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‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

18

16

20

24

32

36

44

48

5

6

12

42

2Baflyaz›

3Haberler

Kunter Manisa Ödemifl-Konut Yerleflmesi
Rehabilitasyon Konulu Tespit
ve Tasar›m Çal›flmas›

Ö¤renciler:
Erhan Y›ld›z
Gökhan Kodalak
Mehmet Turunç
Ozan Özdilek

YTÜ Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü Bitirme Projesi Kapsam›nda

Ödemifl’de Kentsel Yenileme Projesi 

• Analitik Etüt Çal›flmalar›

• Ö¤rencilerin Proje Önerileri

Ödemifl’de Tasar›m Denemeleri

Jülide Kazas Demiralp

fiükrü Kocagöz

Erdal Onur Diktafl Sunufl

Ege Bölgesi’nde
Kentsel Çal›flmalar:
Ödemifl

Ülkü Alt›noluk

Dönüflüm-Kentsel Yenileme
Kavramlar› ve Yaklafl›mlar

Ali K›l›ç

Ödemifl’de Kentsel
Rehabilitasyon Projesi

Güngör Kaftanc›

Emel Kay›n

Bir Konferans›n Ard›ndan

Belgin Terim Hafif Çelik Çerçeve Sistem

Geleneksel Yap›lar ve Mekanlar

Sevinç Han›m Apartman›Yap› Tan›t›m

Yay›n Tan›t›m

Yap› Teknolojisi

Dosya:

Ödemifl’deki Sanayi Yap›lar›
Üzerine



2

EGEM‹MARLIK
2006/1 - 56

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 50 Yafl›nda

1955 y›l›nda kurulan fiubemiz 50 y›ld›r kesintisiz ola-
rak mesle¤in uygulanmas› için çal›fl›yor. fiubemizin
50.y›l›n› kutlad›¤›m›z dönemde Yönetim Kurulu so-
rumlulu¤unu üstlenmek çok onurlu ve bir o kadar da
sorumluluklu oldu bizler için.

Mimarlar Odas› 1954 y›l›nda ‹stanbul’da kuruldu ve
bir y›l sonra ilk flubeler olarak ‹stanbul, Ankara ve ‹z-
mir fiubeleri kuruldu.fiubemiz 1955 y›l›ndan bugüne
kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürdü. 

Bugün geldi¤imiz noktada Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi 17 Temsilcilik, 7 Oda Temsilcisi ile 3800 üyeye
hizmet vermektedir. 

Yaflanan 50 y›ll›k süreçte yönetim kurullar› ‹zmir ken-
ti ve hinterland› içinde bulunan bölgede önemli ko-
nularda kamusal kararlar üretti. Mimar›n ve mimarl›-
¤›n tan›t›lmas› için yo¤un çal›flmalar gerçeklefltirdi.
Kentle ilgili uygulamalarda önemli bir rol üstlendi.

50 y›l kurumlar›n yaflam›nda çok da uzun say›l-
mayabilir belki. 50 y›lda Oda çal›flmalar›nda eme¤i
geçenlere teflekkürler...

Mutlu, bar›fl içinde bir y›l diliyoruz

YÖNET‹M KURULU

fiube’den

Baflyaz›

Ege Mimarl›k’tan

Dergimizin bu say›s›nda bölgemizden bir ilçede yap›-
lan çal›flma “Ödemifl’te Kentsel Yenileme Projesi” yer
al›yor. Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü bi-
tirme projesi kapsam›nda  haz›rlanan ö¤renci projeleri
“Ödemifl’te Kentsel Rehabilitasyon Projesi”, “Dönü-
flüm-Kentsel Yenileme Kavramlar› ve Yaklafl›mlar”,
“Ödemifl Konut Yerleflmesi Rehabilitasyon Konulu
Tespit ve Tasar›m Çal›flmas›”, “Ödemifl’deki Sanayi
Yap›lar› Üzerine” bafll›kl› makalelerle desteklenerek
yay›nlan›yor. Bölge dergisi konumundaki Ege Mimar-
l›k’›n önümüzdeki say›lar›nda yerel araflt›rmalara yer
vermek istiyoruz. Bölgemizden bir yerleflime iliflkin bu
çal›flma için eme¤i geçenlere çok teflekkür ediyoruz.

fiükrü Kocagöz’ün “Sevinç Han›m Apartman›” bir aile
evinin öyküsü. Salt yap› tan›t›m olarak ele al›nmad›,
öncesinde orada bulunan evden bafllayarak yaflanm›fl-
l›klar anlat›ld›.

Belgin Terim “Hafif Çelik Çerçeve Sistem” bafll›kl› ma-
kalesinde çelik yap› sistemlerini anlat›yor.

“Geleneksel Yap›lar ve Mekanlar” Prof.Dr.Ahmet Eyü-
ce’nin son kitab›. Emel Kay›n’›n de¤erlendirme yaz›-
s›yla yer al›yor dergimizde.

‹yi y›llar.

YAYIN KOM‹TES‹
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Bruno Taut’un 125. Do¤um Y›ldönümü ve  Deutscher
Werkbund Berlin e.V.’nin iflbirli¤iyle  8-30 Kas›m tarihleri
aras›nda ‹zmir Sanat’da gerçekleflen Sergi fiubemiz ve Al-
man Kültür Merkezi birlikteli¤inde gerçeklefltirildi. Bruno
Taut sadece en önemli ça¤dafl mimarlardan biri olmakla
kalmay›p, 1907 y›l›nda kurulan Deutscher Werkbund’un da
ilk üyelerinden de biridir. 1880 y›l›nda Königsberg’de do-
¤an Bruno Taut hayat›n›n büyük bölümünü Berlin’de geçir-
mifltir. 1930 y›l›nda Berlin-Charlottenburg’daki Teknik Üni-
versite’nin Yerleflim ve Konut Bölümü’nde profesör olarak
çal›flm›flt›r. 1933 y›l›nda ‹sviçre’ye, sonra Japonya’ya ve en
son olarak 1936 y›l›nda Türkiye’ye iltica etmifltir. ‹stan-
bul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde Mimarl›k Bölümünün

yöneticisi, Anka-
ra’da Milli E¤itim
Bakanl›¤›’nda ‹nfla-
at Bölümü’nün flefi
olmufltur. 1938 y›-
l›nda ‹stanbul’da
hayata veda etmifl-
tir. 

Bruno Taut, Ber-
lin’de geriye bu ser-
gide sistematik ola-
rak envanteri ç›kart›lm›fl olarak yer alan çok say›da mima-
ri eser b›rakm›flt›r. Sergide planlar, fotograflar, renk örnek-
leri, maketler v.s. yard›m›yla Bruno Taut’un eserlerinin orji-
nal durumlar›, ara dönemleri (de¤ifliklikler, yenilemeler, ko-
ruma alt›na al›nma gibi) ve flu andaki durumlar› sunulmak-
tad›r. 

“Renkli Yap›lar›n Ustas› - Bruno 
Taut Berlin’de” Sergisi ‹zmir’deydi

Türkiye Mimarl›¤›nda Modernizmin
Yerel Aç›l›mlar› II
Kamunun dikkatini 20. yüzy›lda öne ç›kan Modernizm'e
çekmek ve “modern mimarl›k, tasar›m ve flehir planc›l›¤›
ürünlerini belgelemek ve korumak” amac›yla 1990 y›l›nda
oluflturulan uluslararas› bir kurulufl olan DOCOMOMO (DO-
cumentation and COnservation of Buildings, Sites and Ne-
ighborhoods of the MOdern MOvement)'nun Türkiye Çal›fl-
ma Grubu 2002 y›l›nda kurulmufl ve böylece Türkiye'deki
modern mimarl›k örneklerinin belgelenmesi ve korunmas›
ad›na bir giriflim bafllat›lm›flt›r. Üniversitelerin, Mimarlar
Odas›'n›n ve çeflitli mimarl›k yay›n organlar›n›n da benzer
giriflimlerinin son y›llarda h›z kazand›¤› gözlenmektedir. Va-
rolan literatürün s›n›rlar›n› aflmay› hedefleyen genifl kap-
saml› bir belgeleme çal›flmas›, dönem mimarl›¤›n›n daha
iyi anlafl›lmas› ve korunmas› yönünde etkin rol oynayacak-
t›r. 

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çal›flma Grubu, ilk kez 10-12
Kas›m 2004 tarihlerinde ODTÜ Mimarl›k Fakültesi taraf›n-

dan gerçeklefltirilen ve her sene tekrarlanmas› hedeflenen
“Türkiye Mimarl›¤›nda Modernizmin Yerel Aç›l›mlar›” bafll›k-
l› Poster Sunufllar› ile bu tür genifl kat›l›ml› bir çal›flmay›
bafllatmay› hedeflemifltir. Bu etkinli¤in ikincisi, 11-12 Ka-
s›m 2005 tarihlerinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›n-
dan, Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi'nde gerçek-
lefltirildi.

Erken 20. yüzy›ldan yaklafl›k 1970'lerin bafl›na kadar de-
vam eden süreçte üretilmifl olan modern mimarl›k örnekle-
rini görsel ve yaz›l› belgelerle tan›tan poster sunufllar› ayr›-
ca etkinlik boyunca sergilendi. 20. yüzy›l Türkiye mimarl›¤›-
n›n bugüne kadar belgelenememifl olan örneklerine, özel-
likle de Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir gibi büyük kentler d›fl›n-
daki üretime dikkat çekmesi ve oluflacak yeni bak›fl aç›la-
r›yla dönem mimarl›¤›n›n yeniden yorumlanaca¤› bir tart›fl-
ma ortam› yaratmas› bak›m›ndan önemli bir toplant›yd›.

DOCOMOMO_TÜRK‹YE ULUSAL ÇALIfiMA GRUBU POSTER SUNUfiLARI 

do.co.mo.mo_tr
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ÖDEM‹fi 

Ödemifl’te Kentsel Yenileme Projesi 

Ege Bölgesi’nde Kentsel Çal›flmalar:DOSYA
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Ege Mimarl›k Dergisi’nin temelde bir bölge dergisi olabilme ni-
yeti ve gayreti içinde oldu¤unu söylemek olanakl›d›r. Bu niyet
ve gayret farkl› dönemlerde de¤iflik fliddetlerde olmakla birlikte
varl›¤›n› ilk yay›mlan›fl›ndan bu yana sürdürmektedir. Güncel
sorunlar ilginin bazen bölge ve ülke s›n›rlar› d›fl›na ç›kmas›na
neden olmakla birlikte tüm bu ilgi genleflmesini yine yerel öl-
çekte yararlan›labilecek bir yönde kavramaya çal›flmak, bölge
s›n›rlar›n› ayn› zamanda bilgi ve ilgi alan›m›z›n s›n›rlar› olarak
görmemek bak›m›ndan da oldukça önemlidir.

Elbette do¤rudan bölge üzerine yap›lan çal›flmalar, görece ya-
rarc› bir perspektifle, emek ve zaman olarak daha çok kazanç
sa¤layabilir. Ancak di¤er yandan elde edilen verileri, ilgili bilgi
evreninde sa¤l›kl› bir biçimde de¤erlendirememek, onu genel
ba¤lamla iliflkilendirememek bu verilerin heba olma tehlikesini
de içermektedir. Bu nedenle ilgi alanlar›ndaki genleflmeleri ve
büzülmeleri uygun bir düzeyde kontrol alt›nda tutabilmek ge-
rekmektedir. Dengesiz bir da¤›l›m her iki alan›n da kendi üze-
rine kapanmas›na, di¤er alanlar ve ölçeklere  karfl› miyopi gelifl-
tirmelerine neden olabilmektedir.

Ege Mimarl›k Dergisi’nin somut kaynaklar› üzerinden konuya
yaklaflt›¤›m›zda ise metin, proje ve benzeri çal›flmalar›n a¤›rl›k-
l› olarak ‹zmir’den geldi¤i ve ilgi da¤›l›m›n›n çoklukla ‹zmir
merkez ve yak›n çevresi ile s›n›rland›¤› gözlenmektedir. Kay-
naklar›n bu biçimde s›n›rl› olmas› ile oluflan koflullar derginin
daha kapsaml› ve yetkin bir bölge dergisi olabilme yönündeki
çabalar›n› da olumsuz yönde etkilemektedir. Sonuçta nitelikli,
kapsaml› çal›flmalar›n Ege Mimarl›k gibi bir yay›n organ›nda ya-
y›mlanmas›, hem yeni çal›flmalar›n yap›labilmesi yönünde
özendirici olmas› hem de bölge üzerine olan bilgide gerekli
güncellenmeyi sa¤layabilmesi bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.

Bu noktada olas› çal›flmalar›n nitelikleri, kapsamlar› üzerinde
durmak gerekirse, flunu hemen söylemek olanakl›d›r, orta öl-
çekli de olsa bir yerleflimin tamam› üzerine kapsaml› kentsel ça-
l›flmalar yapmak pratik nedenlerden ötürü oldukça güç olmak-
tad›r. Belediyeler veya kimi kamu kurum ve kurulufllar› bu ça-
l›flmalar›, gerekli ve yeterli personeli, donan›m› olmamas› nede-
niyle ço¤u zaman kendi bünyeleri d›fl›ndan profesyonel kuru-
lufllara yapt›rarak, ifllerine yarayabilecek verileri elde etmeye
çal›flmaktad›rlar. Bu gereksinim profesyonel kurulufllar d›fl›nda
ço¤u zaman üniversitelerde ya da TÜB‹TAK ve benzeri kurum-
larda araflt›rma projeleri gibi araçlarla da karfl›lanmaktad›r. Üni-

versitelerin mimarl›k veya flehir ve bölge planlama bölümleri-
nin, kapsaml› bir ön çal›flma niteli¤inde olabilen, dönem proje-
leri ve ilgili stajlar› çerçevesinde yap›lan analitik etüt çal›flmala-
r› da bir seçenek olarak kullan›labilmektedirler. Pek çok küçük
belediye, d›flar›dan profesyonel hizmet al›mlar›na göre maliyet-
leri çok daha karfl›lanabilir olmas› nedeniyle böyle çal›flmalara
önem ve destek vermektedir. Ayr›ca bu çal›flmalarda ilgili mes-
lek odalar› da destek olmakta, böylece akçeli maliyeti al›nan
verime oranla oldukça düflük çal›flmalar yap›labilmektedir. 

Dergimizin bu say›s›nda yer verdi¤imiz, Ödemifl ilçesiyle ilgili
çal›flmalar›n bir bölümü, son olarak de¤indi¤imiz üniversite
eliyle bölüm içi rutin s›n›f projeleri kapsam›nda üretilmifl çal›fl-
malardan birisidir. Bu çal›flmalar Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mi-
marl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümünün 2004-2005 güz yar›y›l›
bitirme projesi kapsam›nda, Ödemifl’te bir bölge üzerine yap›-
lan analitik etüt sonucunda üretilmifl paftalarla, ö¤rencilerin bu
alan için yapt›klar› kentsel yenileme temal› projelerin bir bölü-
münü içermektedir. Bu çal›flmalara ek olarak, yine YTÜ mimar-
l›k bölümü, beflinci yar›y›l projesi kapsam›nda, Ödemifl’te tasar-
lanan farkl› ifllevli projelerin bir bölümü de dergide yer almak-
tad›r.    

Bunlar›n d›fl›nda, bu çal›flmalar› koordine eden Mimarl›k Fakül-
tesi akademik kadrosundan Prof. Dr. Ülkü Alt›noluk’un "Öde-
mifl’te Kentsel Rehabilitasyon Projesi" bafll›kl›, gerçeklefltirilen
çal›flman›n temel amac›n› seren ve  Ödemifl üzerine bir girifl ni-
teli¤inde yaz›lm›fl metni; Ö¤r. Gör. Dr. Ali K›l›ç’›n "Dönüflüm-
Kentsel Yenileme Kavramlar› ve Yaklafl›mlar›" bafll›kl›, bitirme
projesi temas› olarak öngörülen kentsel dönüflümün-yenileme-
nin teorik ve pratik temellerini irdeledi¤i ve çal›flma alan› ile
iliflkilendirdi¤i metni; Ar. Gör. Kunter Manisa’n›n çal›flma alan›
üzerine yap›lan analitik çal›flmada özellikle sosyal/demografik
yap›y› kavramaya çal›flan anketlerin sonuçlar› ve bu sonuçlar
üzerine yorumlar›n› içeren metni; Doç. Dr. Deniz Erinsel Ön-
der, Doç. Dr. Özen Eyüce ve Ar. Gör. Selim Ökem, taraf›ndan
haz›rlanan "Ödemifl’te Tasar›m Denemeleri" bafll›kl›, beflinci
yar›y›l projesi çal›flmalar›n›n proje raporlar›n› da önceleyen
metni, son olarak ta Y. Mimar Jülide Kazaz Demiralp’in "Öde-
mifl’te Sanayi Yap›lar›" bafll›kl› art›k aktif olmayan yada ifllev de-
¤iflikli¤ine u¤ram›fl kimi sanayi yap›lar› üzerine haz›rlam›fl oldu-
¤u metni bu say›da yer almaktad›r. t

Erdal Onur Diktafl, Y. Mimar
DEÜ Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama Bölümü

SUNUfi



Y›ld›z Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k
Bölümü’nde bitirme projesi alan üçü yabanc› uyruklu yirmi dört
ö¤renci, "Ödemifl’in kentsel rehabilitasyonu"nu proje konusu
olarak seçti. Jüri, Belediye baflkan› Mahmut Badem ile, farkl›
kesimlerden genifl bir kat›l›mla belediye kütüphanesinde ger-
çeklefltirildi. Ordu, Manyas› ve Dikmen caddelerinin çevreledi-
¤i, kentin sa¤l›ks›z bölümünü oluflturan, Meflrutiyet ve Türkmen
mahallelerinin bulundu¤u 13.5 Ha. alan›n rehabilitasyonu, dö-
nem bafl›nda proje konusu olarak verilmiflti. Bu alanda halen
büyük kesimini yafll› nüfusun oluflturdu¤u, 2500 kiflinin yaflad›-
¤› konutlar, günümüz yaflam standard›n›n alt›ndad›r. Ordu Cad-
desi günümüzde Ödemifl’i ‹zmir’e ba¤layan kent içi anayol,
Manyas› caddesi,1884 öncesi kenti Tire ve ‹zmir’e ba¤layan es-
ki yol, Dikmen caddesi ise bu iki yolu birbirine ba¤layan yol-
dur.

Ödemifl Belediyesi ile Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin katk›la-
r› ile düzenlenen projenin gerçekleflmesi halinde, "sa¤l›kl› bir
yaflama çevresi"nin oluflturulmas› sa¤lanm›fl olacakt›r. Kent
merkezine yak›n fakat kentsel sit s›n›r› d›fl›nda kalan bu alanda,
önceden belirlenen "korunacak binalar ve çevreleri" dikkate al›-
narak yap›lan projelendirme çabalar›, Ödemifl giriflinin "kent
kap›s›" anlam›ndaki sorununa çözüm getirmeyi de amaçlamak-
tad›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n da Ödemifl için sa¤l›kl› konutlar›n ve ken-
tin planlamas›, tasarlanmas› ve bunlar›n uygulamaya konulma-
s› yönünde aç›klamas› olmufltur.1

Ayr›ca, projede 5 Ha. olarak ayr›lan yeflil alan içinde: kültür-
e¤itim-sanat-bilim aks› oluflturularak burada kitapl›k, krefl, mü-
ze, aç›k-kapal› sinema, aç›khava tiyatrosu ile ayr›ca çarfl›, kah-
vehane, cafe ve lokantalar tasarlanarak alan›n rantabilitesinin
art›r›lmas› hedeflenmifltir.

Proje, bütün kesimlerin ortak hedefi haline gelen ve kentlerimi-
zin önemli beklentisine dönüflen "planlama" çabalar›na yerel
yönetim, sivil toplum kurulufllar› ve üniversitelerin ortaklafla ge-

lifltirecekleri katk›y› ortaya koymay› amaçlamaktad›r.

Öncelikle yerel yönetime ba¤l›, projeyi gerçeklefltirmeye yöne-
lik "organizasyonun" kurulmas› gereklidir.

Bu organizasyon:

Mülkiyet dokusunun analizi, mülkiyet haklar›n›n sa¤l›kl› olarak
ortaya ç›kar›labilmesi için kadastral paftalar›n haz›rlanmas›,
mevcut imar plan›na göre imar haklar›n›n irdelenmesi, emsali
oluflturan toplam inflaat alan›n›n arsaya oran›, rehabilitasyon
için organizasyon modelleri, yerel yönetim, kamu kurumlar›, si-
vil toplum kurulufllar›, özel flirketler, bölgede yaflayanlardan
oluflan aktörlerin belirlenmesi, ilgili yasalar, kaynaklar›n sa¤lan-
mas› ve uygulama sorunlar› kapsam›ndaki çal›flmalar› sürdür-
meli ve "dosya"y› haz›rlamal›d›r.

Bölgenin canland›r›labilmesi için, teritoryum belirlenerek: 

• düflünsel (tarih aç›s›ndan yeri)

• duygusal (kent silüeti veya do¤al çevre içindeki etkisi) 

• maddesel (kullanma de¤eri) anlama ve de¤ere sahip çekim
noktalar› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bunlar: Ethem Bey Helvahanesi,
Kat›rc› Han›, Küçükcami Meydan› ve Hal binas›, Eski Peynir Pa-
zar› ile tan›mlanmas› ve bak›m›n›n yap›lmas› gereken en eski
mezarl›kt›r (Dombakl› Mezarl›¤›).

Mimari Tasar›m 5 ö¤rencilerinin çal›flt›¤› konular ise, rehabili-
tasyon çal›flmalar›yla bütünlük sa¤lamak üzere yukar›da aç›kla-
nan kapsamda olmufltur. Çal›flma alan› olarak kentsel sit alan›
seçilmifltir.

NAAB (National Architectural Accrediting Board) akreditasyon
kriterleri çerçevesinde: 

• Kent ölçe¤inde, sorunlu bir alan›n mimari aç›dan ele al›narak
çözümlenmesi ve burada kentsel planlama ve mimari tasar›m
aras›ndaki iliflkileri irdelemek , 

• Özel karakter içeren bir doku içine yerleflecek yap›(lar›n) ta-
sarlanmas›,
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• Kent imaj› ve bunun, güncel tasar›mlarla korunmas› ve vur-
gulanmas›,

• Mimari tasar›m› etkileyen etkenlerin analizi,

• Mimari tasar›m›n di¤er disiplinlerle olan iliflkilerine yönelik
çal›flmalar,

• Mimar›n proje kapsam›ndaki di¤er sorumluluklar›, 

mimari tasar›mda kavram›n yol göstericili¤inin ve mimari ürü-
nün arka plan›ndaki düflüncenin tart›fl›ld›¤› fikir projesinin: kül-
tür, mekan, zaman, imaj, simge, anlam gibi kavramlar içerisin-
de ele al›nmas›,

• Kentsel çevre-ba¤lamsal uygunluk, biçim-çevresel konum,
ça¤dafl yap›m teknolojisi ve malzeme konular›n›n içeri¤i ve
bunlar›n tasarlamadaki kullan›mlar› Mimari Tasar›m 5 çal›flma-
s›n›n amac›n› oluflturmaktad›r.2 ve 3

Dünyan›n üçüncü verimli ovas› olarak bilinen, Eskiça¤ dünya-
s›n›n ünlü ozan› Homeros’un Ilias destan›nda "Asya çay›rl›¤›" ,
Ovidius’un ise "...geçmez oran›n bahar›..." diye tan›mlad›¤› Kü-
çükmenderes Havzas›’n›n önemli topraklar›n›n iskana aç›larak
yitirilmemesi için, bu rehabilitasyon projesi büyük önem tafl›-
maktad›r.4 ve 5

Küçükmenderes Havzas› ve ÖDEM‹fi

Yorumun, esteti¤in, de¤iflen teknolojinin etkisi, beceri ve u¤ra-
fl›n ortaya ç›kard›¤› sanatsal kavram› araflt›rmak gündemdeki
konulardand›r. Bu konular içeri¤inde: insan›, kültürü, mekan
seçimini, ekonomik ve sosyal koflullar›n›, de¤er yarg›lar›n› arafl-
t›rmak gerekmektedir. De¤iflen yaflam ve kullan›m olanaklar›-
n›n de¤erlendirilmesi, sanatsal ö¤elerin yan›nda kuramsal tavr›
da zorunlu k›lmaktad›r.

Ödemifl, co¤rafi konumu, kültürel zenginli¤i, tar›m potansiyeli
ve tarihsel geçmifli ile bölgenin ekonomik ve kültürel kalk›nma-
s› için model olabilecek verilere sahiptir. Kitlelerin e¤itime ha-
z›r olmas›, varolan do¤al, sosyal ve yap›sal de¤erleri nedeniyle
Ödemifl, e¤itim ve kültür bak›m›ndan geliflim potansiyeline sa-
hip bulunmaktad›r.

Kent, havzadaki yerleflim içinde "merkez" konumundad›r. Çev-
resindeki ilçelere uzakl›¤›: Salihli’ye 60 km., Kiraz’a 29 km.,
Beyda¤’a 28 km., Nazilli’ye 78 km., Tire’ye 31 km., Bay›nd›r’a
32 km.’dir. 

Ödemifl Bat› Anadolu’da, ‹zmir iline ba¤l› bir ilçedir. ‹lçe, ‹z-
mir’e 110 km uzakl›ktad›r. 2000 y›l› say›m›na göre kentiçi nü-
fusu 61.896, beldeleriyle birlikte 130.000’dir.

Küçükmenderes ›rma¤›n›n (Kaystros) sulad›¤› Küçükmenderes
ovas›, Ege denizine dik inen Bozda¤lar (Tmolos) ve Ayd›nda¤-
lar› (Messogis) aras›nda yer almaktad›r. Ova, 3.135 km2. yüzöl-
çümüne sahiptir. Bu ovada yer alan Ödemifl, 1700’lerde k›rm›-
z› boyan›n elde edildi¤i bir köy konumunda iken, bulundu¤u
ovada yetifltirilen boya bitkisi ile Eskiça¤lardan itibaren ifllenen
civa ve zincifre madenlerinin Efes ve ‹zmir liman› arac›l›¤›yla
ihraç edilmesinden dolay› h›zla geliflmifltir.6 1831 y›l›nda, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun ilk nüfus say›m›nda kentin ismi "kaza-

lar" aras›nda geçmektedir. Küçükmenderes ovas›n›n en önemli
kentleri, Tire (Teiera), Selçuk (Ephesos), Torbal› (Metropolis),
Bay›nd›r, Kiraz (Koloe), Beyda¤ (‘eski kent’ anlam›nda: Palaia-
polis), Birgi (‘Zeus’un kutsal yeri: Dioshieron), Bademli (‘›rmak
yurdu’ Potamia), Ovakent (Adagide), Konakl› (Adagüme) ve
Dadbey (Hypaipa)’dir.

‹ç Bat› Anadolu ürünlerinin ekonomik bir yolla denize (‹zmir Li-
man›na) ulafl›m›n› sa¤lamak amac›yla 1888 y›l›nda kente de-
miryolu getirilmifltir. Ödemifl’in eski kent merkezi, üç an›tsal
caminin: Küçük Camii (1811), Büyük Camii (1854) ve Yeni Ca-
mii (1912) aras›nda kalan aland›r. Bu alanda yer alan arasta,
1919-1922 y›llar› aras›nda Kurtulufl Savafl›m›z s›ras›nda ç›kan
yang›nlardan korunabilmifl Anadolu’nun önemli çarfl›lar›ndan-
d›r. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda yap›lan at›l›mlarla, bu eski mer-
kezin çevresinde yeni ticaret alanlar› oluflturulmufltur. Ulusal
mimarl›¤›m›z›n önemli ürünlerinin baz›lar› bu alanda yer al-
maktad›r. Kentin konut dokusu organik ve geometrik düzende
iki ayr› flemadan oluflmaktad›r.

Ulusal Kurtulufl Savafl’›m›z›n ilk direniflini, 31 May›s 1919 gü-
nü Ödemifl giriflindeki Hac› ‹lyas tepelerinde (flimdiki ‹lk Kurflun
Tepesi) 120 kifliden oluflan ve "Kuvay› Milliye" ismi verilen halk
kuvveti gerçeklefltirmifltir.

Anadolu’da ilk kez, düzenli bir ordu d›fl›nda halk›n içinden
kaynaklanan bu hareket, birçok kaynakta yak›n tarihimiz aç›-
s›ndan çok önemli bulunmaktad›r:

• "...Ödemifl’te baflta kaymakam olmak üzere bütün devlet me-
murlar› ve halk, silahla direnifle karar vermiflti..." 

(Genel Kurmay Baflkanl›¤› Harp Tarihi Dairesi Resmi Yay›nlar›
Seri No:1, Türk ‹stiklal Harbi, C.2, Bat› Cephesi, 1. K›s›m,
Sh.91)

• "... Ödemifl’te kurulan ilk silahl› halk kuvvetine verilen Kuva-
y› Milliye ismi, her tarafta benimsenmifl, bundan sonra birbiri
ard›na kurulan mahalli silahl› halk kuvvetleri "Kuvay› Milliye"
ismini alm›fllard›r..." (Müderriso¤lu,A., Kurtulufl Savafl›, C.1,
Sh.190)  

Ödemifl’te ayr›nt›dan kent ölçe¤ine kadar h›zl› bir de¤iflim ya-

Manyas› Caddesi. Sa¤da Kat›rc› Han, 1990’lar
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flanmaktad›r. Verimlilik aç›s›ndan dünyada üçüncü s›rada gös-
terilen ovan›n imara aç›lan topraklar› h›zla yap›laflmaktad›r. Di-
¤er yandan, eski kentin kullan›m›nda sorunlar yaflanmaktad›r.
Bu tablonun oluflmas›ndaki en önemli etken imar plan›n›n ge-
re¤inden büyük yap›lmas› ve h›zl› olmamakla birlikte nüfus ar-
t›fl›d›r. Nüfus art›fl›, kendi iç dinami¤i, köyden kente göç ile bafl-
ka kentlerden Ödemifl’e göçten kaynaklanmaktad›r. 

Ödemifl kent içi yerleflimi kadar çevre verileri ile de bir bütün
oluflturmaktad›r. Özellikle Bozda¤, Gölcük, Lübbey, Dadbey,
Bademli, Adagide, Adagüme, Beyda¤ ve Birgi’nin önemi bü-
yüktür. 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, ulus-
lararas› organizasyonlarla uzun y›llard›r ‘Birgi’ araflt›rmalar›
yapmaktad›r. Özellikle Utrecht (Hollanda) Üniversitesi’nden
Hollanda’n›n ‹stanbul’daki Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Machiel Kiel’in "Birgi’nin tarihi, tarihi co¤rafyas› ve vak›f
belgeleri" araflt›rmas› önemli sonuçlara ulaflmam›z› sa¤lamakta-
d›r.7 Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nin Birgi yaz
okulu programlar›, Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi
bünyesindeki Galata Grubu’nun Birgi çal›flmalar›, l’Ecole
d’Architecture de Paris La Defense’dan Prof. Alain Borie ve
Prof. Dr. Pierre Pinon dan›flmanl›¤›nda düzenlenen organizas-
yonlar ve al›nan rölöveler, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mi-
marl›k Bölümü’nün proje çal›flmalar› bilim kurulufllar›yla flehrin

ilgisini gündemde tutan ilk kurumsal etkinliklerdir. Mimar Si-
nan Üniversitesi’nin 1998’den itibaren programlad›¤› ‘Birgi Yaz
Alan Çal›flmas›’ uygulamas›, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimar-
l›k Fakültesi’nin yöredeki araflt›rma ve çal›flmalar›, yukar›da sa-
y›lan etkinliklerin geliflerek devam etmesine vesile olmaktad›r.

Ege Bölgesi’nde, Bozda¤lar›n yamac›na kurulmufl olan Birgi ise
tarih boyunca kendisinden sürekli söz ettirmifl eski bir yerlefl-
medir.

Engebeli arazi yap›s› kente peyzaj özellikleri katarken, Küçük-
menderes Irma¤›’n› besleyen Birgi Çay›’n›n iki kolla flehir için-
den geçmesi ona ayn› zamanda bir "su flehri" olma özelli¤i ka-
zand›rm›flt›r.

Birgi Ayd›no¤lu Beyli¤i’nin ilk baflkentidir. Denizcili¤i ile ün
yapan bu beyli¤in kazanc›n›n büyük bölümünü, Venedik-Ce-
neviz ticari iliflkileri oluflturmufltur.

Küçükmenderes vadisinin bu özgün yerleflimi, kimi zaman de-
ri, ipek ipli¤i ve dokumac›l›k konular›ndaki üretimi ve bunlar›n
ticaretiyle en zengin fleklini bulmufl, kimi zamanlarda deprem-
ler (1653, 1846-1850) veba salg›n› (1560, 1865) yang›n (1922)
ve sel bask›n› (1939) nedeniyle en zor zamanlar›n› yaflam›flt›r. 

Kurtulufl Savafl›’nda Yunanl›lar bölgeden çekilirken kentin üçte
ikisi yanm›flt›r.

Kentin geliflim süreci
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Gezginlerin sözünü ettikleri "kentin türlü renklere boyanm›fl ev-
leri" art›k o renklerle yoktur. Ancak Birgi, dünya literatürüne
geçmifl Birgi Ulu Camisi, Çak›ra¤a Kona¤›, Güdük Minare Mes-
cidi gibi önemli binalar›n yan›s›ra, kent dokusu ve do¤al özel-
likleriyle de gündemini günümüzde de koruyan bir beldedir.

Yerleflim, 17. yüzy›la kadar medreseleriyle, vak›flar›yla Osman-
l›’n›n önemli bir kentidir.

Birgi’nin önemi y›llar öncesinden saptanm›flt›r. Ödemifl imar
plan› yar›flmas›nda (1944) aralar›nda ünlü flehirciler Paul Bo-
natz, H. Prost, G. Öelsner, Prof. Ernst Reuter’in de bulundu¤u
jüri, o zamanki dille raporunda; "Birgi, tabiat›n bahfletti¤i her
türlü güzellikler içinde ve bir tarihi k›ymeti de tafl›rken onun bu
vaziyetten istifade edemedi¤ini" projelerde Birgi’nin yeterince
de¤erlendirilmedi¤ini aç›klar.

Jürinin bu önerisi üzerine, Ödemifl ‹mar Plan› yar›flmas›n› kaza-
nan proje ekibi, Birgi için de imar plan› haz›rlam›fllard›r.

Birgi, do¤al, tarihsel, mimarl›k özellikleriyle ‹ç Bat› Anado-
lu’nun en önemli sitlerindendir.

Kent, ça¤lar boyunca gezginlerin de ilgisini çekmifl, seyahatna-
melerde genifl yer bulmufltur: 

• "... kibar kibar konuflarak elimden tutup beni yan›bafl›na oturt-
tu... Derse baflland›; müderris temel ve yard›mc› bilgiler üzeri-
ne sözü açt›. Ders bitince kalk›p hücrelerden birine gitti ve bu-
ras›n› benim için döfletmeye, haz›rlamaya giriflti..." ‹bn-i Batuta
(1312)

• "... Ulemas› çoktur. Kalesi Bozda¤ dibinde bal›ks›rt› gibi bir
bay›r üzerindedir. ‹ç kale hala mamurdur. Evleri kiremitli olup
ikibinalt›yüz adettir. Tire’den gelirken Birgi ba¤ ve bahçeden
hiç görülmez. K›rkyedi un de¤irmeni olup inciri, nar›, üzümü,
ipek ipli¤i meflhurdur ..." Evliya Çelebi (17. yy)

• "... Türlü renklere boyanm›fl evleri zengin bir manzara olufltu-
rur. Güzel a¤açlar sokaklar›n› gölgelendirir. Birçok köy zeytin
a¤açlar›n›n alt›nda gizlenmifl gibidir. Di¤er tarafta Ayd›n da¤la-
r› morumsu bir renk alarak ufka do¤ru uzan›r ..." Charles Texi-
er (1835)

• "... Ödemifl’ten Birgi’ye gelirken yol üzerinde genifl zeytinlik-
ler ve eflsiz güzellikte manzaralarla karfl›lafl›l›r. En ilgi çeken
özelli¤i içinden geçen çay›d›r. Köprü etraf›ndaki ç›narlarla çok
hofl bir görüntüye sahiptir ..." G. Weber (1891)

‹.Ö. 1. YY.’dan itibaren k›y›daki zengin ve güçlü liman kenti Ep-
hesos’un  etkisi alt›na giren Kiraz yöresi (Kilbianos), bu neden-
le Cilbiani agri Ephesiorum yani Efeslilerin Kilbias› ismini ald›.
Bozda¤lar ve Ayd›nda¤lar› aras›ndaki bu zengin ve güzel vadi,
özellikle h›zl› koflan atlar›yla ünlüydü. 8

Küçük menderes havzas›n›n bulundu¤u topraklar, Eskiça¤’da
Lydia bölgesi s›n›rlar› içinde yer almaktayd›. Lydia halk›, sosyal
ve ekonomik yaflamlar›na büyük katk›lar sa¤layan, topra¤›n› su-
layan Küçükmenderes ›rma¤›n› (Kaystros) kutsay›p tanr›laflt›rd›-
lar. Irma¤›n onlara k›zarak getirece¤i sel bask›nlar›ndan korkup
insan biçiminde heykellerini yapt›lar ve bunlara tapt›lar. Irma-
¤›n tanr›s›n›, bast›rd›klar› sikkeler üzerinde betimlediler.9

Ayn› flekilde, Bozda¤lar’›n (Tmolos) görkemli bedenine de bir
tanr› kimli¤i yak›flt›rd›lar. Antik kaynaklardan saptad›¤›m›z bil-
gilere göre Bozda¤, tüm da¤ tanr›lar gibi toprak anan›n o¤lu
olarak kabul görmüfltür. Baz› kaynaklarda, Ares’in (savafl tanr›-
s›) o¤lu olan Lydia kral›d›r. Ünlü Latin ozan› Ovidius Meta-
morphoses (Dönüflümler) adl› eserinde, Bozda¤’›n tanr›s› Tmo-
los’u " bafl›nda mefle ve mefle palamutlar›ndan oluflan bir çelenk
bulunan, mavimsi saçl› tanr›" olarak tan›mlam›flt›r; ayr›ca Apol-
lon ve Marsyas aras›nda Bozda¤’da gerçekleflen bir çalg› yar›fl-
mas›n›n yarg›c› olarak anlatm›flt›r. 10

Ovidius, yine ayn› eserde, Küçükmenderes havzas› ile ilgili bir
miti anlatm›flt›r: Arakhne, dokuma ve nak›fl sanat›nda büyük
üne sahip, Hypaipa kentinde yaflayan bir genç k›zd›r. Antik
Hypaipa kenti, bugünkü Ödemifl’in 5 km. kuzeybat›s›ndaki
Dadbey köyünün bulundu¤u yerdedir. Tanr›ça Athena, Olym-
pos da¤›nda dokumac›l›kta birinciydi. Athena bir gün Hypaipa
kentinde yaflayan Arakhne’nin dokumac›l›kta eflsiz bir güce sa-
hip oldu¤unu duyarak Olympos da¤›ndan Lydia’ya, Hypaipa
kentine gitti. Arakhne’nin oturdu¤u kulübede genç k›z›n mari-
fetlerini kendi a¤z›ndan dinledikten sonra, Arakhne’nin kendi-
siyle boy ölçüflmesine dayanamad› ve onu yar›flmaya davet et-
ti. ‹kisi de tezgahlar›n› kurup mekiklerini çal›flt›rmaya bafllad›-
lar. Alt›n, gümüfl, gökkufla¤› renkli kumafllar dokundu. Yar›flma
sona erince Athena, Arakhne’nin dokudu¤u kumafl›n kendi do-
kumas›ndan geri kal›r yan› olmad›¤›n› gördü; öfkeyle bir mekik
geçirdi eline; Arakhne’ye bu mekik ile vurdu. Buna çok üzülen
Arakhne ise gidip kendini bir a¤aca ast›. Sonradan bu yapt›¤›na
üzülen Athena büyülü bir su haz›rlayarak k›z›n üzerine döktü.
Arakhne o anda bir örümcek oldu ve dokumac›l›¤›ndaki ustal›-
¤›n› sonsuza dek sürdürdü.

Henüz bilimsel kaz›lar›n da yap›lmad›¤›, dünyan›n önemli yer-
leflimlerinden say›lan Hypaipa kentine, sahip oldu¤u kültürel
de¤ere ve üne sahip ç›k›lmamaktad›r.

Kentin Geliflim ve De¤iflim Süreci
1705  Birgi’ye ba¤l› bir köy,
1850  Hasar veren deprem,
1875’ler Arastada Emmio¤lu Mustafa A¤a sebilhanesinin oldu-
¤u binada ilk telgrafhanenin kuruluflu,
1881  ‹lk kez belediye oluflu,
1888  Demiryolu getirilmesi (çevre belde ve köylerden ürünle-
rin kente getirilmesi, Ödemifl’in bir Pazar yeri olmas›,
1888  Hasar veren deprem,
1892  Nüfusu: 9.130,
1895  Bat› Anadolu’da birinci kalitede tütün yetifltiren önemli
merkezlerden biri olmas›,
1900  3517 ev, 871 dükkan, 27 han, 3 hamam, 1 zeytinya¤›
fabrikas›, 1 un de¤irmeni, 1 zeytin ve üzüm s›kma iflli¤i,
1904  Nüfusu: 15.981,
1908  6 fliddetinde hasar veren deprem,
1910  ‹ngiliz flirketlerinin kiralad›¤› tren ile getirdikleri tar›m
araçlar›n›n sergilenmesi ve bunlar›n çal›flt›r›lmas› gösterisi,
3 Eylül 1922 Ödemifl’in Kurtuluflu,
1922  Dal pazar›nda Karagözo¤lu Hüseyin Bey’e ait fabrikada:
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y›lda 615 kg tahin, 641 kg helva, 128 kg susam ya¤› üretilme-
si,
1922  Meflrutiyet caddesinde Karagözo¤lu Ethem Bey’e ait fab-
rikada: y›lda 384 kg tahin, 1282 kg helva, 40 kg susam ya¤› üre-
tilmesi,
1923  Yang›n: 6 ev, 1 cami,
1923  674 bin kg patates, 383 bin kg kendir üretimi
1925  Kendir pazar› yang›n›: 2 han, 4 ev, 8 dükkan,
1927  Ödemifl urganc›lar cemiyetinin kuruluflu,
1927  3 milyon kg incir, 28 bin kg ipek böce¤i kozas› üretimi,
1927  Akseki Ticaret Bankas›, Esnaf ve Ahali Bankas› (1928), ‹fl
Bankas› (19. flube, 1929) flubelerinin aç›lmas›,
1928  Ödemifl ve çevresi "incir ormanlar› ile kapl›" olarak tarif
ediliyor,
1928  1933 Ortalama bir milyon kg zeytinya¤› üretimi, 
1929  Sel bask›n›: 8 kifli yaflam›n› yitirdi,
1938  Türkiye’de ‹stanbul, Ankara, ‹zmir’den sonra otomatik
santrale kavuflan ilk kent,
1942  "Ödemifl Dokumac›lar Kooperatif fiirketi" kuruluflu,
1944  ‹mar plan› yar›flmas› düzenlenmesi,
1945  Bat› Anadolu’nun en ileri ipek üretim merkezi,
1948  Halkevi binas›n›n aç›lmas›,
1948  Benzeri sadece ‹stanbul’da bulunan PTT binas› yap›lmas›,
1949  Ödemifl-‹stanbul telefon hatt›n›n aç›lmas›,
1986  Nüfusu: 47.475,
1990  Nüfusu: 51.620,
2000  Nüfusu: Kent içi: 61.896. Çevresi ile : 130.000

Kentin Kaynaklar›

Kentin kaynaklar› befl ana bafll›k alt›nda toplanabilir:
1. Kültür, Arkeoloji ve Mimarl›k Kaynaklar›
Kent, tarih, mitoloji, sanat ve mimarl›k aç›s›ndan zengin biri-
kimlere sahiptir. Ödemifl Arkeoloji Müzesi’nde onbinin üzerin-
de arkeolojik ve etnografik eser bulunmaktad›r. Ephesos, Sar-

des, Aphrodisias antik kentlerinin oluflturdu¤u üçgenin içinde
kalan Ödemifl, k›fl, do¤a ve kültür turizmi için olanaklara sahip-
tir. Tarihteki önemli yollardan Susa yolu yak›n›nda olan kentin,
önemli beldelerinden 8 km uzakl›ktaki Birgi, tarihte baflkentlik
yapm›fl ve bu deneyimin izlerini günümüze tafl›m›flt›r. Öde-
mifl’e 5 km uzakl›ktaki Hypaipa ise, Eskiça¤da dokumalar› ile
ünlenmifl; Arakhne mitolojisi ile ismini bütün dünyaya duyur-
mufl olmas›na ra¤men, henüz bilimsel kaz› ve çal›flmalar›n ya-
p›lmad›¤› önemli bir antik kenttir.

2. Sosyal Kaynaklar
Ödemifl Ticaret Borsas›, 8 meslek komitesi ve 350 üyeye sahip
bulunmaktad›r. Sivil toplum kurulufllar›, meslek odalar› ve
Ödemifl’ten yay›n yapan radyolar, TV ve 4 yerel gazete kentin
sosyal kalk›nmas›nda etkin rol oynamaktad›r.

‹lçede 14 adet sivil toplum kuruluflu bulunmaktad›r. Bunlar;
Türk Hava Kurumu, K›z›lay Derne¤i, Atatürkçü Düflünce Der-
ne¤i, Muhtarlar Derne¤i, Yard›m Sevenler Derne¤i, Sanat Se-
verler Derne¤i, Ödemifl Genç ‹fl Adamalar› Derne¤i, Genç
Ufuklar Derne¤i, Halk Evi, Çekül Vakf›, Ödemifl E¤itim Vakf›,
Çevre Vakf›, Sa¤l›k Vakf› ve Hadimi E¤itim Vakf›d›r.

‹lçede bulunan Meslek Odalar› ise 21 adettir. Bunlar; Ticaret
Odas›, Ticaret Borsas›, Ziraat Odas›, Esnaf Kefalet Kooperatifi,
Tarifl, fioförler Odas›, Sarraf ve Kuyumcular Odas›, Marangoz-
lar ve Mobilyac›lar Odas›, Madeni ‹fller Odas›, Berber ve Ku-
aförler Odas›, G›da Maddeleri Odas›, Terziler Odas›, Ayakkab›-
c›lar Odas›, Çiftçi Mallar› Koruma, Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si Ödemifl Temsilcili¤i, ‹nflaat Mühendisleri Odas›, Elektrik Mü-
hendisleri Odas›, Makine Mühendisleri Odas›, Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odas› Temsilcilikleri, Mali Müflavirler ve
Muhasebeciler Odas›, Tar›m Kredi Kooperatifi’ dir.

‹lçede 1 adet cep sinemas›, her türlü panele ve konferansa ye-
terli durumdaki 2 adet Kültür Evi ve 1 adet fiehir salonu, 1 adet
resim sergisi salonu bulunmaktad›r.

Kent Merkezi Girifli, 1998
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Türkmen Mahallesi  Yeflil Sokak (Do¤uydan Bat›ya)

Türkmen Mahallesi  Renkli Sokak (Bat›dan Do¤uya)
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Not 1 - Bu çal›flma, y›llard›r Havza’n›n ve Ödemifl’in "geliflimi" için y›lmadan çal›flan ve yazan gazeteci Mustafa ERDAL, araflt›rmac›-tarihçi Behiç Galip YAVUZ ve topra¤›n kaybedilmesi tehlikesine karfl›
bizi her zaman yaz›lar›yla uyaran Özkan AKGÜN’e arma¤an edilmifltir.
Not 2 - Ad› geçen araflt›rma; YTÜ/BAP taraf›ndan desteklenmektedir. Proje No: 25-03-01-03
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2 2003-2004 Güz yar›y›l› Stüdyo 5 kapsam›nda haz›rlanan çal›flma föyü, ‹TÜ.  Turgut, H. , Erözü, C. (‹TÜ), Çahantimur, A. (UU), Warfield, J. (USA), Alt›noluk, Ü. (YTÜ)
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nin iki kez düzenledi¤i: "Ege’de kültür, mekan, zaman" sempozyumlar›, bölgenin birikimlerini paylaflma ve yararlanma olana¤› sunmufltur.
4 Homeros, llias, ll. 458.
5 Ovidius, Metamorphoses, V.386
6 Vitruvius, Mimarl›k Üzerine On Kitap (Çeviren : Suna Güven), 3. Bask›, ‹stanbul 1998, Syf. 159.
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9 Alt›noluk, S. , Küçükmenderes Irma¤› Kaystros, Küçükmenderes Gazetesi, S. 681, Ödemifl, 30.09.2004
10 ALTINOLUK, S. , " Ovay› Gözleyen Tanr› Tmolos Bozda¤", Arkeoloji ve Sanat Dergisi, S. 119, ‹stanbul, 2005.
11 Homeros, llias, ll.458.
12 Ekinci, O., Ödemifl’te Yeniden Mimarl›k, Cumhuriyet Fazetesi, 8 Eylül 2005.

3. Tar›msal-Ekonomik Kaynaklar

Ödemifl’in yüzölçümü 107.900 hektard›r. 2000 y›l›ndaki say›-
ma göre nüfusu 61.896’d›r. Kent topraklar›n›n % 36’s› tar›m
arazisidir. Hayvanc›l›k geliflmifltir. Patates, incir, zeytin, kesta-
ne, yafl sebze ve meyve yetifltirilir ve yurtiçi ve yurtd›fl›na pazar-
lan›r. Türkiye genelindeki meyve fidanlar›n›n % 55’i Badem-
li’de üretilmektedir. Tekstil, ipek dokuma, ç›rç›r, dökümhaneler
ve zeytinya¤› fabrikalar› ilçenin sanayisini oluflturur.

4. E¤itim-Ö¤retim Kaynaklar

Ödemifl’te yüksek ö¤retim kurumu olarak, Ege Üniversitesi Sa¤-
l›k Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulu bulunmaktad›r. 

Ödemifl merkezinde, okul kütüphaneleri hariç olmak üzere
15.000 kitap kapasiteli Belediye Kütüphanesi ile 20.000 kitap
kapasiteli Halk Kütüphanesi mevcuttur. Halen ifllevini sürdüren
8 özel dershanede toplam 2514 ö¤renci ö¤renim görmektedir. 

Ödemifl ve beldelerinde 10 lise, 1 Mesleki E¤itim merkezi bu-
lunmakta ve bunlarda toplam 5.185 ö¤renci e¤itim ve ö¤retim-
lerini sürdürmektedir

Toplam 448 yatak kapasiteli 4 özel ö¤renci yurdu bulunmaktad›r.

5. Sa¤l›k, Spor ve Konaklama ile ilgili Kaynaklar

200 yatakl› Dr. Aytun Ç›ray Devlet Hastanesi, 50 yatakl› Halil
Kaya Devlet Hastanesi, ‹lçe Merkezinde 6 adet Sa¤l›k Oca¤›,
Beldelerde 11 adet sa¤l›k oca¤›, ‹lçe merkezinde Verem Savafl
Dispanseri, 112 Acil Servisi, Ana Çocuk Sa¤l›¤› Aile Planlama-
s› Hekimli¤i, K›z›lay Kan Merkezi, Bölge Halk Sa¤l›¤› laboratu-
ar›, 7 adet Sa¤l›k Evi, 3 adet özel poliklinik, 4 adet özel labora-
tuar, 54 adet eczane, 74 adet özel muayenehane Ödemifl ve
beldelerinin sa¤l›kla ilgili kurum ve kurulufllar› oluflturur.

Ödemifl merkezindeki 8 otelde, 396 yatak kapasitesi bulun-
maktad›r.

Atletizm pisti de bulunan 7500 seyirci kapasiteli Saraco¤lu
Stadyumu, 2500 seyirci kapasiteli ‹lk Kurflun Kapal› Spor Salo-
nu ve yüzme havuzu Ödemifl ve çevresine spor yapma olana-
¤›n› sunar.

Küçükmenderes Havzas› eski ça¤lardan itibaren uygarl›k, sanat
ve üretim konular›nda öncü olmufltur. Dünyada paran›n ilk kez
bu topraklardan do¤an ›rmakta bulunan elektrondan elde edil-
mesi, uygarl›klar›n befli¤i olmas› ve do¤al zenginlikleri ile bu
bölge, her zaman önemli olmufltur. "Asya" isminin ilk kez Kü-
çükmenderes Havzas›’ndaki topraklar için kullan›ld›¤› daha
sonra Bat› Anadolu, Anadolu ve sonunda bütün k›tan›n ismi ol-
du¤u bilinmektedir.11

Bat› Anadolu’daki bu havzan›n önemli kenti Ödemifl, ‹zmir’in
en büyük ilçesidir. Ödemifl tarihsel-kültürel aç›lardan odak
noktas› konumundad›r. Havzan›n yer ald›¤› co¤rafya, günü-
müzde de do¤al, yap›sal, kültürel zenginliklere sahiptir. Bu böl-
geyi oluflturan kentlerin dokusu, an›tsal yap›lardan ve tipolojik
olarak genifl bir yelpazeyi içeren binalardan oluflur.

Çevre, kültür, tarih, mitoloji, sanat e¤itimi, arkeoloji için gerek-
li birikimi ö¤rencilere ve araflt›rmac›lara sunmaktad›r. Burada
kültür, tarih, yaflam ve mekan›n birlikte etkileflimleri, ö¤rencile-
re ve ö¤retim elemanlar›na uygulama ile iç içe olma olana¤›
sa¤lar.12 Müzeler, ören yerleri, henüz gün ›fl›¤›na ç›kar›lmam›fl
antik kentler, höyükler, ö¤rencilerin görerek, yaflayarak e¤itil-
meleri için elveriflli bir ortam haz›rlar. t



Günümüzün en önemli problemlerinden birisi h›zl› nüfus art›fl›
ve bu art›fl koflutunda kentleflme oran›ndaki h›zl› art›flt›r. Günü-
müzde dünya nüfusunun yar›s›ndan fazlas› art›k kentlerde yafl›-
yor. Dünya Bankas›’n›n tahminlerine göre dünya toplam nüfus
art›fl›n›n %88’i h›zla geniflleyen kentsel alanlarda görülecek  ve
bu kentsel büyümenin % 90’› geliflen dünya içinde eriyecektir.
Günümüzde dünya nüfusu 6.2 milyar› geçerken, bu nüfusun
yaklafl›k 4.7 milyar› kentlerde yaflamaktad›r. Ülkemize bak›ld›-
¤›nda 1990 y›l›nda toplam nüfusun % 51’i kentlerde yaflarken,
bu oran 2000 y›l›nda, % 59’a ç›km›flt›r. Günümüzde ise bu ora-
n›n % 65 dolaylar›nda oldu¤u, bir baflka ifade ile toplam 70
milyon nüfusun yaklafl›k, 45 milyonunun kentlerde yaflad›¤›
tahmin edilmektedir. Buradan da anlafl›laca¤› üzere, h›zl› nüfus
art›fl› ve bu ba¤lamda kentsel nüfusun art›fl›, geçmiflten günü-
müze süreç içinde de¤iflen farkl› dinamiklerin etkisi ile kentleri
dönüfltürüp, biçimlendirmifllerdir. Bu dinamiklerin en etkilisi
olan ekonomi bu farkl› süreçlerde faaliyet biçimlerinde farkl›l›k-
lar olmas›na ra¤men her dönem kentlerin gelifliminde ve biçim-
lenmesinde baflrol oynam›flt›r.  

19. yüzy›lda bafllayan sanayileflme ve koflutundaki geliflmeler,
kentlerde fiziksel, sosyal ve ekolojik yap›da y›k›c› dönüflümlere
yol açm›flt›r. Günümüzde ise teknoloji ile bilgi ça¤›n› gelifltiren,
biçimlendiren yeni iletiflim sistemlerine dayal› ekonomik anla-
y›fl,  bir taraftan kent ve çevresindeki tar›m alanlar› ve do¤al
alanlar›, finans, bilgi ve hizmet üretim merkezleri, konut, al›fl-
verifl, rekreasyon gibi yeni, farkl› arazi kullan›m kararlar› ve bi-
çimleri üreterek, dönüfltürerek kente entegre ederken, di¤er ta-
raftan da kent içinde de sanayileflme süreciyle y›k›lan, bozulan
fiziksel, sosyal, ekonomik, ekolojik yap›y› onar›p,  kendi ihti-
yaçlar› do¤rultusunda yeniden infla etmifl, dönüfltürmüfltür. 

1950’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren Amerika ve Avrupa’da
bafllayan, 1980’li y›llardan sonra güçlerin birlikteli¤i,  uluslara-
ras›laflma, küreselleflme gibi e¤ilimler kentleri bir pazar alan›

olarak, çok boyutlu ve inan›lmaz bir rekabet ortam›na sürükle-
mifl, güçlü planlama anlay›fl› ve gelenekleri olan ve kendilerine
verilen unuttuklar› ya da kaybettikleri de¤erleri hat›rlama, yeni-
den kazanma f›rsat›n› iyi de¤erlendiren ülke ve kentler bu reka-
bet ortam›nda kendilerine avantaj sa¤larken,  bu gelenek ve an-
lay›fltan yoksun ülke ve kentlerinde ise elde kalan son de¤erler-
de kaybedilerek, bu rekabet ortam›nda oldukça geriye düflmüfl-
lerdir.

Özellikle güçlü planlama anlay›fl› ve gelene¤i olan ülkelerde,
genifl kat›l›ml› organizasyonlara dayal› yaklafl›mlar› içeren dö-
nüflüm ve yenileme politikalar›, kent merkezine yeniden dönü-
flü,  yeniden do¤uflu baflarmak ile birlikte, kent çeperlerinde yer
alan do¤al alanlar›n tahribine yönelik yay›lmay› engelleyen bir
panzehir olmufltur. 

Güçlü bir planlama gelene¤i ve anlay›fl›ndan yoksun olan Ülke-
mizde ise teknoloji ile biçimlenen yeni ekonomik anlay›fla da-
yal› dönüflümlerin, kaybolan ona kimlik veren de¤erleri kazan-
d›rmak bir yana elde kalan de¤erleri de h›zla tüketti¤i görül-
mektedir. 

Bu ba¤lamda at›lmas› gereken temel ad›m›n güçlü bir planlama
gelene¤inin oluflturulmas›ndan geçti¤i tart›flmas›z bir gerçek
olup bunun en önemli ad›m›n ise plan›n yap›m›ndan uygula-
mas›na ve devaml›l›¤›na kadar  her aflamada genifl bir kat›l›m›
sa¤layacak üzerinde uzlaflma sa¤lanacak politikalara dayal› or-
ganizasyonlara ihtiyaç vard›r. 

Dönüflüm Kavram›, Süreci ve ‹çerikleri

Dönüflüm kavram›, kentle iliflkili ya da iliflkisiz alanlar› kentle
iliflkilendirmek anlam›nda müdahale edilmemifl co¤rafyay› da
içeren, bu co¤rafya içindeki arazi kullan›m, fiziksel, ifllevsel,
sosyal, ekonomik, ekolojik anlamda y›pranm›fl, ya da y›pran-
mam›fl alanlardaki de¤iflimi içerir. Bir baflka ifade ile dönüflüm
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kentin makroformunu da etkileyip de¤ifltiren bir olgudur.  Dö-
nüflüm ayn› zamanda, zaman içinde de¤ifliklikleri de içerdi-
¤inden, herhangi bir flehrin geliflimini anlamay›, kenti tan›may›
ve kavramay› da beraberinde getiren bir olgudur.

Dönüflüm ve kentsel yenileme kavramlar› ayn› içerikte görün-
mekle birlikte asl›nda birbirinden farkl› iki kavramd›r ve dönü-
flüm kentsel yenilemeyi de içeren genel bir kavramd›r ve sade-
ce var olan bir kentsel mekan›n fiziksel, sosyal ve ekonomik an-
lamda iyilefltirilmesinden ibaret de¤ildir. 

Dönüflüm, küresel, ekonomik, politik ve sosyal yap›lanma ile
birlikte günlük yaflant›m›z› da biçimlendiren en önemli ve tart›-
fl›lan bir olgu olmufltur. Küreselleflme günümüzde, çok tart›fl›l-
mas›na ra¤men ekonomik, politik ve sosyal yap›larla birlikte
günlük yaflant›m›z› biçimlendiren 20. yüzy›l›n en önemli dönü-
flümü kabul edilmektedir. Küreselleflme bir ürün olmamakla bir-
likte flimdi olan fakat yaflad›¤›m›z dünyay› biçimlendirmeye de-
vam eden birbirleriyle ba¤lant›l› ekonomik, sosyal, politik, kül-
türel ve ekolojik süreçlerden oluflan bütünsel bir olgudur. Bu
küresel olgular büyük nüfuslar›n yaflad›¤› yerler olmalar› dola-
y›s›yla kentleri oldukça etkilemifltir.1

Kentler kuruluflundan, günümüze kadar sürekli farkl› dinamik-
lerin etkisi ile dönüflüme u¤ram›fl, de¤iflmifllerdir. Kentlerin ku-
ruluflunda savunma, ekonomik faaliyetler ve ulafl›m gibi dina-
mikler kentleri biçimlendirirken sanayi öncesi, sanayi ve sanayi
sonras› kenti biçimlendiren, dönüfltüren dinamiklerin biçimleri
ve a¤›rl›klar›n›n de¤iflkenlik gösterdi¤i görülmektedir.

Sanayileflme sürecinde ekonomik faaliyetler ve ulafl›m gibi di-
namiklere ba¤l› olarak geliflen göç olgusunun kentte dönüflüm
ba¤lam›nda iki farkl› durumuyla karfl›lafl›yoruz. Bunlardan bi-
rincisi; kentin mevcut dokusu üzerinde, özellikle tarihi bölgele-
rinde sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlar› içeren dönüflüm-
ler, ikincisi; kentin çeperlerinde yeni yerleflmelerin oluflumuna
ve bunlar›n kentle entegrasyonuna dayal› fizik mekan ve co¤-
rafyay› da içeren dönüflümlerdir. Bu süreçte dönüflümün y›k›c›,
tahrip edici, kimliksizlefltirme, benzeflme gibi olumsuz boyut-
larlar› ortaya ç›km›flt›r.

Sanayinin geri çekilme süreci ile birlikte, teknoloji özellikle ile-
tiflim teknolojisindeki de¤ifliklik ve bu ba¤lamda de¤iflen, bi-
çimlenen ekonomik anlay›fl›n dönüflümde etkili oldu¤u görül-
mektedir. Bu süreçte dönüflümün, sanayileflme süreci ile y›k›lan
tahrip edilen kimliklerini yitirerek benzeflen kentleri onararak,
yeniden infla ederek kimlik kazand›rmak gibi bir görev üstlendi-
¤i görülmektedir.2

Sanayileflme Sonras› Yaklafl›mlar 

Sanayinin geri çekilmesi ile birlikte tahrip edilen, kaybedilen
de¤erleri onarma ya da yeniden infla etme olana¤›na kavuflan
kentler, bu alanlar›n yeniden gelifltirilmesi sürecinde baflta istih-
dam olmak üzere fiziksel sorunlar›n ötesinde sosyal ve ekono-
mik problemlerle karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Gelifltirilen yaklafl›mla-
r›n a¤›rl›kl› olarak sosyal, ekonomik odakl› oldu¤u, mevcut sos-
yal yap›y› koruyarak s›n›f atlatmaya yönelik olup, yitirilen istih-

dam ve ekonomik de¤erlerin kentin mevcut de¤erlerine zarar
vermeyecek biçimde yeniden yarat›lmas›na yönelik oldu¤u gö-
rülmektedir. Bu ba¤lamda bu alanlarda yaflayanlar›n fiziksel,
sosyal, ekonomik anlamda kentle entegrasyonun sa¤lanmas›
amaçlanm›flt›r. Bu yaklafl›m›n  temelinde, kenti terk eden eko-
nomik aktivitelerin peflinden sürükledi¤i iflgücünün kentin ha-
z›rl›ks›z bir baflka bölgesini çöküntü alan›na dönüfltürme olas›-
l›¤› yatmaktad›r.

Sanayi sonras› gelifltirilen yaklafl›mlardan ikincisi; sosyal yap›-
n›n de¤iflim ile birlikte yeni bir sosyal ve ekonomik yap›lanma-
y› içeren modeldir. Bunun temelinde ise sanayileflme süreci ile
kentin d›fl›nda yeni yaflam alanlar› oluflturan kent bilincine sa-
hip, finanssal ve kültürel birikimi olan nüfusun kente dönüflünü
sa¤lamak, kentin çeperlerine yay›lmay› engellemektir.   

Dünyadaki ve Ülkemizdeki Geliflmeler  

1970’li y›llar›n ilk yar›s›ndan itibaren Amerika’n›n kuzeyinden
bafllayan ve tüm dünyaya yay›lan kentin özüne dönme çabala-
r›nda kullan›lan araçlar farkl› olmakla birlikte ortak nokta kente
dönüflün baflar›lmas›d›r.3 Bu ba¤lamdaki dönüflümlerin ilki;
kentin yerel kimli¤ini öne ç›karan, yerel gereksinimler do¤rultu-
sunda geliflen ve yerel kimli¤in parçalar›n› temel girdi olarak
kabul eden, bu parçalar›n korunmas› ve gelifltirilmesine yönelik
stratejiler içerirken, ikincisi ise; küreselleflme gibi yeni kavram-
lar ba¤lam›nda uluslararas› kimlik aray›fl› çabalar› ile, fiziksel
yap›n›n yan› s›ra sosyal ve ekonomik yap›da da köklü de¤iflik-
liklere yönelik yeniden yap›lanmay› içeren stratejilerdir. 

ABD kentleri aras›nda savafl sonras› ekonomik yenilenme prog-
ramlar›n›n gelifltirilmesi ve yürütülmesinde öncülük eden Balti-
more, 1950’lerde ABD’nin en büyük kentlerinden biri idi.
1960’l› y›llardan itibaren h›z kazanan banliyöleflme e¤ilimleri
ile birlikte, kentte sanayi ve sanayiye dayal› hizmet sektörünün
göçü ile birlikte ortaya ç›kan ekonomik ve sosyal sorunlar› çöz-
mek, terk edilen bu alanlarda kamusal ve ticari kullan›mlar ya-
ratarak kent ekonomisine, kente kazand›rmak amac›yla kent
yönetimi, medya, sivil toplum örgütleri, özel sektör birlikleri ve
üniversiteleri kapsayan genifl kat›l›ml› bir örgütlenme modeliy-
le harekete geçti. Bu kentte yaflayan tüm katmanlar› içeren ör-
gütlenme modeli, genifl kapsaml› stratejilerin belirlenmesi, bu
ba¤lamda haz›rlanan bütüncül projeler ve politikalar süreç içe-
risinde devaml›l›¤›n sa¤lanmas›nda etken olurken, kamu + özel
sektör birlikteli¤i de sa¤lanm›flt›r.4 Kamu + özel sektör birlikteli-
¤ine dayanan modelde risk paylafl›l›rken, terk edilen bu kentsel
alanlarda kamu, mülkiyet ve altyap› ba¤lam›nda alan›n haz›r-
lanmas› kamusal yat›r›mlar›n dengeli bir biçimde gerçeklefltiril-
mesi ve da¤›t›m› görevini üstlenirken, özel sektör ise bu dönü-
flümü gerçeklefltirecek finansman› sa¤lad›.

Baltimore’da, kamuya maliyeti minimize edilen kamu + özel
sektör birlikteli¤ine dayal› bir model ile gerçekleflen dönüflüm
sonucu, yerel gereksinimlerin karfl›lanmas› ile birlikte bir taraf-
tan kentte yaflayanlar›n istihdam sorunu da dahil ekonomik so-
runlar›n çözülmesine katk› sa¤lanm›fl, di¤er taraftan kent yöne-
timine yeni ekonomik kaynaklar yarat›lm›fl, kaybedilen ekono-
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mik de¤erler ile birlikte fiziksel ve ekolojik de¤erler yeniden in-
fla edilerek kente yeni bir kimlik kazand›r›lm›flt›r.

Kuzey Amerika’da bafllayan kamu + özel sektör birlikteli¤ine
dayal› geliflmelerin, Avrupa’daki en büyük ve kapsaml› örne¤i
Londra doklar bölgesinde gerçeklefltirilen dönüflümdür. Terk
edilen dok alanlar›n›n yol açt›¤› sosyal, ekonomik, fiziksel so-
runlarla birlikte ulafl›m ve altyap›ya ba¤l› sorunlar› çözmeyi,
kentle kopan iliflkileri yeniden kurmay› ve kentin aktif yaflayan
bir bölgesi haline getirmeyi amaçlayan dönüflüm, 1980 öncesi
‹flçi Partisi döneminde yerel ihtiyaçlar› karfl›lamaya yönelik, ka-
musal amaçl› kullan›mlar› içeren yaklafl›m›n, finansman sorun-
lar›ndan dolay› gerçeklefltirilememesinden sonra Thatcher hü-
kümeti taraf›ndan benimsenen liberal ekonomik politikalar
do¤rultusunda, dok alanlar›n› bir pazar alan› olarak  ele alan,
talep yaratan, talebe göre biçimlenen esnek bir planlama anla-
y›fl› ile özel sektörü de uygulama içine katarak, kamu + özel
sektör birlikteli¤ine dayal› yaklafl›mda, kamu mülkiyet, altyap›
ve ulafl›ma yönelik sorunlar› çözerek alan› pazara haz›r hale ge-
tirirken, özel sektör konut, ticaret, dinlenme e¤lence gibi karma
kullan›mlar› içeren projeleri gerçeklefltirmifltir.5 Kamu + özel
sektör birlikteli¤ine dayal› bu modelde de terk edilen alanlar›n
kente entegrasyonu sa¤lanmas› ile birlikte kente dönüfl de sa¤-
lanm›flt›r.

Ülkemizdeki Yaklafl›mlar ve Ödemifl

‹mar aflar› bu af kapsam›nda haz›rlanan yasal düzenlemelere
dayal› olarak gerçeklefltirilen ›slah planlar› ile bafllayan ülke-

mizdeki dönüflüm sürecinin, bu alanlar›n sorunlar›n› çözemedi-
¤i gibi, mevcut sorunlar›n yay›lmas› ve büyütmesinin ötesine
geçemedi¤i görülmektedir. Bununla birlikte kent k›y›lar›nda gö-
rülen karma kullan›mlar› içeren dönüflümlerin, dünya ve Avru-
pa’daki örneklerinden farkl› olarak genellikle kamusal mülki-
yetler üzerinde, parsel baz›nda parçac›l kamu eliyle gerçeklefl-
tirilen, genellikle kamusal kullan›mlar› içeren, ya da pazar› olan
kamu arazileri üzerinde özel sektör eliyle ticari kullan›mlar›
içeren s›n›rl› projeler oldu¤u görülmektedir.

Parsel baz›nda kamu eliyle, ya da özel sektör eliyle gerçekleflti-
rilen parçac›l dönüflümler, kapsaml› stratejilere dayal› bütüncül
planlara dayal› olarak gelifltirilmedi¤inden, çevresini etkileye-
cek bir ateflleyici rolünü üstlenemedi¤i, genifl tabana yay›l›, ka-
t›l›mc› ve paylafl›mc› bir anlay›fla dayand›r›lmayan, dönüflümü
tek boyutuyla ele alan bu parçac›l dönüflümlerin kentle enteg-
rasyonunun da sa¤lanamad›¤› görülmektedir.

1980’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren Ankara’da kat›l›mc›,
paylafl›mc›, uzlafl›mc› bir modele dayal› olarak gerçeklefltirilen,
sa¤l›ks›z konut alanlar›n›n dönüflümünün ve kente entegrasyo-
nunun sa¤lanmas›n› amaçlayan yaklafl›m›n oldukça baflar›l› ol-
mufl ve amac›na ulaflm›flt›r. 

Önemli bir ulafl›m a¤› üzerinde bulunan Ödemifl yerleflmesi,
ayn› zamanda Ayn› zamanda ülkemizin önemli ovalar›ndan bi-
risi üzerinde yer alan bir ova yerleflmesidir. Ödemifl yerleflme-
sinin süreç içinde, özellikle 1980’li y›llardan itibaren artan
kentleflme e¤ilimleri ile birlikte toplu konut ve kooperatifleflme-
ye yönelik yeni yasal düzenlemeler ile birlikte, içinde bulundu-

Ödemifl Tekelli Camii minaresinden proje çal›flma alan›n genel görünümü



¤u konum ve koflullar› olumsuz bir biçimde etkileyecek flekilde
özellikle kuzey ve kuzeydo¤u yönünde verimli tar›m alanlar›
üzerinde yay›lmaya, geliflmeye bafllad›¤› görülmektedir. 

Yerleflmenin ‹zmir yönündeki giriflinde Manyas›, Ordu ve Dik-
men Caddeleri aras›nda kalan yaklafl›k 13.5 Ha büyüklü¤ünde-
ki çal›flma alan›, farkl› sosyal dokuda 1250 konut ve 2500 kifli-
lik bir nüfusu içeren altbölgedir. Bu  ö¤renci çal›flmas›nda, böl-
genin konumsal avantaj›ndan yararlanarak nitelikli bir kent par-
ças› haline dönüfltürerek var olan potansiyeli ortaya ç›karmak,
kente entegre etmek ve konut stoku yaratarak dönüflümü ger-
çeklefltirmek ile birlikte kent ekonomisine katk› sa¤lamak, bu
bölgede yaflayan mülk sahiplerinin yetersiz ekonomik koflulla-
r›n›n iyilefltirmek tar›m alanlar› üzerindeki bask› ve geliflmeyi
durdurmak ve kente dönüflü gerçeklefltirmek amaçlanm›flt›r. Bu
amac› gerçeklefltirecek finansman›n sa¤lanmas›nda, bu bölge-
de yaflayanlar›n ve yerel yönetimin yetersiz kalmas› nedeniyle
özel sektörü de içeren yerel yönetim + mülk sahipleri + özel
sektöre dayal› bir model oluflturularak, bu süreçte rol alan ak-
törlerin beklenti ve e¤ilimlerini belirlemeye yönelik çal›flmalar
yap›lm›flt›r. Planlama ve tasar›m sürecindeki dönüflüm strateji-
lerinin belirlenmesinde fonksiyonlar›n türü ve da¤›l›m›, yo¤un-
lu¤u, altyap› ve üstyap› donat› alanlar›n›n büyüklü¤ü, hizmet s›-
n›r›, nas›l ve kimler taraf›ndan hangi süreçlerde gelifltirilece¤i,

proje ortaklar›na getirece¤i ekonomik girdi ve bunun süreci ile,
dönüflümün tar›m alanlar›nda oluflabilecek zarar› önleme ba¤-
lam›nda ortaya ç›kacak ekonomik, ekolojik ve kamusal yarar›n
kente ve tüm kent yaflayanlar›na getirece¤i yararlar›n sorgulan-
mas› ve karfl›laflt›r›lmas› etken olmufltur.   

Sonuç 

Günümüzde dönüflüm ve yenileme kavramlar›n›n mevcut po-
tansiyellerin kullan›lmas›, yeni potansiyeller yarat›lmas› ve
kentle entegrasyonu ba¤lam›nda kentin d›fl›ndaki olumsuz ge-
liflmeleri engelleyici olmas› dolay›s›yla planlama içindeki öne-
mi giderek artmaktad›r. Ancak güçlü planlama gelene¤i olan ül-
kelerin kentleri, bu f›rsat› de¤erlendirerek, kaybettikleri de¤erle-
ri onararak, yeniden infla ederek kente dönüflü baflar›rken, güç-
lü planlama gelene¤i olmayan bizim gibi ülkelerin kentlerinde,
sosyal ve ekonomik boyutlardan yoksun,  çeliflkili ve amac›n-
dan sapt›r›lm›fl yasal düzenlemelerin kente kaybettiklerini yeni-
den kazand›rmak bir yana var olan de¤erlerin de yitirilmesine
neden olaca¤›  görülmektedir.

Bu ba¤lamda dönüflüm, kentsel yenileme gibi kavramlara sade-
ce fiziksel bir olgu olarak bakmak yerine, bu olgunun sosyal,
ekonomik ve ekolojik boyutlar›na da dikkat etmek gerekti¤i, ge-
nifl kesimlerce tart›fl›larak, mutlak uzlafl› olmaks›z›n gerçeklefl-
mesinin beraberinde yeni problemler getirece¤ini göz ard› et-
meden, amac›ndan ve niteli¤inden ödün vermeyecek flekilde fi-
nansman sorununu da kendi içinde çözecek organizasyonlar›
da kapsayacak bir biçimde ve mutlaka etkisi nedeniyle bütün-
cül olarak ele al›nmas› gerekti¤ini unutmamal›y›z. t
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Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Mimarl›k Bölümü, 2004/2005 güz
yar›y›l›, diploma projesi ö¤rencileri, Ödemifl Belediyesi ve Mi-
marlar Odas› Büyük ‹zmir fiubesi’nin katk›lar›yla gerçeklefltirdi-
¤i kentsel rehabilitasyon projesi kapsam›nda; kentin ve kullan›-
c›lar›n›n çevresel problemlerine, uygulanabilir çözümler ürete-
rek içinde bulundu¤u mevcut durumu iyilefltirmek, modern ya-
flam standartlar›nda, daha yaflan›labilir konforlu, kentsel dona-
t›lar anlam›nda yeterli bir çevre oluflturmay› amaçlamaktad›r-
lar. 

Ödemifl’te gerçeklefltirilmesi düflünülen konut yerleflmesi reha-
bilitasyon çal›flmas›; kentin ‹zmir istikametinden girifli niteli¤in-
de, Manyas›, Ordu ve Dikmen caddelerinin aras›nda kalan
Meflrutiyet ve Türkmen mahallelerini kapsamaktad›r.

Diploma projesi grubu ö¤rencileri bölgede bu çal›flmaya altl›k
teflkil edecek anket ve tespit çal›flmalar›n› Kas›m 2004 tarihin-
de gerçeklefltirmifltir.

Manyas›, Ordu ve Dikmen caddeleri aras›nda kalan çal›flma
alan› kentin ‹zmir istikametinde girifli niteli¤inde olmas›na kar-
fl›n kentin di¤er bölgelerine nazaran daha niteliksizdir. Bölge
halk›n› civar köylerden çeflitli nedenlerle gelen maddi olanak-
lar› düflük insanlar oluflturmaktad›r. Ekonomik yetersizli¤in et-
kileri çevre kalitesine olumsuz yönde etki etmifl ve yans›m›flt›r.
Eski yap›m teknikleri ile yap›lm›fl ve zaman içerisinde onar›m
görmememifl konutlar kullan›c›lar›n›n de¤iflen ve geliflen ihti-
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Ödemifl-Konut Yerleflmesi Rehabilitasyon Konulu Tespit ve
Tasar›m Çal›flmas›

yaçlar›na cevap verememektedir. Binalara yap›lan kontrolsüz
ekler çarp›k bir yap›laflmaya neden olmufltur. Bölgede kentsel
donat› alanlar›n›n yetersizli¤i yerel halk taraf›ndan en çok dile
getirilen konulardan birisidir. Zaman içinde yaflanan bu gelifl-
melerden sonra bölge eski cazibesini yitirmifl ve kentin imara
aç›lan tar›m topraklar› yeni cazibe alanlar›n› oluflturmaya bafl-
lam›flt›r. Bu durum ekonomisi tar›msal faaliyetlerine ba¤l› ken-
tin gelece¤ini tehdit etmektedir.  Ödemifl Belediyesi ve yerel
halk›n y›llard›r gözlemledi¤i bu geliflme ve olumsuzluklar› bi-
limsel bir perspektifte tespit etmek ve yorumlamak amac›yla
Y›ld›z Teknik Üniversitesi ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerinin
gerçeklefltirdi¤i tespit çal›flmalar›n›n sonuçlar› flöyledir;

ÖDEM‹fi;  Meflrutiyet ve Türkmen mahallelerinde gerçeklefltiri-
len tespit ve anket çal›flmalar› ve yorumlar:

Anket ve tespit çal›flmalar› temel olarak mevcut konut stokunu
ve niteliklerini, kullan›c›lar›n sosyal yap›s›n› ve tercihlerini,
kent çevresinin nitelik ve niceliklerini tespit etmeye yöneliktir
ve yap›lacak tasar›mlara yön gösterecek ve veri teflkil edecek
niteliktedir. 

Konut stoku ve çevreye iliflkin tespit çal›flmalar› birebir, kent
sakinlerinin sosyal yap› ve tercihlerine iliflkin tespit çal›flmalar›
%20 örnekleme ile yap›lm›flt›r. Bölgede yaklafl›k 1250 konut
yap›s› ve içinde yaflayan 2500 kiflilik nüfus tespit edilmifltir. Ko-
nutlar ile ilgili yap›lan tespit çal›flmalar›nda flu sonuçlar al›n-
m›flt›r;

Kunter Manisa, Ar. Gör.
YTÜ Mimarl›k Fakültesi

1
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Kaynakça
1NÜFUS KÜTÜKLER‹NE KAYITLI  NÜFUSUN YAfi VE C‹NS‹YETE GÖRE DA⁄ILIMI (TÜRK‹YE
GENEL‹), T.C. ‹çiflleri Bakanl›¤›, Nüfus ve Vatandafll›k ‹flleri Genel Müdürlü¤ü,
www.nvi.gov.tr/99,Nufus_Kutugu_Istatistikleri.html

Bölgede bulunan bina stokunun %95’ini oluflturan konut sto-
kunun; %96’s› tek veya iki katl› bahçeli evlerden oluflmaktad›r,
çok nadir olarak rastlanan dört ve befl katl› yap›lar daha çok ti-
caretin geliflti¤i ve kentin ‹zmir ba¤lant›s›n› teflkil eden Ordu
caddesi üzerinde bulunmaktad›r. 

Binalar›n yap›m sistemleri ço¤unlukla (%78,4’ü) kagirdir. Böl-
gede her yaflta bina bulunmas›na karfl›n bunlar›n %54,4’ü 40
yafl›n üstündedir. 

Bu anlamda; bölgede gerçelefltirilecek bir sa¤l›klaflt›rma çal›fl-
mas›nda mevcut yap›lar›n yap›m sistemlerinin sa¤lam olmay›-
fl›, niteliklerinin çok düflük olmalar› ve ömürlerinin çok fazla
olmamalar› nedeniyle yeni binalar›n tasarlanmas› ve infla edil-
mesi gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Tasarlanacak yap›larda te-
mel ifllevin konut olmas› gerekti¤i ve bölgenin Ordu ve Manya-
s› caddelerine bakan yerleflmelerinde k›smen ticaret alanlar›n›n
tasarlanmas› gerekmektedir çünkü kentin ticaret aktiviteleri bu
do¤rultularda bulunmakta ve geliflmektedir.

Konut yap›lar›n›n büyüklükleri çok farkl› olmas›na karfl›n; %
23,9’luk oranla 76-100 m2, %20,1 oranla  0-75m2’lik büyüklü-
lerde konutlara en s›k flekilde rastlanmaktad›r. 

Bölge sakinlerinin %54,5’i konutlar›n› sat›n alma yoluyla,
%23,9’u miras yoluyla elde etmifltir ve en az 5 y›ld›r bölgede
ikamet etmektedirler. Nüfusun %92’si çeflitli nedenlerden do-
lay› önümüzdeki 5 y›l içinde konutlar›nda de¤ifliklik yapmay›
düflünmemektedirler. 

Bölgede yaflayan nüfusun sosyal yap›s›na iliflkin tespit çal›flma-
lar›nda flu sonuçlar al›nm›flt›r: Yaklafl›k 2500 kiflinin yaflad›¤›
tespit edilen bölgede her yafltan insan ikamet etmektedir.  An-
cak nüfus yo¤unlukla %58 ile 30 yafl›n üzerindedir, bu durum
yafl ortalamas› 30’un alt›nda olan ülke geneli düflünüldü¤ünde,
bölge nüfusunun yafll› oldu¤u sonucuna ulaflmak çokta yanl›fl
olmaz.* Bu anlamda bölgede yeralan konutlar›n kullan›c›lar›-
n›n yak›n bir zamanda de¤iflece¤i ve tasarlanacak yeni binalar-
da de¤iflime u¤rayacak nüfusun ihtiyaçlar›n›n da nitelik ve ni-
celiksel olarak düflünülmesi gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. 

Hane halk› büyüklükleri çok farkl›l›k gösteren bölgede; 2,3 ve
4 kiflilik büyüklükler yukar›da tabloda görüldü¤ü gibi daha s›k-

t›r. Çal›flan nüfusun %93’ü Ödemifl kent merkezinde çal›flmak-
tad›r ve buna ba¤l› olarak ço¤unlukla iflyerleri 15 dakikal›k yü-
rüme mesafesindedir. (0-15 dk. yürüme mesafesi %89, 15-30
dk. Yürüme mesafesi %10) Hem iflyerlerinin yak›nl›¤› hem de
topo¤rafyan›n düz olmas›na ba¤l› olarak çal›flanlar›n %52’si
iflyerlerine yaya olarak, %27’si bisiklet ile ulaflmaktad›rlar.
Bölge sakinlerinin %18,7’si çevrelerinde park ve yeflil alanla-
r›n, %15,7’si e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin, %10,4’ü altyap›-
n›n, %7,5’i kültür ve sanat aktivitelerinin yetersiz oldu¤u fik-
rindedirler. Bu anlamda yap›lacak tasar›mlarda park ve yeflil
alanlar›n›n yo¤un olarak bulundu¤u, yaya ulafl›m› ve bisiklet
kullan›m›na öncelik veren düflüncelere önem ve a¤›rl›k veril-
melidir. 

Bölgede yaflayanlar›n ço¤unlu¤u Ödemifl do¤umludur (%68
Ödemifl merkez, %20 Ödemifl köyleri do¤umlu) ve %43’ü
do¤du¤undan beri bu bölgede yaflamaktad›r. Cinsiyet da¤›l›m›
Türkiye geneli ile paralellik içermektedir. (%52 kad›n, %48 er-
kek) % 85’i okur yazar olan nüfusun; % 69’u ilkokul mezunu,
%12’si e¤itim görmemifl, %11’i lise mezunu ve %7’si ortaokul
mezunudur ve üniversite mezunu say›s› çok azd›r. Her mes-
lekten insana rastlanan ve çal›flanlar içinde %70’i ücretli çal›-
flan, %30’u ‹flveren konumunda bulunan bölge sakinleri için-
de %37’lik oranla ev han›m› say›s› oldukça yüksektir. 

Bölge halk› yap›lacak bir sa¤l›klaflt›rma çal›flmas›n›n maddi
yükümlülüklerini karfl›layabilecek olanaklara sahip de¤ildir.
Bu nedenle devlet veya çeflitli kurulufllar vas›tas›yla maddi yar-
d›m al›nmas› veya inflaat flirketlerinin ilgisinin buraya çekilme-
si gerekmektedir. Bu da bölgede konut birimi anlam›nda kapa-
site art›r›m› yap›lmas› anlam›na gelmektedir. Böyle bir de¤ifli-
min hem olumlu hem de olumsuz olarak yorumlanabilecek
geliflmelere yol açabilece¤i düflünülebilir. 

Olumsuz anlamda; bölgede yap› yo¤unlu¤unun artmas› söz
konusudur, ancak bu durum ça¤›n gereksinimlerine uygun
kentsel donat› alanlar›n›n yerlefltirilmesi ve mimari anlamda
tasar›m becerisi ile pozitif bir yaklafl›m ve sonuca dönüfltürüle-
bilir.

Olumlu anlamda, kentin gelecekteki konut ihtiyac› bu bölge-
de yarat›lacak ekstra kapasite ile karfl›lanabilir ve bölgenin ta-
r›m topraklar› üzerindeki yap›laflma tehdidi engellenmifl olur.
Bu noktada bölgenin dünyada en verimli tar›m topraklar›na sa-
hip havzalardan birinde bulundu¤u gözden kaçmamas› gere-
ken bir konudur. Çünkü böyle bir yaklafl›m›n sadece bölge
özeline de¤il ayn› zamanda ülke ve dünya genelinede etki
edecektir. t
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YTÜ Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü Bitirme Projesi Kapsam›nda

Ödemifl’de Kentsel
Yenileme Projesi 

Analitik Etüt Çal›flmalar›
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Ö¤rencilerin
Proje 
Önerileri
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Selim Ökem*, Deniz Erinsel Önder**, Özen Eyüce***
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* Y›ld›z Teknik Üniversitesi Ö¤retim Eleman›
** Y›ld›z Teknik Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
*** Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Yar› Zamanl› Ö¤retim Üyesi

Ödemifl’te tasar›m denemeleri, YTÜ Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü 2004 – 2005 ö¤retim y›l›, güz yar›y›l›nda, Mi-
mari Tasar›m 5 dersi kapsam›nda yap›lan çal›flmalar› içermektedir. Dersin genel içeri¤i, mevcut kentsel kurgunun içinde
yeni tasar›m, kentsel iyilefltirme ve kentsel dolgu (urban context, rehabilitation, infill) konular›nda  gerçeklefltirilen çal›flma-
lardan oluflmaktad›r. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin yay›n› Ege Mimarl›k Dergisi’nin bu çal›flmalarla ilgilenmesi, Öde-
mifl’teki tasar›m denemelerinin bir vitrine kavuflmas›n› sa¤lad›. Bu vitrinde, üzerinde söz söyleme olana¤› veren birkaç ça-
l›flmay› sunmay› uygun bulduk. Bu çal›flmalar› iyi - kötü; baflar›l› - baflar›s›z gibi nitelemelerle anman›n çok anlaml› olma-
d›¤›n› düflünüyoruz ve sergilenemeyen di¤er çal›flmalar›n da, en az sergilenenler kadar içtenlikle ortaya konduklar›na emi-
niz. Burada, yaz okulu, görsel bilgi merkezi, tiyatro, etnografya müzesi, bisiklet merkezi ve tarihsel helva fabrikas›n›n dö-
nüflümü gibi, hem kendi içlerinde, hem de ifllenen konular genelinde farkl›laflarak öne ç›kan projeleri sunmay› uygun bul-
duk.

Ödemifl’te gerçeklefltirilen tasar›m denemelerinin Ege Mimarl›k Dergisi için bas›ma haz›r hale getirilmesi, proje raporlar›-
n›n okunmas›, tasar›mlar›n yeniden gözden geçirilmesi gibi bir tak›m düzenleme ifllerini gerektiriyordu. Bu gözden geçir-
me süreci, yürüyüp geçti¤imiz sokaklardan geri dönüp bir kez daha Ödemifl’e bakmam›z› sa¤lad›. Bu bak›fl, daha önce al-
g› efli¤imizden geçmemifl unsurlar› görmeye ve iflitmeye giden yolu açt›; baflka bir Ödemifl’i yaflamam›za yard›mc› oldu. 

Bir rastlant› sonucu mudur, bilinç alt› bir güdülenme ile midir bilinmez, sergilenmek üzere seçilen projelerin belirgin bir
ortak özellik tafl›d›¤›n› gördük. Söz konusu özellik, proje raporlar›nda daha da öne ç›kmaktad›r. Çal›flmalar›n, sonuca yö-
nelik bir mimari nesne yaratmaktansa, mevcut bir kentsel metne eklenerek, bu metnin yeniden ve farkl› bir içerikle okun-
mas›n› sa¤lamay› amaçlad›¤› görülmektedir. Bu anlamda gerçeklefltirilen tasar›m denemeleri, kentin mevcut durumunun
tan›mlad›¤› belli gereksinmelerin, mekansal büyüklüklerle buluflturulmas›ndan farkl› bir fleylere iflaret etmektedir. Kentin ta-
rihi ve yaflamsal al›flkanl›klar›na ba¤lanan ve farkl› katmanlarla örülmüfl bir dokuman›n üstünde "yama gibi durmayacak"
bir eklemlenifli gerçeklefltirmeye çal›flmaktad›rlar. 

Geriye dönüp bakt›¤›m›zda, bu çal›flmalar›n mimari bir nesneyi tan›mlamad›klar›n›, Ödemifl ile birlikte yaflamlar›n› sürdü-
recek, ondan etkilenip ayn› zamanda da onu etkileyecek mimari süreçleri tan›mlamaya çal›flt›klar›n› gördük. Projelerde ‘ba-
k›larak’ görülebilecek unsurlardan baflka fleyler bulunmaktayd›: Bakanla, bak›lan›n yer de¤ifltirdi¤i bu karfl›laflmada sunu-
lan öneriler, bak›lacak nesneler olmad›klar›n› "geri dönüp bak›fllar›n› izleyiciler üzerinde gezdirerek" anlatmaya çal›fl›r gi-
biydiler… 

Ödemifl
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Ödemifl’te eksikli¤i hisse-
dilen tiyatro eylemine ev
sahipli¤i yapmas› için ta-
sarlanan yap›; kendine ‹z-
mir yolu üzerinde, Öde-
mifl otogar› yan›ndaki par-
selde yer seçmifltir. Yap›-
n›n bat› cephesinde yük-
selen duvar 90 derece k›-
r›larak sergi ve tiyatro ey-
lemlerini alt›nda bulufltu-
racak saça¤› oluflturmak-
tad›r. Bat› duvar› haricin-
deki cepheler camla çev-
rilmifltir. Cam› s›y›rarak
peyzaja uzanan su, yans›-
malar oluflturarak iç me-
kanda ›fl›k oyunlar› sergi-
lemektedir. Sergi duvarla-
r›n› çat›da takip eden y›r-
t›k bant, bu duvarlarda is-
tenen ayd›nlatmay› sa¤la-
maktad›r. Peyzajda kulla-
n›lan a¤açlar›n oluflturdu-
¤u gölgelik alanlarla su
ö¤esi  birlefltirilerek, yaz
aylar› için Ödemifl halk›na
dinlenme ve toplanma
alanlar› yarat›lmaya çal›-
fl›lm›flt›r. t

Erhan Y›ld›z.
(Yürütücü:Doç. Dr. Deniz Erinsel Önder)

ÖDEM‹fi T‹YATROSU 
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Tasar›m›n Ç›k›fl Noktas›
Fabrika binalar›n›n endüstriyel kimli¤i / pas-
lanm›fl metallerin kaotik bir düzen içerisin-
de sa¤a sola da¤›l›fllar›/ her köflede durgun
bir resmin foto¤raflanmay› bekleyifli / meta-
lin kendi kimli¤ini kazanma çabas› /ifllevsel-
li¤in esteti¤i/ esteti¤in ifllevselli¤i / tarihi hel-
va fabrikas›n›n yeniden canland›r›lmas› / es-
ki - yeni kontrast› / çat› örtüsünden yoksun
kalm›fl tarihi yap›n›n üzerilerine eklemlenen
transparan bölmeler ve ziyaretçilerin bu
saydam kütlelerde gezerek fabrikan›n tarih-
sel sürecine tan›k (ortak)  olufllar› /  insanla-
r›n saydam döflemelerden alt kattaki tarihi
helva üretim sürecini izleyebilme olanakla-
r›  / Kuzey - güney aks›n› güçlendirmek için
bat›da tasarlanan komflu okulla arada s›n›r
teflkil edecek yeni tafl›t yolu / büyük kütle-
nin içinden kopar›lan bir parçayla aç›lan
yaya yolu.

Çevresel Düzenleme
Arazinin güneyinden bafllayan ana girifl ak-
s›, korunan tarihi fabrikay› arkas›nda b›rak-
t›ktan sonra genifl bir aç›kl›¤a aç›l›yor. Bu
genifl meydan›n hava flartlar›n›n uygun ol-
du¤u durumlarda kamusal kullan›ma aç›k,
farkl› aktiviteler içeren, canl› bir mekan ol-
mas› düflünülmüfltür. D›flar›ya taflan kafele-
rin, girifl / ç›k›fllar›n ve sergileme mekanlar›-
n›n bu meydanla iliflkili ya da iç içe ele al›n-
mas› söz konusudur. Burada konumland›r›-
lan panolar›n, ziyaretçileri üst katlarda yer
alan ana sergileme mekanlar›na çeken ya
da kentsel konulara de¤inen ve periyodik
olarak de¤iflen temalar içermesi düflünül-
mektedir.
Bir merkez, buluflma noktas›, dinlenme du-
ra¤› yaratmak;  binan›n salt kullan›m› d›fl›n-
da, halk›n buradaki peyzajdan da her an ya-
rarlanabilmesini sa¤lamak, çevre çevrenin
düzenlenmesinde ana düflünceyi olufltur-
maktad›r.
Bu düflünce do¤rultusunda tasar›m, üç ayr›
özelleflmifl bahçeden oluflmaktad›r. Mey-
dandan basamaklarla yaklafl›k 1.20m inile-
rek ulafl›lan toplanma alanlar›nda,  genifl
yaprakl› a¤açlar sayesinde gün boyu gölge-
nin var olmas›na olanak sa¤l›yor. Mekan -
1.20 kotunda özelleflerek kiflilere çevrele-
rindeki trafik ve konut / ticaret y›¤›nlar›n›
unutturuyor. Her biri kent meydan›nda kul-
lan›labilecek birer kiflisel bahçeye dönüflü-
yor. t

ÖDEM‹S TAR‹H‹ HELVA FABR‹KASININ DÖNÜfiÜMÜ
Gökhan Kodalak
(Yürütücü: Prof. Dr. Harun Bat›rbaygil, Arafl. Gör. Selim Ökem)
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GÖRÜNÜfiLER

MODEL VE PERSPEKT‹FLER
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Neden bisiklet merkezi? Birçok kent gibi
Ödemifl’in de önemli sorunlar›ndan biri
otopark. ‹klim koflullar›n›n bu kadar ›l›ml›
oldu¤u, e¤imsiz bir topografyan›n bulun-
du¤u Ödemifl’in ulafl›m›nda, araban›n ye-
rini büyük ölçüde bisikletler alm›fl bulun-
maktad›r. Ekonomik aç›dan Ödemifllinin
durumu, ekolojik aç›dan verimli tarlalar ve
do¤al çevre düflünüldü¤ünde bisiklet, ula-
fl›mda bir alternatif olarak öne ç›k›yor.
Ödemifl içi ulafl›mda otomobil kullan›m›-
n›n giderek azalt›larak, bisiklet kullan›m›-
n›n artmas› ve bisiklet ulafl›m›n›n özendi-
rilmesi için Ödemifl’e bisiklet merkezi ya-
p›labilir.
‹nsanlar› otomobilden vazgeçirmek ve on-
lar› bisiklete özendirmek için bisiklet mer-
kezi için uygun yerin seçimi önemli bir un-
sur olarak ortaya ç›k›yor. Tasar›m alan›
olarak seçilen yer, hem Ödemifllilerin,
hem de Ödemifl’e gelen turistlerin dikkati-
ni çekmeli ve mevcut olan trafik aks› üze-
rinde yer almal› ki bireyler toplu tafl›ma
araçlar›na ulaflmadan, bisiklet merkezini
görüp, bisiklet kiralamaya veya almaya ka-
rar verebilsinler. Bunun için de otogar›n ve
tren istasyonun yan yana bulundu¤u, sine-
ma ve stadyum gibi yo¤unlu¤un fazla ol-
du¤u akslar›n kesiflti¤i yer olan ulus mey-
dan› kaç›n›lmaz olarak öne ç›k›yor.
Tasar›m oldukça basit kurgulanm›flt›r.
Mevcutta yer alan kent park›na bakan ka-
feterya kitlesinin alt› boflalt›larak bir top-
lanma alan› yarat›lm›flt›r. Ayn› meydandan
binaya girilmektedir. Binan›n içi bütünle-
flik, tek bir mekandan oluflmaktad›r. Meka-
n›n bütününde dolaflan rampa, burada sa-
t›lan bisikletlerin sergilenmesine olanak ta-
n››r. Bisikletiyle mekana giren kifli bisikle-
tinden inmeden kafeteryaya ulaflabilmekte
ve bisikletini kafeteryan›n önünde b›rak›p,
kent park›na bakan bu mekana girebilmek-
tedir. Yaz›n kafeteryan›n pencereleri aç›l›p
mekan, mevcut kent park› ile bütünleflebil-
mektedir. Kafeteryan›n servisi, mevcut bi-
naya bitiflik olan sa¤›r cepheye yaslanm›fl-

t›r. Bodrum katta bisiklet tamir atölyeleri yer al›maktad›r; burada ar›zalanan bisik-
letleri tamir edecek alet edevat bulunmaktad›r. Alternatif olarak isteyen, ar›zalanan
bisikletini bir bisiklet tamircisine tamir ettirebilmektedir. t

ÖDEM‹fi ‹Ç‹N B‹R B‹S‹KLET "MERKEZ‹"
Mehmet Turunç
(Yürütücü: Prof. Dr. Harun Bat›rbaygil, 

Arafl. Gör. Selim Ökem)
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Bu tasar›mda, yani, yap›laflm›fl bir çevre ard›ndaki bir bofllu¤un
tasar›m›nda, çevreleyen yap› yo¤unlu¤u s›n›rlay›c› bir etken ol-
mufltur. Bu durumda yap›n›n bir yaya oda¤›ndan beslenmesi
belirleyici bir konudur. Önerinin Efe Meydan› ile iliflkisini güç-
lendirmek için Efe Meydan› ile arazi aras›nda kalan belirli bir
do¤rultudaki tek katl› yap›lar istimlak edilerek yerlerine yap›ya
yönlendirici bir meydan düflünülmüfltür. Arsay› çevreleyen ya-
p› yüzleri meydandan bafllayarak devaml›l›k gösterirler. Bu de-
vaml›l›k yap›ya girifl için kullan›lm›flt›r.

Yap›n›n genel karakterini içine girdi¤i üç taraf› kapal› mekan

belirler. Yap› bu dar bofllu¤u geniflleyerek doldurur ve çevre du-
varlara kullan›m sa¤layacak ve bir iki yüzlü koridor oluflturacak
kadar yaklafl›r. Görsel Bilgi Merkezi, Ödemifl’te tarihi örnekleri
olan ‘hal’ yap›lar›n› an›msatan, tipik bir hal yap›s› iflleyiflinde-
dir. Kentlinin görsel etkileflimlerine katk›da bulunarak, görsel
bilgi üretiminin özendirilmesi amaçlanm›flt›r. Bu yüzden yap›,
kat› görsel s›n›rlar›n olmad›¤› esnek alg›lamalara olanak veren
bir mekan zenginli¤ini öngörür. Kabuk: Üst kabuk yap›y› sade-
ce ya¤murdan ve güneflten korumak içindir. Bunu yan›nda cep-
he de örtücü ve geçirgen yap›dad›r. 

Ozan Özdilek
(Yürütücü: Doç. Dr. Özen Eyüce)

ÖDEM‹fi GÖRSEL B‹LG‹ MERKEZ‹ 
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Böylece mekan› s›n›rlamaktan çok, tan›mlamaya yönelir.
Kabu¤un tan›mlad›¤› mekan›n zemin biçimlenifli , bina ve çev-
resini kontrol etmektedir bütün dolafl›m do¤rultular›n› belirle-
mektedir. Girifli  ve yer yer eylem s›n›rlar›n› tan›mlamaktad›r.
Zemin bina içi ve yak›n çevresinde yönlendirici olarak kulla-
n›lm›flt›r.  Yer kabu¤unun yükselerek belirli yo¤unluklarda par-
çalanmas›  Parçalanan bu yo¤unluklar›n  di¤er yo¤unluklar (in-
san, ›fl›k vb.,) ile birleflmesi ise zaman içinde  de¤iflen mekan›
oluflturur. t

Arasta’n›n dokusu

Büyük Cami minaresinden Ordu Caddesi’nin bafllang›c›, 1990’lar 

Fo
to

¤r
af

: Ü
lk

ü 
A

lt›
no

lu
k

Fo
to

¤r
af

: Ü
lk

ü 
A

lt›
no

lu
k



Ödemifl ‹lçesi; Bozda¤lar›n güney yamaçlar›ndan bafllayan Kü-
çükmenderes çukurunun bafllang›c›ndaki genifl ovada, Bozda¤-
lar’a 5km. mesafede yer al›r. Ödemifl’in önemi, tar›msal bir yer-
leflim olmas›ndan ve eski kentler aras›ndaki geçit üzerinde ko-
numlanmas›ndan kaynaklanmaktad›r.1

‹lçede yer alan sanayi yap›lar›, Ege Bölgesi’ndeki  sanayileflme-
ye iliflkin veriler sunmaktad›r. 
Ödemifl’in geliflimini h›zland›ran en önemli faktör, 1888 y›l›n-
da ‹zmir-Ayd›n demiryolunun yap›lmas›d›r. Ayd›n-Ödemifl hat-
t› 214km. uzunlu¤undad›r ve 1890’da tamamlanm›flt›r. Dinar
ve Ödemifl hatt›n›n inflas› için Ayd›n demiryolu flirketinin Lond-
ra’daki merkezinden 1.100 bin sterlin’lik ödenek ayr›lm›flt›r.2  ‹lk
bir ay içerisinde, Ödemifl hatt›n›n 10km.’lik k›sm› yap›lm›flt›r.3

Bu geliflmenin sonucunda, çevre belde ve köylerdeki ürünlerin
kente ulaflmas› kolaylaflm›fl, Ödemifl bir pazar konumuna gel-
mifltir.
Ödemifl sanayi, tar›msal ürünlere paralel olarak geliflme göster-
mifltir ve Ege Bölgesi’nin sanayi yap›s›n› sergilemektedir.
Bat› Anadolu ekonomisinin 19. yüzy›l›n sonuna do¤ru ihracat
ve iç pazar sektörleri olmak üzere ikiye bölündü¤ü gözlemlen-
mektedir. ‹hracat sektörüne, nakliyeden önce pek az ifllenmeyi
gerektiren bir grup mal egemendi; buna karfl›l›k, iç pazar sektö-
ründe yer alan sanayi kurulufllar› temelde tüketim mallar›na yö-
nelik üretim yap›yordu.4

Bu geliflme sürecinde, ilçedeki geleneksel ifl kollar›ndan biri
dericilikti. 1884’de ‹zmir Sanca¤›’ndaki 62 adet debba¤hanenin
17 adeti Ödemifl’de bulunmaktayd›. Debba¤hanelerde ilkel
yöntemlerle yar› ifllenmifl hale getirilen deriler Avrupa’ya ihraç
edilir ve orada ifllendikten sonra büyük fiyat fark›yla geri döner-
di. Bat› Anadolu ormanlar›nda bol miktarda yetiflen ve içerdi¤i
tanin maddesi nedeniyle derinin ifllenmesinde kullan›lan pala-
mut, bölgenin ihraç ürünleri aras›nda ilk s›ray› almaktayd›.5

1900 y›l›nda Ödemifl’de 3517 ev, 871 dükkan, 27 han, 3 ha-
mam, 1 zeytinya¤› fabrikas›, 1 un de¤irmeni, 1 zeytin ve üzüm

s›kma iflli¤i bulunmaktayd›. 1904’de kasaban›n nüfusu 15.981’
di. 

1919 y›l›nda Ödemifl’de 6 kiremidhane, 2 zeytinya¤› fabrikas›,
100 ilkel flartlarda ya¤ ç›kar›lan ya¤hane, 123 su de¤irmeni, k›r-
sala yay›lm›fl 750 urgan imalinde kullan›lan el tezgah› ve çok
say›da ipek kozas› imalathanesi bulunmaktayd›.6

1922’de Dal pazar›nda Karagözo¤lu Hüseyin Bey’e ait fabrika-
da: y›lda 615 kg tahin, 641 kg helva, 128 kg susam ya¤› üreti-
lirken, Meflrutiyet caddesinde yer alan Karagözo¤lu Ethem

Bey’e ait fabrikada: y›lda 384 kg tahin, 1282 kg helva, 40 kg su-
sam ya¤› üretilmekteydi. ‹zmir Vilayeti 1923 senesi istatisti¤in-
de belirtilen sanayi kurulufllar›ndan Ödemifl’de su gücü ile ça-
l›flan 81 un de¤irmeni bulunmaktayd›.8

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Ödemifl’de, 8 adet zeytinya¤› fabri-
kas›, 5 adet un fabrikas› ve de¤irmeni, 1 adet gazoz fabrikas›, 2
susam ya¤› fabrikas› bulunmakta ve bu dönemde, ortalama bir
milyon kg zeytinya¤› üretilmekteydi. Ayr›ca bu dönemde üç
mensucat imalathanesi faaliyet gösterirken, halk›n kendi ihti-
yaçlar›n› kars›layaca¤› flekilde basit el tezgahlar›yla pamuk ipli-
¤inden beyaz bezler dokunmaktayd›.

1927’de Ödemifl’te 15 zeytinya¤› iflli¤i, el tezgahlar›na dayal›
ipek mensucat› (mendil, eflarp kumafllar) dokuma bez ve peflte-
mal imali, Ödemifl’in eski bir sanat› olan ve eski usül çarklarla
yap›lan urganc›l›k vard›.

1936 y›l›nda ilçede mezbaha, so¤uk hava deposu ve buz fabri-
kalar› kurulmufltur.

1942’de Ödemifl Dokumac›lar Kooperatif fiirketi kurulmufltur.
Bunu izleyen süreçte Ödemifl, Bat› Anadolu’nun en ileri ipek
üretim merkezine dönüflmüfltür.

1956’da ilçede 5 zeytinya¤› fabrikas›, 22 ya¤hane ile pulluk ve
benzeri tar›m aletleri yapan imalathaneler vard›r.  

Ödemifl, 1930’lu y›llardan bafllayarak yap›lan çal›flmalarla bir
Osmanl› kasabas› kimli¤inden ç›kar›larak, Türkiye Cumhuriye-
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ti’ni ilk modern kentlerinden biri durumuna getirilmifltir. Tar›m
a¤›rl›kl› bir kent olan Ödemiflde sanayinin geliflimi oldukça ya-
vafl olmufl ancak 1970’li y›llardan itibaren kentte fabrikalar ku-
rulmaya bafllam›flt›r.
Son y›llarda Ödemifl sanayiini tar›m ürünlerine dayal› iflletme-
leri; genellikle ç›rç›r ve zeytinya¤› fabrikalar› ve tar›m makine-
leri ile temel g›da üretimi oluflturmaktad›r.

Ödemifl Elektrik Santrali
Sanayi yap›lar› kapsam›nda belirgin örneklere sahip olan Öde-
mifl’de; ticari mallar›n ifllenmesi amac›yla kurulmufl tesislerden
farkl› olarak, infla edilen ve kentin altyap›s›na yönelik enerji
üretimi yapan Elektrik Fabrikalar›, Cumhuriyet döneminde ken-
tin sosyal ve ekonomik yaflam›nda birer dönüm noktas› olmufl-
tur. Osmanl› döneminde ilçenin ayd›nlat›lmas›nda uzun y›llar
fener ve gaz lambalar›ndan yararlan›lm›flt›r. Ödemifl’in elektrik
sisteminin kurulmas› ifli, merkezi Macaristan’da olan, Türki-
ye’de flehir elektrik tesisleri kuran GANZ fiirketine ihale edil-
miflti.1

Ganz fiirketi 1932 y›l›nda bafllad›¤› çal›flmalar›n› 1934 y›l›nda
istasyon binas›n› da devreye sokarak tamamlam›flt›r.9 fiirket; su
türbinleri ile iflleyen elektrik santrali donanmas›, 110 ve 305
beygir gücünde iki türbin ve bunlara ba¤l› iki alternetör, elekt-
rik da¤›t›m tablolar› ve iki transformatörü devreye sokmufltu.
Santralden flehrin girifline kadar 10.500m. uzunlu¤unda
10.000 voltluk elektrik ileten demir direkli havai hatt› ve flehrin
kuzeyinde bu hatt›n iletti¤i elektri¤i, yer alt›na döflenen yakla-
fl›k 1000m. uzunlu¤unda yüksek gerilim kablosuna aktaran bir
istasyon binas› da yap›lm›flt›. Ödemifl köyleri Türkiye’de elekt-
ri¤e kavuflan ilk köyler olmufltu. 1

Birgi Elektrik Santrali, Lübbey
Bu giriflimin paralelinde 1945’de Birgi Çay› kenar›nda, Birgi ve
çevre köylerin elektrik ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla bir
elektrik santrali kurulmufltur. Ancak, yerleflimin ulusal enerji
da¤›t›m sistemine ba¤lanmas› ve dere suyunun verimsizli¤i ne-
deniyle 1970’lerde santralin faaliyetine son verilmifltir. Bina
ah›r olarak kullan›lmaktad›r. Yap›n›n Birgi çay› ve çamlarla
çevrili bir alanda konumlanmas› görsel zenginli¤i art›rmaktad›r.
Santral, dört bölümden oluflmaktad›r. Girifl bölümünde hol ve
wc mekanlar› bulunmaktad›r. 
‹kinci bölüm , makinalar›n bulundu¤u ana mekand›r. Burada su
kanal›, jeneratör, trafo, tavana yerlefltirilmifl ray ve makara sis-
temi bulunmaktad›r. Üçüncü bölümde flalter ve sigorta paneli,
dördüncü bölümde personel odas› vard›r. Tavandaki ray siste-
mi, santral binas›n›n ortas›ndaki kolonlar›n üzerine monte edil-
mifl olan iki çelik ray ve parçalar›n tafl›nmas›n› sa¤layan hare-
ketli bir parçadan oluflmaktad›r.10

Ödemifl - Birgi Zeytinya¤› Fabrikas›
Birgi giriflinde, yerleflim alan›n›n d›fl›nda yer alan zeytinya¤›
fabrikas›, uzun bacas› ve kütle etkisiyle dikkat çekmektedir.
Fabrikan›n çevresinde, 1945’de yap›lm›fl mezbaha, modern bir
zeytinya¤ fabrikas›, üretimine son verilmifl bir tavuk çiftli¤i, az
say›da konut ve as›rl›k zeytin a¤açlar› bulunmaktad›r. 
Fabrika, halk›n eski mezarl›k dedi¤i (Ermeni Mezarl›¤› ) tepenin
yamac›nda konumland›r›lm›fl olmas› nedeniyle genifl bir man-
zaraya hakimdir. Yap›m tarz› aç›s›ndan Birgi yöresinin karakte-
risti¤i gözlenmektedir. Tafl malzemeden infla edilmifl olan yap›-
n›n çat› konstrüksiyonu iç mekandan alg›lanmaktad›r. 
Fabrika üç ana mekandan oluflmaktad›r. ‹lki, ön cephedeki gi-
rifl bölümüdür.Bu bölümde önceleri bir buhar makinesi bulun-
maktayd›. Bacaya ba¤l› olan makine, yöreye elektrik gelmesiy-
le yerini motora b›rakm›flt›r. Binada ayr›ca kullan›lmayan bir un
de¤irmeni vard›r. 
‹kinci bölüm, fabrikan›n en büyük mekan›d›r ve yap›ya as›l ifl-
levini ve fleklini veren bölümdür. Depolama ve üretim ünitele-
rinden oluflmaktad›r. Depo bölümü bofl, üretim bölümü ise tek-
nik donan›ma sahiptir. Üretim bölümünde, zeytinya¤› yap›m›n-

1934 y›l›nda kurulan Ödemifl Elektrik Santrali’nden görünüfl

Ganz fiirketi taraf›ndan
üretilen tirbün 

Yöre karakteristi¤ine uygun tarzda yap›lm›fl tafl cephe dokusu
ve  mimari biçimlenifl
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da kullan›lan ekipmanlar üretim s›ras›na göre konumland›r›l-
m›flt›r. Zeytin ezme ve s›kma makinesi, zeytin s›kma makinesi-
ne su sa¤layan pompa, filtre ve zeytinya¤ deposu bulunmakta-
d›r.
Üçüncü bölüm ise fabrikan›n arkas›nda kalan ve yap› bütünün-
den ayr›lan bölümdür. Bu mekan, üretim k›sm›ndaki ezme ma-
kinas›n›n arkas›nda bir geçifli bulunan, ifllenmifl zeytin at›klar›-
n›n depoland›¤› bölümdür. Yap›; teknolojik aç›dan dönemsel
özellikleri yans›tmaktad›r.11 Zeytinya¤› üretim tekniklerine ilifli-
kin örnek oluflturan bu yap› korunmal› ve endüstri miras› kap-
sam›nda de¤erlendirilmelidir.

Ödemifl Sa¤l›k Meslek Yüksekokulu
Ödemifl’de Atatürk Caddesi üzerinde konumlanan yap›, Cum-
huriyet döneminde ilçedeki geliflme hareketlerinin bir ürünü
olarak göze çarpmaktad›r. Bu dönemdeki ça¤dafl bir kent olufl-
turma girifliminin yans›mas› olan yap› mimari karakteri ile dik-
kat çekmektedir.
Ödemifl kentinin ilk imar plan›n› çizen Macar Mühendis Scar-
pa, Ödemifl’in kuzeydo¤udan güneybat›ya do¤ru geliflmesini
ön görmüfltü. Bu imar plan›nda al›nan kararlara göre, kentin
içindeki mezarl›k halk›n yo¤un tepkisine ra¤men kald›r›lm›fl, bu
alana Hükümet binas›, THK ve Tekel binalar› ile çocuk bahçe-
si yap›lm›flt›r.12

Eski Tekel binas› olan yap›, 1997 y›l›nda Ege Üniversitesi’ne

devredilmifltir. Ege Üniversitesi Ödemifl Sa¤l›k Yüksekokuluna
dönüfltürülen yap›, içerdi¤i fonksiyon niteli¤iyle kente sosyal ve
ekonomik katk›da bulunmaktad›r. Yeniden düzenlenen yap›da
4 s›n›f, toplant› odas›, kütüphane, uygulama laboratuar› ve gös-
teri salonu bulunmaktad›r.

Ödemifl Helva Fabrikas›
Ödemifl Helva Fabrikas›, ‹zmir yolunda kentsel sit alan› içinde
konumlanmakta ve sakl› giriflle ulafl›lan bir avlu çevresindeki
yap› grubundan oluflmaktad›r. Yunanl› bir mimar taraf›ndan ya-
p›lan fabrikan›n ilk sahibinin Ödemifl’de yaflayan bir Rum oldu-
¤u bilinmektedir. Yap›, zengin ulafl›m olana¤›na sahip bir böl-
gede yer almaktad›r. 11

Fabrika yerleflim alan›, konutlarla ve ticari alanla çevrili bir böl-
gedir. Bu nitelik, alan›n önemini artt›rmaktad›r. Alan›n bat›s›n-
da bir ilkokul yer almaktad›r. Yak›n çevrede konumlanm›fl atel-
yeler, marketler ve ticari birimler bölgeye hareketlilik kazand›r-
maktad›r. Ödemifl’li Ethem Efendi ailesinin sahibi oldu¤u fabri-
ka, günümüzde terk edilmifl durumdad›r. 1922 y›l›nda 384 kilo
tahin, 1282 kilo helva, 40 kilo susamya¤› elde edilen fabrikada
5 iflçinin çal›flt›¤› bilinmektedir. 7 Son 30 y›l içinde üretim ya-
p›lmayan fabrika yok olma tehlikesi ile karfl› karfl›yad›r.
Fabrika, üç ayr› yap›dan oluflmaktad›r. Girifle yak›n olan yap›,
y›¤ma strüktürde ve tafl malzemeden oluflturulmufltur. Yap› gru-
bunda ba¤›ms›z gözlenen ve cadde kenar›nda  konumlanan ya-

Eski TEKEL deposu olan Ödemifl Sa¤l›k Meslek Yüksekokulunun
cephedeki aç›kl›k etkisi

Eski TEKEL deposu olan Ödemifl Sa¤l›k Meslek Yüksekokulunun
mimarisinde gözlemlenen Cumhuriyet etkisi 

Avludaki üretim yap› grubunun tafl dokusu
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Bu yaz›; Prof. Dr. Ülkü Alt›noluk yönetiminde haz›rlanan, "Yeniden Kullan›m Kapsam›n’da ‹zmir’deki Sanayi Yap›lar›" isimli doktora tezi kapsam›nda bir ön çal›flmad›r.YTÜ/BAP taraf›ndan desteklenmek-
tedir. Proje no: 25-03-01-03

p› fabrikan›n faaliyette oldu¤u dönemde, yönetin binas› olarak
kullan›lm›flt›r. ‹ki kat yüksekli¤indeki yap›, farkl› mimari karak-
teri ile karfl›lama ve yönetim yap›s› niteli¤ini sergilemektedir. ‹ki
kat boyunca kullan›lan kemerli söveler ve pencere modülleri
yap›ya kimlik kazand›rmaktad›r. Yap›, günümüzde depolama
amaçl› kullan›lmaktad›r.
Fabrika yap›s›n›n cephesinde gözlenen dar pencere modülü,
üretim tesisi özelli¤ini vurgulamaktad›r.
Fabrika yap›s› içinde, helva üretiminde kullan›lan çeflitli aletler
at›lm›fl durumdad›r. Helva yap›m›nda kullan›lan susam›n y›kan-
d›¤› havuzlara ait kal›nt›lar bulunmaktad›r. Üretim blo¤unda
halen tavan ve duvarlarda as›l› kancalar, ürünün tafl›nmas› için
oluflturulan düzene¤in bir parças› olarak gözlemlenmektedir.
Ayr›ca fabrikada, tu¤ladan oluflturulmufl helva yap›m tezgahla-
r› vard›r. K›smen y›k›lm›fl durumda olan tezgahlar o dönemin
üretim tekniklerine ›fl›k tutmaktad›r.
Ancak, yap›n›n at›l durumda olmas› nedeniyle tüm yerleflim
alan› çal›larla kaplanm›flt›r. 
Yeniden ifllevlendirme gerektiren bu fabrika yap›s› hiç kuflkusuz
Ödemifl ilçesi için ele geçmeyecek birer f›rsatt›r. Özellikle Öde-
mifl merkezinde yer alan yap›n›n korunmas› ve canland›r›lmas›
ilçe için do¤ru bir yaklafl›m olacakt›r. Ödemifl’e özgü  tahin hel-
va üretiminin canland›r›lmas› ve dönemsel üretim tekniklerine
dikkat çekilmesi amaçlanarak, endüstriyel miras kapsam›nda
de¤erlendirilmelidir. 

SONUÇ
Kentlerin sosyal ve ekonomik belle¤inde önemli yer edinmifl
olan endüstri yap›lar›n›n, mimari yaklafl›mla de¤erlendirilmesi
gerekliliktir. Endüstri binalar›n›n ifllevsel olarak eskimeleri, yeni
teknolojilere yap›sal uyum sa¤layamamalar›, kent bask›lar› ve
çeflitli nedenlerle ifllevini bütünüyle kaybetmeleri konusu, bu
yap›lar›n yeniden farkl› amaçlarla kullan›m›n› ve korunma ge-
reklili¤ini gündeme getirmifltir. 
Ödemifl; koruma de¤erine sahip sanayi yap›s› potansiyeli aç›-
s›ndan de¤erlendirilmeye aç›kt›r.
Ödemifl kentinde yer alan sanayi yap›lar›n›n görsel önemleri,
dönemlerine ait endüstriyel nitelikleri ve ifllevleri paralelinde
de¤erlendirmek, sanat, tarih, arkeoloji, mimari ve teknoloji yö-
nünden endüstriyel tarihe dikkat çekilmesini sa¤lamak, korun-
malar›na katk›da bulunmak gerekliliktir.
Bu kapsamda; 19. ve 20yy. ait sanayi yap›lar›n›, Ödemifl’in sa-
nayileflme tarihi paralelinde belgelemek ve kentin gelecek kul-
lan›m›na iliflkin yeni bir bak›fl sa¤lamak amaçlanmal›d›r. Nite-
likli sanayi yap›lar›n›n tespit edilerek, korumaya yönelik karar-
lar›n al›nmas›n› sa¤lamak ve yeniden ifllevlendirilerek sosyal ve
kültürel de¤er olarak kent yaflam›na kat›lmas›n› gerçeklefltirmek
birincil ad›m olmal›d›r. Korunmaya de¤er sanayi yap›lar›n›n
öncelikle mimari ve teknolojik özelliklerinin kapsaml› tespitle-
rinin yap›lmas› gerekmektedir. Sanayi yap›lar›n›n sahip oldu¤u
teknolojik de¤erler ve ait oldu¤u dönemin üretim yap›s›n› ser-
gileyen düzenekler, koruma kapsam›nda de¤erlendirilmelidir.  
Sanayi yap›lar›na iliflkin envanter çal›flmalar›, yap› kal›nt›lar›n›n
analizleri ve belgelenmesi yap›lmal›d›r. Böylece, korunup, ye-
niden ifllevlendirilen sanayi yap›lar› ve düzenlemeler, Ödemifl
kenti için büyük önem tafl›yacakt›r. Kent bütününde yer alan sa-
nayi yap›lar›n›n, kültürel fonksiyonlar kapsam›nda yeniden ifl-
levlendirilmeleri do¤ru bir yaklafl›m olarak de¤erlendirilebilir. 
Ödemifl ilçesindeki sanayi yap›lar›n›n de¤erlendirilmesinde,
devlet deste¤inin yan›s›ra yerel yönetim, kamuoyu ve akademik
çevrenin iflbirli¤ini, sa¤lamak önemlidir.
Bu kapsamda Ödemifl sanayi yap›lar› için, yeniden kullan›m
önerileri gelifltirilmesi ile terk edilmifl eski sanayi yap›lar› bu du-
rumdan kurtulacak, yeniden sosyal ve kültürel de¤er olarak
kentin yaflam›na kat›lacakt›r. t

Helva Üretim blo¤u ve doluluk –boflluk etkisi
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fiubemizin haz›rlad›¤› ‹zmir Mimarl›k Rehberini al›p keyifle kar›flt›rd›m.
Böyle bir yay›n›n haz›rland›¤›ndan haberim de olmam›flt›. ‹hracatç› Birlikle-
ri yap›s›n›n tarih s›ralamas› içinde kitab›n son binas› olmas› beni mutlu et-
miflti; birkaç gün sonra bir daha kar›flt›r›rken ans›z›n karfl›ma Sevinç Han›m
Apartman› ç›kt›. Çok flafl›rm›flt›m. 

O an anlad›m ki bu yap›y› yo¤un kiflisel duygular ile tasarlam›flt›m ve ben-
den baflka kimseye bir fley ifade edebilece¤ini hiç düflünmemifltim. Sevinç
Han›m benim annem. Her an›msad›kça gözlerimi dolduran. Bugün apart-
man›n oldu¤u yer ise aile evimiz; orada bir yafl›ndan k›rkbir yafl›ma kadar
tam k›rk y›l yaflad›¤›m ev vard›. 

Asl›nda ev babaannemden bize geçmiflti. Ona da evin arsas› babas› Osman-
zade Mehmet Bey’den bostan olarak miras kalm›flt›. 1951 y›l›nda yap›ld›¤›n-
da adeta bugünkü Urla’da yaflamak gibi birfleydi oraya tafl›nm›fl olmak.

Ev büyük su bask›n›nda büyük hasara u¤ray›p onar›lamaz duruma gelince
y›llarca kaderine terk edilmiflti. 

Sonra; biraz da kardeflimin ön ayak olmas› ile bir proje yapmaya karar ver-
dik.

Ancak evin imar durumu yoktu. Koca Karfl›yaka’n›n içindeki belki de tek ve
son kadastral parseldi. Ta Osmanzade Mehmet Bey’in zaman›ndaki gibi.
"Kafka’vari" ve tam 42 y›l süren (1958-2000) bir yasal süreç sonunda böyle
garip bir durum oluflmufltu. Osman Kibar zaman›nda yap›lan inan›lmaz ya-
sad›fl› bir fluyuland›rma ve onu takip eden say›s› takip edilemeyecek dan›fl-
tay kararlar› ile bu günlere gelinmiflti. Bir hukuk doktora tezi olabilecek dos-

Sevinç Han›m Apartman›
Mimari Proje : fiüknü Kocagöz

Yard›mc›lar : Tanju Türker, Binnur Ünflan 
Statik Proje : Y›lmaz ‹zmen
Elektrik Tesisat Projesi : Hasan K›ldifl
S›hhi Tesisat Projesi : Hakan Bulgun
Yer : Karfl›yaka
Yap›m Y›l› : 2001
Yap›mc› : ‹N-K‹M Afi.

Yap› Tan›t›m

fiükrü Kocagöz, Mimar

Köprülü Yal›s›n›n bir THY dergisindeki reklamdan al›nm›fl foto¤raf›. Foto¤raf  tam
cepheden bir proje cephesi gibi çekildi¤i için oran analizi için çok uygun. Ölçülen her
oran de¤iflik renklerde ifllenmifl. Yeflil (1/2,25) mavi (2),1/2) gibi takip edilebilir.

Oranlar›n bir Modülor (!) olarak alt›n oranda bir dört-
gen üzerindeki çal›flmas›. (Renkler Köprülü Yal›s› anal-
izindeki flekli ile korunmufl)
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yalar dolaplara s›¤mamaktayd›. Ben minicikken, mimar olmay›
bile henüz kurmam›flken bafllayan yasal süreç, yirmibefl y›ll›k
mimar olunca ancak tamamlanm›flt›. Bu öykü ayr›ca yaz›lmaya
de¤er....

Ben bu evde mimar olmaya karar vermifl olarak kendimi bul-
dum. Yafl›m› an›msam›yorum. Ev beni mimarl›¤a yönlendirmifl-
ti. Bir Ziya Nebio¤lu evi olan aile evimizin plan›, kurgusu, ya-
flam› da bir baflka yaz› konusu olacak kadar zengin. Bahçeye s›-
f›r yükseklikte, tam bir F.L.Wright eviydi. Mekan zincirlemeleri
olan, hareketli elemanlar›n mekanlar› ay›rd›¤› bu yaflamdan
sonra, çocukken ziyaretçisi oldu¤um di¤er evler bana bir garip
gelmifl, yad›rgam›fl ve insanlar› evimizdeki gibi güzel mekanla-
ra laik görme dürtüsü mimar olma e¤ilimi ile sonuçlanm›flt›r.

Ama çeliflkiye bak›n ki do¤umum ise ‹zmir’in ilk apartmanla-
r›ndan olan ve "Ulusal Mimari" ak›m› içinde an›labilecek "Ana-
dolu Apartman›" nda olmufltur. (Bu yap› da ‹zmir Mimarl›k Reh-
berinde yer almaktad›r, Ziya Nebio¤lu’nun da pek çok yap›s›.)
Anadolu Apartman› anneannemin evine bir sokak uzakta oldu-
¤u için orada oturulmufl (ayr›ca annemin ö¤retmenlik yapt›¤›
Amerikan Koleji’ne çok yak›n oldu¤u için) ve ben orada do¤-
muflum. Bu bina ile hiçbir görsel an›m olamamas›na karfl›n ba-
na anlat›lanlar nedeni ile de fliddetli bir duygusal ba¤›m vard›r.
Giderek bu yap›ya olan zaaf›m bütün birinci, ikinci ulusal mi-
marl›k ak›m› yap›lara (bana öyle gelir) hiçbir mimar›n duyma-

Sevinç Han›m Apartman›

Modülor (!) dan ç›kan çal›flman›n cephede ölçü olarak kullan›lmas›n›n
ilk eskizi. (Renkler yine süreklili¤ini korumufl.)
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yaca¤› bir sevgi duymama neden olmufltur. Bu ruh derinli¤in-
deki duygular daha mimarl›¤a yönelirken bir gün "bizden" ya-
p›lar tasarlayaca¤›m olgusunu da kendili¤indenlefltirmifltir. Za-
ten bizim evden eksik olmayan Fakir Baykurt, fiükran Kurdakul,
Necati Cumal› ve benzeri dostlar toplumsal gerçekçilik ve "biz-
den" lik felsefesi ile benli¤imi, bugün hala flükran duydu¤um
bir flekilde doldurdular. Daha sonra Demokrat ‹zmir Gazetesin-
de bir lise ö¤rencisi grafiker olarak çal›flmam yaz› iflleri müdü-
rümüz Attila ‹lhan’›n Merih Karaaslan’›n kitab›na ald›¤› "biz-
denli¤i" vurgulayan dizelerine kadar uzan›r. Ressam, flair Me-
tin Elo¤u da resim tutkumu yönlendirdi e¤itti.

Bu duygu ve geliflim içinde bir gün ayn› düflünceleri tafl›yan
Merih Karaaslan’la karfl›laflmam›z ve ölümüne de¤in ifl ortakl›-
¤›na varan beraberli¤imiz yine bu yaz›n›n s›n›rlar›n› aflan, bel-
ki bir kitap dolduracak bir baflka öyküdür. Ama beraber formü-
le etme¤e çal›flt›¤›m›z "Anadolunun Ça¤dafl Yorumu" ba¤la-
m›ndaki Sevinç Han›m apartman› iflte yukar›da sayd›¤›m bu sa-
y›s› pek çok uzun öykünün kavflak noktas›nda yer almaktad›r.
Sevgili annemin an›s›na kendimce kiflisel bir duygusall›kla ta-
sarlad›¤›m yap› do¤al olarak "Bizden" lik temas› üzerine gelifle-
cekti. Bunu kendimle tart›flmad›m bile. ‹lk eskizler ise, bilinç
alt›nda "Anadolu Apartman›", bilinç üstünde "Tayyare Apart-
manlar›" olarak geliflti. Muhakkak yapmak istedi¤im fleylerin
bafl›nda, küçük veya büyük farkl›l›klarla, her katta ayr› bir pen-
cere düzeni yaratarak ulusal ak›mlara bir sayg› selam› yolla-
makt›. Pencere formlar›n›n taklidi filan de¤il. Çünkü "Anado-
lu’nun Ça¤dafl Yorumu" temas› çerçevesinde Merih zaman za-
man do¤rudan al›nt›lar ile "kolaj"lar yapmay› da denerken ben
biraz daha "zihinsel at›flar" yaratmay›, soyutlamalar› tercih edi-
yordum. "Tayyare Apartmanlar›" esinlemesi do¤al olarak bu tu-
tum çerçevesinde yine kendimle derin hesaplaflmalara girmek-
sizin yol ald›. Saçak temas›, ç›kma temas›, payanda temas› sev-

Tayyare Apartmanlar› ve Anadolu Apartman›ndan esinlenerek, resim defterime yapt›¤›m
ilk perspektif eskizi.

Anadolu Apartman›

Lise ikinci s›n›f yaz›nda
(1968) yapm›fl oldu¤um
karakalem Sevinç Han›m’›n
portresi.

Sevinç Han›m kardefli Bülend Dokuz eylül
ile eski evin ön bahçesinde.



39

EGEM‹MARLIK
2006/1 - 56

Sevinç Han›m Apartman› ön cephe detay›

Sevinç Han›m Apartman› köfle detay›

gili Metin Akp›nar ile aram›zdaki, Devekuflu günlerinden ka-
lan, ortak kavram "optik kaymalar" ile yorumland›. (Bu laf›n
tam aç›msamas›n› ne olur beklemeyin.) Saçak dinamik bir k›-
r›lma ile art›k geleneksel saçakl›ktan ç›karak optik kaymal› ça¤-
dafl yorumlanm›fl bir saça¤a dönüfltü. Yap›n›n alt kat (1,2 ve 3
katlar) balkon köfleleri kapal› elemanlardan oluflurken son kat-
ta bu yap›lmayarak saça¤›n saçakl›¤› iyice belirginlefltirildi. Bü-
tün üçüncü kat cumbaya at›f yapan bir volümetriyi benimsedi.
Ama tasar›m›n as›l iste¤i olan "her bakan›n benim yukar›da ver-
di¤im bir, iki örne¤i kendince baflka ba¤lamlarla okuyabilece-
¤i, bakan› kendisine "katan" bir tasar›m tavr› san›r›m baflar› ile
gerçekleflti.

Bütün bu tavr› gerçeklefltirirken kendimce çok öznel baflka bir
boyutu da tasar›ma katmay› amaçl›yordum. Geçmifle, "bizde-
ne", "al›nt›" ile de¤il, "göndermelerle" ba¤land›¤›mdan do¤ru-
dan al›nt› yap› elemanlar›n›n (pencere, baca gibi) kendi oran-
lar› ile tekrar› söz konusu de¤ildi. Ama oranlar›n "haf›zas›" ol-
du¤u konusunda öznel bir duygusall›¤›m vard›r. (Yedi yafl›nda-
y›m ve bir Türkolog olan aile dostu Alman Anne Marie Schim-
mel - böyle mi yaz›l›rd› - Selçuk ‹sa Bey Camii önünde bana
her pencerenin farkl› oldu¤unu, kendi içinde her birinin ayr›
oranlar senfonisi oldu¤unu söylüyor. Her zaman dün gibi) Bu
tasar›m özelinde oranlar›n› en çok sevdi¤im Köprülü Yal›s›n›n
oranlar› üzerine analitik bir çal›flma yap›p bunu yap›ya uyarla-
may› amaçl›yorum. Oranlar›n haf›zas›na da at›f yapmak için.
Göz yan›lmam›fl, yap›da bire bir, ikiye bir, befle bir, onikiye bir
gibi sa¤lam ve geleneksel eserlerde çok rastlanan oranlar var.
Bilinçalt› bunlar› bir "Modülor" oyununa döndürmem için dür-
tüp ifl ka¤›da dökülünce gerçekten de¤iflik bir görüntü veriyor.
"Modülor (!)" bir yerde tam de¤il. Bozuk. Ama bozukluk da
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Sevinç Han›m Apartman› ön cephede ça¤dafl payanda yorumu

düzgün bir alt ritim yarat›yor. Kendi kendime "sanki alatur-
ka musikinin aksak ritmi" gibi diyorum; ve bu oran› da tasa-
r›mda kullan›yorum.

San›r›m iflin bu k›sm› bir mimar›n kendince yapabilece¤i ve
kimseyle paylaflmak istemeyece¤i bir yorum. Çok çok öznel.
Hesab› sorulamaz, verilemez; ama tasar›m›n kimli¤inin
oluflmas›ndaki önemli parametrelerden ....

Renkler ise tasar›mdaki temalar› vurgulayacak flekilde kulla-
n›l›yor. Saçak temas› kahverengi; cumba temas› sar›, payan-
da temas› çimento yeflili gibi. ‹flin ilginç yan› bütün bunlar
kentimizin baz› noktalarda yarat›c›l›¤› çok k›s›tlayan kat›l›k-
taki imar yönetmelikleri içinde yap›l›yor. Bu koflullara karfl›n
hep annemin an›s›na yap› "bir  mimarl›k eseri" olsun iste¤i
ile flekilleniyor. Kulaklar›mda ise mimarl›k teorisi dersi ho-
cam J.M.Lamuniere’in sesi "bir binan›n mimarl›k eseri olma-
s› için, nas›l desem; p›r›l p›r›l, kusursuz de¤il de bir miktar
da çirkinimsi (Venturi’nin anomali dede¤i) bir yan› da olma-
l›." San›r›m bu tasar›mda oranlar›n haf›zas›na yap›lan at›f ga-
liba hocam›n bu pek kolay anlafl›lamaz, mecazi sözünü de
kimli¤e katt›. 

Zaten yukar›da sözünü etti¤im Merih’le formüle etmeye ça-
l›flt›¤›m›z "Anadolu’nun Ça¤dafl Yorumu" na yapt›¤›m›z yak-
lafl›mlarda Venturi’nin Karmafla (çok anlaml›l›k desek daha
iyi olacak) ve çeliflki metodunu hep kald›raç olarak kullan-
d›k. Geleneksel yap›lara analitik bak›fl›m›z› hep bu gözlükle
yapmaya çal›flt›k. Sevinç Han›m Apartman›’ nda "Hem,
hem" olarak okunabilecek pek çok fley bulursunuz. Yap›y› Sevinç Han›m Apartman› detay
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Çat› Plan

Plan

Kesit

hem befl katl› hem de alt› katl› okuyabilirsiniz. (Batar ka-
t›n kare pencereleri nedeni ile) yap›n›n ortas›nda yuvar-
lak formu ile "çak›fl›k çeliflki" yaratan balkonun son katta
iki saçak aras›nda kalan tavan döflemesini de hem döfle-
me hem saçak olarak okuyabilirsiniz. Son kat pencere
aralar›ndaki elemanlar hem pencere sövesi hem de saçak
payandas› olarak okunabilir. Üçüncü kat›n birin/birbuçu¤
oran›ndaki boflluklar› hem penceredir hem kapal› balkon.
Önündeki parmakl›k hem koruyucudur hem geleneksel
bir kafes parças› veya kafese öykünen bir parmakl›k.

Yap› plan olarak da yirmi dairenin 12 sinde benzer, seki-
zinde farkl› planlara sahiptir. (Asl›nda cephe farkl›l›klar›-
n› da dahil ederseniz hepsi farkl›d›r.) Befl daire ise düplex
dairedir. Üç daire zemin ve arakat›, iki daire ise son kat
ve çat› aras›n› kullanmaktad›r. Bunlara girince hem apart-
manda hem iki katl› bir villada yaflamaya bafllars›n›z. Ge-
leneksel evler gibi zemin kat hem yere oturur hem kolon-
lar üzerindedir. (Yap› oturma alan›n›n yar›s› aç›k otopark
için arka cephede boflalt›lm›flt›r.) Bu okumalar› kendiniz-
ce ço¤altabilirsiniz. Amac› bizden bir sözü olmas› istenen
bu yap›n›n "rüküfl" e düflmeden size, kente, "ço¤ul", "ka-
t›l›mla yorumlanabilir" anlamlar sunmas›d›r.

Art›k bu yaz›y› yazd›ktan sonra Sevinç Han›m tasar›m›n›n
benim için çok öznel olmaktan ç›kt›¤›n› duyumsuyorum.
Garip ve flimdi kendime anlafl›lmaz gelen bu bencil duy-
gudan beni kurtard›klar› için ‹zmir Mimarl›k Rehberinin
bütün yazar ve editörlerine teflekkür ederim. t



Say›n U¤ur Tanyeli 6 Ekimde ‹zmir’de "Kaotik Bir Dünyan›n
Güncel Mimarl›k E¤ilimleri" isimli bir söylefli gerçeklefltirdi. Ka-
sabam›z mimarlar› böylesine düzeyli toplant›lara aç olduklar›n-
dan salonu t›ka basa doldurup dikkatle ve zevkle dinledik.

Say›n Tanyeli’nin derin bilgisi, düzeyli yetkin anlat›m gücü ile
birleflince ben de herkes gibi, uzun konuflma süresinin nas›l
geçti¤ini fark etmedim. Önce kendisine teflekkür ediyor ve kut-
luyorum. Mimarl›k tarihçili¤inin yan› s›ra, bir mimarl›k kuram-
c›s› kimli¤i ile gelifltirdi¤i, dünyada dijital düzene geçiflin mi-
marl›ktaki yans›mas›n› anlatt›.

‹lginç örnekleriyle zenginlefltirdi¤i konuflmas›n› k›saca "mimar-
l›kta biçimsel ideolojiden, süreç ideolojisine geçifl" olarak ta-
n›mlad› ve bu saptaman›n kendisine ait oldu¤unu vurgulad›.

Bu yaz›n›n amac› Say›n Tanyeli’nin konuflmas›n› özetlemek de-
¤il. San›r›m bant kay›tlar› çözülerek konuflmas› Ege Mimarl›k’ta
yay›nlanacakt›r. Ben sadece kat›lmad›¤›m baz› yarg› ve sapta-
malar› anlatmaya çal›flaca¤›m. Bu farkl› görüfllerin ana nedeni
olarak benim bütün yaflam›m boyunca tasar›m ve uygulama ile
u¤raflm›fl olmam, mimarl›¤›n kuramsal sorunlar› ile ilgimin uy-
gulamac› bir mimar›n ilgisi ile s›n›rl› olmas›, Say›n Tanyeli’nin
ise, kendi ifadesine göre, mimar olmas›na karfl›n hiç tasar›m ve
uygulama yapmam›fl olmas› karfl›tl›¤›ndan kaynakland›¤›n› sa-
n›yorum.

Konuflmas›n›n özeti olarak Tanyeli, Dünyada 1990’lara kadar
gelen mimarl›k e¤ilimlerini" biçimin ideolojisi" 90 dan sonra,
özellikle dijital ortam›n yayg›nlaflmas› ile "sürecin ideolojisi" ne
dönüflmesi oldu¤unu anlatt›. Bu sözcüklerle neyi kastetti¤ini
anlat›rken "biçimle kast etti¤im flu: Mimarl›kta sadece tasar›m-
sal, sadece inflai olabilen nihai ürünü kast ediyorum" dedi. Bu
tan›m benim kat›lmad›¤›m görüfllerin bafl›nda gelmekte ve son-
raki farkl›l›klar›n kayna¤›n› oluflturmaktad›r. 

Gerçekten günümüzde mimarl›¤› bir biçim yaratma olgusu ola-
rak gören ve tan›mlayan düflüncelerin yayg›nlaflt›¤› yads›na-
maz. Bu kabulün uzant›s› olarak mimarl›kta, ifllev ve konstrük-
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siyon ö¤elerinin küçümsendi¤ini, giderek yarat›c›, çarp›c› yeni-
likçi davran›fllara engel oluflturdu¤unu savunanlar› izledik. Be-
nim kufla¤›m ise, mimarl›¤› bina yapma sanat› olarak ö¤rendi ve
uzun y›llar buna göre uygulama yapt›. Bize göre bir yap› her
fleyden önce bir gereksinimi karfl›lamak amac›yla yap›l›r. O hal-
de her yap› bir mimarl›k olgusudur. Görsel, biçimsel de¤erleri
nedeniyle baflar›s›z olabilir. Bu durumda onlar› mimarl›k d›fl›
kabul etmek gibi bir yanl›fll›¤›n da kayna¤›nda mimarl›¤› biçim-
den ibaret kabul etmek yatmaktad›r. Tanyeli bütün konuflmas›-
n›, mimarl›k de¤il de yontu sanat› üzerine yapsayd› tam yerine
otururdu san›yorum.

Tanyeli mimarl›kta modernist ak›mlar›n bafllang›c›ndan, dijital
dönemlere gelinceye kadar ünlü mimarlardan örnekler vererek
yarat›lan ve yap›lanlar›n önce kararlaflt›r›lm›fl biçimsel bir ama-
c› gerçeklefltirmeye dönük oldu¤unu vurgulad›. Örne¤in: “Cor-
busier için, befl tane, alt› tane ilke var, bu ilkeleri alt alta yaz›n.
Bina nas›l olmal›d›r? Alt› tane ilke, bütün bunlardan sonra bi-
nay› yap›yorum. Bina alt› tane ilkenin somutlaflmas› zaten. Bafl-
tan bu binan›n böyle olaca¤›n› alt› ilkeyi okuduktan sonra söy-
leyebilirdiniz. Dolay›s›yla burada meçhul bir biçime ulaflma di-
ye bir seçenek yok. Bafltan tan›mlanm›fl bir nihai sonuca ulafl-
mak için yap›lan bir ak›l yürütmeden baflka bir fleyle bir anlam-
da karfl›laflm›yorsunuz. Bütün örneklerle böyle ilerleyebiliriz.
Alto’dan bir örnek. Alto’nun binas›n›n böyle olmas›n› sa¤layan
ne, hepsi alt alta tan›mlanm›fl fleyler. Alto binay› yapmadan siz
bile yapabilirsiniz. Bir Alto binas›, dolay›s›yla "Alto" binas› yap-
maktan kolay ne var, herkes yapabilirdi, yap›lm›flt›r da zaten.
Her Alto yap›s› deyim yerindeyse p›rtlar, niye, Alto yap›s› öyle
olur. Alto’nun düflünme mant›¤›ndan baflka yere gidilemez de
ondan.”

Diyor Say›n Tanyeli. Tanyeli’nin konuflmas›n›n bant çözümleri
otuz alt› sayfa tutuyor. Bunun içinden üç befl cümleyi örnek ala-
rak genel söyleminden farkl› anlamlar ç›kmas›n› istemem. Bu
nedenle analog dönem olarak nitelendirdi¤i bu dönem için en
ünlü mimarlardan verdi¤i örnekleri yineleyecek ve aktaracak
de¤ilim. Sonuç olarak "biçimleri" (bana göre üsluplar›, konsept-
leri) farkl› görünse de tüm mimarlar›n mimarl›k eylemi, önce-
den kararlaflt›rd›klar› bir biçimi gerçeklefltirmekten ibarettir di-
yor, bu davran›fla da "biçimin ideolojisi" ismini veriyor.
Ne yaz›k ki, önce, benim ça¤dafl›m mimarlar›n bir idolü duru-
muna gelmifl ve dünya ölçüsünde etkili olmufl, öncü olmufl bu
mimarlar›n yapt›klar›n›, yaratt›klar›n› küçümseyen bir anlat›m
sezdi¤imi (yan›lm›fl olabilirim) ve hiç kat›lmad›¤›m› söylemek
isterim. 

Günümüze kadar bütün dönemlerde mimarl›k eyleminin yani
yap› tasar›m ve uygulama sanat›n›n bizim zaman›m›z›n deyi-
miyle bir zihni vetire (düflünsel süreç) oldu¤unu say›n konuflma-
c›n›n bilmesini isterdim. Yani dijital dönemde ‘sürecin ideoloji-
si’ deyimindeki süreç her zaman ve her mimarl›k olgusunda va-
rolmufltur. Mimari tasar›m sürecinin bir özelli¤i beyin ile el’in
birlikte çal›flmas›d›r. Yani mimar bina tasar›m› yaparken bey-
ninden gelen emirlerle, sosyal koflullar› ve teknik olanaklar› göz
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önüne alarak tasar›m›n› yapar, biçimini gerçeklefltirir. Yani ön-
ceden verilmifl kararlarla de¤il. Ayn› mimar›n farkl› yap›lar›nda-
ki benzerlikler üslup sorunudur. Bu biçimsel benzerliklerin mi-
marl›k olgusunun tamam› olarak düflünülmemesi gerekti¤i kan›-
s›nday›m. 

Tanyeli biçimin ideolojisinin "afl›nmaya" bafllamas›n› flöyle an-
lat›yor: “Ama giderek t›rmanan bir biçimde biraz önce sözünü
etti¤im, o, mimar›n kendini bir tür yar› tanr› olarak tan›mlama-
s›n› sa¤layan ideoloji 1970 lerden sonra afl›n›yor zaten. Gide-
rek mimar›n art›k fiziksel çevrenin tekil egemeni olmad›¤›n›
orkestra flefi olmad›¤›n›, sadece çevreyi var eden say›s›z insan-
dan bir tanesi oldu¤unu bir kere anlamaya bafll›yoruz. zaten
bunun içinde kendisinin küçücük rol oynayan birisi oldu¤unu
zaten bafltan fark›na var›yor. Dolay›s›yla mimarl›kta tanr› mo-
deli kalk›yor.” Bunlar ve konuflman›n baflka yerlerinde yinele-
nen çeflitli söylemlerle Tanyeli, eski mimarlar›n kendilerini ne-
reye koydu¤una ve mimarl›¤›n dijital dönemlere kadar nas›l al-
g›land›¤›na dönük düflüncelerini dile getiriyor. Bu düflüncelere
kat›lmam mümkün de¤il. Zaman zaman belki espri yapmak,
ironik olmak v.b. nedenlerle böyle söylemler iflitilmifl olabilir.
Ama akl› bafl›nda herhangi bir mimar›n kendini fiziksel çevre-
nin tekil egemeni ya da tanr› falan gibi görmesi ciddiye al›na-
cak bir olas›l›k de¤ildir. Örne¤in Tanyeli Corbusier için: “Bu bir
kent modeli, bafltan ben ça¤dafl kentin nas›l olmas›na karar
verdim” dedi¤ini aktar›yor. Konuflmas›n›n baflka bir yerinde de
“Kentle inatlaflan mimarlar, elimde mucizevi çubu¤um var ve
o çubuk arac›l›¤›yla, her fleyi bana verseler harika yapaca¤›m
ama vermiyorlar.” diyor. Kuflkusuz mimar› tasar›m sürecinde,
özellikle de kent planlamas› çal›flmalar›nda mimarlara düflen en
önemli görevin sosyal koflullar› gözetmesi gere¤ini Tanyeli her-
kesten fazla bilmelidir ve bilir. Ve san›r›m her kent planc›s›, kat-
k›s›n›n s›n›rl› olaca¤›n›n bilincindedir ve Tanyeli’nin dedi¤i gi-
bi, kent benim nesnemdir diye planlama yapmaya kalk›flmaz.
Buna benzer abart›l› saptamalar üzerine kuram gelifltirilemeye-
ce¤ini düflünüyorum. 

Say›n Tanyeli’nin istihza ile birkaç yerde dile getirdi¤i "mimar›n
orkestra flefli¤i" benzetmesine gelince: Bu benzetmenin ilk ola-
rak Walter Gropius taraf›ndan dile getirildi¤ini gene Tanyeli’nin
konuflmas›ndan ö¤rendim. Biz eski ve uygulamac› mimarlar bu
tan›m› çok severiz ve s›k kullan›r›z. Gerçekten yap› tasar›m ve
uygulamas› teknolojik geliflmeye koflut olarak farkl› uzmanl›k
alanlar›na gereksinimi her gün biraz daha art›rmaktad›r. Bunu
da orkestran›n büyümesine benzetebiliriz. Konuflmas›n›n sonra-
ki bölümlerinde "biçimin ideolojisi" döneminin sona ermesini
gerçeklefltiren oluflumlar› dinlerken bu orkestra flefli¤i konusu-
nu yeniden hat›rlad›m. Biçimin ideolojisi dönemini sona erdi-
ren olgular› s›ralarken Say›n Tanyeli, teknolojik geliflmeleri, ifl-
levin karmafl›klaflmas›n›, mimarl›k olay›ndaki afl›r› niceliksel
büyümeyi, popülist kültürün baflatl›¤›n›n kabul görmesini, v.b.
anlatt›. Bütün bunlar›n mimar›n önemini, katk›s›n› azaltt›¤›n› di-
le getirdi. Ben, özellikle de bu nedenlerle, tam tersi mimar›n ifli-
nin ve öneminin artt›¤›, orkestra flefli¤inin daha belirginleflti¤i
kan›s›nday›m. Örnek olarak verdi¤i gökdelen binas›nda yang›n

söndürme tekniklerine var›ncaya kadar geliflmifl ve kesinleflmifl
mühendislik dallar›n› kim nas›l birlefltirip genel tasar›m› gerçek-
lefltirebilir. Ya da bütün ifllevi neredeyse tamam› ile saptanm›fl
hava yollar› terminal binas›n› mimardan baflkas› kim  tasar›m›-
n› yap›p sonuçland›rabilir. Tanyeli: “Mimar›n buradaki rolü ne?
Çok küçük bir rolü var sadece, bütün bu teknik donat›lar› der-
leyip toplay›p, üstünü çat›yla örten adam.” diyor. ‹flte bu t›pk›
bir orkestra flefli¤i gibidir ve önemlidir.
Dijital ortama geçildi¤inde “Bütün mimarl›k pratiklerini yön-
lendiren birincil bak›fl aç›s›n›n biçimi üretmek olmad›¤› bir
noktaya geldi¤imizi söylemeye çal›fl›yorum. Dolay›s›yla kaba-
ca biçimsiz bir mimarl›ktan m› söz ediyorum derseniz, evet ay-
nen öyle biçimsiz bir mimarl›ktan söz ediyorum” diyor Say›n
Tanyeli. Tam tersini düflünüyorum. Dijital ortam mimar›n tasa-
r›m gücünü, özlemlerini, hayallerini ola¤anüstü gelifltirmeyi,
ola¤anüstü biçimler yaratmas›n› sa¤lam›flt›r. Kuflkusuz bu bi-
çimler öklid geometrisi ile soyutlanm›fl biçim adlar› ile tan›mla-
namaz. Ama dijital ortamda gerçeklefltirilmifl her mimarl›k ürü-
nü, fiziksel bir varl›k olarak bir biçime sahiptir. Ama as›l önem-
li olan bu biçimin oluflmas›nda nihai karar gene mimara aittir.
Bilgisayar ortam› hem bu biçimsel zenginli¤e olanak sa¤lam›fl,
hem de yap›m›n› kolaylaflt›rm›flt›r. Sonuç olarak dijital ortam›n
mimarl›kta yepyeni üslup  ak›mlar› yarataca¤› da kuflkusuzdur. 

Bu yaz›m›n amac› çok uzun bir konuflman›n ard›ndan, bir de-
¤erlendirme ve elefltirme yaz›s› yazmak de¤il. Bu k›sal›kta bu-
nun olana¤› da yok. As›l amac›m, konferanstan sonra, deneyim-
li bir mimar olarak mesle¤imin misyonuna dönük varsay›mlar›n
yeniden gözden geçirilmesinin gündemime gelmesidir. Yani
e¤er konuflmac›n›n bütün dediklerine kat›lsayd›m, y›llardan be-
ri mimarlar›n yapt›klar› ifller, tabii benimki de, her türlü sosyal,
kültürel, teknolojik koflullardan soyutlanm›fl olarak, kendi bi-
çimsel dünyam›z› gerçeklefltirmekten ibaret önemsiz bir çaba
oldu¤unu kabullenecektim. Daha da kötüsü dijital ortamda bu
önemsiz ifli bile art›k makineler yapacakt›r diyecektim. Tanye-
li’nin anlatt›¤›na göre zaten dünyada mimar olmak isteyenlerde
önemli bir azalma vard›r, konunun kültürel boyutu da böyle
olup popülist kültür baflat olarak egemenli¤ini kabul ettirmifltir
ve mimarlara yapacak pek bir fley yoktur.

San›r›m ve umar›m Tanyeli de böyle demek istememifltir. E¤er
böyle ise kesinlikle kat›lmaman›n ötesinde, yarar›n› da anla-
makta güçlük çekti¤imi vurgulamak isterim. Çünkü, kendisini
dinleyen onlarca genç meslektafl›ma, bir kuramsal görüflü anla-
t›rken, umutsuzluk, karamsarl›k etkisi yaratm›fl olmas›ndan en-
difle ederim. 

Halbuki, bana göre: Mimarl›k toplumsal boyutu büyük, teknik
ve sanatsal bir u¤rafl› alan›d›r. Tüm insanl›¤›n mutlulu¤uyla ilgi-
li oldu¤u için ola¤anüstü önemlidir. Mimarl›k önce tasar›m ile
bafllar, tasar›m da sadece insan›n yapabildi¤i düflünsel bir süreç
olup, henüz hiçbir alet onun yerine geçememifltir. Bu nedenle
dijital ortamda da bu görevini önemle sürdürecektir. Kuflkusuz
sosyal ve teknolojik geliflim ve de¤iflim mimarl›k olgusunu da
etkilemeye devam edecektir. t



belirli aral›klarla tekrar edilerek ve belli noktalarda birbirlerine
yatay elemanlar ve özel yap›m çiviler yard›m›yla ba¤lanarak ta-
fl›y›c› duvar ve döflemeleri olufltururlar. ‹skelete d›fltan ahflap
lambriler tutturularak, sistemin d›fl kaplamas› oluflturulur. Hafif
çelik iskelet sistem kurulma sistemi olarak ahflap sistemle ayn›-
d›r, aç›kl›k b›rak›lmas›, çat› kurulmas› ve duvar kaplamalar› da
benzer flekilde yap›lmaktad›r.
Amerika’da yayg›n olarak kullan›lan ahflap evlerin yerini
1980’lerde hafif çelik evler almaya bafllam›flt›r. Ahflap fiyatlar›-
n›n artan taleple do¤ru orant›l› olarak yükselmesi ve tafl›nma
kolayl›¤› aç›s›ndan hafif çelik malzemenin üstünlü¤ü (hafif çe-
lik ahflaba göre %60 daha hafiftir) piyasan›n LGSF sistemli ev-
lere yönelmesini sa¤lam›flt›r. %100 oranda geri dönüflümü
mümkün olan ve endüstrileflmifl sistemde maliyeti ahflaba göre
düflük olan hafif çelik profillerin kullan›m› sayesinde ahflap h›z-
l› bir flekilde daha çok gereksinim duyulan sektörlere kayd›r›l-
maya bafllanm›flt›r. Bugün Amerika’da tek ve çift katl› konutla-
r›n %20 si hafif çelik çerçeve sistem ile üretilmektedir. 1992’de
bu flekilde 500 konut üretilmekte iken, 1993 y›l›nda 15000 ko-
nut üretilmifltir. 2002’de ise bu rakam 100000 konuta ulaflm›fl-
t›r. Amerika’n›n d›fl›nda Avusturalya ve Kanada’da hafif çelik
yap› sektörü geliflmektedir. Avrupa’da ise yap› sto¤unun birçok
merkezde tamamlanm›fl olmas› ve konut ihtiyac›n›n yukar›da
belirtilen ülkelere göre az olmas› hafif çelik endüstrileflmesinin
tam anlam› ile sa¤lanamamas›na neden olmaktad›r. Sektör
Amerika’da en geliflmifl durumdad›r.
Türkiye ise hafif çelik yap› ile 1999 y›l› sonunda tan›flm›flt›r. 17
A¤ustos 1999 Adapazar› depremi sonras›nda yap› sto¤unun ka-
litesi konusunda endifleye kap›lan kifli ve kurumlar›n etkisi ile,
sorun, alternatif yeni yap›m teknikleri denenerek çözülme yo-
luna gidilmifltir. "Depreme dayan›kl›" bafll›¤› ile piyasaya sunu-
lan yeni yap›m teknikleri aras›ndan, günümüze artan talep ve
üretim potansiyeli ile gelen tek yap›m sistemi hafif çelik çerçe-
ve sistemdir. Sistem hafifli¤i, kolay üretilip h›zl› monte edilebil-
mesi, geride at›k b›rakmayan temiz flantiye koflullar› ve beto-
narme ile boy ölçüflebilecek maliyet koflullar› ile pazarda bir-
çok kuruluflun dikkatini çekmifltir. 1999 depremi sonras› ilk iki
y›l 100 civar›nda kurulufl hafif çelik sistem ile çeflitli flekillerde

Hafif Çelik Çerçeve Sistem, so¤ukta flekil verilmifl çelik profil-
lerden oluflan tafl›y›c› bir sistemdir. Saç çelik malzemenin roll-
forming (döndürerek flekillendirme) makinelerinde çekilmesi ile
oluflturulan profiller (CFS cold-formed steel profiles/ so¤ukta fle-
killendirilmifl çelik profiller) yap› endüstrisine, otomotiv tren ve
uçak endüstrilerinden tafl›nm›flt›r.
So¤ukta flekillendirilmifl profiller ilk olarak iç mekanda kullan›-
lan bölücü eleman sistemlerinde ve hafif olmas› nedeni ile ça-
t› sistemlerinde (mertek vb.) kullan›lm›flt›r. Daha sonralar› ise
bu malzeme endüstri yap›lar› ve rekreasyon alanlar›ndaki basit
yap› ve üst örtü sistemlerinde özellikle Amerika’da yayg›n ola-
rak kullan›lm›flt›r. ‹lk teknik çal›flmalar›na 1930’lu y›llarda yine
Amerika’da bafllanan so¤ukta flekillendirilmifl çelik profiller ile
ilgili ilk standartlar›n gelifltirilmesi (AISI taraf›ndan) 1946 y›l›na
kadar sürmüfltür. Malzemenin farkl› yap›sal özellikleri bu çal›fl-
malar›n uzamas›na ve yap› sektörüne de oldukça geç girmesi-
ne neden olmufltur. Dolu gövde çelik profiller yap› sektörüne
1850 endüstri devrimi sonras› girmifltir (Chrystal palace, Eiffel
kulesi, ‹ngiltere de çelik konstrüksiyon s›ra evler). Çelik malze-
me kullan›m› özellikle dünya savafllar› sonras› kaynak s›k›nt›s›
ve h›zl› üretim süreç gereklili¤i nedeni ile konut yap›m›nda
yükselen bir grafik izlemifltir. II. Dünya savafl› sonras› Almanya,
Japonya, ‹ngiltere ve A.B.D. gibi ülkelerde bafllayan, yap›larda
çelik konstrüksiyon kullan›m› artarak günümüze kadar gelmifl-
tir. Bugün yap›larda çelik kullan›m oranlar› ‹ngiltere’de %54,
‹skandinav ülkelerinde %40, Almanya ve Fransa’da ise %30’un
üzerindedir. 
II. Dünya savafl› sonras› hafif çelik yap›lar ile ilgili çal›flmalar
özellikle Japonya Almanya ve ‹skandinav ülkelerinde artm›flt›r.
Fakat ilk hafif çelik uygulama denemeleri 1950’li y›llar›n sonla-
r›nda Almanya’da yap›labilmifl (flekil 1) ve hafif çelik çerçeve
sistemin bugünkü halini almas› 1980’li y›llar› bulmufltur. Hafif
çelik çerçeve sistem "Balloon Frame" ad› verilen ve Amerika’da
tek ev yap›m›nda 1832’den beri kullan›lan ahflap iskelet yap›m
sistemi ile benzerlik göstermektedir. Amerika’da endüstrileflen
bu yap›m sisteminde tafl›y›c›lar ana ve ara elemanlar olarak ay-
r›flmamaktad›r. Duvar/döfleme olarak çal›flan yap›m sisteminde
tüm tafl›y›c› eleman kesitleri (5/10 cm) ayn›d›r. Bu elemanlar
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Hoesch Yap› Sistemi, Dortmund

1

So¤ukta flekillendirilmifl profil kesitleri

2

(yurt d›fl›ndan ithal, kendi atölye imkanlar› ile vb.) konut ürete-
bilecekleri iddias› ile ortaya ç›km›fllard›r. Fakat bu noktada be-
lirtilmelidir ki hafif çelik yap› ancak hafif çelik çerçeve sistemin
do¤ru flekilde üretilmesi, aplike edilmesi ve yal›t›lmas› halinde,
d›fl etkilere ve deprem yüklerine dayan›kl›, sa¤l›kl› bir yap› ha-
line gelmektedir. Malzemenin ince ve hassas olmas› iflçili¤in ka-
lite ve önemini artt›rmaktad›r. CFS profiller fabrikada bilgisayar
denetiminde özel roll-forming (döndürerek flekillendirme) maki-
neleri ile yap›lmal›d›r ki kesit boyunca malzeme flekli ve özel-
likleri ve dolay›s› ile yük alt›nda tepkisi ayn› olsun.
Profillerin lip (dudak) olarak adland›rd›¤›m›z bölümlerinin bir-
kaç mm lik uzunlu¤u veya k›vr›lma yar›çaplar› sistemin genel
yük tafl›ma kapasitesini etkilemektedir. Ülkemizde fabrika orta-
m›nda CFS profil üreten birkaç adet kurulufl vard›r. Bunun d›fl›n-
da profil elemanlar›n› bu fabrikalardan sa¤lamayan baz› küçük
ölçekli iflletmeler saç çelik malzemeyi caka ile bükerek profil
üretme yolu ile sa¤l›ks›z uygulamalar yapmaktad›rlar. Ayr›ca
yap›n›n sa¤l›kl› bir flekilde yal›t›lmas› gereklili¤i de uygulamac›-
n›n güvenilirli¤ini s›namak gereken bir baflka noktad›r.

Hafif Çelik Çerçeve Yap› Sistemi
Ahflap iskelet yap›ya benzer. Duvar/döfleme olarak çal›flan sis-
temde 5/10 cm kesitli ahflap elemanlar›n yerini so¤ukta flekillen-
dirilmifl çelik profiller almaktad›r. (flekil 2) Hafif çelik yap› sis-
temlerinde kullan›lan yap› elemanlar›, s›cak dald›rma galvanize
teknolojisiyle üretilen s›cak hadde rulo galvaniz saçlardan, so-
¤uk flekillendirilerek (cold–forming) imal edilir. Et kal›nl›klar›
0.50 mm ile 2.50 mm aras›nda statik hesaplar gözetilerek de¤i-
flebilir. Saç malzemenin flaç kal›nl›¤› ile so¤ukta flekillendirilmifl
çelik profillerin yük tafl›ma kapasitesi ise profil kesitleri ile do¤-
ru orant›l›d›r. 50-65 cm aral›klar ile duvar, döfleme ve çat› siste-
mi boyunca yerlefltirilen çelik profiller yatayda ara elemanlar ile
ba¤lanmaktad›r. (flekil 3) Duvarlar rüzgarl›k ad› verilen çapraz

gergi elemanlar› ile d›fltan güçlendirilmektedir. Hafif çelik ele-
manlar›n birbirine ba¤land›¤› noktalarda  yük aktar›m› yard›m-
c› çelik ba¤lant› elemanlar› ile sa¤lanmaktad›r. Yük yo¤unlu¤u-
nun artt›¤› baz› noktalarda birden çok profil birlefltirilerek kul-
lan›labilir, e¤er buda yeterli olmaz ise belli noktalarda dolu çe-
lik elemanlar eklenebilir. 
Ba¤lant›lar bulon, perçin, kimyasal bulonlar ve kaynak türleri
kullan›larak yap›lmaktad›r veya profiller birbirlerine delme ka-
biliyeti olan vidalar arac›l›¤› ile birlefltirilir. Belli çap ve boylar-
da üretilen bu vidalar›n karfl›layabilece¤i yükler t›pk› profil bo-
yutlar›n›n karfl›layabilece¤i yükler gibi çeflitli çal›flma ve flartna-
melerde tablolar halinde mevcuttur. Bu vidalar›n korozyona
karfl› dayan›kl› olmalar› için galvanizlenmifl veya co-polimer
boya ile kaplanm›fl olmalar› gerekmektedir. D›fl ve iç kaplama
elemanlar› (çimento esasl› yonga levha, alç›pan), ve sistem ya-
l›t›m› içinde yarar sa¤layan OSB plak malzemesi, sistem ele-
manlar›n›n birbirine ba¤lanmas› için duvar, döfleme ve çat›lar-
da sistemi tamamlar. Böylece iskelet sistemi de yükün yay›ld›¤›
bütün çerçeveler gibi çal›fl›r. Bu nedenle hafif çelik yap› siste-
mi alt›nda sürekli temel veya radye temel kullan›m› gerekmek-
tedir. Ça¤dafl ekipmanlar ve kalifiye ifl gücü ile sistem çok h›z-
l› bir flekilde kurulabilmektedir. (Resim 4) 
Ahflap iskelet yap› ile hafif çelik çerçeve sistem aras›ndaki te-
mel fark ise tafl›y›c› malzemenin ›s› geçirgenlik katsay›s› düflük
ahflap yerine, ›s› geçirgenlik katsay›s› 500 kat daha fazla olan
hafif çelik malzeme olarak seçilmesidir. Bu nedenle ›s› izolas-
yon sistemi ile çevrelenen tafl›y›c› sistem elemanlar›, yap›n›n
hiçbir noktas›nda ›s› köprüsüne de izin vermeyecek flekilde de-
tayland›r›lmaktad›r. 
Sistem kurulduktan sonra ise, biyolojik ve fiziksel olarak korun-
mas› için flunlar yap›lmal›d›r: 
• Biyolojik olarak sistem elemanlar›n›n yapay ürünler olmas›
ve sistemin nefes almayan bir hücre gibi kurulmas› baz› sorun-

Hafif çelik bir konutun yap›m sistemi

3
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Resim alt› ?

Modül sistem ise özellikle ‹ngiltere menfleili birkaç büyük flirke-
tin üretti¤i hafif çelik sistem modül elemanlar› dünyaya pazar-
lamas› ile yayg›nlaflan bir sistemdir.Sistemin yap›sal çal›flma
prensipleri hafif çelik çerçeve sistem ile ayn› olsa da, üretilen
modüllerin yang›n dayan›m›n› artt›rmak için haz›rlanan özel ›s›
yal›t›m sistemi ve ek çelik ba¤lay›c› elemanlar sayesinde sistem
6 kata kadar yap› yap›lmas›na imkan vermektedir. Modül ele-
manlar›n vinçler ile tafl›nd›¤› sistemde üst üste konulan modül-
ler d›fltan çelik kablo veya farkl› çelik gergi elemanlar› ile bir-
birlerine sabitlenerek hafif çok katl› yap› oluflumu sa¤lamakta-
d›r. Sistem ifl aletlerinin çal›flabilece¤i bir alanda sadece 2-3
günde kurulabilmektedir. Fakat sistemin endüstrilefltirilme ge-
reklili¤i nedeni ile genellikle modül boyutlar› sabittir (8*3.2 m)
yani yap›lar benzer özelliktedirler. Ayr›ca bu modüller tekrar
kullan›ma uygun, yer de¤ifltirebilecek flekilde tasarlanmaktad›r.

Hafif Çelik Çerçeve Sistemin Özellikleri
• Hafif çelik sistemde kullan›lan so¤ukta flekillendirilmifl profil-
ler homojen, izotrop, yüksek rijitlik, yüksek düktilite özellikleri
gösterir. Sürekli denetlenerek üretildi¤i için tüm profil kesitle-
rinde eleman özellikleri ayn›d›r.
• Yüksek dayan›m› nedeni ile hafif çeli¤in öz a¤›rl›¤›n›n tafl›d›-
¤› yükün, yararl› yüke oran› çok küçüktür.
• ‹nce cidarl› çelik strüktür, di¤er yap› türlerine oranla hafif ol-
du¤u için (keza betonarme strüktürüne göre 10 kat daha hafiftir)
Depremden di¤er strüktürlere göre daha az etkilenir. Kötü ze-
min koflullar›nda da uygulanabilen hafif ve sa¤lam bir sistemdir.
• Ön üretimli çelik yap› sisteminde insan insiyatifi yok denecek
kadar azd›r. Profiller flartnamelere uygun saçtan bilgisayar de-
netiminde tasarlan›p üretilebiliyorsa ve montaj ifllemi tekni¤ine
uygun yap›l›yorsa  yap› do¤ru flekillenir ve güvenlidir.
• H›zl› ve kolay montaj› sa¤lanan sistemin yap›m süresi önce-
den belirlenebilmektedir.
• Hava flartlar›na ba¤l› olmaks›z›n her iklimde sürekli infla edi-
lebilen bir yap› sistemidir. 
• Uygulamada herhangi bir flekilde kal›p kullan›m› gerekmedi-
¤i için ölü malzeme maliyeti yoktur. Uygulamas› kuru bir sis-
temdir, flantiye alan›nda at›k b›rakmaz.
• Ön üretim s›ras›nda tesisat delikleri aç›labildi¤i için elektrik,
s›hhi ve kalorifer tesisat› iflçili¤inde k›rma dökme yoktur. Dola-
y›s›yla daha düflük iflgücü ve h›z söz konusudur. Servis eleman-
lar›n›n yerlerinin tasar›m sonras›nda de¤ifltirilmesi zorluk arz
ede bilir.
• Hafif olan sistem h›zla az ifl gücü ile tafl›n›p kurulabilir. Ge-
rekti¤i flekilde tasarlanm›fl ise gerekti¤inde sökülüp tekrar farkl›
bir yerde kurulabilir.
• Çoklu üretim ve prefabrikasyona uygundur, paket halinde ha-
z›rlanabilen yap› birimleri kolayl›kla saklanabilir, endüstri ürü-
nü gibi paket halinde sat›l›p deniz afl›r› ülkelere dahi tafl›nabi-
lir.
• Yap› sistemi do¤ru flekilde yal›t›ld›¤›nda tüm iklim flartlar›na
uyabilen bir yap› oluflturulmaktad›r.
• Sistem elemanlar› zaman içinde betonarme, ahflap sistemler

lar yaratabilir, bu konu ile ilgili araflt›rma ve denetim yap›lma-
s› gerekmektedir. 
• Fiziksel olarak ise tafl›y›c› sistem yang›na karfl› ve korozyona
karfl›, bulundu¤u ortam ba¤›l nemine göre farkl›laflan kal›nl›kta
galvaniz katman› ile korunmal›d›r. 
Ekolojik olarak da hafif çeli¤in geri dönüflümü mümkün bir
malzeme olmas› doa ile uyumlu bir sistem sa¤lamaktad›r.

Hafif Çelik Sistemin Yap›m Tipleri
Genel strüktür sistemini bu flekilde aç›klayabilece¤imiz sistem
inflas› dünyada üç farkl› flekilde yap›lmaktad›r. Çubuksal (stick-
built), panel ve modüler flekilde fabrikada üretilen ve bu flekil-
de infla alan›na getirilerek aplike edilen 3 sistem birbirine fark-
l› noktalarda üstünlük sa¤lamaktad›r.
Çubuksal sistemde hafif çelik profiller infla alan›na getirilir. Du-
varlarda kullan›lacak profiller 2 katl› veya 3 katl› bir bina uygu-
lamas›nda tüm kat yüksekli¤i kadar uzunlukta haz›rlanmakta ve
döflemeler katlar boyu yükselen duvar sistemine içten ba¤lan-
maktad›r.Süre olarak modüler ve panel sisteme göre daha uzun
bir sürede (birkaç ay) infla edilir, profillerin galvaniz katmanla-
r›n›n zarar görme olas›l›¤› di¤er sistemlere göre fazlad›r, infla
sonras› zarar gören noktalar antipas boya ile tekrar boyanmal›-
d›r.
Panel sistem Türkiye’de kullan›lan yap›m sistemidir ve dünya-
da da en yayg›n kullan›lan sistemdir. Bu sistemde profiller fab-
rikada boyutland›r›l›p üretildikten sonra paneller (duvar, çat›,
döfleme) haline getirilip flantiye alan›na bu flekilde tafl›n›r, ve
haz›rlanm›fl olan temel sisteminin üzerine ankre edilir. (Resim
5) Paneller hafif olmas› nedeni ile 1-2 iflçi taraf›ndan rahatl›kla
tafl›n›p monte edilebilmektedir. 5-6 kiflilik kalifiye bir ekip tara-
f›ndan 2 katl› standart ölçülerde bir konutun tafl›y›c› sistem
montaj aflamas› birkaç gün içerisinde tamamlanabilmektedir.
Sistem kolay ve hatalara mahal vermeyecek flekilde temiz bir
flantiye ortam›nda tamamlanmaktad›r.

4

‹zmir Ulukent’te uygulanan Cordelia evinin yap› sistemi
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gibi çal›flan ve flekil de¤ifltiren malzemelerden oluflmad›¤› için
do¤ru flekilde yal›t›ld›¤›nda nemli ortamlarda yap›sal de¤ifliklik
göstermez. Böcek ve benzeri haflere oluflumuna yol açmaz.

• ‹nfla edilece¤i ortama göre galvanizleme veya antipas boya-
ma teknikleri ile kaplanan sistem elemanlar›nda paslanma so-
runu görülmez.

• Galvanizleme yoluyla sa¤lanan korozyon direnci sistemin
uzun ömürlü olmas›n› sa¤lar.

• Çelik tutuflmayan bir malzemedir, fakat ›s› iletkenli¤i olduk-
ça yüksek olan malzemenin ›s› ve yang›n için yal›t›m önlemle-
ri ile korunmas› zorunludur.

• Hafif çelik çerçeve sistem farkl› çelik elemanlar ile desteklen-
mez ise en çok üç kata kadar tafl›y›c›l›¤› olan bir sistemdir. Üç
kat›n üzerinde yap› yap›lamaz.

• Çelik geri dönüflümlü bir malzemedir. Do¤aya zarar vermez 

• Seri üretimi sa¤lanan malzeme betonarme ve benzeri sistem-
lerle maliyet aç›s›ndan yar›flabilmektedir, fakat sistemin belli
kurallara göre flekillenmesi ve üretilen profiller ile oluflturulabi-
lecek sistem boyutlar›n›n belirli olmas›, tasar›mc›y› sistem ku-
rallar› ile k›s›tlamaktad›r, farkl› koflullarda dolu çelik kullan›m›-
n› da gerektirmektedir.

Hafif Çeli¤in  Dünya’daki Kullan›m Alanlar› ve Türkiye
için Gelecek Kullan›m Alternatifleri
Hafif çelik dünyada yap› eleman› olarak flu flekillerde kullan›l-
maktad›r:

• Hafif çelik çerçeve modül sistem kullan›larak, çelik ba¤lay›-
c›lar yard›m› ile çok katl› yap› oluflturma
•  Haz›r hafif çelik konutlar› paket halinde dünyan›n çeflitli yer-
lerine pazarlay›p kurulmalar›n› sa¤lamak
•  Standart profil ebatlar›na göre 3 kata kadar çeflitli mimari ta-
sar›mlar›n mühendislik ve yap› projelendirme ifllerini yapmak
ve uygulamak
•  Varolan farkl› yap› sistemlerine (betonarme, çelik, ahflap vb.)
hafif çelik çerçeve sistem ile ekler yapmak
•  Restorasyon projelerinde destekleyici olarak ve iç mekan ta-
sar›mlar›nda hafif çelik çerçeve sistem kullanmak
•  Farkl› yap›lar›n çat› sistemlerinde ve çat› kat› eklemelerinde
hafif olmas› nedeni ile hafif çelik çerçeve sistem kullanmak
•  So¤ukta flekillendirilmifl çelik profillerden üst örtü, küpeflte,
parmakl›k ve bina aksesuar tasar›m› yapmak
Türkiye piyasas›nda ise henüz hafif çelik kurulufllar›n standart
profil boyutlar›na göre haz›rlad›¤› tek ve 2 katl› tip proje uygu-
lamalar› veya mimarlar taraf›ndan hafif çelik sistem ile uygulan-
mak üzere tasarlanan 3 kata kadar yap›lar›n projelendirilip üre-
tilmesi yap›lmaktad›r. Az say›da çat› kat› ekleme uygulamas›n-
da da hafif çelik kullan›lmaktad›r. Gelecekte sektör gelifltikçe
dünyada yap›lan çeflitli uygulamalar›n Türkiye’de de yap›laca-
¤› öngörülmektedir. t

5
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"GELENEKSEL"ÜZER‹NE YEN‹ B‹R K‹TAP:

Geleneksel Yap›lar Mekanlar

Tarih ve kültür alan›na duyulan ilginin giderek yo¤unlaflt›¤› gü-
nümüz dünyas›nda, toplumsal tarih / kültürün en somut ifadesi
olan kent ve mimarl›k da bundan pay›n› al›yor. Bu kapsamda
yap›laflm›fl çevre içinde en çok ilgi gören, hatta popülerlefltiri-
len bölümün tarihi çevreler oldu¤u söylenebilir. Tarihi kent do-
kular› medyada her geçen gün daha fazla yer buluyor ve bu
çevreler üzerine söz söyleyenlerin say›s› giderek art›yor. Peki
tarihi çevreleri gündelik sohbetlerinin parças› haline getiren kit-
leler, bu konuya iliflkin sözlü¤ü ne kadar biliyorlar? "Gelenek-
sel, yerel, tarihsel, miras" gibi kavramlar giderek daha yayg›n,
bazan da tan›mlad›klar› s›n›rlar›n d›fl›na tafl›r›larak ve çeflitli an-
lam kaymalar›yla kullan›l›rken, konuya iliflkin okumalar›n artt›-
r›lmas›n›n gerekti¤i aç›k. Böyle bir ortamda, kavramlar / olgula-
r›n köken ve s›n›rlar›n›n derinlemesine irdelendi¤i, sorguland›-
¤›, farkl› bak›fllarla yeniden tart›fl›ld›¤› çal›flmalar kadar, yaln›z-
ca konunun uzmanlar›n›n de¤il, farkl› kesimlerin de okuyup
iliflki kurabilece¤i çal›flmalar›n varl›¤›na ihtiyaç duyuldu¤u sap-
tanabilir.

Birsen Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanan ve Prof.Dr. Ahmet Eyü-
ce’nin haz›rlad›¤› "Geleneksel Yap›lar ve Mekanlar" kitab›, yu-
kar›da  belirlenen iki ucun ortas›nda bir konumda yer al›yor.
Çal›flma, hem konuya iliflkin mimarl›k literatürünün bir k›sm›na
baflvurarak kuramsal alanla iliflkilenmeyi, hem de herkesin iz-
leyebilece¤i bir anlat›m diline sahip olmay› deniyor. "Gelenek-
sel"in içerisinde çeflitli dinamikler bar›nd›ran ve  farkl› ba¤lam-
larda tart›fl›lma potansiyeline sahip bir kavram / olgu oldu¤u
düflünüldü¤ünde, bu kitab›n genel yaklafl›mlar› toparlama ve
de¤iflik co¤rafyalardan seçilmifl örnekler üzerine irdelemeler
yapma yoluna giden bir çizgide ilerledi¤i belirlenebilir.

"Geleneksel Yap›lar ve Mekanlar" kitab› befl bölümden oluflu-
yor. Geleneksel mimarilerin bir mimarl›k ürünü / nesnesi kabul
edilmedikleri ve sanat tarihi, mimarl›k kuram›, mimarl›k tarihi
çal›flmalar›nda gerekli yeri alamad›klar› yönünde bir sorun tari-
fi ile bafllayan "Girifl" bölümünde, geleneksel mimari konusun-
daki çeflitli çal›flma ve  kavramlar tan›t›lmakta. Bu kapsamda bir
yörenin kendine özgü mimari biçimlenme dili anlam›nda "ver-
nacular architecture", yerli mimari anlam›nda "indigenous arc-
hitecture", Asya, Afrika, Güney Amerika geleneksel mimarileri-

ne at›fta bulunularak ve egzotik mimari anlam›nda "exotic arc-
hitecture" kavramlar› üzerinde duruluyor. Geleneksel mimari,
endüstrileflmemifl ya da endüstri öncesi toplumlar›n mimarisi
olarak tariflenirken, "gelenek" kavram› konusunda da Paul-Alan
Johnson’un "The Theory of Architecture" kitab›ndaki "Gelenek
bilginin gerçekler, inançlar, deyifller, kurallar ve adetler biçi-
minde nesilden nesile aktar›lmas›d›r." biçimindeki tan›ma bafl-
vuruluyor. Geleneksel mimari hakk›nda baflvurulan  Paul Oli-
ver’in "Shelter and Society" kitab›ndan ise "Geleneksel mimar-
l›k ve geleneksel yap› diye birfley yoktur; sadece gelenekleri
kendinde toplayan ve d›fla yans›tan yap›lar, mimariler vard›r."
tan›mlamas› karfl›m›za geliyor. Kitab›n "Araflt›rma Yaklafl›mlar›"
bafll›kl› ikinci bölümünde, yazar›n›n  mimari mekan ve meka-
n›n s›n›rlar›-s›n›rlay›c›lar› konular›ndaki seçimleri ifade edili-
yor. "Geleneksel Mimarilerde Mekan Düzenleme ve Yap› Bi-
çimlendirme Süreçleri" bafll›kl› üçüncü bölümde, geleneksel
mimarilerde yerleflme ve yap› biçimlenme özellikleri ile mekan
düzenleme-oluflturma ilkelerinin nesilden nesile aktar›lan, evri-
lerek geliflen gelenekler arac›l›¤›yla oldu¤una de¤inilerek, Tür-
kiye, Malezya, Suudi Arabistan’dan örnekler veriliyor. Ayn› ge-
nifl   örneklem yap›s› varl›¤›n› "Geleneksel Mimarilerde De¤i-
flimler" bafll›kl› dördüncü bölümde de sürdürüyor. Kitap, gele-
neksel mimarl›¤›n, do¤al yöresel  koflullarla iliflkisi kadar, o yö-
rede yaflayan kültürlerle iliflkisinin sorguland›¤›   "Geleneksel
Mimarilerin Oluflum Süreçlerinde Belirleyiciler ve Etkileyiciler"
bafll›kl› bölümle sonlan›yor. 

"Geleneksel Yap›lar ve Mekanlar" kitab› oldukça genifl olan bir
konunun farkl› boyutlar›na de¤inmek isterken, yüz on befl say-
fan›n s›n›rlay›c›l›¤› içerisinde   genelleyici bir tutum izlemek
durumunda kal›yor. Ancak "geleneksel"  kavram/olgusunun  ge-
lecekte de yeni tart›flmalar vadetti¤i, bu farkl› de¤inmeler arac›-
l›¤›yla bir kez daha ortaya ç›k›yor. t
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