

Kaynaklar:
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• Üstün Alsaç, Theoretical Observations on Architecture (Mimarl›k Üstüne Kuramsal Gözlemler), Eastern Mediterranean University Printinghouse, 
Gazima¤usa, 1997
• U¤ur. U. Da¤l›, K›br›s Sokaklar›nda Mimariye, Yaflama ve Çevreye Dair..., Ifl›k Kitabevi Yay›nlar›, Lefkofla, 1999
• www.ericdigests.com 

  egemimarlik_49_8mart#41F42.15  10/03/04 17:16  Page 16



EGEM‹MARLIK  49   17

Pencereler, insanlar›n yaflad›¤›, çal›flt›¤› ve günlük aktivi-
telerini gerçeklefltirdi¤i mekanlarda d›fl dünyayla ba¤›n›
sa¤layan, gün ›fl›¤›n›n dinamik ve de¤iflken karakterini iç
mekana tafl›yan elemanlar olarak  tarih boyunca önemli
olmufllard›r. Mimarl›k tarihi gün ›fl›¤›n›n daha fazla içeri
al›nmas› ve yap› bedenindeki boflluklar›n gerek oran ge-
rekse de teknik yeterlilik anlam›nda gelifltirilmesi için ve-
rilen bir savafl›ma da tan›kl›k etmektedir. ‹lk insanlar ba-
r›nmak için kulland›klar› ma¤aralar›na ve ilk konut proto-
tipi olarak kabul edilen tek hacimli megaron tipi evlerine
›fl›¤› geçifl görevini üstlenen kap› aç›kl›klar› ile al›rlarken,
zaman içinde gelifltirilen yap›m sistemlerinin yard›m›yla
pencere boflluklar›n›n da aç›lmas› olanakl› hale gelmifl ve
bu elemanlar giderek içle d›fl aras›nda görsel, iflitsel ve
›fl›k geçirimi bak›m›ndan birer arac› olma rolüne do¤ru ta-
fl›nm›flt›r. 

Pencerelerin çok yönlü do¤as›n› k›saca tariflemeye çal›-
fl›rsak, bu elemanlar›n do¤al ›fl›k kayna¤› olman›n ötesin-
de ayn› zamanda pasif ›s› ve taze hava kayna¤› oldu¤u-
nu, d›fl dünyayla ba¤ kurmay› sa¤lay›p, manzaralar› ile iç
mekanda görsel dinlenme noktalar› oluflturduklar›n›, in-
sanlar›n ruh hallerini olumlayarak rutinlik hislerini da¤›t-
t›klar›n› ve motive edici birer etkiye sahip olduklar›n› (Sto-
ne, 1998), bunun yan›nda mekan alg›lamas›n› etkileyip
(Tognoli, 1973; Kaye & Murray, 1982), ferahl›k hissi ya-
ratt›klar›n› (‹mamo¤lu, 1984; ‹mamo¤lu, 1986; Demi-
rörs, 1994 ), yap›lar›n d›fl yüzlerine karakter verirken ay-
n› zamanda da termal k›r›lma noktalar› oluflturduklar›n›
söyleyebiliriz. Sayd›¤›m›z tüm bu özellikler, pencere aç›k-
l›klar›n›n temel özelliklerini tan›mlarken asl›nda bir yan-
dan da insanlar›n pencereye duydu¤u gereksinimin de
ana nedenlerini oluflturmaktad›r. 

Mekanda pencereye gereksinim duydu¤umuzu ve pence-
resiz bir ortamda yaflamay›, bar›nmay› ya da çal›flmay› gö-
ze alamad›¤›m›z› içsel olarak biliyoruz. Peki insan aç›s›n-
dan aç›kl›k gereksiniminin temel nedenlerinin neler oldu-

¤unu ve hangi dinamiklerin bu dürtüleri yönlendirdi¤ine
iliflkin öngörülerimiz neler? Mimarl›k tarihinin bafl›ndan
beri insanlar›n yap› kabu¤unu, fiziksel d›fl koflullar›n zor-
lamas›na karfl›n daha fazla delmek için verdi¤i savafl ne
içindi? fiüphesiz bu dürtünün temelinde pencerenin yuka-
r›da s›ralad›¤›m›z ›fl›k ve manzara gibi fiziksel faydalar›n›n
ötesinde psikolojik baz› etkilerin de yer ald›¤›n› rahatl›kla
söyleyebiliriz. ‹ç mekan›n statik ve dura¤an etkisinden di-
namik ve de¤iflken olan d›fl mekana iliflkin fikir veren
pencereler sayesinde s›yr›labiliyoruz. Ancak, zaman za-
man da onlar›n varl›¤›ndan rahats›zl›k duydu¤umuz olabi-
liyor. Malzeme ve yap›m teknolojisinin yard›m›yla mekan›
giderek pür saydaml›¤a do¤ru tafl›yan, duvar düzleminde,
tavanda ve döflemede k›sacas› her yerde var olmaya bafl-
layan genifl cam yüzeylerin varl›¤›n›n o mekana so¤uk ve
insans› olmaktan uzak bir karakter yükledi¤ini düflünebi-
liyoruz. Mekan›n bizde uyand›rd›¤› izlenim ve saydaml›¤›n
b›rakt›¤› etki biraz da o mekan›n üstlendi¤i ifllevle ilgili gö-
rünmektedir. Yukar›da sözünü etti¤imiz duygular bir ko-
nut mekan› için çok daha ön plana geçerken daha kamu-
sal ve enerji veren mekanlarda bu olumsuz duygular›n ha-
fifledi¤ini fark etmiflizdir. Aç›kl›¤a duydu¤umuz gereksini-
min nedenlerini ve onun mekana yükledi¤i anlam› ba¤la-
m›n kendine özgü karakterine ba¤lamak yanl›fl olmasa
gerek. O halde ba¤lam›n de¤erlendirmenin, mekana ilifl-
kin alg›lamalar›n ve gereksinimlere iliflkin kavray›fl›n te-
mel dayanak noktas›n› oluflturdu¤unu söyleyebiliriz.

‹nsan-çevre iliflkilerini irdeleyen araflt›rmalara bakt›¤›m›z-
da çevrenin insan gereksinimlerine ne derece yan›t verdi-
¤inin bir uygunluk ve çevreyle uyum kriteri olarak ele al›n-
d›¤›n› görürüz. Gereksinimlerin belirlenmesinde baz› fizik-
sel, sosyal ve kiflisel de¤iflkenler devreye girer. Bunun
yan› s›ra beklentilerin içinde bulunulan ortama, ortamda
gerçeklefltirilen aktivitelere, davran›fllara ve bireyin kifli-
sel özelliklerine ba¤l› olarak de¤iflti¤i de bilinegelmekte-
dir. Beklentilerin karfl›lanmas› durumunda talep/gereksi-
nim ile kaynak/çevre aras›ndaki uzlafl›m›n sa¤land›¤›, do-

Açıklık/Pencere Tasarımında Gereksinimleri
Dikkate Almak...

‹lknur Türkseven DO⁄RUSOY, Yrd. Doç. Dr., 
DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü  

‹zmir’deki Ofis Binalar› ‹çin Uygulamal› Bir Araflt›rma...   
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lay›s›yla çevreyle insan aras›ndaki uyum ve doyum hali-
nin geliflti¤i hem teorik hem pratik araflt›rmalarla kabul
edilmektedir (Kaplan, 1983). O halde insan›n doyumu
esas al›nd›¤›nda, tasar›mc› bak›fl›yla gereksinimlerin do-
¤as›n› anlamak kadar gereksinimlere yan›t verecek çev-
resel düzenlemelerin ve bu düzenlemeleri etkileyen tasa-
r›m özelliklerinin neler oldu¤unun bilinmesinin de önem
kazand›¤› fark edilecektir. Konumuz özelinde pencere
aç›kl›klar›n›n insan gereksinimleri aç›s›ndan ne ifade et-
ti¤inin anlafl›lmas›nda, ba¤lam›n kendine özgü do¤as›n›n
temel belirleyici oldu¤unun bilinmesi ve kiflisel özellikler
ile ba¤lam içerisinde gerçeklefltirilen aktivitelerin etkisi-
nin göz ard› edilmemesi bu kavray›fl› kolaylaflt›racakt›r.

Çal›flma mekanlar› özelinde pencereye duyulan gereksi-
niminin nedenlerini ve bu gereksinimin çevresel ve tasa-
r›m bileflenleri ile olan iliflkisini anlamak amac›yla ‹zmir
kent merkezinde belirlenen alt› ofis binas›nda anket yo-
lu ile bir alan çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir. Mimarl›k ve
çevre psikolojisi kavramlar›n› bir arada kullanarak disip-
linleraras› bir platformda flekillendirilmeye çal›fl›lan, in-
san›n kavray›fl›n› ve de¤erlendirmelerini esas alan bu ça-
l›flma geri planda pek çok istatistik ve kuramsal analiz
bar›nd›rmaktad›r. Araflt›rman›n bu makalede yer alan so-
nuçlar› okuyucunun daha rahat alg›layabilmesi aç›s›ndan
nümerik de¤erlerinden ar›nd›r›larak olabildi¤ince özünü
yans›tacak biçimde verilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Çal›flma Alan›
Gereksinimler ile tasar›m çözümleri aras›ndaki ba¤lar›
kurmak amac›yla, çal›flma alan›, ‹zmir kent merkezinde
farkl› pencere tasar›mlar›n› temsil eden, pencereye eri-
flim aç›s›ndan (do¤rudan ya da dolayl›) farkl› olanaklar
sunan ve farkl› mekan organizasyonlar›n› (aç›k ve özel
ofis) bar›nd›ran ofis binalar›n› içinde bar›nd›racak biçim-
de oluflturulmufltur. Farkl› nitelikte pencereler, farkl› ar-
ketipler ile özdefllefltirilerek, iç ve d›fl mekan›n birbirine
göre durumunu belirleyen, ‘pencere süreklili¤i’ne göre
bir s›n›fland›rma sistemi kullan›lm›flt›r (Türkseven,
1996). Buna göre; doluluk içinde aç›lan yani sürek-
siz/kesintili (kare, dikdörtgen, yuvarlak, üçgen, çokgen
pencere vb) aç›kl›k tiplerini temsilen kare pencereli ‹zmir
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, yatayda sürekli aç›kl›k tipini temsi-
len yatay bant pencereli ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, dü-
fleyde sürekli aç›kl›k tipini temsilen düfley bant pencere-
li Vak›fbank Ege Bölge Müdürlü¤ü, hem yatayda hem dü-
fleyde sürekli (giydirme ve duvar pencere) aç›kl›klar› tem-
silen giydirme cam cepheli Tar›m Kredi ve Kooperatifi
Ege Bölge Müdürlü¤ü binalar› çal›flmaya dahil edilmifltir
(Foto¤raf 1-4). Mekanda pencere var olsa bile pencereye
do¤rudan eriflimin yeterlilik aç›s›ndan esas oluflturdu¤u
öngörüsünün do¤rulu¤unu test etmek için pencereye
do¤rudan eriflimin, mekan›n derinli¤i ve d›fl yüzeylere yer-
lefltirilen yönetici ofisleri nedeniyle  sa¤lanamad›¤› Yeni-
as›r Binas› ve ‹zsu Genel Müdürlük Binalar› da çal›flma-
ya eklenmifltir (Foto¤raf 5-6). Bu binalardan ‹l Sa¤l›k Mü-
dürlü¤ü, Büyükflehir Belediyesi ve ‹zsu birer kamu kuru-
luflu olup, Tar›m Kredi Kooperatifi ve Vak›fbank Ege Böl-
ge Müdürlü¤ü özel kanunla kurulmufl olan yar› özel nite-
likte, Yenias›r gazetesi ise özel iflletme niteli¤inde kuru-
lufllard›r. Söz konusu binalardaki çal›flma mekanlar›n›n
tümünün geometrisi yal›n ve ortagonal biçimlidir. Çal›fl-
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1 ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
2 Vak›fbank Ege Bölge Müdürlü¤ü
3 ‹zmir ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
4 Tar›m Kredi Kooperatifi Müdürlü¤ü 
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maya, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Büyükflehir Belediyesi, Vak›f-
bank Ege Bölge Müdürlü¤ü ve Yenias›r Gazetesi’nden
özel ve aç›k; ‹zsu Genel Müdürlü¤ü ve Tar›m Kredi Koope-
ratifi Müdürlü¤ü’nden ise yaln›zca aç›k ofis düzenindeki
çal›flma ortamlar› dahil edilmifltir (fiekil 1). 

Uygulama ve Sonuçlar
Anket yukar›da k›saca tan›t›lan alt› binada çal›flan toplam
221 kifliye Ocak-fiubat 2002 tarihleri aras›nda uygulan-
m›flt›r Kat›lanlardan  % 61’ini oluflturan ço¤unluk kad›n,
% 52’si 30-39 yafl grubu ve % 68’si üniversite ya da yük-
sek okul mezunudur. ‹fl yerindeki görev da¤›l›mlar›na gö-
re ise ofis çal›flanlar›n›n %11’i yönetici, % 42’si profesyo-
nel/teknik eleman, % 47’si ise büro çal›flan›/personel-
den oluflmaktad›r (Do¤rusoy, 2002). 

Gereksinimlerimiz duygusal tepkilerimizi oluflturan tercih-
lerimizle yak›ndan iliflkilidir. Bu nedenle pencere gereksi-
niminin do¤as›n› anlamak için kiflilere pencereye iliflkin
tercihleri sorulmufl ve ilk olarak "Ayd›nlatma, havaland›r-
ma, ›s›tma, vb. aç›lardan son derece konforlu ancak pen-
ceresiz bir çal›flma mekan› ile konfor koflullar›n› asgari
düzeyde sa¤layabilen pencereli bir mekan aras›nda" ter-
cih yapmalar› istenmifltir. % 92’yi oluflturan önemli bir ço-
¤unluk "asgari konforlu ama pencereli" bir ortamda çal›fl-
may› tercih etmifltir (fiekil 2). Bu da çal›flma ortamlar›
için pencerelerin ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir ge-
reksinim oldu¤unu ve fiziksel konfor koflullar›yla karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda dahi psikolojik gereksinimlerin daha öncelikli
olabildi¤ini göstermifltir. O halde çal›flma ortamlar› için
pencerelerin varl›¤›n›n elzem oldu¤u ve minimum düzey-
de de olsa çal›flma ortam›nda kifliye muhakkak sa¤lan-
mas› gerekti¤i aç›kt›r. 

‹kinci olarak, gereksinimler ile baflta vurgulad›¤›m›z gibi
tasar›m bileflenleri (pencere oran›, biçimi, bofllu¤un sü-
reklili¤i vb) aras›ndaki iliflkiyi anlamak amac›yla kifliler-
den, ofis ortam› için en s›k rastlan›l›r olma ve bofllu¤un
süreklili¤i kriterine göre oluflturulan farkl› pencere arke-
tipleri aras›ndan tercih yapmas› istenmifltir. Buna göre
ankete kat›lanlar "pencerelerini de¤ifltirme olanaklar› ol-
sayd› hangi pencereyi tercih ederlerdi" sorusuna kare,
dikdörtgen ve yuvarlak (doluluk içinde aç›lan boflluk) ya-
tay bant (yatayda sürekli boflluk), düfley bant (düfleyde
sürekli boflluk) giydirme pencere (her iki eksende birden
sürekli boflluk) ve penceresiz seçeneklerinden birini ifla-
retleyerek yan›t vermifllerdir. Pencere tasar›m seçenekle-
ri bilgisayar ortam›nda 6 metre geniflli¤inde 3,25 metre
yüksekli¤inde dikdörtgen formlu prototip bir mekan içeri-
sinde üç boyutlu perspektif çizim haline getirilmifltir. Ke-
sintili boflluklar olan kare, dikdörtgen ve yuvarlak biçimli
aç›kl›klar›n alan› en az (duvar alan›n›n % 22’si), ‘yatayda
ya da düfleyde sürekli’ olan aç›kl›klar›n alan› bir önceki
grubun iki kat› (% 44’ü), ‘hem yatayda hem düfleyde sü-
rekli’ (giydirme/duvar pencere)  aç›kl›klar›n alan› ise en
fazla (%100) olacak biçimde düzenlenerek arketipler ara-
s›nda oransal bir fark da yarat›lm›flt›r. 

Pencere tercihlerine iliflkin genel da¤›l›mlara bak›ld›¤›nda
gereksinimlerin bir ifadesi olarak ço¤unlu¤un (% 48,6)
giydirme/duvar pencere tercih etti¤i, bunu s›ras›yla yatay

bant (%35), kare (%11), dikdörtgen (%2) düfley bant (%2)
ve yuvarlak pencerenin (%0,5) izledi¤i görülmektedir (fie-
kil 3). Bu sonuçlardan çal›flma ortam›nda kullan›c›n›n bü-
yük ve sürekli pencereleri, küçük ve kesintili olanlara ye¤-
ledi¤i anlafl›lmaktad›r. Önemli di¤er bir bulgu ise, alanla-
r› ayn› olmakla birlikte çal›flanlar›n ço¤unun kare pence-
reyi dikdörtgen ve yuvarlak biçimli pencerelere, yatay
pencereyi ise düfley pencereye göre daha fazla tercih et-
mifl oldu¤udur. Bu sonuç, alan›n d›fl›nda pencere biçimi-
nin de gereksinimlerin karfl›lanmas› ad›na önemli oldu¤u-
nu, iç ve d›fl iliflkisini rahat kuran, yatay biçimli veya ya-
tayda ve düfleyde süreklili¤i ayn› anda sa¤layabilen, dola-
y›s›yla da bol manzara ve ›fl›k alan genifl yüzeyli kesinti-
siz pencerelerin çal›flma ortam›nda kullan›c› beklentileri-
ni daha iyi karfl›lad›¤›n› göstermektedir.

Çal›flma ortam›nda pencereye duyulan gereksinim en çok
hangi faktörlerle iliflkilendirilmektedir, di¤er bir deyiflle
ofis ba¤lam› içinde pencereye duyulan gereksinimin ne-
denlerini hangi faktörler oluflturmaktad›r? Bu soruyu ya-
n›tlamak üzere uygulamaya kat›lanlardan yapt›klar› pen-
cere tercihlerini belirleyen faktörleri ne kadar önemsedik-
lerini bir ölçek üzerinde de¤erlendirmeleri istenmifltir. Ve-
rilen tepkilerin ortalama de¤erleri al›nd›¤›nda pencerenin
temel özelliklerinden ç›kan on alt› faktör içerisinde en
çok önemsenen, dolay›s›yla pencereye duyulan gereksini-
min en önemli nedenlerini oluflturan ilk üç faktörün s›ra-
s›yla, do¤al ayd›nlatma, günefl ›fl›¤› ve do¤al havaland›r-
ma oldu¤u görülmüfltür. Manzara faktöründen çok, ›fl›k
ve hava ile ilgili fiziksel faktörlerin ön plana ç›km›fl olma-
s› ilginçtir. Bu da ülkemiz için en avantajl› do¤al kaynak-
lardan olan gün ›fl›¤›n›n yaln›zca enerji korunumu aç›s›n-
dan de¤il çal›flan›n doyumu, dolay›s›yla psikolojisi ve ve-
rimlili¤i aç›s›ndan da önemli oldu¤unu ortaya koymakta-
d›r. Psikolojik faktörler aras›nda en çok dikkate al›nan
faktör ‘ferahl›k’ olmufltur; di¤er bir deyiflle, pencerelere
duydu¤umuz psikolojik gereksinimin temel nedenini pen-
cerelerin sa¤lad›¤› ferahl›k hissi oluflturmaktad›r. Ofis or-
tamlar› için so¤utma giderlerini kontrol edebilmek ve
özellikle bilgisayarla çal›fl›lan ortamlarda parlama yans›-
ma gibi olumsuzluklar› giderebilmek amac›yla kontrol et-
meye çal›flt›¤›m›z günefl ›fl›¤›, araflt›rmada kullan›c›n›n ar-
zulad›¤› bir faktör olarak ön plana ç›km›flt›r (fiekil 4). Bu
belki de çal›flma ortamlar›nda günefl ›fl›¤›n› de¤erlendir-
me konusunda biz tasar›mc›lar› baz› sorgulamalara itebi-
lir. Ancak bu bulguyu de¤erlendirirken çal›flman›n k›fl ay-
lar›nda yap›lm›fl olmas›n›n getirdi¤i etkiyi de göz ard› et-
memek gerekir; keza ‹zmir kentinde özellikle yaz mevsi-
minde mekana direkt al›nan günefl ›fl›¤›n›n ne denli rahat-
s›z edici bir ›s› kapan› oluflturdu¤u da bilinen bir gerçektir.

Pencerelerin biçimsel ve estetik özellikleri, sa¤lad›¤›
prestij ve çal›flma konsantrasyonuna olan etkisi, tercihle-
ri belirlemede en az önemsenen faktörler olmufltur. Yap›
d›fl yüzüne karakter kazand›rmas› aç›s›ndan pencerenin
biçimsel ve estetik özelliklerini önemseyen ve özellikle
giydirme cam cephe uygulamalar›n› ticari ve yüksek yap›-
lar için birer statü göstergesi olarak yorumlayan pek çok
tasar›mc› ve iflverenin aksine mekan› esas deneyimleyen
kiflilerin böylesi bir fark›ndal›k içinde olmad›klar› ortaya
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ç›kmaktad›r. Konsantrasyon faktörünün fazlaca önem-
senmemifl olmas› çal›flma ortamlar›nda pencerenin te-
mel bir konsantrasyon da¤›t›c› etken olarak alg›lanmad›-
¤›na iflaret etse de asl›nda kimi yarat›c› ifllerde d›flla gör-
sel ba¤ kurman›n yarat›c› düflünceyi harekete geçiren
olumlu bir unsur oldu¤unu ve dikkat gerektiren ifllerde
ise tam tersine en ufak bir ses ya da görüntünün bile dik-
kati da¤›tabildi¤ini deneyimlerimizden ve yap›lan araflt›r-
malardan biliyoruz. O halde  bu sonuç çal›flma alan› ola-
rak seçilen binalarda yürütülen ifllerin niteli¤inin daha
çok yarat›c›l›ktan uzak rutin olmalar› ile aç›klanabilir. Ya-
rat›c› ve yönetsel ifllerle u¤raflanlar›n örneklem içerisinde
az›nl›¤› oluflturmas› (%11) bu düflünceyi desteklemekte-
dir. Görsel mahremiyet olgusunun tercihleri belirlemede
pek fazla dikkate al›nmay›fl› ise ofis gibi kamusal mekan-
larda mahremiyet alg›s›n›n, aç›kl›klar›n varl›¤› ya da boyu-
tu ile pek fazla iliflkilendirilmedi¤ini do¤rulamaktad›r. Ofis

ortamlar›nda perde, jaluzi vb. bir tak›m fiziksel aparatla-
r›n sa¤lanmas› ve bunlar›n denetiminin kullan›c›ya veril-
mesi görsel mahremiyet gereksiniminin karfl›lanmas› ad›-
na yeterli görünmektedir. 

Pencereli ortamda çal›flanlar›n % 31’i "Çal›flt›¤›n›z ortam-
daki pencereler gereksiniminizi karfl›l›yor mu ?" sorusu-
na "hay›r" yan›t›n› vermifltir. Bu sonuç da, pencere varl›-
¤›n›n, kullan›c› gereksinimlerini karfl›lamada tek bafl›na
yeter kriter olmad›¤›n› kan›tlamaktad›r. Araflt›rma için se-
çilen binalara tek tek bak›ld›¤›nda; pencere gereksinimi
karfl›lanma yüzdesi en yüksek binan›n, dört cephesi de
aç›k, nitelikli kentsel ve do¤al manzaraya bakan, do¤al
havaland›rma problemi olmayan ‹zmir Büyükflehir Beledi-
yesi oldu¤u görülür. Bunu s›ras›yla ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü,
Tar›m Kredi Kooperatifi Müdürlü¤ü ve Yeni As›r gazetesi
binalar› izlemektedir. Gereksinimi karfl›lamada en yeter-
siz kalan bina ise kat yüksekli¤i oldukça bas›k (2.28 m)
olup do¤rudan pencere eriflimini de sa¤layamayan ‹zsu
Genel Müdürlük’üdür (fiekil 5). 

Büyük ço¤unlu¤u penceresiz ya da dolayl› pencere erifli-
minin oldu¤u ortamlardan oluflan, do¤al ›fl›k alma ve
manzara görme aç›s›ndan en baflar›s›z bina gibi görünen
Yeni As›r Gazetesi’nde pencere gereksinimi karfl›lanan
kiflilerin yüzdesinin ‹zsu binas›nda çal›flanlardan daha
yüksek olmas› ilginçtir. Bu sonuç, ofis ortam›nda yap›lan
iflin niteli¤inin ve sosyal koflullar›n gereksinimlerin karfl›-
lanmas›nda çok önemli olabilece¤ini göstermektedir. Ya-
p›lan karfl›l›kl› görüflmeler de yönetim ve çal›flanlarla
olan sosyal iliflkilerin ortama iliflkin duygular›n belirme-
sinde çok etkili oldu¤unu göstermifltir. Bu binada kat yük-
sekli¤i ve havaland›rma oldukça yetersiz olmas›na karfl›n
sosyal koflullar›n olumlulu¤u ve ifl tatmini hoflnutsuzlu-
¤un belirgin bir fark yaratmas›n›n önüne geçmifl olmal›-
d›r. Ayr›ca, Yeni As›r Gazetesi’nde çal›flanlar›n ço¤unun
masa bafl› iflinden çok hareket özgürlü¤ü olan ifller ger-
çeklefltirmesi, haber için ofis d›fl›na ç›kmalar› ve ofis için-
deki çal›flmalar›nda mola vererek çat› kat›ndaki kafeter-
yada motivasyonlar›n› yenileyebilme imkan›na sahip ol-
malar›n›n da olumlu etkisi yads›namaz. 

Pencereye iliflkin hangi fiziksel düzenlemelerin gereksi-
nimleri en iyi karfl›lad›¤›n› gözlem d›fl›nda bilimsel teknik-
lerle anlamak üzere uygulanan istatistik analizlerde
(ANOVA) en çok önemsenen do¤al ayd›nlatma ve günefl
›fl›¤› faktörlerine göre en yeterli de¤erlendirilen pencere-
lerin en çok tercih edilen giydirme ve yatay bant pencere-
ler oldu¤u görülmüfltür. Bu pencere tipleri manzara aç›-
s›ndan da en yeterli de¤erlendirilmifllerdir. Bu anlamda
yatay biçimli ve büyük yüzeyli duvar pencerelerin kullan›-
c› aç›s›ndan iç-d›fl iliflkisini en iyi sa¤layan aç›kl›k tipleri
oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Düfley pencerenin en yetersiz
pencere tipi olarak belirmesi, oran ve biçim özelliklerinin
yan› s›ra, bu arketipi temsil eden Vak›fbank Binas›’nda
reflektif cam kullan›lm›fl olmas› ve pencere do¤ramalar›-
n›n s›kl›¤› ile de iliflkili görünmektedir. ‹statistik irdeleme-
lerde reflektif caml› pencerelerin en yetersiz görülen gru-
bu oluflturmas› da bu düflünceyi desteklemektedir. 

6

5

5 Yeni As›r Gazetesi Binas›
6 ‹zsu Genel Müdürlük Binas› 
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fiekil 1- Araflt›rma Örnekleminin Genel Özellikleri 
(Do¤rusoy, 2002, sf. 94)

fiekil 2- Konfor Kriterine Göre Pencere Tercihinin 
Yüzdesel Da¤›l›m› (Do¤rusoy, 2002, sf. 125). fiekil 5- Çal›flanlar›n Pencere Gereksinimlerinin 

Karfl›lanma Yüzdeleri (Do¤rusoy, 2002).

fiekil 3-  Pencere Tipine Göre Tercihlerin Yüzdesel Da¤›l›m›
(Do¤rusoy, 2002, sf. 126) 

fiekil 4-  Ofis Ortam›nda Pencere Gereksinimini Belirleyen Faktörlerin Önem Düzeyleri (Do¤rusoy, 2002,  sf. 135)
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Manzara faktörünün yeterlili¤i pencere tasar›m› ile ilgili
(oran, boyut, süreklilik vb.) de¤iflkenlerden baflka manza-
ran›n içeri¤inden de etkilenmifl ve manzara niteli¤i iyilefl-
tikçe pencereler görsel aç›dan daha yeterli de¤erlendiril-
mifllerdir. Bu anlamda manzara gereksiniminin karfl›lan-
mas› sadece pencere alan›na ya da süreklili¤ine de¤il,
bak›lan manzaran›n niteli¤ine de ba¤l›d›r. Önceki araflt›r-
malar do¤al manzaralar›n kentsel manzaralara (Butler &
Steuerwald, 1991), de¤iflken ve kompleks manzaralar›n
basit ve homojen olanlara (Ludlow, 1976) uzak manzara-
lar›n ise yak›n olanlara (Keighley, 1973) göre daha  nite-
likli oldu¤unu ve daha fazla tercih edildi¤ini göstermifltir.
Bu özellikleri tafl›yacak çevrelerdeki konumlanma ve
planlama kararlar› çal›flma mekanlar›nda kullan›c› psiko-
lojisini ve motivasyonunu da olumlu yönde etkileyecektir.
Pencerelerin ruh haline yapt›¤› olumlu etki, motivasyon ve
ferahl›k sa¤lama faktörleri aç›s›ndan en yeterli de¤erlen-
dirilen pencerelerin yine giydirme ve yatay bant pencere-
ler olup, manzara niteli¤ine ba¤l› olarak psikolojik gerek-
sinimlerin daha iyi karfl›lanmas› pencere boyutu, bofllu-
¤un süreklili¤i, içeri al›nan ›fl›k miktar› ve manzara niteli-
¤inin pencerelerin sa¤lad›¤› olumlu psikolojik etkileri ge-
lifltiren çevresel ve tasar›msal kriterler oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. 

Aç›k uçlu sorulardan al›nan yan›tlara yap›lan içerik analiz-
leri do¤al havaland›rma için en önemli yeterlilik kriterleri-
nin pencerenin aç›labilir özelli¤e sahip olmas›, do¤al ha-
valand›rmay› kontrol etme olana¤›n›n kullan›c›ya tan›nma-
s› ve pencere kanad›n›n yeterli büyüklü¤e sahip olmas›
ile ilgili oldu¤unu göstermifltir. Örneklem içerisindeki tüm
binalar›n pencereleri do¤al havaland›rmaya uygun ve aç›-
l›r/kapan›r nitelikte pencerelerdir. Ancak aç›labilir kana-
d›n çok küçük oldu¤u ve pencere erifliminin ara mekan
arac›l›¤›yla dolayl› yolla sa¤lanabildi¤i Vak›fbank ve ‹zsu
Bina’lar›nda çal›flanlar›n, ortamlar›n›n yeterince havalan-
mad›¤›n› iddia ettikleri görülmüfltür. Günümüzdeki uygula-
malarda güvenlik ve enerji korunumu nedeniyle özellikle
giydirme caml› ofis binalar›n›n ço¤unda yapay havaland›r-
ma sistemleri tercih edilmekte ve pencereler güvenlik ve
iklimlendirme aç›s›ndan kapal› tasarlanmaktad›r. Ancak

yap›lan bilimsel araflt›rmalar çok nitelikli bir havaland›r-
ma sistemine sahip olsa bile yapay havaland›r›lan ortam-
lar›n, kullan›c›lar›na psikolojik aç›dan rahats›zl›k verdi¤ini
ortaya ç›karm›flt›r. Bu nedenle en az›ndan çok katl› olma-
yan ofis binalar›nda ve problem oluflturmayan yerlerde
kullan›c›ya pencere açma olana¤›n›n tan›nmas›n›n hava-
land›rma gereksiniminin sa¤lanmas› ad›na önemli katk›
sa¤layaca¤› düflünülmektedir. 

Sonsöz
‹nsan›n alg›, deneyim ve gereksinimlerini anlamak ya da
anlamaya çal›flmak, tasar›mc› ve araflt›rmac›lar›n hedef-
lerinden bir tanesi olmal›d›r. Pencere gereksinimini anla-
yabilmek, bu gereksinimin nedenlerini keflfetmek ve kul-
lan›c› alg›lay›fl ve kavray›fl› ile tasar›m ve çevre bileflenle-
ri aras›ndaki ba¤lar› kurmak ad›na yap›lan bu çal›flma, ta-
sar›m sürecine insan› daha çok katabilme duyarl›l›¤› için
küçük bir katk›d›r. Mimarl›k prati¤inin bütüncül ve insan-
mekan iliflkilerini dikkate alan disiplinler aras› bir plat-
formda de¤erlendirilmesi, uygulanmas› ve bu kapsamda
bilimsel çal›flmalar›n artmas› en büyük dile¤imizdir. ‹nsan
ve çevre aras›ndaki iliflkileri irdeleyen çal›flmalar ve bu
çal›flmalardan elde edilen sonuçlar dünyada çok fazla
dikkate al›nmas›na karfl›n karfl›n, ülkemizde ne yaz›k ki
yeterli ilgiyi göremiyor. ‹nsana daha fazla yaklaflmak
yarat›c› düflüncenin önünde engel oluflturan gereksiz bir
hassasiyet olarak  görüldü¤ü sürece, tasar›m harikas›
olarak nitelendirdi¤imiz pek çok yap›da, kullan›c›lar›n
mutsuz ve doyumsuz olmalar›na da katlanmak durumun-
da kalaca¤›z. Tasar›mc› kendi kiflisel duyarl›l›¤›n› gelifltir-
di¤i ve tasar›m etkinli¤inde insan boyutunu dikkate ald›¤›
sürece bu tip araflt›rmalara duyulan gereksinim artacak;
benzer biçimde böylesi araflt›rmalar gerçeklefltirildikçe
beraberinde tasar›mc› duyarl›l›¤› da artacakt›r. Bu diyalek-
tik iliflkide hangi tarafta yer al›rsak alal›m, bu sürece
dahil olmakla tasar›mc›-araflt›rmac›-kullan›c› üçgeni
aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflimi ve motivasyonu güçlen-
direrek insan-mekan iliflkilerinin daha olumlu noktalara
tafl›nmas›nda önemli birer arac› olarak rol oynad›¤›m›z›
yads›yamay›z. t
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‹zmir, jeopolitik koflullar›n›n elveriflli olmas› nedeniyle,
kuruldu¤u tarihten itibaren canl› bir ticaret flehri olarak
yaflam›flt›r. XV. yüzy›la kadar ‹zmir, iç liman› kolay girilir
ç›k›l›r halde ve f›rt›nalardan muhafazal› olmas›ndan dola-
y›, Ege Denizi k›y›lar›ndaki kentler içinde en elveriflli ko-
numa sahip bir kentti. Fakat XV. yüzy›l bafllar›ndan itiba-
ren iç liman, kullan›fll› olma özelli¤ini kaybetmeye baflla-
d›. 1631’de ‹zmir’e gelen Tavernier iç liman›n küçük bir
girinti halinde oldu¤undan bahseder. 1765’de ‹zmir’i zi-
yaret eden Chlandler Pagos Da¤›’n›n  kuzey ete¤ine ka-
dar uzanan iç liman›n hemen hemen kapand›¤›n›, çok za-
man kuru halde oldu¤unu, ancak çok ya¤mur ya¤d›¤›nda
geçici olarak  doldu¤unu kaydeder.

Bu tarihten sonra ‹zmir Liman›’na gelen ve aç›kta demir-
leyen gemilerin  yükleri, fladlar ve mavnalar ile k›y›daki
küçük iskelelere getirmekte, ihraç edilecek mallar gene
ayn› flekilde  gemilere yüklenmekteydi. Bu durum hem
zaman al›yor, hem de mallar›n tahribat›na sebep olmak-
tayd›.

XIX. yüzy›la girilmesiyle, ‹zmir ve Bat› Anadolu’nun tarih-
sel serüveninde çok önemli dönüflümler gözlenmektedir.
Bu dönüflümü yaratan en önemli etken, ‹ngiltere ile Os-
manl› Devleti aras›nda imzalanan ve Serbest Ticaret Ant-
laflmas› olarak bilinen Balta Liman› Ticaret Antlaflma-
s›’d›r. 1838 y›l›nda imzalanan ticaret anlaflmas›ndaki
gümrük indirimleri, hükümet denetiminin azalmas›, hükü-
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XIX. yüzy›l›n ortas›na kadar, liman› olmayan ticaret kenti
‹zmir’e gelen gemiler, k›y›dan aç›kta demirlemekte, yük-
ler Pereme tabir olunur sandallarla ve flatlarla gemiler-
den k›y›ya, k›y›dan gemilere naklolunmaktayd›. Bu çok
zor bir tafl›ma ifli oldu¤u gibi, mallar›n gümrüklenmesi
aç›s›ndan da sorun yaratmakta ve Osmanl› maliyesi cid-
di zarara u¤ramaktayd›.

1867 y›l›nda inflas›na bafllanan R›ht›m, Konak civar›nda-
ki Sar› K›flla’dan bafllay›p, Ayd›n Demiryolu Kumpanyas›-
n›n Gar binas›n›n bulundu¤u Tuzla Burnu’na (Punta) ka-
dar 3800 metre uzunlukta ve 18 metre genifllikte olacak-

met d›fl› korumac›l›k ve yarg› alan›n›n genifllemesi, ya-
banc› tüccarlar›n ‹zmir’e yo¤un biçimde gelmesine neden
olmufltur.

Ticaretteki geliflmelere paralel olarak, 1850’li y›llar› taki-
ben ‹zmir’e büyük bir sermaye ak›m› olmufltur, Ticari gü-
vence kazanan kapital sahibi kifliler, ticari faaliyetlerini
‹zmir’den yürütmeye bafllam›fllar, d›fl dünya ile iliflkilerin
en yo¤un yafland›¤›, haberleflmenin iyi sa¤land›¤›, deniz
nakliye flirketlerinin bulundu¤u bir bölge olan günümüz-
deki Pasaport civar›na yerleflmekteydiler. 1850’li y›llarda
‹zmir’de yirmi de¤iflik ülkenin tüccarlar› büyük ticaret ev-
leri kurmufllar ve bu ülkelerin on yedi tanesi flehirde kon-
solosluk açm›fllard›r. O y›llardan itibaren h›z kazanan bu
de¤iflim, I. Dünya Savafl›’n›n bafllad›¤› 1914 y›l›na kadar
aral›ks›z devam etmifltir. (1)

‹zmir’deki bu ekonomik geliflim ve dönüflüm, hiç kuflku-
suz demiryollar›n›n yap›m› ile bafllam›fl, liman ve r›ht›m›n
yap›m›yla h›z kazanm›flt›r. ‹zmir-Ayd›n, ‹zmir-Kasaba (Tur-
gutlu) aras›nda aç›lan demiryolu hatlar›, Türkiye’nin ilk
demiryolu ba¤lant›lar› olmufltu. Bu demiryolu hatlar›, ‹ngi-
liz ve Frans›zlar›n Bat› Anadolu’nun zengin tar›msal ürün-
lerini elde edebilmek, kontrolleri alt›na alabilmek, son
derece zengin bir tar›msal hinterland›n liman› olan ‹z-
mir’e ba¤lamak  için kurulmufllard›r. Yenileme Öncesi
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Görünüfl

Kaynaklar
1) Yrd. Doç. Dr. Sabri YETK‹N ile yap›lan söylefli (2003) 
D.E.Ü. E¤itim  Fakültesi, Tarih Bölümü
2)  Cevat KORKUT (1992) Belgelerle ‹zmir R›ht›m ‹mtiyaz›, ‹zmir, 
Do¤aflan Ofset

t›. R›ht›m fiirketi, r›ht›m üzerinde demiryolundan gümrü-
¤e, gümrükten demiryoluna mal naklini kolaylaflt›rmak
için, bir de tramvay hatt› döfleyecek ve bunu iflletecekti.

‹zmir ticaretinin kalbi olan liman ünitesi, Gümrük ile Pasa-
port aras›nda 600 metre uzunlu¤unda ve 400 metre ge-
niflli¤indeydi ve yaklafl›k on dokuz hektarl›k bir havuz ya-
rat›lm›flt›. Güneyden ve kuzeyden iki girifli olan liman›n Ko-
nak taraf›nda gümrük ve depolar› bulunmaktayd› ki, bura-
n›n bofl b›rak›lmas› tercih edilirdi, bu yüzden gemiler, da-
ha çok Pasaport mendire¤ine do¤ru ve k›çtan alt› ile se-
kiz metre su derinli¤i olan r›ht›m k›y›s›na yanafl›rlard›.

1876 y›l›nda, 75 metrelik bir alan d›fl›nda büyük bir k›s-
m› tamamlanan ‹zmir R›ht›m›, liman› ve di¤er yat›r›mlar,
‹zmir ve hinterland›n›n ticaretinde önemli art›fllar yarat-
m›flt›. Bunun üzerine 9 Nisan 1878 tarihinde ve befl se-
nede tamamlanmas› kofluluyla; 75 metrelik alan›n da li-
mana dahil etmesi için yap›mc› firmaya ek imtiyaz verildi.
‹mtiyaz›n 3. maddesinin 8. f›kras› kuzey mendire¤inde
karantina, fenerler, posta ve telgraf  idaresi ile Pasaport
ve bal›khane binalar›n›, 9. f›kras› bat› mendire¤inde ge-
miler için kömür depolar›, bat› r›ht›m›n›n bitiminde baflla-
yan güney mendire¤i üzerinde de gümrük depolar› inflas›-
n› öngörürken, 10. f›kra da köfleleri ve söveleri tafltan, ki-
riflleri demirden ve sair yerleri tu¤ladan kagir bir bina ola-
rak infla edilecek gümrük binas›n› tan›mlamaktayd›.

‹mtiyaz gere¤i kuzey mendire¤inde Pasaport binas›, li-
man iflletme binalar›, telgraf ve fenerler idare binalar› in-
fla edilmiflti. Bu mendirek ve üzerindeki tesisler liman›n
kuzey ucunda bulunmaktayd›. Yunan iflgali döneminde
(1919-1922) flimdiki Gümrük Muhafaza Bafl Müdürlü-
¤ü’nün bulundu¤u binalar bu dönemde "Liman Dairesi
Baflkanl›¤›" olarak kullan›l›yordu. Deniz Fenerleri Bürosu,
Pasaport Kontrol Bürosu ve Liman Bürosu söz konusu
yap›lar grubu içinde yer almaktayd›., 1922 büyük ‹zmir
yang›n›nda sözü geçen yap›lar yanarak harap olmufltur.

Ancak ‹zmir Kenti’nin böyle bir tesise acilen ihtiyac› bu-
lunmaktayd›. Bundan dolay› Cumhuriyet Hükümeti 1923
sonras›nda liman›n  yeniden yap›lanmas› karar›n› alm›fl
ve inflaat›n› bafllatm›flt›r. Yeni yolcu salonunun aç›l›fl›
1926 y›l›nda dönemin Baflbakan› ‹smet Pafla taraf›ndan
gerçeklefltirilmifl ve bu tarihten sonra bina yolcu salonu
olarak hizmet vermifltir. (2)
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Pasaport ‹skelesi Yolcu Bekleme Salonu Projesi
2000’li y›llara gelindi¤inde kordon yolu ve cumhuriyet
meydan› düzenlemelerle yeni bir kimlik kazanmaktad›r.
Günümüzde kordon yolu yeflil band›n›n geniflli¤iyle aralar-
da oluflan meydanlar›yla tam bir rekreasyon alan› olmufl-
tur. Cumhuriyet meydan› ise bu rekreasyon alan›n sonun-
da yer alan bir tören ve kutlama alan› konumundad›r. Söz
konusu bu mekanlar kent içinde çok önemli bir kesiflme
noktas›n› oluflturmaktad›rlar. Kentsel tasar›m ölçe¤inde
yap›lan çal›flmalarla bu kesiflme noktas›n› Konak Meyda-
n›’yla bütünlefltirmek ve sahil band›n› daha yaflan›l›r bir
yer haline getirmek, eski iskeledeki fiziksel ve psikolojik
s›k›nt›lar›n giderilmesi hedeflenmektedir. 

Bu amaçlar do¤rultusunda Pasaport ‹skelesi kente daha
yak›fl›r bir konuma getirilmek üzere tasar›m çal›flmalar›
yap›lm›flt›r. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve
Kültür Varl›klar› Müdürlü¤ü proje  alan›nda her iki tescilli
binay› da ön plana ç›karmak ve iskeleyi daha modern ve
kullan›fll› bir yer haline getirmek amac›yla flu kararlar› al-
m›fl ve uygulam›flt›r:

• Tasar›m›n ana fikrini, tarihi iki yap› aras›nda 150 y›la
varan bir süredir yer alan yüksek dalga k›ran duvar›n›n
kald›r›larak  Mendirek ve Kordon Boyu aras›nda fleffafl›-
¤›yla görsel bütünlük sa¤lanmas› oluflturmufltur. 

Plan

Kesit

Üst Örtü Detay›

D
et

ay

1- Aç›k Ön Bekleme
2- Gifle
3- Ofis
4- WC
5- Kapal› Bekleme
6- Aç›k Bekleme
7- Yolcu Ç›k›fl Aks›

1

3
4

56

7

2

[140 AfiIK
ELEKTROSTAT‹K BOYALI 1.5mm LEVHA
50'L‹K ALUM‹NYUM G‹YD‹RME CEPHE PROF‹L
100X50X2.5mm KUTU PROF‹L

ALUM‹NYUM SANDV‹Ç PANEL
ÇATI KAPLAMASI
[140 AfiIK
K1 K‹R‹fi‹

END CUP (BT KAPA⁄I)
ANT‹-DUST BANT

ALU. U-B‹T‹fi PROF‹L‹

POL‹KARBONAT -U- CONNECTOR
8mm POL‹KARBONAT KAPLAMA

40/40/2mm. ÇEL‹K K‹R‹fi
K2 I 120

I 140
PK4 I 140

ELEKTROSTAT‹K BOYALI 1.5mm LEVHA
100X50X2.5mm KUTU PROF‹L
100'LÜK ALUM‹NYUM SÜRME PROF‹L
6mm+12mm+6mm DÜZ ISICAM

I 140 PAYANDA

  egemimarlik_49_8mart#41F42.15  10/03/04 17:17  Page 26



EGEM‹MARLIK  49   27

• Kald›r›lan dalga k›ran duvar›n›n yerine dalgalar›n olum-
suz etkisini engellemek amac›yla uygun kot mesafesinde
kroman betonu uygulamas› yap›lm›flt›r.

• Farkl›laflan tasar›m, malzeme ve renk seçimiyle yeni is-
kele fleffaf bir görünüm kazanm›flt›r. Kullan›lan çelik ve
cam malzemeyle kontrast bir etki yakalanm›fl , bu etki de-
niz mavisine yak›n bir rengin seçilmesiyle kuvvetlenmifl
ve tarihi Gümrük Binas› ile Karantina Binalar›  vurgulan-
m›flt›r.

• fieffafl›¤› yakalamadaki kayg› nedeniyle oldukça yal›n
bir modüler çelik konstrüksiyon tasarlanm›fl ve mekanlar
bu modüler konstrüksiyonun bölüntülerle ay›r›m›ndan
oluflmufltur.

• ‹skelenin inflaat› s›ras›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürlü¤ü’nce rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri haz›rlanan tarihi
Gümrük Binas› ve Rölöve ve An›tlar Müdürlü¤ü’nce  pro-
jelendirilen Karantina Binas› da basit bak›m, onar›m kap-
sam›nda çat› onar›m› ve d›fl cephe boya ifllerinin yap›lma-
s›yla daha da ön plana ç›km›fl ve Pasaport ‹skelesi bir bü-
tün olarak ele al›nm›flt›r.

• Daha önceden üstü aç›k bekleme bölümünün olumsuz
hava koflullar›n›n engellenmesi ve yap›lan yeni bekleme
salonunun bütünlü¤ünün sa¤lanmas› için tek e¤imli yek-
pare ve hafif bir çat› yap›lm›flt›r. Ayr›ca e¤imden dolay›
oluflan al›n k›sm› ise reflekte cam kullan›larak giydirilmifl
ve tarihi binalar› birbirine ba¤layan bir yans›t›c› bant olufl-
turmufltur. Uygulanan bu cam bant ve kapal› bekleme sa-
lonundaki mavi camlar güneflin aç›s›na göre günün belir-
li saatlerinde dalgalar› binan›n içine alacak bir ›fl›k oyunu
oynamakta ve ayn› etkiyle binan›n kamufle olmas›n› sa¤-
lamaktad›r.

• Yolcu girifl ç›k›fllar›nda yaflanan sorunlar›n giderilmesi
için iskelenin güney cephesinde, Mendirek taraf›nda yer
alan bölümü kullan›ma aç›larak çelik "I" profillerle 180
cm’lik bir konsol yap›lm›fl girifl-ç›k›fl aks› 400 cm’ye
ç›kar›lm›flt›r.

• Ayn› aks daha s›cak ve dayan›kl› bir malzeme olan ah-
flap traverslerle kaplanarak farkl›laflm›fl, fakat bütünle
uyumu kuvvetlendirilmifltir. Bu uygulama aks›n sonunda
yer alan  gemi yanaflma platformunda da tekrarlanm›fl ve
bütünlük yakalanmaya çal›fl›lm›flt›r.

• Alt yap› s›k›nt›s› çeken iskelede döfleme seviyesi ön-
ceki kotundan 35 cm yükseltilmifl ve yal›t›lm›flt›r. Bu uy-
gulamayla oluflan kot farkl›l›¤› ise iskele bekleme
bölümünün hem ahflap traverslerle hem deniz mavisiyle
uyum sa¤layacak, do¤al tafl görünümlü seramikle kaplan-
m›flt›r. 

• Yeni yap›daki tasar›m dengesini sa¤lamak ve k›smen
korunak olmas› amac›yla, yolcu ç›k›fl aks›nda çelik ve
polikarbon sundurma yap›lm›flt›r. 

• Ofis, bilet giflesi ve önceden iskele bünyesinde bulun-
mayan tuvaletler modüler çelik konstrüksiyonun içerisin-
de bölücü duvarlar yard›m›yla yerlefltirilmifl ve yap›n›n tek
masif bölümünü oluflturmufltur.

Tasar›m›na 2002 y›l›n›n Nisan ay›nda bafllanan proje ‹z-
mir 1. No’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›  Koruma Kur-
lunun 2.8.2002 tarih ve 10061say›l›  karar› ile onaylan-
m›fl, uygulamas› May›s-Kas›m 2003 tarihleri aras›nda
gerçeklefltiriflmifl ve ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Ahmet Pirifltina taraf›ndan 15.12.2003 tarihinde  kul-
lan›ma aç›lm›flt›r. t

Yenileme Öncesi Yenileme Sonras›
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Ali Paşa Meydanı 
Düzenlemesi

Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar geçen
süre içinde tüm uygarl›klar›n kesiflti¤i bölgemizin merkezi
niteli¤indeki Kemeralt›, sivil mimarinin en çarp›c› örnek-
lerini bünyesinde bulunduran ve halen sosyal kültürel,
ekonomik varl›¤›n› etkin bir flekilde sürdüren kentsel bir
dokudur.

Bu dokunun en önemli parças› olan Alipafla fiad›rvan› ve
yak›n çevresindeki yap›lar, tüm bölgeyi kapsayan koruma
amaçl› çabalara karfl›n çeflitli olumsuz müdahaleler
sonucunda gerçek kimli¤ini kaybetmifllerdir.

Alipafla flad›rvan›n›n amac›ndan çok farkl› biçimde kul-
lan›lmas›n›n yan› s›ra özgün malzeme ve detaylardaki
tahribat›n giderek ola¤an bir hale gelmesi, bu alan›n
belediye taraf›ndan tekrar düzenlenmesini zorunlu
k›lm›flt›r.

Mimari Proje:

Hüseyin HEPfiENGÜNLER Mimar
T.C ‹zmir Konak Belediyesi  Arge Müdürü
Mustafa YÜKSEL ‹nflaat Teknisyeni

Koordinasyon:

Muhittin SELV‹TOPU Harita Mühendisi
T.C ‹zmir Konak Belediyesi Baflkan Yrd.

Kontrol:

Hüseyin HEPfiENGÜNLER Mimar
T.C ‹zmir Konak Belediyesi Arge Müdürü

Yap›m:

Teknik Altyap›:
Halil ‹brahim fiENOL
T.C ‹zmir Konak Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 
Yakup TENDR‹Ç
‹nflaat Mühendisi Konbel Ltd. fiti. Genel Müdürü

Bina Onar›mlar›:
fiener ÇINAR 
Ali TÜMER 
Nurettin BAHÇIVAN 
Mehmet KARAYILAN
Ramazan YILMAZ 
Masar TAfiPINAR 
Çihat MER‹Ç
Nurettin fiATAFO⁄LU
Tacettin GENYÜZ 
Mustafa GÖKÇEN 
Mustafa YILMAZ 
fievket fiENER
Erdinç TÜTÜNCÜO⁄LU
Ferdi TURGUTLU
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Tarihi dokuyu oluflturan bina ve soka¤›n kültür, turizm
ve geleneksel ticaret a¤›rl›kl› olarak yenilenmesine
öncelik veren proje, koruma-kullanma dengesinden
hareketle kullan›c›- belediye’nin samimi iflbirli¤i ile
haz›rlanm›fl ve ›srarl› bir takip ile gerçeklefltirilmifltir. 

Restorasyon çal›flmalar› flad›rvan ve çevre yol kapla-
malar› ile tüm alt yap›s› belediyenin, iflyerlerine ait
onar›mlar ise kullan›c›lar›n öz kaynaklar› ile yap›lm›fl
olup genel mimari-koruma ilkesine olan ba¤l›l›¤›n yan›
s›ra ayn› yöntem ile tarihi çevreye iliflkin koruma bilinci,
bölge ölçe¤indeki yeni çabalar›n temel hedefini olufltur-
maktad›r.  t

fiad›rvan Plan› Meydan düzenlemesi
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Üniversiade Oyunlar Köyü Limontepe'de dik yamaçlardan
oluflan bir alanda kuruluyor.Tasar›m oyunlar›n normlar›na
göre yap›lmak durumunda. Kat›l›mc› say›s›, gerekli olan
konfor, hep kurallara ba¤l›. Bir konutta a¤›rl›yabilece¤iniz
atlet say›s›, bir odada kalabilecek atlet say›s›, kifli bafl›-
na düflecek dufl say›s›, hep belirlenmifl veriler. Ayr›ca bir
de kent merkezi var.Oyunlar s›rasanda bütün idari ve sos-
yal etkinlikler burada gerçeklefltirilecek .Oyunlara kat›lan-
lar›n akreditasyonu da bu merkezde yap›lacak. Köyde ka-
lacak sekiz-dokuzbin kiflinin havaalan›ndan geliflleri ile
bafll›yan bu kar›fl›k ifllemin h›zla yap›lmas› gerekiyor. Köy
bu ifllemler ve güvenlik nedeni ile bölgelere ayr›l›yor. ‹zini
olmayanlar bu kontrol noktalar›n› geçemiyor. Bu nedenle

tek noktadan kentle ba¤lant› kurulmas› gerekti. Co¤rafya
da bundan yanayd›. Kent merkezinden sonra ana cadde
köyü iki yamaçta kurulmufl iki mahalleye ay›r›yor. Yerle-
flim Anadolu kent kurgusunun temelini oluflturan bir ya-
maç yerleflimi. Burada tafl›tlar yamaçlara paralel yollarda
seyrederken düfley geçiflleri ise, konutlar›n da düfley ya-
ya sirkülasyonunu oluflturan, merdivenler sa¤l›yor. Teras
evler o flekilde tertiplendi ki alt yoldan gelirseniz en çok
üç kat ç›k›yor,üst yoldan gelirseniz en çok üç kat iniyorsu-
nuz. Altm›fliki bloktan oluflan konutlar her blokta alt› tip-
ten olufluyor. A dan F’ye isimlendirilen bu tipler altm›fl
metrekareden yüzaltm›fl metrekareye kadar seçenekler
sunmakta. Oyunlar s›ras›ndaki yerlefltirmeyi son derece

Universiade Konutları

Mimari Proje

Merih KARAASLAN - Mimar
fiükrü KOCAGÖZ - Mimar
Mürflit GÜNDAY - Mimar
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Mekanik Tesisat Projesi:
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Peyzaj Projesi:
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Yerleflim Plan›
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kolaylaflt›ran bir yelpaze. Çünkü her ulusal
delegasyonuna bir konut vermek zorundas›-
n›z ve iki,üç kat›l›mc›s› olan uluslar da var.
Oyunlardan sonra ise bu mekansal çeflitlilik
arzulanan bir gelir düzeyi kar›fl›m›n› da sa¤l›-
yarak gerçek bir sosyal kent dokusu oluflu-
munu gerçeklefltiriyor. Mekan bir kooperatif
fiziki ve sosyal mekan tekdüzeli¤inin tuza¤›n-
dan kurtuluyor.

Teras evler büyük ölçüde alan›n optimum kul-
lan›m›n› sa¤lad›. Asl›nda baflka tür bir yap›-
laflman›n bu co¤rafyada inflas› mümkün de-
¤il. Sadece küçük tip konutlar›n bulundu¤u
blok apartmanlar alan›n tek yüksek yap› yap›-
labilecek yerine yerlefltirilmifl durumda. Bu
bloklar da aç›k kordidorlu planda. Di¤er ko-
nutlar gibi bunlar›n da girifl kap›lar› do¤rudan
d›fl mekana aç›l›yor. Bu özellikleri ile teras ev-
ler üst üste ba¤›ms›z,do¤rudan d›fl mekanla
ba¤lant›l› konutlar. Hem apartman hem villa.
Yüzelli, yüzseksen daire için ortak bir ›s›tma
merkezi var. Pay ölçer sayaçlarla herkes tü-
ketti¤i enerji kadar ödemede bulunacak. Du-
varlar özel imal ettirilmifl yirmiyedi santim ka-
l›nl›¤›nda bimsblok. Pencereler ›s›caml› alü-
minyum. Düz teraslarda ters yal›t›ml› ekstrü-
de polistren yal›t›m yap›l›yor.

Çevre düzenlemesi ve peyzaj projeleri de ta-
sar›mla birlikte yürütüldü. Oldukça niteliklli
bir düzenleme amaçlan›yor. Oyunlar s›ras›nda

BLOK 6 Kesit
E Tipi Konutlar

BLOK 5 Kesit
F Tipi Konutlar

BLOK 6 Kat Plan›

BLOK 5 Kat Plan›

T‹P F

T‹P E
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antrenman amaçl› kullan›lacak bir atle-
tizm pisti daha sonra semt sahas› ola-
rak hizmet verecek. Park düzenlemele-
ri içinde yer alan iki adet basket saha-
s› da var. Dev restoran çad›rlar›n›n ku-
rulaca¤› alanlar ise tenis sahalar› iflle-
vine dönüfltürülecek. Kent merkezi ise
mahallenin ticari ve sosyal merkezi
olarak hizmet verecek.

Oyunlar s›ras›nda ulafl›m çok önemli
bir konu. Kent merkezinin hemen ya-
n›ndaki otobüs depolama alan› bütün
ulafl›m›n kalbi olacak. Otoyol ve araba-
l› vapurla olan ba¤lant›lar için yer seçi-
mi ideal. Alia¤a'dan Manisa'ya kadar
oyunlar yay›lm›fl durumda ve kural
gere¤i bu noktadan her yere bir saat
içinde ulafl›labiliyor. Kentmerkezi,
Konak, ise sadece onbefl dakika uzak-
ta. ‹leride metro Fahrettin Altay mey-
dan›na ulaflt›¤›nda ise burada otura-
cak olanlar otobüsle befl dakikada
metro istasyonunda olacaklar.

Universiade teras evleri ‹zmir met-
ropolü için benzer alanlar›n imara aç›l-
mas› ve kentin ya¤ lekesi gibi
büyümesini bir nebze derleyip topar-
l›yabilmek için iyi bir örnek olufl-
turabilecek nitelikte. Bu güne kadar
yap›lm›fl olan sosyal konut düzen-
lemeleri içinde de çevre ve yap› kalitesi
olarak bir aflamay› temsil ediyor. t

-6.00 KOTU PLANI 

-9.00 KOTU PLANI - A Tipi Konutlar

-12.00 KOTU PLANI - D Tipi Konutlar

-15.00 KOTU PLANI - C Tipi Konutlar

-18.00 KOTU PLANI - D Tipi Konutlar

+3.00 KOTU PLANI - C Tipi Konutlar

0.00 KOTU PLANI - B Tipi Konutlar

-3.00 KOTU PLANI - A Tipi Konutlar

Teras Evler Kesit

-6.00 KOTU PLANI - B Tipi Konutlar

T‹P D

T‹P C

T‹P B

T‹P B

T‹P A

T‹P A

T‹P D

T‹P C

T‹P D

T‹P A

T‹P A

T‹P D

T‹P C

T‹P D

T‹P C 

T‹P B

T‹P A

T‹P B
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Alan (m2)

1- Hol 8.60
2- Salon 36.90
3- Mutfak 10.85
4- Teras/Balkon 31.90
5- Ebeveyn Yatak Odas› 12.35
6- Yatak Odas› 13.50
7- Yatak Odas› 11.90
8- WC 2.60
9- Banyo 3.75
10- Banyo 5.20

KAT PLANI
Net Kat Alan›:126.20 m2 - Brüt Kat Alan›: 179.70 m2

Alan (m2)

1-Hol 8.25 
2-Salon 36.55
3-Mutfak 10.10
4-Teras 34.60
5-Ebeveyn Yatak Odas› 13.45
6-Yatak Odas› 9.90
7-Yatak Odas› 9.65
8-Banyo 5.70
9-WC 2.40

Alan (m2)

1-Hol 3.60
2-Salon + Mutfak 29.50
3-Balkon 7.80
4-Yatak Odas› 10.10
5-Yatak Odas› 6.55
6-WC-Banyo 6.15

KAT PLANI
Net Kat Alan›: 55.90 m2 - Brüt Kat Alan›: 72.85 m2

Alan (m2)

1-Hol 7.50
2-Salon 34.20
3- Mutfak 11.80
4-Balkon 8.70
5-Ebeveyn Yatak Odas› 11.70
6-Yatak Odas› 9.95
7-Yatak Odas› 9.95
8-Banyo 6.40
9-WC 4.10
10-Balkon 2.35

KAT PLANI
Net Kat Alan›: 103.60 m2 - Brüt Kat Alan›: 132.80 m2

Alan (m2)

1-Hol 6.30
2-Salon+Mutfak 28.00
3-Balkon 6.05
4-Yatak Odas› 11.85
5-Yatak Odas› 8.10
6-WC-Banyo 5.00

KAT PLANI
Net Kat Alan›: 59.20 m2 - Brüt Kat Alan›: 76.15 m2

Alan (m2)

1-Hol 4.20
2-Salon 36.10
3- Mutfak 11.80
4-Teras/Balkon 36.60
5-Ebeveyn Yatak Odas› 12.60
6-Yatak Odas› 5.60
7-Yatak Odas› 10.00
8-WC 2.40
9-Banyo 4.70

KAT PLANI
Net Kat Alan›:90.65 m2 - Brüt Kat Alan›: 141.20 m2

KAT PLANI
Net Kat Alan›:102.75 m2 - Brüt Kat Alan›: 154.85  m2

1

2

4
3

5

6

1

2

3

4

1

8 910

2

1

2

3

45

6

3

4

6 7

5

5

6 7

8

9

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

4

5 6

3

8

9

8

9

10

T‹P A T‹P C

T‹P D

T‹P F

T‹P B

T‹P E 
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Sevgi Molva: Bize biraz özgeçmiflinizden bahseder misiniz?

Ahmet Bilgin: 1971 y›l›nda ADMMA’nden mezun oldum.
Meslek hayat›m kamu kesiminde geçti. A¤›rl›kl› olarak
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’n›n merkez, bölge ve il teflkilatlar›n-
da proje ve uygulamalar ile yap› denetim ifllerinde çal›fl-
t›¤›m› söyleyebilirim. 

Emekli olduktan sonra mesle¤im d›fl›nda en çok sevdi-
¤im u¤rafllar›m olan resim ve heykle konusuna daha çok
zaman ay›rma f›rsat›n› buldum. Sevdi¤im ifllerle u¤rafl-
mam beni mutlu k›l›yor. Yorulmam bir yana dinleniyorum.
Bu konulardaki çabalar›m› amatörce bir çabayla sürdürü-
yorum. H›rsl› ve iddial› de¤ilim.

Sizce sanat nedir, sanatç› kime denir?

Bana göre sanat; görsel, iflitsel ve düflünsel alandaki
duygular›n ulaflmak istedi¤in hedefe yönelik armonik bir
kompozisyon içinde harmanlanarak özgün bir biçimde
anlat›lmas›d›r. "Bunu becerebilen kifliye de sanatç› de-
nir" diye düflünüyorum.

Hangi sanat dallar› sizin u¤rafl›n›z içinde? Mimarl›k di¤er sanatlara
zemin haz›rlad› m›? Mimarl›k mesle¤ini uygularken mi daha fazla
keyif ald›n›z yoksa di¤er sanat dallar› m› daha fazla keyif veriyor?

Karfl›laflt›¤›m zaman duygu yükü buldu¤um, heyecan
uyand›ran, ilgi çeken her sanat dal›n› severim. Sevmek
mutlaka o sanat dal›yla bilfiil u¤raflmak demek de¤il tabii.

Sevgi MOLVA, Mimar 

AHMET BİLGİN
De¤erli meslekdafl›m›z Sn.Ahmet Bilgin'le yapt›¤›m›z
söylefliyi, di¤er sanatsal çal›flmalar›n› da sürdürdü¤ü

atölyesinde, gerçeklefltirdik. 
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Ben yetebildi¤im kadar›yla biraz olsun be-
cerebildi¤imi sand›¤›m resim ve heykelle il-
gileniyorum. Mesle¤imi yani mimarl›¤› çok
seviyorum. Mimarl›k da bir sanat dal› oldu-
¤una göre di¤er dallarla özellikle görselli¤e
dayanan resim ve heykel sanat›yla iletiflim
kurmak çok daha kolay oluyor. Hem mes-
le¤imi hem de di¤er sanat u¤rafllar›m› ayn›
keyif ve heyecanla yapt›¤›m› söyleyebilirim.

Konular›n›z› neler oluflturuyor? Yaflad›klar›n›zdan
m› etkilenirsiniz, hayallerinizden mi?

Yapmaya çal›flt›¤›m ifllerde konuyu önem-
li bulmakla birlikte, sanatç›ya özgü yoru-
mun daha da önemli oldu¤unu düflünüyo-
rum. Konunu yaflamdan veya hayali olma-
s› önemli de¤il.

Sanata olan ilginiz hayat›n›z› ne ölçüde 
etkiledi?

Hayat›m daha renkli ve anlaml› oldu diye
düflünüyorum.

Yaratma eyleminden sonra hayattan neler önemli?

Yaratmak insana gurur veren bir duygu.
Yetene¤ini sergilemek, ortaya yeni birfley
ç›karmak, kendile güveni, onur duymay›
sa¤l›yor. Her insan›n bu tür duygulara ih-
tiyac›n›n oldu¤unu düflünüyorum.

Sanatç›n›n topluma karfl› 
sorumluluklar› var m›?

Sanatç›n›n toplumla olan iliflkisi, bence
toplumu oluflturan bireylerin o sanat dal›
konusunda bilinçlenmesini, sezgilerinin
yüceltilmesini sa¤lamak yönünde ol-
mal›d›r diyorum.

Bundan sonra neler planl›yorsunuz?

Buraya kadar yapt›¤›m gibi resim ve hey-
kel konular›nda çal›flmalar›m› sürdürmek
arzusunday›m.

Size bu söylefli için çok teflekkür ediyo-
rum. Sevgisiz ve sanats›z kalmay›n.

Zaman ve yer ay›rd›¤›n›z için as›l ben size
teflekkür ederim.
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Binan›n Tan›m›:
T›p Fakültesi Poliklinikleri Binas›, mevcut tesislerin ihtiya-
ca cevap vermemesi üzerine, dekanl›kça al›nan bir karar-
la ayr› bir blok olarak projelendirilmifltir. Bu binay› olufltu-
ran bafll›ca mekan gruplar› (birimler) yetkililerce (dekanl›k
ve hastane yönetim mensuplar›) zemin katta Kad›n Do-
¤um,  Nöroloji, Ortopedi, Çocuk Sa¤l›¤›, Üroloji, Göz Sa¤-
l›¤›, Plastik Cerrahi, Genel Cerrahi ve Proktoloji; birinci
katta Romatoloji, Endokrinoloji, Dahiliye, Fizik Tedavi,
Dermatoloji, Parazitoloji, Kardiyoloji, ‹mmunoloji, Hema-
toloji, Onkoloji, Kulak Burun Bo¤az ve Mikrobiyoloji; ‹kin-
ci katta Biyokimya, Diyaliz ve Nefroloji olarak belirlenmifl-
tir. Ayr›ca yine ikinci katta yer almak üzere dört birimlik
bir rezerv alanla, bir kafeterya ve sosyalizasyon alan›n›n
düzenlenmesi talep edilmifltir. Bu polikliniklere ait yar-
d›mc› mekanlar ise bodrum katta düflünülmüfltür. Tahsis
edilen arsan›n özelliklerine ve kapasitesine göre dikdört-
gen fleklinde üç katl› bir blok halinde tasarlanan bu bina-
n›n yap›m›na 1980’li y›llar›n sonunda bafllanm›fl ve bina
tamamlanma aflamas›na gelmifltir.

Binan›n Konuflland›r›lmas›:
T›p Fakültesi Poliklinikleri Binas›, ana yoldan hastane gi-
rifline do¤ru yönelen yaklafl›k 80 m. uzunlu¤undaki yolun
solunda ve bu yola paralel olarak uzanan dar ancak ta-
sarlanan blo¤un geniflli¤i için yeterli bir arsa üzerinde
konuflland›r›lm›flt›r. ‹ki ana girifli bu yola paralel trotuar
üzerinden verilen blo¤un tali giriflleri yan uçlardan ve ar-
kadan sa¤lanm›flt›r. Total olarak alt› girifl verilen bu bi-
naya, yaln›zca ana girifller arac›l›¤› ile ulafl›lacak, di¤er-
leri gerekti¤inde kullan›lacakt›r. Hastanenin genel oto-
park alanlar›ndan yararlan›laca¤› için poliklinik binas›n›n
giriflinde ve çevresinde herhangi bir otopark düzenlen-
memifltir.

Mekan Organizasyonu:
Planlarda gözlenebilece¤i gibi, T›p Fakültesi Poliklinikleri-
nin dolafl›m sistemi, blo¤un merkezini boylamas›na kat
eden refüjlü bir ana aksla bu aks› iki noktada enlemesi-
ne kesen iki tali akstan oluflmaktad›r. Düfley dolafl›m ele-
manlar› (merdivenler), bu akslar›n kesiflti¤i noktalarda
oluflturulan çat›dan ayd›nlatmal› ve galeri katl› hollerin bi-
tifli¤inde konuflland›r›lm›fllard›r. Boylamas›na uzanan
merkezi aks, üç kat yüksekli¤inde galeriler ve bu galeri
boflluklar›n›n üstünde yer alan çat› ayd›nlatma sisteminin
bir kombinasyonudur. Bu ana ve tali akslar›n aralar›nda-
ki boflluklara ise üç kat halinde birimler üst üste yerlefl-
tirilmifltir. Bu birimlerin baz›lar› tek, baz›lar› da duyulan
alan ihtiyac›na göre, çift mekan gruplar›ndan oluflturul-
mufllard›r.

Poliklinik binas›n›n kapsam›ndaki birimlere, birbirine ben-
zer flekilde, ana koridor üzerinde yerleflik bekleme hollerin-
den yaklafl›lmaktad›r. Bu birimlerin merkezlerinde kay›t,
hemflire ve arfliv odalar› ile ›slak mekanlardan oluflan çe-
kirdekler konuflland›r›lm›flt›r. Bu çekirdeklerin çevresindeki
muayene odalar›na bunlar›n aras›nda yerleflik koridorlar
arac›l›¤› ile ulafl›lmaktad›r. Tehlike an›nda kullan›lmak üze-
re her birimin köflesine bir yang›n merdiveni yerlefltirilmifl-
tir. Planlara genel olarak bak›ld›¤›nda, katlar›n alt› adet ana
birimle bunlar› ay›ran koridorlar›n entegrasyonundan olu-
flan bir bütünden olufltu¤u kolayca anlafl›labilmektedir.
‹kinci kat plan›nda gözlenebilece¤i gibi, kafeterya ve sosya-
lizasyon mekanlar› blo¤un bir köflesinde yer alan rezerv bi-
rimlerden birisi içerisinde düzenlenmifltir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Poliklinikleri

Y A P I  T A N I T I M I

Mimari Proje:

Mehmet N. TÜREYEN - Prof. Dr.
DEÜ Mimarl›k Fakültesi

Yard›mc› Mimarlar:

Hikmet GÖKMEN - Y. Mimar
DEÜ Mimarl›k Fakültesi

Hüsamettin ÖZKAYMAKÇI - Y. Mimar
DEÜ Mimarl›k Fakültesi

Mühendislik Projeleri:

Ege Üniversitesi Yap› ‹flleri Dairesi
Baflkanl›¤› 
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D›fl Görünüm :
Cephelerde gözlenebilece¤i gibi, polik-
linikleri oluflturan ana birimler, köflele-
rinde yerleflik merdiven kuleleri ve bu
kulelere as›l› imaj›n› veren yatay vurgu-
lu ikinci kat görünümleri ile kimlik ka-
zand›r›lm›fllard›r. Kulelerin iç yanlar›n-
daki küçük karelerden oluflan düfley
vurgulu giydirme cepheler, gerilerinde
yer alan koridorlar› yans›tmalar› yan›
s›ra merdiven kuleleri ile cephelerin
birbirinden ay›rt edilmelerine katk›da
bulunmaktad›r. Birim cephelerinin ze-
min ve birinci katlarda düfley vurgulu,
ikinci katta öne ve yanlara do¤ru f›r-
lam›fl yatay vurgulu olarak düzenlen-
meleri binan›n yükselifl ve bitifl hat-
lar›n› belirlemektedir. Bu birimleri bir-
birinden ay›ran, içerlek boflluklarda
yer alan, ana girifller öne do¤ru f›r-
layan çerçeveleri ve giydirme cep-
heleriyle bunlar›n daha kolay ay›rt edil-
melerine katk›da bulunmaktad›rlar.
Ana girifllerin gerisindeki görkemli
kuleler, çat›lar›ndaki piramidal ve flef-
faf ayd›nlatma sistemleri ve cep-
helerindeki küçük karelerden oluflan
boflluklar›yla içerde yer alan galeri kat-
l› da¤›l›m hollerini  yans›tmaktad›rlar.
Ayr›ca, bu kuleler, kendilerine özgü
biçimleri ve bina yüksekli¤ini aflan öl-
çüleriyle ana giriflleri vurgulamaktad›r-
lar. Bina boyunca uzanan fleffaf çat›
ayd›nlatma sistemi tüm cepheyi olufl-
turan çeflitli elemanlar› bütünlefltir-
mesi yan› s›ra alt›nda yer alan ana
da¤›l›m aks›n› yans›tmaktad›r. t

1 Muayene
2 Doktor
3 WC‘ler
4 Hemflire
5 Kay›t
6 Arfliv
7 Bekleme

8 Pansuman
9 Jinekoloji

10 Önkloji
11 Malzeme Haz.
12 Sterilizasyon
13 Aile Planlama Pol.
14 Aile Pl. E¤t.

15 Büfe
16 OBST
17 Personel
18 Özellik Tafl. Hasta
19 Esas Görüflme
20 Malzeme

21 Toplant›
22 fief doktor
23 Alç› Odas›
24 Müdür
25 ORS
26 Acil Girifli

ÇOCUK SA⁄LI⁄I ÜROLOJ‹ GÖZ SA⁄LI⁄I PLAST‹K CERRAH‹ GENEL CERRAH‹ PROKTOLOJ‹

G
‹R

‹fi

G‹R‹fi

G‹R‹fi G‹R‹fi

G‹R‹fi

G
‹R

‹fi

1 Muayene
2 Doktor
3 WC‘ler
4 Hemflire
5 Kay›t
6 Arfliv
7 Bekleme

8 Pansuman
9 Depo

10 Ofis
11 Test
12 Galeri
13 Büfe
14 Grup Tedavi

15 Müdür
16 Laboratuvar
17 fief Doktor
18 Uzun Tedavi
19 Genel Muayeni
20 Boxlar

21 Tonal Odiyom.
22 Malzeme
23 Karanl›k Oda
24 Acil Müdahale
25 Preparat
26 Mikroskopi

KADIN DO⁄UM NÖROLOJ‹ ORTOPED‹

ZEM‹N KAT PLANI

CEPHE

KES‹T

B‹R‹NC‹ KAT PLANI

ROMATOLOJ‹ ENDOKR‹NOLOJ‹ DAH‹L‹YE F‹Z‹KSEL
TIP REH.

DERMATOLOJ‹ PARAZ‹TOLOJ‹

KARD‹YOLOJ‹ ‹MMÜNOLOJ‹ HEMATOLOJ‹ ÖNKOLOJ‹ KULAK BURUN BO⁄AZ M‹KROB‹YOLOJ‹
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Döner Sermaye Saymanlığı
Mimari Proje:

Mehmet N. TÜREYEN - Prof. Dr. 
DEÜ Mimarl›k Fakültesi

Yard›mc› Mimarlar:

Hikmet GÖKMEN - Y. Mimar
DEÜ Mimarl›k Fakültesi

Hüsamettin ÖZKAYMAKÇI- Y. Mimar
DEÜ Mimarl›k Fakültesi

Mühendislik Projeleri:

Ege Üniversitesi Yap› ‹flleri Dairesi Baflkanl›¤› 

Binan›n Tan›m› :
Döner Sermaye Saymanl›¤› Binas› Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi Dekanl›¤›n›n, dekanl›k bünyesinde yer alan me-
kanlar›n bu birimin ihtiyaçlar›n› karfl›lamamas› üzerine,
gündeme getirdi¤i ve tasar›m›n› yapmam› istedi¤i küçük
çapl› bir tesistir. Dekanl›k binas› ile iliflkili bir flekilde ko-
nuflland›r›lmas› talep edilen bu tesisin maksimum iki kat
yüksekli¤inde olmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r. Tesisi
oluflturan bafll›ca birimler, saymanl›k yönetimi, sayman-
l›k bürolar›, toplant› salonu ve kafeteryad›r. Yap›lan gö-
rüflmeler sonunda bu birimlerden saymanl›k bürolar› ve
kafeteryan›n zemin katta, yönetim ve toplant› odalar›n›n
da birinci katta konuflland›r›lmalar›n›n uygun olaca¤› ifa-
de edilmifltir. Projesi 1988 y›l›nda yap›lan bu bina mali
imkans›zl›klar nedeniyle hayata geçirilememifltir.

Binan›n Konuflland›r›lmas› :
(L) fleklinde iki katl› bir ana kitle ile bu (L) nin kollar› ara-
s›nda yerleflik kare fleklinde bir kafeteryadan oluflan bu
bina dekanl›ktan kolayca ulafl›labilecek konumdaki bir ar-
sa üzerinde konuflland›r›lm›flt›r. T›p Fakültesinin genel
otopark imkanlar›ndan yararlan›laca¤› düflüncesiyle bina-
n›n giriflinde ve çevresinde herhangi bir otopark düzen-
lenmemifltir. Yaln›zca binan›n giriflinde çekici bir girifl
platformu oluflturmakla yetinilmifltir.

Mekan Organizasyonu :
Zemin kat plan›nda görüldü¤ü gibi, Saymanl›k Binas›n›n
orta ve d›fl köflesinde yerleflik girifl platformunu izleyen gi-
rifl kap›s›ndan sonra dan›flma ve merdiven kulelerinin s›-
n›rlad›¤› da¤›l›m holüne ulafl›lmaktad›r. Da¤›l›m holünden
üçe ayr›lan koridorlardan ikisi sa¤ ve sol kanatlara, [(L)
nin kollar›na ve bu kanatlarda yerleflik saymanl›k bürolar›-
na], biri de karfl›ya (L) nin kollar› aras›nda yerleflik kafe-

teryaya yönelmektedir. Bir dördüncü dolafl›m hatt› ise da-
¤›l›m holünün sa¤ köflesinde yerleflik merdiven kulesi ara-
c›l›¤› ile birinci kata ulaflmaktad›r. Kanatlardaki bürolar›n
yatay da¤›l›m› kendi içlerinde ihtisaslaflm›fl alt birimlere
göre yap›lm›flt›r. Islak mekanlar ve yang›n merdivenleri ka-
natlar›n uç noktalar›nda konuflland›r›lm›fllard›r.

Toplant› salonu birinci katta, girifl platformu ve da¤›l›m
holünün üstünde yer almaktad›r. Bu salonun konsol ola-
rak d›fla yans›yan bölümü görkemli  kolonlar üzerine otur-
maktad›r. Zemin kattaki genel bürolar›n yer ald›¤› genifl
mekanlar›n üstü birinci katta aç›k b›rak›larak galeri flek-
linde düzenlenmifltir. Sayman ve iflletme müdürünün
odalar› toplant› odas›n›n sa¤ ve sol yanlar›nda ve d›fla
bakan cephelerde, di¤er ilgili bürolar ise içe bakan cep-
helerde konuflland›r›lm›fllard›r.

D›fl Görünüm :
Döner Sermaye Saymanl›¤› Binas›n›n ön cephesini olufltu-
ran hakim elemanlar sol uçtaki ana girifl, üstünde yer
alan toplant› salonu ve bitifli¤indeki merdiven kulesinin
kompozisyonundan oluflan, ve bu cephenin orta noktas›n-
da yer alan galeri katl› genel bürolarla sa¤ uçtaki ›slak me-
kanlar ve yang›n merdiveninin kompozisyonundan oluflan
kitlelerdir. Çift ve görkemli  kolonlar üstünde tafl›nan birin-
ci katta yerleflik toplant› salonunun alt› boflalt›larak gör-
kemli bir girifl platformu oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu
ana giriflin sa¤ ve sol bitifli¤inde yer alan kuleler hem bu
girifli tan›mlamakta hem de giriflle cephenin di¤er eleman-
lar›n› birbirinden ay›rmaktad›rlar. Kanatlar›n ortas›ndaki
öne do¤ru f›rlayan kitle zemin katta düfley vurgulu kolon-
lar›yla genel bürolar›, birinci katta bu kolonlar›n tafl›d›¤› ya-
tay vurgulu ard›fl›k pencereleriyle gerisindeki galeri kat›
yans›tmaktad›r. Cephenin sa¤ uç noktas›nda yer alan yan-

P R O J E
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1 Girifl Holü
2 Ofisler
3 Brifing Salonu
4 Vergi Girifl Odas›
5 Çal›flma Odalar›

6 Evrak Kabul Odas›
7 Arfliv-Tek.Servisi
8 Kafeterya
9 WC’ler
10 Yang›n Merdiveni

1 Konferans Salonu
2 Ofisler
3 Galeri

4 Arfliv
5 WC’ler
6 Yang›n Merdivenleri

1 

2

2

3
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YAN CEPHE

ÖN CEPHE

ZEM‹N KAT PLANI

1 

2

2

2

2

3

4

4

5

5

6

6

B‹R‹NC‹ KAT PLANI

g›n merdiveni kulesi, bir yandan ifllevini yan-
s›tmakta ve di¤er yandan da binan›n bitiflini
vurgulamaktad›r.

Yan cephede yer alan hakim elemanlar yan-
g›n merdiveni ile ›slak cephelerin olufltur-
du¤u kitle ile kafeterya kitlesidir. Kafeterya
kitlesi, yatay vurgulu masif çat›s›, bunu
tafl›yan görkemli çift kolonlar› ve bu kolon-
lar aras›ndaki genifl aç›kl›klar› ile gerisin-
deki yemek salonu ifllevini yans›tmaktad›r.
Geri planda ve birinci katta yer alan bürolar
yatay vurgulu ard›fl›k pencerelerle ifade
edilmifllerdir. Binan›n sa¤ ucundaki bitiflini
›slak mekanlar›n ve merdiven kulesinin
masif kitleleri vurgulamaktad›r. Kafeterya
kitlesinin solunda, (L) fleklindeki binan›n
öne do¤ru f›rlayan kanad›n›n uç noktas›nda
yerleflik ›slak mekanlarla dairevi merdiven
kulesinin oluflturdu¤u kitle masif görünüm-
leri ile cepheye zenginlik ve çeflitlilik kazan-
d›rmaktad›r.  t
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Meslek ahlak›n›n, toplumu çok ciddi etkiledi¤i mesleklerden biri de mimarl›k.
Her ülkenin mimarl›k örgütleri, bu konuda kurallar koya gelmifl. Üyelerinin sa-
hip olmas› gereken "ahlak standartlar›n›" belirlemeye çal›flm›fl. Uluslararas›
Mimarlar Birli¤i’nin ve Avrupa Mimarlar Konseyi’nin belgelerinde de, mimar›n
sahip olmas› gereken niteliklere de¤inilirken, yetenek, bilgi ve becerinin yan›
s›ra ve zaman zaman bunlardan da önemli olarak "meslek ahlak›"ndan söz
ediliyor.

Serbest çal›flan bir mimar›n benimsedi¤i ahlak ilkeleri, piyasada ifli alma afla-
mas›ndan bafllayarak, iflin sonuna kadar, onlar›n tercihlerini ve davran›fllar›n›
etkiler. Ücretli olarak bir kurumda çal›flan mimarlar da görevlerinin her aflama-
s›nda, ahlaki tercih ve kararlarla karfl› karfl›ya kal›rlar. Mimar›n yaflam›n› ve ya-
flam biçimini etkileyen en önemli tercih, müflteri talepleri ile toplum yarar› ara-
s›nda yapmak zorunda kald›¤› tercihtir. Ya da bir kurumda çal›fl›yor ise, o kuru-
mun veya amirlerinin ç›kar› ile toplum yarar› aras›nda yapt›¤› tercihtir. Bu ter-
cih, o mimar›n hamurunun nas›l yo¤ruldu¤unu ortaya koyar. Yapaca¤› tercih ile
rekabet ortam› içinde bir ifli al›r ya da alamaz, çal›flt›¤› kurumda yükselir veya
ifline son verilir. Mimar›n hamurundaki yetenek-bilgi-beceri, bu noktada ikincil
önemdedir.

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i belgelerinde, müflteri ç›kar› ile kamu yarar›, ayn›
bütünün parçalar› gibi sunulur ve mimar›n bu ikiliyi daima göz önünde tutmas›
istenir. Oysa, kamu oyunun, kendi uzun vadeli ç›karlar›na sahip ç›kamad›¤› top-
lumlarda, mimar, kendini, bir ikilemle karfl› karfl›ya bulur. Kamu yarar›n› gözet-
ti¤inde ve meslek do¤rular›n› ön planda tuttu¤unda, müflteri ile ya da “yöneti-
cileri” ile aras› aç›l›r. Mimar-müflteri ve mimar-yönetici iliflkisinde, ancak, taraf-
lar›n dünyaya ayn› yönden bakmalar› durumunda, mimar, bilgi, deneyim ve be-
cerisini, gerekti¤i gibi seferber edebilir. Aksi halde, sahip oldu¤u formasyonun
kalitesinin, karfl› tarafa bir faydas› olmad›¤› gibi, kendisine de zarar› dokunma-
ya bafllar. Bu durumda, iflbirli¤i söz konusu de¤ildir, bir “karfl› taraf” vard›r ve
mimar do¤ru bildiklerinden taviz vermek zorundad›r. Ne kadar az fley bilirse, o
kadar az taviz vermifl olur ve vicdan› o kadar az rahats›z olur. Bilgi ve deneyim
art›kça meslek ahlak ilkelerine uymak zorlafl›r. Bilgi ve deneyimi fazla olanlar
yavafl yavafl piyasa d›fl›na itilirler. Kurumlarda da karar kademelerinden uzak-
lafl›rlar.

fiu Soruyu Sormak Gerek: Meslekte Kalabilmek ‹çin Ne Kadar Bilgi ve Deneyim, Ne Kadar Ahlak?
Mesle¤in gelece¤i ile ilgili öngörülerde, dünyadaki tüm ülkelerin mimarl›k örgüt-
leri, do¤al ve yap›l› çevrenin giderek çok ciddi tahribatla karfl› karfl›ya kalaca¤›-
n›, dolay›s›yla bu çevrelerin oluflum ve dönüflümünde rol oynayan mimarlar› çok
ciddi mücadelelerin bekledi¤ini vurguluyorlar. Bu mücadelede, meslek ahlak›-
na sahip mimarlara çok ifl düflece¤i kesin; bir tür “Don Kiflotluk” da olsa.

Güven B‹RKAN, Mimar

Çağımızın Don Kişotları: 
Mimarlar 
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Do¤ru ve etkili bir mücadele, ancak mesle¤inde donan›m-
l› mimarlarca yürütülebilir. Mimar, sadece mesle¤ini uy-
gulamak için de¤il, mesle¤in önünü açmak için de, ken-
dini gelifltirmek zorundad›r. Ahlak, bilinç gerektirir. Bilinç
için de bilgi gereklidir. Ayr›ca, verdi¤i mücadelede, iflbirli-
¤i yapaca¤› ve destek alaca¤› toplum kesimlerinin güve-
nini sa¤lamak için de, mimar›n, önce mesle¤inde baflar›-
l› ve dürüst olmas› gerekir. Konunun biraz daha içine gi-
relim:

Sorumuz flu:

Mimar Nas›l Biri Olmal›?
Bu sorunun yan›t›, soruyu kimin sordu¤una ve kime sor-
du¤una göre de¤iflir.

Sadece bizim toplumumuzda de¤il, bilim ve teknikte ge-
liflmifl toplumlarda da bu soruyu sadece mimarlar soru-
yor. Toplumlar bu soru ve yan›t› ile fazla ilgilenmiyor. Ge-
liflmifl toplumlar ilgilenmiyor; çünkü en az yüz y›ld›r süren
oturmufl bir düzen içinde, mesle¤in toplumdaki yeri ve ro-
lü belirlenmifl. Az geliflmifl toplumlar ilgilenmiyor; çünkü,
böyle bir mesle¤in varl›¤›ndan ya da gereklili¤inden ha-
berdar de¤iller.

Mimarlar, bu soruyu soran tek toplumsal kesim olmakla
kalm›yor, ayn› zamanda, soruya yan›t arayan tek toplum-
sal kesimi de oluflturuyorlar. Ancak, bunu yaparken, dün-
yaya, bulunduklar› konumdan bakt›klar› için, kendilerine
de¤iflik nitelikler yak›flt›r›yorlar:

• Mesle¤inde teknik/estetik s›n›rlar› içinde en iyiye ulafl-
maya çal›flan bir meslek adam›,

• Toplumsal sorunlara karfl› duyarl› bir insan,

• Piyasa ekonomisi içinde geçimini/refah›n› sa¤lamaya
çal›flan bir hizmet sunucusu,

• Ücretli çal›flan bir emekçi,

• ....................

gibi.

Biz de, konuyu tart›fl›rken, kaç›n›lmaz olarak, bu konum-
lar›n her birine ne mesafede durdu¤umuzu da ortaya ko-
yar›z. 

Biz mimarlar, nas›l bir adam olmam›z gerekti¤ini kendi-
mize sordu¤umuzda; önce toplumun bizden nas›l bir hiz-
met ve nas›l bir tutum bekledi¤ini tan›mlamak zorunda
kal›yoruz. Ama, bununla da yetinmiyoruz, toplumun
mevcut beklentilerini yarg›lay›p, bizden beklentilerini be-
¤enmeyip, mimarlardan nas›l bir hizmet ve nas›l bir tu-
tum beklemeleri gerekti¤ini de tan›mlamaya çal›fl›yoruz.
Bu, oldukça karmafl›k süreç sonunda, çok de¤iflik ülke-
lerdeki mimarlar›n, az çok ortak yarg›lara var›yor olmas›
flafl›rt›c›. Demek ki, mimarlar›n, toplumlar›n geliflmifllik
düzeylerinden, siyasi sistemlerinden, kulland›klar› tek-
nolojilerden, örgütlenme biçimlerinden ba¤›ms›z, ortak
özellikleri var. Nas›l böyle ortak bir formasyona sahip
olabiliyorlar?

Çevresel Ahlak Havarisi
UIA'n›n 1999'da benimsedi¤i "Uluslararas› Profesyo-
nellik Standartlar› Konusunda Mutabakat Metni"nde mi-
marlar, 41kendilerini, “Meslek adaml›¤›, dürüstlük ve
yetkinlik ilkelerine adam›fl ve dolay›s›yla, toplumlar›n›n,
kültürlerinin, yap›l› çevrelerinin ve refah›n geliflmesi için

esas olan beceri ve yetenekleri sunan kifliler” olarak ta-
n›mlan›yor. Ayn› metin, bir din kitab› gibi, flu tür tümce-
lere s›k s›k yer veriyor:

“Mimarlar, müflterilerine ve/veya kullan›c›lara tarafs›z uz-
man görüflü sunarlar”

“Mimarlar, belirli mesleki hizmetleri, ancak o iflin gerek-
tirdi¤i özel teknik alanda, ........., yeterli ö¤renim, e¤itim
ve/veya deneyime sahip olduklar› takdirde üstlenirler"

“Mimarlar, müflterilerinin ve genel olarak toplumun ç›kar-
lar›n›, kendi ç›karlar›n›n üzerinde tutarlar"

1996 y›l›nda benimsenen “UIA-UNESCO Mimarl›k E¤itim
fiart›”nda da benzer ahlaki nitelikler tan›mlan›yor:

“Mimar farkl› talepler aras›nda ortaya ç›kabilecek çeliflki-
leri çözebilen, toplumun ve bireyin çevresel gereksinimle-
rine yan›t verebilen genel bir meslek adam› olarak flekil-
lendirilmeli"

Bunlar› okuyunca, mimar›n, Don Kiflot'dan öte, bir “çev-
resel ahlak havarisi” olarak tan›mland›¤› izlenimine kap›l›yor
insan. Büyük bir çevresel/ahlaki çöküntü mü bekleniyor
acaba?

Bu soruya yine ayn› belgelerde yan›t bulmak olas›. UIA-
UNESCO Mimarl›k E¤itimi fiart›, mimarl›k okullar›nda, ge-
lece¤in dünyas› görüntüsü için benimsenecek hedefleri
flöyle s›ral›yor:

• Yerleflim yerlerindeki bütün insanlar için, insanl›¤a ya-
rafl›r bir yaflam kalitesi,

• ‹nsanlar›n, sosyal, kültürel ve estetik gereksinimlerine
sayg›l› bir teknik uygulama,

• Yap›l› çevrenin ekolojik olarak dengeli ve sürdürülebilir
geliflimi,

• Herkesin kendi mal› ve sorumlulu¤u olarak görüp de¤er
verdi¤i bir mimari.

“Rambo” mu Olmak Gerek?
Uluslararas› kurulufllarca benimsenen metinlerdeki ifade-
lerin çok yumuflat›ld›¤›n› dikkate alarak, toplumlar› bekle-
yen gelecek konusunda bu metnin ortaya koydu¤u tablo-
ya bakarsak flunu görürüz:

‹nsanl›¤a yarafl›r yaflam kalitesinin yayg›n olarak sa¤lana-
mad›¤›, insanlar›n sosyal, kültürel ve estetik gereksinim-
lerine sayg› gösterilmeyen, ekolojik dengelerin tahrip edil-
di¤i, sürdürülebilir bir geliflimin sa¤lanamad›¤›, insanlar›n
yabanc›laflt›klar› bir yap›l› çevrede yaflamak zorunda b›ra-
k›ld›klar› bir dünya.

Demek ki mimarlar, böyle bir dünyada mesleklerini uygu-
lamak ve ayn› zamanda ahlak ilkelerine ba¤l› kalmak üze-
re e¤itilecek. Biz bu konuda geliflmifl ülkelerden bir kaç
ad›m öndeyiz; çünkü bu gelece¤i, çoktand›r yafl›yoruz. O
nedenle de; “Böyle bir dünyan›n mimar›na, havari tipin-
den çok, bilim-kurgu filmlerinde rastlad›¤›m›z, her fleyi
tek bafl›na düzelten ‘rambo’ tipi yarafl›r” gibi bir düflünce-
ye kap›lm›yoruz. Neden mi?

Çünkü, bu dünyay› yaflanmaz duruma sokan tutumlar
güçlendikçe, buna karfl› olanlar›n da güçlendiklerini görü-
yoruz. Sadece dünyay› ve insanl›¤› tahrip edenler birlefl-
miyor. Buna karfl› olanlar da büyük bir h›zla güçlerini bir-
lefltiriyorlar. Toplumlar, sorunlar›na çözüm arama alan›
olarak ve bulduklar› çözümü yaflama geçirme alan› olarak
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yeni örgütlenme biçimleri gelifltiriyorlar. Ülkelerde resmi
yönetimler, resmi olmayan örgütlenmeler karfl›s›nda güç-
lerini giderek yitiriyor. 

Mimarlar, kurulu düzene ve düzenin egemenlerine hizmet
ettikleri sürece mesleklerini rahatça uygulaya gelmifller-
dir. ‹ç huzurlar›n› sa¤lamak üzere de, bulunduklar› duru-
mu hakl› gösteren ahlak kurallar› benimsemifllerdir. Yeni-
den kurulmakta olan dünyada, mimarlar, kimlerle birlikte,
neye karfl› mücadele edeceklerine do¤ru karar verdikle-
rinde, rambo olmaya gerek kalmayaca¤› gibi, müflteri-top-
lum ikilemi de ortadan kalkacakt›r. Böyle bir ortamda, mi-
mar›n bilgi-deneyim ve becerisini, toplumun ve bireylerin
hizmetine sunmas›n›n önündeki en temel engeller orta-
dan kalkm›fl olacak, mesle¤in ikincil sorunlar›n›n çözümü
kolaylaflacakt›r. Yavafl yavafl, keskin, dirençli, militan mi-
marlar›n yerini, munis, hoflgörülü, babacan mimarlar ala-
cakt›r. Bu tür nitelikler de, formasyonun bir parças› olsa
gerek.

Uzlaflt›r›c› Olmak
Mimar›n formasyonunda, “uzlaflt›r›c›l›k”, sahip olmas› ge-
reken en önemli nitelik. Uzlaflt›r›c›l›k gere¤i, flu üç nokta-
da kendini gösteriyor:

1. Tasar›m süreci boyunca mimar, ifllevsellik, estetik ve
sa¤laml›k gibi, zaman zaman birbiri ile çeliflir görünen ni-
teliklerin uyumunu sa¤lamak zorundad›r. Bu zorunluluk,
mimar›n çok yönlü bir yaklafl›m› becerebilmesini gerekti-
rir.

2. Mimar, ayn› zamanda, yap›l› çevrenin oluflumu ve dö-
nüflümünde rol oynayacak öteki uzmanlarla iflbirli¤i için-
de çal›flmak ve onlar›n eflgüdümünü sa¤lamak zorunda-
d›r. Bu zorunluluk da mimar›n çok disiplinli çal›flma bilgi
ve becerisine sahip olmas›n› gerektirir.

3. Mimarl›k ürünleri yani yap›l› çevre, mimar-müflteri-uygu-
lay›c›-kamu dörtlüsünün eseridir. Bu dörtlü içinde, flüphe-
siz en bilgili ve deneyimli olan mimard›r. Mimar, bu dört-
lünün uyumunu sa¤lamaktan sorumlu olman›n yan› s›ra,
ister istemez di¤er üçünün aç›klar›n› da kapatmak zorun-
da kal›r. 

Uzlaflt›r›c› olabilmek için mimar›n, sorunlara genifl bir
perspektiften bakabilmesi, toparlay›c› olabilmesi gerek.

Dünyan›n En Eski Mesleklerinden Biri
Çok yönlü ve çok disiplinli bir formasyona sahip olmas›,
mimar›n toplumsal de¤iflimlere uyum sa¤lamas›n› da ko-
laylaflt›r›yor. Mimarl›¤›n, yafl itibariyle “dünyan›n en eski
mesle¤i”nden hemen sonra gelebilmesinin en önemli ne-
deni belki de budur. Yine de, ça¤›n koflullar›na göre az
çok biçim de¤ifltirmeseydi, yaflam›n› sürdürmesi olanak-
s›z olurdu. Ayn› ça¤da hatta ayn› toplumda bile, bulun-
duklar› konuma uyum gösteren çeflitli “mimarlar›” bir ara-
da görebilirsiniz. Bunu gerçeklefltirebilmek için, mimar›n
yap›s›nda, bir tür bukalemun özelli¤i bulunmas› gerek.

Günümüzde, mimar›n, ifl ve insan yönetimi ve pazarlama
tekniklerini eskiye oranla çok daha fazla kullanabilir ol-
mas› gerekiyor. Bu gereksinimi e¤itim ve pratik ile gider-
mek çok zor de¤il. Zor olan, kullan›c› ile bir araya gelme-
den tasar›m yapma becerisinin kazand›r›lmas›. Bu niçin
gerekiyor? Çünkü, toplumlar›n ve piyasalar›n örgütlenme

yap›s›ndaki de¤ifliklikler, mimar ile kullan›c› aras›na,
amaçlar›, bir ihtiyac› gidermekten çok, o ihtiyac›n varl›¤›-
n› paraya dönüfltürmek isteyenleri yerlefltiriyor.

Bu noktada, mimar›n sahip olmas› gereken baflka bir ni-
teli¤inden söz etmek gerekiyor: Farkl› de¤er yarg›lar› olan
insanlara da hizmet verebilmesi. Mimar›n, kendi de¤er
yarg›lar› ile uyumlu müflteriye daha iyi hizmet vermesi çok
do¤ald›r. Ama, yap›l› çevreyi biçimlendirirken, bunu, ya-
flam biçimleri, gereksinimleri ve zevkleri çok de¤iflik in-
sanlar için yapt›klar›n›n bilincinde olarak, onlar› anlama-
ya ve kavramaya çal›flmak zorundad›rlar. Bu becerinin ge-
liflti¤i oranda, “arac›” engelini en az›ndan düflünsel ola-
rak afl›p, olas› kullan›c›lara hizmet vermeye çal›fl›rlar. Ge-
lecekte, bu becerinin daha da gelifltirilmesi gerekebilir.

Bilimin, tekni¤in, toplumsal yaflam›n ve de¤er yarg›lar›n›n
giderek daha h›zl› de¤iflti¤i dünyam›zda mimar›n da, hiz-
met sundu¤u insanlar› ve toplumu kavrayabilmek için, sü-
rekli kendini yenilemesi gerek. Yeni fikirlere aç›k ama da-
ha da önemlisi, bu fikirlere ve en yeni bilgilere ulaflmak
için çaba harcayan bir insan olmak zorunda. Toplumsal
de¤iflime ayak uydurabilecek mesleki dönüflümleri sa¤la-
yabilmek için bu kaç›n›lmaz.

Biraz Paranoya?
Günümüzde, mesleklerin, birbirlerinin alanlar›na kayma-
da, eskiye göre çok daha atik davrand›klar›n› göz önünde
tutarak, “biraz da uyan›k ve eli tetikte olmas›nda yarar
var” dersek, mimar›n hamuruna biraz da paranoya ekle-
mifl olur muyuz?

Ancak yaflad›¤›m›z gerçek, dünyada mimarl›k pazar›n›n
daralmakta olufludur. Bunda, Thatcherizm’in de etkisiyle
sosyal yat›r›mlar›n azalmakta oluflu, teknolojinin geliflme-
siyle, ihtiyaçlar›n daha küçük mekanlarda giderilebiliyor
oluflu, bilgisayar-internet olanaklar›n›n geliflmesiyle evle-
rin ayn› zamanda büro oluflu ve büro binas› gereksinimi-
nin giderek azalmas›, endüstrileflmifl yap›m teknikleri vb.
etkenler rol oynamaktad›r. Az geliflmifl toplumlarda, in-
sanlar›n kendi yap› gereksinimlerini kendilerinin karfl›la-
maya gitmesi ve çevresel duyarl›l›¤›n düzeyindeki düflük-
lük nedeniyle fiili mimar gereksinimi ayr›ca çok düflük.
Böyle bir ortamda mimarlar›n, biraz daha "ifl adam›" nite-
li¤i tafl›mas› ve ayakta kalman›n yollar›n› aramada da ya-
rat›c› olmas› gerek.

Dünyada, mimarl›k hizmetinin üretilmesinde iki farkl› ya-
p›, birbirine paralel gelifliyor:

Bir yanda yüzlerce kiflinin çal›flt›¤› dev tasar›m firmalar›,

Öte yanda, bilgisayar a¤› ile birbirine ba¤lanm›fl, gerekti-
¤inde yüzlerce kifliyi bir araya getirerek çok büyük ifllerin
alt›ndan kalkabilen birkaç kiflilik bürolar.

Bu ikincisi, ekonomik ve toplumsal yap›s› bizimki gibi oy-
nak ülkelerdeki mimarlar için bir kurtulufl. Ancak, böyle
bir yap›y› oluflturabilmek ve bu yap› içinde yer alabilmek
için de, hem yeni bilgi ve beceriler kazanmam›z, hem de
de¤er yarg›lar›m›z› yenilememiz gerekecek. t

* 18.04.2003 günü Mimarlar Odas› ‹stanbul fiubesi'nce düzenlenen

"Mimarin Formasyonu Nedir, Ne Olmal›d›r?" konulu panelde sunulan

görüfl.
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Eray ÖZBEK, Mimar 

Köy - Kent
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Ten ve Tafl 
Batı Uygarlı¤ında Beden ve fiehir 

Çeviri: Tuncay Birkan

“Ten ve Tafl, flehrin, insanların be-
densel deneyimleri yoluyla anlatılan
bir tarihidir: Antik dönem Atina-
sı'ndan modern New York'a erkekler
ve kadınlar flehirlerde nasıl deviniyorlardı, ne görüp ifliti-
yorlardı, burunları hangi kokularla doluydu, nerede ye-
mek yiyorlardı, nasıl giyiniyorlardı, ne zaman banyo yapı-
yorlardı, nasıl sevifliyorlardı? Bu kitap insanların bedenle-
rini geçmifli anlamanın bir yolu olarak ele almasına ra¤-
men, kent mekânındaki fiziksel duyumların tarihsel bir
katalo¤undan öte bir fleydir. Batı uygarlı¤ı bedenin haysi-
yetine ve insan bedenlerinin çeflitlili¤ine hürmet etmekte
hep zorlanmıfltır: Bedenle ilgili bu zorlukların mimaride,
flehir tasarımında ve planlama prati¤inde nasıl ifade edil-
mifl oldu¤unu anlamaya, anlatmaya çalıfltım."
(Arka Kapak’tan)

387 s., 17 x 24 cm, Metis Yayınları, ‹stanbul - Kasım 2002,
ISBN: 975-342-374-8

Karakter Aflınması
Yeni Kapitalizmde ‹flin Kiflilik 
Üzerindeki Etkileri 

Çeviri: Barıfl Yıldırım

Küreselleflme olgusunu makro dü-
zeyde inceleyen birçok kitap yayım-
landı¤ı halde, bu sürecin mikro düze-
yi, insan karakteri üzerindeki etkileri pek az incelendi.
Richard Sennett, Karakter Aflınması'nda bunu yapıyor. 

“... Karakter, içsel bütünlük, iliflkilerde karflılıklı ba¤lılık
ve uzun vadeli bir hedef için çaba harcamak biçiminde
kendini gösterir. Yeni kapitalizm ise güvenmeyi, ba¤lan-
mayı ve uzun vadeli planlar yapmayı karlı bulmaz, redde-
der... Bu sistem insanın yaflamına de¤er ve anlam katı-
yor mu? ..."
(Arka Kapak’tan)

172 s., 14 x 20 cm, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul - 2002 
ISBN: 975-539-370-6

Gözün Vicdanı;
Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaflam 

Çeviri: Süha Sertabibo¤lu, Can Kurultay

... Kentleri gittikçe birbirinin aynı ol-
maya bafllayan, kalabalı¤ı arttıkça
kentleri kendine özgülü¤ünü hızla yiti-
ren ülkemizde, farkların iletiflimsizlik,
kopukluk, yabancılaflma de¤il yeni
zenginlikler yaratmasını istiyorsak Richard Sennett'in bu
kitabında ilgimizi çekecek çok fley var. Kent tasarımının
bir öykü kurgular gibi yapılmasını, kentlerin yeni keflifle-
re, sürprizlere açık olmasını öneren yazarın kitabı "kent
gibi bir kent"te yaflamak isteyen herkese... 
(Arka Kapak’tan)

13.5 x 19.5 cm, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul - 1999
ISBN: 975-539-262-9

Kamusal ‹nsan›n Çöküflü  
Çeviri: Serpil Durak, Abdullah Yılmaz

Sennett, kamusal alanların yaflanan mekanlar olmaktan
çıkıp gelip geçilen yerlere dönüflmesiyle yüreklerimizi
sevgili ve dostlarımızın dıflında kimseye açamadı¤ımızı,
özel hayatına kapanan kifliliklerimizin giderek güdüklefl-
ti¤ini, baflka insanlarla oyun oynama yetene¤imizi yitir-
memizin bizi nasıl eksiltti¤ini tarihsel / toplumsal bir
perspektifle iflliyor. 
(Arka Kapak’tan)

450 s. -- 14 x 20 cm, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul - 1996
ISBN: 975-539-1-05-3

Otorite
Çeviri: Kamil Durand

Richard Sennett, insanların otoritelerle kurdukları özel ve
kurumsallaflmıfl iliflkilerin tarihsel ve sosyopsikolojik bir
panoramasını çiziyor. Anne babayla çocuk arasındaki gibi
kiflisel, iflverenle iflçi ya da devletle yurttafl arasındaki
gibi toplumsal iliflkilerde otoriteyi tanımadan reddet-
menin insanları ne tür çıkmazlara sürükledi¤ini
anlatıyor...

(Arka Kapak’tan)

203 s., 13.5 x 19.5 cm, Ayr›nt› Yay›nlar›,
‹stanbul - A¤ustos 1992, ISBN: 975-539-027-8
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Y A Y I N  T A N I T I M I

Türkçe’de Richard Sennett 
1943 Chicago do¤umlu Richard Sennett, uzun y›llar New York'ta yaflad› son y›llarda ise y›l›n önemli k›sm›nda Londra'da yafl›yor. ‹span-
ya iç Savafl›'na da kat›lm›fl komünist bir ailenin çocu¤u olan yazar, hastal›k nedeniyle müzik kariyerini b›rakarak araflt›rmac›l›¤a yönel-
di ve kent, kent kültürü ve s›n›fl› toplum yap›s› üzerine çal›flmalar›yla günümüzün en yetkin isimlerinden biri haline geldi. Yale, Brande-
is ve New York Üniversitelerinde ders verdi; 1999'dan bu yana London School of Economics'de çal›flmaktad›r. Yazar›n dilimizde yay›n-
lanan kitaplar› flunlar:
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