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3-7 Temmuz tarihlerinde ‹stanbul binlerce mimara evsahipli-
¤i yapacak. XII. UIA Kongresi “kentler: mimarl›kLAR›n pazar-
yeri” temas›yla ‹stanbul'da binlerce mimar›n kat›l›m›yla ger-
çekleflmeye haz›r. Ülkenin dikkati bir hafta boyunca mimar-
l›¤a ve kentlere çevrilecek. Mimarl›k ve kentler hakk›nda
yaklafl›k 100 sergi kentli taraf›ndan izlenebilecek, dünya mi-
marl›k gündemindeki 29 mimar ana konuflmac› olarak kong-
reye kat›lacak. 
Ülkemizde yap›lmas› mimarl›k ortam› ad›na büyük bir flans
olan kongrede ‹zmir mimarl›¤›n› ortama sunmak için pek çok
haz›rl›k yapt›k. “‹zmir Mimarl›¤› Sergisi” ile “Kent ve Mimar-
l›k - ‹zmir Sergisi” ile kentimizin mimarl›k birikimini, potan-
siyelini izlenime sunaca¤›z. Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›r-
lad›¤›m›z “Kent Mimarl›k Rehberi” kent içindeki yaklafl›k
170 yap›y› aç›klama metinleri, foto¤raf ve planlarla tan›tma-
m›z› sa¤l›yor. Tarihi ve ça¤dafl yap›lar ile sivil mimari örnek-
ler de yer al›yor rehberde. Türkiye'de bir ilk olan “‹zmir Mi-
marl›k Haritas›” ayn› zamanda cd-rom olarak da haz›rlan›p
kat›l›mc›lara ücretsiz olarak da¤›t›lacak flekilde ço¤alt›ld›.
fiubemizin çal›flmalar› da haz›rlanan posterlerle aktar›lacak.
Mimarl›¤›n toplum gündeminde yer almas›, kent mimarl›k
iliflkisini vurgulamas› aç›s›ndan önemli toplant›lara evsahip-
li¤i yapacak olan kongrede binlerce mimar›n sorunlar›n› ko-
nuflup, tart›flmalar›, ünlü mimarlar› dinlemeleri, onlar›n de-
neyim ve düflüncelerini paylaflmalar› mimarlar ve mimarl›k
ö¤rencileri için çok önemli olacak kuflkusuz.
Söylefliler, posterler, tart›flmalar, sunufllar önemli birikim ya-
ratacakt›r. Üyelerimizi bu önemli etkinli¤e kat›l›ma davet
ediyoruz.

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ YÖNET‹M KURULU 

fiube’den

Baflyaz›

Ege Mimarl›k’tan

Merhaba,
Ege Mimarl›k’›n 54. say›s› mimarl›¤›n genifl perspektifini bar›n-
d›ran bir konu çeflitlili¤ini yans›t›yor.
“Hukuk” bölümünde Avukat Güney Dinç, son günlerde kamu-
oyunun gündemini oluflturan yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›na ilifl-
kin yasal düzenlemelere farkl› bir bak›fl aç›s› getirerek, bu dü-
zenlemelerin imar mevzuat› ile iliflkilerini irdeliyor.
Mimarlar Odas› gündeminde önümüzdeki dönemde yo¤un ola-
rak yer alacak “Sürekli Mesleki Geliflim” konusunda fiubemizde
gerçeklefltirilen bir atölye çal›flmas›n›n sonuçlar›n› H. Murat
Günayd›n aktar›yor.
fiubemizin davetlisi olarak Mart 2005’te ‹zmir’de “Son Çal›flma-
lar›m” bafll›kl› bir konferans gerçeklefltiren Zvi Hecker ile özel
bir röportaj›, mimar›n Berlin’deki bürosunda Yüksel Pö¤ün Zan-
der gerçeklefltirdi.
‹zmir’de son y›llarda gerçeklefltirilen “‹ki ‘Özel’  ‹lkö¤retim Ya-
p›s›”n›, SEV ‹lkö¤retim Okulu ile Ifl›kkent E¤itim Yerleflkesi’ni
Zehra A. Ersoy ve M. Burak Alt›n›fl›k’›n de¤erlendirme metinle-
ri ve proje müellifi mimarlar›n tan›t›m metinleri ile “Yap› De¤er-
lendirme” sayfalar›nda bulabilirsiniz.
Ayr›ca, Serdar Kale, M. Emre ‹lal ve Tülay Çivici’nin “Biliflim
Teknolojilerinin Mimarl›k Meslek Prati¤inde Kullan›m›”, Selin
Za¤pus’un “Gelece¤in Yap›lar›; Ak›ll› Binalar”, Özgür Dinçer’in
“Mekansal Hemyüzey Birleflim ve Entegrasyon Kavramlar› ve
Mimari Mekan Organizasyon Süreci” ile Nezihat Köflklük, ‹nci
Uzun ve T. Didem A. Akyol’un yay›na haz›rlad›¤› “DEÜ Mimar-
l›k Fakültesi Haftas› - 2004” bafll›kl› yaz›lar› ilginizi çekecektir
umar›z.
‹yi okumalar...

YAYIN KOM‹TES‹
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UIA 2005 ‹stanbul 
XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi’ne

Kat›l›yoruz
fiubemiz, UIA 2005 ‹stanbul Dünya Mimarl›k Kongresi’ne
yo¤un bir haz›rl›k ile kat›l›yor.
‹zmir mimarl›¤›n› dünyadaki en önemli mimarl›k platformu
olan “Dünya Mimarl›k Kongresi” s›ras›nda uluslararas› dü-
zeyde tan›tmak amac›yla “‹zmir Mimarl›k Rehberi”, “‹zmir
Mimarl›¤› Sergisi”, “Kent ve Mimarl›k - ‹zmir Sergisi” ile
sergi broflürleri, “‹zmir Mimarl›k Haritas›” ve haritan›n in-
teraktif CD-ROM’u ile “Ege Mimarl›k Dergisi Özel Say›s›”
‹ngilizce olarak haz›rland›. Ayr›ca fiube çal›flmalar›m›z›n
aktar›ld›¤› afifller ve özel bir broflür Mimarlar Odas› stan-
d›nda kat›l›mc›lar›n ilgisine sunulacak.

"‹zmir Mimarl›¤›" Sergisi
‹zmir, 1922 Yang›n› ile büyük hasar görmüfl bir kent olarak, 20.
yy.’›n ilk çeyre¤inden itibaren h›zl› imar ve mimarl›k etkinlikle-
rine sahne olmufltur. Bu sergi, Türkiye gibi geç modernleflen bir
ülkede, bir periferi kenti olan ‹zmir’deki mimarl›k prati¤inin,
mevcut konvansiyonlar ile ithal vizyonlar› biraraya getirebilme
yetene¤ine dikkat çekmektedir. Bu modern karaktere sahip öz-
gün ve farkl› örnekler “Öteki Modernler” kategorisi ba¤lam›nda
sergilenecek.

"Ege Mimarl›k” Dergisi Özel Say›s›

1991 y›l›nda yay›mlanmaya baflla-
nan, bu say› ile 54. say›s›na ulaflan
“Ege Mimarl›k” Dergisi’nin bas›lm›fl
say›lar›ndan seçilen ‹zmir’in tarihsel
kimli¤ine odaklanan makalelerden
ve son y›llarda gerçekleflmifl güncel
yap›/projelerden oluflan özel say›,
UIA Genel Kurul delegasyonuna da-
¤›t›lmak üzere yay›na haz›rland›.

"Kent ve Mimarl›k-‹zmir" Sergisi
Ege Denizi’ndeki korunakl› körfez yerleflimlerinden biri olan
‹zmir, yaklafl›k 5000 y›ll›k liman kenti kimli¤ini ve sahip oldu-
¤u kozmopolit karakterini günümüze kadar sürdürmüfltür. Di-
¤er liman kentlerinden farkl› olarak, üç kez merkezini kayd›-
ran kent, sahip oldu¤u çok etnili ve kültürlü yap›s›n› mimarl›k
ürünlerine de yans›tm›flt›r. Bu sergi, günümüzde fragmanlar
halinde, yan yana duran çok katmanl› kentsel örüntülerin bu
hikayelerini, mimarl›k ürünleri üzerinden aktarmay› hedef-
liyor.

‹zmir Mimarl›k Haritas› ve CD-ROM’u
‹zmir kent merkezinde yer alan 89 yap› ve yerleflmenin konum-
lar›n›, mimarlar› ve yap›m y›llar›na dair künye bilgilerini ile ‹z-
mir’in kentsel geliflim tarihini içeren harita bas›l› olarak ve inte-
raktif CD-ROM olarak kongre kat›l›mc›lar›na sunulacak.

‹zmir Mimarl›k Rehberi
‹zmir’in M.Ö. 4.yy.dan günümü-
ze kadar kentsel tarihini, bu tari-
hin dönemlerine tan›kl›k etmifl
yap›lar yoluyla aktarmay› hedef-
leyen ‹zmir Mimarl›k Rehberi,
kentin sahip oldu¤u 5000 y›ll›k
mimari ve kültürel miras› yans›-
tan ve günümüze ulaflabilmifl ya-
p› ve yerleflmelere ait foto¤raf,
çizim ve bilgileri içeriyor. 
Rehber, mimari çizimlerin yan›
s›ra, yap›lar›n mimarlar›, kentteki
konumlar›, yap›m y›llar› gibi künye bilgilerini, Türkiye Mimar-
l›¤› içindeki önemlerine dair konunun uzmanlar›nca yaz›lm›fl
aç›klama/yorumlar› bar›nd›rmakta, ‹zmir Mimarl›¤›’n›n modern
niteli¤ini ve de¤iflim süreçlerini aktarmay› hedefliyor.
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Dünya 
Mimarlar› 
‹stanbul’da
Bulufluyor

Tadao Ando, Japonya
Shigeru Ban, Japonya
Cengiz Bektafl, Türkiye
Mario Botta, ‹sviçre
Denise Scott Brown, ABD
Francesco Dal Co, ‹talya
Charles Correa, Hindistan
Odile Decq, France
Peter Eisenman, ABD
Massimiliano Fuksas, ‹talya

Zaha Hadid, ‹ngiltere
Zvi Hecker, ‹srail
Hans Hollein, Avusturya
Sumet Jumsai, Tayland
Rem Koolhaas, Hollanda
Kengo Kuma, Japonya
Abdelaziz Lazrak, Fas
Ross Lovegrove, ‹ngiltere
Greg Lynn, ‹ngiltere
Glenn Murcutt, Avustralya

Dominique Perrault, Fransa
Mikhail Piotrovsky, Rusya
Paolo Portoghesi, ‹talya
Joseph Rykwert, ABD
Moshe Safdie, ABD ve ‹srail
Michael Sorkin, ABD
Alexandros N. Tombazis, Yunanistan
Robert Venturi, ABD
Ken Yeang, Malezya
[Soyad›na göre alfabetik.]

Kongre, ana konuflmac›lar›yla da ilgi topluyor. Ana konuflmac›lar, son y›llar›n dünya gündeminde-
ki önemli mimarlardan olufluyor. Ayr›ca ‹stanbul kongresi, afla¤›da isimleri yer alan 29 ana
konuflmac›s›yla flimdiye kadar düzenlenen kongreler içindeki en yüksek say›ya ulafl›lm›fl durumda. 

Kongre Etkinlikleri
XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi, “kentler: mimarl›kLAR›n
pazaryeri” olarak belirlenen ana temas›na da uygun olarak
etkinliklerin tasarlanmas›, mekanlar›n›n belirlenmesi tercihleri
ile kent ile bütünleflen bir programa sahip.
Etkinlikler, ana etkinlik mekanlar› olan Kongre Vadisi, ‹TÜ
Taflkıflla, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Cemal Resit Rey
Konser Salonu, Hilton Kongre ve Kültür Merkezi’nin yan› s›ra
‹stiklal Caddesi, Ortaköy, Kad›köy... gibi kentin farkl› mekan-
lar›nda düzenlenecek.
• Sergiler • Sunufllar • Atölyeler • Mimarl›k Fuar› • Kent
Turlar› • Forumlar • Film Gösterimleri • Konserler...
ile kongre mimarl›¤› Türkiye ve dünya gündemine tafl›yacak.

Kongre program› hakk›nda detayl› bilgi için: www.uia2005istanbul.org

UIA 2005 Alt›n Madalyas› Tadao Ando’nun
Uluslararas› Mimarlar Birli-
¤i’nin bu prestijli ödülü ya-
flayan bir mimara, mimarın
kariyeri boyunca mimarl›-
¤›n insanlık, toplum ve sa-
nat içinde tanıtılması ile il-
gili yaptıklarının ıflı¤ında
veriliyor. 
‹lk olarak 1984 y›l›nda verilen ödülün önceki sahipleri,
Hassan Fathy (1984), Reima Pietila, Charles Correa,
Fumihiko Maki, Rafael Moneo, Ricardo Legorreta Vilchis,
Renzo Piano (2002) idi.
Ayr›ca UIA’n›n 2005 y›l› Auguste Perret Ödülü, Sir Patrick
Abercrombie Ödülü, Jean Tschumi Ödülü ve Sir Robert
Matthew Ödülü de aç›kland›.
Ödül töreni, 22. UIA Kongresi s›ras›nda 6 Temmuz 2005'te
‹stanbul’da gerçekleflecek.

1948 yılından bugüne her 3 yılda bir Uluslararas› Mimarlar Bir-
li¤i (UIA) taraf›ndan düzenlenen Dünya Mimarl›k Kongreleri,
mimarlık, kent ve yap›l› çevreye iliflkin güncel konuların ele
alındı¤ı en etkin ve yüksek kat›l›ml› mimarl›k platformu olarak
dünya gündeminde önemli yer tutmaktad›r. Kongre, yüze yakın
ülkede toplam bir milyondan fazla mimarı temsil eden, tüm
dünyadan mimarl›k meslek örgütleri arasında etkileflim ve iflbir-
li¤i organizasyonu sa¤layan UIA’n›n Genel Kurulu ile paralel
olarak gerçekleflecektir.
Bilindi¤i gibi 1999 y›l›nda Pekin’de gerçekleflen Dünya Mimar-
l›k Kongresi’nde aday kentler aras›nda yap›lan seçim sonucun-
da XXII. kongrenin evsahipli¤ini ‹stanbul ile aday olan Mimar-
lar Odas› üstlenmiflti. 

Tema: “kentler: mimarl›kLAR›n pazaryeri”
UIA 2005 ‹stanbul Kongresi, mimarlı¤ın küresel gündemini
“kentler: mimarlıkLARın pazaryeri” teması altında tartıflmak
için toplanacak. Tema, meslek için son derece do¤al ama bir o
kadar da çeliflkili ve gerilimli bir kavramı temel almakta. Bir
metafor olarak "pazaryeri" hem olumlu hem de olumsuz ça¤rı-
flımlar içerir. Olumlu yönleri ço¤ulculuk, çeflitlilik içinde birlik,
eflit koflullarda yarıflma, dayanıflma içinde rekabet ve flenlikli bir
ortamı akla getirir. Olumsuz yanı ise, aynı zamanda "pazarla-
ma"yı da içermesi nedeniyle, bezirganlı¤ı, metalaflmayı, vahfli
tüketimi ve karmaflayı iflaret edebilmesidir.

Ana Konuflmac›lar



17. Yap› ve Yaflam Kongresi
Bursa’da Gerçekleflti
Mimarlar Odas› Bursa fiubesi’nin düzenledi¤i Yapı ve Yaflam
2005 Kongresi “…VE M‹MARLIK” temas›yla 19-21 Mayıs
2005 günlerinde Bursa’da gerçekleflti.
Kongrede, mimarlık mesle¤inin uygulanmas›n› do¤rudan il-
gilendiren yakın meslek ve uzmanlık alanlarının "Türkiye’de
mimarlı¤ın neresinde?" oldukları konusunu tartıflmaya aç-
may› amaçlayan tema kapsam›nda, mimarlı¤ın flehir planla-
ma, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, koruma ve iç mekan ta-
sarımının yanısıra, yapı üretimi alanındaki mühendislik dal-
larıyla iliflkileri ele alınd›.
Yapılı çevrenin üretiminde görev alan yakın disiplinlerin mi-
marlıkla iliflkileri ile çeliflkilerini farklı alanlardan gelen mes-
lek insanlarının katılımı ile irdeleyen kongre yo¤un ilgi
gördü. 
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17. Yap› ve Yaflam Kongresi
Sonuç Bildirgesi
Mimarlar Odası Bursa fiubesi’nce onyedincisi düzenlenen
Uluslararası Yapı ve Yaflam Kongresi 19–21 Mayıs tarihleri ara-
sında Bursa’da toplanarak çalıflmalarını tamamlamıfltır. Kongre,
yapılı çevrenin gerçekleflmesinde rol alan, mimarlı¤ın yakın ifl-
birli¤i içinde oldu¤u meslek ve uzmanlık alanlarının mimarlık-
la iliflkileri ve çeliflkilerini irdelemek üzere; iç mekan tasarımı,
koruma, peyzaj tasarımı, flehircilik ve mühendislik ana bafllık-
ları altında konuyu tartıflmaya açmıfltır. Üç gün süren oturum ve
forumlarda, bu befl alanın birikimleri ve sorunları, mesleki yet-
ki alanlarının tanımlanması ile e¤itim süreçlerinin düzenlenme-
si açısından ele alınmıfltır.
‹rdelemeler sonunda; iç mimarlı¤ın dekorasyon, korumanın es-
kieserlefltirme, peyzaj mimarlı¤ının bitkilendirme, flehircili¤in
de yalnızca planlama etkinli¤i olmadıkları vurgulanarak, bu di-
siplinlerin mimarlıktan ayrı algılanamayaca¤ı ve gerçeklefltirile-
meyece¤i; mühendisli¤in ise yapı üretimiyle ilgili olan dallarıy-
la iletiflimin güçlenmesi gere¤i üzerinde durulmufltur.
Tartıflılan konuların önemi ve acil önceli¤i flu üç nedene dayan-
maktadır:
• Yapılı çevrenin üretim ve denetimini ilgilendiren (birisi so-
nuçlanmıfl di¤erleri hazırlık aflamasındaki) yeni yasalar ile, mi-
mari tasarım ve uygulama alanlarının sınırları yeniden belirle-
nerek, mesleki sorumluluk alanı daraltılmaktadır.

• Avrupa Birli¤i’ne uyum kapsamındaki birikim ise tam tersine,
mimarlı¤ı geniflletilmifl bir kültür ve meslek alanı olarak tarifle-
mekte; hukuk ve tıp gibi mimarlık mesle¤inin de toplumsal so-
rumlulu¤u dikkate alınarak, mimarlık e¤itiminin yeniden dü-
zenlenmesi beklenmektedir.
• Mimarlar Odası yönetimi ile TMMOB arasında, mesleki yet-
ki alanları konusundaki anlaflmazlık ve atıflmalar, mesleki gün-
demi verimsiz bir yöne taflımaktadır. Kongre’nin onaylamadı¤ı
bu talihsiz gerilimin, mimari tasarım alanlarına müdahale eden
TMMOB kararlarıyla birlikte en kısa sürede kaldırılarak, önce-
likli sorunlara e¤ilinmesi gerekmektedir.
Kongre, kamuoyuna hatırlatmak ister:
• Ça¤dafllı¤ın gere¤i olan rasyonel ifl bölümü ve uzmanlaflma-
ya, mimarlar hiçbir zaman karflı olmamıfl; Kongre’ye konu olan
befl alanın kendi içinde geliflmesi ve örgütlenmesinde, Mimar-
lar Odası hep öncü olmufl; 50 yıllık tarihinde konuya hiçbir za-
man "ifl paylaflımı" yönünden yaklaflmamıfltır. 
• Ancak; yapılı çevrenin üretimi bütüncül ve tasarım odaklı bir
eylemdir. Uygarlı¤ın somut göstergesi olan mimarlık, kültürel
bir üretim alanı oluflturması ve tasarım sürecinin baflında ve
bafllangıcında olması nedeniyle, bu eylem sürecinin birlefltirici-
si konumundadır. Mimarlık, fiziki çevrenin oluflumuna katılan
tasarım, planlama ve mühendislik disiplinlerinin evrensel altya-
pısını ve do¤urgan oda¤ını oluflturur.
Kongre’nin bu do¤rultuda netlefltirebildi¤i görüfller flöyledir:
• Yapılı çevrenin sa¤lıklı ve nitelikli üretimi için, disiplinlerara-
sı iflbirli¤ine dayalı "yaratıcı ekip" çalıflması zorunludur. Do¤al-
lıkla, mesleki örgütlenme biçimlerinin de bu yaklaflım ıflı¤ında
yeniden ele alınması gerekecektir.
• Yapılı çevrenin üretimine odaklanmıfl yakın disiplinlerin bir-
birlerini anlayarak, anlaflarak ve uzlaflarak oluflturacakları ortak
aklın, hukuk temelinde de yapılanabilmesi gerekir.
• Mühendislik, planlama ve tasarım disiplinlerine dayalı uz-
manlık ayrımları "yetki" ve "yetkinlik" temelinde tartıflılmalı; bü-
tünün denetiminde, yapılı çevreyi mimarlık kültürü içinden de-
¤erlendirebilecek bilgi ve bilince dayalı "sorumluluk" esası gö-
zetilmelidir.
• Mesleki sorumluluk sınırları, yalnızca diplomayla edinilen
"yetki belgesi" ile de¤il, meslek kurumlarının katılımıyla geliflti-
rilecek "yetkinlik ölçütleri" ile tanımlanmalıdır.
Bu önermelerin ıflı¤ında Kongre;
• Üniversitelerin ilgili bölümlerini, Odaları ve di¤er meslek ku-
rulufllarını, ilgili Bakanlıkları, yasama organı temsilcilerini ve
yöneticileri göreve ça¤ırır.
• Kongre bu amaçla; bu bildirgeyi temel alan, üst düzeyde ka-
tılımla gerçekleflecek, aynı konulu ve tek defalık bir toplantı dü-
zenlenerek, meslek ve e¤itim alanlarının ça¤dafl veriler ıflı¤ında
yeniden tanımlanmasını; sonuçların yasama ve yürütme erkine
aktarılmasını önerir.

Bursa, 21 Mayıs 2005



Hukuksal Süreç:
Yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›n› kolaylaflt›ran 4916 say›l› yasan›n 1.
maddesinde; “Bu kanunun amac› hazineye ait tafl›nmazlar›n daha
k›sa sürede ekonomiye kazand›r›lmas›d›r” deniliyor.
Görülüyor ki, yasan›n amac›, kamuya ait tafl›nmazlar›, en kolay ve
kestirme yollardan, satmakt›r.
Ayr›ca, 4916 say›l› yasan›n 19. maddesi ile Tapu Yasas›’n›n 35.
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir:
“Madde: 35
Karfl›l›kl› olmak ve kanuni s›n›rlamalara uyulmak kayd›yla, yaban-
c› uyruklu gerçek kifliler ile yabanc› ülkelerde bu ülkelerin kanun-
lar›na göre kurulan tüzel kiflili¤e sahip ticaret flirketleri, Türkiye
Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde tafl›nmaz edinebilirler. Karfl›l›kl›l›k il-
kesinin uygulanmas›nda, yabanc› devletin tafl›nmaz ediniminde
kendi vatandafllar›na veya yabanc› ülkelerde bu ülkelerin kanun-
lar›na göre kurulan tüzel kiflili¤e sahip ticaret flirketlerine tan›d›¤›
haklar›n, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›na veya flirketlerine ta-
n›d›¤› haklar›n, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›na veya ticaret
flirketlerine de tan›nmas› esast›r. 
Türkiye Cumhuriyeti ile aras›nda karfl›l›kl›l›k olmayan devlet va-
tandafllar›n›n kanuni miras yoluyla edindikleri tafl›nmazlar ile ka-
nuni k›s›tlamalara tabi alanlardaki tafl›nmazlar, intikal ifllemleri ya-
p›larak tasfiye edilir ve bedele çevrilir.
Yabanc› uyruklu kifliler ile yabanc› ülkelerde bu ülkelerin kanun-
lar›na göre kurulan tüzel kiflili¤e sahip ticaret flirketlerinin otuz
hektardan fazla tafl›nmaz edinebilmesi Bakanlar Kurulu’nun izni-
ne tabidir. Kanuni miras yoluyla intikal eden tafl›nmazlar için bu
hüküm uygulanmaz. Yabanc› uyruklu gerçek kiflilerin, kanuni mi-
ras d›fl›nda ölüme ba¤l› tasarruflar yoluyla otuz hektardan fazla ta-
fl›nmaz edinebilmesi de Bakanlar Kurulu’nun iznine ba¤l›d›r. ‹zin
verilmez ise, fazla miktar tasfiye edilerek bedele çevrilir.
Yabanc› uyruklu gerçek kifliler ile yabanc› ülkelerde bu ülkelerin
kanunlar›na göre kurulan tüzel kiflili¤e sahip ticaret flirketleri lehi-
ne, tafl›nmaz üzerinde s›n›rl› ayni hak tesis edilmesi halinde karfl›-
l›kl›l›k flart› aranmaz.
Kamu yarar› ve ülke güvenli¤i bak›m›ndan, bu maddenin uygulan-
mayaca¤› yerleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
Anayasa Mahkemesi’nin bu maddeyi oybirli¤i ile iptal etti¤i,
14.3.2005 günlü karardan sonra Mahkeme’nin Baflkan Vekili Ha-
flim K›l›ç taraf›ndan kamuoyuna duyuruldu. Karar›n gerekçesi ise,
henüz yaz›lmad›.
‹ptal karar› Resmi Gazete’de yay›mlanmad›¤›, yürürlü¤ün durdu-
rulmas› konusunda bir karar da verilmedi¤i için, iptal edilen yasa
günümüzde de geçerli¤ini sürdürüyor.
Üstelik hukuksal boflluk do¤mamas› için Resmi Gazete’de yay›n-
lanmas›ndan sonra da üç ay süre ile yürürlükte kalacak olan yasa-
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n›n iptal edilmesi, tafl›nmaz mal alacak yabanc›lar için adeta do-
ping oluflturdu. Anayasa Mahkemesi kararlar› geriye yürümeyece-
¤i, iptal edilen yasaya göre kazan›lm›fl haklar› etkilemeyece¤i için,
flimdi tafl›nmaz alanlar›n haklar› gelecekte de güvence alt›nda bu-
lundurulacak.
Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir düflüncesi olmayaca¤›n› bil-
mekle beraber, yürürlük durdurulmadan ve oybirli¤i ile al›nan ip-
tal karar›n›n al›c›lar› tetikleyip, sat›fllar› h›zland›rmas› kaç›n›lmaz
olmaktad›r. Yani k›saca, bu karar›n baflta Hükümet olmak üzere,
yabanc›lara mal satacaklar›n, az›msanmayacak bir süre için yara-
r›na oldu¤unu belirtmek durumunday›z.
Anayasa Mahkemesi Baflkan Yard›mc›s›’n›n gazetelerde ç›kan
aç›klamalar›na göre, “Yabanc›lara 30 hektardan fazla mülk edin-
meyi Bakanlar Kurulu’nun iznine ba¤layan düzenlemede, ‘getiri-
len yasal güvenceler ve s›n›rlamalar’ yetersiz” bulundu, ayr›ca
“Kamu yarar› ve ülke güvenli¤i bak›m›ndan bu maddenin stratejik
aç›dan sak›ncal› görülmesi” de etkili oldu.
Bas›nda ç›kan gerekçelerin “ülke güvenli¤i” temelinde odakland›-
¤›, bu durumda belli alanlar d›fl›nda yabanc›lara yap›lacak sat›flla-
r›n çok fazla engellenmesinin düflünülmedi¤i anlafl›lmaktad›r. 
Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce karar›n› yaz›p Resmi Gaze-
te’de yay›nlayarak bu çeliflkili durumu sonland›rmas› gerekmek-
tedir.

Tart›fl›lan Konular:
Hukuksal yönü a¤›rl›k tafl›mas› gereken bir konuda ortaya at›lan
görüfllerin uçlarda dolaflt›¤›n› izlemekteyiz. Tekellerine ald›klar›
yurtseverli¤i kimseye kapt›rmak istemeyenler, “Kurtulufl savafl›yla
geri ald›¤›m›z topraklar›m›z›n yabanc›lara sat›lmas›na, s›rf para
u¤runa elden ç›kar›lmas›na karfl›y›z” diyorlar. Ekonomik kalk›n-
may› yabanc› sermayenin gelifline dayand›ranlar ise, zorunlu s›n›r-
land›rmalardan bile söz etmeksizin yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›nda
herhangi bir sak›nca görmüyorlar. Böyle düflünenlere göre, “Kork-
maya gerek yok. Tapusu yabanc›da da olsa, sat›lan toprak Türkiye
Cumhuriyeti s›n›rlar› içindedir. Kimse onu cebine koyup bir yerle-
re götüremez”.
Bu düzlemde yürütülen tart›flmalardan, do¤ru sonuçlara ulafl›laca-
¤› düflüncesinde de¤ilim.
Yaflad›¤›m›z ça¤da, “yabanc›ya bir kar›fl ülke topra¤› sat›lamaz” gö-
rüflünün sürdürülemeyece¤i aç›kt›r. Hele tafl›nmaz edinmeyi en
önemli ekonomik güvence benimseyen T.C. yurttafllar›n›n çal›flmak
üzere gittikleri yabanc› ülkelerde banka kredilerinden de yararlana-
rak k›sa sürede konut ve iflyeri sahibi olabildikleri koflullarda bu di-
renci sürdürmenin anlafl›labilir bir gerekçesi olmamaktad›r. 
Yabanc›lara sat›lan tafl›nmazlar›n ülke s›n›rlar› içerisinde kald›¤›
varsay›m› ise, bafll›bafl›na yeterli bir güvence de¤ildir. Bu tür söy-
lemler, Adana’daki ‹ncirlik Üssü’nün hangi ülke topra¤›nda, kimin
mülkiyetinde bulundu¤u gibi sevimsiz ça¤r›fl›mlara kaynakl›k ede-
biliyor.

Yasal Ölçütler:
Yabanc›lar›n tafl›nmaz edinme konusunu, ulusal ç›karlar›n güven-
ce alt›na al›nd›¤›, güncel ekonomik geliflmelerde çeliflmeyen den-
geler içerisinde çözmek gerekiyor.
‹ptal edilen yasan›n ilk tümcesindeki “karfl›l›kl› olmak ve kanuni
s›n›rlamalara uyulmak...” sözcükleri, d›fla ve içe dönük iki temel
koflul koymaktad›r. Bunlar› flöyle özetleyebiliriz;
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1- Yabanc›lara Yönelik Koruma Koflullar›: 
Tümcede geçen “karfl›l›kl› olmak” deyimi, yabanc›larla ilgili bir s›-
n›rlamad›r. Gerçekten, T.C. yurttafllar›na ülkelerinde mal edinme
olana¤›n› tan›mayan devletlerin bireylerine bizim bu hakk› tan›-
mam›z, ak›lc› ve ülke ç›karlar›na uygun bir davran›fl olmayacak-
t›r. Bu aç›dan her koflulda “karfl›l›kl›l›k” ilkesinin korunmas› gerek-
mektedir.
Maddenin sonunda yabanc› gerçek ve ticari tüzel kiflilere yönelik
“... s›n›rl› ayni hak tesis edilmesi...” için karfl›l›kl›l›k öngörülme-
mektedir. Bu yanl›flt›r. Bizim yurtdafllar›m›za vermedikleri haklar›
yabanc›lara tan›mam›z dengeli bir düzenleme de¤ildir.
Özellikle, tümü yabanc› sermayeden oluflan ticari flirketlere tan›-
nacak ayr›cal›klarda çok özenli ve dikkatli olunmas› gerekmekte-
dir. Bunlar›n tamam›n›n veya bir bölümünün geri al›nmas› duru-
munda, önemli engel ve sorumluluklarla karfl›lafl›lmas› söz konu-
su olabilecektir.
Bilindi¤i gibi Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin eki olan 1 nu-
maral› protokolun 1. maddesi, mülkiyet hakk›n› koruma alt›na al-
maktad›r.
Bu maddeye göre “... Herhangi bir kimse, ancak kamu yarar›n›n
gere¤i olarak ve yasan›n öngördü¤ü koflullar ve devletler hukuku-
nun genel ilkeleri do¤rultusunda mülkünden yoksun b›rak›l›r”.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi yukar›da de¤inilen “devletler
hukukunun genel ilkeleri” kavram›n› daha 1986 y›l›nda verdi¤i bir
karar›nda günümüzde “küreselleflme” ad›yla an›lan uluslararas›
kapitalizmin ç›karlar› do¤rultusunda yorumlad›. Mülkiyet hakk›n›
s›n›rland›r›p sonland›rmakta üye devletlerin kendi yurtdafllar›yla
ilgili sosyal politikalar› nedeniyle çok genifl takdir hakk›na sahip
olduklar›n› kabul eden mahkeme, yabanc›lar aç›s›ndan ayn› ko-
flullar›n geçerli olamayaca¤›n› vurgulad›. ‹ngiltere’de gemi ve uçak
sanayiinin ulusallaflt›r›lmas› nedeniyle kendilerine hisse senetleri
karfl›l›¤›nda ödenen bedelin gerçek de¤erine uygun olmad›¤› ve
böylece kamulaflt›rma iflleminin “devletler hukukunun genel ilke-
lerine” ayk›r› düfltü¤ü yolundaki davac› savlar› A‹HM’nce, ulusla-
raras› hukukun genel ilkelerinin yaln›z yurtdafl olmayanlara uygu-
lanabilece¤i, vatandafllar›n bu olanaktan yararlanamayacaklar› ge-
rekçesiyle reddedildi. A‹HM bu karar› ile yabanc› yat›r›mlar› özel
olarak koruyarak uluslararas› sermaye hareketlerine güvence ver-
mifl oluyordu (Lithgow ve di¤erleri / ‹ngiltere, 1986).
Yabanc›lara tafl›nmaz sat›fl›n› kolaylaflt›ran yasay› haz›rlayanlar›n
bu karar› bildiklerini sanm›yorum. Ancak gerçek flu ki, yabanc›la-
ra tan›nan haklar, devletlerin ekonomik politikalar›n›n ileride de-
¤iflmesi durumunda kolayca geri al›namayacakt›r. Bu nedenle ge-
ri al›namayacak ödünlerin verilmemesi gerekir. Avrupa ‹nsan Hak-
lar› Mahkemesi son y›llarda özellikle mülkiyet hakk› konusunda
çok atak kararlar vermekte ve üye ülkeleri önemli sorunlarla karfl›
karfl›ya b›rakmaktad›r. Bu kararlar ayr›nt›l› bir incelemeden geçiril-
meden, ticaret ve sanayi kurulufllar›na tafl›nmaz mülkiyeti konu-
sunda ayr›cal›kl› haklar tan›nmamal›d›r.

2 - Genel Koruma Koflullar› ve ‹mar Planlar›:
‹ptal edilen yasan›n ilk tümcesindeki “... kanuni s›n›rlamalara uy-
mak... ” sözcü¤ü, yabanc›lar için konulabilecek özel önlemlerle
birlikte, mülkiyet hakk›n› düzenleyen genel kurallara da uyulmas›-
n› öngörüyor. Böylece ulusal hukuk öncelik kazan›yor. Ülke huku-
ku, kamusal varl›klar›, ulusal ç›karlar›, kamu yarar›n›, toplumsal de-
¤erleri do¤ay› ve insanlar› koruyorsa, yabanc›lara sat›lan tafl›nmaz-
lar›n da ulusal ç›karlara uygun kullan›m›n› öngörmüfl olmaktad›r.

Yabanc›lar, yaln›z tapu idaresinde gerçeklefltirilen devir ifllemleri
ile tafl›nmaz mal edinmiyorlar. Borsa’da pazarlanan ya da borsa
d›fl›nda kalan ticari kurulufllar›n hisse senetlerinin yabanc›lar tara-
f›ndan sat›n al›nmalar›na bir engel bulunmuyor. Hatta para piya-
sas› sözcülerine göre “s›cak para girifli” olarak adland›r›lan bu tür
ifllemlerin özendirilmesi gerekiyor. Böylece flirket hisselerinin de-
¤erlenmesi ile birlikte, borsan›n para kazand›ran bir alana dönüfle-
ce¤i ileri sürülüyor.
Dünyan›n önde gelen finans kurulufllar›n›n Türkiye’deki bankalar›
sat›n ald›klar›n›, bir çok sanayi kuruluflunun “flirket evlilikleri“ ya
da özellefltirmeler yoluyla yabanc›lar›n eline geçtiklerini okuyor
ve izliyoruz. Hiç kuflkusuz bu flirketlerin de ülkemizde iflyerleri,
fabrikalar›, tatil köyleri, arsalar› ve iflhanlar› var. Böylece çok ulus-
lu kurulufllar, yönetiminde egemen olduklar› ulusal flirketlerin ta-
fl›n›r veya tafl›nmaz tüm malvarl›klar›n›n da sahibi durumuna geli-
yorlar. Bu olgular› görmezden gelerek, hatta limanlar›n, havaalan-
lar›n›n, otoyollar›n, madenlerin, tar›msal topraklar›n, enerji üretim
ve iletim birimlerinin, daha baflka say›lamayacak kadar pek çok
kamusal yat›r›m›n “özellefltirme” ad› alt›nda pazarlanmas›na des-
tek verirken birkaç bin yabanc›n›n k›y› kasabalar›nda yazl›k konut
edinmeleri karfl›s›nda yurtseverlik söylemlerine sar›lmak, aymazl›-
¤›n da ötesinde, konular› sapt›rma anlam›na gelebiliyor.
Mülk sahibi aç›s›ndan yerli yabanc› ayr›m› gözetmeyen hukuk ku-
rallar› yoluyla, yabanc›lar›n mülkiyet hakk›n› ülke ç›karlar›yla çe-
liflen biçimde kullanmalar› nas›l önlenebilir? Bence olay›n as›l te-
mel çözümü, bu tümcede yatmaktad›r. Mülkiyet hakk›n›n kamu
yarar› do¤rultusunda kullan›m›n› gerçeklefltirecek tek ve en önem-
li araç, imar planlar›d›r. 
Devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndaki özel mülkiyete konu olma-
yan yerler, ormanlar, tar›msal alanlar, kültür ve tabiat varl›klar›, tu-
rizm bölgeleri, akarsular, göller, k›y›lar, limanlar, adalar; bölge ve
çevre düzeni planlar›, her ölçekteki birbirlerini bütünleyen imar
planlar› ile güvenli ve kal›c› bir biçimde korunduklar› zaman ya-
banc›lar›n tafl›nmaz edinmeleri nedeniyle do¤abilecek sak›ncalar
da büyük ölçüde giderilmifl olacakt›r.
Ancak böylesine planl› bir yaflam, yabanc›lardan çok yurttafllar›-
m›z›n direnci ile karfl›laflacakt›r. Ormanlarda villa yapanlar, en ve-
rimli tar›m alanlar›na fabrika kuranlar, göllerin, su havzalar›n›n
mutlak koruma alanlar›na, denizlerin, akarsular›n k›y›lar›na fildifli
kulelerini dikenler, sahilleri kapat›p ar› pete¤i örne¤i kentler üre-
tenler, planl› yaflam olgusuyla uyum sa¤lamakta zorlanacaklard›r. 
Bu direnci güncel bir olgu olarak karfl›lamak ve önlem almakta ge-
cikmemek gerekiyor. Ülke varl›klar›n›n baz› giriflimci yurtdafllar›-
m›z, yabanc›lar, ya da her ikisinin ortakl›klar› eliyle ya¤malanma-
s› aras›nda çok önemli bir fark bulunmuyor. Nas›l küreselleflme
yerli-yabanc› ayr›m› gözetmeksizin sermayenin uluslarüstü ege-
menli¤ini yeryüzünün her köflesinde kurmaya yöneliyorsa, bu ak›-
m› törpüleyip kamu yarar›n› korumak için al›nacak önlemlerde de,
yerli-yabanc› ayr›m›n› öne ç›karmak gerekmiyor. ‹mar planlar› bu
aç›dan da, ülke varl›klar›n› gelecek kuflaklara çok fazla yara alma-
dan aktarman›n en önemli arac›d›r.
Yabanc›lar› Türkiye’de tafl›nmaz almaya özendiren etkenlerden
birisi de, istedikleri yerde, diledikleri biçimde yap›laflma olana¤›n›
elde edebilmeleridir. Kendi ülkelerindeki plan ve kullan›m karar-
lar›n›n engellendi¤i bir çok özel beklentilerini Türkiye’de kolayca
gerçeklefltirebilmektedirler.
Bu gidifle “dur” demenin yolu, do¤ru ve kal›c› planlar›n ödünsüz
uygulanmas›ndan geçmektedir. t
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H. Murat GÜNAYDIN, Doç. Dr. 
‹YTE Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi (SMGM) 
Sistemi ve Yöntem Üzerine

Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi’nin (SMGM)
e¤itimlerinin oluflum sürecinde ve verilmesinde kullanabilece¤i
çeflitli yöntemler olabilir. Bu yaz›da k›saca bu yöntemlerin de-
¤erlendirilmesinde ele al›nabilecek baz› noktalara fikir gelifltir-
me aç›s›ndan de¤inilecektir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 10 Ocak 2005 tarihli fiube Mecli-
si Toplant›s›’nda SMGM ele al›nd›. Toplant›da aktif kat›l›m› ge-
rektiren ve ortak akla do¤ru giden bir yöntem uygulanarak (Ga-
rih, 2000) sürekli mesleki geliflim ihtiyac› duyulan alanlar irde-
lendi. Yaklafl›k 40 mimar›n kat›ld›¤› toplant› 5 saat süren yo¤un
bir çal›flma ve iletiflim ortam›nda geçti.

Çal›flmaya bafllarken 4 kiflilik 8 adet grup oluflturuldu. Gruplar-
da görev da¤›l›mlar› baflkan, okuyucu, yaz›c› ve y›rt›c› olmak
üzere kura ile rastgele bir flekilde yap›ld›. Böylece alt grubun
üyeleri kendilerine verilen görevleri ö¤rendiler. Gruplar›n otur-
du¤u masalara her kifliye 1 adet düflmek üzere numaraland›r›l-
m›fl bofl listeler verildi, sadece yaz›c›ya bu listelerden bir adet
ek olarak verildi. Gruplara 7-8 dakikal›k bir süre verilerek SMG
için ihtiyaç duyduklar›/duyulan alanlar› ellerindeki listelere ki-
flisel görüflleri olarak yazmalar› istendi. Bu süre sonunda listeler
okuyucu taraf›ndan toplanarak, rastgele bir s›rayla okundu. Bü-
tün listelerde yaz›lanlar okunduktan sonra, yaz›c› tart›flma so-
nucunu elindeki listeye kaydetti ve y›rt›c› üzerinde tart›flmas› bi-
ten kiflisel listeleri y›rtarak çöpe att›. Hiç bir fikrin kaybolmama-
s› temel kural› gözetilerek oluflturulan ortak liste baflkan taraf›n-
dan tart›flmaya aç›larak, alt grubun ortak karar› olarak yeni lis-
te yaz›c› taraf›ndan yaz›ld›. Sonra 8 grubun listeleri için tekrar
4 kiflilik iki grup oluflturularak yukar›daki süreç yenilendi ve so-
nuçta iki temel liste oluflturuldu. Üçüncü oturum bütün kat›l›m-
c›lar›n iki listeyi ortak irdeleyerek tek liste haline getirmeleri sü-
reci idi. Bu süreci bir baflkan yönlendirdi ve sonuç liste
raportörler taraf›ndan düzenlendi.

Bu süreç ile ortaya ç›kan liste çal›flan mimarlar›n olas› geliflme
alanlar› aç›s›ndan güzel ipuçlar› vermektedir:
1. Dünya mimarl›¤›n›n izlenmesi
2. Yap› malzemesi uygulamalar›, teknikleri, geliflmeleri
3. Mimar›n yap› sektöründeki disiplinlerle iliflkisi
4. Büro yönetimi
5. Halkla iliflkiler
6. Büro teknolojileri
7. AB sürecinde mimarl›k
8. Hukuki bilgilendirme
9. Mimari standartlar
10.Sosyal iliflkiler
11.Mesleki yabanc› dil
12.Kent kültürü ve bilinci
13.Bilirkiflilik
14.Proje ve inflaat yap›m yöntemleri
15.Kentsel dönüflüm
16.Yap› tan›t›m›
17.Mimarl›¤›n eylem alanlar›
18.Bilgisayar destekli tasar›m
19.Teknik geziler (ulusal–uluslararas› fuarlar vb.)
20.Mesleki uzmanlaflma
21. ‹mar ve yap› hukuku 
22.Proje fizibilite de¤erlendirme raporu: ‹htiyaç program›, ma-

liyet, fizibilite, zaman, toplumsal maliyetin kavranmas› 
23.Proje yönetimi–flantiye yönetimi–büro yönetimi 
24. ‹hale dosyas› haz›rlanmas› 
25.Alternatif yap›m teknikleri 
26.Mimarl›k çevre iliflkisi–co¤rafya mimarl›k iliflkisi–yöresel 

gezi, mimarl›k kültürü 
27.Ça¤dafl koruma ve restorasyon bilincinin gelifltirilmesi 
28.Diyalog-hitabet-iletiflim teknikleri 
29. ‹fl alan› gelifltirme stratejileri
30.Yay›n takibinin sa¤lanmas› / arfliv kullan›m›
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Potansiyel geliflim alanlar›n›n yan›s›ra kat›l›mc›lar taraf›ndan
ortaya konan baz› öneriler de flöyle s›ralanabilir:

• SMG çal›flmalar›nda internetin olanaklar› kullan›lmal›d›r 
(e-group, portal vb.).

• E¤itim dökümanlar›n›n görsel arflivi oluflturulmal›d›r. 

• SMGM’nin yurt genelinde eflde¤er e¤itim vermesi sa¤lan
mal›d›r.

Bu çal›flmada ortak akl› oluflturmaya yönelik geliflen iletiflim,
kat›l›mc›lar aras›nda yak›nl›k ve gerçeklik ortam› oluflturdu.
Böylece SMGM için geliflim akslar›n› belirlemede yararlanabi-
lecek bir yöntemin pilot çal›flmas› da baflar›yla gerçeklefltirildi.
Buna benzer çal›flmalar di¤er flubelerimizde de yap›larak
SMGM için gereken alan çal›flmalar›n›n bir k›sm› yap›labilir.

Yöntem Üzerine:
SMG alanlar›nda çal›flmalar de¤iflik yöntemlerle yap›labilir.
Bunlar aras›nda seminerler, teknik geziler, konferanslar, yaz›l›
ve görsel yay›n, vb. yöntemleri sayabiliriz. Elbetteki ele al›na-
cak herhangi bir konunun (örne¤in imar hukuku) bu teknikler-
den uygun olacak en çok say›da teknik ile sunulmas› olumlu-
dur. SMG için ön flart meslek insan› olarak mimar›n kendisin-
deki geliflme potansiyelini görmesi ve ihtiyac› hissetmesidir. Ki-
flinin kendi elinde olmas›ndan dolay› kolay olmakla beraber
e¤itimde en zor ifllerden biri bu ihtiyac›n hissedilmesidir.

Her mimar kendi geliflim aks›n› ve çal›flma alan› fleçmekte bel-
li ölçüler içerisinde serbest olabilir, bu geliflim aks›n› nas›l ele
alaca¤› yöntemin ana konusudur. SMG için kullan›lacak yön-
temlerin çeflitlili¤i, etkinli¤in ve verimin gelifltirilmesi için araç
olabilir. ‹ki örnekle konuyu aç›klarsak:

Sürekli mesleki geliflimi amaçlayan bir yüksek lisans progra-
m›nda yaflananlar ilgi çekicidir. Bu programda kat›l›mc›lar ders
aralar›nda paylaflt›klar› tecrübelerin önemini vurgulam›fllard›r.
Bunun üzerine dersler ifllenen konu çerçevesinde kat›l›mc›lar›n
tecrübe paylafl›mlar›na da olanak verecek flekilde yeniden ta-
sarlanm›flt›r. Meslek insanlar›n›n birlikte iletiflim içinde olmala-
r› mesleki geliflim ortam› oluflturmaktad›r.

‹klimlendirme cihazlar› için Japonya’ya teknik gezi yapan mü-
hendislerimizin yaflad›klar› olay da gelifltirilebilecek yöntemle-

rin niteli¤i aç›s›ndan ipucu verebilir: Japon mühendislere soru-
lan teknik bir soru yine ayn› grup içinde bulunan bir baflka mü-
hendisimiz taraf›ndan cevaplanm›flt›r. Baz› sorunlar›n yerel çö-
zümleri yine meslek insanlar›n›n iletiflimiyle sa¤lanabilir.

SMG için s›ras›yla kiflilerin flu aflamalardan geçmeleri beklenir:

1. ‹htiyac›n oluflmas› ve fark›na varma
2. Geliflim ihtiyac›n› karfl›lamak üzere niyet oluflturma
3. Geliflim ihtiyac›n› tan›mlama
4. Planlama
5. Uygulama
6. Sonuçland›rma ve de¤erlendirme (tekrar 1. basama¤a dönüfl)

‹lk iki aflama SMGM’nin görev alan›ndan çok meslek insan›n›n
geçmesi gereken aflamalard›r. SMGM bu aflamalar› kolaylaflt›r-
mak için bir dizi etkinlik düzenleyebilir. Bu etkinliklerin amac›
mimar›n mesleki geliflim potansiyellerini farketmesi ve kabul
ederek bu konuda ad›m atma karar›n› vermesidir.

Galileo, “insana bir fley ö¤retilemeyece¤ini, ancak kendi için-
dekini keflfetmesini sa¤lanabilece¤ini” öne sürerek, asl›nda ge-
liflim için insan›n kendi potansiyelin ortaya ç›kar›lmas›n›n öne-
mini vurgulam›flt›r. Bu nedenle 1. ve 2. ad›mlar›n at›lmas› SMG
için sa¤lam bir temel oluflturacakt›r.

SMGM’nin 1. ve 2. ad›mlar için gerekli ortamlar› haz›rlarken,
3. ad›m için de sürekli bir arama ve analiz çal›flmas› içinde ol-
mas› gerekir. 4-6. ad›mlar 3. ad›ma göre kendilerini tekrarlaya-
rak SMGM’nin sürekli geliflimini sa¤layacaklard›r.

Problemin içinde yaflamak bazen problemi yaflayanlar›n farke-
demeyece¤i durumlar ortaya ç›karabilir. Örne¤in, alerji proble-
mi olan bir hastan›n kendisini yüzeysel bir tedbir olarak alerji
ilaçlar›yla tedavi etmeye çal›flmas› gibi. Bu hastan›n karaci¤er
fonksiyonlar›nda problem olabilece¤ini bu iflin uzman› bir göz
yani bir doktor söyleyebilir. Bu da gerçek problemin tan›m›,
analizi ve çözümü aflamalar›n› beraberinde getirir. Mimarl›k
mesle¤inde de bu ve buna benzer durumlar ortaya ç›kabilir. Bu
gibi durumlar için SMGM’nin gelifltirece¤i sistem probleme d›-
flar›dan bakabilmeyi de gerektirebilir. Uzman yard›m› al›nmas›
ve de¤iflik gözlerin mimarl›k meslek sorunlar›n› irdelemesine
olanak sa¤lanmas› sa¤l›kl› bir geliflim için önemli olabilir. 

SMG ihtiyaçla ve bunun kabul edilmesi üzerine bafllayan ve
hiç bitmeyecek bir yolculuk gibidir. Bu yolculukta durmak
meslekte geliflim serüvenini bitirmek ve geliflen çevre dinamik-
leriyle bir süre sonra potansiyel pazarlara ulafl›m f›rsatlar›n›n
azalmas›d›r. SMGM bu yolculu¤a ç›kacak mimarlara olas› yol
haritalar›n› verecektir. Bu yollar mimarlar›n kendi durumlar›na
göre çeflitlilikler gösterebilir, iflte bu çeflitliliklerin sadece konu
(hedef) ile de¤il yöntemle de (yol) sa¤lanabilmesi bir zenginlik,
verimlilik, etkinlik iflaretidir. t
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Yüksel Pö¤ün ZANDER, Y.Mimar

Yüksel Pö¤ün Zander: Mimarl›k ile çizim sanat› iliflkisi hakk›n-
da ne düflünüyorsunuz?
Zvi Hecker: Mimarl›k prati¤inin kendisini salt mimarl›k bilgisi
üzerinden yenileyebilece¤ine inanm›yorum. Kiflinin profesyo-
nel mimarl›k prati¤i d›fl›nda bir yerlerde teflvik aramas› gerekti-
¤ini düflünüyorum, buna tüm di¤er sanatlar da dahil.
Y. P. Z.: Mimar›n kendi çizimlerinin ve çizim konusundaki ye-
tene¤inin, mimarlar›n sonuç ürünlerine -örne¤in sizin mimarl›-
¤›n›za- nas›l etki etti¤ini kastetmifltim asl›nda, böyle bir iliflki ol-
du¤unu düflünüyor musunuz? 
Z. H.: Mimar›n çizim yetene¤i konusunda, el, göz ve beynimiz
aras›nda herhangi bir ba¤lant› olup olmad›¤›n›n bilimsel kan›t›
mevcut de¤il. Bu yüzden, çizim yetene¤inin mimarl›k için
önemli olup olmad›¤› bence meçhul. Belki bütün iyi mimarla-
r›n bu çizim yetene¤ine sahip olduklar› iddia edilebilir, ancak
bunun iyi mimar olabilmek için bir koflul olup olmad›¤›n› kim-
se bilemez. Yahudi Kültür Merkezi, Duisburg -1996/99
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Zvi Hecker ile 
Mimarl›k Üzerine...
fiubemizin davetlisi olarak 18 Mart 2005’te ‹zmir’de
“Son Çal›flmalar›m” bafll›kl› bir konferans gerçeklefl-
tiren Zvi Hecker, iflleriyle son y›llarda dünya mimar-
l›k gündeminde s›kl›kla yer al›yor. Mimar ayr›ca, UIA
2005 ‹stanbul Dünya Mimarl›k Kongresi’ne ana ko-
nuflmac› olarak kat›lacak.
Avrupa’n›n çeflitli kentlerinde ve ‹srail’de ürünler ve-
ren Zvi Hecker ile mimarl›k anlay›fl› ve önemli yap›-
lar› hakk›nda Ege Mimarl›k için özel röportaj›, mi-
mar›n Berlin’deki bürosunda meslektafl›m›z Yüksel
Pö¤ün Zander gerçeklefltirdi.
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Heinz-Galinski Okulu, Berlin - 1990/95

Y. P. Z.: Sizin mimarl›¤›n›z için bu türden bir ba¤lant›n›n
varl›¤› konusunda ne düflünüyorsunuz? Mimarl›¤›n yan› s›ra
ald›¤›n›z sanat e¤itiminin mimarl›¤›n›z› etkilemedi¤ini söyle-
yebilir misiniz?
Z. H.: Do¤ruyu söylemek gerekirse, gerçekten bilemiyorum,
ama bildi¤im birfley var: ‹yi bir sanatç› olmak her zaman zor-
dur. Karfl›n›za sürekli güçlükler ç›kar ve siz bunlar› nas›l ele al-
man›z gerekti¤ini bilemezsiniz. E¤er bir fikriniz var ise, bu çok
k›sa bir süre içindir ve gerçekte bu k›sa süre içinde de ne yap-
man›z gerektigini bilmezsiniz. Bu sebeple de elinizin alt›ndaki
tüm araçlar› kullan›rs›n›z. Bunlar çizimler, resimler, maketler
olabilir. Bu araçlar ile çal›flman›n sonucunda giderek çozüm ile
ilgili daha fazla fikir edinirsiniz, zira bu araçlar mimar›n imkan-
lar›n› ortaya ortaya ç›karmak için kullanabilece¤i iletiflim araç-
lar›d›r. 
Y. P. Z.: Hemen tüm mimarl›k fakülteleri bilgisayar destekli ta-
sar›m› (CAD) mimarl›k e¤itiminin içine entegre etmifl durumda-
lar. Siz pek çok mimarl›k fakültesinde ders vermifl bir mimar
olarak, mimarl›k e¤itimindeki bu yeni boyutun gelece¤in mi-
marlar› üzerinde nas›l bir etkisi olaca¤›n› düflünüyorsunuz?
Z. H.: Mimar›n elinde bulunan yukar›da bahsetti¤imiz araçlar
her zaman için sonuç ürünü etkiler. Örne¤in kareyi ele alal›m;
kare üçgenlerden oluflmaktad›r ve de mimarl›k yüzy›llardan be-
ri T-cetveli ve gönye ile flekillenmifltir. fiimdi karfl›m›za bilgisa-
yarlar ç›k›yor, tabii ki mimari üzerinde büyük bir etki olacak.
Ama ben bunu olumlu ya da olumsuz bir geliflme olarak alg›la-
m›yorum, zaman›n getirdi¤i do¤al bir dönüflüm olarak görüyo-
rum. Ancak flunu da eklemem gerekir, tasar›m sürecinde proje-
lerin üstünde de¤ifliklik yapmay› inan›lmaz derecede kolaylafl-
t›rd›¤› için ben bilgisayarlara olumlu yaklafl›yorum. 
Y. P . Z.: Heinz Gallinski Okulu, Spiral Apartman, Duisburg Ya-
hudi Kültür Merkezi... Bütün binalar›n›zda bir mimari ö¤e ola-
rak “avlu”yu kullan›yorsunuz. Bunun belirli bir sebebi var m›? 
Z. H.: Benim için avlu, binan›n ruhudur, çünkü avlu ayn› ruh
gibi maddiyat› olmayan, soyut bir varl›kt›r. Ruhun maddesi ol-
mad›¤›n› kesin olarak biliyoruz, çünkü ruhun ne oldu¤unu ke-
sinlikle bilmiyoruz. Avlunun da soyutlu¤u, ona binan›n ruhu
olma özelli¤ini yüklüyor.
Ama öte yandan biraz daha espirili bir cevab›m flöyle olabilir:
Ö¤renciyken, proje hocam›z Prof. Neumann bir ö¤renciye si-
nirlendi¤i zaman; “Bak›n›z mimarl›k asl›nda çok basit bir u¤rafl-
t›r, önce bir avlu yapars›n›z, etraf›na da bir bina yapars›n›z”
derdi. 
Y. P. Z.: Sizin avluyu ele al›fl›n›z›n alt›nda herhangi bir iklime
duydu¤unuz hasret yat›yor olabilir mi?
Z. H.: Belki de. Asl›nda do¤ru tasarlanm›fl bir avlu, kendi ikli-
mini yaratma özelli¤ine de sahip olur. So¤u¤u k›rar, rüzgardan
korur, yaz›n da ›s›y› düzenler. 
Y. P. Z.: Bir di¤er söyleflinizde, bütün mimarl›k prati¤ini insan-
lara hizmet etmek olarak tan›mlad›¤›n›z› okumufltum. Binalar›-
n›za yak›ndan bir bak›fl ile kullan›c›n›n sizin tasar›m süreciniz-

de önemli bir rol oynad›¤› belli oluyor. Örne¤in özellikle Viya-
na ve Berlin´deki okul projelerinizde. Bu konuyu biraz daha
açar m›s›n›z?
Z. H.: E¤itimin organik bir süreç oldu¤unu düflünüyorum, çün-
kü ortada s›n›f›n önünde duran ve onlara bilgi ve de deneyim-
lerini ileten bir ö¤retmen figürü var. Okul projelerinde makina-
lar de¤il de insanlar aras› gerçekleflen bu organik süreç, mima-
rinin de organik olmas›nda etkili olabiliyor. E¤er elimde her-
hangi bir ürün üreten ve içinde robotlar›n çal›flt›¤› bir fabrika
projesi olsayd›, büyük ihtimalle daha mekanik bir çeflit mimari
ortaya ç›kabilirdi.
Y. P. Z.: Ama bu durumda da yine kulan›c› olan robotlara ve de
makinalara odaklanm›fl olmuyor musunuz?
Z. H.: “Kullan›c› odakl›” tasar›m, benim için günümüzde üretil-
mifl olan sloganlardan bir tanesi. Gerçekte mimarl›k mesle¤i
tüm tarihi boyunca insanlar ile ilgili olmufltur. Ad›n› ne koydu-
¤umuzun onemi yok, çünkü mimarl›k herfley ile ilgilidir, ruhun
ifadesini arayan bir sanatt›r. Üstüne üstlük de insani bir sanat-
t›r, ama asla yeterince insani olamamaktad›r.
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Y. P. Z.: Çevre konusunda da duyarl› oldu¤unuz hissediliyor.
Peyzaj tasar›m›nda, bir tane bile a¤ac›n kesilmemesi yonünde
tav›r koyuyorsunuz. Bu konulardaki duyarl›l›¤›n›zdan bahseder
misiniz biraz? 
Z. H.: Bir aç›dan düflünüyorum ki arazide yaflayan a¤açlar›n
hayatlar›n› devam ettirme haklar› vard›r. Ama öte yandan asl›n-
da benim bu koruyucu tavr›m›n insanlara, a¤açlara, da¤lara ya
da çimene olan aflk›mla hiçbir ilgisi yok. Benimki oldukça ben-
cil bir yaklafl›m: Ben bir sanatç›y›m ve etraf›mda bulduklar›m,
benden önce varolan fleylerdir ve benim o fleylere uyum sa¤la-
mam gerekir. Bu tür girdileri kendi sanat›m için haz›r malzeme
olarak alg›l›yorum. Sadece ak›ls›z bir sanatç› mevcut olan›, ve-
rili malzemeyi gözard› edebilir. Yani a¤açlar mevcut ise, ben
a¤açlarla çal›fl›r›m, bu benim hofluma gider, çünkü benim mi-
marimi, sanat›m› yüceltir. Evet bu oldukça bencil bir tav›r;
dünyadaki herkese ve herfleye afl›k de¤ilim, hatta baz›lar›ndan
nefret bile edebilirim, ama sanat›m buldu¤um mevcutlardan
faydalanmam› benden talep eder, bu yolla da orijinal olma
flans›m artar. 

Y. P. Z.: Binalar›n›zda oldukça spesifik geometriler ile deneyler
yap›yorsunuz, ama bir flekilde bu deneyleri formel, kiflisel bir
üsluba dönüfltürmemeyi de becerebiliyorsunuz. Bu bilinçli bir
karar m›? 
Z. H.: Frank Lloyd Wright tasar›mda geometriyi bir yap› iske-
lesine benzetir, böyle bak›l›rsa geometrinin kiflisel hiçbir yönü
yoktur. Benim herhangi bir kiflisel üsluba sapl› kalmam›fl ol-
mam bilinçli olarak yapt›¤›m birfley de¤il, hatta bütün binala-
r›m›n birbirine benzemesini isterdim. Ama benim iste¤im de-
¤il, sonuçta ortaya ç›kan fley önemli. Ben her yeni projede ye-
ni karfl›laflt›¤›m koflullar ile çal›flmay› tercih ediyorum. Bu ko-
flullar, biraz önce bahsetti¤imiz a¤açlar da olabiliyor, projenin
yer olarak ba¤lam›, iklim ya da program da olabiliyor. Mimar
koflullar ile çal›flt›¤› takdirde, sonuç her zaman baflka oluyor.
Sonuç de¤iflince de bir önce yapm›fl oldu¤unuz projeden bir
ad›m ötede olmufl oluyorsunuz, çünkü yeni bir çözüm üretmifl
oluyorsunuz. 
Kendinizin ve daha önce yapm›fl olduklar›n›z›n izleri muhteme-
len son projenizde de mevcut oluyor. Ancak gerçekten yeterli
zaman ay›rabilmifl, projeye konsantre olmufl ve tüm koflullar›
derinlemesine kavrayabilmifl iseniz bahsetti¤im izler giderek si-
likleflir ve de küçülürler. Bu da asl›nda olumlu bir iflarettir. 
Y. P. Z.: Binalar›n›zda çeflitli metaforlara gönderme yap›yorsu-
nuz. Örne¤in günefle yönelen bir ayçiçe¤i ya da aç›k bir kita-
b›n sayfalar› gibi. Tasar›mda bu tür metaforlar›n kullan›m› ve si-
zin projelerinizde tasar›m süreci boyunca yaflad›klar› dönü-
flümleri anlat›r m›s›n›z?
Z. H.: Mimari  ürün söz konusu oldu¤unda, nereden bafllad›¤›-
n›z, nas›l yola ç›kt›¤›n›zdan ziyade sonuçta nereye vard›¤›n›z›n
önemli oldu¤unu düflünüyorum. Yani baflta ayçiçe¤i, gül, bir
elin avucu, aç›k bir kitab›n sayfalar› ya da herhangi tuhaf fley-
lerle tasar›ma bafllanabilir. Bunun iyi veya kötü oldu¤unu kim-
se söyleyemez, çünkü yarg›ya sonuç ürün üzerinden var›lmal›-
d›r. Bu bir a¤ac›n köklerine benzetilebilir, bir a¤ac›n kökleri ile
hiçbirzaman ilgilenmeyiz, çünkü verdi¤i meyvan›n kalitesi
önemlidir bizim için. Anlatmak istedi¤im, anlams›z görünen bir
ayçiçe¤i metaforu sonuçta kaliteli bir ürüne yol açarsa, amaca
ulafl›lm›fl olur, aksi takdirde bafltan o metaforun kullan›lm›fl ol-
mas› hata olmufl demektir. Berlin´deki Heinz Gallinski Oku-
lu'na bir ayçiçe¤i fikri ile bafllam›flt›k, ama sonuçta yap› bam-
baflka bir senaryoya dönüfltü. Asl›nda her yeni projeye di¤erini
b›rakt›¤›m yerden bafll›yorum diyebilirim ve sonuçta onun da
dönüflmesini ümit ediyorum. Dönüflmedi¤i takdirde t›kan›p kal-
m›fl oldu¤unuz anlam›na geliyor çünkü. 
Y. P. Z.: Peki her zaman tasar›m sürecine bir metafor ile mi bafl-
lars›n›z? 
Z. H.: Hay›r, her zaman bir metafor gerekli olmayabilir. Asl›n-
da çok basit; baz› projelerde kiflinin kendi ruh hali bir metafor
talep edebilir, bazen de etmeyebilir. Sonuçta, metafor sadece
bir metafordur ve daha fazlas› de¤ildir. 
Y. P. Z.: Çok çeflitli malzemeler ile de deneyler yap›yorsunuz.
Bu kimi zaman al›fl›lmad›k yap› malzelemeleri kullan›m› (örne-
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¤in k›r›k ayna parçalar› ya da “kurkor” tafl› gibi) ya da arazide
buldu¤unuz, genellikle yap›da kullan›lmayan malzemelerin
kullan›m› olabiliyor. Hangi amaçla bu malzemeleri yap›lar›n›-
za entegre ediyorsunuz?
Z. H.: Bu malzeme konusu da asl›nda biraz önce bahsetti¤imiz
bencil anlay›fl›n bir devam›. ‹stismar edilebilecek, bölgeye ya
da projeye özel malzelemeleri, mimarl›¤›n yarar›na ve daha
önce edinmemifl oldu¤um yeni deneyimleri edinebilmek üzere
istismar ederim. Tabii bir yap›y› kendi arazisinden üretebilme-
nin baflka türlü anlamlar› da var, ama bu anlamlar benim için
ikincil. Ayn› bir kiflinin kendisinin giyinmesi gibi, bir binan›n
giyinmesi onun kiflili¤ini de¤ifltirmez. Ben flahsen bu malzeme
deneyleri ile biraz da tekdüzelikten kaç›nmaya çal›fl›yorum. 
Y. P. Z.: Böyle deneysel yaklafl›mlar, gerek malzeme, gerek ge-
ometriler gibi, müflterilerinizle iliflkilerinizin nas›l oldu¤u soru-
sunu getiriyor akla.
Z. H.: Bu sorunun cevab› çok basit. Ben müflterimlerimle hiçbir
zaman büyük problemler yaflamad›m. Bunun sebebi sadece;
hiçbir müflteri ile asla iki defa çal›flmamam.
Y. P. Z.: Hayat›n›z boyunca birçok farkl› ülke ve flehirde yafla-
d›n›z; Krakov, Semerkand, Quebec, Kebek, Viyana, Berlin bun-
lardan birkaç tanesi. Bu bir anlamda dünya vatandafl› olma du-
rumu tasar›m ya da yap› üretme sürecinizi do¤rudan etkiliyor
mu? Yoksa bu da çizim yetene¤i ile oldu¤u gibi belirsiz bir ilifl-
ki mi?
Z. H.: Kesinlikle bilmiyorum! Bir yönden çeflitli farkl› ba¤lam-
larda infla ettikçe, mimar bence anl›yor ki nerede infla etti¤i de-
¤il, ne infla etmifl oldu¤u önemlidir. Örne¤in Mimar Sinan ya da
Eiffel´in iflleri Avrupa, Asya ve Afrika´da bulunabiliyor.
Ancak kiflisel hissim iyi bir sanatç›n›n ya gerçekten güzel bir fle-
hirde ya da gerçekten güzel bir co¤rafyada do¤mufl olmas› ge-
rekti¤i yönünde. Görsel sanatlarla ilgilenenlerin do¤up büyü-
dükleri yerlerden etkilendiklerini düflünüyorum ama, tabii ke-
sin olarak bilemiyorum. Ben Krakov´da do¤dum, mükemmel
bir flehir; bir süre Semerkand´ta yaflad›k, oras› da inan›lmaz gü-
zellikte bir yer. Daha sonra Sibirya´da yaflad›k, Sibirya da ina-
n›lmaz bir co¤rafya; sadece boflluk, siyah a¤açlar ve de bembe-
yaz kar. Bulundu¤um bu yerlerin bana bir katk› koymufl oldu-
¤unu ümid ediyorum.
Y. P. Z.: Hala devam etmekte olan son projeniz Hollanda
Schipholl`deki Hollanda Kraliyet Askeri Akademi Kompleksi.
Bize bu yap› ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? 
Z. H.: Bu proje Schipholl Havaalan›'nda güvenlikten sorumlu
kiflilerin yaflama, çal›flma ve e¤itim aktivitelerinin birarada ger-
çekleflti¤i bir kompleks. Havaalan› ve otoyola yak›n oldu¤un-
dan onlar›n gürültülerinden korunmak için kendi içine donük
olarak tasarlanm›fl bir yap›lar grubu. Proje bir aç›dan küçük bir
flehir, bir nevi kampus projesi ama biz projeye küçük bir flehir
yap›yoruz diye bafllamad›k. Program birçok farkl› ünitelerden
olufluyor, proje alan› 1500 kiflinin her türlü imkan›n›n karfl›lan-
mas› gerekti¤i bir flehir izlenimini veriyordu. Ancak flimdi bu-
lundu¤umuz noktada, flehir surlar› olan bir Ortaça¤ kentine

benzedi¤ini düflünüyoruz. Ancak bahsetti¤im sur, flehrin ta
kendisi, çünkü bu duvardan baflka hiçbirfley yok. Yani Ortaça¤
kentinin duvar›, flehrin kendisine dönüfltü diyebiliriz. 
Y. P. Z.: Avrupa Birli¤i ülkelerinde ortak birtak›m imar yasalar›
mevcut, ama eminim Hollanda ya da Almanya`da infla etmek
aras›nda büyük fark vard›r. Hollanda Kraliyet Askeri Akademi´-
sinde bu konuyla ilgili ilginç deneyimleriniz oldu mu? 
Z. H.: Evet, oldu. Hollanda´n›n ço¤unlu¤u deniz seviyesinin al-
t›nda oldu¤undan ülkenin hemen hemen tamam› s›f›r›n alt›nda
kotlara sahip. Bizim arazimiz -3.60 kotunda, ki bu Hollanda
için oldukça normal. Zeminin inflaata haz›r bir hale gelebilme-
si için zemine ön-bas›nç uygulanmas› gerekiyor. Bu da bütün
arazinin üzerinde 6 ay boyunca 2 metre yüksekli¤inde kum
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bekletilmesi ile oluyor. Bu yolla zemin, daha yo¤un bir hale ge-
tirilmifl oluyor. 6 ay sonra da kumu araziden tamamen kald›r›p
temizletmeniz gerekiyor. Ben bir flekilde içgüdüsel olarak, bu
prosedürden tamamen habersiz bir flekilde (ki kendi kendime
flafl›rd›¤›m› da itiraf etmem gerekli) bu kompleksi çevre gürültü-
lerden yal›tmak için topraktan sözde bir “set” yapmay› düflün-
düm. Bu setin içine de ›fl›k ihtiyac› olmayan fonksiyonlar› yer-
lefltirmeyi önerdim, bir çeflit bodrum kat› gibi. Bu öneri, ön-ba-
s›nç hikayesi yüzünden sadece iyi de¤il, ayn› zamanda rasyonel
bir çözüm haline dönüfltü. Zira zaten paras›n› verip sat›n alm›fl
oldu¤unuz ciddi bir miktar kumu, bir de geri göndermek için
ayr›ca yeni bir masraf kap›s› açmak yerine, bu kum ile "set"i in-
flaa edece¤iz.  Almanya´da böyle bir durum asla olmazd›. 
Y. P. Z.: Avrupa d›fl›nda da infla ettiniz, Avrupa´da ve Avrupa
d›fl›nda infla etmek aras›nda büyük farklar görüyor musunuz?
ZZ..  HH..::  Muhtelif yap› üretme gelenekleri aras›nda o kadar büyük
farkl›l›klar oldu¤unu düflünmüyorum. Kimi daha incelikli, daha
karmafl›k, kimi de¤il. ‹çinde bulundu¤u her durumu kendisi için
avantaj haline dönüfltürmenin mimar›n elinde oldu¤unu düflü-
nüyorum. 
Y. P. Z.: Venedik Bienal´inde üç kere projeleriniz sergilendi. En
sonuncu Bienal´de de yer ald›n›z, ve mimarl›k aleminde “blob”
(kabarc›k)lar sahneye oldukça hakim görünüyorlard›, ard›ndan
da “Blobchitecture” kitab› yay›nland›. Siz bu geliflmeleri nas›l
görüyorsunuz? Mimarl›¤›n gelecekte nas›l geliflmesini istersi-
niz?
Z. H.: Ben flöyle düflünüyorum; bugün moda olan herfley, yar›n
demode olmufl olacakt›r. Bu sadece mimarl›k için geçerli de¤il
tabii ki ve bir nevi kural. Ancak modalar›n ortadan tamamen
kalkmas› veya demode olabilmeleri için de belli bir zaman di-
liminde varolmufl olmalar› gereklidir, o yüzden birfleyin moda
ya da demode olmas›nda bir olumsuzluk görmüyorum. Önem-
li olan kendilerini ne kadar sürdürebildikleridir. Bu “blob”lar›n

gündemde ne kadar kalacaklar›n› bilemiyorum ama, geçmiflten
gelen ve Kiesler´in sanat› gibi henüz tüketilmemifl kaynaklardan
beslendiklerini düflünüyorum. Mimar olarak modan›n ne oldu-
¤unu kendimize dert edinmemize gerek yok, önemli olan yap-
t›¤›m›z ifli en iyi flekilde yapmam›z. Çünkü sonuçta bugün yap-
t›¤›m›z›n yar›n nas›l bir etkisi olaca¤›n› bilemiyoruz. Tek yapa-
bildi¤imiz beklemek, sürekli beklemek. 
Y. P. Z.: Size son sorum, bizim ülkemiz ile ilgili: K›sa süre ön-
ce Türkiye’de idik, ‹stanbul ve ‹zmir´i ilk defa gördünüz. Ziya-
retiniz öncesinde Türkiye ile ilgili beklentileriniz var m›yd› ve
flimdiki izlenimleriniz nelerdir? 
Z. H.: Türkiye benim için iki günde gördü¤ümden fazlas›n› ifa-
de ediyor. Türkiye ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u benim e¤itimim-
de, bilgi da¤arc›¤›mda ve mimarl›¤a olan aflk›mda daha Türk
topraklar›n› görmeden çok öncesinde damgas›n› vurmufl du-
rumda idi. Bu topraklar›n inan›lmaz bir derinli¤i var. Bir mima-
r›n ‹stanbul´a gitmesi bir Müslüman’›n Mekke´ye gitmesi gibi
bir fley. Osmanl›’n›n yap› yapma sanat›na olan katk›s›n›n üstü-
ne, hem güzelli¤i hem de kendi anlams›z çabalar›m›z üzerine
bizi düflündürmekteki yetene¤i üzerine bir ikinci tan›m›yorum.
‹stanbul´u hiç görmeden önce ona hayrand›m. Orada iken za-
ten hayran oldu¤um bir fleyi görmüfl oldum. Mimar Sinan´›n da-
ha fazla yap›s›n›, erken ve geç dönemleri aras›ndaki farklar› gö-
rebilmifl olmay›, minarelerin zaman içinde nas›l incelip zariflefl-
ti¤ini incelemifl olabilmeyi isterdim. Tabii oluflmas›nda Atatürk-
´ün büyük rolü olan flimdiki Türkiye´ye ait de daha fazla fley
görmek isterdim, Bruno Taut ve onun durumundaki birçok mi-
mara kap›lar›n› açm›fl, onlara ifl vermifl, çok çeflitli ve zengin
katmanlar› olan bir ülke. Tabii Türk mutfa¤›n› da unutmamak
laz›m. Bütün bunlar ve fazlas› Türkiye’ye olan hayranl›¤›m›n al-
t›nda yatan faktörler. 
Y. P. Z.: Ege Mimarl›k dergisine ay›rd›¤›n›z zaman ve
yan›tlar›n›z için çok teflekkürler. t
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Yeni teknolojilerin insan yaflam›nda ve insan›n içinde yaflad›¤›
sosyal çevrede neden oldu¤u de¤iflimler incelendi¤inde insa-
no¤lunun yeni bir geçifl evresinin efli¤inde oldu¤u gözlenmek-
tedir. Alvin Toffler, yaflanan bu de¤iflimlerin “Uzun Dalga Ku-
ram›” ile aç›klanabilece¤ini ifade etmektedir1. Alvin Toffler'›n
Uzun Dalga Kuram›'na göre toplumsal de¤iflimler tarihsel bir
perpektifde incelendi¤inde üç farkl› toplum yap›s› karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Birinci dalga tar›m toplumu, ikinci dalga endüstri
toplumu ve üçüncü dalga ise bilgi toplumudur. Bilgi toplumu,
biliflim teknolojilerinin sayesinde bilgi üretiminin h›zland›¤›, in-
san ve zekas›n›n ön plana ç›kt›¤›, sürekli bir e¤itim gereklili¤i-
nin önem kazand›¤›, ekonomik anlamda elektronik ticaret (e-ti-
caret) ve elektronik devlet (e-devlet) gibi kavramlar›n benimsen-
di¤i bir toplum yap›s› getirmesi aç›s›ndan da önceki toplum ya-
p›lar›ndan önemli farkl›lar göstermektedir (Çizelge 1). 
Üçüncü dalga ile birlikte mimarl›k meslek prati¤inde de önem-
li de¤iflimler yaflanmaktad›r. Hiç kuflkusuz bu de¤iflimlerin en
önemlisi biliflim teknolojilerinin mimarl›k meslek prati¤inde ne-
den oldu¤u de¤iflimlerdir. Biliflim teknolojileri sayesinde kütüp-
haneler dolusu bilginin elektronik ortamda saklanabilmesi sa¤-
lanm›fl, k›sa sürede kaydedilmifl, h›zl› bir flekilde depolanm›fl,
kurulan a¤larla büyük bir h›zla iletilmifl, ve depolanan bilginin
ifllenmesiyle bilgi üretilir olmufltur.
Mimarl›k meslek prati¤inin bilginin yarat›lmas›, iletilmesi ve de-
polanmas› a¤›rl›kl› bir süreç olmas› nedeniyle biliflim teknoloji-
leri mimarl›k meslek prati¤inde etkinli¤in art›r›lmas› alan›nda
çeflitli f›rsatlar sunmaktad›r. Mimarl›k meslek prati¤inin bu f›r-
satlardan ne ölçüde faydaland›¤›n›n belirlenmesi amac›yla ge-
liflmifl ülkelerde çok say›da çal›flma gerçeklefltirilmifl 2,3,4 olma-
s›na ra¤men biliflim teknolojlerinin teknolojilerinin ulusal mi-
marl›k meslek prati¤imizde kullan›m düzeyini ve kullan›m
alanlar›n›n belirlenmesi ihmal edilmifl bir araflt›rma konusu ola-

rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Biliflim teknolojilerinin sunmufl ol-
du¤u f›rsatlardan ne derece faydaland›¤›m›z bu teknolojileri mi-
marl›k meslek prati¤inde ne ölçüde kulland›¤›m›z ile do¤rudan
iliflkili olmas› nedeniyle bu çal›flma kapsam›nda biliflim tekno-
lojilerinin mimarl›k meslek prati¤inde kullan›m düzeyleri ve
kullan›m alanlar› araflt›r›lm›flt›r.

Biliflim Teknolojileri
Biliflim teknolojilerinin herhangi bir üretim sürecinde kullan›-
m›n›n kapsam›n› ve s›n›rlar›n› belirlemek çeflitli zorluklar içer-
mektedir. Bu zorluklar›n temelinde, biliflim teknolojilerine yö-
nelik farkl› yaklafl›mlar›n olmas› yatmaktad›r. Bir grup insan için
biliflim teknolojileri bilginin transferi için kullan›lan tüm yön-
temleri (örn. bilgisayar a¤lar›, yerel alan a¤lar›, internet, cep te-
lefonlar›, faks makinalar›) kapsamaktad›r. Bir di¤er bir gruba gö-
re biliflim teknolojileri, bilgi tabanl› sistemler, bilgisayar tabanl›
karar destek sistemleri ve nesne tabanl› bilgisayar destekli tasa-
r›m gibi en geliflmifl biliflim teknolojilerinin üretim sürecindeki
kullan›m› olarak görülmektedir. Biliflim teknolojilerine yönelik
olarak ortaya konan bu farkl› yaklafl›mlar nedeniyle biliflim tek-
nolojileri için farkl› tan›mlar öne sürülmüfltür. Biliflim teknoloji-
leri, bilginin depolamas›nda, ifllenmesinde ve iletilmesinde bil-
gisayar gibi sistemlerin kullan›lmas› ve çal›flmas› olarak tan›m-
lanm›flt›r5. Di¤er bir çal›flmada ise biliflim teknolojileri; veri
transferi, grafik gösterimleri, bilgi iflleme, depolama ve toplama
için kullan›lan bütün teknolojilerle iliflkili olan sistem program-
lar›n›, programlar›n uygulamalar›n› ve iletiflimi kapsayan tekno-
lojiler olarak tan›mlanm›fld›r6. Bu çal›flma kapsam›nda biliflim
teknolojileri; verilerin kay›t edilmesi, depolanmas›, saklanmas›,
verilerin ifllenmesiyle bilgiye dönüfltürülmesini ve kurulan a¤lar
ile iletiflime olanak sa¤layan ifllemlerinin yap›ld›¤› yöntemler ve
araçlar›n bütünü olarak tan›mlanm›flt›r.

Biliflim Teknolojileri

Serdar KALE, Yard. Doç. Dr.

M. Emre ‹LAL, Yard. Doç. Dr.

Tülay Ç‹V‹C‹, Ar. Gör. 

Bal›kesir Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Biliflim Teknolojilerinin 
Mimarl›k Meslek Prati¤inde Kullan›m›
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Biliflim teknolojilerinin tan›mlanmas›nda oldu¤u gibi biliflim
teknolojilerinin s›n›flamas› için de farkl› öneriler ortaya kon-
mufltur. Biliflim teknolojileri, (i) tek kullan›c›l› donan›mlar (ma-
saüstü, dizüstü bilgisayar, vb.), (ii) yaz›l›mlar (kelime ifllemci-
ler, tablo ifllemcileri, vb), (iii) kullan›c› dayan›flmas› (e-posta,
sesli mesaj... vb.) ile (iv) büyük bilgi y›¤›nlar› (say›sal sistem
analizi, çizim sistemi... vb.) veya kullan›c› dayan›flmas› ve (v)
bilgi y›¤›nlar›n›n her ikisini de içeren (say›sal sistem analizi, çi-
zim sistemi... vb. bütünleflmesi) sistemler olarak s›n›flanm›flt›r7.
Di¤er bir s›n›flamada ise biliflim teknolojileri (i) bilgi yönetimi,
(ii) bilginin ifllenmesi, (iii) bilginin paylafl›lmas› ve (iv) bilginin
iletiflimi bafll›klar› alt›nda incelemektedir8. Bu çal›flma kapsa-
m›nda biliflim teknolojileri (i) Bilgi teknolojileri - sistem yaz›-
l›mlar›, programlama dilleri, uygulama yaz›l›mlar›, veri taban-
lar›, bilgi geri getirim sistemleri, uzman sistemler, soru yan›tla-
ma sistemleri ve (ii) ‹letiliflim Teknolojileri - ‹nternet, Intranet,
Yerel Alan A¤lar› (LAN), Genifl Alan A¤lar› (WAN), Katma De-
¤erli A¤lar (VAN), Metropolitan Alan A¤lar› (MAN), e-posta,
sesli mesaj, dijital biliflim servisleri, telekonferans, veri konfe-
rans›, video konferans› ve elektronik veri de¤iflimi bafll›klar› al-
t›nda incelenmifltir.

Mimarl›k Meslek Prati¤i ve Biliflim Teknolojileri
Mimarl›k meslek prati¤i, insanlar›n tüm faaliyet alanlar›n› kap-
sayan, sosyal, yasal, ekonomik ve teknolojik faktörlerle s›n›rla-
nan bir meslek olarak de¤iflen çevre koflullar› karfl›s›nda sürekli
kendini yenilemek zorunda olan bir meslek prati¤i olmas› ne-
deniyle biliflim teknojilerindeki h›zl› geliflmelerden etkilenme-
mesi olas› de¤ildir. Her geçen gün, daha fazla say›da mimar bi-
liflim teknolojilerini kullanman›n mimarl›k meslek prati¤inde
nicel ve niteliksel etkinli¤i yükseltece¤i görüflünde birleflmekte
ve bunun bir sonucu olarak biliflim teknolojilerinin kullan›m›
mimarl›k meslek prati¤inde h›zla yayg›nl›k kazanmaktad›r. 

"Mimarl›k meslek prati¤i; kent planlamas› ve yap› veya yap›
gruplar›n›n tasarlanmas›, inflas›, geniflletilmesi, korunmas›, res-
torasyonu ve tadilat› için gereken mesleki hizmetlerin sunulma-
s›n› içermektedir. Bu mesleki hizmetler planlama ve arazi kul-
lan›m› planlamas›; kentsel tasar›m; avan projelerin, tasar›mla-
r›n, projelerin, maketlerin, flartnamelerin ve teknik belgelerin
haz›rlanmas›; baflkalar› taraf›ndan (dan›flman mühedisler, kent
planc›lar›, peysaj mimarlar› ve di¤er uzman dan›flmanlar) uy-
gun flekilde ve herhangi bir s›n›r konmadan haz›rlanan teknik
çal›flmalar aras›nda eflgüdümün sa¤lanmas›; yap› ekonomisi,
sözleflme yönetimi, inflaat›n izlenmesi ve proje yönetimini içe-
rir; ancak bunlarla s›n›rl› de¤ildir"9. Mimarl›k meslek prati¤inde
yer alan bu mesleki eylemlerin daha etkin olarak gerçeklefltiril-
mesi amac›yla farkl› biliflim teknolojileri gelifltirilmifltir. Mimar-
l›k meslek prati¤inde kullan›lan biliflim teknolojileri bilgi ve ile-
tiflim teknolojileri bafll›klar› alt›nda incelenebilir. Mimarl›k mes-
lek prati¤inde yayg›n olarak kullan›lan bilgi teknolojileri; dokü-
mantasyon yönetim programlar› (Microsoft Office, Star Office),
genel grafik, genel çizim ve/veya modelleme sistemleri, canlan-
d›rma yada animasyon, tasar›m, tasar›m de¤erlendirme ve bil-
gisayar destekli tasar›m programlar› (Autodesk, Architectural
Deskop, ‹deCad Mimari, Graphisoft Archicad, Allplan,
Myra2000, Arcon, 3Ds Max, ORCAD, PROTEL , AUTOCAD),
çevresel analiz ve yap› fizi¤i programlar› - (Energy Plus, Day
Sim, Rayfront, Raydirect, 3D Solar, AGI32 Lighting, Building
Design Advisor ), keflif, maliyet ve metraj programlar› (AMP,
MilSOFT, FMAST, Timberline, Avinal ve Hakmin), yap›m yöne-
timi ve proje/sözleflme yönetimi programlar› - (Microsof Pro-
ject, Primavera, Artemis ve Harvard Project Manager) gibi prog-
ramlar› kapsamaktad›r.
Mimarl›k meslek prati¤inde yayg›n olarak kullan›lan iletiflim
teknolojileri ise internet, intranet, elektronik veri de¤iflim sis-
temleri, paylaflt›r›lm›fl veri kaynaklar›, e-posta, faks, sesli/görün-

Çizelge 1. I. ,II., ve III. Dalgalar›n Özellikleri
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2- Mimari Tasar›m Bürolar›n›n Personel Say›s›

1- Mimari Tasar›m Bürolar›n›n Kurumsal Yafl›

3- Ankete Kat›lan Mimarlar›n Cinsiyeti

4- Ankete Kat›lan Mimarlar›n Yafl Ortalamalar›

5- Mimarlar›n Biliflim Teknolojilerini Kullan›m Yo¤unlu¤u

tülü mesaj ve elektronik a¤lar› içermektedir. ‹letiflim teknoloji-
lerinin omurgas›n› oluflturan ve en genifl iletiflim a¤›na sahip in-
ternet hiç kuflkusuz bu teknolojilerin en önemlisidir. ‹nternet,
farkl› kültürlerden yüz milyonlarca insan›n bilgi ve kaynaklar›
paylaflmas›n›n sa¤layan yüzbinlerce akademik, devlet ve aske-
ri bilgi sistemlerini birbirine ba¤layan bir a¤lar a¤› olarak tan›m-
lanabilir. ‹nternet, herhangi bir co¤rafi alana ba¤l› kalmadan
bilginin elektronik ortamda h›zl› ve verimli olarak paylafl›lma-
s›n› sa¤lamaktad›r. Internet, mimarl›k meslek prati¤inde haber-
leflme, mesleki iflbirli¤i, hizmetlerin ve ürünlerin sat›fl› ve pazar-
lanmas›, araflt›rma yap›lmas› ve bilgi edinilmesi gibi çeflitli f›r-
satlar sunmaktad›r.

Anket Çal›flmas›
Mimarl›k meslek prati¤inde biliflim teknolojilerinin kullan›m
düzeyini ve alanlar›n› belirlemeye amaçlayan bu çal›flma kap-
sam›nda “Mimari Tasar›m Bürolar› ve Biliflim Teknolojileri” ad›
verilen bir anket formu haz›rlanm›flt›r. Mimari Tasar›m Bürola-
r› ve Biliflim Teknolojileri anketinde mimarl›k meslek prati¤in-
de biliflim teknolojilerini kullan›m (1) yo¤unlu¤unu, (2) s›kl›¤›-
n› ve (3) kullan›m alanlar›n› belirlemeye yönelik sorular yer al-
m›flt›r. Anket çal›flmas› için ba¤lant› kurulan 152 mimari tasa-
r›m bürosundan 11 mimari tasar›m bürosunda (Ankara'da 2,
Bursa'da 3, ‹zmir'de 6 tasar›m bürosu) anketi yan›tlayacak kifli
bulunamam›flt›r ve 17 mimari tasar›m bürosuda (Ankara'da 8,
Bursa'da 5, ‹zmir'de 4 mimari tasar›m bürosu) ankete kat›lmak
istememifltir. Çal›flma kapsam›nda gerçeklefltirilen ankete 134
mimari tasar›m bürosu kat›lm›flt›r. Eksik bilgilerin olmas› nede-
niyle 2 adet anket formu de¤erlendirme d›fl› tutulmufltur. Bili-
flim teknolojilerinin mimari tasar›m bürolar›nda kullan›m düze-
yini belirlemeye yönelik olan anket çal›flmas› 132 mimari tasa-
r›m bürosundan al›nan bilgiler ile de¤erlendirilmifltir. 

Ankete kat›lan mimari tasar›m bürolar›n›n kurumsal özellikleri,
fiekil 1 ve 2'de gösterilmektedir. fiekil 1’de görüldü¤ü gibi an-
kete kat›lan mimari tasar›m bürolar›n›n %36's› 11 ile 25 y›ld›r
mimarl›k hizmetleri sunarken, %22'si 0 ile 5 y›ld›r, %10'u 6 ile
10 y›ld›r ve %10'u ise 20 y›l› aflk›n süredir mimarl›k hizmetleri
sunmaktad›r.
Ankete kat›lan mimari tasar›m bürolar›n›n personel say›s› göre
da¤›l›m› da fiekil 2'de verilmifltir. Mimari tasar›m bürolar›n›n
%90'› 1 ile 5 personel, %8'i 6 ile 10 personel çal›flmaktad›r.
Ankete kat›lan mimari tasar›m bürolar›ndan sadece %2'si 10'
dan fazla personel çal›flmaktad›r. 
Ankette kat›lan mimarlar›n demografik özellileri fiekil 3 ve 4'de
gösterilmifltir. fiekil 3 ankete kat›lan mimarlar›n cinsiyetini gös-
termektedir. Kat›l›mc›lardan %35'i kad›n ve %65'i erkekdir. fie-
kil 4 ankete kat›lan mimarlar›n yafl ortalamalar›na göre da¤›l›-
m›n› göstermektedir. Kat›l›mc›lar›n %11'i 18 ile 24 yafl, %38'i
35 ile 31 yafl, %27'si 32 ile 38 yafl, %12'si 39 ile 45 yafl ve
%12'si ise 45 yafl üzerindedir. 

16 ile 20
%10

6 ile 10
%22

6 ile 10
%8

10 üzeri
%2

1 ile 5
%90

Kad›n
%35

39 ile 45
%12

45 üzeri
%12

32 ile 38
%27

25 ile 31
%38

18 ile 24
%11

Erkek
%65

0 ile 5
%22

20 üzeri
%10

11 ile 15
%36



18

EGEM‹MARLIK
2005/2 - 54

6- Mimarlar›n Biliflim Teknolojilerini Kullan›m S›kl›¤›

7- Mimarlar›n Bilgi Teknolojileri Kullanarak Yapm›fl Olduklar› Mesleki
Eylemler 

Anket Sonuçlar›
Mimarl›k meslek prati¤inde biliflim teknolojilerinin kullan›m
düzeyi, mimarlar›n bilgisayar kullan›m yo¤unlu¤u ve s›kl›¤› öl-
çütleri kullan›larak incelenmifltir. fiekil 5'de ankete kat›lan mi-
marlar›n biliflim teknolojisi kullan›m yo¤unlu¤u gösterilmifltir.
Ankete kat›lan mimarlardan sadece %1 biliflim teknolojilerini
hiç kullanmaz iken %74'ü biliflim teknolojilerini her gün 2-3
aras›nda de¤iflen yo¤unlukla kullanmaktad›rlar. Ankete kat›lan
mimarlardan sadece %15'i biliflim teknolojilerini 3 saatten faz-
la kullanmaktad›rlar. 
fiekil 6'da ankete kat›lan mimari tasar›m bürolar›nda biliflim
teknolojilerini kullan›m s›kl›¤› gösterilmifltir. Ankete kat›lan mi-
marlar›n %46's› biliflim teknolojilerini her gün bir çok kez kul-
lan›rken %3'ü hiç kullanmamaktad›r.
Mimarl›k meslek prati¤inde biliflim teknolojilerinin kullan›m
s›kl›¤›na ve yo¤unluguna iliflkin anket sonuçlar› birlikte yorum-
land›¤›nda; biliflim teknolojilerinin günümüz mimarl›k meslek
prati¤inin vazgeçilmez araçlar›ndan biri oldu¤u sonucu ortaya
ç›kmaktad›r. Biliflim teknolojileri ile tan›flmam›fl mimarl›k bü-
rosunun yüzdesinin az olmas›, biliflim teknolojisi alan›ndaki
geliflmelerin mimarlar taraf›ndan yak›ndan izlendi¤ini göster-
mektedir.
Mimari tasar›m bürolar›nda bilgi teknolojilerini kullanarak ger-
çeklefltirilen mesleki eylemler fiekil 7'de verilmifltir. Anket ça-
l›flmas›na kat›lan mimarlardan %i bilgi teknolojilerini iki boyut-

lu çizim çal›flmalar›nda kullan›rken, %61'i bilgi teknolojilerini
üç boyutlu çizim, %58'i bilgi teknolojilerini proje döküman›
haz›rlama, %55'i bilgi teknolojilerini teklif haz›rlama, %50'si
bilgi teknolojilerini eskiz-taslak haz›rlama, %20'si bilgi tekno-
lojilerini flantiye ifllerinde ve %11'i bilgi teknolojilerini yat›r›m
analizlerinin gerçeklefltirilmesinde kullanmaktad›r. 
Anket çal›flmas›n›n sonuçlar›, bilgi teknolojilerinin mimarl›k
meslek prati¤inde en yayg›n kullan›m alan›n mimari tasar›m sü-
recinde iki boyutlu çizimlerin gerçeklefltirmesinde oldu¤unu
göstermektedir. Mimari çizimlerin, yap› üretim sürecinde görev
alan kat›l›mc›lar aras›nda bilginin paylafl›lmas›nda kullan›lan
temel iletiflim arac› olmas› nedeniyle; bilgi teknolojileri bu sü-
reçte etkinli¤in artmas›n› sa¤lamaktad›r. Bilgi teknolojilerinin
mimari çizim sürecinde kullan›lmas›, grafiksel elemanlar›n
oluflturulmas›nda, biçimlendirilmesinde, ifllemesinde, dönüfltü-
rülmesinde ve birlefltirilmesinde geleneksel olarak el ile gerçek-
lefltirilen mimari çizim yönteminde olmad›¤› kadar esneklik
sunmakta ve mimari çizimlerin daha kolay ve daha h›zl› bir fle-
kilde oluflturulmas› sa¤lamaktad›r. 
Mimari çizimlerin yap› üretim sürecinde kullan›lan ihale ve
sözleflme dökümanlar›n›n önemli bir parças› olmas› ve yap›
üretim sürecinde ortaya ç›kabilecek anlaflmazl›klar›n çözü-
münde mimari çizimlerin esas al›nacak olmas› nedeniyle mi-
mari çizimler olabildi¤ince kapsaml›, do¤ru ve tutarl› olmal› ve
hiç bir belirsizlik içermemelidir. Bilgi teknolojilerinin mimarl›k
meslek prati¤inde kullan›lmas› ile mimari çizimlerin daha kap-
saml›, daha do¤ru olarak sonuçland›r›lmas› ve tekrar ve tekrara
yak›n olan grafiksel biçimlerin daha tutarl› olarak gerçeklefltiril-
mesi sa¤lanmaktad›r. 
Yap› üretim sürecinde mimari çizimler defalarca de¤iflikli¤e u¤-
ramaktad›rlar. Mimari çizimlerdeki bu de¤ikfliklikler bazen
müflterinin isteklerinin ve ihtiyaçlar›n›n de¤iflmesi, bazen proje-
ye iliflkin maliyet, süre ve kalite kriterlerinin de¤iflmesi, bazen
ise malzeme sipariflinde yaflanan s›k›nt›lar ve yasal de¤ifliklik-
lerden kaynaklanmaktad›r. Bilgi teknolojilerinin kullan›lmas›
ile mimari çizimlerde yap›lmas› zorunlu olan bu tip de¤ifliklik-
lerin gerçeklefltirilmesinde de önemli zaman kazan›mlar› sa¤-
lanmaktad›r. Bilgi teknolojilerinin mimari çizim arac› olarak
kullan›lmas› ile geleneksel çizim yöntemine göre çizim kalite-
sinden herhangi bir ödün vermeden mimari çizimler gerçeklefl-
tirilebilir. Yap›lan araflt›rmalar bilgi teknolojileri ile mimari çi-
zimlerin gerçeklefltirilmesi durumunda geleneksel çizim yönte-
mine göre iki veya üç kat› bir verimlilik art›fl› oldu¤unu bildir-
mektedirler10.
Bilgi teknolojilerinin mimarl›k meslek prati¤inde kullan›m›n›n
yarat›c›l›k sürecine olan etkileri mimarl›k mesle¤inde önemli
tart›flmalar yaratm›flt›r. Bir grup mimar bilgi teknolojilerinin ta-
sar›m sürecinde mimarlar›n yarat›c›l›k potansiyelini azalt›¤›n›
ve mimari çizimleri kifliliksizlefltirdi¤ini öne sürmektedirler. Di-
¤er bir gruba göre ise bilgi teknolojilerinin mimari tasar›m süre-
cinde kullan›lmas›n›n mimarlar›n yarat›c›l›klar›na olumlu katk›-
lar› oldu¤unu ve tasar›m alternatifleri aras›nda etkili bir de¤er-



19

EGEM‹MARLIK
2005/2 - 54

Dipnotlar:
1- Toffler A., The Third Wave, London:Pan Book, 1981
2- Rivard H., A Surve on hhe Impect of Information Technology on the Canadian Architecture, Engineering and Construction Industry, IT con, 2000.
3- Doherty J.M., A Survey Of Computer Use in the New Zeland Bulding and Construction Industry, IT con, 1997.
4- Howard R., Surveys of in the Construction Industry and Experience of the IT Barometer in Scandinavia, IT con, 1998.
5- Marsh, L. ve Flanagan, R.  Measuring The Costs and Benefits of Information Technology Inconstruction. Engineering, Construction and Architectural Management, 7(4), 2000, 423-435.
6- Knol, W.H. ve Stroken J. H. M.  The Diffusion and Adoption of Information Technology in Small -and Medium- Sized Enterprises Through IT Scenarios 13(2), 2001, 227-247.
7- A. Irtishad.  Managing, Processing and Communicating Information: What A/E/C Organizations Should Know Journal of Management in Engineering, 15(4), 1999, pp. 33-36
8- Ahmad, I., Russell, J.S. ve Abou-Zeid, A.  Information Technology (IT) and Integration in the Construction Industry, Construction Management and Economics, 13(1), 1995, 163-171
9- UIA Agreement Text, 1999.

10- Lawson B.  Towards a Computer-Aided Architectural Design Process: A Journey of Several Mirages."  Computers in Industry, 35(1), 1998, 47-57.
11- Collins, P., and King, D.  Organizational and Technological Predictors of Change in Automaticity.  Academy of Management Journal, 31 (3), 1998, 512-543.
12- Robertson, D., and Allen, T.  CAD System Use and Engineering Performance.  IEEE Transactions on Engineering Management, 40(3), 1993, 337-358.

8- Mimarlar›n ‹nterneti Kullanarak Yapt›klar› Meslek Eylemler

lendirme yapma f›rsat› sundu¤unu savunmaktad›r. Yap›lan bi-
limsel çal›flmalar, bilgi teknolojilerinin sunmufl oldu¤u f›rsatlar-
dan yararlanman›n, bu teknolojilerin do¤ru kullan›lmas›na ba¤-
l› oldu¤unu ortaya koymaktad›r11,12. Di¤er bir de¤iflle bu tek-
nolojilerin kötü veya yanl›fl kullan›lmas› sonucu mimari tasar›m
süreci sonunda ortaya ç›kacak ürün de kötü olacakt›r.
Anket çal›flmas›n›n sonuçlar› internetin mimarl›k meslek prati-
¤inde farkl› mesleki eylemlerde farkl› amaçlarla kullan›llan›ld›-
¤›n› göstermektedir. fiekil 8'de yer alan grafikte ankete kat›lan
mimari tasar›m bürolar›n›n internet kullanarak yapt›klar› mesle-
ki eylemler yer almaktad›r. Kat›l›l›mc› mimarlar›n %82' si inter-
neti web sayfalar›n› ziyaret etmek amac›yla kullan›rken, %70'i
e-posta, %66's› dosya ve veri taban›, %27'si veri taban› araflt›r-
mak, %16's› tart›flma gruplar›n› izlemek, %15'i malzeme sipa-
rifli ve %4'ü di¤er ifllem amaçlar›yla kullan›lmaktad›r.
Anket çal›flmas›na kat›lan mimari tasar›m bürolar›n›n büyük bir
ço¤unlu¤u internet, web sayfalar›n› ziyaret etmek, elektronik
posta göndermek ve mimari tasar›m veri ve dosyalar›n› paylafl-
mak için kullanmaktad›rlar. Mimarl›k meslek prati¤inde inter-
netin kullan›m yayg›nl›¤›n›n artmas› ile geleneksel bilgi payla-
fl›m yöntemleri daha az kullan›lmaya bafllanacakt›r. Mimarl›k
meslek prati¤inde internetin veri tabanlar›n›n›n araflt›r›lmas›n-
da, tart›flma gruplar›n›n izlenmesinde ve malzeme siparifllerinin
verilmesinde daha az kullan›lmas› ise bu alanlardaki biliflim
teknolojilerine iliflkin alt yap› eksiklikleri ile aç›klanabilir. Mi-
marl›k meslek prati¤ine yönelik Türkçe veri tabanlar›n›n say›s›-
n›n artmas› ve mevcut veri tabanlar›n›n gelifltirilmesi, tart›flma
gruplar›na yönelik tan›t›m çal›flmalar›n›n yap›lmas›, elektronik
ticaret prensiplerinin malzeme üreticileri taraf›ndan gelifltiril-
mesi ile intertenin mimarl›k meslek prati¤indeki kullan›m alan›
geniflleyecektir.

Sonuç ve Öneriler
Bu çal›flma kapsam›nda, k›sa bir geçmifle sahip olmas›na ra¤-
men günlük yaflam›m›zda belki de fark›nda olmadan s›kça
kulland›¤›m›z, biliflim teknolojilerinin mimari tasar›m bürola-
r›nda kullan›m yo¤unlu¤u, s›kl›¤› ve alanlar› incelenmifltir. Bi-
liflim teknolojileri yap› üretim sürecinin kat›l›mc›lar› aras›nda
daha kolay bir iletiflim, daha etkin proje dokümantasyonu, mi-
mari çizimlerin daha kolay ve daha k›sa sürede üretilmesi, mi-
mari çizimlerdeki de¤iflikliklerin daha k›sa ve daha kolay sü-
rede yap›lmas›, mimari çizimler aras›nda daha yüksek tutarl›-
l›k, tasar›m bilgilerinin daha iyi kontrol edilmesi, mimari su-
num ve canland›rmalar için etkili bir anlat›m tekni¤i verilerin
daha sonra kullan›lmak üzere kolayl›kla saklanmas›, yap› mal-
zemelerinin, yap› elemanlar›n›n ve yap› bileflenlerinin çeflitli
özelliklerinin bilinmesi ile yap› üretim süreci sonunda ortaya
ç›kacak ürünün performans›n›n tahmin edilmesi, yap› üretim
sürecinin zaman boyutu ile birlikte sanal olarak canland›r›l-
mas› ve farkl› kriterlere göre yap›n›n performans›n›n de¤erlen-
dirmesi gibi çeflitli f›rsatlar sunmaktad›rlar.
Biliflim teknolojilerinin mimarl›k meslek prati¤ine sunmufl ol-
du¤u bu f›rsatlardan daha etkin olarak yararlanmas›n›n temel
ön koflulu; e-mimarl›k kavram›n›n yarat›lmas› ve gelifltirilme-
sidir. E-mimarl›k kavram›n›n yarat›lmas›nda ve gelifltirilmesin-
de meslek odalar›n›n ve üniversitelerin daha aktif rol oynama-
lar› faydal› olacakt›r. t
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Yüzy›l›m›zda yap›lan çal›flmalar, a¤›rl›kl› olarak, insan bey-
ninin mükemmel yap›s›n› taklit etmeye yöneliktir. Ak›ll›l›k
gibi “insana özgü” bir kavram›n, yap› düzeyinde sorgulan-
maya bafllamas› da bu çal›flmalardan biridir. Ancak; konu
ile ilgili uygulamalara bak›ld›¤›nda; elektronik donan›ma
sahip olan tüm yap›lar›n “ak›ll› bina” olarak adland›r›ld›¤›;
bu kavram›n özellikle ülkemizde pek do¤ru alg›lanmad›¤›
görülmektedir. Bu nedenle, “ak›ll›l›k” ve “ak›ll› bina” kav-
ramlar›n› tekrar irdelemekte fayda vard›r.
“Ak›ll›l›k”, sözlük anlam› olarak; “belli seviyenin üzerinde
olma ya da de¤iflen durumlara uyum sa¤layabilme yetene-
¤i”dir. “Ak›ll› binalar” ise; “Ak›ll› Binalar Enstitüsü”nün ta-
n›m›yla; “strüktür, sistem, servis ve yönetim’den oluflan dört
temel unsur ve bunlar aras›ndaki iletiflim yoluyla, üretken
ve ekonomik bir ortam sa¤layan yap›lar”d›r. Ak›ll› binalar›n
temel amac›; insano¤lunun de¤iflen ihtiyaçlar›na uyum sa¤-
lamak; enerjinin minimum kullan›m›n›n yan›nda, optimum
düzeyde sistem iflletimi ve konfor sa¤lamakt›r. Sözkonusu
ak›ll›l›k; binan›n tasar›m›, teknik altyap›s› ve donan›m ele-
manlar›ndan bafllayarak; iflletimine kadar süren bir ak›ll›l›k
halidir. 

Gelece¤in Yap›lar›

Ak›ll› Binalar

Four Times Square Binas›
1999 y›l›nda tamamlanan 48 katl› ofis binas›n›n mimari projesi, Fox & Fow-
le Architects taraf›ndan yap›lm›flt›r. Ak›ll› otomasyon sistemleri ile donat›l-
m›fl olan bina, enerji tasarrufu için gelifltirilmifl sistemler ve çevreye mini-
mum ölçüde zarar veren malzemelerden oluflmaktad›r. Enerji etkin ve ak›ll›
bina özelliklerinin günümüzdeki en geliflmifl özelliklerini sunan ve bu konu-
da pek çok uluslararas› ödül alan yap›, bina kabu¤unda bulunan günefl pil-
leri sayesinde aktif sistemleri de üzerinde bar›nd›rmaktad›r. Binada temiz
enerji tüketimi sa¤lamak amac›yla, elektrik yerine do¤algaz tercih edilmifl,
›s›tma ve so¤utma fonksiyonlar›na yönelik olarak do¤algaz yanma sistemli
absorbsiyon üniteleri kullan›lm›flt›r. 

Yak›t Hücreleri

Entegre Haberleflme Kulesi

Bina Bak›m› için Sökülür-Tak›l›r
Hareketli Vinç

Yap› Çeli¤i Kullan›m›n›
Azaltan Bafll›k Kirifli

Yüksek Performansl›, 
Low-E’li Camlardan Oluflan 
Genifl Pencereli Giydirme Cephe

Enerji Etkin Ayd›nlatma

Mekandaki Kiflilere Duyarl›
Sensör ve Kontrol Mekanizmas›

Geri Dönüflümlü 
‹nflaat Malzemeleri

Geri Dönüflümlü At›k Bacalar›

Betonarme Çekirdek Yap›

Yap› Çeli¤i Kullan›m›n› Azalt›r

‹flletme

Enerji

‹ç Hava Kalitesi

Geri Dönüflüm

Yönetim

Geri Dönüflümlü At›k
Depolama Tesisi

Alternatif Enerji
Kayna¤›
Absorbsiyon
HVAC Sistemi

CFC veya HCFC
‹çermez

Yüksek Verimli, De¤iflken
H›zl›, Pompa Motor ve Fanlar

Günefl Pilleri ‹çeren Paneller

Giydirme Cephe

Çevre Dostu ‹nflaat 
Malzemeleri

Hava Kalitesinin Her Katta
‹zlenmesi, Kontrol Edilmesi
ve Temizlenmesi

%50 Oran›nda Daha Fazla
Taze Havan›n Temini

Hava Kirleticiler ‹çin
Filtrasyon Sistemi

Sigara Duman› ve Kötü
Kokulu Gazlar için ‹lave
Egzost fiaft›

Merkezi ve
Otomasyona Dayal›
Bina Yönetimi

Çevre Dostu Bak›m
Onar›m Malzemeleri

Mevcut Bina Temelleri



Günümüz insan›n›n yo¤un ve hareketli temposuna ba¤l› ola-
rak; ifl ve yaflam mekanlar›nda “hayat› kolaylaflt›r›c›” ve ayn›
zamanda “üst düzeyde yaflam konforu sunan” mekanlara ihti-
yaç duyulmaktad›r. Tüm bu verilere ba¤l› olarak; yap›lar›n ka-
pasite, flekil ve fonksiyonlar› da eskisine göre çok daha sofisti-
ke bir hal alm›flt›r. Öyle ki, teknoloji kavram›, bina tasar›m sü-
recinin temel tafllar›ndan biri haline gelmifltir. Tam bu noktada,
bir dizi teknolojik çözümle uyumlu flekilde tasarlanan ve infla
edilen ak›ll› binalar, günümüzün “moda kavram›” olarak, ülke-
mizde de ad›ndan s›kça söz ettirmeye bafllam›flt›r. 
Asl›nda binalarda sa¤lanan ak›ll›l›k; kullan›c›lar›n talepleri ve
gereksinmeleri do¤rultusunda, çevresel faktörler de dikkate al›-
narak kurgulanm›fl olan “senaryolar”›n, teknolojinin deste¤i ile
hayata geçirilmesinden baflka birfley de¤ildir. Önemli olan, se-
naryolar›n sa¤l›kl› belirlenmesidir ki, burada disiplinler aras›
yaklafl›m oldukça önem kazanmaktad›r. Malsahibi, mimar, mü-
hendisler, yüklenici ve kullan›c›n›n kat›l›m›yla oluflturulacak
kurgu, sonuç ürünün verimini etkileyecek en önemli unsurdur.
Bununla birlikte; pekçok mimar, mühendis ve hatta müteahhite
göre bu kavram, farkl› konseptlerde ele al›nmaktad›r. 
Mimarca “ak›ll›l›k” temel olarak; binan›n konumland›¤› yerin
topo¤rafyas›, iklimsel verileri ve kentsel konumu ile; kullan›c›-
lar›n talep ve ihtiyaçlar›n›n do¤ru belirlenmesi sayesinde sa¤la-
n›r. Tasar›m sürecine kat›lan disiplinler aras›nda, kullan›c› ile
birebir diyalo¤a giren ve onlar›n özel taleplerini ve ihtiyaçlar›-
n› belirleyen kifli mimard›r. Bu, basit gibi görünen, ancak ger-
çek anlamda “ak›ll›ca kararlar”›n al›nmas›n› sa¤layan en önem-
li girdidir. 
Görüldü¤ü gibi, buraya kadar, bu tür yap›lar›n herhangi bir bi-
na tasarlamaktan fark› yoktur. Ancak; günümüzün sosyo-eko-
nomik koflullar›n›n bizleri “ifl odakl› yaflamlar”a do¤ru sürükle-
mesi; “bilgi teknolojisi kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›”, buna ba¤-
l› olarak “günlük yaflam standartlar› konusundaki beklentileri-
mizin farkl›laflmas›” ve malesef pek az›m›z›n dikkate ald›¤›;
bizleri ve bizden sonraki nesilleri fliddetle tehdit eden, “do¤al
enerji kaynaklar›n›n yetersizli¤i” konular› tasar›m sürecinin ye-
ni girdileridir. Mimar; bina kütlesini parsel üzerinde konumlan-
d›rma ve yönlendirme aflamas›ndan, cephe kaplama malzeme-
lerin seçimine kadar, günefl ve rüzgar enerjisi gibi do¤al enerji
kaynaklar›ndan optimum ölçüde yararlanma do¤rultusunda ka-
rarlar almal›d›r. Böylelikle, elektromekanik sistemlere olan ge-
reksinim en az düzeye indirgenmeli ve teknoloji deste¤i binaya
ancak, “tasar›m›n gücünün yetmedi¤i noktada” dahil olmal›d›r.
Ancak bu sayede “ak›ll›ca tasar›m” ya da “mimarca ak›ll›l›k”tan
söz edilebilir.
Ak›ll› binalar›n karmafl›k tasar›m süreci içerisinde, özellikle ma-
kina ve elektronik mühendisleri bu sürece, al›fl›lagelmifl ko-
numlar›ndan çok daha aktif olarak kat›lmaktad›rlar. Bu da, tek-
noloji deste¤inin, yaflad›¤›m›z mekanlara adaptasyonunun sa¤-
lanmas› fleklinde olmaktad›r. Genel olarak, “Bina Otomasyon
Sistemleri” (BOS) olarak adland›r›lan; iklimlendirme, ayd›nlat-
ma, güç sistemleri, kapal› devre kamera sistemi, kartl› geçifl sis-
temi, yang›n alg›lama ve müdahale sistemleri gibi bina alt sis-
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Metrocity Konut ve ‹fl Merkezi

Mimari projesi, Do¤an Tekeli’ye ait olan yap›, kendi içinde bir flehir ha-
vas›na bürünen nitelikleriyle, kent merkezinde de yaflan›labilir ortam-
lar sunulabilece¤ini ispatlamak amac›yla tasarlanm›fl ve kente farkl› bir
yaflam tarz› kazand›rm›flt›r. 1997 y›l› sonunda temeli at›lan ve kaba in-
flaat› 1999 sonunda bitirilen yap›; Metrocity; Star Towers ve Moon To-
wers olarak adland›r›lan, 27 katl› iki konut kulesi ve 24 katl› bir ofis ku-
lesinden oluflmaktad›r.
Mimarinin yan›nda büyük ölçüde mühendislik çal›flmas›n›n bir ürünü
olan Metrocity, 9 ölçe¤indeki bir deprem’e göre tasarlanm›flt›r. ‹lk ba-
k›flta kullan›lan malzemelerin kalitesi ile dikkati çekerken; sonras›nda,
özellikle güvenli¤in sa¤lanmas›nda kullan›lan sensorlar, güvenlik ka-
meralar›, alarm sistemleri, havaland›rma sistemleri ile al›fl›lm›fl›n d›fl›n-
da bir mekan kalitesi sunar.  

Konut içinde, home theatre altyap›s›, dijital televizyon ba¤lant›s›, in-
ternet ve data hatt› ba¤lant›s› sa¤lanarak; d›fl dünya ile hertürlü ileti-
flimi kurma ortam› haz›rlanm›flt›r. Bunun yan›nda; kirli havay› iki kez
filtre edip temizleyerek içeri alan özel karbon-polen filtreli merkezi
havaland›rma sistemi ve her mekan› ayr› ayr› ›s›t›p so¤utan VRV siste-
mi sayesinde enerji tasarrufuna katk›da bulunulmaktad›r. Aç›labilir UV
filtreli pencereler sayesinde, çok katl› binalarda yaflanan hasta bina
sendromu flikayetleri de ortadan kald›r›lm›flt›r. Metrocity’de yang›na
karfl› da ak›ll›ca önlemler düflünülmüfltür ve yang›na dayan›kl› malze-
meler kullan›lm›flt›r. Tüm dairelerde, kat hollerinde, asansör kabinle-
rinde yang›n alarm dedektörleri bulunmaktad›r. 

En son teknolojiye sahip güvenlik sistemi ile donat›lm›fl olan Metro-
city’de, otoparktan dairelere ç›kmak için girifl lobisinde zorunlu asan-
sör de¤ifltirme sistemi ve özel güvenlik kart› uygulamas› öngörülmüfl-
tür. Konutlar›n girifl kap›lar›nda görüntülü telefon ve kumandal› gü-
venlik alarm› bulunmaktad›r. Ayr›ca, girifl lobileri, kat holleri ve asan-
sör kabinlerindeki kameralar sayesinde, güvenlik ve resepsiyon ile 24
saat sesli ve görüntülü ba¤lant› kurulabilmektedir.
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temlerinin, birbirleri ile “entegrasyonu” sa¤lanarak senaryolar
hayata geçirilir. Bu sistemler sayesinde; bir yandan “rutin ifller
otomati¤e ba¤lanarak” hayat› kolaylaflt›r›c› çözümler elde edi-
lirken; di¤er yandan “az say›da personel, az miktarda enerji ve
en az zaman kayb› ile en üst düzeyde kalite” sa¤lanm›fl olur. 

Genifl kapsaml› yap›lar›n yönetim sistemi temel olarak, binan›n
belli noktalar›na, birbirleri ile iletiflim kurabilen, “ak›ll› kontrol
ayg›tlar›”n›n yerlefltirilmesiyle sa¤lan›r. A¤ içindeki her nokta-
ya, fonksiyonlar›n kontrolünü sa¤layacak derecede ak›ll›l›k
yüklenmifltir ve bu noktalar›n say›s›n›n, “binan›n ak›ll›l›k dere-
cesi” ile orant›l› oldu¤u görüflü genel bir kabul görmektedir. Ya-
p›n›n fonksiyonu ve büyüklü¤ü dikkate al›narak, bu noktalara
manuel ya da bilgisayar kontrolünde otomatik talimatlar verile-
bilir. Örne¤in, ›s› ve ›fl›k sensorlar›, enerji kayb›n› önlemek
amac› ile; d›flar›dan gelen ›fl›k fliddetine göre uygun ›fl›k seviye-
sini kendisi seçer, hangi odada insan varsa yaln›z oradaki ›fl›k-
lar yanar; hatta yaln›z oradaki telefon çalar. Is› seviyesi bofl oda-
larda düfler; kullan›lmakta olan mekanlarda konfor flartlar›n›
sa¤layacak düzeyde yükselir. Bu gibi çözümler sayesinde ener-
ji giderleri yaklafl›k olarak %50 oran›nda azalt›labilmektedir.

Bu temel sistemlerin yan›nda, bir binay› ak›ll› yapan özellikler-
den biri de donan›m elemanlar›d›r. Çocuklu¤umuzda hemen
hemen hepimizin yapt›¤›; “2000’de nas›l bir hayat hayal edi-
yorsunuz” konulu resimlere çizdi¤imiz robot hizmetçiler, yürü-
yen bantlar ya da uzay yolu filmlerinde gördü¤ümüz ve bize
adeta ütopya gibi görünen teknolojik geliflmelerin ço¤u günlük
yaflant›m›zdaki yerlerini çoktan alm›fllard›r. Otomatik bulafl›k
ve çamafl›r makineleri, mutfak robotlar›, mikrodalga f›r›nlar, fo-
toselli kap›lar...  Günümüzde art›k, geliflmifl cep telefonlar› ve
bilgisayarlar sayesinde, internetten kumanda edilebilen “ak›ll›
f›r›nlar”, içindeki eksik malzemeleri alg›lay›p internet arac›l›¤›y-
la marketten siparifl verebilen ve üzerindeki optik okuyucularla
g›dalar›n son kullanma tarihini kontrol edebilen “ak›ll› buzdo-
laplar›”; çamafl›rlar›n kirlilik derecesine göre program›n› kendi-

si seçip; gerekirse çal›flmas›n› durduran ve böylelikle enerji ta-
sarrufu sa¤layan “ak›ll› çamafl›r makineleri” evlerimizdeki yer-
lerini almaya bafllad›lar bile. Bir anlamda, art›k nerede olursak
olal›m, evimize ya da ofisimize sadece “internet uzakl›¤›n-
da”y›z.
Hayat›m›za katt›¤› bunca yenili¤e ra¤men, ak›ll› bina kavram›
bazen olumsuz sonuçlara da neden olabilmektedir. Özellikle,
iklimlendirme sistemlerinin sa¤l›kl› düzenlenmemesi sonucu
oluflan ve “hasta bina sendromu” olarak adland›r›lan sa¤l›k so-
runlar› (bafl dönmesi, mide bulant›s›, adaptasyon güçlü¤ü gibi),
ço¤unlukla ofis ortamlar›nda s›kça karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bina
içindeki flartland›r›lm›fl havan›n sisteme, HRV üniteleriyle ve
kontrollü olarak giriflinin sa¤lanmas›yla bu sorun giderilmeye
çal›fl›lmaktad›r. 
Bir baflka sorun ise; tamamen elektronik donan›ma sahip bu tür
binalardaki “eriflilebilirlik” konusudur. A¤ sistemindeki herhan-
gi bir aksama sonucunda, yaflad›¤›m›z mekanlar internet üze-
rinden her köflesine kadar d›flar›ya aç›k hale dönüflebilmektedir.
Bu, evlerimizde öncelikli olarak sa¤lamaya çal›flt›¤›m›z “mah-
remiyet” duygusunu tehdit eden bir tehlikedir. Bununla birlikte;
blgisayar sisteminin, bir plan çöktü¤ünde di¤eri devreye girecek
flekilde programlanmas›, güvenlikli bir flekilde kurulmas› ve sis-
temin uzman kifliler taraf›ndan iflletilmesi sa¤lanarak bu sorun
giderilebilmektedir.
‹çerdikleri teknik donan›mlar ve ak›ll› ayg›tlar nedeniyle, “kul-
lanma k›lavuzu ile birlikte sat›lan” bu yaflam mekanlar›n›n; he-
nüz cep telefonu kullanmaya bile adapte olamam›fl kimseler ta-
raf›ndan nas›l kullan›laca¤› ise bir di¤er önemli konudur. Üze-
rinde onlarca dü¤me bulunan bir “kumanda aleti ile yaflamaya
al›flmak”; en kötüsü, kumanda aleti kayboldu¤unda “aptal bir
bina” ile yaflamaya al›flmak do¤rusu katlan›l›r gibi olmayacak-
t›r. Bu nedenle, ülkemizdeki baz› ak›ll› bina uygulamalar›nda,
kullanma k›lavuzuna ek olarak; 24 saat yay›n yapan “özel TV
kanallar›”! oluflturularak çözüm aranmaya çal›fl›lmaktad›r..

Polat Tower Residence
152,10 m. yüksekli¤inde, 42 katl› yap›da 400 daire bulunan yap›dda 31 bin 500 nokta otomasyon
sistemi ile kontrol edilmektedir. 
Polat Tower’›n temelinde ve bina içerisinde deprem alg›lay›c›lar› bulunmaktad›r. Bu sayede bina,
depremi önceden alg›lay›p otomasyon sistemini devreye sokmaktad›r. 
Yap›da yang›n tehlikesine karfl› da ciddi önlemler al›nm›flt›r. Her dairede yang›n alg›lay›c›lar› ve oto-
matik söndürücüler bulunmaktad›r. Uyar› alg›land›¤›nda otomasyon sistemi çeflitli senaryolar› dev-
reye girebilmektedir.

Bina içerisindeki tüm su dolafl›m› da
ayn› flekilde elektronik olarak izlen-
mektedir. Bilgisayar sistemi, su dola-
fl›m›ndaki herhangi bir problemi oto-
matik olarak alg›lay›p servisi an›nda
harekete geçirir.
Binada ayr›ca, her konutun elektrik
sarfiyat›n› kontrol eden ak›ll› sayaçlar
bulunmaktad›r. Bu sayaçlar ayn› za-
manda binan›n elektronik sistemle-
riyle bütünleflik olarak çal›fl›rlar.
Is›tma/so¤utma sistemi de istenilen
flekilde programlanabilir. Belli bir ›s›-
y› sürekli muhafaza edebildi¤i gibi
günün belirli saatlerinde farkl› ›s›lara
da programlanabilir. 
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Bunlar gibi, zaman içerisinde düzenlenebilir ve al›fl›labilir tek-
nik sorunlar›n yan›nda, en önemli konu, hayat› kolaylaflt›rmak
ad›na “otomati¤e ba¤lad›¤›m›z yaflamlar›m›z”d›r.. Her türlü ih-
tiyac› düzenli olarak karfl›lanan insanlar, sosyal ortamlardan
kopmaya ve giderek bireysel yaflamlara do¤ru yönlenmeye bafl-
lam›fllard›r. Giderek büyük flehirlerimiz, ifl ve yaflam mekanlar›
ile al›flverifl, sinema, yiyecek, spor gibi aktivitelerin yap›laca¤›
mekanlar› da bünyesinde bar›nd›ran “ak›ll› küçük flehirler”le
dolmaya bafllam›flt›r. 
Türkiye’de ak›ll› bina uygulamalar›n›, yaklafl›k olarak 1990’la-
r›n bafl›ndan itibaren görmekteyiz. Ancak; “mimari tasar›m ve
bina altyap› sistemlerinin entegrasyonunun bir ürünü” olmas›
gereken ak›ll› binalar›n ülkemizdeki uygulamalar› ne yaz›k ki
daha çok elektronik sistem ve bilgisayar teknolojisinin bir ürü-
nüdür. Ülkemizdeki bilinçsiz “tüketim h›rs›” nedeniyle ve yeni
olan herfleye hemen sahip olma içgüdümüzle, yurt d›fl›ndaki
baflar›l› örnekler yeterince irdelenmeden yap›lan bu yap›lar, ta-
fl›d›klar› s›fat› pek hak etmemektedirler. 

Baz› özel örnekler d›fl›nda binalar, herhangi bir proje gibi tasar-
lanmakta ve sonras›nda, makina ve elektronik mühendislerine
gönderilip “ak›lland›r›lmalar›” istenmektedir. Konunun teknik
yönünün a¤›rl›¤› nedeni ile, binan›n ak›lland›r›lmas›nda mima-
r›n görevi daha çok, mühendislerin projelendirdi¤i kablo ve ka-
nallar›, estetik bir flekilde saklamaya çal›flmaktan ve bunlarla il-
gili mekan düzenlemesi yapmaktan ibaret olmaktad›r. Bu yak-
lafl›m, uygulama aflamas›nda pekçok mekansal zorlu¤u ve sis-
tem aksamalar›n› da beraberinde getirmektedir. 

Bu anlamda ülkemizde, binalara “ak›ll›” s›fat›n›n yüklenmesi;
müteahhitlerin, elektronik ve otomatik kontrol cihaz› ticareti ile
u¤raflanlar›n; yani piyasan›n propagandas› ile yap›lan abart›l› ve
iddial› bir adland›rmad›r. Birkaç sensor tak›lmas› yada ak›ll› ev
ürünleri ile donat›lm›fl olmas› ile bir binan›n ak›ll› olmas› için
yeterli de¤ildir. Binalarda üst düzey bir ak›ll›l›ktan söz edebil-
mek için; “ak›ll› tasar›m, ak›ll› tasar›mc› ve ak›ll› kullan›c›” bir-
li¤inin sa¤lanmas› flartt›r. t

Binaya temiz hava hava bacalar› ve döflemeler yoluyla al›n›r. Ayr›ca binan›n havaland›r›lma-
s›nda ortadaki 15 m çap›ndaki koni oldukça önemli role sahiptir. Bu binan›n havaland›r›lma-
s› için harcanan enerji, bugün y›ll›k 5000 kiflinin evinde kulland›¤› ile eflde¤erdir. Yerin 300 m.
Alt›nda s›cak su depolar› vard›r. Buradaki su pompalar yard›m›yla yap› içinde dolaflt›r›l›r,; böy-
lelikle yap›n›n ›s›nmas› sa¤lanm›fl olur.
Koninin üzerindeki aç›l› aynalar sayesinde, bina içine ve afla¤›daki meclis salonuna do¤al ›fl›k
yans›t›lm›fl olunur.
Koni ile kubbe aras›ndaki hareketli siper; güneflin yönüne göre hareket ederek zararl› günefl
etkilerini konrtol alt›na al›r ya da tamamen içeri al›r. Bu havaland›rma, ayd›nlatma ve gölge-
leme sistemleri, binan›n çat›s›na yerlefltirilmifl 100 adet solar fotovoltaik panel ile sa¤lanmak-
tad›r.

Arkas Holding Yönetim Binas›

Arkas Yönetim Binas›, ‹zmir’in ilk ak›ll› binas› olarak nitelenmektedir. Mimari projesi Ahmet
Ya¤c›o¤lu taraf›ndan, elektrik projesi ise Nam›k Onmufl taraf›ndan tasarlanm›flt›r. Mevcut
bir binan›n ak›lland›r›ld›¤› tasar›m sürecinde, arsan›n tafl›d›¤› özellikler (viyadükler nedeni
ile oluflan gürültü), imar kurallar›n›n getirdi¤i k›s›tlamalar (gabari), mevcutta var olan tafl›-
y›c› sisteme uyum sa¤lama zorunlulu¤u nedeni ile ortaya ç›kan k›s›tlamalar (kolon akslar›)
ve mal sahibinin taleplerinden do¤an k›s›tlamalar (kat say›s›ndan taviz vermeme) gibi zor-
lay›c› baz› etmenler olmufltur.
Yap›n›n iklimlendirme sistemi olarak; kat yüksekli¤in azl›¤›ndan dolay› Chiller sistemdeki
kanal uygulamas› yap›lamam›fl; müflavir firma olan Genta’n›n önerisi ile, VRV/HRV denen ve
eksoz yapma özelli¤i de olan bir sistem uygulanm›flt›r. Buna ek olarak, sistemde ciddi bir
bilgisayar a¤›, ciddi bir UPS deste¤i ve jeneratör sistemi vard›r. Merkezi bir güvenlik siste-
minin kuruldu¤u bu binada, yang›n durumunda otopark katlar›na yerlefltirilen duman uya-
r›c›lar› ve normal katlarda merkezi haberdar eden otomatik uyar› sistemi kurulmufltur. Bu
sistemde makina dairesiz asansör yani asansör sisteminin kabinin yan›na monte edildi¤i bir
uygulama yap›lm›flt›r. Böylelikle asansör ar›zaland›¤›nda yada elektrik kesildi¤inde kat ara-
s›nda kalmaz, en yak›n kata kadar gider ve kap›lar›n› açar.

Parlamento Binas› / Reichstag 

1894 y›l›nda, mimar Paul Wallot taraf›ndan
tasarlanan yap›n›n, 1999 y›l›nda Norman Fos-
ter taraf›ndan d›fl kabu¤a dokunulmadan iç
mekan› tamamen de¤ifltirilmifl,; gelece¤e yö-
nelik ferah, büyük ve “enerji korunumlu” bir
yap› tasarlam›flt›r.
Cam kubbe çift cidarl›d›r. D›fltaki katman la-
mine camd›r ve aralarda vantilasyon derzleri
b›rak›lm›flt›r. 



Mimari tasar›m süreci, bir mekan organizasyon sürecidir. Mi-
marl›k disiplininin temelini oluflturan mekan tasarlama ve yarat-
ma eylemi de asl›nda bir organizasyon eylemidir. Tasar›mc›n›n
düflünce dünyas›ndaki da¤›n›k tekil düflüncelerin bir araya geti-
rilmesinden bafllayarak, mekan›n di¤er insanlarla paylafl›lan bir
fikir ürünü olarak somut ifadesinin yarat›lmas› ve daha sonra
kullan›c›lar taraf›ndan deneyimlenecek flekilde infla edilmesine
kadar geçen her aflama, bir organizasyonun sonucudur. Mekan
organizasyon süreci boyunca tasar›mc› mimarlar için en önem-
li konu, mekan›n istenen özelliklerini yaratmak ad›na, genel
kurguyu ve iliflkileri oluflturma aflamas›nda, kullan›labilecek
araç ve yöntemlerin neler oldu¤udur. Düflünsel anlamda tasa-
r›mc›n›n imgesel dünyas›nda oluflturulan mekansal organizas-
yonlar için böyle bir araca gerek yoktur. Ancak konu, tasar›m
eyleminin do¤as›na uygun olarak, düflüncelerin imgesel dünya-
dan gerçek ve yaflanan dünyaya aktar›lma noktas›na geldi¤inde,
bir tak›m araçlar›n gereklili¤i kaç›n›lmazd›r. Söz konusu araç-
lardan en önemlisi, mekan›n alg›lan›r ve yaflan›r bir ürün hali-
ne dönüflmesini sa¤layan geometridir.
Geometrinin, mekan organizasyon süreci içerisindeki etkisini
daha iyi anlamak için, mimari mekan kavram›n›n farkl› boyut-
lar›n› aç›klamak yararl› olacakt›r. Mimarl›kta mekan kavram›,
ilk akla getirdi¤i ça¤r›fl›mlardan daha derin bir anlam içermek-
tedir. Literatürdeki mekan kavram›na yönelik tan›mlamalar in-
celendi¤inde, Vitruvius’un insan vücudunun dikey duruflunu ilk
arketipsel mekan olarak kabul etti¤i görülmektedir (Ersoy,
2002). Bu yaklafl›ma paralel olarak Schulz, Vitruvius’un kabul
etti¤i düfleyli¤in yatay düzlemdeki yans›mas›n› ‘varoluflsal me-
kan’ olarak tan›mlamaktad›r (Schulz, 1971). Aristo ise ‘mekan’›
"nesnelerin birlikteli¤i olarak ya da baflka bir deyiflle, en genifl
anlam›ndan en dar›na kadar birbirini kapsayan tüm olgular›n
birlikteli¤inin bir baflar›s› olarak görmektedir" (Von Meiss,
1996, s:101).
Bu genel kavramsal tan›mlama içerisinde, bir mimari mekan›n
‘yaflam mekan›’ ve ‘geometrik mekan’ olmak üzere iki farkl› bo-
yutundan söz etmek mümkündür. ‘Yaflam mekan›’nda esas olan

mekan›n kullan›c›s› üzerinde b›rakt›¤› duygusal izlenimlerdir.
‘Geometrik mekan’ ise, ‘yaflam mekan›’n›n aksine homojen,
türdefl ve evrensel bir yap›y› ifade etmek için kullan›lmaktad›r.
Literatürde ‘geometrik mekan’ ile efl anlaml› olarak ‘tasar›m me-
kan›’ (Schulz, 1971) ya da ‘temsili mekan’ (Lefebvre, 1991) gi-
bi tan›mlar da kullan›lmaktad›r. Özetle, bir mimari tasar›m ürü-
nü olarak tan›mland›¤›nda, ‘geometrik mekan’ mimari mekan›n
tasarlanm›fl durumu iken, ‘yaflam mekan›’ onun yaflanan ve tü-
ketilen boyutunu ifade etmektedir.
Bu farkl› mekan tan›mlamalar›ndan anlafl›laca¤› gibi tasar›mc›
mimarlar›n çal›flma konusunu oluflturan mekan biçimi ‘geomet-
rik mekan’d›r. Dolay›s›yla mekan organizasyon süreci, söz ko-
nusu ‘geometrik mekan’›n özelliklerine göre geliflmekte ve de-
¤erlendirilmektedir. ‹nsan ihtiyaçlar›na yönelik mekanlar› bir
tak›m geometrik formlar içerisinde yaratmaya çal›flan mimarl›k
disiplini, ço¤u zaman gerek fonksiyon gerek estetik aç›dan fark-
l› gereksinmelerden kaynaklanan formlar›n birlikteliklerinden
do¤an kompozisyonlarla u¤raflmaktad›r. Özetle mimar, tasar›m
sürecinde, kavramsal boyutta tasarlad›¤› mekana somut ifadeler
kazand›rmak için, belirledi¤i uygun geometrik formlar› mekan-
sallaflt›rarak, onlar›n birbirleriyle olan ideal birlikteliklerinden
oluflan ideal formsal organizasyonlar› kurmaya çal›fl›r. Literatür-
de, geometrik mekan organizasyon sürecinde kullan›lan dört
adet arketipal formsal ve mekansal iliflkilendirme yöntemine
rastlanmaktad›r ( Evensen, 1997).
Bu mekansal ve biçimsel iliflkilendirme yöntemlerinden, ‘me-
kansal hemyüzey birleflim’ ve ‘mekansal entegrasyon’ kavram-
lar›, farkl› mekan ve bu mekanlar› temsil eden biçimlerin bir
arada kurgulanmas›yla di¤er iki mekansal iliflkilendirme tipin-
den farkl›l›k göstermektedir. Söz konusu iki farkl› mekansal ve
biçimsel iliflkilendirme yöntemi, bir araya getirilen formlar›n ge-
ometrik özelliklerine ve bu özelliklerin belirledi¤i hacimsel ve
mekansal ifade flekillerine göre farkl› mekansal kurgular olufltur-
maktad›rlar. Mekansal kurgudaki bu farkl›l›klar›n en büyük ne-
deni, bir araya gelen formlar›n, ‘geometrik mekan’ kavram›n›n
özünü oluflturan biçim (form)-mekan iliflkileri aç›s›ndan göster-
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mifl oldu¤u özelliklerdir. Geometrinin kuralc› ve parçalardan
oluflan sistematik yap›s›, mimari tasar›mda biçim ve mekan ara-
s›ndaki iliflkilerin kurulmas›nda ve aç›klanmas›nda son derece
etkilidir. Özellikle ‘mimari mekan’›n bir ‘bütün’ ifade etmesi ko-
flulunun sa¤lanmas›nda ve kavramsal mekan›n kullan›c› taraf›n-
dan ‘yaflanan’ bir mekan haline dönüfltürülmesinde, geometri
kavram› son derece önemlidir.
‘Mekansal hemyüzey birleflim’ ve ‘mekansal entegrasyon’ kav-
ramlar›n›n özelliklerini daha iyi anlayabilmek için, biçim(form)-
mekan iliflkisini, Euclid geometrisinin yatay ve düfley düzlemle-
rinin hacimsel ve mekansal bütüne olan etkileri üzerinden aç›k-
layabiliriz.
Her üç boyutlu geometrik hacmin plan düzleminde iki boyutlu
geometrik bir karfl›l›¤› bulunmaktad›r. Geometrik hacimlerin,
plan düzlemindeki iki boyutlu formsal karfl›l›¤›, biçim mekan
iliflkisi aç›s›ndan mimarl›¤›n en önemli noktalar›ndan birisini
oluflturmaktad›r. Mekan›n boyutsal ve ifllevsel iliflkilerinin, ha-
cimsel etki ve yükseklik kriteri de göz önünde bulundurularak
plan düzleminde kurulmas›, mimari tasar›m sürecinde son dere-
ce yayg›n bir yöntemdir. Söz konusu iliflkilerin, öncelikle plan
düzleminde do¤ru bir flekilde kurulmaya çal›fl›lmas› tasar›mc›
mimarlar›n geometrik araçlar sayesinde genel kurguya daha ha-
kim olmalar› gerçe¤inden kaynaklanmaktad›r. Bununla birlikte,
özellikle önce plan düzleminde ve sonra da yükseklikle ilgili di-
¤er iki boyutlu düzlemlerde, mimari tasar›m›n ö¤retilebilir ve
aç›klanabilir yan› daha belirgindir. 
Mimari mekana mekansal özelli¤ini kazand›ran en önemli un-
sur, kütlenin plansal ifadesini oluflturan geometrik biçimin s›-
n›rlar›n› çevreleyerek iki boyutlu plana hacimsel özelli¤ini ve-
ren ‘yüzey’lerdir (Schulz, 1965). Yüzeylerin genel karakteristik
yap›s›n›n mekan oluflumunda, daha do¤rusu geometrik biçim-
lere mekansal özelliklerinin kazand›r›lmas›nda üç önemli iflle-
vi vard›r:
• Yüzeyler s›n›rlad›klar› ya da çevreledikleri biçimlere mekan-
sal özelliklerini kazand›r›rlar.
• Yüzeyler s›n›rlad›klar› biçimlerin ve mekanlar›n di¤er biçim
ve mekanlarla olan iliflkilerini yine di¤er biçimlerin yüzey özel-
liklerine göre düzenlerler.
• Yüzeyler, s›n›rlad›klar› ve tan›mlad›klar› mekanlar›n çevrele-
riyle olan iliflkilerinin düzeyini, düzenini ve biçimini belirler.
Yüzeylerin mekan üzerindeki bu belirleyici etkisi dikkate al›nd›-
¤›nda, ‘mekansal hemyüzey birleflim’ ve ‘mekansal entegras-
yon’ kavramlar›n›n farkl› yüzey iliflkileri içermesi bak›m›ndan
mekansal anlamda farkl› kurgular oluflturmas› kaç›n›lmazd›r. 
Vitruvius’un ünlü üçlemesinden (kullan›fll›l›k/utilitas, sa¤laml›k
/firmitas ve güzellik/venustas) (Vitruvius, 1998) yola ç›karak, bir
mekan›n oluflumunu etkileyen parametreleri en genel anlamda
1) Fonksiyon, 2) Strüktür ve strüktür mekan iliflkisi ve 3) Hacim-
sel ifade olmak üzere üç grupta toplayabiliriz. Bu anlamda,
içerdikleri farkl› yüzey durumlar›na ba¤l› olarak ‘mekansal
hemyüzey birleflim’ ve ‘mekansal entegrasyon’ kavramlar›n›n
özellikleri bu üç ana bafll›k alt›nda incelenebilir.
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Mekansal Hemyüzey Birleflim ve Mekansal
Entegrasyon (Von Meiss, 1990, s:109)

Arketipal ve Mekansal ‹liflkilendirme Yöntemleri (Evensen, 1997, s:21)
a) Mekansal hemyüzey birleflim (Spatial juxtaposition / addition)
b) Mekansal entegrasyon (Spatial integration / penetration )
c) Mekansal bölümlenme (Spatial division)
d) Mekan içinde mekan  (Space in a space )

Christian Norberg-Schulz’un 
tan›mlad›¤› ‘Varoluflsal Mekan’›n 
grafik ifadesi (Schulz, 1971, s:21)

Mekansal Hemyüzey Birleflim Özellikleri

• Fonksiyon Parametresine göre:
‘Mekansal hemyüzey birleflim’lerde bir araya getirilen mekan-
lar, gerek formsal gerekse fonksiyonel aç›dan otonom özellikte-
dirler. Bu anlamda, mekanlar›n mahremiyeti ön plandad›r. Söz
konusu bu otonom yap› nedeniyle mekanlar›n her birinin fonk-
siyonel kurgusu kendi mekan s›n›rlar› içerisinde tan›mlanmak-
tad›r. Bir araya gelen formlar, içe dönük ve d›fla kapal› bir yap›
içermektedir. Formlar›n birbirleriyle ve çevreleriyle kurulan ilifl-
kileri çizgisel düzlemler üzerinden sa¤lanmaktad›r. Bu nedenle,
‘hemyüzey birleflim’lerde mekansal ve fonksiyonel geçifller sert
oldu¤u gibi ana mekanlar aras›nda mekansal ve biçimsel ak›c›-
l›¤› sa¤layacak geçifl mekanlar› da kurgulanamamaktad›r.

• Strüktür ve Strüktür Mekan ‹liflkisine göre:
‘Mekansal hemyüzey birleflim’lerde bir araya getirilen mekanla-
r›n fonksiyonel ve biçimsel anlamdaki otonom yap›lar›, söz ko-
nusu mekanlar›n ayr› strüktür sistemleriyle kurgulanmas›n› ge-
rektirmektedir. Bu anlamda mekanlar›n iliflkilendirildi¤i s›n›r
yüzeyleri üzerinde bir tak›m uygulama zorluklar› oluflmaktad›r.
Bunun yan›nda, ‘hemyüzey birleflim’lerde kullan›c›n›n hacim-
sel alg›s› aç›s›ndan bir bütünlükten söz etmek zordur. Farkl›
strüktür sistemlerinin tek bir çizgisel s›n›r üzerinde iliflkilendiril-
mesi, yarat›lan hacimsel ifadenin bütüncül alg›s›n› ve dolay›s›y-
la mekan etkisini zay›flatmaktad›r. 

Mekansal 
Hemyüzey Birleflim 

Mekansal 
Entegrasyon

1

2

a

b

c

d
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• Hacimsel ‹fade Parametresine göre:
Hacimsel ifade kazanm›fl bir mekan kurgusunun ‘iç’ ve ‘d›fl’ ol-
mak üzere iki farkl› hacim etkisinden söz etmek mümkündür.
‘Hemyüzey birleflim’lerde, biçimlerin ‘iç’ hacimsel ifadesinin
strüktür ve mekan iliflkisi ile belirlenme özelli¤ine ba¤l› olarak,
hacimsel bir bütünlükten söz etmek zordur. Hacimsel bütünlü-
¤ün eksikli¤i, t›pk› fonksiyonel anlamda oldu¤u gibi, ›fl›k, hava,
›s› gibi mekan ö¤elerinin oluflan mekansal bütün içerisindeki
sirkülasyonunu da k›s›tlamaktad›r. ‘D›fl’ hacimsel etki, görsel
alg›n›n bir aradaki hacimsel biçimleri, yatayl›k ve düfleylik etki-
lerinin oransal bütünlük içerisinde kurguland›¤› bir bütün ola-
rak tan›mlama e¤ilimiyle ortaya ç›kmaktad›r. ‘Hemyüzey birle-
flim’lerde, biçimlerin birbirleriyle olan çizgisel iliflkisi nedeniy-
le, her biçime ait yatayl›k ve düfleylik etkileri kendi içerisinde
yorumlanmakta, görsel alg›n›n bütün içerisindeki oransal iliflki-
leri kurmas›na yard›mc› olacak biçimsel etkileflimler görüleme-
mektedir. Bunun yan›nda, biçimsel iliflkilerin çizgisel yüzeyler-
le s›n›rland›r›lmas›, hacimsel ifadelerin alg›lanmas›n› kolaylafl-
t›racak ›fl›k-gölge oyunlar›n›n oluflumunu da k›s›tlamaktad›r.

Mekansal Entegrasyonun Özellikleri

• Fonksiyon Parametresine göre:
‘Mekansal entegrasyon’ sonucu oluflan mekan kurgular›nda, bi-
çimsel anlamdaki bir araya gelifle ba¤l› olarak, mekansal ve
fonksiyonel anlamda da bir birliktelik ve bütünleflme söz konu-
sudur.
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Yatay ve Düfley Düzlemdeki Yüzey Elemanlar›n Mekan Etkisi 
(Evensen, 1997, s:40, 142)

Düfley Düzlemde Mekan Etkisi

a b

Yatay Düzlemde Mekan Etkisi

Fonksiyonel anlamda ‘mekansal entegrasyon’un en önemli
özelli¤i, plan düzleminde bir araya getirilen formlar aras›nda,
mimari fonksiyonun iflleyiflinde gerekli olan alt fonksiyonlar›n
alansal kullan›m›yla çak›flacak, ortak alanlar›n ortaya ç›kmas›-
d›r. ‘‹ç içe’ geçifltirilen formlar›n, oluflacak yeni mekansal bü-
tünde kullan›lmak üzere ana formdan ayr›lan ve di¤er bir ara-
ya getirilen formlarla ortak olarak de¤erlendirilen alanlar›, sa-
dece oluflan yeni mekansal ve hacimsel bütün içerisinde yeni
bir mekan tan›mlamakla kalmamakta, ayn› zamanda bir araya
getirilen biçimlerdeki arda kalan alanlar›n, mekansal bütünlük
içerisinde kullan›lmas›nda da arac› olmaktad›r. Bu anlamda, bi-
çimler aras›nda ortak olarak kullan›lan alanlar, bir araya getiri-
len mekanlar aras›ndaki ak›flkanl›¤› sa¤layan bir geçifl ve ba¤-
lant› mekan› niteli¤i tafl›maktad›r. ‹ki formun ‘iç içe’ geçiflimiy-
le oluflan yeni mekansal bütün, fonksiyonel yap›n›n hiyerarflik
derecelenmesine uygun mekansal derecelenmelere de olanak
tan›maktad›r. Bunun yan›nda, ‘iç içe’ geçifltirilmifl mekanlar›
temsil eden biçimler aras›nda tarifli ve kendili¤inden gerçekle-
flen bir sirkülasyon söz konusudur.

• Strüktür ve Strüktür Mekan ‹liflkisine Göre:
Plansal formlar›n hacimsel ifadelerini veren strüktür sistemleri,
‘mekansal entegrasyon’un uyguland›¤› mekan organizasyon sü-
recinde, ‘iç içe’ geçifltirilen formlar›n alansal ve hacimsel birle-
flimine olanak sa¤layacak düzenlemeler kurmaktad›r.
Teknik uygulama bak›m›ndan yaklafl›ld›¤›nda, ‘masif’ sistemler-
de ‘iç içe’ geçifltirilen strüktürlerin ortak kullan›lan kesiflme böl-
gelerinde birbirlerini kesen masif tafl›y›c› yüzeyler, kestikleri
yüzeyin destek eleman› görevindedir. Özellikle ‘masif’ tafl›y›c›
sistemlerde bu destek elemanlar› kararl›l›k duvar› görevi gör-
mektedir. Ancak, ‘masif’ sistemlerin iç içe geçiflimi durumunda,
formsal kesiflim alanlar›n›n dolu yüzeylerle s›n›rlanmas›, ‘me-
kansal entegrasyon’un alansal ve fonksiyonel süreklilik özelli¤i
ile örtüflmedi¤inden, ço¤unlukla söz konusu durumlarda, kesifl-
me alanlar›n›n iskelet sistemlerin tafl›y›c›l›k özelliklerine göre
ele al›nd›¤› ve kurguland›¤› ‘karma’ sistemler kullan›lmaktad›r.
‘‹skelet’ sistemlerin ‘iç içe’ geçiflimi durumunda ise, plan düz-
leminde kesiflen formsal s›n›rlar›n kesiflme noktalar›, bir araya
gelen sistemlerin, oluflan yeni sistem içerisindeki ortak düfley
tafl›y›c›lar›n›n yerini belirtmektedir.
Formlar›n ‘iç içe’ geçiflimiyle oluflan ve fonksiyonel anlamda
söz konusu formlar› birbirine ba¤layan ortak kesiflim alanlar›,
hacimsel ve dolay›s›yla mekansal anlamda strüktür sistemleriy-
le tan›mlanmaktad›r.
Kesiflim alanlar›n›n s›n›rlar› üzerindeki yatay ve düfley çizgisel
tafl›y›c›lar, görsel alg›n›n parçalar› bütüne tamamlayan Gefltalt
özelli¤iyle, söz konusu kesiflme alan› için yar› geçirgen bir s›n›r
tan›mlamaktad›r. Dolay›s›yla ‘iç içe’ geçiflimlerin alansal kesifl-
meleri, strüktürel elemanlarla, fonksiyon ve sirkülasyon bütün-
lü¤ü bozulmayacak flekilde tariflenmekte, s›n›rlanmakta ve me-
kan etkisi yarat›lmaktad›r.
Hacimsel ifade kazanm›fl geometrik formlar›n ‘mekansal enteg-
rasyon’ sonucu baz› ‘iç içe’ geçiflim durumlar›nda, formsal et-

5

4

Farkl› Yüzey Oluflumlar›n›n Farkl› Biçimsel ve Mekansal Etkisi 
(Von Meiss, 1990, s:102)
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Bu makale, yazar›n DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne ba¤l› olarak, Mimarl›k Bölümü, Bina Bilgisi Ana-
bilim Dal›’nda Prof. Dr. Mehmet N. Türeyen yönetiminde sürdürmekte oldu¤u “Mimari Mekan Or-
ganizasyon Sürecinde Mekansal Hemyüzey Birleflim ve Entegrasyon Kavramlar›n›n Analizi” bafll›k-
l› doktora tez çal›flmas›na ba¤l› olarak oluflturulmufltur.
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Mekansal entegrasyon özellikleriMekansal hemyüzey birleflimin özellikleri

kiyi veren biçimsel strüktürel elemanlar›n da birbirlerine enteg-
rasyonu ve birbirlerinin tafl›y›c›l›k özelli¤ine katk›s› söz konusu-
dur. Daha çok kemer, tonoz, kubbe gibi yüklerin yüzeyler üze-
rinden düfley tafl›y›c›lara aktar›lmas›na olanak sa¤layan strüktü-
rel elemanlar›n bir araya geliflinde rastlanan bu gibi durumlar-
da, söz konusu strüktür elemanlar›n›n, geometrik formun ‘iç’
mekan›na olan do¤rudan etkisinden ötürü, oluflan yeni formsal
bütünün mekansal anlamda strüktür sisteminden etkilenmesi
söz konusudur.

• Hacimsel ‹fade Parametresine göre:
‘Mekansal entegrasyon’un kullan›ld›¤› formsal organizasyonlar-
da, ‘iç’ ve ‘d›fl’ hacim etkisinin en önemli özelli¤i, her iki du-
rumda da görsel alg›n›n bir araya getirilen formlar› bir bütün
içerisinde alg›layabilmesidir. 
‘‹ç’ hacimsel etki, plan düzlemindeki alan ve fonksiyon iliflkile-
rine ba¤l› olarak, kurgulanan ortak strüktür sisteminin etkisiyle,
hacimsel anlamda da alt mekansal ifadelerin oluflumuna ve bu
alt birimlerin hacimsel bir bütün içerisinde alg›lanmas›na ne-
den olmaktad›r.
‘‹ç içe’ geçiflimlerin sonucu olarak, formlar›n geometrik biçim-
lerinde oluflan de¤iflimler, ‘iç’ hacimsel etki aç›s›ndan görsel al-
g›y› zenginlefltirmekte ve ayn› zamanda, oluflan yeni mekansal
kurgunun bütüncül kullan›m› ve sirkülasyonu aç›s›ndan da
yönlendirici bir özellik tafl›maktad›r. 
‘‹ç’ hacim etkisinin hiyerarflik bir bütün içerisinde olmas› ve bir
araya getirilen formlar›n plan düzleminde birbiri içine akan
alansal iliflkilerinin hacimsel anlamda da devaml›l›k gösterme-
si, mekan›n kullan›m›na yönelik ›s›, ›fl›k, hava gibi bir tak›m fi-
ziksel gereksinimlerin sirkülasyonunu da kolaylaflt›rmaktad›r.
Görsel alg›n›n ‘d›fl’ hacimsel de¤erlendirmesinde, ‘iç içe’ geçifl-
tirilen geometrik formlara ait yatayl›k ve düfleylik etkisi ayn›
düzlem üzerinde üst üste çak›flt›r›larak alg›lanabilmektedir.
Böyle bir durumda, söz konusu iki alg›sal de¤erlendirme unsu-
runun birbirleriyle olan oransal iliflkisi daha rahat kurulabil-
mektedir. Bunun yan›nda, formlar›n birbirleriyle olan biçimsel
iliflkileri, oluflan yeni hacimsel bütün üzerinde alg›y› kolaylaflt›-
racak ve biçimlerin saf geometrik de¤erlerini ortaya ç›karacak
›fl›k-gölge oyunlar›na daha aç›kt›r.
‘D›fl’ hacim etkisinin bir baflka özelli¤i ise, formsal ‘iç içe’ geçi-
flimler sonucu form arketiplerinden türeyerek oluflan yeni ‘türe-
mifl’ formlar›n, bir yandan görsel alg›n›n seçici özelli¤i ile daha
rahat alg›lanabilmesi, di¤er yandan da, oluflan formsal kurgu-
nun simetri, asimetri, denge ve bunun gibi geometrik alg›lama
kriterleriyle de¤erlendirilmesine olanak sa¤lamas›d›r. Bununla
birlikte, form arketiplerinden türemifl formlar, görsel alg›n›n
Gefltalt özelli¤i nedeniyle, türedikleri form arketipine tamam-
lanma e¤iliminde olduklar›ndan, söz konusu türemifl formlar›n
form kurgusu içerisindeki baflka formlarla bütünü oluflturacak
flekilde iliflkilendirilmesi daha kolay olmaktad›r.
Sonuç olarak, farkl› boyutlardaki kullan›c› gereksinmelerini
karfl›layacak mekanlar›n yarat›lma sürecinde, söz konusu me-
kanlar› temsil eden farkl› geometrik biçimlerin bir araya gelifl

flekilleri, ço¤unlukla tasar›mc›n›n mimari içgüdüleriyle ve ba-
zen da rastlant›sal olarak belirlenmektedir. Oysa bir mimari
mekan›n en önemli üç bileflenini ifade eden fonksiyon, strüktür
ve hacimsel ifade parametreleri dikkate al›nd›¤›nda, biçimsel
birleflimlerin mimari mekana katk›lar› çok farkl› boyutlardad›r.
Bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda iki temel biçimsel ve mekansal iliflki-
lendirme yönteminden ‘mekansal entegrasyon’un, ‘mekansal
hemyüzey birleflim’lere göre daha olumlu mekansal özellikler
tafl›d›¤› görülmektedir. ‘Mekansal entegrasyon’a mimari meka-
n›n kalitesi aç›s›ndan bu art› özelli¤ini veren en önemli unsur,
söz konusu kavram›n, gerek fonksiyon, gerek strüktür ve gerek-
se hacimsel ifade aç›s›ndan bir bütün ve süreklilik göstermesi-
dir. Bütünlük kavram› mimarl›k disiplini içerisinde sonuç ürün-
de ulafl›lmas› istenen en önemli hedeftir. t
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Zehra A. Ersoy, Yard. Doç. Dr.

M. Burak Alt›n›fl›k, Y. Mimar, Ar. Gör

DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

‹K‹ "ÖZEL" ‹LKÖ⁄RET‹M YAPISI
SEV ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU
IfiIKKENT E⁄‹T‹M YERLEfiKES‹

SEV ‹lkö¤retim Okulu / Bülent Altay, Serpil Altay

Ifl›kkent E¤itim Yerleflkesi / Haydar Karabey, Banu Karabey, Erdal Özyurt

Bu çal›flmaya bafllarken amac›m›z ‹zmir’deki bu özel iki il-
kö¤retim okul binas› hakk›nda derginin daimi bölümü olan
“yap› tan›t›m”a k›sa bir tan›t›m yaz›s› yazmakt›. Ancak elde
biriken görsel ve sözlü malzeme ile tart›flma bafll›klar› yo-
¤unlaflt›kça, bu birikimleri biraz daha detayl›–analitik bir tar-
t›flma yaz›s›nda toplamaya ve hatta küçük çapta bir dosya
olarak sunmaya karar verdik. Tabii böyle bir giriflim için el-
deki yap›lar›n bu tür tart›flmalar› oluflturabilme potansiyelle-
rinin varolmas› önemli bir etken oldu. Zira her iki yap›n›n
mimarisinde programa özgün bir konsept oluflturma ve bir
söyleme oturma iddias› kolayl›kla ay›rt ediliyordu. 
Bu iki ilkö¤retim yap›s›, ilk bak›flta konumlar› ve kütle flema-
lar› aç›s›ndan tamamen z›t iki örne¤i oluflturuyorlarsa da ba-
z› ortak yanlar› da var; ki bu benzerlikler, aralar›nda bir k›-
yaslama zorunlulu¤u gerektirmemekle birlikte, ayn› kefede
tart›labilmelerini mümkün k›l›yor. Her iki okul yap›s›n›n öne
ç›kan mimari iddialar› var. Bunun haricinde, her iki okul da
e¤itim faaliyetlerine 1998 y›l›nda yürürlü¤e giren “sekiz y›l-
l›k e¤itim kanunu” ile bafllam›fllar. Ayr›ca, özel okul olmala-
r› nedeniyle kendi özgün e¤itim modellerini, neredeyse tek-
örnek devlet ilkö¤retim kurumlar›na k›yasla daha özgürce
yans›tma olanaklar›n› ellerinde bulunduruyorlar. Son olarak,
her ikisinin yap›m süreçleri tamamlanm›fl ve kullan›c›lar›na
mal edilmifl yap›lar ve bundan dolay›, bafl›n› (projenin ve
mimar›n beklentilerini) ve sonucunu (kullan›c›n›n karfl›lafl-
malar› ve dönüfltürmelerini) gözleyebildi¤imiz örnekler ol-
ma özelli¤ini tafl›yorlar. 
Türkiye ve ‹zmir özelinde, ayr›ca da ilkö¤retim binalar› ara-
s›nda seyrek olarak karfl›laflabildi¤imiz bu tür mimarl›k mal-
zemelerini ve yat›r›mlar›n› mekan araflt›rmalar› ad›na elden
geldi¤ince bonkörce kullanmakta fayda var. Bir baflka deyifl-
le bu tür malzemeler üzerinden mümkün oldu¤u miktarda
farkl› boyutlarda okumalar›n yap›lmas› gerekti¤ini düflünü-
yoruz, zira bu “ilk mekanlar” popüler kültürümüzde olduk-
ça eksik olan “mekan bilinci”nin yeflerdi¤i bafll›ca ortamlar.
‹flte biz de bu yaz›da söz konusu projeleri soyut tasar›m pa-
rametreleri üzerinden tan›tman›n ötesine geçmeye çal›flarak,
“bina(lar)›” kullan›c› tatmin ve beklentileri yönünden irdele-
meye çal›flaca¤›z. Bu tür bir çal›flman›n daha bilimsel biçimi
“Kullan›m Sonras› De¤erlendirme” (POE - Post Occupancy
Evaluation) format›nda bir istatistik analiz çal›flmas› olurdu.
Bu yaz›lar› ise “Kullan›m Sonras› Gözlemler” gibi daha k›sa
soluklu bir çal›flma olarak de¤erlendirmeniz mümkün. 
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SEV ‹lkö¤retim Okulu Müdürü Nilhan Çubuk ve 
Yap› Kontrolörü Mimar Müren Cedim

SEV ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU
‘Konteyn›r Okul’ ya da ‘Teneke Binalar’… 
Geçmifl altyap›s›na iliflkin genel bir bilgi vermek gerekirse, SEV
‹lkö¤retim kurumu ilk olarak 1997 y›l›nda kardefl okulu ‹zmir
Amerikan Lisesinin (ACI- American College Institute) kampu-
sunda e¤itim vermeye bafllad›. Alt kampusteki bu ilkö¤retim ya-
p›s› rengarenk kutular fleklinde prefabrik binalar- konteyn›rlar
ile onlar› çevreleyen yo¤un yeflil bir peyzajdan ibaretti. ‹lk ba-
k›flta çocuk imgesiyle yanyana gelemeyecek gibi görünen kon-
teyn›r birimlerinin, renklerle tan›mland›r›l›p, yan yana ve üst
üste konumland›r›larak genifl bir örtünün kapatt›¤› oyun alan›
etraf›nda toparland›¤› bu geçici yap›laflma hakk›nda Okul Mü-
dürü Nilhan Çubuk’un görüflleri flöyle: 

"Türkiye’de 8 y›ll›k ilkö¤retime geçme karar›ndan sonra Ame-
rikan Lisesi ortaokul k›sm›n› kaybedece¤inden dolay› SEV il-
kö¤retim bölümünü kurma ve ayr› binada yap›land›rma kara-
r› ald›. Bu çok ani bir karard›. Alt kampusu h›zl›ca 2-3 ay
içinde ancak prefabrik binalarla oluflturabildik. Alt kampuste
e¤itime bafllad›¤›m›z zamanki prefabrik yap›laflman›n temel
bir nedeni zamana karfl› yar›fl›lmas›, ikincisi ve daha da
önemlisi alan›n sit alan› olufludur. Oras› hep geçici bir mekan
olarak kabul edildi. 1997’de prefabrik okul aç›ld›¤›nda ‘tene-
ke binalarda e¤itim yap›l›yor’ diye çok karfl› propaganda ya-
flad›k. Halbuki siz mesleki olarak daha iyi biliyorsunuz, çok
kullan›fll› binalard›r. Son derece rahat ettik. Ondan sonra ise
ACI’n›n (American College Instituate) içindeki Taner Bina-
s›’n› bir süreli¤ine kulland›k." (Nilhan Çubuk- SEV Okul Mü-
dürü)

SEV’in bahsi geçen bu ilk yerleflim flemas›na bak›ld›¤›nda ga-
yet basit ancak bir o kadar da kullan›fll› bir organizasyona sa-
hip oldu¤u görülüyor. Konteyn›r-s›n›f mekanlar› neredeyse
do¤rudan d›fl mekana aç›l›yor, böylece al›fl›lm›fl tek s›ra s›n›f
dizisi kurgusundan s›yr›l›p ‹zmir’in iklimsel koflullar›n›n da el-
vermesiyle içinde bulundu¤u peyzaj ile do¤rudan iliflki kuru-
yordu. D›fl mekan› yani yo¤un yeflillikli bahçesi ve oyun ala-
n›yla klasik anlamdaki okul bahçesi - tören alan› imgesini k›r›-
yordu. Zeminde kullan›lan hal› malzemesinin bile flafl›rt›c› bi-
çimde anlams›z olmaktan uzak bir peyzaj eleman› olarak ze-
mini örttü¤ü gözleniyor. 

Bu noktada konteyn›r binalar›n hissettirdi¤i ilginç bir z›tl›k hali
tespit ediyoruz. SEV’in bu ‘ilk’ yerleflkesi, bir yandan neredey-
se tüm yap› eleman›yla ‘geçici’ olman›n bilincini yans›t›rken,
bir di¤er yandan da yüzy›l› aflk›n bir geçmifle sahip Amerikan
Lisesi yap›laflmas›nda hakim olan mekansal ‘gelenekleri’ koru-
du¤unu gösteriyor. ACI kampusunun eski binalar›nda varolan
s›k› iç /d›fl mekan iliflkisi, do¤aya uyum ve içtenlik ile yayg›n bir
mekan kurgusu oluflturma anlam›nda asl›nda köklerine hala s›-
k› s›k› tutundu¤unu söylüyor.

Yeni Bina – Karfl›t› bir Model… 
Geçicili¤i zaten konteyn›rlarla tasdikli bu yap›lar 2004 y›l›nda
tam tersi bir mekansal modele yerlerini b›rakt›lar. Projelerini
Altay ve Altay Mimarl›k’›n yapt›¤› bu yeni bina çok katl› ve ça¤-
dafl malzeme kullan›m› anlam›nda ‘yeni’ ve ‘modern’ görü-
nümlü. Yeri ACI kampusunun tam karfl›s›nda ve kullan›c›lar›n
belirtti¤ine göre alan›n seçim sebebi de özellikle bu yak›nl›k
iliflkisi olmufl. Parsellerin toparlanarak oluflturuldu¤u bu yeni
alan kampuse niceliksel olarak yak›n olmakla birlikte, aradan
geçen tafl›t yolu nedeniyle entegre bir mekansal iliflki kurulama-
makta, bu kopukluk endiflesi ise okul yönetimi taraf›ndan da
fark edilmekte: 

"Bir üst geçit ile ana kampuse ba¤lanmay› planl›yoruz. Zira
ACI deyince insan›n akl›na yeflillik geliyor. Her ne kadar bu-
rada bir aç›k teneffüs alan› infla edilmifl olsa da yeflile kavufl-
turmak gerekiyor. Hatta bu ba¤lant›y› içerden bir yol yapa-
l›m, tafl›t yolunu üstten verelim fleklinde bir fikir bile geliflti-
rilmiflti. O zaman da kampusun içi bir bütün olurdu. Ancak
Belediye Meclisi’nde bu afl›lamad›." (Müren Cedim, Mimar -
Yap› Kontrolörü) 

‹flte bu ilk noktadaki yapt›¤›m›z tespit yeni yap›n›n geçmifliyle
yaflad›¤› bu ‘süreksizlik’ oluyor. Kampusteki mekan kurgusu ile
özellikle ACI gelene¤inden gelen do¤rudan bir iç-d›fl iliflkisi ar-
t›k bu yeni binada yok. Konteyn›rlarda ve Taner Binas›’nda ya-
flanan “s›n›ftan do¤aya ulaflma” prensibi bu yeni binada yaflan-
m›yor. Tam tersi arada birazdan inceleyece¤imiz üzere pek çok
baflka “ara mekan halkas›” oluflmufl. Ayr›ca bu çok katl› yap›
formu ve kullan›lan malzemeler aç›s›ndan da ACI’dan dolay›
al›fl›lagelen do¤a- insan ölçe¤inin ve içten d›fla yürüyen mekan
örgütlenmesine sanki özellikle bir z›tl›k oluflturuyor. Zira SEV
binas› kitle formuna öncelikli bir vurgu yap›yor. Özetle yepye-
ni, karfl›t› bir modelle varoluyor SEV “yeni” binas›.  
Konsept... Yap›n›n mimar› Bülent Altay SEV ‹lkö¤retim Okulu
binas›n› bir ‘kent okulu’ olarak tan›ml›yor. 

"Yap›n›n tüm iç planlamas›nda, al›fl›lageldik iki yan› derslikli
koridorlardan oluflan standart okul planlamalar› yerine, oku-
lun kendi özellikleri do¤rultusunda e¤itim ekibi taraf›ndan
oluflturulan program› yorumlayarak; ortak kullan›m, gruplar
için kullan›m ve birey kullan›m›na yönelen bir hiyerarfli için-
de, örnek olacak farkl› bir planlama anlay›fl›yla bir ‘kent oku-
lu’ tasarland›." 
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“Birinci kat›n alt›nda, kolonlarla yükseltilmifl, tamamen aç›k
bir kat mevcut. Bu alanda eksik yeflildir, tabiatt›r. Yeflilin d›-
fl›nda, mekan büyüklü¤ü aç›s›ndan büyük bir aland›r. Kat
meydanlar›n› da sayarsak oyun alanlar› genifl bir metrekare-
ye sahip.” (Müren Cedim, Mimar -Yap› Kontrolörü)

Girifl - Galeri Bofllu¤u - Kat Meydanlar› Zinciri… 
‘Girifl mekan›’ günefl kontrollü bir cam yüzeyle tan›mlanm›fl.
Dört kat yüksekli¤indeki  ‘galeri bofllu¤u’, her katta yer alan ‘kat
meydanlar›’yla bütünlefliyor ve bir mekansal zincir olufluyor.
Katlar› birbirine ba¤layan bu hacim, güneye bak›yor. Mimar›,
bu bofllu¤u “›fl›k ve k›fl güneflinden maksimum ölçüde yararla-
n›lmas› anlam›nda kullan›fll› olan dört kat yüksekli¤indeki bir
›s› deposu, yazlar› ise çat›da bulunan havaland›rma bacalar›n›n
aç›lmas›yla do¤an hava ak›m›n›n oluflturaca¤› serinlik kayna-
¤›”olarak tan›ml›yor. Yap›n›n odak noktas›n› oluflturan bu bofl-
luk zemin kattaki genifllemeyi kesit düzleminde de sürdürüyor
ve yap›n›n tüm katlar›n› alg›ya aç›yor. Bu bofllu¤u karfl›layan
kat meydanlar› ise okulun s›n›f e¤itimi haricindeki en aktif alan-
lar›. Tasar›msal olarak hava perdesi yaratmay› amaçlad›¤› ifade
edilen boflluk yap›n›n sessiz kullan›m›nda bir dinginlik ö¤esiy-
ken ders aralar›ndaki aktif kullan›m süresinde akustik ço¤altma
ve gürültü problemi yaratabiliyor. Bina kullan›c›lar› bu akustik
ço¤alma sorununa karfl›l›k yap›n›n bu bölümlerinde duvar yü-
zeylerini ses emici malzemelerle kaplatm›fl ve çocuklar›n çal›fl-
malar›na yönelik ürün panolar› ile yine çocuklara yönelik akse-

Binaya ilk bak›flta, kent içi parseldeki alan k›s›tlamalar›n›n me-
kana ve ana kurguya etkileri kolayl›kla belli oluyor. Yaklafl›k
befl katl› olan bina piloti-kolonlar üzerine kald›r›lm›fl ve yap›n›n
zeminden koptu¤u alan ‘tören ve aç›k oyun alan›’ olarak tan›m-
lanm›fl. Sokak kotundan da bir kat yükseltilerek kopart›lm›fl bu
tören alan› kotu ayn› zamanda ‘ana girifl’i de içermekte. Girifl
holü, projenin ana kurgusunu oluflturan ‘kat meydanlar›n›n’
aç›ld›¤› fleffaf bir galeri bofllu¤u olarak yap›n›n odak noktas›n›
oluflturuyor. Galeri bofllu¤una aç›lan ‘kat meydanlar›’ ise s›n›f-
lar ve oditoryum, kütüphane, çok amaçl› salon gibi di¤er kapa-
l› sosyal alanlar›n aç›ld›¤› ‘ara mekanlar’ olarak ortaya ç›k›yor-
lar. K›saca, SEV ‹lkö¤retim yeni binas› tamamen olmasa da aç›k
oyun alan› kazan›m› amac›yla zeminden kopan, katlar›n ve kat
meydanlar›n›n fleffaf bir galeri bofllu¤u çevresine konumland›¤›
kompakt bir plan flemas›na sahip. 

Yaklafl›m… 
Binaya yaklafl›rken sa¤›r konkav yüzey sizi karfl›l›yor. Alümin-
yum kapl› sa¤›r yüzeyin yap›n›n girifl aks›na gelindi¤i anda flef-
faflaflmas› bak›fl›n yüzey üzerinden yukar› bofllu¤a do¤ru kaç-
mas›na izin vermiyor ve iç mekan›n derinli¤ine do¤ru çekerek
yönlenme duygusunu pekifltiriyor. Bu noktada yap›ya dahil ol-
mak için iki yol var. Birincisinde, soldan rampa-merdivenlerle
yap›n›n bat› kavisinin alt›nda yer alan ve kitlenin boflalt›lmas›y-
la elde edilen ‘tören, spor ve teneffüs alan›’na ulafl›yorsunuz.
‹kinci yol ise sa¤dan ç›k›lan merdivenlerle fleffaf cam perdenin
ard›ndan yap›n›n ana giriflini oluflturan ‘galeri holü’ne ba¤lan-
makta. 

Tören ve Oyun Alan›… 
K›s›tl› taban alan›nda gerek çocuklar›n aç›k oyun alan› beklen-
tilerini karfl›lamak gerekse de tören faaliyetleri için kat boflalt›l-
mas›yla mekansal bir çözüm oluflturulmufl. Mimarlar› bu alan›n
M.E.B. standartlar›na uygun oldu¤unun alt›n› çiziyor. Alan, tö-
ren ve toplanma amac›na yeten, onun d›fl›nda ise basketbol,
toplu oyunlar ve kantin gibi ifllevleri içinde bar›nd›ran ifllek bir
alan. Bu oyun alan›n›n, tüm aktifli¤ine ve fiziksel yeterlili¤ine
ra¤men, do¤al yeflilin sa¤lad›¤› psikolojik ifllevleri ve hazlar›
verememesi tüm kullan›c›lar›n›n bilicinde oldu¤u bir gerçek.  

Tören ve oyun alan› Kat Meydan›

Galeri bofllu¤u
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suarlarla donatm›fl. Ancak enerjisi içine s›¤mayan bir yafl dili-
min d›flavurumlar› bofllu¤a s›¤amad›¤›ndan, ses yüksekli¤i kon-
for koflullar›n› zorlayacak flekilde dolafl›ma giriyor ve özellikle
teneffüs saatlerinde tüm a¤›rl›¤› ile bir yük olarak kendini his-
settiriyor.

S›n›flar... 
Kat boflluklar›n›n arka yüzünü, yap›n›n kuzey s›n›rlar›na yerle-
flen s›n›flar oluflturuyor. S›n›flar teknik donat› anlam›nda eksik-
siz görünürlerken bakt›klar› cephenin komflu binalara yak›nl›¤›
bir çat›flma alan› ortaya ç›kar›yor. Okul yönetimi kendine has
gündelik yaflam al›flkanl›klar› ve rutinleri olan karfl› bloktaki
apartman sakinleri ile iç içeli¤in çocuklar›n ilgisinin da¤›tmas›-
n› önlemek için stor perde çözümleri öngörmüfl. 

“Komflular bizden flikayetçi mi bilemiyoruz ancak çocuklar›n
ilgisi da¤›l›yor. Perdeler yapt›rd›k. Hem ›fl›¤› geçiriyor hem de
d›flar›y› görmüyoruz. Bizim bakt›¤›m›z fleyler biraz farkl›d›r.
Mimar ›fl›¤›n yönüne bakar ama konsantrasyon da e¤itim aç›-
s›ndan bir o kadar önemlidir. Her üç dakikaya bir komflu bal-
kona ç›kt›¤› zaman çocu¤un ilgisi da¤›l›r. Biz de bu flekilde
tedbirler ald›k.” (Nilhan Çubuk- SEV Okul Müdürü)

Müren Bey ise binan›n geliflmifl bir form vurgusu ve estetik an-
lay›fl›n›n oldu¤unu ancak biçimin ifllevin önüne geçti¤i baz› du-
rumlar›n da varl›¤›na iflaret ediyor:

“Binan›n estetik ve görüntüsüne hassasiyet verilmifl. Ancak
d›flar›dan bakt›¤›n›zda çok güzel görünen günefllikler günefli
kesmiyor. Fonksiyonel de¤iller. Bunun d›fl›nda bina ilkokula
da yönelik düflünülmüfl, sabit ›fl›¤›n s›n›flara verilmesi gibi.”

Kütüphane – Oditoryum - Çok Amaçl› Salon… 
Oditoryum, çok amaçl› salon, kütüphane gibi kapal› sosyal bi-
rimler düfleyde birbirleri üzerinde konumlanarak her kat›n kat
meydanlar›na aç›l›yorlar. Bu birimler binan›n tam köfledeki kar-
fl›lama cephesine konumland›r›lm›fllar ve bu cephe için sa¤›r,
e¤risel ve sürekli bir yüz oluflturuyorlar. Bu cephe ACI’n›n yeflil
kampus alan›n› görebilen en kritik cephesi olmas›na ra¤men,
sa¤›r oditoryum cephesinin bu noktada konumland›¤›n› ve bi-
na plasti¤inin fazlas›yla önemsendi¤ini görüyoruz. 

Parsel k›s›tlamalar›na ra¤men 350 kiflilik oditoryum alan› olufl-
turulabilmifl ve birkaç teknik detay d›fl›nda (balkon k›sm›ndaki
korkuluklar›n görsel iliflkiyi kesti¤i s›ralar ile kedi köprüsü alan›
yetersizli¤i) oditoryumlar›n› ‘mükemmel’ olarak tan›ml›yorlar.
Kütüphane ise çocuk ölçe¤ini yakalam›fl sevimli bir okuma ve
araflt›rma mekan› olarak karfl›m›za ç›k›yor.  

‹ç mekan- detaylar… 
Yap›n›n mimari karakteristi¤i haline gelen form vurgusu özel-
likle yap› detaylar›nda kendini gösteriyor. Temiz ve özenli çö-
zülmüfl cephe detaylar›, bitifl elemanlar›, iç mekan donan›mla-
r›, mobilyalar, seçilen malzemeler ve aksesuarlar belirgin bir
biçimde mekan›n kullan›c›lar›na karfl› gösterilen özeni temsil
ediyor ve kurum kendini bu detaylar üzerinden sunuyor. Bu gi-
bi görsel haz yaratan detaylar›n arka plan›nda ise zorluk ve ki-
mi zaman zorlamalar da göze çarp›yor:

“Bütün bina koridora ç›k›p bakt›¤›n›zda bir yayd›r. Bu du-
rum, s›n›flar›n her birinin ebad›n›n farkl› olmas›n› ve tefrifli-
nin de zorlaflmas›n› getiriyor. Tesisat bak›m›n da dolaplar›n
konmas› bak›m›ndan da. Burada form ad›na fonksiyonlar faz-
la zorland›. Bir de d›flar›da cepheyi göstermek için öngörül-
müfl çift yönde kavisli alüminyum kaplamas› yap›mda çok
zorluklar ç›kard›.” (Müren Cedim, Mimar -Yap› Kontrolörü)

‘Rutinleri çal›flmak’… 
SEV ‹lkö¤retim binas›n›n göze çarpan önemli özelliklerinden
biri gayet detayl› çal›fl›lm›fl alt mekanlara sahip olmas›. Bir bafl-
ka deyiflle her bölgenin kullan›m flekli daha alt bölgelere ayr›fl-
t›r›larak tasarlanm›fl ve düflünülmüfl. Bu tasarlanm›fl alt alanla-
r›n k›smen mimaride öngörüldü¤ünü k›smen ise kullan›c›lar ta-
raf›ndan düflünülüp oluflturuldu¤unu gözlüyoruz. Bir s›n›f oda-
s›n›n itina ile ayr›flt›r›lm›fl ö¤renci oturma alan›, ö¤retmen çal›fl-
ma alan›, yaz› tahtas›, dolaplar bölümü, lavabo gibi alt bölge-
leri varken kat meydanlar› da¤›l›m, oyun, sergi alanlar› gibi da-
ha tan›ml› alt bölgelere ayr›flmakta ya da kütüphane toplu ve
bireysel kitap okuma, araflt›rma, bilgisayar terminali gibi farkl›
alt mekanlar içermekte. Böylelikle bina içinde her alan önce-
den tan›mlanm›fl bir eylem veya ifllev do¤rultusunda kullan›l-
makta ve bu da zengin mekan deneyimleri yaflatmakta.

“E¤iticiler olarak bir süre binan›n rutinleri üzerine düflündük.
Elimizdeki olanaklara göre rutinleri bafltan çal›flt›k. Çocuklar
ilk geldi¤inde bir oryantasyon dönemi geçirdik, hangi katlar-
da ne yap›laca¤›n› bölgeledik. Bir okulun e¤itim sisteminde
her zaman rutin vard›r. Yafl grubu rutin olmadan yaflayamaz.
Ne yapacaklar›n› ve s›n›rlar›n› her zaman bilmeleri laz›m.
Rutinlerimiz bu binaya göre tekrar flekillendirildi. Mekan bu
ne yapal›m demek yerine, mekan bu en iyi flekilde nas›l kul-
lanal›m dedik. Bir araflt›rma diyordu ki; binan›n flekillendir-
mesine izin vermeyin, elinizden geldi¤ince siz flekillendirin.
Bunu esas ald›¤›m›z› söyleyebilirim.” (Nilhan Çubuk- SEV
Okul Müdürü)

S›n›flar ve oditoryumdan görünüfl
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IfiIKKENT E⁄‹T‹M YERLEfiKES‹
Ifl›kkent E¤itim Yerleflkesi, ‹zmir Otogar›’›n Ayd›n-‹stanbul çev-
re yolu ba¤lant›s›n kenar›nda yer al›yor. Bulundu¤u yer daha
çok k›rsal al›flkanl›klar› kentsel al›flkanl›klarla törpülenmemifl,
çeperde konumlanan fiziksel ve sosyal bir çevre içinde. Dola-
y›s›yla, bir “kentli okulu” olmas›na karfl›n bir “kent okulu” de-
¤il. Kentselleflmemifl bir çevrede kentli bir mekan elde etme so-
runsal› mevcut çevre ile kendi alan› aras›nda fiziksel bir boflluk
b›rakt›ktan sonra s›n›rlar›n› yüksek duvarlarla tan›mlama çaba-
s› üzerinden gerçekleniyor. Bu duvarlar›n varl›¤› yaya yaklafl›-
m›n› ortadan kald›r›p d›flar›da kalan alana temas etmeyen kul-
lan›c›lar›n kentli “göçebe”li¤ini tescil ediyor.
Yerleflke arazisi ve yak›n çevresinin mülkiyeti Çimentafl fiirket-
ler Grubu’na ait. Yap› iflleri sorumlusu mimar Ömer Erkara-
man’›n aktard›¤›na göre okul yapma fikri gündeme geldi¤inde
daha önceden düflünülen alan proje mimar› Haydar Karabey’in
yönlendirmesi ile flimdiki yerine konumlanm›fl. Proje süreci
1996 y›l›nda bafllam›fl. ‹nflaat süreci ise etaplanm›fl ve ilkö¤re-
tim olarak 1998 y›l›nda e¤itim faaliyetine geçilmifl.
Yerleflkenin tasar›m› 1996 y›l›nda o dönem yürürlükte olan befl
y›ll›k ilkö¤retim sistemine göre kurgulanm›fl ancak 1998 y›l›n-
da e¤itim süresi befl y›ldan sekiz y›la uzat›l›nca ortaya ç›kan ye-
ni program gereksinimleri ile infla edilmifl yap› aras›nda kaç›n›l-
maz eksiklikler ve dönüflümler ortaya ç›km›fl.

“Proje tamamland›ktan ve inflaat›n bitmesine yak›n zamanda
sekiz y›ll›k e¤itim fikri ortaya ç›km›fl. Esasen proje befl y›ll›k
e¤itime göre planlanm›fl. Burada bir zorluk yaflad›k. Bu mi-
mar›n hatas› de¤ildir. Yeni program böyle gerektirmifl. Bizim
ne yapmam›z gerekiyordu? 6-7-8. s›n›flar› eski programdaki
haz›rl›k-orta okul için haz›rlanan bölümler ile lise taraf›na
yönlendirdik.” (Zeynep Hülagü - Okul Müdürü)

Yerleflke, ortada genifl ve kontrollü bir bahçenin tan›mland›¤›,
ilkö¤retim ve lise programlar›n›n ortak ve toplu kullan›mlar›
içeren birimlerle birbirine ba¤land›¤› yayg›n bir U flema üzerin-
den çal›fl›yor. Mevcut durumda kompleksin iki kolu da aktif
kullan›mda. ‹ç mekan düzenlemesinin sürdü¤ü lise bölümü ya-
k›n zamanda hizmete girecek.

Yaklafl›m… 
Bu projede al›flageldi¤imiz biçimde bir yap› yaklafl›m›ndan söz
etmek mümkün de¤il. Yerleflkenin çepeçevre duvarlarla tarifle-
nifli yaya yaklafl›m›n› d›fll›yor. Dolay›s›yla ard›fl›k alg›lama ve
yap›y› kavratacak eflikler oluflmuyor. Bu durum binan›n kulla-
n›c›lar› aç›s›ndan kontrast ve sürpriz etki olarak alg›lan›rken d›-
flar›da kalanlar için hem merak hem de bir marjinallefltirme his-
si yaratabiliyor. D›fl duvarlar› afl›p içeri girdi¤imizde ise yap›
yüzeylerini parçal› olarak kavr›yoruz. Yerleflkeyi oluflturan ya-
p›lar d›fl duvarlardan içeri do¤ru uzaklaflarak kendi çeperinde
ikincil d›fl alanlar kuruyor. Bu ikincil alan çepeçevre bir tafl›t
yolu ile bu yola aç›lan ba¤›ms›z girifller ve zemin kotunda yer
alan s›n›flar›n özelleflmifl bahçeleriyle tan›mlan›yor. Yerleflke
giriflinin konumu dolay›s›yla yap›lar›n ve özellikle ana d›fl me-
kan olan avlunun bir anda kavrat›lmamas› maksatl› bir karar m›
diye düflünüyoruz. 

Konsept... 
Yerleflke genel olarak yatay yay›lma üzerinden kuruluyor. Bu
yatayl›k hem iç dolafl›m›n kendi süreklili¤inde hem de dolafl›-
m›n d›fla aç›l›m verdi¤i noktalarla pekifliyor. Yurt binas› ve lise
bölümü d›fl›nda iki katl› bir yap›laflma var. Haydar Karabey Ifl›k-
kent E¤itim Yerleflkesi’ni “ö¤renim merkezi” konsepti ile aç›kl›-
yor:

“Ö¤rencinin bir ana eksen üzerinde devaml› dolaflmas›n›,
tekrar tekrar ayn› mekanlar› çi¤nemesini sa¤lamak ve o me-
kan› da bir koridor olmaktan ç›kar›p çok amaçl› bir ö¤renim
merkezine dönüfltürmek. Böylece bir iç yaflam dinami¤ini
gündeme getirmek.”

Bu kavray›fla ek olarak Milli E¤itim Bakanl›¤› standart e¤itim
program›na, konsepti güçlendirmek üzere resim, heykel, mü-
zik, dans gibi sanatlara yönelik a¤›rl›kl› bir sanat merkezi ile
a¤›rl›kl› bir spor merkezi eklediklerini ifade ediyor.
Genel okul tipolojisinin en belirgin ö¤elerinden olan s›n›flar›n
aç›ld›¤› koridorun bu komplekste de sürdürüldü¤ü ancak so-
runsallaflt›r›larak farkl› niteliklerle ele al›nd›¤› gözlemlenebili-
yor. Koridor boyutlar› derslik boyutlar›na geniflletilmifl ve çat›
›fl›kl›klar› ile do¤al olarak ayd›nlat›lm›fl. Bu yap›sal niteliklerin
yan›nda salt geçifl alan› olarak ele al›nmayan koridor, dersler-
deki e¤itim etkinliklerinin taflabildi¤i ve sergilendi¤i bir mekan
özelli¤ine büründürülmüfl. Ifl›kkent E¤itim Yerleflkesi Müdürü Zeynep Hülagü, M. Burak Alt›n›fl›k, 

Zehra Ersoy
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Avlu… 
Yerleflkenin kalbi gibi yaflayan mekan›. Ortam› hatta tören ey-
lemini bile sivillefltiren, okul bahçelerinin resmi ça¤r›fl›mlar›n-
dan uzak, samimi bir atmosfer kuran boflluk olarak ortaya ç›k›-
yor. Tören alan›, oyun alan› olabilen veya ders dilimlerinde bo-
flal›p salt bir peyzaja dönüflen, gün içinde farkl› nitelikler kaza-
nan bir sahne, zaman zaman oynanan, zaman zaman seyredi-
len bir alan: 

“Yüzde yüz bir d›fl mekan kullan›m› var. Çimlere basmay›n
gibi engellemeler yok. Çocuklardan baflka biz de kullan›yo-
ruz bu alan›, top oynuyoruz mesela.” (Ömer Erkaraman, Mi-
mar - fiantiye fiefi)

Öte yandan çok amaçl› kullan›m› olumlu görülebilecek bu av-
lunun tören faaliyeti için yetersiz kalabildi¤ine dair görüfller de
mevcut: 

“Projede tan›mlanan tören alan› yetersiz kal›yor. Çok dar.
Çim alan onun için planlanmam›fl. Atatürk köflesi, bayrak
alan›, kürsü orada olam›yor ama biz oray› kullan›yoruz. Okul
ruhunu bir araya getirebilmek için baflka bir alan yok.” (Zey-
nep Hülagü - Okul Müdürü)

Avlunun aç›k kenar›n›n bir köflesinde anaokulu di¤er köflesinde
amfi-tiyatro yer almakta. Okul y›llar›ndan itibaren en gözde mi-
mari aksesuar›m›z olan amfi-tiyatro yapma biçimindeki incelt-
meye ra¤men tasar›m aflamas›ndaki e¤itimci kat›l›m›n›n eksik-
li¤i kullan›mda zaaflar ortaya ç›kar›yor. Bu durum kullan›c›lar
taraf›ndan dile getiriliyor:

“Amfi-tiyatroyu kullanam›yoruz. Girifl ç›k›fl ayn› yer. Gösteri
yap›lan yerde kulis yok. Üstü aç›k, ya çok s›cak ya da rüzgar-
l› oluyor. Mezuniyet töreni yap›lam›yor. Geç gelen veli ve
ö¤renci önünüzden geçiyor.”

Omurga ya da Koridor-Sokak… 
E¤itim birimlerinin ve avlunun tak›ld›¤› omurga, projede Hay-
dar Karabey’in ifadesi ile “tüm okul bireylerinin birbirlerini ta-
n›y›p iliflki kuracaklar› bir sosyal eksen, bir ana cadde gibi” kur-
gulanm›fl. Ö¤rencilerin birbirleriyle karfl›laflmalar›na olanak ve-
ren koridor-sokak avlu kadar yo¤un, toplay›c› ve ba¤lay›c› bir
alan olarak göze çarp›yor. Buras› çeflitli davran›fl ve aktiviteler-
le canlanan, sergileyen ve yönlendiren, mekansal sürekliliklere
olanak tan›d›¤› kadar e¤itimi de tüm mekana yayan çok amaç-
l› bir alan.

Mimar›n sokak-koridordaki beklentisi toplu yaflama kültürünün
deneyimlenmesine yönelik. Bu beklenti, kullan›mda büyük öl-
çüde gerçeklefliyor, ne var ki baz› bölgeler yeterli aktivitelerle
beslenemedi¤inden zay›f kalabiliyor. Örne¤in, ilkö¤retim s›n›f-
lar›n›n aç›ld›¤› zemin kat soka¤›, bar›nd›rd›¤› çeflitlilik aç›s›n-
dan yaflayan hareketli ve renkli bir mekan olarak ortaya ç›k›yor.
Oysa kütüphane, oditoryum ve yurt binas›n›n aç›ld›¤› bir üst
kat yeterli ›fl›k ve aktivite ile beslenemedi¤inden daha uzun ve
›ss›z görünüyor. Yak›n gelecekte, oditoryum ve yurt binas› kul-
lan›ma aç›l›nca bu alan zemin kata benzer bir mekan karakteri
kazanabilecek mi zaman gösterecek. Bunun d›fl›nda projede
öngörülen dükkanlar, kafe gibi baz› sosyal alanlar pratik sebep-
lerden dolay› oluflturulamam›fl ve bundan dolay› sokak fikri za-
man zaman kesintiye u¤ram›fl:

“E¤itim alanlar›n›n oldu¤u yerde idareci odas› yok. Ayr› alan-
lara da ayr›l›nca Haydar Bey”in dükkan diye düflündü¤ü
alanlar› kapat›p müdür yard›mc›s› odalar› yapt›k. Sokak bize
yans›mad›. Her halükarda orada dükkandan önce baflka ihti-
yaçlar›m›z› görmek durumundayd›k.” (Zeynep Hülagü - Okul
Müdürü)

Avludan genel görünüm Koridor sokak
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S›n›flar… 
‹lkö¤retim s›n›flar›nda göze çarpan, tek mekan içinde özel
alanlar yarat›lmaya çal›fl›lm›fl olmas›. S›n›flar genel olarak do-
nat›larla bo¤ulmam›fl daha çok bir oyun odas› niteli¤inde düflü-
nülmüfl. E¤itim sadece masa bafl›nda de¤il yerde, ayakta, bah-
çede ve en çok da koridorda gerçeklefliyor. Koridor neredeyse
ortak bir büyük s›n›f gibi çal›fl›yor. Ö¤renci dolaplar› ya da ves-
tiyerler s›n›flardan d›flar› ç›kar›l›p koridora yerlefltirilmifl, duvar-
lar ve yerler ders konular›yla ilgili resim ya da sunufllarla dolu.
Dersleri bafllat›p bitiren zil sesi yok.
Bu olumlu görüntü e¤itimin ileri kademelerine yönelik s›n›flar-
da biraz gölgelenmeye bafll›yor. Proje öngörülerinin ve verile-
rinin Milli E¤itim Yasas› de¤iflikli¤inden sonra karfl›l›ks›z kalma-
s› yap›da zorunlu dönüflümlere gidilmesine yol açm›fl. Yurt bi-
nas›n›n zemin kat› bir lobi olarak tasarlanm›flken bölünüp s›n›f-
lara dönüfltürülmüfl.

“‹lkö¤retim s›n›flar›m›zda sorun yok. ‹kinci kademe orta sis-
teminde branfl s›n›flar› yapt›k. Branfla uygun s›n›f dekorasyo-
nu yapt›k. Bence sorunu Liseye geldi¤imizde yaflayaca¤›z.
Kredi sistemi oldu¤u için o zaman s›n›flar küçük olabiliyor-
du. Ona göre küçük s›n›flar tasarlanm›fl herhalde. Küçük
gruplar oluflacak. Orada belki biz mimariye uyaca¤›z. 20 ki-
fliyi s›n›fa sokamayaca¤›m›z için bölece¤iz ve belki gene mi-
mariyi avantaj›m›za çevirece¤iz. Lisede ciddi s›k›nt› ç›ka-
cak.” (Zeynep Hülagü - Okul Müdürü)

Sosyal Alanlar… 
Projeye bak›ld›¤›nda sosyal alanlar e¤itimin do¤al bir parças›
olarak ele al›nm›fl ve e¤itim birimlerinin ba¤land›¤› omurgaya,
“koridor-sokak”a s›rt oluflturacak flekilde konumlan›yor. Olim-
pik yüzme havuzu da içeren kapal› spor salonu, yurt binas›, ye-
mekhane, çok amaçl› salon, ö¤renci kulüpleri, al›flverifl birim-
leri ve sanat atölyeleri zeminde yer al›rken üst kotta oditoryum,
yurt ve kütüphane bulunuyor. Avlu d›fl›nda aç›k alan olarak ta-
n›mlanan tek aktif spor alan› yurt binas› ile kapal› spor salonu
aras›nda kalan bofllukta oluflturulmufl. 

Projede öngörülen çeflitlili¤e ra¤men kullan›mda sosyal mekan-
lar ile aç›k spor alanlar›n›n yine de yetersiz kald›¤› dile getirili-
yor:

“Spor salonu ve alan›n›n bütün yerleflkeye yeterli olmad›¤›n›
düflünüyorum. Kapal› k›s›m kullan›fll› de¤il 1”den 12. s›n›fa
kadar tek salon düflünülmüfl. Her spor tek bir alanda oluyor,
salon bölünebilmeliydi. Yüzme havuzunun ç›rp›nma bölümü
yok. Havuz ve su korkusu yarat›yor çocukta. Psikologlarla so-
kuyoruz baz›lar›n›. Müzik alan› az. Sanat ve spor a¤›rl›kl› bir
okul ama müzik için ayr›lan tek oday› sekiz s›n›f kullan›yor.
D›fl spor alanlar› düzenlenmemiflti zaten onlar› biz sonradan
yapt›k. Projelendirme aflamas›nda e¤itimci görüflü eksik kal-
m›fl olabilir. Mimar ve e¤itimcinin iflbirli¤i gerekir. Yine de
Haydar Bey yan›nda e¤itimci olmadan çok hofl bir alan çiz-
mifl.” (Zeynep Hülagü - Okul Müdürü)

Lise bölümü için özel bir sosyal alan düflünülmemifl ancak e¤i-
timciler bunun bir handikap oldu¤unu iletiyor. Yafl grubunun
gerektirdi¤i davran›fllar› sergilemek için ba¤›ms›z bir kafeterya
ve aç›k sosyal alanlar olmas› gerekti¤i vurgulan›yor.

Zemin kat s›n›f Spor salonu

Yüzme havuzu
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Her iki okulun e¤itim personeline, ö¤rencilerin mekan kulla-
n›mlar› ile ilgili gözlemlerini ve yap›lar›n›n mimarisi ile ilgili
görüfllerini sorduk. Bu genel de¤erlendirme sonucunda, SEV ‹l-
kö¤retim yap›s›n› kullanan ö¤rencilerin en sevdikleri köflelerin
s›ras›yla oyun alanlar›, çok maksatl› salon ile kütüphane oldu-
¤u ortaya ç›kt›. Bu durum bu yafl çocuklar›n›n toplu aktivitelere
olan ilgi ve e¤ilimlerinin bir göstergesi say›labilir. Öte yandan
e¤itim personeli oyun alanlar›n›n içinde özellikle bahçe bulun-
mamas›n› yad›rgat›c› buluyor. Yine e¤itim personeline göre bi-
nan›n olumlu yanlar› s›ras›yla kaliteli yap›s›, her türlü aktivite
için alan›n ve konforun varolmas›. E¤itmenler “alternatif alan
çoklu¤u”nu binalar›n›n en olumlu özelli¤i olarak görürken he-
men hepsi bahçe eksili¤i ve akustik sorunu üzerinde duruyor. 
Ifl›kkent E¤itim Yerleflkesi e¤itim personelinin gözlemlerine gö-
re ise ö¤rencilerin en severek kulland›klar› bölgeler avlu ile sat-
ranç köflesi. Ö¤renciler özellikle sanat ve sosyal aktivitelerin
gerçeklefltirildi¤i tiyatro ve resim atölyeleri ile spor alanlar›nda
zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. E¤itim personeli genel olarak
d›fl mekan kullan›m›n› destekleyen mevcut mekan kurgusundan
hoflnut. Öte yandan de¤erlendirmelerde oyun alanlar›n›n art›r›-

labilece¤ine ve k›fl aylar›nda ö¤rencilere oyun imkan› yaratacak
kapal› oyun mekanlar›n›n sa¤lanmas› gereklili¤ine dikkat çeki-
yorlar. Eksikli¤i duyulan mekan ise yeterli büyüklükte bir göste-
ri salonu.

Çocuklara gelince, onlarsa kendi mekanlar› ile ilgili düflüncele-
rini sözlerden çok renklerle ifade ediyorlar. Bir mini araflt›rma
diyor ki "gözlerinizi kapat›n ve ilkokul binan›z› hayal etti¤iniz-
de canlanan renkleri düflünün". Bunu makale yazarlar› olarak
birbirimize sorduk. Hiç tuhaf de¤il, ayn› cevab› verdik. Gri, kir-
li beyaz ve sar› bant. Giydi¤imiz siyah önlükler kadar üniforma-
laflm›fl ilkokul yap›lar›nda okuduk pek ço¤umuz. Çocukluk ke-
sitimizin bu yeknesak yap›larda geçmifl olmas› bizleri bireysel
bazda nas›l etkiledi bilinmez ancak toplum olarak az geliflmifl
bir çevre duyarl›l›¤› ve fakir bir mekansal bilince sahibiz, bu
gerçek. O yüzden her fleyden önce “çocuklara” yaflad›klar› çev-
reye karfl› özeni, çeflitlili¤i ve duyarl›l›¤› kazand›rabilecek yap›-
lar üretmeye ihtiyac›m›z var. Bu örnekler gibi daha pek çok
farkl› örnek sunulabilmeli. Öyle ki gözlerini kapatt›¤›nda herkes
farkl› renklerde çevreler hat›rlayabilsin. t

‹ç Mekan-Malzeme-Teknoloji… 

‹flverenin Çimentafl gibi yap› malzemeleri (Brüt beton, Gazbe-
ton, Çimstone) üreten bir firma olmas› a¤›rl›kl› olarak yap›daki
malzeme tercihlerinde belirleyici olmufl. Konvansiyonel üre-
tim süreçleriyle gerçeklefltirilen yap›larda beton yüzeyler ç›p-
lak b›rak›lm›fl, gazbeton ise mimar›n beklentileri yönünde da-
yan›m› özellefltirilerek uygulanm›fl. Mimari dil malzemelerin
kendi do¤as› üzerinden kuruluyor ve bu noktada yapay eklen-
tilere gereksinim duymayan, neredeyse s›radanl›¤a yaklaflan
ama kendi özgünlü¤ünü de hissettiren bir yal›nl›k sergileniyor.
‹ç mekan tasar›m›n› ve donan›mlar›n›, okul yönetimi ve ona ba¤-
l› yap› birimi zaman içinde geliflen gereksinimler do¤rultusunda

flekillendirmifller. Halen oditoryum, lise binas› ve yurt biriminin
tefriflleri devam etmekte. Mevcut e¤itim personeli her ne kadar
projelendirme aflamas›nda mimar ile ortaklafla çal›flma imkan›
bulamam›fl olsa da mekan kurgusunun e¤itim modeli ile örtüfltü-
¤ü, zaman içinde birbiri ile entegre oldu¤u ifade ediliyor:

"Tan›ml› bir e¤itim modeli ile bafllamad›k. Süreç içinde gelifl-
ti. Felsefeyi oturup tart›flt›k, 1 y›l çal›flt›k. Geleneksel bir okul
ve geleneksel bir mekan düzeni olamayaca¤›na karar vermifl-
tik. Bu Haydar Bey’in yapt›¤› ile oturdu. Biz baz› fleylerimizi
mimariye uydurduk, mimari de baz› yönlerden bize uydu.
Yumurta tavuk meselesi. Kendi lehimize dönüfltürdük." (Zey-
nep Hülagü - Okul Müdürü)

Kullan›m Sonras› De¤erlendirmeler

Ö¤rencilerinin gözünden Ifl›kkent E¤itim Yerleflkesi

Ö¤rencilerinin gözünden SEV ‹lkö¤retim Okulu



36

EGEM‹MARLIK
2005/2 - 54

SEV ‹zmir ‹lkö¤retim Okulu bir kent okulu. Her alan›, kullan›-
c›lar›na en fazla de¤er sa¤layacak flekilde tasarlanm›fl. Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›’n›n ‹lkö¤retim Okullar› Yönetmeli¤i’ne uygun
aç›k hava tören ve oyun alan›, günefle ve ya¤mura karfl›, kendi
yap›s› ile korunuyor. Bu alana, merdivenlerin yan›s›ra rampa-
larla da ulafl›l›yor. Bu genifl alan›n bir bölümünde, okul kantini
ve ö¤rencilerin gruplar halinde toplanaca¤›, bitkilerle yeflillen-
dirilmifl köfleler bulunmakta. Ayn› katta fakat kot fark› ile ayr›l-
m›fl idare bölümü de çocuklar›n oynad›¤› bu aç›k alanla yak›n
iliflkide, çocuklar›n özgürlü¤ünü k›s›tlamadan fakat gözetimle-
rini kolaylaflt›racak flekilde.

Okula girifl bu oyun alan›ndan veya do¤rudan olabiliyor. Tümü
günefl kontrollü bir cam yüzeyle tan›mlanm›fl bu girifl mekan›,
her katta yer alan kat meydanlar›yla bütünlefliyor. 

Katlar› birbirine ba¤layan bu ayd›nl›k hacim, güneye bakmas›n-
dan dolay› k›fllar› 4 kat yüksekli¤inde bir ›s› deposu, yazlar› ise
çat›da bulunan havaland›rma bacalar›n›n aç›lmas›yla do¤acak
hava ak›m›yla serinlik kayna¤›na dönüflüyor.

Girifl holünden bir kat afla¤›ya zemin kotuna inildi¤inde hem
d›flar›dan hem girifl holündeki galeri bofllu¤undan do¤al ›fl›k
alan ortak mekandan kafeteryaya geçiliyor. Kafeterya görsel
olarak bu alana ba¤l›. Arka cephede ise kafeterya derin bir bah-
çe ile birlefliyor. Kafeterya, bir yan›nda bahçeden, di¤er yan›n-
da ayd›nl›k girifl mekan›ndan camlarla ayr›larak, ayn› aç›k me-
kan hissini devam ettiriyor. 

Tüm kullan›c›lar›n rahat ulaflabilmesi için rampalarla geçilebi-
len baflka bir bölümde kulüp odalar› ve ba¤›ms›z wc, dufl, so-
yunma odalar› ile kapal› beden e¤itimi salonu yer al›yor. Ba-
¤›ms›z havaland›rma imkan›na sahip bu bölümde kullan›c› yafl
grubunun standardlar›na uygun mini basketbol ve voleybol
alanlar› bulunmakta. Ayn› alan tüm yönetmeliklere uygun bi-
çimde, hava filtre odas› ve gereçleri ile donanm›fl 500 kiflilik
eksiksiz bir s›¤›nak olarak da kullan›labilecek biçimde tasarlan-
m›fl. Tüm yap›n›n havaland›rma, ›s›tma ve so¤utma, mekanik
ve elektrik gereksinmeleri ve kontrolleri d›flar›dan da ulafl›labi-
len ayr› bir bölüm olarak bu katta yer al›yor.

Girifl holünün üstünde yer alan üç s›n›f kat›na, ikisi yang›n ön-
lemleri al›nm›fl, biri ana sirkülasyonu sa¤layan merdivenler ve
iki asansör ile ulafl›l›yor. S›n›flar kuzey yönünde do¤al ›fl›k alan
cephe boyunca yer al›yor. Kullan›c› rahatl›¤› için standartlar›n
üzerinde alanlara sahip, tavan yükseklikleri en az 300 cm., ta-
ze hava takviye sistemli, do¤al ve mekanik havaland›rmal›,
merkezi fan coil sistemi ile ›s›t›lan ve so¤utulan, yang›n alarm
ve söndürme sprinkler sistemi ile donat›lm›fl s›n›flar bunlar.

SEV ‹lkö¤retim Okulu
M‹MAR‹ PROJE:
Bülent Altay, Serpil Altay 
(ALTAY ve ALTAY Mimarl›k ve ‹ç Mimarl›k Tic. Ltd. fiti.)
Yard›mc› Mimarlar : Burçak Altay, Umut Barutçu,

Yunus Altay, Yelda Sar›çetin
MÜHEND‹SL‹K PROJELER‹:
Statik Proje : PROMER Mühendislik
Elektrik Tesisat Projesi : GMD Mühendislik
S›hhi Tesisat Projesi : K Mühendislik

‹flveren : Sa¤l›k E¤itim Vakf›
Yap›mc› : Ekip-A
Proje/Yap›m Y›l› : Nisan 2001 - Haziran 2004

Kapal› ‹nflaat Alan› : 10.020 m2.

Aç›k Alanlar : 2819 m2. (Parsel alan›)
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Betonarme strüktürel elemanlar› d›fl›nda tüm bölme duvarlar›
bimsblok yap› elemanlar› ile ve deprem tedbiri olarak boylubo-
yunca kap› üst kotunda betonarme hat›l ba¤lant›l› ve demir tak-
viyeli olarak tasarlanm›fl.

Tüm s›n›flarda ve ortak alanlarda standart elektrik sistemleri d›-
fl›nda, yang›n detektör ve uyar› sistemleri, merkezi yay›n ve mü-
zik sistemi, ba¤›ms›z yay›n yapabilecek kapal› devre TV sistemi,
fiberoptik bilgisayar a¤› sistemi, lokal tv-video gösterim sistemle-
ri bulunuyor.

Tüm s›n›f kap›lar› acil bir durum halinde koridorda engel teflkil
etmemek üzere d›flar›ya do¤ru aç›lacak flekilde tasarlanm›fl. S›n›f-
lar›n aç›ld›¤› koridor yaln›zca ulafl›m için olmas›na ra¤men stan-
dartlar›n üstünde genifllikte ve boydan boya bir kenar› kat ortak
alan›na aç›l›yor.

Her katta bulunan yaklafl›k 200 metrekarelik, bütün s›n›flar›n
do¤rudan do¤ruya fiziksel ve görsel ba¤lant› kurabildikleri bu
alan, güney cephesinde bulunan caml› yüzeyin tan›mlad›¤› ga-
leri bofllu¤u arac›l›¤›yla di¤er katlarla da mekansal ba¤lant›ya
sahip. Bu alanlar her kat›n kentsel meydanlar› olarak planlan-
m›fl. Ders aralar›nda ö¤rencilerin baflka mekanlara ulaflmak için
vakit harcamak yerine bu alanlarda oynamalar›, kendi s›n›flar›-
n›n veya baflka s›n›flar›n ürettikleri resim, elifli çal›flmalar›n› gö-
rebilmeleri, belki küçük bir skeç izleyerek heyecan duymalar›-
na olanak verecek. Buradaki genifl merdiven yüzeyleri, ö¤ren-
cilerin de¤iflik katlardaki gösterilere merakla ulaflmalar› ve iç
mekan bitkilerinin altlar›nda serbestçe oturarak izlemeleri için
tasarlanm›flt›r. Her meydan›n kendi kat›na özgü bir özelli¤e sa-
hip olmas› ve hem ö¤renci ve çal›flanlara, hem de civardan ge-
çenlere yeni ufuklar açmas› istenmifl.

Cephe eskizi

Dördüncü kat holü

Galeri Bofllu¤u
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Katlarda bulunan, kütüphane, çok amaçl› salonlar ve oditor-
yum gibi, okulun ortak kullan›m bölümlerinin giriflleri de bu
meydanlara aç›lm›fl, farkl› kat meydanlar›ndan geçerek bu bö-
lümlere ulaflacak ö¤renciler ve ziyaretçilerin bu kültürel al›flve-
riflte pay almalar› sa¤lanm›flt›r. 

Yap›n›n çat› kat› da galeri ile mekansal olarak bütünlefltirilmifl,
ve herbiri kendine has özelliklere sahip, ortak kullan›ma aç›k
müzik ve resim stüdyolar›na yer verilmifltir. ‹çinde ayr›ca gökyü-
zü incelemelerinden, hayvan ve bitki yetifltirilmesine kadar çe-
flitli faaliyetlerin yer almas› tasarlanan çat› bahçesi de, stüdyola-
r›n önündeki genifl gösteri ve sergi alan› ile bütünlefltirilmifltir.

Yap›n›n tüm iç planlamas›nda, al›fl›lageldik 2 yan› derslikli ko-
ridorlardan oluflan standart okul planlamalar› yerine, okulun
kendi özellikleri do¤rultusunda e¤itim ekibi taraf›ndan olufltu-
rulan program› yorumlanarak; ortak kullan›m, gruplar için kul-
lan›m ve birey kullan›m›na yönelen bir hiyerarfli içinde, örnek
olacak farkl› bir planlama anlay›fl›yla bir "kent okulu" tasar-
lanm›flt›r.

Yap›n›n yüksekli¤i ve kütlelerin artikülasyonu ile içinde bulun-
du¤u kentsel dokuya uygunlu¤u sa¤lanm›fl. ‹çerdi¤i yap› tekno-
lojisi, d›fl kaplama malzemeleri ve tüm detaylar› ile içinde bu-
lundu¤u komfluluk birimine ve kent geneline bir örnek olmas›
amaçlanm›fl ve böylelikle kent genelinde de bir referans nokta-
s› olarak yerini alm›flt›r.

Tüm bu özellikleri ile SEV ‹lkö¤retim Okulu, sa¤lad›¤› e¤itim
ve yaflam koflullar›n›n yan›s›ra , ö¤renci ve çal›flanlar›n›n aidi-
yet duygular›n› da güçlendirecek ve okullar› ile gurur duyma-
lar›n› sa¤layacak mekanlar içeren bir yap› olarak biçimlendi-
rilmifltir. t Cephe detaylar›

Üç boyutlu modelleme
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Zemin Kat Plan›
1. Girifl Holü  2. Tören ve Oyun Alan›  3. Yönetim  4. WC.

ikinci Kat Plan›
1. Oyun Alan›  2. Kütüphane  3. S›n›flar  4. WC.

Üçüncü Kat Plan›
1. Oyun Alan›  2. Oditoryum  3. S›n›flar  4. WC.

Görünüfller

1
2

1

1

3

4

2

2

3
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Ifl›kkent 
E¤itim 
Yerleflkesi
M‹MAR‹ PROJE: 
Haydar Karabey, Banu Karabey, Erdal Özyurt
(L‹M‹TED M‹MARLIK)

MÜHENDISLIK PROJELER‹:
Statik : YBTAfi- Yusuf Bayaz›t T›mb›r
Elektrik : ELSAN- ‹smet Defne
Mekanik : SETTA- Gazanfer Köro¤lu
Tasar›m : 1996
Uygulama : 1996-2000
Uygulay›c› : Çimentafl ‹nflaat Gruplar›

Alan : 22.000 m2.

Ifl›kkent E¤itim Yerleflkesi, yeni nesil diye adland›r›labilecek ö¤-
renim kurumlar›ndan biri, 1200 ö¤rencilik bir kapasitesi var.
Anaokuldan lise sona kadar ö¤renci yetifltiren, MEB standartla-
r›n› birkaç kez katlayan mekansal ve e¤itsel donan›ma sahip. 
Arsan›n çevresel verileri henüz belirgin bir ba¤lam, bir doku
oluflturmad›¤› için, gene ayn› iflverene ait olan çevre arazide bir
makro plan haz›rlama gere¤i duyduk. Bunu iflverene önerdik,
kabul gördü.
Daha önceki deneyimimizden yararlanarak verili program› yo-
rumlamak, zorlamak olana¤› bulduk. Böylece, iflin bafl›nda
önümüze konan standart e¤itim program›na; ö¤renci kulüpleri,
240 ö¤rencilik bir yurt, kapal› spor salonu ve yüzme havuzu,
büyük bir multimedya ö¤renim merkezi (MMÖM / (2300m2.),
oditoryum (800 kifli) ekledik. Daha da önemlisi programa; için-
de resim, heykel, seramikten öte CAD-CAM, video atölyeleri
olan bir sanat-tasar›m merkezi ile, bale, dans, müzik ve di¤er
sahne sanatlar›n›n yerald›¤› bir sahne-görüntü sanatlar› merke-
zi katt›k. 
Ifl›kkent E¤itim Yerleflkesi’nde ö¤renci bafl›na 20 m2. kapal›, 20
m2. aç›k alan düzenlemesi düflmektedir. Yap›lar, ortalar›nda ge-
nifl ve korunakl› bir bahçe oluflturacak biçimde bir sosyal omur-
ga üzerinde eklemlendirilmifltir. Önemli bir çekim oda¤› olufl-
turan MMÖM”ni de içeren omurga tüm okul bireylerinin birbir-
lerini tan›y›p iliflki kuracaklar› bir sosyal eksen, bir ana cadde
gibi kurgulanm›flt›r. Toplanma alanlar›, yemekhane, sosyal ku-
lüpler, spor merkezi, al›flverifl birimleri, revir, sergi alanlar›, yurt
holü, sanat merkezi ve oditoryum bu “ana cadde” üzerinde yer
almaktad›r. Okul sistemi, bir kent modeli gibi kurgulanm›fl, bu
ana caddede yaflanacak deneyler ile sosyal davran›fl modelleri
edinilmesi amaçlanm›flt›r. Ortadaki bahçe, ö¤rencilerin sürekli
iletiflim içinde olacaklar› ve çevreyi yeniden üretecekleri bir
mekan olarak kurguland›. Mimari dilde “yal›nl›k” arand›, geve-
zelik edilmedi; pedagojik bir katliam olan ve okul yap›s› denin-
ce hemen ak›la gelen “Disneylandvari” tuhafl›klar üretilmedi.
Okulun hiyerarfli yaratan bir ana girifli, resmi bir tören alan›
yoktur. Her ifllev için gerekli yerde ve say›da girifl vard›r.
E¤itimi tüm mekana yaymak amac›yla koridorlar derslikler ka-
dar genifl tutulmufl, çat› ›fl›kl›klar› ile yaflanabilir hollere dönüfl-
türülmüfltür. Derslikler ile bu holleri ay›ran duvarlar yoktur.
Ay›r›m, sökülebilir ve saydam pano-dolap sistemleriyle sa¤lan-
m›flt›r. Böylece d›fl duvardan d›fl duvara iç mekan yeni gerek-
sinmelere göre her an sökülüp yeniden kurgulanabilir, iç me-
kanda istenen esneklik ve saydaml›k sa¤lanabilir.Genel görünüm
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Çevresel Ba¤lam› ‹çinde Ifl›kkent E¤itim Yerleflkesi
1. Otogar-Bornova-Otoyol Ba¤lant›s›  2. Çok Katl› Konut Alan›  3. Katl› Konut Alan›  4. Su Kanal›
5. Yeflil Alan  6. Sosyal Donat›m Alanlar›  7. Ticaret Alanlar›

Spor Merkezi ve ‹lkö¤retim Okulu Görünüflü

Lise ve Sanat Merkezi Görünüflü

Ola¤an e¤itim süresinde, standart e¤itim bloklar›, ders saatleri
sonras›nda kapat›labilir. Gerekirse yönetim bloklar›, spor, sa-
nat, MMÖM (multimedya ö¤renim merkezi), oditoryum, yurtla
da ba¤lant›l› olarak akflam saatlerinde kullan›labilir, d›fl çevre-
ye hizmet verebilir. Ayn› ayr›m yaz-k›fl iflletimleri için de geçer-
lidir. Yaz boyunca aç›k tutulabilecek bu mekanlar ana omurga-
n›n kuzeyine al›nm›flt›r.
Yap›larda; dayan›kl›, nitelikli, ça¤dafl malzemeler kullan›lm›fl-
t›r. Do¤al bileflenli veya polivinil döfleme, taflyünü asma tavan,
darbe emici ve di¤er ses izolasyonu, duvar örtüleri ve ‘pinbo-
ard’lar, ‘cubicle’ tuvaletler, panik kollu yang›n kap›lar›, güven-
lik donan›ml› (örne¤in dufllu) laboratuvarlar, gerekli de¤erde
ayd›nlatma düzenleri ve tüm bölücü elemanlar malzeme ve
renk konular›nda dan›flmanl›k al›narak özel olarak tasarlanm›fl-
t›r. Engelliler için yaflam› kolaylaflt›r›c› ö¤eler; rampa, özel wc
ve asansör önerilmifltir. t
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1. ‹lkö¤retim Okulu Girifli
2. ‹lkö¤retim Okulu
3. Ana Okulu
4. Ana Omurga-‹ç Sokak-Sosyal Buluflma
5. Kapal› Yüzme Havuzu
6.Kapal› Spor Salonu
7. Spor Merkezi- Sporcu Kotu
8. Spor Merkezi Konuk Sporcu Girifli
9. Aç›k Spor Alanlar› (Daha sonra yurt binas› yeri)
10. Yabanc› Dil Derslikleri- Ö¤renci Kulüpleri- Dükkan
11. Çok Amaçl› Salon
12. Yemekhane
13. Sanat Bölümü- Atölyeler
14. Sanat Avlusu- Sergi
15. Servis Giriflleri
16. Lise Girifli
17. Lise
18. Aç›k Amfi
19. Servis Araçlar› Otopark›
20. Aç›k Toplanma Alan›
21. Yerleflke Girifli
22. Orta Bahçe
23. Anaokulu Özel Bahçe
24. ‹lk S›n›flar Özel Bahçesi
25. Son S›n›flar Özel BahçesiZemin Kat Plan›

1. ‹lkö¤retim Okulu Yönetim
2. ‹lkö¤retim Okulu E¤itim
3. Multi MedyaÖ¤renim Merkezi
4. Ana Omurga-‹ç Sokak- Sosyal Buluflma
5. Kapal› Yüzme Havuzu
6. Kapal› Spor Salonu
7. Spor Merkezi Seyirci Kotu
8. Lise Yönetimi
9. Lise E¤itimi
10 Oditoryum

Birinci Kat Plan›

Yerleflke girifli - Anaokulu Avlu - Arkad Avlu 
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1. Girifl
2. Üst De¤iflme-Dolaplar
3. Yönetim
4. Personel
5. Çamafl›rhane
6. Mutfak
7. Servifl Girifli
8-9. Depolar
10. Temiz Bölge-Hol
11. Derslikler
12. Ortak Oyun Alan›
13. Özel Bahçe

1. Üst kata Seyirci Girifli
2. Konuk Sporcu Girifli
3. Bodrum Kat Teknik Galeriye Rampa
4. Okul ‹çinde Sporcu Girifli
5. Tribün Kotuna Ba¤lant›
6. Yüzme Havuzu ( 2500x1350)
7. YÜçe Bölünebilen Spor Salonu
8. Konuk Spor Tak›mlar›
9. Spor Karfl›laflmas› D›fl›nda, Bu Ayr›m, K›z-Erkek ‹çin
10. Ö¤retmen Odalar›
11. Spor Donan›m Depolar›
12. Aç›k Spor Alanlar›na
ve Lise Ba¤lant›s›

13. Tribünler Kotu
14. Teknik Galeriler
15. Sporcular Kotu

Anaokulu Plan›

Spor Merkezi - Zemin Kat Plan›

Spor Merkezi - Kesit

Koridor - Sokak Kütüphane
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nin düzenledi¤i “Mimarl›k Fakültesi Haftas›”n›n ye-
dincisi 2004 y›l› 10-14 May›s tarihleri aras›nda gerçekleflti. Sergiler, müzik dinletileri, film göste-
rileri ve oyun-kermes gibi yan etkinliklerin d›fl›nda, tema olan “dön” ve ondan türeyen “dönü-
flüm”, “döngü”, “dönüfltürme” gibi kavramlar üzerinde flekillenen ö¤renci atölyelerine önceki
y›llarda düzenlenen haftalara oranla genifl yer verildi. Hem flehir planlama hem de mimarl›k bö-
lümünden ö¤retim üyelerinin ya da ö¤rencilerin yürütücülü¤ünü üstlendi¤i 10 atölye (Atölye Ya-
z›, Atölye Gazbeton, KarikAtölye, Tasarlanm›fl fiiir Atölyesi, Atölye Müzik, Atölye Foto¤raf, Al-
sancak Atölyesi, Sanal Fakülte Atölyesi, Atölye Gri, Atölye Geri Dönüflüm) düzenlendi. Ayr›ca
Cengiz Bektafl’› konuk olarak a¤›rlayan hafta etkinliklerinin aras›ndan Cengiz Bektafl’›n “Gelene-
¤e Eklenmek” bafll›kl› konferans+iflli¤i ile di¤er ö¤renci atölyelerinden birkaç›ndan k›sa k›sa bil-
giler, düflünceler ve görünümler sunuyoruz

DEÜ Mimarl›k Fakültesi Haftas› 
10-14 May›s 2004

Yay›na Haz›rlayanlar:

Nezihat KÖfiKLÜK, Y. Mimar, Ar. Gör.

‹nci UZUN, Y. Mimar, Ar. Gör.

T. Didem AKYOL ALTUN, Y. Mimar, Ar. Gör.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Cengiz Bektafl Atölyesi: “Gelene¤e Eklenmek”

“Gelene¤e Eklenmek” bafll›kl› atölye üç problem çerçevesinde gerçeklefl-
tirilmifltir. Ele al›nan konulardan ilki “Kufl evleri”dir. Konu ile ilgili kitab›n-
daki görseller üzerinden bir sunum yapan Cengiz Bektafl, Osmanl›’n›n
kufl evleri ile ilgili hassasiyetine de¤inmifl; bu evlerin özellikle göç ede-
meyen kufllar için güvenli bir s›¤›nak ve ayn› zamanda üzerinde yer ald›-
¤› yap›n›n görsel esteti¤ini tamamlayan bir tasar›m unsuru oldu¤unu an-
latm›flt›r. Daha sonra ö¤rencilerden kendi kufl evlerini tasarlamalar›n› is-
temifltir. Cengiz Bektafl’›n ö¤rencilere verdi¤i bir di¤er problem ise, mobil
“iskele-sahne” tasar›m› olmufltur. Deniz motoruna tak›larak tafl›nacak ve
‹zmir sahil fleridinde farkl› noktalarda hizmet verebilecek, üzerinde canl›
performanslar›n gerçeklefltirilebilece¤i gezici bir sahnenin nas›l olabilece-
¤ini düflünmelerini istemifltir. Son problem ise, geçmiflten günümüze çar-
fl› olma özelli¤ini kesintisiz sürdüren tarihi Kemeralt› sokaklar›n›n mekan-
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sallaflt›r›lmas› üzerinedir. Fakülte bahçesinde yap›lan tart›flmalardan
sonra, ö¤renciler bireysel ve grup halinde üç problem üzerine düflü-
nerek tasar›mlar gelifltirmifllerdir. 

Atölye sonras›nda, ö¤rencilerin sundu¤u eskizler ve maketler üzerin-
den genel bir de¤erlendirme yap›lm›flt›r. Kufl evleri ile ilgili tasar›mlar
de¤erlendirildi¤inde geleneksel ve modern yaklafl›mlar›n oldu¤u gö-
rülmüfltür. Geçmiflte yap›lanlara öykünen tasar›mlar, “günümüz flart-
lar›nda gelenekseli tekrarlama sorunsal›” gibi faydal› bir tart›flman›n
aç›lmas›na zemin haz›rlam›fl ve atölyenin temas› olan “Gelene¤e Ek-
lenmek” kavram›n›n biçimle de¤il asl›nda özle ilgili oldu¤u vurgusu
yap›lm›flt›r. Yüzen kufl evi ya da apartmanlar için kufl evi gibi ilginç
tasar›mlar ise daha modern tasar›m yaklafl›mlar›n›n ilginç örneklerini
oluflturmufltur. Bu arada, flenlik kapsam›nda gerçeklefltirilen bir di¤er
atölye olan “Gazbeton” atölyesi de gazbetonlardan yontulan kufl evi
tasar›mlar› ile kendili¤inden Cengiz Bektafl atölyesine entegre olmufl-
tur. Gazbetondan kufl evleri ayn› zamanda bahar flenli¤inin ana tema-
s› olan “dön+…”n›n “dön+üflüm” alt bafll›¤› ile gerçeklenmesini sa¤-
lam›flt›r.

‹kinci problem üzerine yap›lan sunumlar de¤erlendirildi¤inde, tasa-
r›mlarda daha çok teknik problemlerin cevaps›z kald›¤› görülmüfltür.
Gezici sahnenin nas›l yüzdürülebilece¤i, ne tür detay çözümleriyle
motora ba¤lanabilece¤i, nas›l hafif tutulabilece¤i, böylesi bir tasar›m-

Atölye yürütücüsü: Gün Ifl›k

DEÜ, Mimarl›k  Bölümü, 4.s›n›f ö¤rencisi

Bu atölye çal›flmas›nda kelimelerin
renk, biçim, doku, büyüklük gibi de-
¤erleri de¤ifltirilerek ifade ettikleri ol-
gular›n görsel olarak canland›r›lmas›
üzerinde çal›fl›lm›fl, kelimeler içerdik-
leri anlamlar› ifade etmek için görsel
birer araç olarak kullan›lm›fllard›r. 

Atölye Yaz› 

da kullan›lacak malzemelerin neler olabilece¤i gibi sorular beraberce
tart›fl›larak cevaplanmaya çal›fl›lm›fl; baflar›l› bir tasar›mda görsellik
kadar teknik yeterli¤in de ne kadar önemli oldu¤u ve tasarlama süre-
cinde ikisinin birlikte ele al›nmas› gereklili¤i üzerinde durulmufltur.
Çünkü, görsel aç›dan iyi çözülmüfl olmas›na ra¤men asl›nda yüzeme-
yece¤i fark edilen örnekler sunulmufltur. Bu örneklerin yan› s›ra yü-
zen flifle esprisinden hareketle gerçeklefltirilen bir tasar›m da “analoji”
kavram› üzerine bir tart›flman›n do¤mas›n› sa¤lam›flt›r.

Kemeralt› ile ilgili olarak verilen problemde ise, aç›k alanda mekan ve
ölçek hissinin nas›l yarat›labilece¤i tart›fl›lm›flt›r. Kemeralt›’n›n özel-
likle dar sokaklar›nda tenteler ve bitkilerle oluflturulan sokak üst örtü-
lerine alternatif olarak “gelene¤e eklenerek” neler yap›labilece¤i bir
baflka deyiflle tarihi dokuda tasar›m kayg›s› göz ard› edilmeden mo-
dern ürünlerin nas›l ortaya konulabilece¤i araflt›r›lm›fl ve bu problem
ile ilgili tek sunum yap›lm›flt›r.

Bütün güne yay›lan Cengiz Bektafl atölyesi, verilen problemlere ce-
vaplar bulmaya çal›fl›rken bir taraftan oluflan tart›flma ortam›yla ve-
rimli ve ö¤retici bir çal›flma zemini yaratm›fl, di¤er taraftan deneyim-
li bir tasar›mc›n›n tasar›m problemine yaklafl›m› konusunda ö¤renci-
lerin faydal› ipuçlar› ç›karmalar›n› sa¤lam›flt›r. 
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Atölye Yürütücüsü: Deniz DOKGÖZ

Y., Mimar, Ar. Gör. 

Karikatölye: Karikatür Atölyesi

Tarih boyunca bir çok tasar›mc›n›n-mimar›n mimarl›k tarihinde önemli k›r›lma noktalar› oluflturan yap›lar› vard›r. Bu yap›lar›n mevcut bulun-
duklar› dönem içerisinde oluflturulma süreçleri, mimar›n izledi¤i yöntem, oluflturdu¤u tarz ve sonuç ürün mimari elefltirilerin bir öznesi olmufl-
tur. Karikatölye çal›flmas›nda ise mimarl›k tarihinde önemli yerleri olan mimarlar ve onlar›n yap›lar›n›n elefltirisinde, mimari elefltiri yöntemi
yerine temelinde muhaliflik olan, olumsuzlu¤un ötesinde çeliflkiyi vurgulayan k›saca akl›n elefltiri tavr›n› çizgi ile somutlaflt›ran bir elefltiri bi-
çimi yani karikatür kullan›lm›flt›r.

Çal›flmada öncelikle 12 adet mimar(lar), yap›lar›, benimsedi¤i tarz, içerdi¤i dönem ve yap›n›n temel özelliklerini içeren sayfalar haz›rland›.
Bunlar Andrea Palladio / Villa Rotonda, Le Corbusier / Rochamp fiapeli, Eric Mendelsohn / Einstein Kulesi, Philip Johnson / AT&T Binas› ve
Kendi Evi, Robert Venturi / Cephe Etüdleri, Ricardo Bofill / Abraxas Saray›, Mies Van Der Rohe / Almanya Pavyonu, I.M. Pei / Louvre Müze-
si, Norman Foster / Swiss Re, Frank Lloyd Wright / fielale Evi, Theo Van Doesburg, Cor Van Eesteren / Villa, Coop Himmelblau / Eskizler idi.
Haz›rlanan bu sayfalar kat›l›mc›lar Eren Okar, Serdar Uslubafl, Funda Baltac›, Derya Taflk›n, An›l Burhano¤lu, Gazal Erten, Fatma Gül Köksal,
Filiz fiahin, Banur Kaynar’a verildi. Burada istenilen kat›l›mc›lar›n mimar- yap›- tarz gibi verileri yapacaklar› okumalar ile elefltirilerini ka¤›da
karikatür yolu ile dökmeleri idi. Ortaya ç›kan ürünler karikatür yolu ile yap›lan elefltirinin kapsam› hakk›nda önemli fikirler vermektedir.

Ortak Özneleri Çizgi Olan ‹ki Dal›n Kesiflimi... 
Karikatür ve Mimarl›k...

Atölye Müzik

Müzi¤in Tasar›ma Dönüflmesi Üzerine...
Atölye Yürütücüleri: 

‹nci UZUN, Y., Mimar, Ar. Gör. 

T. Didem Akyol, Y., Mimar, Ar. Gör. 

Nezihat KÖfiKLÜK, Y., Mimar, Ar. Gör.

Mimarl›k ve müzik ilk bak›flta birbirlerinden oldukça farkl› iki sanat dal› olarak düflünülebilir. Zaman boyutu içinde ele al›nd›¤›nda  mimarl›k
ürünleri kütlesel ifade, kullan›c› ve bileflen hareketleri ile ›fl›k vb. gibi etkilerle görsel dinamizm kazanmakla birlikte do¤alar› gere¤i sabit ve sü-
rekli kabul edilebilirler. Müzik ise ses ve zaman aral›klar› ile flekillenen, iflitme duyusuna yönelik, görünür görsel etkisi olmayan ancak görsel
sanatlar› tamamlay›c› bir unsur olarak kullan›lmaktad›r. Müzik mimarl›¤›n aksine zaman içinde süreklili¤e sahip de¤ildir an içinde hissedilir, sü-
relidir. Ancak ritm, tekrar, uyum, modül, kompozisyon, oran gibi ilkeler her iki alan için de ortak kavramlard›r. 

Bunun yan› s›ra duygular›n d›flavurumu mimarl›kta görsel bir estetik kavram›n› olufltururken ayn› duygular müzikte seslerin oluflturdu¤u bir bü-
tünlü¤e karfl›l›k gelir. Benzer bir flekilde bir çok mimari ak›m ortaya ç›kt›klar› dönemin popüler müzi¤i ile benzer özellikler tafl›maktad›rlar. Bu-
radan yola ç›k›larak bir müzik parças›n›n elemanlar›n›n kullan›larak bir mimari tasar›m yap›labilece¤i sorusu akla gelmektedir. 

“Mimarl›k ve Müzik” adl› atölye çal›flmas›nda da, müzi¤in ve bir müzik parças›ndan alg›lanan modül,
oran, kompozisyon gibi teknik de¤erlerin yan› s›ra duygular›n da girdi oluflturdu¤u bir mimari tasar›m
ürününün nas›l olabilece¤inin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Bu ba¤lamda birbirinden farkl› temalar, ri-
tim ve enstrümanlar içeren üç müzik parças› belirli sürelerle atölye grubuna dinletilmifl ve her bir ö¤-
rencinin her bir müzik parças› için ellerinde bulunan oyun hamuru ve çeflitli malzemeler ile birer ta-
sar›m ürünü oluflturmalar› istenmifltir. Çal›flma sonucunda, ö¤renci grubunun ç›k›fl noktas›, büyük ço-
¤unlukla müzik ve mimarl›k aras›ndaki ritm, tekrar, modül, süreklilik veya müzi¤in grafik ifadesi, inifl
ç›k›fllar› gibi teknik benzerliklerden çok, belki kullan›lan malzemenin de elverifllili¤i nedeniyle müzik
parçalar›n›n uyand›rd›¤› çoflku, sükunet, ac›, karmafla, gibi soyut ve duygusal kavramlar üzerinden ya
da kendilerince oluflturduklar› düflsel öyküler üzerinden flekillenmifltir. 

‹lk parça, Brahams’›n Macar Dans› çeflitlemelerinden biri olan “5 no’lu sol minör Macar Dans›”’nda, önce çok yavafl  hüzünlü bir bölümle bafl-
lamakta, h›zl›, dinamik ve hareketli bir flekilde devam etmektedir. Ö¤renciler taraf›ndan bu iki karfl›tl›k aras›ndaki ak›c›l›k ve süreklilik simge-
lenmeye çal›fl›lm›fl; ilk bölüm hüzünle, ikinci bölüm mutlulukla ba¤daflt›r›lm›flt›r. Chemical Brothers’a ait, türü “trash metal” olarak nitelendiri-
len “Setting Sun” adl› ikinci parça sert, köfleli hatlara sahip, rahats›z edici bir melodinin tekrar›ndan oluflmaktad›r. Ö¤renciler bu parçadan ka-
os, isyan, s›k›nt› gibi duygular›n yan› s›ra h›z duygusu ve dinamizm gibi ç›karsamalar yapm›fllard›r. Morena Caraphicho taraf›ndan seslendirilen
“Chilli-Tic-tic-Tac” adl› 3. parça son derece hareketli bir ezgidir. Ö¤renciler parçadan tekrar, ritim, modül gibi kavramlar› hissetmifller, bunlar›
renklilik, mutluluk,  çeflitlilik gibi duygularla birlefltirerek tasar›ma dönüfltürmüfllerdir. 
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AKG Gazbeton firmas› ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi deste¤i ile gerçeklefltirilen
bu atölyede; 24 ö¤rencinin kat›ld›¤› çal›flmada önce yap›lacak eserlerin sergilenme-
si için mekan seçildi ve eskiz çal›flmalar› yap›ld›. Mekan›n ad›n› “AKG Gazbeton
Köflesi” koyan ö¤renciler daha sonra yap›lacak 2 duvar ve 20 tekil eseri tasarlay›p,
uygulad›lar. Tema kapsam›nda düflünülüp, tart›fl›lan konsept üzerinden yap›lan
eserler, ö¤renciler taraf›ndan sunuldu ve serginin aç›l›fl› yap›ld›.

Atölye Yürütücüleri: 

Ç›ng› Salman, Taner Berber, Saner Belli, Ali Haydar Pekdemir

Mimarl›k  Bölümü, 4.s›n›f ö¤rencileri

Atölye Gazbeton

“Tasarlanm›fl fiiir” Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Ahmet KÜÇÜK 

Y., Mimar, Ar. Gör. 

Perdeler 
Perdeler çekiliyor
Bulufltu¤umuzda
Böylece dünya
Mahçup yüzünü
Gizliyor bizden
‹ki fincan çay
Ayd›nlat›yor oday›
Oda gövdelerimizi
Gövdelerimiz
Tüm gizli bulaflmalar›..
Bar›fl Pirhasan
Beni Kimseler Senin Gibi Sevmedi 
Ba¤›r›yordum yirmi y›l
Sarhofltun
Kap› önündeydim
Yüzümün bir yan›
tüm aln›m
Dayal›yd› cama
Bir de avuç içlerim
Japon çiçekleri k›rm›z›
Bir de diken
Kap› önlerindeydim
Merdivenleri ç›k›yordun
Bütün kap›lar›n›n d›fl›ndayd›m hep
Böyleydi elimde de¤ildi biliyordun
Yamal› bohçam› dürdüm
Çekip gittim
Sen cama uzat›p parma¤›n› gece yar›s›

Bir fleyleri yazd›n
Ama senden olmal›yd› olacak çocuklar›m
Beni kimseler senin gibi sevmedi ki
Ne ö¤rendimse sevgi yoluna senden
ö¤rendim
Çocuktum büyüdüm 

Cengiz Bektafl

Size verilmifl olan fliirlerde kimi zaman bir obje, kimi zaman bir mekan, kimi zaman da
bir co¤rafya tan›mlanmaktad›r. Baz› durumlarda da sizlerin buldu¤u bir keflif olabilir bu.
Sizden beklenen, tan›mlanan nesnel veya nesnel olmayan ö¤elerin yaz› boyutundan ç›-
kar›l›p, çizgi boyutuna tafl›nmas›d›r. Öncelikle verilen fliirlerin flairlerinin kim oldu¤unu
bulman›z gerekecektir. As›l önemli nokta ise, fliirlerde anlat›lan ö¤elerin insan ö¤esi ile
nas›l iliflkilendirildi¤ini sa¤laman›z olacakt›r. 

Böylelikle, grafik anlat›mlar›n, fliirdeki anlam›n aç›¤a ç›kar›lmas›nda bir anlam keflfedici
ve dönüfltürücü gücünün olup olmad›¤› konusu tart›fl›labilecektir. Dilerseniz çizgi yerine
yaz›l› anlat›m› seçebilirsiniz. Grafik anlat›mlar, eskiz ve di¤er ifade araçlar› serbest b›ra-
k›lm›flt›r.

Anlat›m Alan›n›z: (dilerseniz daha fazla ka¤›t kullanabilirsiniz)
Salt Anlam: (tek kelime ile ifade ediniz)
.......

Böyle bafllam›flt›k atölyeye. fiairler aras›nda Küçük ‹skender, Akgün Akova, Bar›fl Pirha-
san, ‹lhan Berk, Edip Cansever, Cengiz Bektafl gibi flairler vard›. 10 kat›l›mc› (atölye 10
kat›l›mc› ile s›n›rland›r›lm›flt›), 2 misafirle atölye çal›flmam›z› yürüttük. fiiirleri defalarca
okuduk. Okudukça bafltaki amaca uygun  aramalar  yap›lmaya da bafllanm›flt›. Sonradan
flairlerden baz›lar›n›n mesleklerinden bahsetmeye bafllad›k. Çünkü onlardan baz›s› mi-
mar, sinemac›, ö¤retmen, serbest meslek sahibi veya t›p e¤itimi alm›fl flairlerdi. Elbette bu
seçimler tesadüfi de¤ildi. Bunu duymak kat›l›mc›lar› biraz daha heyecanland›rd›. fiairin
kim oldu¤unu ve anlam aramalar›n› daha dikkatli ve istekli yapmaya bafllam›fllard›. Bu
ipucu ayn› zamanda flairlerin kim olduklar›n› bulmalar›na da yard›mc› oluyordu. 

Bir süre sonra kat›l›mc›lar› grafik anlat›mlar için kendileriyle yaln›z b›rakt›k. Sonuç çok
flafl›rt›c› olmufltu. Yap›lan grafik anlat›mlarda fliirin çizgi yard›m›yla anlat›labilece¤i / an-
lafl›labilece¤i  ortaya ç›k›yordu. Sonuçlar aç›s›ndan de¤erli bir eylem oldu bu. Yani çiz-
gilerin okunmas› aflamas›nda kat›l›mc›lar›n katk›s›, fliir okumalar›ndaki anlam aray›fl›na
olan katk›lar›ndan çok daha fazlayd›. “Bence flöyle”, “Bence böyle” gibi yorumlar fazla-
laflt›. Mimar adaylar› olan kat›l›mc›lar›m›z anlam› gelifltirecek önerilerde bulunuyordu.
Baflkalar›na ait grafik anlat›mlara ilgi duyuyorlar, kendi önerilerini de söylüyorlard›. Bu
benim aç›mdan önem tafl›yordu. Çünkü atölye amac›na ulaflm›flt›. fiiirdeki bireysel oku-
ma ve anlam arama eylemini, atölye ortam›nda, tart›flma boyutuna çizgi yard›m›yla tafl›-
yabildik. Mimar olarak, en önemli ifade araçlar›m›z›, kendi mesle¤imizin d›fl›ndaki bir
alanda kullanabildik. Atölye çal›flmam›z› de¤erli ve kaliteli bir zaman dilimine dönüfltü-
rebildik. Daha da önemlisi mimarl›¤›n kollar›n›n ne kadar çok aç›labilece¤ini gördük ve
gösterdik. 
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Kentsel 
Dönüflüm 
Toplant›lar› 
I

Yay›na Haz›rlayan: 
Nilüfer Ç›narl›
106 s., 16.5x24.0 cm., SB., 
Mimarlar Odas› 
‹zmir fiubesi Yay›n›, 
‹zmir / Mart 2005, 
ISBN 975-395-841-2

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin Konak Belediyesi, fiehir Plan-
c›lar› Odas› birlikteli¤inde gerçeklefltirdi¤i toplant›lar›n bant
çözümünü içeren kitap, çok önemsenen, kentlerin sa¤l›klaflt›r›l-
mas›nda önemli bir aks olarak görülen "kentsel dönüflüm" tar-
t›flmalar›na bir katk› sunmay› amaçl›yor.

Kitap, toplant›lara konuflmac› olarak kat›lan; Tamer Baflbu¤,
Emel Göksu, Sezai Göksu, Baran ‹dil, Tuncay Karaçorlu, Emel
Kay›n, Y›ld›r›m Oral, Hasan Topal, Muzaffer Tunça¤ ve Hayat
Zengin Ünverdi'nin kentsel dönüflüm konusundaki görüfllerini
içeriyor

Ayr›ca kitab›n sonunda Baran ‹dil'in toplant›lar›n ard›ndan ka-
leme ald›¤› "Kentsel Dönüflüm Tart›flmalar› Ard›ndan... ‹zmir
Ümit Veriyor" bafll›kl› bir de¤erlendirme yaz›s› da yer al›yor.

Bu konudaki süregiden toplant›lar›n bant çözümlerinin önü-
müzdeki günlerde yay›na haz›rlanmas› öngörülüyor.

Afife Batur’a
Arma¤an
Mimarl›k ve Sanat
Tarihi Yaz›lar›

Yay›n Komitesi:  Günkut Ak›n, Nur Ak›n, Ayla Ödekan
343 s., 23x28 cm.,renkli, 
Literatür Yay›nc›l›k - ‹stanbul / fiubat 2005, 
ISBN 975-04-0306-1

Az bulunur verimlilikte bir bilim insanı olan Prof. Dr. Afife
Batur’un mimarlık tarihi u¤rafl›na yaptı¤ı katkılara bir teflekkür
niteli¤i taflıyan arma¤an kitabı, bir bölümü daha önce onun
ö¤rencisi olmufl meslektaflları tarafından kaleme alınmıfl otuzun
üzerinde yazıdan olufluyor.
Önsözünü Do¤an Kuban’›n yazd›¤› kitap Günkut Ak›n’›n “Afife
Batur, K›sa bir Dönem Portresi” metni ve Aygül A¤›r’›n derle-
di¤i “Afife Bat›r’un K›sa Özgeçmifli” ile bafll›yor. Sonras›nda ise
aralar›nda U¤ur Tanyeli, Stefanos Yerasimos, Zeynep Ahunbay,
M. Baha Tanman, Ayda Arel, Edhem Eldem, Jale Necdet
Erzen’in de bulundu¤u, mimarl›k ve sanat tarihi üzerinde yetkin
uzmanlar›n kendi alanlar›nda kaleme ald›klar› makaleler ile
sürüyor. 

“Kitap, koruma ile ilgili konulan, ilk ve temel bilgileri toplu ola-
rak vermeyi ve bir baflvuru belgesi olmay› amaçlamaktad›r. Ele
al›nan konu bafll›klar› aras›nda kültürel ve do¤al varl›klar›n ta-
n›mlar›, türleri ve bu varl›klar›n sorunlar›; korunma nedenleri-
korumayla ilgili uluslararas› ve ulusal yasal düzenlemeler; ko-
ruman›n finansman›ndaki ilkeler ve kaynaklar; korumayla ilgili
ulusal ve uluslararas› kurum ve kurulufllar; koruma uygulama-
lar›ndaki süreç; kültür varl›klar›n›n ça¤dafl yaflamda de¤erlendi-
rilmesi ve koruma/planlama iliflkileri bulunmaktad›r. Bu konu-
lar yurtiçi ve yurtdifli örneklerle aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Koruma alaninda baflvurulacak temel kaynaklar ve ülkemizde
yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler dizini kitab›n sonunda
yer almaktad›r.”

Kültürel ve 
Do¤al 
De¤erlerin 
Korunmas›
Emre Madran  •  Nimet Özgönül
189 s., 19.5x27.5 cm. 
Mimarlar Odas› Yay›n› - Ankara / fiubat 2005, 
ISBN 975-395-827-7
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