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u say›m›zda Hikmet Sivri Gökmen

editörlü¤ünde “Okul Tasar›mlar›n›

Yeniden Düflünmek” bafll›kl› dosyaya yer

veriyoruz. De¤iflen dünya koflullar›nda e¤itim

mekânlar›n›n günümüzde planlama ve tasar›m

süreçleri, farkl› e¤itim süreçlerine yönelik okul

tasar›mlar› ve örnek proje ve yap›lara yer verilen

dosya kapsam›nda;  Asl› Sungur Ergeno¤lu “Özel

E¤itim Gereksinimi Olan Bireyler için Çözüm:

Kapsay›c› Okullar” bafll›kl› yaz›s›nda bütün

çocuklar›n farkl›l›k ve zorluklardan ba¤›ms›z

flekilde, mümkün olan her yerde birlikte e¤itim

görme zorunlulu¤u prensibini benimseyen

“kapsay›c› okul” tan›m›n› örneklerle inelerken,

“Tenin Gözleri: Görme Engellilere Yönelik

Ö¤renme Ortamlar› ve Çok Duyulu Mekânsal

Deneyimler” isimli makalesinde Ayla Ayy›ld›z

Potur göre engellili¤ini odak ald›¤› yaz›s›nda

engellilik durumunu detayl› bir biçimde tan›ml›yor.

Bo¤açhan Dündaralp “Baflka Bir Okul Mümkün’e

‹nanmak” bafll›kl› yaz›s›nda Türkiye’deki e¤itim

sorununu kendine dert edinen “Baflka Bir Okul

Mümkün (BBOM) giriflimine ve BBOM’un mimari

tasar›m ilkelerine yer verirken, “Çere Dostu

Yüksek Performansl› E¤itim Binalar›na Bak›fl:

Gloria Marshall ‹lkokulu Örne¤i” bafll›kl› yaz›s›nda

Gonca Y›lmaz ABD’de ilkokul e¤itimi veren bir

çevre dostu yeflil yap› örne¤i olarak Gloria

Marshall ‹lkokulu’nda tasar›m ve malzeme seçimi

kriterlerini aktar›yor. Hikmet Sivri Gökmen ise

“Okul Öncesi E¤itime Farkl› Yaklafl›mlar:

Montessori ve Reggio Emilia” bafll›kl› yaz›s›nda

fiziksel çevrenin çocuk e¤itimindeki önemini

Montessori ve Reggio Emilia e¤itim yaklafl›mlar›na

verdi¤i örneklerle aktar›rken, Haydar Karabey

E¤im Tesislerine Yönelik Çevre Duyarl› Bir Tasar›m

‹çin Öneriler Listesi” bafll›kl› yaz›s›nda yeni kuflak

e¤itim tesislerine yönelik çevre duyarl› okul

tasar›mlar›na dair ipuçlar›n› anlat›yor. “Güncel Bir

E¤ilim Olarak Üniversitelerde Sürdürülebilir

Dönüflüm ve Eko-Yerleflkeler” bafll›kl› yaz›s›nda

Kutlu Sevinç Kay›han, eko-kampüs kavram›n

çeflitli yönleriyle inceleyerek dünya çap›nda farkl›

eko-kampüs niteli¤indeki yerleflkelerden örnekleri

anlat›rken, Celal Abdi Güzer ise “E¤itim Ortam›n›

ve Yap›lar›n› Yeniden Düflünmek” yaz›s›nda

günümüz Türkiye’sindeki e¤itim politikalar›n›,

e¤itim ortamlar›n› ve e¤itim yap›lar›n› tart›fl›yor ve

Levent fientürk ise “Antakya Latife an›m

Anaokulu” isimli yaz›s›nda 19.yüzy›ldan bir kilise ve

misyoner evinin restorasyonu ile elde edilmifl bir

devlet okul olan Latife Han›m Anaokulu örne¤ini

anlat›yor.

Yap› tan›t›m bölümümüzde Demirce Mimarl›k

taraf›ndan tasarlanan “Ekin Koleji” yap›s›n›n

tasar›m ve proje sürecini sizlerle paylafl›yoruz.

Bir sonraki say›m›zda buluflmak dile¤iyle.

‹yi okumalar…

YAYIN KOM‹TES‹

aflad›¤› ça¤da, döneminin en nitelikli

mimarl›k eserlerini ve yaflam çevresini

yaratm›fl olan ve dünya uygarl›k ve

mimarl›k tarihinde silinemez izler b›rakan büyük

usta Mimar Sinan’› ölümünün 426.y›l›nda sayg›

ile anarken, günümüzde bu topraklarda

kentleflme, yap›laflma ve mimarl›k ad›na

yap›lanlara bakt›¤›m›zda;

• Kentlerin ortak yaflam alanlar›n› oluflturan

kamusal alanlar›, meydanlar, parklar, k›y›lar, sit

alanlar›, kent peyzajlar› çeflitli gerekçelerle

yap›laflmaya aç›lmakta,

• ‹nsanca yaflaman›n gere¤i olan konut

gereksiniminin karfl›lanmas› için çevreye duyarl›,

yaflayanlar› mutlu edecek uygulamalar yerine,

bütün do¤al, kültürel ve çevresel de¤erleri yok

eden TOK‹ uygulamalar› ile niteliksiz, kimliksiz,

duyars›z bir yap›laflma sürdürülmekte, hiçbir

mimari kalite endiflesi tafl›nmadan onbinlerce

yap› gerçeklefltirilmekte,

• Kentlerde üreten, istihdam yaratan yaflam

kalitesini önemseyen politikalar yerine, kentsel

alan›n tahribine neden olan ço¤u hukuka ve

bilime ayk›r›, ayr›cal›kl› projelerle rant

politikalar› benimsenmekte,

• Güvenli, nitelikli kentleflme ve yap›laflma

politikalar› yerine, kentsel dönüflüm ad› alt›nda

insanlar› yerlerinden ederek toplumsal

kaynaflmay› da zedeleyen uygulamalar

yap›lmaktad›r.

Özetlenen yanl›fl politikalar yerine;

Anadolu’nun zengin yap› ve mimarl›k kültürü

ile buluflturulacak eflsiz bilgi birikimini

kentleflme yap›laflma sürecine yans›tacak kal›c›

ve süreklili¤i olan politikalar oluflturulmal›d›r..

Mimarl›¤›n daha iyi bir insan yaflam› için

yenilikçi ve yarat›c› gücünü kentleflme ve

yap›laflma sürecine yans›tacak kal›c› politikalara

ihtiyaç vard›r.

Sinan’›n eserlerinde izlenen ve yüzy›llar

öncesinden günümüze bir ders niteli¤inde olan,

araflt›r›c›l›k çevreye duyarl›l›k, ölçü ve oran,

strüktürel yal›nl›k, mekansal bütünlük ve cephe

plasti¤i gibi özellikler dikkatle izlenmesi

gereken mesajlard›r.

Yaratt›¤› eserlerle dünya mimarl›k tarihine

esin kayna¤› olan büyük usta Mimar Sinan’›

ölümünün 426.y›l›nda sayg› ile anarken,

Kentlerimizin yap› ve mimarl›k niteli¤ine

önem verilmesini, günümüzün teknoloji,

malzeme ve bilgi birikimi ile, mimarl›¤›n

dönüfltürücü gücünün kentleflme sürecimizde

etkin k›l›nmas›n› öneriyoruz, talep ediyoruz.
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ENGLISH SUMMARY

ARCHITECTURES Izmir
Architecture Center
Hasan Topal, Architect

Since the foundation of Chamber of

Architects of Turkey Izmir Branch, the

branch has served in different buildings

to its members. In time, the number of

the members and the activities

organized for architects and citizens

showed that there is a structure needed

in the city. In the end, Old Tekel Building

located in Alsancak was selected and

transformed into a new structure after a

serious restoration, design and

construction process. We are sharing

the details of the process in this issue.

MEMOIR Chamber of Architects of

Turkey Izmir Branch will always

remember Prof. Dr. Gürhan Tümer with

respect. We are sharing the memoirs

written to Tümer by different

academicians and architects in this

issue.

ISSUE Rethinking the
Educational Environment and
Educational Buildings
Prof Dr. Celal Abdi Güzer, Middle East Technical
University, Faculty of Architecture

The changing conditions of education

by the new digital age also effects both

education directly and educational

environment. The author argues about

the changes in educational system in

Turkey for the different ways such as

exams and increasing numbers of

students in relation to the educational-

spatial organizations.

ISSUE A list of suggestions for
Environmentally-Friendly
Educational Structures
Prof. Dr. Haydar Karabey, Mimar Sinan University,
Faculty of Fine Arts, Department of Architecture

The writer advices about design and

construction principles of educational

structures from a single building to a

campus design. The author suggests in

different topics such as the landscape

decisions, material chosen criteria and

construction process details.

ISSUE A Solution for Students
with Special Educational
Needs: Inclusion Education
Assist. Prof.  Asl› Sungur Ergeno¤lu, Y›ld›z Technical
University Faculty of Architecture, 
Department of Architecture

The author indicates a new educational

system that is named as inclusion

education that aims to integrate the

mainstreaming and students with

‘special educational needs’ together.

The system works as a mixture of

general education and special

education programs that all students

learn together. The author gives

examples from different countries in

detail.

ISSUE The Eyes of the Skin:
Learning Environment Design
for Visually Disabled and
Multi-Sensory Spatial
Experiences
Assoc. Prof. Ayla Ayy›l›z Potur, Gebze Institute of

Technology, Faculty of Architecture

The article defines visual disability in

detail by giving examples about spatial

experiences of space not only the five-

senses that people physically have but

also the multi-sensory experience

practices of place. 

ISSUE A review of
Environmentally-Friendly
Educational Structure: Gloria
Marshall Primary School
Gonca Y›lmaz, LEEDAP BC+D

The article introduces the design and

application details of an

environmentally-friendly educational

building located in USA. In the article,

the materials and the design principles

of smart buildings for educational

buildings are conveyed in detail with

addition to the certification criteria.

ISSUE The Eco-campuses and
Sustainable-Cycle as an
Uptrend at Universities
Assist. Prof.  Kutlu Sevinç Kay›han, Gebze Institute of
Technology, Faculty of Architecture

The author examines the new trend for

universities and campus environments’

change by considering environmentally

friendly transformations. The article

gives information about the sustainable

campus organizations that are

explained by examples and different

certification systems for complex

educational structures in detail. 

ISSUE A New Approach to Pre-
School Education: Montessori
and Reggio Emilia
Assoc. Prof. Hikmet Sivri Gökmen, Dokuz Eylül
University, Faculty of Architecture 

The writer conveys the importance of

physical environments’ role in

education by explaining the methods

of Montessori and Reggio Emilia by

giving examples of both building

design principles and education

methods from different countries.

ISSUE Antakya Latife Han›m
Pre-School
Assist Prof. Levent fientürk, Eskiflehir Osmangazi
University, Department of Architecture 

The pre-school building which is

located in Antakya is a building that

used to be a church and a missionary

house now renovated to serve as an

educational building. The article gives

details about the renovation process

and spatial integration with new

educational systems for pre-school

children.

ISSUE To believe in ‘Another
School is Possible’
Bo¤açhan Dündaralp, Architect 

The author mentions the details of

‘Another Scholl is Possible (ASIP)’

foundation, a voluntary group, that was

established in 2010 to offer alternative

solutions based on systematic studies

and research for the current

educational system’s problems in

Turkey. 

ARCHITECTURES Ekin College
Alpay Demirci, Architect

The two-storey college building is

located in Çi¤li that serves as a pre-

school and primary school with its

eight classrooms is designed by

considering scale factors for children.

In addition to classrooms, the social

and sports activities spaces are also

included in the structure. 
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English Summary by Naciye Ç›rac› Yücel
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imarlar Odas›’n›n ülke genelinde

43 bin, ‹zmir fiubesinin ise

kay›tl› 4000 üyesi

bulunmaktad›r. ‹zmir’de Mimarlar Odas›

fiube hizmet sunumu, kuruldu¤u 1955

y›l›ndan günümüze, dönemin

olanaklar›na göre, 1970’lere kadar

Pasaportta Emlak Bankas› ‹fl Han›’n›n

tek odal› bir büro mekan›nda, 1996’ya

kadar K›br›s fiehitleri Caddesinde bir

apartman›n ba¤›ms›z bölümünde, 2014

y›l›na kadar da Alsancak’ta bir ifl han›n›n

4.kat›nda sa¤lanm›flt›r.

Üye say›s›ndaki art›fla paralel olarak

mimarl›k etkinliklerindeki art›fl ve

mimarl›k ortam›n›n beklentileri, kongre,

konferans, toplant›, sergi, kokteyl,

kütüphane gibi etkinlikler için sürekli

mekan s›k›nt›lar› yaflanm›flt›r. Kentte bu

ifllevleri sunabilen mekanlar›n

yetersizli¤inin yan› s›ra kendi program

yo¤unluklar› ve maliyetleri sürekli

sorunlar yaratm›fl, çal›flmalar›

güçlefltirmifltir.

Özetle tan›mlanan bu geliflmeler

kapsam›nda, ‹zmir’de mimarl›k ortam›n›

destekleyecek ve fiube hizmetlerine

olanak sa¤layacak mekan aray›fllar›

gündeme gelmifltir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim

Kurulu bu gereksinimi karfl›lamak

amac›yla çeflitli giriflimlerde bulunmufl,

uzun araflt›rmalar ve çabalar sonucunda

Alsancak 1252 ada, 1 parsel üzerinde yer

alan  TEKEL eski depo binas›n›

11.08.2010 tarihinde sat›n alm›flt›r. 

Alsancak TEKEL Eski Depolar›
Alsancak Liman›’na yak›n konumdaki

TEKEL depolar›n›n bulundu¤u imar

adalar› yürürlükteki imar planlar›nda

“TM-Ticaret Seçenekli Konut” kullan›m

karar› içermektedir. 1990’lar›n sonunda

bu yap›lar›n y›k›larak ve imar planlar›

de¤ifltirilerek yerlerine yüksek yap›lar›n

yap›lmas› tart›flmalar› kent gündemine

getirilmifltir.

O y›llarda Mimarlar Odas› bu depo

binalar›n›n ‹zmir kenti mekânsal

oluflumu ve kent belle¤indeki önemini

bu nedenle korunmas› gerekti¤ini

belirterek tescil edilmesi için ‹zmir 1

Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›

Koruma Bölge Kuruluna

baflvurmufllard›r. ‹zmir 1 Numaral› Kültür

ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge

Kurulu 20.10.2003 tarihli karar› ile

Alsancak’ta bulunan TEKEL eski depo

yap›lar›n› ‹zmir kent tarihi aç›s›ndan

önemi, liman çevresinde depolama

ifllevlerinin geliflmesinin kentin mekan

oluflumunda tafl›d›¤› özellikleri

kapsam›nda kent belle¤i aç›s›ndan

korunmas›na ve tesciline karar vermifltir.

M

ALSANCAK’TA BULUNAN TEKEL ESK‹ DEPOSUNUN, M‹MARLIK
MERKEZ‹ OLARAK YEN‹DEN ‹fiLEVLEND‹R‹LME ÖYKÜSÜ...
Hasan Topal

‹zmir Mimarl›k
Merkezi

PROJE DANIfiMA KURULU Güngör Kaftanc›, H. Arslan
Y›ld›r›m, Turgay Bak›r, Salih Se¤men, Hüseyin
Hepflengünler, Alev A¤r›, Tamer Baflbu¤, Hasan
Topal, Erdal Kemahl›o¤lu, Hikmet Sivri Gökmen,
Aytül Yaflarol, Nilüfer Ç›narl› Mutlu, Necdet Ulema,
Adnan Turan, Ahmet Küçük, Erdal Uzuno¤lu, ‹lker
Özdel, Seçkin Kutucu, Hakan K›l›nçarslan, Ali Okan
Y›lmaz, Selin Za¤pus Yi¤ito¤lu, Deniz Dokgöz, ‹lker
Kahraman, Halil ‹brahim Alpaslan, Ferhat
Hac›alibeyo¤lu,Cenk Kocaman, Serdar Uslubafl, Orhan
Ersan, Talat Sivri
RÖLÖVE Hasan Topal, Gözde Do¤utürk, Gamze Kahya,
Özenç Özdere, Müjgan Özkan, Zübeyda Özkan
KONSEPT PROJE - ‹Ç MEKAN Deniz Dokgöz, Ferhat
Hac›alibeyo¤lu, Orhan Ersan
UYGULAMA PROJE Hasan Topal, Zübeyda Özkan,
Gamze Kahya
YAPIM KONTROL Sinan Akyol, Zeynep Gülden Teket
Öncü, Erol Ünsal
STAT‹K PROJE Ergun Dinçer
ELEKTR‹K TES‹SAT PROJE Nam›k Onmufl
MEKAN‹K TES‹SAT PROJE Murat Baflaran
YÜKLEN‹C‹ Kaba ‹nflaat Kare Mimarl›k Mühendislik

‹nce ‹nflaat MTU Mimari Tasar›m Ugulama
Elektrik Mar Elektrik
Tesisat Genta A.fi.

‹fiVEREN Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
YER Alsancak
PROJE TAR‹H‹ 2011 - 2012                                                 
YAPIM TAR‹H‹ 2012 - 2013
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TEKEL ‹daresi taraf›ndan iki ayr› imar

adas›nda ve ayr› parsellerde bulunan

depo yap›lar›, konveyörler, portatif

merdivenler, çelik platformlarla birbirine

farkl› katlardan, farkl› kotlardan ve bir

süreklilik izlemeden o günün

gereksinimlerini karfl›lamak üzere bir tek

ifllevle bütünlefltirilmifllerdir.

Alsancak 1252 Ada, 1 Parsel-
TEKEL Eski Depo Yap›s›
Alsancak 1252 ada, 1 parsel üzerinde yer

alan TEKEL eski depo yap›s›, 19.yüzy›l

sonlar› ve 20.yüzy›l bafllar›nda ‹zmir’de

yar› sömürge iliflkilerinin flekillendirdi¤i

ve Alsancak yük iskelesi çevresinde

geliflen depolama ifllevlerinin ilk

örneklerinden say›labilir.

Yap›lan restitüsyon araflt›rmalar›nda,

yap›n›n girifl  kap›s›n›n yan›nda duvarda

bulunan mermer yaz›tta yer alan “KAT

1905” ibaresinin aç›l›m›na iliflkin bir

belgeye ulafl›lamam›flt›r.

Ancak tapu kay›tlar›nda mülkiyetinin

Bezmi Alem Valide Sultan Vakf›’na ait

oldu¤u bilgisine ulafl›lm›flt›r. Cins

hanesinde “langar” olarak

belirtilmektedir. Langar sözlük anlam›;

üç yan› duvarla kapal› üstü örtülü

sundurma” olarak tan›mlanmaktad›r.

Yap› 1940 y›l›nda  Spierer Tütün

‹hracat Sanayi Afi’nin mülkiyetine

geçmifltir. TEKEL ‹daresi taraf›ndan

1993 y›l›na kadar kiral›k olarak kullan›lan

yap› 25.08.1993 tarihinde TEKEL Genel

Müdürlü¤ü’nün mülkiyetine geçmifltir.

Ayn› imar adas›nda di¤er iki parselde

de ve karfl› imar adas›ndaki TEKEL

‹daresine ait eski tütün depolar›

bulunmaktad›r. Bu yap›lar›n ise

1940’lar›n sonu, 1950’lerin bafllar›nda

B.A sistemiyle infla edildikleri

görülmektedir.

152 ada, 1 parselde yer alan ve

Mimarlar Odas› taraf›ndan ifllevlendirilen

ve yap›m y›l› bilinemeyen yap›da d›fl

duvarlar zemin katta tafl, daha sonra

ilave edildi¤i düflünülen birinci katta ise

almafl›k karma, yar› ba¤dadi sistemle,

1960’larda ilave edilmifl olan 2. kat›n›n

ise tu¤la malzemeden yap›ld›¤›

izlenebilmektedir. Dönem içinde yap›n›n

zemin kat›na d›fl duvarlara

ba¤lanmadan, üst katta devam etmeyen

ilave çelik kolonlar üzerinde ara kat

eklendi¤i görülmektedir.

Yap›n›n Zemin kat› TEKEL depolar›

kompleksinin, iflçi dufl, wc ve soyunma

kabinleri olarak kullan›lm›flt›r. 

Zemin kat plan›

1 Girifl holü / sergi alan›
2 Amfi
3 Konferans salonu
4 Fuaye / sergi alan›
5 Hol
6 Kafeterya
7 Mutfak
8 Enerji Odas›
9 Arfliv
10 Depo
11 Tesisat Odas›
12 WC
13 Yang›n Merdiveni
14 Asansör

1

2

3

4

5

6

78

9

10

12

14

13

12

11



“ZEM‹N KAT TAfi DUVARLARININ SA⁄LAM
OLAN KISIMLARI VE KONFERANS SALONU
SAHNE TAfi DUVARLARI SIVANMADAN ‹Ç
MEKANA YANSITILMIfiTIR”
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Kompleksin tesisat mekanlar› ve

makine dairesinin büyük bir bölümü de

bu yap›n›n zemin kat›nda yer alm›flt›r. 1

kat› ise uzun y›llar TEKEL ‹daresi’nin

lokali ve TEKEL Gürefl Kulübü’nün binas›

olarak kullan›lm›flt›r.

Yap› depo olarak kullan›l›rken sahip

oldu¤u mekanik tesisat ve donan›mlar›n

hemen tamam› söküldükten sonra sat›fla

ç›kar›lm›flt›r. Bu nedenle yap›da eski

ifllevinden kalan hiçbir mekanik

ekipmana rastlanmam›flt›r. Döflemelerde

ve duvarlarda bu ekipmanlara ait

montaj ve ankraj izleri ile parseller aras›

duvarlarda boflluklar ve y›rt›klar

izlenmifltir.

Yeniden ‹fllevlendirilme
‹htiyaç Program›
fiube Yönetim Kurulu çal›flma

pro¤ram›nda, Kentin mimarl›k düzeyinin

yükseltilmesi, kentsel, mekânsal

geliflmede mimarl›k boyutuna daha çok

önem verilmesi, kentlilerde ve karar

vericilerde canl› bir mimarl›k kültürünün

gelifltirilmesi, sürekli ve kal›c› mimarl›k

politikas› oluflturulabilmesine mekânsal

bir katk› olarak ‹zmir Mimarl›k

Merkezinin büyük gereksinim oldu¤u

kabul edilmifltir.

Yönetim Kurulu’ca, fiube Hizmet

Binas› ve Mimarl›k Merkezi ifllevlendirme

ihtiyaç pro¤ram›;  eriflimi kolay bir katta

olacak flekilde, 350 kifli kapasiteli bir

konferans salonu, büyük bir sergi –

fuaye holü, amfi, küçük toplant›

salonlar›, kütüphane, arfliv ve bu

ifllevlerin gereksinimi olan ›slak

mekanlar› ve servis mekanlar›, 

fiube yönetim ve hizmet birimleri

olarak, baflkanl›k, yönetim kurulu,

sekreterlik, muhasebe, üye ifllemleri,

mesleki denetim, yay›n mekanlar›n› ve

bu ifllevlerin servis mekanlar›,

Atölyeler, e¤itim salonlar›, de¤iflebilen

bölünebilen küçük toplant› salonlar›,

mutfak, fuaye ve aç›k teras ile bu

ifllevlerin servis mekanlar›, wc -

lavabolar› olarak oluflturulmufltur.
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Müdahale Yaklafl›m›
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Hizmet

Binas› ve ‹zmir Mimarl›k Merkezi  ihtiyaç

program› kapsam›nda, TEKEL eski depo

binas›n›n yeniden ifllevlendirilmesi

önemli bir müdahale ve tasar›m

problemi olarak ele al›nm›flt›r.

Koruma kavram›, her kufla¤›n

kendinden önceki dönemlerden

devrald›¤› kültürel ö¤eleri,  (yap› ve

mekanlar›) onlara yenilerini ekleyerek

gelecek kuflaklara tafl›ma sorumlulu¤u

olarak özetlenirse kentsel dokular›n, yap›

gruplar›n›n ya da tek yap›lar›n

dondurulmas› anlay›fl›yla de¤il,

geçmiflten devral›nan yap›n›n strüktürel

aa kesiti

cc kesiti
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olarak güvenli olan, bütün elemanlar›n›

ve mekan kurgusunu koruyarak yeni

gereksinimlerin yenilikçi ve yarat›c›

tasar›m anlay›fl›yla eklemlenmesi olarak

tan›mlanabilir. Bir baflka ifadeyle yap›n›n

koruma sürecine mimari tasar›m› ve

bugünü katabilme endiflesi denebilir.

Müdahale ve Tasar›m Kararlar›
Zemin etüdleri ve raporlar› sonucuna

göre,  su seviyesi yüksek, emniyeti

düflük zemin iyilefltirmesi için jet groud

uygulamas› ve ba. radye temel sistemi

zorunlulu¤u oluflmufltur. D›fl duvarlar›n

s›va raspas› sonunda, gerek afl›nma ve

bozulma, gerekse se¤imler nedeniyle

statik rapor ve  projeye göre 3 ayr›

kotta çelik kuflaklarla içten ve d›fltan

desteklenmesi ve d›fl duvarlara tafl›y›c›

bir yük ilave edilmemesi, d›fltan bütün

cephelerin çelik has›r üzerinde s›va ile

güçlendirilmesi gere¤i ortaya ç›km›flt›r.

Son kat tu¤la duvarlar›n ise yeniden

yap›lmas›, mevcut ahflap makaslar›n

temizlenerek, onar›m› yap›larak yeniden

montaj›, çat› fenerlerinin yenilenmesi

zorunluluklar› müdahalenin ve tasar›m›n

önemli verilerini oluflturmufltur.

Özetlenen yap›sal özellikler ve statik

gereklilikler kapsam›nda yap›n›n d›fl

duvarlar›n›n korunmas›, d›fl duvarlardan

geri çekilerek içerde rölevede belirlenen

mekan kurgusunu  ve formlar›n›

koruyan bir tasar›m yaklafl›m›yla

projeler haz›rlanm›flt›r.

Yap›, çelik ve betonarme olarak

karma sistemle yenilenmifl, bütün

yap›sal elemanlar›n betonarme perde,

çelik konstrüksiyon, mekanik tesisat ve

elektrik tesisat› elemanlar›n›n aç›k

b›rak›lmas› benimsenmifltir. ‹ç

mekanlarda kapal› olma zorunlulu¤u

olmayan bölme elemanlar›n›n tamam›

fleffafl›¤› sa¤lamak için alüminyum

do¤rama ve cam olarak uygulanm›flt›r.

(konferans salonu duvar ve tavanlar›

akustik gereksinimleri nedeniyle akustik

panellerle kapat›lm›flt›r.) Zemin kat tafl

duvarlar›n›n sa¤lam olan k›s›mlar› ve

konferans salonu sahne tafl duvarlar›

s›vanmadan iç mekana yans›t›lm›flt›r. 

Tasar›mda, Zemin katta girifller, 330

kifli kapasiteli konferans salonu, 200

kiflilik etkinlik amfisi, bu iki mekan›

kavrayan 550 m2 sergi salonu – fuaye,

kafeterya ve bu ifllevlerin gereksinimi

olan ›slak mekanlar düzenlenmifltir. 

Ara katta düzenlenen kütüphane ile

kültürel-kamusal ifllevler

“YAPI, ÇEL‹K VE BETONARME OLARAK
KARMA S‹STEMLE YEN‹LENM‹fi, BÜTÜN
YAPISAL ELEMANLARIN BETONARME PERDE,
ÇEL‹K KONSTRÜKS‹YON, MEKAN‹K TES‹SAT
VE ELEKTR‹K TES‹SATI ELEMANLARININ AÇIK
BIRAKILMASI BEN‹MSENM‹fiT‹R”



13

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ H‹ZMET B‹NASI

EGE M‹MARLIK MART 2014

desteklenmekte, mimarl›k ortam›na

s›n›rs›z bilgi alan› yarat›lmaktad›r.

1.katta, Yönetim Kurulu, Baflkanl›k,

sekreterya, muhasebe, mesleki denetim,

yay›n ve bilgisayar kurs mekanlar›

konumland›r›lm›fl, ›slak mekanlar ve

mutfak ile desteklenmifltir. Mimarlar

Odas› ‹zmir fiubesi ‹dari bölümü

yaln›zca bu katta çözümlenmifltir. 

Eriflimi iki asansörle desteklenen

2.katta, oda çal›flma programlar›nda

yo¤un gereksinim duyulan, atölyeler,

e¤itim salonlar›, de¤iflken toplant›

mekanlar›, bu mekanlar›n ortak fuayeleri

ve ›slak hacimleriyle mutfak

yerlefltirilmifl bütün bu ifllevleri

destekleyen ve bunlarla bütünleflen aç›k

teras (yazl›k sinema, kokteyl ve

etkinlikler vb. için) tan›mlanm›flt›r. 

Su depolar›, hidrofor ve mekanik

donan›m›n bir bölümü bodrum katta,

arfliv, WC-lavabo gruplar›, konferans

salonu ve amfi e¤iminden yararlanarak

zemin katta çözümlenmifltir.

Tasar›m ve Uygulama Süreci
Mimarl›k Merkezi’nin tasar›m,

projelendirme ve uygulama süreci çok

say›da mimar›n destek ve katk›lar›yla

gerçeklefltirilmifltir.

Mimarl›k Merkezi ve Hizmet Binas›

ihtiyaç program› Yönetim Kurulunca

haz›rlanm›fl, Röleve, restitüsyon proje ve

raporlar›, restorasyon raporlar› fiube

mimar personeli taraf›ndan

haz›rlanm›flt›r.

Mimarl›k Merkezi Proje Dan›flma

Kurulu oluflturulmufl, müdahale ve

tasar›m ilkeleri tart›fl›lm›fl, bu ilkelere

göre üç mimarl›k ofisince haz›rlanan üç

alternatif etüd üzerinde

de¤erlendirmeler yap›lm›fl, öneriler

gelifltirilmifl, ortaklaflt›r›lan kabuller

kapsam›nda proje kurulunda önerilen

yaklafl›mlarla konsept proje ve iç mekan

tasar›mlar› haz›rlat›lm›flt›r.

Uygulama projeleri Yönetim Kurulu

Baflkan› gözetiminde fiube mimar

personeli taraf›ndan yap›lm›fl, Yönetim

Kurulu Baflkan› imzas› ile, ilgili Kültür ve

Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu

ve Konak Belediyesi’nden yap›m izinleri

al›nm›flt›r.

‹zmir Mimarl›k Merkezi yap›m›nda

dört aflamal› bir ihale düzeni

uygulanm›flt›r. Önce kaba inflaat ihalesi

ve yap›m› gerçeklefltirilmifl, daha sonra

mimarl›k iflleri (ince yap›), Elektrik

Tesisat ‹flleri, Mekanik Tesisat ‹flleri

ihaleleri ve uygulamalar

gerçeklefltirilmifltir. Kaba inflaat ve ince

yap› müteahhitlik hizmeti için mimar

müteahhit zorunlulu¤u getirilmifltir.
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Birinci kat plan›

1
23

4

5

6

7

8

8

9

10

12

14

13

12

11

1 Yönetim Kurulu Baflkan odas›
2 Yönetim Kurulu Toplant› salonu
3 Yönetim Kurulu Sekreter Üye od.
4 Muhasebe / Sayman Üye odas›
5 Sekreterya
6 Mesleki Denetim odas›
7 Yay›n odas›

8 Hol
9 Ifl›k / Ses / Çeviri odas›
10 Bilgisayar odas›
11 Mutfak
12 WC
13 Yang›n Merdiveni
14 Asansör

Ara kat plan›

1 Kütüphane
2 Amfi
3 Konferans salonu
4 Fuaye / sergi alan›

5 Hol
6 Yang›n Merdiveni
7 Asansör

1

4

2

3

4

5

5

7
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Bütün bu aflamalar proje dan›flma

kurulu, proje kurulu, ihale komisyonu,

yap›m komisyonu ve geçici kabul

heyetinde görev alan mimarlar›n özverili

katk›lar› ile geçekleflmifltir. 

Kültür miras› olarak tescilli TEKEL

eski Depo binas›, mimarl›¤›n yenilikçi ve

yarat›c› gücü, tasar›m›n sonsuz

zenginli¤i ile buluflturularak yeniden

ifllevlendirilmifl,  bu uygulama ile bir

anlamda mevcut yap› stokunun

mimarl›k arac›l›¤› ile yeniden kent

yaflam›na kat›lmas›n›n baflar›l› bir

örne¤ini gerçeklefltirilmifltir. 

‹zmir Mimarl›k Merkezi, 330 kiflilik

konferans salonu, 200 kiflilik etkinlik

amfisi bu iki mekan› bütünlefltiren 550

m2’lik sergi salonu + fuaye, kütüphane

ve e¤itim salonlar›, atelyeler ile yafll›,

engelli, çocuk her kesimden kentlilerin

ve ilgi gruplar›n›n kolayca eriflebilece¤i,

önceli¤i mimarl›¤›n oluflturdu¤u nitelikli

kültürel-kamusal kullan›m boyutuyla

mimarlara ve kentin kültür ortam›na

sunulmaktad›r. 

Hasan Topal, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Yönetim Kurulu Baflkan›



EGE M‹MARLIK MART 2014

“KÜLTÜR M‹RASI OLARAK TESC‹LL‹ TEKEL ESK‹ DEPO B‹NASI,
M‹MARLI⁄IN YEN‹L‹KÇ‹ VE YARATICI GÜCÜ, TASARIMIN SONSUZ
ZENG‹NL‹⁄‹ ‹LE BULUfiTURULARAK YEN‹DEN ‹fiLEVLEND‹R‹LM‹fi, BU
UYGULAMA ‹LE B‹R ANLAMDA MEVCUT YAPI STO⁄UNUN M‹MARLIK
ARACILI⁄I ‹LE YEN‹DEN KENT YAfiAMINA KATILMASININ BAfiARILI
B‹R ÖRNE⁄‹ GERÇEKLEfiT‹R‹LM‹fiT‹R”
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‹kinci kat plan›

12

3

4

4

56

6

7

8

1 Tesisat odas›
2 Servis mekan›
3 Teras
4 Hol
5 Depo
6 WC
7 Yang›n Merdiveni
8 Asansör
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Gürhan Tümer’in Ard›ndan...

ostum Gürhan Tümer ve Bizim

O Cesaretli Yaln›zl›¤›m›z

Gürhan Tümer öldü. Bilim ve

edebiyat alanlar›ndaki en iyi

dostumdu. Korkular›n› itiraf edebilecek

kadar cesaretli bir insand›. Kendisini

kalabal›klar›n içinde ne kadar yaln›z

hissetti¤ini söyleyebilecek kadar

yalans›z bir insan. Bir mimar›n

iflkenceevi tasarlay›p

tasarlayamayaca¤› tart›flmas›n› ortaya

atabilecek kadar sorgulay›c› bir insan.

Beden, zihin ve ruhun bütünleflik

çerçevesinde, zaman› devreden ç›karan

bir alg›yla kavrad›¤› mimarl›¤›n ölmüfl

olabilece¤ini düflünebilecek kadar

flüpheci bir insan.

Kendi yaratt›¤› duvarlar da dahil

olmak üzere yeryüzünün devasa

duvarlarla kapl› oldu¤unu erkenden

görmüfltü. En büyük düflü, mekânsal

dünyada ve sözün, yaz›n›n, eme¤in

dünyas›nda yürünebilecek gerçek

"patikalar" arayanlar›n karfl›s›na ç›kan

duvarlar›n üzerinde yar›klar

açabilmekti. Bu düflünü yaz› ve e¤itim

kanal›yla gerçeklefltirmeyi seçti; üstelik

bunu önemli bir oranda da baflard›.

Yak›n›nda ve uza¤›ndaki baz› yolcular›n

yollar›n› kolaylaflt›rm›fl oldu¤unu içten

içe bilse de, bilim ve edebiyat alanlar›

için önemli bir de¤er olan flüpheci,

sorgulay›c›, mükemmelliyetçi kiflili¤i

yüzünden bundan hiçbir zaman emin

olamad›.

Mekân, zaman ve insan iliflkisini

farkl› bir boyutta ele alan mimarl›k

yaz›lar› gibi edebiyat yap›tlar›nda da

korku, yaln›zl›k, çaresizlik, açgözlülük,

ikiyüzlülük, h›rs gibi insana özgü haller

olanca ç›plakl›¤›yla boy gösterdi. Bilim

ve edebiyat alanlar›nda her geçen gün

daha da yükselen sahte soyluluklar›n

bu ortamlar› içten içe kemiren

varl›klar›na karfl›yd›. Muhalif tavr›n›

ç›¤›rtkan sloganlarla ortaya koymak

yerine derin bir fark›ndal›k gelifltirdi¤i

sahtelikleri ironik cümlelerle

sergilemeyi seçti. Yaz›lar›nda s›kl›kla

vurgulad›¤› görkemli yaln›zl›¤›,

yeryüzündeki kötülüklerin yüzüne

bakmaya ve onlar›n ac›t›c› gerçekli¤ini

herkese anlatmaya karar vermifllere

özgü "cesaretli bir yaln›zl›k"t›.

Bencil olmak istemeyen bir insan›n

yazmas› ve sorular sormas›

gerekti¤ine inan›yor; düflündüklerini

mutlak bir gerçeklik dahilinde yaz›ya

dökemedi¤i için ac› çekiyordu. Öyle ki

"Kimseye Yard›mc› Olamayan Bir

‹nsan Olarak Portrem" bafll›kl›

denemesinde, ellisini aflm›fl, korkular›

ve kuflkular› olan, yaflam›n anlam›n›

sorgulayan; ama bir sonuca

varamayan bir yazar olarak

"Tayland'daki çocuklar, Fransa'daki

domuzlar, Afrika'daki açlar,

Türkiye'deki, fiili'deki depremzedeler,

‹zmir-Ankara yolunda ezilen köpekler,

Konya'da, Elaz›¤'da kocalar›ndan

dayak yiyen kad›nlar, ‹stanbul'da

paras›n› kapt›ran emekliler, Paris'te

intihar eden ressamlar, Bükrefl'te

iflkence gören mahkumlar, Dublin'de,

Mersin'de aflk cinayetine kurban

gidenler, Amerika'da yanan ormanlar,

Moskova'da donan evsizler" için

gerçek bir yard›mda bulunamaman›n

kendisine hissettirdi¤i derin çaresizli¤i

dile getirdi. ‹nsan ve mekâna iliflkin bir

di¤er çaresizlik halini zaman

boyutuyla iliflkilendiriyordu.

Hollanda'n›n Den Haag kentinin

Scheveningen kasabas›ndaki kum

D

Prof. Dr. Gürhan Tümer

Gürhan Tümer, 1944 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. Ortaö¤re-

nimini Saint-Joseph Frans›z Koleji’nde ve AFS bursuyla

gitti¤i Amerika Birleflik Devletleri’nin Illinois Eyale-

ti’nde, Libertyville High School’da tamamlad›.  1970 y›-

l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakülte-

si’nden mezun oldu ve ayn› y›l ‹zmir’e gelerek Ege Üni-

versitesi Mühendislik Fakültesi’ne asistan olarak girdi.

Ard›ndan Frans›z Hükümeti’nin verdi¤i bir bursu kaza-

narak Paris’te bir y›l Vincennes Üniversitesi’ne devam

etti. Yurda döndükten sonra, Ege Üniversitesi Güzel

Sanatlar Fakültesi’nde 1977 y›l›nda doktoras›n› tamam-

lad›. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulmas› üzerine, bu

kurumun Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölü-

mü’nde akademik hayat›n› sürdürdü. 1988 y›l›nda do-

çent, 1995 y›l›nda profesör unvan›n› ald›. Dokuz Eylül

Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nde profesör olarak gö-

rev yapt›.



O bu dünyadan gitti¤i için

yeryüzündeki yaln›zl›¤›m›z daha da

büyüdü. Bizim o cesaretli yaln›zl›¤›m›z. t

Emel Kay›n, Doç. Dr.

Yaz›, 25 Eylül 2013 tarihinde Arkitera’da yay›nlanm›flt›r.

imarl›¤› iflledi Gürhan Hoca.

Ama ço¤unlukla da tasar›mc›

mimarlar›n d›fl›ndaki bir

mimarl›¤›. Özellikle edebiyat

ile iliflkilerini kurcalad›, erki elinde

tutanlar›n imgelemindeki kentleri

örnekledi. Bu nedenle mimarl›¤› sadece

mimari tasar›m ve uygulaman›n

çerçevesi içinde görenleri rahats›z etti.

Dahas›, mimarl›k e¤itimini tasar›mc›

mimar yetifltirmeye odaklam›fl

üniversiter bir yap›da biraz ayr›ks›

durdu. Yorumlar› ile kimini hafiften

k›flk›rtt›. Bizim gibi o dönem asistanl›k

yapanlar›n ise ilgisini çekti. Hocan›n

yürütücülü¤ünde bir sempozyum

düzenledik. ‹deoloji, Erk ve Mimarl›k. Bir

daha da yap›lamad›. Onu hep sevdik.

fiimdi ard›ndan tekrar düflününce daha

iyi anl›yorum ki bunun sebebi sadece

insanc›l bir yap›s› olmas› de¤ildi.

Dinlemesini bilirdi. Ve karfl›s›ndakini

anlard›. Ö¤retici bir tav›r asla

tak›nmad›. Neredeyse her konuda bir

çocu¤un gözünden bakar gibi, görüflleri

henüz yerleflmemifl gibi temel sorular

sorard›. Bu bizi, bildi¤imizi ve emin

oldu¤umuzu düflündü¤ümüz

durumlarda bile flüpheye düflürürdü.

Onun sayesinde yeniden bakmay›

ö¤rendik. Gürhan Hocaya çok fley

borçluyuz. t

M. Emre Ergül, Yrd. Doç. Dr.

evgili Gürhan Tümer, deyim

yerindeyse platonik bir

mimard›.

Zaten felsefe okumak istedi¤i

halde ailesinin hat›r›na mimarl›k e¤itimi

ald›¤›n›  söylerdi, fazla dönüp

dolaflmadan mimarl›¤›n filozofu oldu.  

Kuflkusuz, bu sanat alan›nda baflka

de¤erli düflünür ve yazarlar›m›z da var ;

ama, o yaln›zca e¤itimci ve kuramc›yd›.

Büyük oranda ranta teslim olan

mimarl›k ortam›m›zda, “suça

kat›lmamak için” meslekten uzak duran

birçok mimar dostum oldu; Gürhan

Tümer, ayn› tan›y› koydu ise de

cephede olmasa k›flladan, ömrünü bu

olguyu düzeltmeye adad›.

Alçak gönüllü, çelebi, duygular›n› belli

etmeyen bir insand›. Merhabam›z

d›fl›nda baz› küçük ortak çal›flmalar›m›z

da oldu: 1991de Arredamento-

Dekorasyon dergisinin ikinci say›s› için

haz›rlad›¤› “Korumac›l›k Üzerine Ayk›r›

Notlar” adl› yaz›s›na vinyet karikatürler

haz›rlam›fl, 1995te, gene onun önerisi ile

‹zmir Ticaret Odas›’n›n “‹zmir’de

Trafi¤in Ekonomi’ye Yans›mas›” konulu

panelinin lobisinde ayn› konulu bir

mini-sergi açm›flt›m. Ayn› y›l, Mimarl›k

dergisinin 263üncü say›s› için “Savafl ve

Mimarl›k” konulu karikatürler istedi.

Bunlar› onun istemifl olmas› ve bu

vesilelerle sohbetinden yararlanmak

benim için büyük onur olmufltur.

Bütünüyle okumaya ve yazmaya

hasretti¤i vaktini baflka türlü nas›l

çalabilirdim  ki?...

Nur içinde yats›n, bundan sonraki

mimarl›k yay›nlar›m›zda hep kopar›lm›fl

bir sayfan›n kal›nt›lar›n› görecekmiflim

gibi geliyor bana… t

Eray Özbek

ürhan hocan›n yazmayan

kalemi…

Mimarlar için kalemin ne

kadar önemli oldu¤unu,

ö¤rencilik hayat›mdaki proje

kritiklerinden ve jürilerinden

ö¤renmiflimdir. ‹ster eskiz kalemi olsun,

ister kömür kalemi isterse de füzen…  O

kadar farkl› kalem çeflitleri içerisinden

hemen s›yr›l›rlard› bu kalemler, mimar

kalemi diye… Eskiz kalemleri ve o

kalemi kullanan hocalar›n eskizleri

dikkatimi çekmiflti hep, ne kadar farkl›

tarzlara sahip olurlarsa olsunlar…

Çizginin çizilifl biçimindeki hafif

titretmeler ya da tam tersine sert, net

çizgilerle tariflenen duvarlar bu

mesle¤in ve bu mesle¤i yapan

mimarlar›n olmazsa olmaz ayr›nt›lar›yd›

benim için… Ta ki beflinci yar›y›la

gelinceye dek…  Gürhan hocan›n

grubuna dahil olmam ve projenin

araflt›rma, inceleme, analiz

safhalar›ndan sonra bireysel masabafl›

kritik zaman›… Yapm›fl oldu¤um

eskizleri aç›yorum Gürhan hocan›n
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üzerinde üretilen bina modellerini konu

eden "Kumdan Binalar" bafll›kl›

yaz›s›nda, Bo¤aziçi'nin güzelim

yal›lar›n›n, görkemli Artemis

Tap›na¤›'n›n, sapasa¤lam Galeri des

Machines'in kumdan binalar gibi yok

oldu¤unu ifade ederek, dünyadaki tüm

binalar›n bir anlamda "kumun üzerine

ve kumdan yap›lm›fl" oldu¤una iflaret

etti. Mimarl›k dergisinde y›llar boyu bir

dizi olarak yay›mlad›¤› "Mea

Architectura Mea Culpa" yaz›lar›nda

oldu¤u gibi, "Bir Baflka Mimarl›k", ile

"Ve Mimarl›k" kitaplar›nda da, edebi,

felsefi, dinsel kitaplar›n içinde

mimarl›¤›n nas›l anlat›ld›¤›n› ve hayat›n

k›y›s›nda kalm›fl ya da çirkin

görüldükleri için horlanm›fl mimarl›klar›

dünyaya iliflkin güçlü sorgularla birlikte

sergiledi. Bilim ve edebiyat

alanlar›ndaki infla edilmifl tarihlerin,

ezberlenmifl kuramlar›n, duvarlar›n

ard›nda kurulmufl ve mutlak bir

gerçeklik haline getirilmifl kanonlar›n,

kutsanm›fl binalar›n ve ikonlar›n üzerine

göz ard› edilemeyecek kadar derin

sorular koydu.

Gürhan Tümer öldü. Korkular›n›

itiraf edebilecek kadar cesaretli bir

insand›. Ac› çekmekten ve ölümden ne

kadar çok korktu¤unu söyleyebilecek

kadar yalans›z bir insan. Dünyay›

de¤ifltirmek istedi¤ini anlatt›¤› kitab›na

"Hiçbir fiey Yapmamak" ad›n›

verebilecek kadar paradokslar›n

peflinde bir insan. Marcus Aurelius ile

özdefllik kurarak "Bir stoac› olmak

istiyorum onun gibi; her fleyi oldu¤u

gibi kabullenmek, hiçbir fleyden

yak›nmamak, her ac›ya katlanmak,

ölümün çok do¤al bir fley oldu¤unu

düflünüp ondan korkmamak; böylece,

iç huzuruna, ruhsal dinginli¤e

kavuflmak istiyorum. Bir bilge olmak

istiyorum özetle. Çok çabal›yorum

bunun için. K›y›s›ndan köflesinden

baflar›r gibi oluyorum. Sonra yine akl›m

kar›fl›yor. Tam stoac› oldu¤umu, bilge

oldu¤umu san›rken, bir de bak›yorum

ki, korkmaktay›m; ac› çekmekten ve

ölümden müthifl korkmaktay›m." diye

yazabilmifl bir insan. Tüm bunlar›

yazm›fl oldu¤u için yay›mlanmadan

önce içindeki öyküleri okumufl oldu¤u

"Mekân Hikâyeleri" adl› kitab›mdaki

"Hikâye Evi"* isimli öyküyü kendisine

arma¤an etti¤imi ben bunu ona

söylemedi¤im halde anlayabilmifl bir

insan.
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önüne… Önce bir güzel dinliyor beni ve

ard›ndan sorular bafll›yor, yavafl yavafl

acele etmeden… Derken sorulara

verilen yan›tlar do¤rultusunda

tart›flmalar bafll›yor… Bu s›rada Gürhan

hoca cebinden bir kalem ç›kar›yor,

dikkatlice süzüyorum hangi marka bir

eskiz kalemi diye… Gürhan hoca

cebinden bir dolma kalem ç›kar›yor,

kahverengi ve boyu normal eskiz

kalemlerine göre biraz daha k›sa…

Aç›yor dolma kalemin kapa¤›n› ve

benim çizimlerimin oldu¤u eskiz ka¤›d›

üzerine konuflurken bir fleyler çizmeye

çal›fl›yor… Ama o da ne hoca bir fley

çizmiyor, çizemiyor, çizmeye çal›flsa da

kalem ka¤›t üzerine düzgün ve sürekli

bir mürekkep b›rakm›yor, kesik kesik

bütünsel olmayan yar›m ve hatta bazen

hiç… Garip çizgi denemeleri kal›yor

ka¤›d›m›n üzerinde… Hoca da bu

durumdan flikayetçi de¤il, ne kalemi

de¤ifltirip bir eskiz kalemi al›yor eline,

ne de çizmedi¤i çizgileri yeniden

çizeyim diye u¤rafl›yor… Kritik bitiyor

ve ben eskiz üzerinde kalan mürekkep

damlalar›na bak›yorum… Ve kendimce

bir kanaat getiriyorum hoca hakk›nda

“bir eskiz kalemi bile kullanm›yor,

yazmayan bir kalemle kritik veriyor”

diye… Tüm dönem bu flekilde geçiyor

neredeyse… Aradan y›llar geçiyor…

Proje derslerine girmeye bafllad›kça

flunu görüyorum çok net… Gürhan

hocan›n çizmeyen kalemi, farkl› bak›fl

aç›lar›na olanak sa¤layan bir durumu

izah ediyor asl›nda… Ö¤renciyi belirli

bir form ve çözüme itmeyen, sürekli

sorgulatan, tart›flt›ran ve hiçbir zaman

bitmeyen, kesin bir sonuca

yönlendirmeyi hedeflemeyen bir süreç…

Hala proje derslerine giriyorum, elimde

eskiz kalemi ve ben hala çizerek

anlatmaya çal›fl›yorum mimarl›¤› ve

mimarl›¤a bak›fl aç›m›, farkl›

yöntemlerin de varl›¤›n› ve baflar›s›n›

önemseyerek… t

Deniz Dokgöz, Ar. Gör. Dr. 

evgili Gürhan Bey’e, 

Sizi düflününce ilk akl›ma gelen

b›y›k alt›ndan muzip muzip

gülümseyifliniz, okul idaresinden

ne zaman bir fley talep etsek hiç

düflünmeden bir yerlere imza at›p bizim

için kefil oluflunuz, s›k›c› müfredattan

bizimle beraber s›k›lman›z, farkl› mimar

kiflili¤iniz ve ilgilerinizle biz

ö¤rencilerinizi alternatif bir kavray›fl

dünyas›yla tan›flt›rman›z… Eiffel

Kulesi’nin farkl› boylar›yla; Pantheon’a,

Ayasofya’ya tercih edilesi cici

kulübelerle; mimarlar›n, politikac›lar›n

de¤il kad›nlar›n elindeki kentlerle;

konuflan duvarlarla; hiçbir binaya

benzemeyen binalarla; süslü binalarla;

bafllar üzerinde tafl›nan binalarla; yaz›l›

camilerle; mimarl›k tarihinden ilginç

ayr›nt›larla; dilinizde mimarl›kla dolu

hale gelen fliirlerle, öykülerle; çocuk

mimarlarla; yazar mimarlarla; Dogon

Tap›na¤›’yla… sizin sayenizde

karfl›laflt›m. ‹roniyle, ince bir elefltirel

bak›flla ve farkl› kültürel üretimler

aras›nda kurulan çeflit çeflit iliflkilerle

dolu zengin, güzel ve zarif dünyan›z›

bizlerle paylaflt›¤›n›z için çok teflekkür

ederim. t

Özlem Berber

0 Eylül 2013 tarihinde Gürhan

Hocam›z› kaybetti¤imiz haberini

almak beni derinden üzdü.

Hocam›z, olumlu yaklafl›m›, ›l›ml›

kiflili¤i, sakin yap›s› ile dikkat çeken biri

idi. Yap›s›nda varolan, ayn› zamanda

mimarinin do¤as›nda da olan

kesinlikten uzak, esnek yap›y›, mimari

proje kritiklerinde de “olabilir de,

olmayabilir de” sözcükleri ile ifade

ederdi. Çal›flmalar›n› a¤›rl›kl› olarak,

mimarl›k ve di¤er sanatlar, özellikle de

edebiyat konusunda gerçeklefltiren

Tümer, felsefi bak›fl› ile zaman zaman

ayk›r› denilebilecek s›rad›fl› yaklafl›m

sergilerdi. 

Mimarl›¤›n çeflitli alanlar›nda

gerçeklefltirilen etkinliklerde yer alan

Hocam›z, birçok ödülle de

onurland›r›lm›flt›. 

Kafka eserlerinin birço¤unun çevirisini

yapm›flt›. Mimarl›¤›n Özü ve Sözü, Bir

Baflka Mimarl›k, Aynal› Binalar Nöbetçi

Mimarlar, Mimarca De¤inmeler gibi

kitaplar›nda mimarl›¤a dolayl› bakan,

fark ettirmeden ö¤reten, ak›c› bir üslup

sergileyen Hocam›z, Mimarl›k

dergilerinde yer alan “Mea

Architectura, Mea Culpa”  bafll›kl›

yaz›lar› ile de popülerdi.

Yay›nlar›n› keyifle okudu¤umuz Tümer,

çok say›da ö¤renci yetifltirmesi, pekçok

mesleki ve ilintili çal›flmaya imza
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atmas›, yay›n kurullar›nda, sempozyum

organizasyonlar›nda  katk› sa¤lamas›

gibi mesle¤inde önemli ifller baflarmas›,

ödüllerle onurland›r›lmas›

düflünüldü¤ünde, flansl› bir kifli idi. Ama

bence Hocam›z›n hayat›ndaki en büyük

flans›, Sumru Han›m gibi bir efli olmas›

idi. 

Gürhan Hocam›z, tarihsel süreçte Ege

ve Dokuz Eylül flemsiyeleri alt›nda

konumlanan Bölümümüzün en eski

hocalar›ndan olup, 1970 y›l›ndan emekli

oldu¤u 2011 y›l›na dek,  41 y›l aral›ks›z

olarak bölümümüzde çal›flt›. Ömrünce

çal›flt›¤› tek e¤itim kurumu

bölümümüzdü. 

Kendisinden çok fley ö¤rendi¤imiz

Gürhan Hocam›z, birçok yönü ile

bizlere örnek olmufltur. 

Tan›yanlar›n›n an›lar›nda ve

gönüllerinde yaflayaca¤› inanc›yla,

Hocam›z› sayg› ve rahmet ile

an›yorum.t

Eti Akyüz,

u an›, içinden ve tam da olmas›

gerekti¤i yerden, mimarl›¤a

bak›fl› ve düflünme biçimiyle

Gürhan Tümer geçen, fakat

fiilen hocan›n oralarda hiç olmad›¤›,

benim için  ‘Bir baflka an›’..

Y›l 2001, dördüncü y›l birinci proje;

konu bir havaalan› ve hocam Pof. Dr.

Sencer Ayhan’d›. ‹lk kritik için istenen,

havaalan› için bir iliflkiler flemas›

oluflturulmas› ve büyüklüklerin

belirlenmesi iken, ben öncelikle

havaalan› tasar›m›na bir fikir ile nas›l

yaklafl›r›m düflüncesiyle konuyu

kavrayabilmek ad›na bir fikir maketi

yapt›m. S›n›r, evrensellik, aidiyet vb.

gibi kavramlar› dert ederek, farkl›

dillerde yaz›lar içeren gazete kâ¤›tlar›n›

kesip, bir zemin üzerine yap›flt›rd›m ve

tam ortas›ndan çizdi¤im bir s›n›r

çizgisinin üzerine de buruflturulmufl bir

kola kutusu koyarak derse gittim. Kritik

s›ras›nda düflüncelerimi ve yapmak

istediklerimi, üretti¤im maket üzerinden

Sencer Hoca’ya anlatt›m. Sencer Hoca

beni dinledi ve ben söyleyeceklerimi

tamamlad›ktan sonra sadece “Keflke

Sen Gürhan Hocayla çal›flsayd›n” dedi.

O an Sencer Hoca maketin üstünden,

Gürhan hoca ise ikimizin de zihninden

bir an geçip gitti. Bu kadar. Sonras› çok

da önemli de¤il. t

Ferhat Hac›alibeyo¤lu, Ar. Gör. Y.Mimar

ürhan TÜMER’i an›msamak… 

Birbirleriyle çeliflen yaz›lar

yazaca¤›m.

‹flte ancak o zaman

bulabileceksiniz beni yaz›lar›mda.

Size ö¤üt vermeye kalkanlar›

dinlemeyin sak›n. Kovun onlar›

yan›n›zdan.

Dinleyin beni, uyun bu ö¤üdüme, inan›n

zararl› ç›kmazs›n›z.     

Bütün okumalar bofluna; çünkü

sonunda herkes kendi bildi¤ini okuyor.

Eskiden denemeler yazard›m. fiimdi

mini denemeler yaz›yorum. 

Bilmiyorum bu bir ilerleme mi, yoksa

gerileme mi? 

En çok kendimi severim.

Baflkalar›n›n, hele sevdiklerimin

mutlulu¤u da mutlu eder beni hiç

kuflkusuz; ama yine de kendi

mutlulu¤umu ön planda tutar›m.

Kendimden nefret etti¤im, i¤rendi¤im

anlar olmaz de¤il, olur, ama ben o

zamanlar bile severim kendimi.

Güneflli, ›l›k, dingin bir ilkbahar günü,

sabahleyin, saat 10:30’da, herkes iflinde

gücündeyken, bir bulvar kafesinin

teras›nda, hiçbir fley yapmadan, hiçbir

fley düflünmeden, ama pek çok fley

düflleyerek, yapayaln›z oturan adam›n

ad› G.

… Y›llar önce, diyelim ki,  40’l›

yafllarda kaleme alm›fl oldu¤um o

yaz›da, daha eskilerden, diyelim ki 20’li

yafllardan kalma an›lar›m› anlatt›¤›m›

gördüm ve yaz›ld›¤› tarihte, an›lardan

söz eden, ama kendisi güncel olan o

yaz›n›n, bugün art›k kendisinin de bir

an› oldu¤unun bilincine vararak

flafl›rd›m, hüzünlendim. Biliyorum,

an›lar›mdan söz eden o yaz›m› konu

alan bu yaz›m da bir gün gelecek, bir

an› olacak. 

(G.T., Hiçbir fiey Yapmamak, 2006)

Uzun y›llar boyunca, birlikte, daima

güzellikleri paylaflt›¤›m›z 

sevgili dostum Gürhan Tümer’i özlemle

anarak…

Orcan Gündüz
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‹nönü Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

FOTO⁄RAF C. Abdi Güzer
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OKUL TASARIMLARINI YEN‹DEN DÜfiÜNMEK:

ÇOCUKLAR VE GENÇLER ‹Ç‹N Ö⁄RENME

ORTAMLARI / ÇEVRELER‹

ED‹TÖR Hikmet Sivri Gökmen

E⁄‹T‹M, EN GENEL ANLAMI ‹LE ÇOCUKLARIN VE GENÇLER‹N
TOPLUM YAfiAMINDA YERLER‹N‹ ALMALARI ‹Ç‹N GEREKL‹ B‹LG‹,
BECER‹ VE ANLAYIfiLARI ELDE ETMELER‹NE, K‹fi‹L‹KLER‹N‹
GEL‹fiT‹RMELER‹NE YARDIM ETMEKT‹R. E⁄‹T‹M YAPILARI DA,
ÇOCUKLARIN VE GENÇLER‹N DAVRANIfiLARINI, B‹RB‹RLER‹ ‹LE
KURDUKLARI ‹L‹fiK‹LER‹ VE Ö⁄RENME OLANAKLARINI ETK‹LEMES‹
AÇISINDAN ÖNEML‹ B‹R ROLE SAH‹PT‹R. GÜNÜMÜZDE E⁄‹T‹M
ORTAMLARI, B‹REYLER‹N B‹RB‹R‹NE SAYGI DUYDU⁄U,
AYRIMCILI⁄IN YAPILMADI⁄I, HERKES‹N GEREKS‹NMELER‹NE UYGUN
B‹R ORTAM YARATMAK ÜZERE TASARLANMAKTADIR.
DÜNYA’DAK‹ ÜLKELER OKUL DÜfiÜNCES‹N‹ HEM F‹Z‹KSEL B‹R
MEKÂN OLARAK HEM DE Ö⁄RENME VE GEL‹fiME ‹LE ‹LG‹L‹ B‹R
UYGULAMA ALANI OLARAK YEN‹DEN ‹NCELEMEKTED‹RLER. “OKUL”
TASARIMLARI PEDAGOJ‹K GEL‹fiMELERE, ‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹NE VE
AFETLERE KARfiI YEN‹DEN YAPILANMAK ÜZERE KAPSAMLARINI
GEN‹fiLETMEKTED‹R. GÜNÜMÜZDEK‹ OKUL TASARIMLARI;
PROGRAMLARI, ALANLARI VE MEKÂNLARI ‹LE E⁄‹T‹M
MEKÂNLARININ B‹L‹NEN‹N DIfiINDA, ÇOCU⁄U VE FARKLI E⁄‹T‹M
YAKLAfiIMLARINI D‹KKATE ALARAK ÇÖZÜMLENMEKTED‹R.
DERG‹M‹Z‹N BU DOSYASINDA E⁄‹T‹M MEKÂNLARI KONUSUNU
FARKLI PERSPEKT‹FTEK‹ YAZILARLA ELE ALMAKTAYIZ.
ULUSLARARASI B‹R PERSPEKT‹F YANSITMAYI DÜfiÜNDÜ⁄ÜMÜZ BU
DOSYADA KURAM, UYGULAMA, E⁄‹T‹M POL‹T‹KALARI VE
UYGULAMALARINDAK‹ DÜfiÜNCELER‹ ‹ÇEREN YAZILARA YER
VERD‹K. BU DO⁄RULTUDA DOSYAMIZDAK‹ YAZILAR, GÜNÜMÜZ
TÜRK‹YE’S‹NDEK‹ E⁄‹T‹M POL‹T‹KALARINI, E⁄‹T‹M ORTAMLARINI VE
E⁄‹T‹M YAPILARINI TARTIfiMAKTADIR. N‹TEL‹KL‹ E⁄‹T‹M
ÇEVRELER‹N‹N OLUMLU ETK‹LER‹N‹ ELE ALAN KONULARIN YANI
SIRA, DE⁄‹fiEN DÜNYA KOfiULLARINDA OKULLARIN PLANLANMASI
VE TASARIMI, ÖZEL GEREKS‹NMES‹ OLAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER
‹Ç‹N OKULLAR, FARKLI E⁄‹T‹M YAKLAfiIMLARINA YÖNEL‹K OKUL
TASARIMLARI, SÜRDÜRÜLEB‹L‹R OKUL, EKO-OKUL KAVRAMLARINA
VE ÖRNEKLER‹NE DE⁄‹NMEKTED‹R.
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E¤itim Ortam›n› ve Yap›lar›n› 

Yeniden Düflünmek

GÜNÜMÜZ TÜRK‹YES‹NDEK‹ E⁄‹T‹M POL‹T‹KALARINI, E⁄‹T‹M
ORTAMLARINI VE E⁄‹T‹M YAPILARINI TARTIfiTI⁄I BU YAZISINDA GÜZER,
N‹TEL‹KL‹ E⁄‹T‹M ÇEVRELER‹N‹N OLUMLU ETK‹LER‹N‹ DE ELE
ALMAKTADIR

Celal Abdi Güzer

ilginin üretilme ve tüketilme

ortam›na, al›flkanl›klar›na

yönelik olarak yaflanan küresel

dönüflüm tüm co¤rafyalar› oldu¤u gibi

Türkiye ortam›n› da radikal biçimde

etkiliyor.  Bilgiye uzaktan eriflim,

elektronik ortam›n bilgi birikimi ile

mekan aras›ndaki süreklili¤i bir

zorunluluk olmaktan ç›kartmas›

biryandan “e¤itim ortam›” olarak

özelleflmifl mekanlar› yeniden

kurgulamay› getirirken öte yandan

hemen her mekan›n e¤itim ortam›

olarak ifllevsellefltirilebilmesine olanak

tan›yor. Bu anlamda sadece e¤itim

ortamlar› de¤il, baflta ev, çal›flma ve

üretim ortamlar› olmak üzere tüm

yaflam alanlar› dönüflüme u¤ruyor. Bu

dönüflüm içinde Türkiye özellikle

e¤itimin her aflamas›nda yer alan s›nav

ve seçme sistemleri nedeni ile özel ve

uç noktada bir farkl›l›k bar›nd›r›yor.

Daralt›lm›fl ve tek noktaya yo¤unlaflm›fl

e¤itim hedefi özellikle üniversite

öncesinde tek tip bir ö¤renme ve bilgi

üretme / tüketme modelini bask›n bir

e¤itim modeline dönüfltürüyor. Bu

anlamda Türkiye’de gözlenen, özellikle

küresel olarak geliflmifl kültürel

ortamlarda gözlenmeyecek biçimde

mekana ba¤l› kalan ve tipleflen, yeni

kültür ortam›n›n olanaklar›n›  e¤itim

ortam› ile nitelikli bir biçimde

bütünlefltiremeyen eklektik bir model.

Resmi okullar›n paralel ve zorunlu

uzant›s› gibi alg›lanan dershanelerin

özellikle üniversite öncesi y›llarda asal

e¤itim ortam› gibi alg›land›¤› bir

gelenek içinde temel e¤itim mekan› da

“okul” yap›lar›ndan çok “dershaneler”

olarak alg›lan›yor. Ö¤renciler a¤›rl›kl› ve

öncelikli zamanlar›n› kent içinde, büyük

ço¤unlu¤u e¤itim ortam› olarak

tasarlanmam›fl geçici, sonradan

dönüfltürülmüfl yap›larda geçiriyorlar.

fiüphesiz bu resim özellikle son y›llarda

geliflen modern ve çok ifllevli okul

yap›lar›, yeni nesil e¤itim ortamlar› ile

derin bir tezat oluflturuyor. Giderek

yayg›nlaflan “yerleflke” ölçe¤indeki

e¤itim kurumlar›nda zengin bir altyap›

olana¤›na sahip olan ö¤renciler, temel

ve öncelikli e¤itimlerini kent içinde

konut ya da iflyerinden dönüfltürülmüfl

yap›lara tafl›mak zorunda kal›yorlar,

asal e¤itim ortamlar›n› istemeden

talilefltiriyorlar. Türkiye’ye özgü bir

baflka farkl›l›k da bölgeler aras› ve gelir

guruplar› aras› uçurumlar.  Bir gurup

ö¤renci 18-24 kiflilik s›n›flarda tüm gün

e¤itim alabilirken baflka bir gurup

günde üç zaman dilimine bölünen k›smi

e¤itim ortamlar›nda ve kimi zaman 50-

60 kifliye varan s›n›flarda e¤itim

görüyor. Sürekli de¤ifltirilen e¤itim ve

s›nav sistemleri, artt›r›l›p azalt›lan y›l

say›lar›  e¤itimin mekansal

örgütlenmesini de do¤rudan etkiliyor.

Bu çeflitlilik ve standart farkl›l›¤› içinde

ister istemez bir yar›flma ortam›na

dönüflen e¤itim ortam› kendi ayr›cal›kl›

kurum ve ortamlar›n› yarat›yor. Bu

ayr›cal›kl› ortamlardan yararlanmak

isteyen ö¤renciler özellikle

büyükflehirlerde her gün birkaç saatini

yolda geçirmek zorunda kal›yor. E¤itim

sistemi okullara paralel olarak onlara

eklemlenmifl, servis, yeme-içme, kurs,

dershane, gibi sistemleri de içererek

oldukça büyük bir ekonomik etkinlik

ortam›, temel bir yat›r›m alan›

oluflturuyor. Bu yap›laflma içinde e¤itim

giderek flablonlaflan, kendi kal›plar›

içine hapsolan bürokratik bir sürece,

B

ÜSTTE TED Koleji Bodrum
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piyasa kurallar› ile oluflan bir pazara

dönüflüyor. Biryandan gündelik

yaflam›n öncelikleri ile e¤itim

programlar›n›n öncelikleri öte yandan

resmi e¤itim kurumlar› ile özel e¤itim

kurumlar› aras›ndaki fark giderek

aç›l›yor.

Türkiye’de e¤itim ortamlar› ve

e¤itim yap›lar› da her fleyden önce

giderek birbirinden uzaklaflan bu

standart farkl›l›klar›n›, yanyana varolan

bu ikili yap›y› temsil ediyor.  Bir yanda

sanat ve spor olanaklar› ile donat›lm›fl

düflük yo¤unluklu okul yap›lar›,

yerleflkeler, öte yanda üstüste oturulan

derslikler ve adeta seri üretime

yönelen, standartlar› düflük okul

yap›lar›. Bir yanda iklim, yer, yön, kültür

farkl›l›klar› gözetmeksizin tekrar eden

tip projeler, öte yandan say›lar› az da

olsa mimarl›¤› öne alan, e¤itim parças›,

itici gücü olmaya çal›flan yap›laflmalar.

Böylesi bir resim ilk bak›flta bir maliyet

sorunu ya da devletin kaynak sorunu

gibi alg›lansa da arka planda hiç de

yabanc› olmad›¤›m›z bir “zihniyet”,

devletin mimarl›¤a yaklafl›m› ile ilgili bir

genel bir anlay›fl sorunu yat›yor. Hemen

her alanda oldu¤u gibi e¤itim alan›nda

da devlet eliyle yap›lan yap›lar “tip

projeyi” maliyete, çabuk üretime ve

standartlaflmaya yönelik meflru bir

mazeret olarak kullanmakta, yeni

denemeleri, yar›flmalar›, yerine göre

özelleflmifl üretimleri, ba¤lamsal

çözümleri göze almamaktad›r.  Baz› tip

okul projeleri iklimsel, topografik,

ba¤lamsal ve kültürel farkl›l›klar

gözetilmeksizin Erzurum’dan Mu¤la’ya,

‹stanbul’dan Kars’a çekinilmeden tekrar

edilmekte, okul arazilerinin kent

merkezinde ya da çeperde olmas›,

çevre ile eklemlenme biçimi, topografik

özellikleri, içinde olunan ortam›n

kültürel öncelikleri özel bir tasar›m

girdisi oluflturmamaktad›r. Tip proje

olgusunun böylesine zorlanmas›

sonucunda d›fl mekanla, iklimle,

yönlenme ile ve hepsinden önemlisi

ba¤lam› ile yabanc›laflan, kendi

kimli¤ini oluflturamayan e¤itim

çevreleri kaç›n›lmaz bir ç›kt› haline

gelmektedir.  Oysa baflta say›sal

çokluklar› ve çevresel çeflitlilikleri

nedeni ile e¤itim yap›lar›n›n özgün

projeler olarak ele al›nmalar› sadece

nitelikli e¤itim çevreleri ile

sonuçlanmayacak ayn› zamanda

mimarl›k ortam› ve kentsel doku için de

itici bir güç oluflturacakt›r. 

Bu ortam içinde Milli E¤itim

Bakanl›¤› taraf›ndan son dönemde

gündeme getirilen ve guruplar halinde

yar›flmaya ç›kar›lan bölgesel lise

projeleri bir yandan yeni bir bafllang›c›

temsil ederken, öte yandan pek çok

yeni sorun için de zemin

oluflturmaktad›r.  Projelerin içerik ve

program›ndan ba¤›ms›z olarak,

Bakanl›¤›n yeni yerleflke alanlar›n›

kat›l›mc› süreçler içinde ve mimari

yar›flma gelene¤ini ifllevsellefltirerek

gerçeklefltirmesi flüphesiz çok

olumludur. Burada esas olan herhangi

bir projede tip üretim süreçleri yerine,

yere özel çözümlere gidilmeye

çal›fl›lmas›, bunun için fikirlerin

yar›flt›r›lmas›na, kat›l›mc› ve fleffaf bir

sürecin iflletilmesine karar verilmesidir.

Öte yandan onbinleri bulan ö¤renci

say›lar›n›n birarada ve kent d›fl›nda

e¤itilme, buna yönelik yeni bir

yap›lanmaya gidilme karar› sadece

mimarl›¤a yönelik olarak de¤il, e¤itim

öncelikleri içinde de çok boyutlu olarak

irdelenmesi ve tart›fl›lmas› gereken bir

karard›r. Öncelikle biryandan liselerin

kent dokusu d›fl›na at›lmas› ve 10-20

bin say›lar›n› bulan farkl› lise ça¤›

ö¤rencilerinin birarada e¤itilmeleri

sadece mekansal bir tercih de¤il,

ça¤dafl e¤itim beklentilerinden, sosyal

ve kültürel etkilere, kent üzerindeki

fiziksel etkilerinden ö¤rencilerin kentsel

yaflamla iliflkisine çok boyutlu ve

radikal yans›malar› olacak bir karard›r.

fiüphesiz bu yeni ölçek sadece e¤itim

ortam› ile k›s›tl› olmayan sosyal, kültürel

ve kentsel bir çevreye referans

vermektedir. Oysa Milli E¤itim

Bakanl›¤›’n›n yar›flmalarda kulland›¤›

program bu radikal farkl›l›klar› gözard›

eder nitelikte, adeta klasik lise

programlar›n›n say›sal olarak

ço¤alt›lmas›na dayanmakta, derslik

say›lar›n›n katsay›larla ço¤alt›lmas›n›n

yan›s›ra sosyal etkinlik alanlar›n›n

büyütülmesi ile k›s›tl› kalmaktad›r.

Böyle bak›ld›¤›nda dönüflen, de¤iflen

e¤itim anlay›fl› ve bu anlay›fl›n mekana

yans›mas› ile ilgili fazla ipucu

bar›nd›rmayan bu naif programlama

anlay›fl› yar›flma süreçlerini e¤itimi

yap›sal ortamlar› arac›l›¤› ile yeniden

düflünmek yerine, büyütülmüfl

programlar› çözme, geleneksel yap›

tiplerini büyütme egzersizine

dönüfltürmüfltür. Yar›flma sonuçlar› da

alternatif e¤itim ortam›

araflt›rmalar›ndan çok, büyütülmüfl lise

yap›lar›n› ya da küçültülmüfl ve disipline

edilmifl üniversite yerleflkelerini

and›rmaktad›r. Tekrar etmek gerekirse

burada en önemli sorun, mimariye esas

olan yap› programlar›n›n arkas›nda

alternatif mekansal oluflumlara ve farkl›

araflt›rmalara olanak tan›mayan, kat›,

rakamsal büyüklüklere dayanan, e¤itim

sistemi ile ilgili ipucu vermeyen

indirgenmifl  bir programlama

anlay›fl›n›n olmas›d›r. Gene de baflta

vurguland›¤› gibi, bu süreç tip yap›lar›n

terk edilmesi ve kat›l›mc› fleffaf proje

süreçlerinin iflletilmesi ad›na umut

tafl›maktad›r.

Asl›nda Bakanl›k taraf›ndan

benimsenen bu kent d›fl›nda yerleflke

oluflturma modeli son y›llarda özel

e¤itim kurumlar› taraf›ndan da

benimsenmifl ve yayg›n olarak

uygulanmakta olan bir modeldir.

Say›sal olarak bakanl›¤›n öngördü¤ü

büyüklüklere ulafl›lmasa da özel e¤itim

kurumlar›n›n ço¤u baflta uygun ve

düflük maliyetli arsa temini ve güvenlik

olmak üzere pek çok nedenle kent

çeperinde yap›laflmay› ve e¤itim

yap›lar›n›n yan›s›ra spor, sosyal ve

kültürel etkinliklere olanak tan›yan

yerleflkeler gerçeklefltirmeyi tercih

etmektedir. Bu model kentle e¤itim

ifllevi aras›ndaki ba¤› koparmakta,

e¤itim ça¤›ndaki gençler için kent

sonradan ve okula alternatif olarak

deneyimlenecek bir “di¤er” ortam

haline gelmektedir. fiüphesiz bu ayr›m

yaflamla bütünleflen yeni e¤itim anlay›fl›

ve yaflam boyu ö¤renme felsefesi ile

örtüflmemektedir. Ö¤rencilerin kentsel,

“SÜREKL‹ DE⁄‹fiT‹R‹LEN E⁄‹T‹M VE SINAV
S‹STEMLER‹, ARTIRILIP AZALTILAN YIL
SAYILARI E⁄‹T‹M MEKANSAL ÖRGÜTLENMES‹N‹
DE DO⁄RUDAN ETK‹L‹YOR”
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sosyal, kültürel yaflam› ile e¤itim

yaflam› iki ayr› dünya olarak ayr›lmakta,

buna bir üçüncü dünya olan sanal

ortam eklenmekte ve gençler bu ayr›

dünyalar› çat›flma ve süreklilikleri

içinde, birarada yaflama ve yaflatma

sorunu ile bafletmek zorunda

kalmaktad›r. Türkiye ölçe¤indeki sorun

bu üç ö¤renme mekan›n›n birbirlerine

geçirgenliklerine yönelik kat› s›n›rlar ve

özellikle resmi e¤itim ortam›n›n

di¤erlerinin varl›¤›n› bütünleflik bir yap›

olarak bar›nd›rmamas›d›r.   Bu parçal›

yap› içinde zorunlu ö¤renme mekan›

olan okul “gerçek yaflamla” yar›flan ve

giderek ondan keskin çizgilerle ayr›lan,

ona ra¤men varolan ba¤›ms›z bir

ortama dönüflmektedir.  

Mimarl›k bir talebi, kendisinin önüne

konulan bir program› takip eder. E¤itim

yap›lar› da herfleyden çok kendilerine

zemin oluflturan e¤itim program›n› ve

buna ba¤l› anlay›fl› temsil eder. Böyle

bak›ld›¤›nda okullar›n y›llard›r sabit

kalan program kurgular› ile gündelik

yaflam›n u¤rad›¤› dönüflüm aras›ndaki

fark, bir baflka deyiflle yeni e¤itim

yap›s› tipolojilerinin oluflamamas›

mimarl›ktan çok e¤itim sistemine

yönelik bir sorunu temsil etmektedir.

Yar›flmaya dayal›, üniversite odakl› bir

e¤itim sistemi üniversite öncesi tüm

kurumsallaflmas›n› belli bir ölçüm

sistemi içinde maksimum performans

sa¤layacak birikimi oluflturmaya

odaklamakta, bu performans›n

birleflkesi olmayan sosyal, kültürel,

sanatsal ve bireysel öncelikler e¤itim

alan›n›n ikincil unsular› olarak

alg›lanmaktad›r. Bu yap› içinde okul

kavram› neredeyse derslik ve ö¤renme

mekan›na indirgenmekte, sosyal ve

kültürel mekanlar birer eklenti olman›n

ötesine geçememektedir. Örne¤in

sanat ve yarat›c›l›¤a dayal› di¤er

etkinlikler bu e¤itim sistemi içinde tali,

asal olandan kalan zaman s›n›rlar›

içinde yer verilebilecek etkinliklerdir.

Benzer biçimde tipleflmifl e¤itim

sistemi ö¤rencilerin bireysel tercih ve

öncelikleri ile e¤ilimlerini

görmemezlikten gelmekte, baflar›ya

yönelik de¤er ve ölçümleri tekil

flablonlara indirgemektedir.

Öte yandan içinde bulunulan e¤itim

ortam› ve fiziksel çevre ö¤rencilerin

kent ve çevre bilincinin, be¤eni

standartlar›n›n, yaflama al›flkanl›klar›n›n

oluflmas›na yönelik olarak do¤rudan

belirleyici bir girdidir. Bu anlamda

nitelikli e¤itim yap› ve çevreleri bireyler

üzerinde do¤rudan ö¤retici olacakt›r.

Tersten gidildi¤inde de niteliksiz

yap›laflmalar mimarl›k ve kent

kültürünün oluflmas›nda olumsuz birer

girdi oluflturacak, mimarl›¤› d›fllayan

çevreleri meflrulaflt›racakt›r. Bir baflka

deyiflle tipleflmifl, niteliksiz yap›larda

ö¤renim gören bireylerin kentsel

çevreye ve mimarl›¤a yönelik duyarl›l›k

ve talepleri de bu çevrelerin

oluflturdu¤u be¤eni norm ve

al›flkanl›klar› taraf›ndan

belirlenmektedir.  Türkiye’de özellikle

son y›llarda hemen her alanda oldu¤u

gibi e¤itim alan›nda da yap›sal üretim

herfleyden çok say›sal çoklu¤u ve h›zl›

üretimi bir de¤er önceli¤i olarak kabul

etmekte, “yapm›fl olmak” kendili¤inden

bir de¤er olarak alg›lanmakta, oluflan

çevrelerin nitelikleri ikincil bir de¤er

ortam› olarak alg›lanmaktad›r. Bunun

en belirgin örneklerinden birini say›lar›

ivmelenerek artan üniversite

yerleflkeleri oluflturmaktad›r. fiüphesiz

hemen her kentte bir üniversite

aç›lmas›, yüksek ö¤renim hakk›n›n

yayg›nlaflmas› olumludur ancak bu

yerleflkelerin ço¤u yer seçiminden

bafllayarak pek çok sorun

bar›nd›rmakta, planlama ve mimarl›k

ölçe¤inde k›sa vadeli kararlara dayanan

eklektik yap›laflmalar olarak

belirmektedir.  Bugün yeni yap›laflan

üniversite yerleflkelerinin ço¤u

herfleyden çok mimarl›k ve kentleflme

ad›na kaç›r›lm›fl bir f›rsat› temsil

etmekte, yap›laflma nitelikleri

üniversitenin temel dinami¤i olan

araflt›rma ve yenilikçilik ruhunu

bar›nd›rmamaktad›r. Buna ek olarak

devlet eliyle gerçeklefltirilen baflka

yap›larda da gözlenen yapay kimlik

oluflturma çabalar› üniversite

yap›lar›nda da gözlenmekte, özünde

özgünlük ve ba¤lamsall›k

bar›nd›rmayan mimari çözümlere baz›

yap›flt›rma ögelerle anlam

kazand›r›lmaya,  yapay bir kimlik

oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r. Özellikle

son dönemde Osmanl› ve Selçuklu

referanslar› baflta olmak üzere baz›

geleneksel mimari ögeler bu anlamda

ifllevsellefltirilmeye çal›fl›lmakta

yap›lar›n anlam ve kimlikleri grafik

gösterimlere indirgenmektedir.

Hepsinden önemlisi özellikle metropol

alanlar› d›fl›nda, küçük kentlerde yer

alan üniversite yerleflkeleri kentsel

ortam ve yaflamla bütünleflmemekte,

üniversiteyi içinde yer ald›¤› ortam›n

dönüfltürücü gücü, bilimsel oldu¤u

kadar sosyal, kültürel oda¤› olmaktan

al›koyacak biçimde salt bir e¤itim

ortam›na dönüfltürmektedir.

E¤itim yap›lar› bir yandan e¤itimin

altyap›s›n› olufltururken öte yandan

e¤itilen kiflilerin biçimlenifline, çevresel

be¤eni tercihlerinin oluflmas›na, sosyal

ve kültürel iliflkilerinin geliflmesine

yönelik temel girdilerden birini

oluflturur. Bu nedenle nitelikli e¤itim

çevreleri bir yandan çevre konusunda

elefltirel kültüre sahip bir gençli¤in

yetifltirilmesi öte yandan e¤itim

ortam›n›n ve önceliklerinin yeniden

yap›land›r›lmas› konusunda yaflamsal

bir ifllev üstlenir. Böyle bak›ld›¤›nda

günümüz dünyas› ve onun getirdi¤i

dönüflümler içinde e¤itim yap›lar›n›

kentin bir simülasyon ortam› olarak

görmek, kentsel yaflam›n ve kent

kültürünün süreklilik içinde varoldu¤u

bir alt yaflam ortam› olarak alg›lamak

zorunday›z. Tipleflmifl, yaflamdan ve

kentten izole edilmifl, yar›flmaya dayal›

tek bir hedefe odaklanm›fl çevreleri

d›fllayan, araflt›rman›n önünü açan bu

düflünce ancak ona zemin sa¤layan bir

e¤itim politikas› ile zemin bulabilir.

Unutulmamal› ki bugün ö¤rencilerin

severek gitmedikleri okul yap›lar›

mimarl›ktan çok onlara talep oluflturan

zihniyet ve e¤itim sisteminin sonucu ve

sorunudur. t

C. Abdi Güzer, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü

“BU PARÇALI YAPI ‹Ç‹NDE ZORUNLU Ö⁄RENME
MEKANI OLAN OKUL GERÇEK YAfiAMLA YARIfiAN
VE G‹DEREK ONDAN KESK‹N Ç‹ZG‹LERLE
AYRILAN, ONA RA⁄MEN VAROLAN BA⁄IMSIZ B‹R
ORTAMA DÖNÜfiMEKTED‹R”
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E¤itim Tesislerinde Çevre Duyarl› Bir

Tasar›m için Öneriler Listesi

YEN‹ KUfiAK E⁄‹T‹M TES‹SLER‹NE YÖNEL‹K ÇEVRE DUYARLI B‹R
TASARIM KONUSUNUN YER ALDI⁄I BU YAZIDA OKUL TASARIMI
YAPACAKLARA BAZI ‹PUÇLARI SUNULMAKTADIR

Haydar Karabey

ntegre E¤itim: K-12
Hakk›nda
Hepimiz için: Herhangi bir

zaman kesitinde ülke

nüfusunun yaklafl›k 1/3 ünün (25

milyon) etkin olarak kullanaca¤›

mekanlardan - tüm insanlar›m›z›n,

(zorunlu olarak) yaflamlar›n›n yaklafl›k

1/6’s› süresince kullanaca¤›

mekanlardan söz ediyoruz. 

Devasa bir yap› sto¤u: Yaklafl›k

100.000- 120.000 yap›dan (yap›

grubundan) söz ediyoruz.

Entegre tesis - kampüs anlay›fl›: büyük

kampüsler, büyük kapasite, üstün

donan›ml› tesisler. Kimi mekanlar›n

ortak ifllevlerin "havuz" olarak kullan›m›

da ekonomi sa¤layacakt›r (yurt, spor,

salon, kitapl›k, altyap›). 

Ça¤d›fl› Yaklafl›mlar: tüm ça¤dafl

dünya yap›laflma süreçlerinde karbon

ayak izi, su ayak izinden söz ederken*;

bizlerin Osmanl›- Selçuklu ça¤r›flt›rmal›

mimariyi konuflmam›z ça¤d›fl› de¤il mi?

Optimum Boyut: Ayr›ca, fiziksel ve

sosyal olarak sürdürülebilir, iflletilebilir

bir e¤itim tesisi için optimal boyutlar

tart›fl›lmal›d›r. MEB Yeni kuflak e¤itim

tesisleri için 10.000 ö¤renci, 100.000

metrekarelik karma yap›laflmalar

önerdi, bir tür ö¤renci fabrikalar› yani.

(Bu konuda bir tart›flma için bkz: XXI

Dergisi, Haziran 2013).

Duyarl›k Tasar›m Öncesinden,
Yer Seçiminden Bafllar
Yer seçiminde kentsel yeflil alanlar,

spor, kültür, belki sa¤l›k parselleri ile

birliktelik sa¤lanmal›d›r. Böylece bu

donat› alanlar›nda yeflil, altyap› ve

hizmet bütünleflmesi sa¤lanacakt›r.

Entegre tesis parsellerine eriflilebilirlik,

kamusal ulafl›m olanaklar›

gelifltirilmelidir.

Yerseçiminde imar ve çevre bilgileri

irdelenmeli gerekirse e¤itim parseli

lehine de¤ifltirilmelidir.

Yeflil Arsa (Greenf›eld), Gri Arsa

(Grayf›eld) kavramlar›na göre yer

seçilmelidir. Gerekirse E¤itim Parselleri

kendi içlerinde “dönüflüme” u¤rat›lmal›,

giderek kentsel dönüflüm alanlar›nda

e¤itim parseli için en de¤erli konum

seçilmelidir. Ne var ki TOK‹ dikti¤i

bloklar ile hiçbir iliflkisi olmayan d›fl-

çeper parselleri e¤itime ay›r›yor.

Kolay - kamusal ulafl›m olanaklar›

sa¤lanmal›d›r. 1600 kiflilik optimum

boyutlu bir okul için; 1500 ö¤renci, yani

75 servis arac›, yani 4000 metrekarelik

bir servis arac› kuyru¤u ortaya ç›k›yor.

Bunlar›n ne egzostu ne de karbon

sorunu kimsenin umurunda de¤il.

Konumlarda R‹SK analizi

yap›lmal›d›r. Yer seçiminde deprem, su

bask›n›, enerji hatlar›, trafolar ve di¤er

marjinal riskler göz önüne al›nmal›d›r.

Arazi Kullan›m› ve ‹nflaat
Sürecine De¤in
Her inflaat faaliyetinde kaç›n›lmaz olan

kimi "günah"lar en aza indirilmelidir:

‹nflaaat yap›m sürecinde çevre

ekonomisi. Malzeme seçimi, tafl›ma

mesafeleri, inflaat at›k yönetimi vb.

Dönüfltürülmüfl ve dönüfltürülebilir

malzeme kullan›m›… Toprak kald›rma,

do¤al yaflama müdahale, a¤aç kesme,

do¤al at›klar›n dönüfltürülmesi kimi

düflünülmesi gereken konulard›r.

Çevre ve Peyzaj Listesi
• Peyzaj›n aktif kullan›m›

• Güvenlik, engeller

E

**
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• Çevre  ayd›nlatma

• Yaya - tafl›t ayr›m›

• Olabilirse akademik personel için

kapal› garaj

• Bisiklet park›

• Tüm alanlara itfaiye - ambülans eriflimi

• Yang›n söndürme sistemi

• ‹letiflim panolar›

Tasar›m ‹lkeleri için Bir Liste
• Do¤al ›fl›k için yap› konumunu

zorlamak (yo¤un e¤itim k›fl›n yap›l›yor)

• Yönelmelere dikkat etmek (önerilen:

do¤u - bat› lineer konum: gün›fl›¤›

kullan›m›). Ancak art›k teknoloji bu

konularla bafl edebiliyor.

• Günefl kontrolü (teknoloji)

• Az katl› yap›laflma (3-5 kat›

geçmemek)

• Tepe ›fl›kl›klar›n› kullanmak zorunlu¤u

(aktif- pasif aç›l›mlar ile)

• ‹ç saydaml›k (›fl›k- iletiflim- sinerji için

çok gerekli)

• Havaland›rma (saatte bir, 10 - 15

dakikada kapal› mekan›n havas›n›n tam

de¤iflimi)

• Her ikisi için döfleme alan› / do¤rama

alan› oran›na dikkat etmek (do¤rama

alan› döflemenin %20 si kadar olmal›)

• Akustik konfor (özellikle saydam ve iç

boflluklu binalarda)

• D›fl seslerden yal›t›m (peyzaj katk›s›

düflünülmeli)

• Teraslar›n - çat› düzlemlerinin beton

düzlem olarak kullan›m›. Tip projelerde

hala kiremit öneriliyor! Su emmemifl

halinde metrekareye 50 kg: 5000

metrekare bir yap›da 300.000 kg. ek

yük getirir! Bir de 12 metre yükseklikten

temele verdi¤i momenti düflünün!

(burada kiremit üreticileri de art›k

kendi üretimlerini bir gözden geçirmeli

diyorum).

Tüm çat› düzlemlerinin ifllevsel ve

ekolojik kullan›m›, yeni kullan›labilir

alanlar f›rsat› sunacak; sürdürülebilirlik

yan› s›ra do¤adan al›nan düzlemlerin de

geri verilmesini sa¤layacakt›r.

• Teraslar›n enerji üretimi için kullan›m›:

Az betonlanm›fl bir bahçe- zemin kotu için

• Su toplama ve yeniden kullan›m› için

sert zeminlerin kullan›m›: ‹stanbul

ya¤›fl: 680 mm /m2 1 metrekareye 500

litre, 10.000 m2 su toplama düzleminde

5.000.000 litre / y›l su toplan›r, 1000

ö¤renci, 70 litre / gün harcama ile

70.000 litre / gün su harcar, Net 70

günlük (3 ayl›k) su harcamas›

karfl›lanabiliyor.

• Güvenlik (Özellikle ABD’deki okul

bask›nlar›n› düflünün)

• Engelli eriflimi

• Kad›nlar için pozitif ayr›mc›l›k

Ayr›nt›lar Konusunda
• Darbe emici döfleme ve duvarlar

• Akustik duvarlar

• Sökülebilir bölmeler

• Akustik tavanlar

• Yapay ayd›nlatma (merkezi –

zon/bölge) denetimi

• Küçük parçalar halinde k›r›lmaz camlar

• Aç›l›m biçimleri güvenlik ve h›zl›

havalanma ölçütleri ile irdelenmeli

• Ifl›k yans›tma katsay›lar› flöyledir:

tavan %80 - duvar %50- döfleme%20 

• Yatay ve düfleyde dolafl›m

mesafelerinin denetimi

• Merdiven geniflli¤i – koridor geniflli¤i -

kap› aç›l›m yönü ve boyutlar› meselesi

• Korkuluk ve parapetlerin yükseklikleri

ve t›rman›lamaz biçimde tasar›mlar›

• Zarars›z -zehirsiz malzeme (boya, pvc

vb.) seçimi 

• Özel bölme, dolap ve mobilya

sistemleri gelifltirilmesi için malzeme

bilinçli ça¤dafl endüstri tasar›m›

kullan›lmas›
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Teknoloji Kullan›m›
• Yal›t›m (temelden çat›ya) çok

önemlidir

• Deprem ve f›rt›na dayan›m›

• Yapay ›s›tma - so¤utma -

havaland›rmay› asgaride tutma için

önlemler

• Do¤al ›fl›k ve do¤al havay› azami

kullanan teknoloji için önlemler

• Tam bina otomasyonu

• Günefl panelleri (su ›s›tma ve enerji

üretme)

• Su biriktirme ve ar›tma 

• At›k yönetimi

• Tesisat gruplamas› ile flaft sistemi

kullan›m› (bak›m onar›m)

‹flletme Becerisi
• Ö¤renci kat›l›ml› iflletme modeli

• Çevre bilinci veren noktalar, daha iyisi

bir interaktif köfle yarat›lmas›

• Tüm entegre e¤itim tesislerinde gece,

hafta sonu ve tatil sürelerinde ak›ll›

kullan›labilirlik sa¤lanmal›d›r. Çevre ile

iliflki ve sosyal merkez oluflturma

olana¤› (çevreye aç›k kütüphane,

toplant› salonu, spor, sa¤l›k olanaklar›

ile) sa¤lanmal›d›r. Bu tasar›m (ba¤›ms›z

bölümler) yan›s›ra bölge- zon

anlay›fl›na dayal› bir “iflletme” ilkesi

olmal›d›r.

• Bu nedenle, iflletme esnekli¤i (zonlar)

gereklidir.

• Gece- gündüz kullan›m olanaklar›

düflünülmelidir

• Yaz- k›fl kullan›m olanaklar›

düflünülmelidir

• Haftasonu kullan›m olanaklar›

düflünülmelidir

• D›fl topluma aç›k- kapal› bölgelerin

farkl› biçimde iflletilmesi için iflletme

plan› gereklidir. t

Haydar Karabey, Prof. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarl›k Bölümü

“GEREK‹RSE E⁄‹T‹M PARSELLER‹ KEND‹
‹ÇLER‹NDE “DÖNÜfiÜME” U⁄RATILMALI,
G‹DEREK KENTSEL DÖNÜfiÜM ALANLARINDA
E⁄‹T‹M PARSEL‹ ‹Ç‹N EN DE⁄ERL‹ KONUM
SEÇ‹LMEL‹D‹R. NE VAR K‹ TOK‹ D‹KT‹⁄‹
BLOKLAR ‹LE H‹ÇB‹R ‹L‹fiK‹S‹ OLMAYAN 
DIfi-ÇEPER PARSELLER‹ E⁄‹T‹ME AYIRIYOR”

D‹PNOTLAR

* Bence uygar dünyan›n kendine dert etti¤i (ve art›k

görüldü¤ü gibi bizim toplumuzun da nihayet hassas

oldu¤u) kimi yeni evrensel kavramlar flöyle:

Ço¤ulcu Toplum (Kat›l›mc›, Müzakereci), Sustainability

(Sürdürülebilirlik), Recycling (Geri Kazan›m), Organic

(Organik), Brownland- Green Building (Gri Arsa-Yeflil

Bina), Digital (Dijital).

**Resim 2 fianl›urfa Merkez E¤itim Kampüsü Proje

Yar›flmas›, 1. Ödül’den al›nm›flt›r.

Cem ‹lhan, Tülin Hadi, Sedef Zorbozan, Sezin

Belda¤, Fabio Ribeiro, Aydo¤an Özsoy, ‹brahim

Turan, Emir Zengin. Tasar›m Ekibi ‹zni ile.
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Özel E¤itim Gereksinimi Olan Bireyler

için Çözüm: Kapsay›c› Okullar

GELECEKTE E⁄‹T‹M KURUMLARI TASARIMINA YÖN VERECEK EN
ÖNEML‹ ANLAYIfiIN ”KAPSAYICI OKULLAR” OLACA⁄INA DE⁄‹NEN
YAZAR, TÜM YÖNLER‹YLE VE ÖRNEKLER‹ ‹LE BU KONUYU
TARTIfiMAKTADIR

Asl› Sungur Ergeno¤lu

ünyada, gerek uluslararas›

düzeyde, gerekse yerel

ba¤lamda ‘farkl› insanl›k halleri’

için düzenlemeler ve çal›flmalar

h›zlanm›fl bulunmaktad›r. Günümüzde

yap›lan çal›flma ve düzenlemeleri

eskilerinden farkl› k›lan, önemli bir

anlay›fl de¤iflikli¤ine do¤ru yönelifl

olmas›d›r. Bu anlay›fl de¤iflikli¤i,

bireyleri; özürlü veya engelli olarak

s›n›fland›r›p özel düzenlemeler yapmak

yerine, her bireyin farkl›l›klar›n› kabul

ederek ‘herkes için’ tasar›mlar

gelifltirmek olmufltur. Buna göre;

çocuklar, yafll›lar, üstün zekal›lar,

hamileler gibi bireyler, k›sacas› farkl›

ihtiyaçlar› olan  her birey bu kapsama

al›nmaktad›r.

Özel ihtiyaçlar› olan bireyler için en

önemli konular›n bafl›nda, e¤itime ve

sa¤l›¤a eriflim gelmesi sebebiyle, e¤itim

ve sa¤l›k yap›lar›n›n, ‘herkes için’

düflünülmüfl ve tasarlanm›fl olmas›

gerekmektedir. ‹nsan Haklar› Evrensel

Beyannamesi’nde, e¤itimin insan

kiflili¤ini tam gelifltirmeye ve insan

haklar›yla temel özgürlüklere sayg›y›

güçlendirmeye yönelik olmas› gerekti¤i

belirtilmektedir (URL 1). Bu noktadan

hareketle, e¤itimin, al›nan bir hizmet

de¤il, bir hak oldu¤unu söylemek

mümkündür fakat bu alandaki

uluslararas› ve ulusal yasal

düzenlemeler, ülkemiz için henüz

istenilen noktaya var›lmas›n›

sa¤layamam›flt›r. 

Özel E¤itim Gereksinimi olan
Bireyler için Uluslararas› ve
Ulusal Düzeyde Düzenleme ve
Çal›flmalar
Konu ile ilgili 2000 y›l›nda, Dünya

E¤itim Forumu’nda, ‘Herkes için E¤itim

(EFA) deklarasyonu yay›nlanm›fl ve

EFA’n›n gelifliminde anahtar strateji olarak

aç›kça ‘Kapsay›c› E¤itim (IE) belirtilmifltir.

Salamanca Harekât Çerçevesi’nde (1994)

yap›lm›fl olan ‘Kapsay›c› Okul’ tan›m›nda;

temel prensibin bütün çocuklar›n farkl›l›k

ve zorluklardan ba¤›ms›z flekilde,

mümkün olan her yerde birlikte e¤itim

görme zorunlulu¤u oldu¤u

belirtilmektedir. Bu tan›ma göre kapsay›c›

okullar, ö¤rencilerin farkl› ihtiyaçlar›n›n

fark›nda olmal› ve bunlar›

karfl›layabilmelidir (Peters, 2004).

Kapsay›c› e¤itim, bütün ö¤rencilerin eflit

flekilde e¤itime ulaflabilmesi için

gerekenleri sa¤lar. Ö¤rencilerin, e¤itim

kurumuna olan aidiyetlerinin önkoflulu

olarak çeflitli yetenekler veya yeterlilikler

aramaz.

Kapsay›c› okul anlay›fl›, özel birim ve

okullar›n, istisnai olarak genel e¤itim

kurumlar› ile birlikte kullan›lmas›n›

öngörmektedir. Temel prensip, bütün

çocuk ve gençlerin mümkün oldu¤unca

birlikte e¤itim görmeleridir. Kapsay›c›

okul anlay›fl› Dünya’da h›zla

yayg›nlaflmaktad›r. Örne¤in Danimarka’da,

ö¤renme güçlü¤ü çeken ö¤rencilerin

%99’u, genel ö¤retim kurumlar›nda e¤itim

görmektedirler. Benzer flekilde Amerika

Birleflik Devletleri’nde, ö¤renme güçlü¤ü

çeken her 5 ö¤renciden 3’ü e¤itimlerinin

büyük bölümünü genel s›n›flarda

almaktad›r (wikipedia, URL 2).

Haziran 2003’te Türkiye’nin onaylad›¤›

Birleflmifl Milletler Ekonomik, Sosyal ve

Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleflmesi ile

ba¤lant›l› olarak, engellilerin

bütünlefltirilmifl ortamlarda e¤itim

hakk›ndan faydalanmas› gerekti¤i

vurgulanm›fl ve bu yaklafl›m›n

D

ÜSTTE Çoklu-alg› odas› 

(Park School OWPP, www.designshare.com) (Resim 1)

SA⁄ ALTTA Alg› bahçesi

(www.littlemisscruciferous.com) (Resim 2)
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uygulanmas› için devletlerin, engelli

kiflilerin engelli olmayan yafl›tlar›yla

ayn› e¤itim düzeyine sahip olmalar›n›

sa¤layacak ekipman ve yard›m›

sa¤lamas› gerekti¤ine de¤inilmifltir

(ESKHUS). Türkiye taraf›ndan 1994’te

onaylanan BM Çocuk Haklar›na dair

Sözleflme ile ba¤lant›l› olan yorumda

ise, bütünlefltirmenin norm olmas›

gerekti¤ine de¤inilmifl ve engelli

çocuklar›n genel nitelikte okullara

devam edebilmesi için taraf devletlerin

yükümlülükleri aras›nda, fiziksel

çevrenin eriflilebilir hale getirilmesi de

say›lm›flt›r (Günefl H. vd, 2013).

Türkiye’nin 2007 y›l›nda imzalad›¤› BM

Engellilerin Haklar›na ‹liflkin

Sözleflme’nin (1), ilgili maddesi (URL 4),

engellilerin e¤itim hakk›n›n f›rsat eflitli¤i

temelinde, ayr›mc›l›k yap›lmaks›z›n,

e¤itim sisteminin her seviyesindeki

engellileri içine alarak ve hayat boyu

sa¤lanmas› gerekti¤ini vurgular. 

Ülkemizde son on y›ld›r mevzuat

düzenlemelerinde bütünlefltirme

yoluyla e¤itime yap›lan vurgu artm›flt›r.

2005 y›l›nda yürürlü¤e giren Özürlüler

Kanunu’nda “Özürlü çocuklara,

gençlere ve yetiflkinlere, özel durumlar›

ve farkl›l›klar› dikkate al›narak,

bütünlefltirilmifl ortamlarda ve özürlü

olmayanlarla eflit e¤itim imkân›

sa¤lan›r” ibaresi yer almaktad›r.

Türkiye’deki özel e¤itim gereksinimli

bireylerin e¤itim hakk›na iliflkin ulusal

mevzuat incelendi¤inde kaynaflt›rma

yoluyla e¤itimin ilke olarak tan›mland›¤›

görülmektedir (ERG ve TOV, 2011). 

UNESCO kaynaklar›n eksik, fiziksel

eriflim olanaklar›n›n s›n›rl› oldu¤u

durumlarda, kaynaflt›rman›n mümkün

olmad›¤›n› belirtmektedir (UNESCO,

2010). ‘Kaynaflt›rma yoluyla e¤itim’in

fiziksel çevreye yans›mas›, ‘kapsay›c›

okullar’, ‘herkes için tasarlanm›fl okullar’,

‘engelsiz okullar’ gibi tan›mlamalarla

olmaktad›r. Farkl› ihtiyaçlardaki

bireyleri di¤erlerinden ay›rmak ve izole

etmek ay›r›mc›l›k oldu¤u kadar,

mekânlar›n ‘herkes için’ tasarlanmam›fl

olmas›, tasar›m›n herkesi kapsayan

özellik tafl›mamas› da ‘ay›r›mc›l›k’ olarak

nitelendirilmektedir. Dolay›s› ile

‘kay›ts›z kalmak’ da ay›r›mc›l›¤a

girmektedir. 

Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi

Baflkanl›¤› taraf›ndan yap›lan bir

araflt›rmada, kat›l›mc›lar›n yaklafl›k

%40’›, e¤itim kurumlar›nda fiziksel

düzenlemeler aç›s›ndan sorun

yaflad›klar›n› bildirmifllerdir (Tablo 1).

Özel e¤itime ihtiyac› olan bireyler

için e¤itimler, ülkemizde afla¤›daki

biçimlerde sürdürülmektedir:

•Kaynaflt›rma program› dâhilinde (tam

zamanl› /yar› zamanl›),

•Özel e¤itim s›n›flar›nda,

•Özel e¤itim kurumlar›nda,

•Milli E¤itim Bakanl›¤›‘na ba¤l› özel

e¤itim okullar›nda (Gökçay, 2011).

Gelecek y›llarda ise, uluslararas›

platformdaki anlay›fl de¤iflikli¤i ve

çal›flmalar›n yönlendi¤i noktaya

bak›ld›¤›nda, ülkemizde de özel e¤itim

kurumlar›n›n yerini, kapsay›c› okullar›n

almas› ihtiyac› do¤aca¤› aç›kça

görülmektedir. 

‘Kapsay›c› Okullar’ Kavram›n›n
Mimari Mekâna Yans›mas›
Ö¤renim hayat›n›n hangi aflamas›nda

olursa olsun, hedef; ihtiyaç duyulan

özel e¤itimi, bireyi ortam›ndan

koparmak yerine, bireye götürmek

olmal›d›r. Özel e¤itim gereksinmelerinin

karfl›lanmas›, ayr›lm›fl mekânlar›n

oluflturulmas› ile de¤il, herkes için

tasarlanan mekanlara hizmetin

götürülmesi fleklinde anlafl›lmal›d›r. Bu

anlay›fl de¤iflikli¤inin fiziksel mekanlara

yans›mas› da, yaln›zca özel ihtiyac›

olanlar için de¤il, herkes için daha

güvenli ve ulafl›labilir çevreler

tasarlanmas› ile sonuçlanacakt›r.

Genel e¤itim kurumlar›n›, özel

ihtiyac› olan ö¤renciler için

“Ö⁄REN‹M HAYATININ HANG‹ AfiAMASINDA
OLURSA OLSUN, HEDEF; ‹HT‹YAÇ DUYULAN
ÖZEL E⁄‹T‹M‹, B‹REY‹ ORTAMINDAN KOPARMAK
YER‹NE, B‹REYE GÖTÜRMEK OLMALIDIR ”

E¤itim alan›nda fiziksel çevre ile ilgili ayr›mc›l›k deneyimine iliflkin oranlar. (TÜ‹K, 2010) (Tablo 1)
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düzenlemeye do¤ru h›zla giden bu

anlay›fl de¤iflikli¤i, birçok ülkeyi konu

ile ilgili çal›flmalar bafllatmak

durumunda b›rakm›flt›r. Örne¤in ‹rlanda

hükümeti konu ile ilgili özel rehberler

yay›nlamakta ve bunlar› sürekli olarak

güncellemektedir (Greville, 2009).

Benzer flekilde, ‹ngiltere’de de özel

e¤itime ihtiyac› olan çocuklar için

Kapsay›c› okullar rehberi kapsaml› bir

flekilde haz›rlanmakta ve yasal

düzenlemelerle paralel olarak

güncellenmektedir (DfES, 2011). Söz

konusu rehberler, mevcut e¤itim

kurumlar›n›n özel ihtiyac› olan bireyler

için uyumlu hale getirilmesini

araflt›rmakta ve tan›mlamaktad›r.

Amerika Birleflik Devletlerinde ise,

düzenleme ve rehberlere ek olarak,

kapsay›c› okullar›n ayn› ortamda

birlefltirildi¤i, bilgi, kaynak ve örneklerin

sunuldu¤u bir site yap›land›r›lm›fl ve

gerek e¤itimciler, aileler ve

ö¤rencilerin, gerekse mimarlar›n

rahatça kullan›p yararlanabilece¤i bir

site oluflturulmufltur. Bu sistem, konu ile

ilgili bütüncül bir yaklafl›m

benimsenmesi aç›s›ndan da do¤ru bir

örnek durumundad›r (URL 3). 

Bu kapsamda, özel e¤itim

kurumlar›na alternatif olarak yap›lan

uygulamalar, okullar›n bünyesinde, ‘özel

ünite’, ‘özel s›n›f veya ‘müstakil s›n›f’

olarak adland›r›lan mekanlar›n bina

programlar›na eklenmesi fleklinde

olmaktad›r. Bu mekânlar, genel okul

yap›lar› içinde yer alan ve yaln›zca özel

ihtiyaçlar› olan ö¤rencilerin kullan›m›na

ayr›lm›fl alanlard›r. Bu s›n›flar, özel

olarak e¤itilmifl ö¤retmenler eflli¤inde

kullan›lmaktad›rlar. Bu mekânlar, genel

okul yap›lar› içinde olmakla birlikte,

e¤itime ayr›lan sürede baz› ö¤rencilerin

tamamen burada e¤itilmesi, durumu

elveren baz› ö¤rencilerin ise belirli

e¤itimler veya aktivitelerde özel e¤itim

almayan ö¤rencilerle birlikte olmas›

fleklinde kullan›lmaktad›r.

Bu mekanlar›n mimari programa

yans›mas› afla¤›da listelenen birimlerin

tasar›mda yer almas› fleklinde

olmaktad›r;

çoklu-alg› odas› (Resim 1), 

ikinci-derece e¤itim odas›,

özel s›n›flardan rahatça ulafl›labilen,

herkes için ulafl›labilir olarak

tasarlanm›fl tuvaletler, 

çamafl›r odas› ve depo,

personel için tuvalet ve ofis,

d›fl mekanda güvenli bir oyun alan› ve

bir alg› bahçesi (Resim 2)

bu mekanlara özel ek bir araç park

alan›.

Listesi verilen ve yeni tasar›mlarda

programa al›nmas› gereken bu

mekanlar, kapsay›c› ve esnek olmal›d›r.

Burada kullan›lan anlam›yla kapsay›c›l›k;

farkl›l›klar›n fark›na varma ve kabul

etme, her ö¤renciye bir birey olarak

de¤er verme ve dahil etme, esneklik

ise; mekanlar› farkl› kullan›c› gruplar› ve

amaçlar do¤rultusunda uyarlayabilme

yetisi olarak aç›klanabilir. 

Bu mekânlar›n;

ulafl›m özellikleri,

yerleflim kararlar›,

yol-yön bulma aç›s›ndan tasar›mlar›,

duvar/yer döflemeleri özellikleri, 
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kap›/pencere özellikleri, 

renk seçimi,

donat›lar›,

akustik çevre özellikleri,

gün›fl›¤›/yapay ›fl›k kullan›m› kararlar›, 

‘kapsay›c› okullar’ için özel olarak

haz›rlanm›fl kaynaklar ve rehberler

›fl›¤›nda oluflturulmal›d›r. 

Yukar›da ana bafll›klar› ile listelenen

konulara k›saca de¤inilecek olursa; söz

konusu mekanlar tasarlan›rken genel

olarak afla¤›daki noktalar gözönünde

bulundurulmal›d›r:

Mekanlara Ulafl›m ve Yerleflim

Kararlar›:

Ö¤rencilerin tümünün, okula ulafl›m›n›n

ayn› yoldan olmas› gerekmektedir.

Örne¤in, ana kap›da merdiven, yan

kap›da rampa bulunmas› gibi ay›r›mc›l›k

ifade eden tasar›mlar kabul

edilmemelidir (Resim 3 ve Resim 4),

Ana girifle mümkün olan en yak›n

notada, özel e¤itim ihtiyac› olan

ö¤renciler için servise veya araca

güvenli bir inifl-binifl mekân›

tasarlanmal›d›r,

Yap›ya yaklafl›mda, yol-yön bulma ile

ilgili ipuçlar› aç›kça anlafl›l›r olmal›d›r,

Özel ihtiyaçlar için tasarlanan

mekânlar›n, ayr› bir flekilde

konumland›r›lmam›fl olmas›, di¤er

mekânlarla bütünleflik tasarlanarak

sosyal etkileflimi desteklemesi gerekir,

Mekânlar, girifl kotu ile ayn› kotta

yerlefltirilmelidir (Resim 5). Kolay

eriflilebilir acil ç›k›fllar› düflünülmelidir.

‹ç mekan:

Tasarlanan mekânlar›n, zaman içinde

farkl› kullan›mlara imkan verebilmesi

aç›s›ndan, hareketli bölmeler ve

donat›larla tasarlanm›fl, esnek mekanlar

olmalar› gerekmektedir (Resim 6).

Mekânlar›n görsel olarak ulafl›labilirli¤i

mimari tasar›m aflamas›nda detayl›

flekilde ele al›nmal›, ayr›ca s›n›flardan

tuvalet vb. mekânlar da görülecek

flekilde tasarlanmal›d›r. Görsel veya

iflitsel olarak ulafl›lamayan noktalar

tasar›m aflamas›nda çözülmelidir.

Her bireyin birbirinden farkl› ihtiyaçlar›

bulunmaktad›r. Baz› durumlarda

(görme zorlu¤u yaflayan ö¤renciler

gibi), dokunsal veya iflitsel uyar›c›lara

ihtiyaç duyulurken, baz› durumlarda ise

(otizm gibi), bu uyar›c›lar negatif etki

yaratmaktad›r. Tasar›mc›n›n, koflullara

uygun çözümü bulmas› bu noktada

oldukça önem tafl›maktad›r (Resim 7 ve

Resim 8)

SOL ÜSTTE Yap›ya ’herkes için’ ayn›

yoldan ulafl›m- Hazelwood Çoklu-

alg› Engelliler Okulu

(www.designshare.com) (Resim 3)

Mekanlara herkes için ayn› flekilde

eriflim imkan› (‹TÜ GVO Sedat

Üründül Anaokulu, Mimarlar:

Sa¤lamer G., Aksoy M. ) (Resim 4)

SOL ALTTA Hazelwood Çoklu-alg›

Engelliler Okulu

(www.designshare.com)(Resim 5)

ALTTA Hazelwood Çoklu-alg›

Engelliler Okulu

(www.designshare.com)(Resim 6)

“KAPSAYICILIK;FARKLILIKLARIN FARKINA
VARMA VE KABUL ETME, HER Ö⁄RENC‹YE B‹R
B‹REY OLARAK DE⁄ER VERME VE DAH‹L
ETME, ESNEKL‹K ‹SE; MEKANLARI FARKLI
KULLANICI GRUPLARI VE AMAÇLAR
DO⁄RULTUSUNDA UYARLAYAB‹LME YET‹S‹
OLARAK AÇIKLANAB‹L‹R”
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Uygun donat› ve malzeme

seçiminde, estetik ve olumlu-uyaran

özellikli seçimler yap›lmal›, bu

seçimlerin güvenli¤i destekleyici ve

ulafl›labilir olmas› gereklili¤i gözönünde

bulundurulmal›d›r.

Oyun alanlar› ve bahçeler: 

Oyun alanlar› ve bahçeler, özel e¤itim

alanlar›ndan do¤rudan ulafl›labilir

olmal›d›r (Resim 9),

Oyun alanlar›n›n yer kaplamalar›,

yumuflak fakat tekerlekli sandalye gibi

araçlar›n gömülmeyece¤i bir

malzemeden seçilmelidir,

Gölgelik ve ayd›nl›k alanlar

tasarlanmal›d›r,

Farkl› yeterliliklere ba¤l› farkl› tercihler

gözönünde bulundurularak, ayr› alanlar

oluflturulmal›d›r, (Resim 10)

Mümkün olan yerleflmelerde, alg›

bahçesi düflünülmeli ve bu bahçenin

her noktas›na ulafl›labilirlik sa¤lanm›fl

olmal›d›r,

Alg› bahçesinin, alg›lar› uyarmas›

gereklili¤inden hareketle, sert ve

yumuflak dokulu peyzaj elemanlar›, su

ö¤esi, tekerlekli sandalye ulafl›m›na

imkan verecek flekilde yükseltilmifl

platformlar üzerinde bitkiler, farkl› renk,

koku ve ses uyar›c›lar›, görme,

dokunma ve duyma alg›lar›n› harekete

geçirecek flekilde konumland›r›lm›fl

olmal›d›r,

Uygun boyutlarda, oturma ve dinlenme

mekânlar› tasarlanm›fl olmal›d›r.

Sonuç
Gelecekte e¤itim kurumlar› tasar›m›na

yön verecek en önemli anlay›fl,

‘kapsay›c› okullar’ olacakt›r. Fiziksel

çevrenin herkes için ulafl›labilir olmas›,

bu anlay›fl› destekleyecek ana

unsurlardan biridir. Buradan hareketle,

tasarlanacak e¤itim kurumlar›n›n, farkl›

ihtiyaçlar› olan bireyler de gözönüne

al›narak tasarlanmalar› gerekmektedir.

Tasar›m aflamas›nda karfl›lanacak farkl›

ihtiyaçlar, kullan›m aflamas›nda, gerek

ulusal gerekse uluslararas› sözleflme ve

mevzuatta öngörülen ‘kapsay›c› e¤itim’

kavram›n› destekleyeceklerdir. 

Bu makalede bahsedilen ‘kapsay›c›

okul’ tasar›m ilkeleri, genel hatlar›yla

belirlenmifl olup, konu ile ilgili, ülkemiz

flartlar›na uygun detayl› araflt›rmalar›n

yap›l›p, tasar›m rehberlerinin

oluflturulmas› gerekmektedir. Akademik

anlamdaki araflt›rmalar›n azl›¤›, konu ile

ilgili yasal düzenlemelerin yaln›zca

‘niyet’ olarak kalmas›na ve uygulamaya

geçememesine sebep olmaktad›r.

Ülkemizde rehber olarak al›nacak

kaynak bulunmamaktad›r ve

üniversitelerin mimarl›k bölümlerinde

de ileride kapsay›c› okul yap›lar›n›

tasarlayaca¤› öngörülen meslek

insanlar›n›n konu ile ilgili e¤itim alm›yor

oldu¤u görülmektedir. 2012 y›l›nda

yap›lan bir araflt›rmaya (Evcil, 2012)

göre, Türkiye’deki mimarl›k

bölümlerinin sadece %20’sinde herkes

için tasar›m konusuna yak›n/kapsayan

ders belirlenmifltir. Bu belirlenen

derslerin tümü seçmeli ders

niteli¤indedir (2).

‘Kapsay›c› Tasar›m’ alan›nda verilen

derslerin haftal›k ders program›ndaki

süresinin azl›¤›, konunun derinlemesine

incelenmesine engel teflkil etmektedir.

Kuramsal altyap› oluflturulduktan sonra

ders içinde yap›lacak uygulamalar ve

mimari tasar›m stüdyolar›nda

‘kapsay›c›l›k’ konusunun tasar›m

de¤erlendirme ölçütü olarak kabul

görmesi, konu ile ilgili yetiflmifl

mimarlar›n, profesyonel hayatta

uygulamaya geçmelerini sa¤layacakt›r. 
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Di¤er bir çözüm ise, günümüzde

oldukça yayg›n olan, okullar›n akredite

olma çal›flmalar› do¤rultusunda,

akreditasyon ölçütleri aras›na,

‘kapsay›c› okul’ niteli¤i ile ilgili

maddeler konmas›d›r. Milli E¤itim

Bakanl›¤› da, okul de¤erlendirme

süreçlerinde, ‘kapsay›c› okul’ özelli¤ini

aramal›d›r. Ülkemizde h›z›n› artt›ran

ulafl›labilirlik çal›flmalar›n›n yerini

‘kapsay›c› tasar›m’ çal›flmalar› al›rsa,

de¤iflen ihtiyaçlar› karfl›layabilmek

ad›na, gelecek için daha do¤ru bir

yat›r›m yap›lm›fl olacakt›r. t

Asl› Sungur Ergeno¤lu, Yrd. Doç. Dr., Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

D‹PNOTLAR

1 3/12/2008 tarihli ve 5825 say›l› Kanunla onaylanmas›

uygun bulunan ekli "Engellilerin Haklar›na ‹liflkin

Sözleflme"nin onaylanmas›; D›fliflleri Bakanl›¤›n›n

13/5/2009 tarihli ve HUMfi/619 say›l› yaz›s› üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 say›l› Kanunun 3 üncü

maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/5/2009

tarihinde kararlaflt›r›lm›flt›r.

2 Evcil’in (2012) yapt›¤› bir araflt›rmaya göre,

Türkiye’deki üniversitelerde bulunan toplam 53 adet

mimarl›k bölümünden, sadece 9’unda (%18,4) seçme

veya zorunlu ders düzeyinde, herkes için tasar›m

konusuna yak›n/kapsayan ders belirlenmifltir. Bu

belirlenen derslerin tümü seçmeli ders niteli¤indedir.

(sözkonusu çal›flmada belirtilmemifl olan, Y›ld›z Teknik

Üniversitesi Mimarl›k Bölümü ile birlikte say›s› 10’ a

ç›kan bu bölümler yine oldukça yetersiz olan %20

oran›ndad›r.)
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Tenin Gözleri: Görme Engellilere Yönelik

Ö¤renme Ortamlar› ve Çok Duyulu

Mekansal Deneyimler

GÖRME ENGELL‹L‹⁄‹ ÜZER‹NE ODAKLANILAN BU YAZIDA POTUR, BU
ENGELL‹L‹K DURUMUNU DETAYLI B‹R B‹Ç‹MDE TANIMLAMAKTA VE
ÖRNEKLERLE TARTIfiMAKTADIR
Ayla Ayy›ld›z Potur

Tenin Gözleri: Mimarl›k ve

Duyular” adl› çal›flmas›nda

Pallasmaa, mekanla deneyimin sadece

görsel olmaktan öte, daha derin bir

duyumsal içeri¤e sahip olmas›

gerekti¤inden bahseder. Tüketim

kültürü, teknolojinin de katk›s›yla,

görsellik alan›n› baflat olarak belirler.

Oysa bireyin “yer” içindeki varl›¤›

çokduyulu bir prati¤in ürünüdür ve tüm

duyular›n bileflimiyle biçimlenir.   Bu

yaz›n›n bafll›¤›na da esin kayna¤›

oluflturan eserinde, Juhani Pallasmaa,

cafcafl› bilgeli¤i ile fleylefltiren  “göz”e

karfl›, Merlau Ponty’nin düflüncelerini

destekleyerek insan bedenini deneyim

zincirinin merkezine yerlefltirir ve

“ten”in özdeflleflme yetene¤ini savunur.

Baflat duyu görme ile bast›r›lm›fl duyu

kipi dokunma aras›nda kavramsal

olarak k›sa devre yaratmay› hedefler.

Görme duyusu d›flar›daki izleyicinin

pasif Kartezyen gözü ile de¤il, bedenli

görme ile sa¤lanmal›d›r. Göz merkezci

paradigma, “ten” in belirleyici oldu¤u

dokunma duyusunu ve di¤er duyu

kiplerinin tümünü bast›rarak bireyi

mekandan ayr›flt›r›p izleyici durumuna

getirirken bu indirgeme, bireyin

mekansal pratiklerini de yoksullaflt›r›r.

(Pallasmaa, 2005).

Tüm bu sorgulamalar›n ard›ndan,

bugün, sadece görme veya klasik befl

duyu yerine, birbirleriyle etkileflen ve

kaynaflan çoklu deneyim pratiklerini

kapsayan Duyusal Mimarl›k (Sensory

Architecture) kavram›, gündemdeki

tart›flma konular› aras›ndaki yerini al›r.

Kavram, evrensel tasar›m olgusuyla

beraber de¤erlendirildi¤inde daha da

pragmatik bir çerçeveye oturur.

Özellikle de, engellilik durumu, baflat

duyu olarak kabul gören görme

yetene¤inin yoksunlu¤u ile iliflkili

oldu¤unda, duyusal mimarl›k olgusu,

mekansal deneyimi zenginlefltiren

iste¤e ba¤l› bir art› de¤er olarak de¤il,

yaflamsal bir zorunluluk olarak

karfl›m›za ç›kar.  

Görme engellili¤i hakk›nda, yayg›n

olarak kabul gören yasal, e¤itsel ya da

ifllevsel tan›mlara rastlamak

mümkündür. Körlük, genel olarak,

psikolojik ve nörolojik faktörler

nedeniyle, görsel alg›lamada ortaya

ç›kan yetersizliktir. Yasal tan›ma göre

körlük (legal blindness), en iyi gören

gözünde görme keskinli¤i, ola¤an

görme gücünün onda birine (20/200)

ya da daha az›na sahip olma, veya

görüfl aç›s›n›n 20 dereceyi geçmemesi

ile belirlenir. (Cromelin, et al. 2012).

Genellikle t›bbi literatürde kabul gören

bu yasal tan›m, e¤itim literatüründe

yayg›n olarak kullan›lmaz. E¤itim

programlar›n›n, ö¤renme ortamlar›n›n

düzenlenmesinde yasal körlük tan›m›

yerine daha öznel olan e¤itsel tan›m›n

kullan›lmas› tercih edilir. Görme engeli,

ö¤rencinin e¤itim performans›n›

etkileyen görme kay›plar› olarak

tan›mlan›rken, görme dereceleri, orta

(›l›ml›) görme, sert görme, derin görme

gibi düzeylerde s›n›fland›r›labilir. Hiç

görüflün olmamas›, ancak ›fl›k ve

karart›lar›n görülebilmesi, alternatif

adaptasyon araçlar›na ihtiyaç düzeyi

gibi de¤iflkenlerin derecesine göre tam

körlük, ifllevsel körlük, yasal körlük gibi

tan›mlar kullan›labilir. (Kelly & Clark-

Bischke, 2011).

Görme engellilerin iflitme, koku

alma, dokunma gibi yeteneklerinin

geliflmifl oldu¤una dair bir inan›fl olsa

“

ÜSTTE Anchor Center, Dokunsal

oyun duvar› (Resim 1)

SA⁄ ALTTA Hazelwood School,

Mantar Kaplama Duyusal Duvar

(Resim 2)

SA⁄ ALTTA New Mexico School for

the Blind (Resim 3)
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da, bu bireylerin di¤er duyular›n›n

görenlerinkine oranla herhangi bir

üstünlük göstermedi¤i, farkl›l›klar›n›n

bu duyular yoluyla uyaranlar›

yorumlamadaki deneyimlerinden

kaynakland›¤› bilinmektedir. Bu

nedenledir ki, görme engellilerin

e¤itiminde, duyularla ö¤renme, oldukça

önemlidir. 

Bu, bir anlamda, “bireyin görme

duyusunun yoksunlu¤unda görmeyi

ö¤renebilmesini sa¤lamak” olarak ifade

edilebilir. (Phillips, 2005). Ö¤renme Stili

s›n›fland›rmalar›nda, “Görsel Ö¤renme”,

“‹flitsel Ö¤renme”, “Dokunsal

(kinestetik) Ö¤renme” gibi kavramlar›n

varl›¤› söz konusudur. (Leopold, 2012).

Buna göre, baz› bireyler, görerek daha

iyi ö¤renirken, baz›lar› ifliterek, baz›lar›

da dokunarak, hissederek ve elleyerek

ö¤renir. Gören bireyler için ö¤renme

stili, bireyin seçimine ba¤l› bir edinim

iken, görme engelliler için iflitsel ve

dokunsal duyular, yaflamda

kalabilmenin oldu¤u gibi, mekansal

ö¤renme ve genel ö¤renme

pratiklerinin de zorunlu yöntemidir. 

Görme engellilere yönelik ö¤renme

ortamlar›n›n ana hedeflerinden biri,

bireyin görme yetene¤ini olabildi¤ince

gelifltirmek ve günlük pratiklerinde

kullanmas›n› sa¤lamakt›r. Bu nedenle,

çok duyulu ö¤renme sürecinde ve

ö¤renme ortamlar›nda görme duyusu

da ihmal edilmez. Genel olarak

insano¤lunun, çevreden ald›¤›

enformasyonlar›n %85 gibi önemli bir

bölümünü görme duyusuyla edindi¤i

düflünüldü¤ünde, görme engellilerin

e¤itim sürecinin ne denli zorlu bir alan

olabilece¤i tahmin edilebilir. (Omansky,

2011). Gerek e¤itim programlar›n›n,

gerekse de ö¤renme ortamlar›n›n,

bireyin motor geliflimini, biliflsel

geliflimini, psiko-sosyal geliflimini

destekleyecek biçimde tasarlanmas›

önemlidir. 

Motor yetenekleri, gören bireylere

göre farkl›l›k göstermese de, motor

becerilerini kullanmay› ö¤renmek,

görerek - taklit ederek - model alarak

gerçekleflti¤i için, bu ba¤lamda günlük

yaflam pratiklerinde karfl›laflt›klar›

sorunlar› indirgemek önemlidir. Görme

yetene¤inin yoksunlu¤u, hareket

yetene¤inin geliflimi için gerekli

deneyim f›rsatlar›n› s›n›rland›rd›¤›ndan,

ö¤renme ortamlar›nda, lokomotor

becerileri artt›rmaya yönelik, vücut

koordinasyonunun geliflimini

destekleyen, çevresel deneyim

f›rsatlar›ndaki s›n›rl›l›¤› ve motor

hareketsizli¤i indirgeyen düzenlemeler

gerçeklefltirilmelidir. Obezite, durufl

bozuklu¤u, düz tabanl›k, beden

rotasyonunu sa¤layamama gibi olas›

çeflitli problemler için ö¤renme

ortamlar›n›n spor aktivitelerinin yan›

s›ra, koordinasyon, esneklik, kuvvet gibi

özelliklerin geliflimine ve çevrenin

keflfine olanak sa¤layan yürüme,

t›rmanma, merdiven inip ç›kma gibi

cesaretlendirici aktivitelerle

desteklenmesi gerekir. (Celeste, 2002;

Top, 2007).

Biliflsel geliflim duyular kanal›yla

gerçekleflir. Her türlü bilgi, duyular

kanal›yla alg›land›¤› için, görme

engellilerin biliflsel yeterlilikleri

di¤erlerinden farkl› olmasa da,

çevreden gelen enformasyonlar› görsel

olarak bütünlefltiremedikleri için,

zihinde organize etme ve kodland›rma

süreçlerinde güçlük yaflarlar.

Uyaranlar›n yetersizli¤i nedeniyle, alan

kavramlar› ve soyutlama becerileri

s›n›rl›d›r ve görme düzeylerine göre,

sezgisel düflünmeden soyut düflünme

sürecine geçifl süreleri farkl›lafl›r. (Hupp,

2003). Bu nedenle, ö¤renme

ortamlar›n›n, biliflsel becerilerinin

geliflimi için kullan›lan özellikli yöntem

ve cihazlara göre tasarlanmas› önem

kazan›r. Bireysel olarak kullan›lan braille

(alt› nokta kabartma yaz›) daktilo ve

tabletlerinin, yaz›l› bilgileri seslendiren

ekran okuyucular›n›n, yaz›l› materyalleri

dijital ortama geçirerek okunmas›na

olanak veren taray›c›lar›n, bireysel

masalarda ses sistemi ve kulakl›klar›n,

teleskopik ve tele mikroskobik

gözlüklerin, braille ç›kt›s› veren

yaz›c›lar›n, büyüteçlerin ve kapal› devre

büyüteçlerle donat›lm›fl ekranlar›n

kullan›m› ö¤renme ortamlar›n›n biliflsel

tasar›m girdileri aç›s›ndan önemlidir.

Görsel uyar›c›lardan yoksun olma,

bireyin sosyal geliflimini de olumsuz

yönde etkileyece¤inden ö¤renme

ortamlar›n›n tasar›m›nda bu ba¤lamdaki

duyarl›l›k önem kazan›r. Bireyin

ba¤›ms›z olarak hareket edebilmesini

destekleyen, özgür deneyimine olanak

sa¤layan, çarpma düflme gibi kayg›

durumlar›n› azaltan, etkileflim f›rsatlar›

do¤uran ö¤renme ortamlar› duyuflsal

geliflimin yan› s›ra çocu¤un sosyal

olarak varoluflunu da destekler. Görme

engelli çocuklar›n, görenlere oranla,

kayg› düzeylerinin daha yüksek oldu¤u,

içsel gerilimlerini vücut dilleriyle

yans›tabildikleri, içedönük durgun

tepkisiz kalabildikleri düflünüldü¤ünde

(Omansky, 2011), ö¤renme ortamlar›n›n

oluflturabilece¤i psiko-sosyal

ba¤lamdaki destekleyici rol daha da

önem kazan›r. 

“TÜKET‹M KÜLTÜRÜ, TEKNOLOJ‹N‹N DE
KATKISIYLA, GÖRSELL‹K ALANINI BAfiAT
OLARAK BEL‹RLER ”
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Görme engellilere yönelik e¤itim

mekanlar›n›n tasar›m›nda, motor

geliflimin, biliflsel geliflimin, psiko-sosyal

geliflimin uzamsal düzenlemelerle

desteklenmesinin yan› s›ra, (1)

Görmenin kullan›m›n› artt›rmay›

hedefleyen, (3) Di¤er duyular› ve çok

duyulu ö¤renmeyi destekleyen, (3)

Mekansal ö¤renmeyi h›zland›ran ve

kolaylaflt›ran, (4) Fiziksel ve alg›sal

“güvenlik” olgusunu ihmal etmeyen

uygulamalar önemlidir.

(1) Görme yetene¤ini olabildi¤ince

gelifltiren ve mevcut görme becerisinin

kullan›m›n› artt›ran ö¤renme ortamlar›

oluflturmak, görme engellilere yönelik

e¤itim yap›lar›n›n birincil tasar›m

hedeflerinden biridir. Yasal - t›bbi

tan›mlama sistemine göre, “kör” olarak

kabul edilen bireyler dahi, ›fl›¤a karfl›

belli miktarlarda duyarl›l›k

gösterebilirken, “az gören” ve “orta

(›l›ml›) gören” olarak tan›mlanan

bireyler için ise “görmeyi koruma”

(sight-saving) önem kazanmaktad›r. Bu

nedenle, e¤itim ortamlar›n›n temel

hedeflerinden birinin, görmeyi

ö¤retmek (Phillips, 2005) oldu¤unu

söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Mevcut

görme eylemini daha etkin hale

getirebilmek, “›fl›k”, “görsel

düzenleme”, “z›tl›k”, “renk” gibi

etkenlerin uygun kullan›mlar›yla

baflar›labilir. 

Uygun ayd›nlatma ve “›fl›k”

kullan›m›, çocu¤un çevresindeki

nesnelerin ve hareketlerin

görülebilirli¤ini artt›r›rken, genele ve

kifliye özel durumlar göz ard›

edilmemelidir.  Genel bir kural olarak,

göz zay›fl›¤› olan ve retinitis

pigmentosa (periferal yan görüfl kayb›

ve gece körlü¤ü) olan çocuklar,

ayd›nl›¤›n artmas›yla daha iyi ifllevde

bulunurken; katarakt (baz› çeflitleri),

aniridia (irisin tam olarak geliflmemesi)

ve albinizm (gözde renk pigmentlerinin

bulunmamas›) problemi olanlar, az ›fl›k

alt›nda daha iyi ifllevde bulunurlar.

(Pogrund et al, 1992). Bu nedenle,

genel kullan›ml› mekanlarda, ›fl›k

kaynaklar›ndan mümkün oldu¤u kadar

çok faydalanmak hedeflenirken,

bireysel ö¤renme ortamlar›nda

ayd›nlatma biçimi, gereksinimlere göre

kiflisellefltirilmelidir. Mekanlar›n, kendi

özel ›fl›k ihtiyaçlar›na göre bireyin yer

de¤ifltirebilmesini sa¤layacak esnekli¤e

ve geniflli¤e sahip olmas› önemlidir.

Do¤al ›fl›k kaynaklar›ndan maksimum

düzeyde faydalanma hedeflenirken,

›fl›¤›n göz al›c› etkileri indirgenmeli,

yatay parlak denetimsiz ›fl›¤a karfl›,

gerekli durumlarda, ›fl›k kontrolü

sa¤lanabilmelidir. Ifl›¤›n yeterlili¤i

fotometre gibi cihazlarla ölçülebilmeli,

tafl›nabilir yapay ›fl›k kaynaklar›n›n

yerleri belirlenirken, gölge oluflturma

riskinin ve göze do¤rudan yans›ma

ihtimalinin en aza indirgenmesi

sa¤lanabilmelidir. Masalarda bulunan

okuma lambalar›n›n ayd›nlatma düzeyi

ve konumu bireyin retinal

gereksinmelerine uygun olmal›d›r. 

“Ifl›k” gibi “görsel düzenleme” de,

bireyin görmeyi kullanabilmesini

artt›rmay› hedefleyen önemli tasar›m

gereksinmelerinden biridir. Görsel

kar›fl›kl›k, gören bireyler için dahi

zorlay›c› iken, görme engelli bireyin

alg›s›nda belirgin yan›lsamalara neden

olabilir. Bu nedenle, görsel kar›fl›kl›¤›n

engellenebilmesi için, mekanlarda yer

alan zorunlu sabit donat›lar›n birbirine

yak›n yerlefltirilmemesi, gereksiz nesne

ve elemanlara yer verilmemesi,

ö¤renme ortamlar›nda tan›ml›l›¤›n ve

netli¤in sa¤lanabilmesi önemlidir.

Ö¤renme ortamlar›n›n tasar›m›nda

izlenen sade ve rasyonel tav›r, görme

eyleminin, farkl›laflan düzeylerde, daha

etkin gerçeklefltirilmesini sa¤larken,

fiziksel ve psikolojik güvenlik alg›s›

aç›s›ndan da önemlidir. 

Tasar›mda “z›tl›k” ve “renk”

faktörlerinin uygun süreçlerle kullan›m›

da görmeyi koruman›n, ö¤renmenin ve

etkinlefltirmenin önemli

yöntemlerindendir. Görme engelli

bireyler için nesnelerin kendi aralar›nda

ve nesnelerle yer ald›klar› yüzeyler

aras›nda z›tl›klar›n olmas›, onlar› ay›rt

edebilme aç›s›ndan önemlidir. Bu

z›tl›klar, dokusal ve biçimsel

farkl›laflmalarla sa¤lanabildi¤i gibi

renklerle de oluflturulabilir. Bu nedenle,

nesnelerin yerlefltirilmesinde, yap›

malzemelerinde ve mekansal

düzenlemelerde renk-doku-biçim etkisi

bak›m›ndan z›tl›klar›n kullan›lmas›na

s›kl›kla rastlan›r. Özellikle mekanlar

aras› geçifllerde, zemin ve duvar

yüzeylerinde kullan›lan malzemelerin

renklerinin ve/veya dokular›n›n z›tl›k

oluflturacak biçimde farkl›laflmas›,

mekan alg›s›n› kuvvetlendirmenin yan›

s›ra yönelim sa¤lama aç›s›ndan da

önemlidir. Görme engelli bireyin

tutundu¤u düfley düzlemdeki duvar

dokusunun de¤iflimi (Resim 2,3), zemin

geçifllerinde kullan›lan farkl› döfleme

malzemelerinin beyaz bastonun

dokunufluyla ç›kard›¤› farkl› sesler bu

anlamda örnek verilebilir. Benzer

flekilde mekansal geçifllerde koku

de¤iflimi uygulamalar›na da rastlamak

mümkündür. Görme eyleminin daha

etkin hale getirilmesinde, dikkat çeken

nirengi noktalar› oluflturmak, mekanlar

aras› geçiflleri belirginlefltirmek,

yürümeye yard›mc› yap› elemanlar›n›

(küpeflte, yürüme band› vb.)

vurgulamak gibi hedeflerle,

gereksinime göre, renklerin parlakl›k

düzeyinin belirlenmesi ve flekil-zemin

iliflkileri aç›s›ndan dengenin kurulmas›

önemlidir. (Görme engelli çocuklar›n,

baflta k›rm›z› olmak üzere parlak

renkleri ve ana renkleri daha çabuk

ay›rt etti¤i düflünülür). 

(2) Görme engelli bireylere yönelik

e¤itim ortamlar›n›n çok duyulu

ö¤renmeyi desteklemesi ve tasar›m

gereklilikleri aç›s›ndan farkl› duyular›n,

“DUYUSAL M‹MARLIK OLGUSU, MEKANSAL
DENEY‹M‹ ZENG‹NLEfiT‹REN ‹STE⁄E BA⁄LI B‹R
ARTI DE⁄ER OLARAK DE⁄‹L, YAfiAMSAL B‹R
ZORUNLULUK OLARAK KARfiIMIZA ÇIKAR”
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farkl› biçimlerde kullan›labilmesi

önemlidir. ‹flitsel ve dokunsal faktörler

bu ba¤lamda etken rol kazan›r.

Dokunarak ö¤renme, e¤itim

program›nda, yaflayarak ö¤renme

deneyimleri kapsam›nda önemli rol

oynarken, yap›n›n do¤rudan kendisinin

de bu ba¤lamdaki ö¤renme pratiklerini

desteklemesi gerekir. (Resim 1,2,3).

Di¤er yandan, ses, görme engelli birey

için bir görme biçimidir. E¤itimin büyük

bir bölümü “ses” vas›tas›yla

gerçeklefltirilirken; konuflan kitaplar,

konuflan cihazlar, bilgisayar ekran›ndaki

yaz›lar› seslendiren programlar s›kl›kla

kullan›lan araçlar aras›nda yer al›r. Sesin

belirleyici rolü, ses kontrolü ve

akusti¤in önemini de beraberinde

getirir. D›fl mekandan gelen seslere ve

mekanlar aras› ses geçifllerine karfl›

gerekli izolasyonun sa¤lanmas›,

gürültünün oluflumunu engellemek için

uygun yerlerde duvar ve tavanlar›n ses

emici malzemelerle kaplanmas›, paralel

yüzeylerin belli aç›larla e¤ilmesi ses

kontrolü aç›s›ndan önemlidir. (Ulusoy,

2006). Buna ek olarak,  balina, yunus

gibi baz› memeli hayvanlar ile

yarasalar›n, ses dalgalar›n› kullanarak,

cismin boyut, uzakl›k gibi verilerini

alg›lamalar›n› sa¤layan ekolokasyon

tekni¤inin, görmeyen bireyler

taraf›ndan da uygulanmaya bafllad›¤›

bilinmektedir. Ekolokasyonla, yasal kör

olarak nitelendirilebilecek bireyler,

dilleriyle sistematik olarak ç›kartt›klar›

sesin geriye dönen yank›s›n› dinleyerek,

objeleri hissedebilmekte, uzakl›klar›n›

ve yerlerini belirleyebilmektedir.

(Schenkman & Nilsson, 2010).  ‹ç ve d›fl

mekanda, bisiklet kullanmak da dahil

olmak üzere, görmeyen birey

taraf›ndan yap›lmas› imkans›z görülen

pek çok eylemi gerçeklefltirilebilmesine

olanak veren bu yöntem, e¤itim

programlar›nda yer almaya bafllam›flt›r.

Bu nedenle görme engellilere yönelik

tasarlanan ö¤renme ortamlar›n›n

akustik veriler aç›s›ndan ekolokasyon

e¤itimine ve kullan›m›na destek

verebilmesi önemlidir.

(3) Görme engellilere yönelik e¤itim

ortamlar›n›n tasar›m›nda, mekansal

ö¤renmeyi ve oryantasyonu

kolaylaflt›ran - h›zland›ran düzenlemeler

oldukça belirleyicidir. Yap›n›n,

planimetrik özelliklerinin yön bulma

eylemini destekleyecek nitelikte olmas›;

kompleks olmayan, ifllevsel ak›flkanl›¤›

sa¤layabilen, ak›lda kal›c› net bir plan

flemas›n›n oluflturulmas›; tek bir ana

akstan da¤›l›m›n sa¤lanabilmesi;

sirkülasyon alanlar›n›n genifl tutulmas›;

çeflitli duyusal uyaranlarla ak›lda kal›c›

imgelem ö¤elerinin oluflturulabilmesi;

bireyin alg›s›nda flafl›rtmalara neden

olmamak için masalar sandalyeler de

dahil olmak üzere tüm donat›lar›n

yerlerinin sabit olmas› ve

de¤ifltirilmemesi; mekansal geniflliklerin

optimum düzeyde olmas›; mekanlar›n

biçimleniflinde yön alg›s›n› güçlefltiren

dairesel eliptik formlar yerine dik aç›l›

dikdörtgen kare formlar›n tercih

edilmesi; asansör ve merdiven gibi

düfley sirkülasyon elemanlar›n›n

konumlar›n›n net, ulafl›labilir ve belirgin

olmas›; tutunarak, dokunarak, izleyerek,

iz sürmeyi sa¤layan ve k›lavuzluk

görevi üstlenen duvar küpeflteleri ve

zemin bantlar› gibi elemanlar›n renk ›fl›k

doku etkileriyle alg›da güçlü bir etki

b›rakabilmesinin sa¤lanmas› önemlidir.

Yap›n›n iç mekanlar›nda oldu¤u gibi d›fl

yüzeylerinde de dokusal etkileri

farkl›laflan duvarlar, ›fl›k bantlar›,

kademeli olarak gürültü keserek ses

kontrolünü sa¤layan ve güvenlik

aç›s›ndan kent ile yap›, d›flar›s› ile içerisi

aras›ndaki ayr›m› belirginlefltiren peyzaj

ses duvarlar› önem kazan›r. Birey, iç

mekanlarda oldu¤u gibi, yap›n›n aç›k

rekreasyon alanlar›nda da ba¤›ms›z

olarak hareket edebilmelidir. Gerek

içeride, gerekse de d›flar›da, farkl›laflan

mekanlara, farkl› koku özellikleri

gösteren bitkilerin yerlefltirilmesi

oryantasyonu kolaylaflt›r›r.  Görme

engelli bireyin, fiziksel olarak zarar

görme ve kaybolma kayg›s›

tafl›maks›z›n, bulundu¤u yeri tan›mas›,

arzu etti¤i yöne yönlenebilmesi, bir

rotay› takip edebilmesi, sadece o

mekana yönelik ö¤renme deneyimi

aç›s›ndan de¤il, genel mekansal

ö¤renme pratikleri aç›s›ndan da

önemlidir. (Passini & Proulx, 1988) 

(4) Görme engelli bireylere yönelik

e¤itim ortamlar›n›n tasar›m›nda,

“güvenlik” birincil parametredir. Nesnel

olarak güvenli¤in sa¤lanmas›n›n yan›

s›ra, subjektif olarak bireyin güvenlik

alg›s›n›n da pozitif yönde

desteklenmesi önemlidir. Oryantasyonu

sa¤layan ve mekansal ö¤renmeyi

destekleyen düzenlemeler ayn›

zamanda, nesnel ve alg›sal güvenli¤i de

sa¤lar. Mekan›n geniflli¤inin ve

optimum ölçülerinin belirlenmesinde,

k›lavuz görevi üstlenen beyaz bastonun

ölçüleri, hareket alan› için gereken

mesafeler ve kullan›m biçimi önemli bir

parametredir. Sirkülasyon alanlar›n›n,

minimal genifllik ölçüleri, birden çok

ö¤rencinin ayn› anda beyaz baston

kullan›m›na olanak verecek biçimde

belirlenir. Koridorlarda ve di¤er

sirkülasyon alanlar›nda, ö¤rencileri

çarpma problemlerinden korumak için,

di¤er e¤itim yap›lar›ndan farkl› olarak,

s›n›f kap›lar›n›n, d›flar›ya do¤ru de¤il,

içeriye do¤ru aç›lmas› gerekir.

(Frampton, 1963). Gerekli mekanlarda,

düfley yüzeyler, çarpma ve darbe

etkilerine karfl› minder ya da yumuflak

dokulu malzemeler ile kaplanabilir.

Duvarlarda kullan›lan kaplamalar›n

SOL  ALTTA Anchor Center, Motor

Geliflim Niflleri (Resim 4)

SOLDA Anchor Center, Braille yol ve

duyusal bahçe (Resim 5,6,7)



40

DOSYA

EGE M‹MARLIK MART 2014

dokusal etkilerinin farkl›laflmas›,

yönelim sa¤laman›n yan› s›ra güvenlik

aç›s›ndan da önemlidir. Gereksiz kot

farkl›l›klar› kullan›lmazken, rampa –

merdiven gibi tehlike oluflturabilecek

kot farkl›l›klar›n›n bafllang›ç ve bitiflleri,

renk-ses-doku gibi uyar›c›lar›n

katk›s›yla belirginlefltirilir. Güvenlik

aç›s›ndan küpefltelerin kullan›m›,

süreklilik ilkesine dayan›r, ve bu

nedenle, merdiven - rampalar›n yan›

s›ra kot fark› oluflturmayan zeminlerin

duvarlar›nda da yayg›nd›r. Asansörlerin

panel dü¤melerinin kabartmal› ve

ulafl›labilir olmas›, katlarda kap› aç›lma

kapanma eylemi s›ras›nda ses sinyali

kullan›lmas› güvenlik zaafiyetlerini

azaltabilir. (Ulusoy, 2006). Genel olarak

mekansal karakterin dik aç›larla

oluflturulmas›, gereksiz girinti ve

ç›k›nt›lar›n engellenmesi, mekan

ortas›ndaki düfley tafl›y›c› elemanlar

gibi hareketi engelleyebilecek

donat›lara - aksesuarlara yer

verilmemesi önemlidir. 

Anchor Center for Blind
Children  
Davis Partnership, Colorado,
2007.
Yasal kör ve çeflitli düzeylerde görme

bozuklu¤una sahip olan çocuklar›n

kullan›m› amac›yla kâr amac› gütmeyen

Anchor Center adl› kurulufl için

gerçeklefltirilen tasar›m, duyusal bahçe

fikri ve yönelimi kolaylaflt›ran plan

özellikleri ile farkl›l›k kazanmaktad›r.

Sirkülasyon alanlar›n›n düfley

yüzeylerinde, k›lavuzluk görevini,

küpeflteler yerine, ard›fl›k girintilere

sahip duvar›n do¤rudan kendisi

üstlenmektedir.  Girintili duvar boyunca

oluflturulmufl k›lavuz yürüme aks›n›,

görme duyusuyla da desteklemek

üzere, zeminde ›fl›k band› uygulamas›

gerçeklefltirilmifltir.  Aç›k mekanda,

duyusal bahçede ise, üzerinde Braille

kabartma olan yol, k›lavuz aks›

oluflturur. (Resim 5).   Çocuklar›n

görme yetersizlikleri farkl› düzeylerde

oldu¤undan, “görmeyi korumay›”

sa¤lama hedefiyle, tasar›mda z›tl›k ve

renklerin kullan›m› önem kazanm›flt›r.

Lokomotor becerilerinin geliflimi ve bu

ba¤lamda günlük yaflam pratiklerinde

karfl›laflt›klar› sorunlar› indirgemek için

oluflturulan motor odalar› ve motor

geliflim niflleri, tasar›m bütünlü¤ünde

etken yer kazan›r. (Resim 4) Ses,

görme engelli birey için bir görme

biçimi olarak nitelendirilebilece¤inden,

ses kontrolünün ve akustik

gereksinimlerin sa¤lanmas›na özen

gösterilmifltir. Özellikle, görme engelli

bireylerin dillerini kullanarak ç›kartt›klar›

sistematik sesin yank›s›n› dinleyerek

nesnelerin konumlar›n› ve uzakl›klar›n›

tespit edebildikleri ekolokasyon

tekni¤ini gerçeklefltirebilmeleri için

tavanlarda ask›ya al›nm›fl akustik perde

uygulamalar›na s›kl›kla rastlanmaktad›r.

Mekanlar aras› geçifllerde, ayak

seslerinin ve beyaz bastonun sesinin

de¤iflimini ö¤rencinin alg›layabilmesi ve

akustik ortam›n netli¤inin

sa¤lanabilmesi için kat yükseklikleri

s›n›rland›r›lmam›flt›r.1

Ross Macdonald School 
Bruce Stratton Architects,
Ontario.
Kuruluflu 1872 y›l›na dayanan tarihi

Ross Macdonald Körler Okuluna ek

bina olarak tasarlanan yap›n›n

kullan›c›lar›, ilkö¤retimin birinci

evresindeki çeflitli düzeylerde görme

engeli bulunan ve bir k›sm› sa¤›r-kör

(deafblind) olarak de¤erlendirilen

çocuklard›r. Tasar›mda dokunma ve

iflitme duyular›n› aktive eden

malzemeler yönlendirme ipuçlar› olarak

kullan›lm›flt›r. Zemin ve duvar

bitifllerinde doku ve renk özelli¤i

farkl›laflan malzemeler kullan›larak,

iflaret ifllevi görmeleri sa¤lanm›flt›r.

(Phillips, 2005). S›n›f, atrium, koridor

gibi farkl› mekanlar›n geçifllerinde

oluflturulan malzeme farkl›l›klar›, ayak

ve baston seslerinde de¤iflikliklere

neden olarak sesli iflaret görevi üstlenir.

Yap›n›n önemli bir bölümünde görülen

ve koridor duvarlar› boyunca devam

eden siyah küpeflteler ö¤renciler için

k›lavuz görevi üstlenmek üzere

tasarlanm›flt›r. Parlak ›fl›¤a afl›r›

düzeyde hassas olan çocuklar

“DOKUNARAK Ö⁄RENME, E⁄‹T‹M
PROGRAMINDA, YAfiAYARAK Ö⁄RENME
DENEY‹MLER‹ KAPSAMINDA ÖNEML‹ ROL
OYNARKEN, YAPININ DO⁄RUDAN KEND‹S‹N‹N
DE BU BA⁄LAMDAK‹ Ö⁄RENME PRAT‹KLER‹N‹
DESTEKLEMES‹ GEREK‹R”
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düflünülerek, do¤al ›fl›k kontrolünü

sa¤lamak üzere genifl beton saçak

uygulamalar› gerçeklefltirilmifl, dolayl›

ayd›nlatma birimleri için ise ›fl›k kesici

reostalar kullan›lm›flt›r. Görsel

kar›fl›kl›¤›n engellenmesi için, tasar›mda

vurgulanm›fl keskin biçimlerin ve güçlü

renklerin kullan›m›na özen

gösterilmifltir.2 (Resim 8). 

Hazelwood School
Alan Dunlop Architects,
Glasgow, 2007.
Hazelwood’un kullan›c›lar›, ikili duyusal

engele sahip (görme ve iflitme engelli,

görme engelli ve otistik vb.) 2 ve 19 yafl

aras›ndaki çocuklar olup, okul, kara

yollar›yla beslenen bir noktada

Bellahouston Park›nda yer al›r.

Korunacak a¤açlar›n konumlar›

taraf›ndan belirlenen kavisli dolafl›m

aks›, ve ona iç avlularla eklenen birimler

yap›n›n plan flemas›n› belirler.  Akustik

aç›dan s›n›flar, kompleksin daha sessiz

olan bölümüne avlular vas›tas›yla

yönlendirilirken; arazinin yola yak›n

s›n›rlar›, yo¤un trafik gürültüsünü

kesmek üzere yüksek arduaz peyzaj

duvar›yla çevrelenir. Çat› ›fl›kl›klar›yla

do¤al ayd›nlatma sa¤layan kavisli

dolafl›m aks›n›n, bir iç sokak gibi ifllev

görmesinin hedeflenmesi, tasar›m›n ana

kararlar›ndan birini oluflturur. Bu iç

soka¤›n yanal yüzeylerinde uygulanan

ve düzensiz k›r›lmalar gösteren duyusal

duvarlar, görme engelli çocuklar›n

yönelimini sa¤larken, iç sokak etkisini

daha da güçlendirir.  Yumuflak dokulu

do¤al mantar malzeme ile kaplanan ve

yer yer nifllerle mekansal haf›zay›

güçlendiren duyusal duvarda mantar

malzemenin yan› s›ra koklama

duyusunu harekete geçiren do¤al

karaçam kullan›lm›flt›r. (Resim 2). D›fl

mekanda, duvarlardaki doku etkisi ve

›fl›k kontrolü sa¤layan genifl saçak

kaplamalar› (Resim 9)  için, a¤›rl›kl›

olarak, so¤uk olmayan ve do¤al bir

dokunsal etki uyand›ran ahflap

malzeme tercih edilmifltir. Yar›flma ile

elde edilen ve uygulama sonras›nda

çok say›da ödül alan tasar›m (Çelik,

2009), e¤risel hatlar›ndan dolay›

kompleksleflerek mekansal ö¤renmeyi

zorlaflt›ran plan tipolojisiyle ve engelli

çocuklar›n korunmas›z ad›mlar›na da

olanak tan›yan tavr›yla, kurallaflm›fl

parametreleri tam olarak yerine

getirmeyerek elefltirilebilir düzeyde
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SOL  ÜSTTE Ross Macdonald

School (Resim 8)

SOL  ALTTA Hazelwood School

(Resim 9)

farkl›laflmaktad›r. Tasar›mc›lar›, ezber

bozan bu tavr›, “Gerçek dünya okul

ortam› gibi infla edilmez. Güvenli

binalar, ayn› zamanda s›k›c› yap›lard›r.

Baz› ö¤renciler 15 y›l burada

bulunaca¤›ndan s›k›c› olmas›n›

istemedik” ifadesiyle aç›klamaktad›r.3

(Resim 9). t

Ayla Ayy›ld›z Potur, Doç. Dr., GYTE Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü 
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Çevre Dostu Yüksek Performansl› E¤itim

Binalar›na Bak›fl:Gloria Marshall ‹lkokulu Örne¤i

GÜNÜMÜZDE YAfiANAN ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹, ‹NSAN SA⁄LI⁄INA ZARARLI
MALZEMELER‹N ÜRET‹M‹ ‹LE ORTAYA ÇIKAN SA⁄LIK PROBLEMLER‹
SÜRDÜRÜLEB‹L‹R ÇEVRE DOSTU B‹NALARIN TASARLANMASI
KONUSUNU GÜNDEME GET‹RM‹fiT‹R. BU YAZIDA, BU DO⁄RULTUDA
TASARLANMIfi B‹R OKUL TANITILMAKTADIR
Gonca Y›lmaz

irifl
Günümüzde e¤itim yap›lar› ve

e¤itim süreci için ayr›lan

bütçelerin k›s›tl› olmas›, artan

enerji maliyetleri, mekânlar›n ve

kullan›lan malzemelerin insan sa¤l›¤›n›

direkt olarak etkilemesi, do¤al

kaynaklar›n azalmas› ve çevre bilincinin

artmas› e¤itim yöneticilerini bir çözüm

aramaya yöneltmifltir. Çözüm ise

“sürdürülebilir çevre dostu yüksek

performansl› nitelikte tasarlanm›fl

e¤itim binalar›” d›r. 

Sürdürülebilir çevre dostu yüksek

performansl› yeflil binalar›n misyonu;

enerji, su ve bunun gibi do¤al

kaynaklar›n verimlili¤ini artt›rmas›,

kullan›c› sa¤l›¤›n›n korunmas› ve

iyilefltirilmesi, at›klar›n azalt›lmas›, çevre

kirlili¤inin önlenmesi ve çevresel

degradasyonun sa¤lanmas›d›r.  Yüksek

performansl› çevre dostu yeflil binalar,

yap›n›n arazide konumlanmas› ve

tasar›m›ndan, inflaat›na, binan›n

kullan›m›ndaki iflletim/operasyon

sürecinden, bak›m›na,

renovasyonundan y›k›m›na kadar tüm

yaflam devri boyunca çevreye karfl›

sorumlu ve kaynak verimlili¤i sa¤lanm›fl

yap›lard›r. Bu süreçte, binan›n tasar›m

ekibinin, mimari ekibin, tüm

mühendislerin ve binan›n mal sahibi ile

beraber çal›flan bir ekip halinde, iflbirli¤i

ve yak›n koordinasyon içinde olmalar›

gerekmektedir. 

Bu çerçevede tasarlanan “çevre

dostu yüksek performansl› yeflil e¤itim

yap›lar›”n›n ana fikri, sa¤l›kl›

mekânlarda sa¤l›kl› bireylerin

yetifltirilme arzusudur.

Yüksek performansl› çevre dostu okul

tasar›mlar› yap›lmas›, okul mekânlar›n›n

kullan›c›lar›na ölçülebilir sonuçlarla

tan›mlanm›fl e¤itim mekânlar›n›n

yarat›lmas›, s›n›fa giren küçük anaokulu

ö¤rencisinden, laboratuarda

araflt›rmas›n› yapan doktora

ö¤rencisine kadar, yeflil okul ve

kampüslerde yaflam kalitesini

artt›rmaya yöneliktir. Yüksek

performansl› okullar, yüksek

performansl› ö¤renciler ile

neticelenebilmektedir.  Tüm okullar›n

sürdürülebilir alanlara dönüfltürülmesi,

yaflam alanlar›n›n, oyun alanlar›n›n

yüksek performansl› mekânlara

dönüflmesi, ö¤renmenin ve baflar›n›n

artmas›na dolay›s›yla toplumunda bu

süreç ile de¤iflime u¤ramas›n›

sa¤layaca¤›n› düflündürtmektedir.

Neden Yüksek Performansl›
Çevre Dostu Okul?

Kullan›c› sa¤l›¤›, okullar›n

iflletme/operasyon maliyetlerinin

azalt›lmas› ve yeflil okullar›n e¤itime

dolayl› etkisi, okullar›n yüksek

performansl›, çevre dostu yeflil bina

olarak tasarlanmas› için ana etkenlerdir.

Bu etkenleri k›saca aç›klamak gerekirse;

• Kullan›c› sa¤l›¤›: Yüksek

performansl›, çevre dostu yap›larda

kullan›lan temiz hava sirkülasyonlu

sistemler ile havaland›rman›n

sa¤lanmas›, binan›n tasar›m›nda ve

teknolojisinde gün ›fl›¤›n›n maksimum

seviyede kullan›lmas›, toksik

malzemeler içermeyen ürünler ile

üretilmesi ve zararl› kimyasallar›n

ar›nd›r›lmas›, okullar›n kullan›c› sa¤l›¤›n›

olumlu yönde etkileyecek uygulamalara

örneklerdir.

• Maliyetlerin düflürülmesi: Yüksek

performansl› yeflil binalarda kullan›lan

G
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geliflmifl tesisat sistemleri, ›s›tma-

so¤utma sistemleri, do¤al kaynaklar›n

kullan›m›, yenilenebilir enerji kullan›m›,

at›klar›n indirgenmesi gibi uygulamalar

enerji verimlili¤i ile sonuçlan›r. Enerji

verimlili¤i okullar›n iflletme ve bak›m

maliyetlerinin azalmas›nda önemli bir

etkendir.

E¤itime etkisi: Yeflil okullarda e¤itim

ö¤renim gören çocuklar, yaflad›klar›

mekân› bir vitrin olarak benimseyerek,

ait olduklar› topluma karfl›, erken yaflta

mesuliyet sahibi olman›n önemini

ö¤renirler. Bu fark›ndal›kla, toplumun

en küçük bireyleri, kendileri ve

yaflad›klar› toplumun gelece¤i için

bilinç sahibi bireyler olarak yetiflirler ve

gelecek nesillere bu bilinci aktar›rlar. Bu

ba¤lamda çevre dostu yeflil okullar,

geleneksel okul yap›lar›na göre iç

mekân kalitelerini artt›ran, e¤itimi

destekleyen çevreye ve ekonomiye

etkide bulunan avantajlar

sa¤lar.(USGBC, 2013)

Yeflil Okul Sistemlerinin
Avantajlar›

• ‹ç ortam hava kalitesi: Karbon

monoksit, toz ve polene karfl› kontrol

alt›nda bulunmak, okuldaki ast›m, alerji,

mikrop, virüs dolan›m› okuldaki

devams›zl›¤› artt›rd›¤› klinik olarak

kan›tlanm›flt›r. (Knecht, 2002) ‹ç ortam

hava kalitesinin artmas› ile ö¤rencilerin,

e¤itimci ve di¤er çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n

iyileflti¤i dolay›s›yla bu konulara ba¤l›

devams›zl›¤›n azald›¤› görülmektedir.

• Akustik – ses da¤›l›m›: S›n›flar›n

akustik sistemini optimize etmek,

çocuklar›n duymas›n› iyilefltirmekte,

ö¤renimin temelini güçlendirmektedir.

Arka plandaki gürültü, e¤itimi olumsuz

etkilemektedir. Yeflil okullarda bulunan

akustik tavan plakalar›, uygun kanal ve

borulama sistemi ve optimize edilmifl

havaland›rma sistemleri, do¤ru

yerlefltirilmifl ventilasyon, dikkatin

da¤›lmas›n› engellemekte ve kat›l›m›

artt›rmaktad›r. 

•S›cakl›k  - termal kontrol: ‹ç mekân

›s›s›n›n konfor seviyesinde olmas›

ö¤rencileri aktif tutmaktad›r.

Pencerelerden al›nan temiz ve taze

hava veya temiz ve taze havay› temin

eden havaland›rma sistemleri sürekli

hava al›m›n› sa¤lar.

• Gün ›fl›¤›n›n de¤erlendirilmesi: Gün

›fl›¤› insanlar›n melatonin dolafl›m›n›

(Figueiro & Rea, 2010) yak›ndan

etkilerken, ayni zamanda derste uyar›m›

da artt›rmaktad›r.  Tavan pencereleri ve

genifl pencereler, gün›fl›¤›n›n girmesini

sa¤lay›p, enerji masraflar›n› düflürüp,

ö¤rencinin konsantrasyonunu

artt›rmaktad›r. 

• Deneysel ö¤renim: Çevre dostu

yüksek performansl› yeflil okullardaki

ö¤retmenler, kullan›mlar› dahilinde olan

yeflil binalar› proje bazl› deneysel

ö¤renim için örnek alabilirler. Yeflil

okullar, fen bilgisi, sosyal bilgiler

dersleri ve matematik e¤itimi için

müfredat ile ba¤lant›l› çal›flmalarda

bulunabilirler. Buna örnek olarak

matematik dersinde, ö¤renciler elektrik

/ su / do¤al gaz gibi giderleri

hesaplay›p, sürdürülebilir bina olman›n

kazançlar›n› görebilirler, fen bilgisi

dersinde, normal ve çevre dostu

temizlik malzemeleri karfl›laflt›r›labilir,

sosyal bilgiler dersinde de

sürdürülebilirli¤in çevreye ve insanl›¤a

etkileri tart›fl›labilir. 

• E¤itimcilerin memnuniyeti: Normal

okullardaki e¤itimciler ile çevre dostu

yeflil okullardaki e¤itimcilerinin

memnuniyetleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda, yeflil

bina e¤itimcilerinin gün ›fl›¤›n›n

kullan›m›, iç hava kalitesinin yüksekli¤i,

akustik optimizasyonun sa¤lanmas›

sebebiyle daha verimli e¤itim verdikleri

ve kendilerinin de memnuniyeti

gözlemlenmektedir. Dolay›s›yla,

memnun e¤itimci kadrosuna sahip

okullar, süreklili¤i sa¤lad›klar›ndan okul

“ÇEVRE DOSTU YÜKSEK PERFORMANSLI YEfi‹L
E⁄‹T‹M YAPILARI’NIN ANA F‹KR‹, SA⁄LIKLI
MEKANLARDA SA⁄LIKLI B‹REYLER‹N
YET‹fiT‹R‹LME ARZUSUDUR”

Zemin kat plan›

Birinci kat plan›
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kalitesini yükselterek hem e¤itim hem

de maddi aç›dan fayda

sa¤lamaktad›rlar. (Olsen, Kellum 2003)

• Ekonomik etkiler: Çevre dostu

sürdürülebilir okullar, kulland›klar›

çevre dostu sistemler ile enerji

tasarrufu yapmaktad›rlar. Örnek olarak

yeflil okullarda kullan›lan yenilenebilir

kaynaklar, verimli ayd›nlatma

sistemleri, kullan›c› sensorleri ile israf

engellenir. Gün ›fl›¤›ndan faydalanma

stratejileri, su verimli tesisat ürünleri ile

su kullan›m›n› azaltma, daha düflük

operasyon ve bakim masraflar› ile

normal okullara karfl›laflt›r›ld›¤›nda

daha ekonomik bir yap›ya sahiptirler.

• Çevreye etkileri: Yeflil okullar,

enerji ve su kullan›m›n› azalt›lmay›,

inflaat süresi ve binan›n kullan›m›

sürecinde geri dönüflümü

desteklemeyi, yerli, do¤al peyzaja

yönelmeyi ve belediye altyap›s›na olan

ihtiyac› minimuma indirgemeyi baz

almaktad›rlar. Yeflil binalar

sürdürülebilir malzemelerden

üretildi¤inden, yeniden kullan›m ve geri

dönüflüm aç›s›ndan tart›fl›lmaz bir

konuma sahiptirler. Ayr›ca, fosil

yak›tlar›n kullan›m›n minimuma

indirgenmesi ve sera gazlar› olarak

nitelendirilen karbondioksit emisyonun

kontrol alt›nda tutulmas›, insan

sa¤l›¤›na zararl› ve çevre kirlili¤ini

engellemesi aç›s›ndan gelecek nesillere,

temiz bir dünya b›rakmam›z› sa¤larlar. 

Türkiye’de ve Dünyada Çevre
Dostu Binalar için Sertifika
Standartlar›
Dünyada yeflil binalar›n ölçülebilirli¤ini

ve standardizasyonunu sa¤layan birçok

sertifika sistemi vard›r. Bafll›calar›,

1990’da ‹ngiltere’de ç›kan BREEAM

(Building Research Establishment

Enviromental Assesment Method ),

1998’de Amerika Birleflik Devletlerinde

ç›kan LEED (Leadership in Energy and

Enviromental Design), 2003’de

BREEAM’den uyarlanarak

Avusturalya’da oluflturulan Greenstar,

2004’te Japonya’da ç›kan CASBEE

(Comprehensive Assesment for

Building Enviromental Efficiency) ve

2009’da Almanya’da DGNB (Deutsche

Gesellschaft fur Nachhaltiges

Bauen)’dir. 

Tüm sertifika sistemlerinin yaklafl›k

olarak ayn› felsefeye sahip oldu¤u

söylenebilir. Türkiye’de

sertifikaland›r›lmak istenen yap›lar›n,

BREEAM veya LEED sertifikas› sahibi

olmas› gereklidir. Ayr›ca Türkiye’de

Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne¤i

ÇEDBIK ülke koflullar›n› göz önüne

alarak bir sertifika sistemi

haz›rlamaktad›r.  Yukar›da çizilen

çerçevede belirtilen kriterlere uygun

çevre dostu e¤itim yap›lar›, geliflmifl

bat› ülkelerinde giderek artmaktad›r. Bu

yaz› ba¤lam›nda ise çevreye duyarl›l›k,

malzeme seçimleri, e¤itim metodu

sistemlerine göre Gloria Marshall

ilkokulu irdelenecektir. 

Gloria Marshall ‹lkokulu
Gloria Marshall ‹lkokulu Amerika

Birleflik Devletlerinde, Spring ilçesi,

“TÜM OKULLARIN SÜRDÜRÜLEB‹L‹R
ALANLARA DÖNÜfiTÜRÜLMES‹, YAfiAM
ALANLARININ, OYUN ALANLARININ YÜKSEK
PERFORMANSLI MEKANLARA DÖNÜfiMES‹,
Ö⁄RENMEN‹N VE BAfiARININ ARTMASINA
DOLAYISIYLA TOPLUMUNDA BU SÜREÇ ‹LE
DE⁄‹fi‹ME U⁄RAMASINI SA⁄LAYACA⁄INI
DÜfiÜNDÜRTMEKTED‹R”
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Texas eyaletinde anas›n›f›ndan 5. S›n›fa

kadar e¤itim veren bir ilkokuldur. 9790

m2 brüt alana yerleflmifl olan okul,

LEED Sertifikas› ‘GOLD ‘seviyesindedir.

2010 y›l›nda tamamlanm›fl ve 15,6

milyon dolara mal olmufltur. 

Gloria Marshall ‹lkokulunun

giriflindeki üzeri kapal› yürüyüfl yolu,

etraf› yerel do¤al bitkilerle

peyzajlandirilmis bir gölet ve alçak

beton duvarlarla çerçevelenmifl oturma

alan›na ulaflt›r›r. 18900 litre kapasiteli

ya¤mur suyu toplama depolar› 40

derecelik Teksas iklimine uygundur. 

Bina iki kattan oluflmaktad›r.

Dolay›s›yla, binan›n kaplad›¤› alan ve

çat› alan› yar›ya düfltü¤ünden s›cakl›k

kazan›m› azalt›lm›flt›r. Binan›n zemin

kat›n›n cephesi, beton blok, cam ve

tu¤ladan oluflmakta, üst kat›n cephesi

ise oluklu metal kaplama ve delikli

ahflap ile infla edilmifl olup, binan›n

konseptini gözler önüne sermektedir.

Renkli, düzensiz bir düzende yer alan,

farkl› renklerden oluflan pencere bant›,

binan›n çocuklar için özenle tasarlanm›fl

bir okul binas› oldu¤unu

göstermektedir. Pencerelerin

konumlar›n›n düzensizli¤i, d›flar›daki

a¤açlar›n düzenine uyum sa¤layarak,

a¤açlar›n gün ›fl›¤›n› engellemedi¤i ve

›fl›k alabildi¤i flekilde yerlefltirilmifltir.

A¤aç kesimi minimuma indirgenmifl

olmas›na ra¤men, kesilmek zorunda

kal›nan a¤açlar, binan›n yap›m

aflamas›nda, mobilya ve cephe

kaplamas› olarak kullan›lm›flt›r.

Binan›n çevre dostu yüksek

performansl› yeflil bina olarak

tasarlanmas›ndaki ana sebeplerden biri,

ABD. E¤itim Bakanl›¤›n›n tüm ülke

çerçevesinde öngördü¤ü e¤itim

bütçesinden 4 milyar dolar kesinti

yapmas› ve Teksas eyaletindeki

okullar›n hiç bir koflul alt›nda para israf›

yapma olana¤›n›n olmas›d›r.

(GreenSource, 2012) Ayr›ca, yeflil okul

olmas›n›n di¤er ve en önemli sebebi

ise, okul yönetimi, okulun mimarisinin

ö¤rencilere bir vitrin teflkil etmesi

gerekti¤ini öngörmesidir. Okulun

mimarisi ve ana felsefesi ile çevrecili¤in

ö¤retilmesinin önem kazand›¤›n›,

dolay›s›yla sürdürülebilirli¤in

hayatlar›n›n büyük bir parças› olmas›n›

do¤ru bulduklar›n› savunmaktad›rlar.

Bu sebepten ötürü okul yönetimi

müfredata eklenen çevrecilik içerikli

bölümler ile e¤itimin de bu yönde

desteklendi¤i, LEED Sertifikal› bir okul –

yap› yap›lmas›na karar vermifltir. 

Dikdörtgen bir forma sahip okul

binas›, betonarme ve çelik

konstrüksiyon ile infla edilmifl ve

yans›tmal› kaplama ile kaplanm›fl hafif

beton çat›ya sahiptir. Zemin katta

genel alanlar, spor salonu, oditoryum,

kafeterya, mutfak, yönetim ofisleri,

müzik odalar› ve s›n›flar bulunmaktad›r.

Birinci katta ise, s›n›flar, bilgisayar

laboratuar› ve di¤er e¤itim alanlar›

mevcuttur. 

Binan›n tasar›m›, okulun müfredat›n›

tamamen ortaya koyarak, proje ve

araflt›rma bazl› e¤itimin önemini

vurgulamaktad›r. Okul, bina ile e¤itimin

ba¤daflm›fl oldu¤unu gösteren iyi bir

örnektir. Okul, binay› sadece mimari bir

yap› olmaktan ç›karm›fl, ayn› zamanda

bir e¤itim-ö¤retim arac› olarak

kullan›lmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r.
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Buna ek olarak, binada mimarinin tüm

form ve fonksiyon özellikleri

kullan›larak, estetik bir yap› haline

dönüfltürülmüfltür.

Güney-kuzey yönünde konumlanan

havadar lobide, interaktif dokunmatik

otomasyon sistem gösterge paneli

bulunmakta ve çocuklara binan›n ne

kadar enerji tüketti¤ini, rüzgâr

tribünlerinin üretimini, binaya aktard›¤›

enerjiyi, su tüketimini, iste¤e ba¤l›

kullan›lan havaland›rma sistemi ve

ayd›nlatma sisteminin tüketimini,

kullan›c› ve gün›fl›¤› sensörlerin

fonksiyonelli¤ini uygulamal› ve

araflt›rmac› bir yaklafl›mla

göstermektedir. 

Okuldaki tüm s›n›flar do¤al

ayd›nlatma ile ayd›nlat›lmaktad›r.

Güney konumlu s›n›flar gün ›fl›¤›ndan

maksimum flekilde faydalanmak için

özel pencere sistemleri ile donat›lm›flt›r.

Kuzey yöndeki s›n›flarda ise tavanda

yer alan solar tüpler ile gün ›fl›¤›

s›n›flara tafl›nmaktad›r. Okul yönetimi

s›n›flarda, %75 oran›nda elektrikle

ayd›nlatman›n olmad›¤›n›

belirtmektedirler. Okulda jeotermal

›s›tma ve so¤utma sistemleri

kullan›lm›flt›r. Binan›n bu özelli¤i cam

paneller ile teflhir edilmektedir.

Ö¤renciler analiz ve takip

edebilmelerine ek olarak, okullar›ndan

oldukça keyif almaktad›rlar. Üst katta

bulunan kullan›fll› ve konforlu toplanma

alan› “ a¤aç evi” olarak tasarlanm›flt›r.

Aç›k tavan sistemi ile kütüphanenin

izlenebilir olmas› sa¤lanm›fl, bir heykel

ile keyiflendirilmifltir. 

Binan›n tümünde maksimum

seviyede do¤al malzemeler

kullan›lm›flt›r. Ana renkler tipik

ilkokullardan farkl›d›r. Okul yönetimi,

okullar›n›n fen bilimleri ve bulufl –keflif

okulu oldu¤unu savunmaktad›rlar ve

mimarinin bunu destekledi¤ini

vurgulamaktad›rlar. D›flar›da bulunan

kelebek bahçesi, yürüme yolu ve d›fl

mekân s›n›flar›n do¤a ile ba¤lant›s›n›

sa¤lamaktad›r

Binan›n son olarak LEED Künyesine

bak›ld›¤›nda:

Sürdürülebilir Arazi    08/16 Kredi

Su Verimlili¤in 06/07 Kredi

Enerji ve Atmosfer 11/17 Kredi

Malzeme ve Kaynaklar      07/13 Kredi

EQ : IC mekan                    10/20 Kredi

Inovasyon                          03/06 Kredi

görülmektedir.
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Gloria Marshal ‹lkokulu Amerika’da

son zamanlarda yap›lm›fl e¤itime ve

mimariye sürdürülebilirli¤in aktar›ld›¤›

bir örnektir. Yine Amerika Birleflik

Devletleri ve LEED sertifikas›n›

benimsemifl ülkelerde, ilk-orta-lise ve

yüksek e¤itim veren LEED Sertifikal›

veya sertifika almak için baflvuruda

bulunmufl olan 1759 adet okul

bulunmaktad›r (USGBC, 2013).

Türkiye’de ise okul sisteminde

sürdürülebilirlik yeni bir kavram

olmakla beraber, yeflil okul

uygulamalar› gündeme gelmektedir.

Bunlara örnek olarak henüz sertifika

baflvurusu seviyesinde olan ‹stanbul’da

Terakki Vakf› Tepe Ören Kampusu ve

yine ‹stanbul’da ve sertifika baflvurusu

yap›lm›fl TED Rönesans Koleji

bulunmaktad›r.

Sonuç olarak Endüstri devrimini

takiben dünyada yaflanan çevre kirlili¤i,

ozon tabakas›n›n delinmesi, insan

sa¤l›¤›na zararl› malzemelerin üretimi

ile ortaya ç›kan sa¤l›k problemleri, yeni,

sürdürülebilir, çevreci endüstri

devrimini ca¤›m›za tafl›nm›flt›r. Bu

kavram ile yeniden yap›lanan dünya,

gelece¤in liderleri ve vatandafllar›

olacak günümüz toplumunun en küçük

bireylerinin sa¤l›¤›n›, e¤itimini ve

ekonomisini di¤er nesillere de aktarmak

üzere mimarlar› çevreye duyarl›, yüksek

performansl›, yeflil okullar tasarlamaya

yöneltmifltir. Mimarlar›n ve e¤itimcilerin

iflbirli¤i ile tüm toplumun ve gelecek

nesillere sa¤l›kl› mekânlarda yetiflen

sa¤l›kl› bireyler b›rakmalar› gelecek için

ümidimizdir. t

Gonca Y›lmaz, Y. Mimar, LEEDAP BC+D
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Güncel Bir E¤ilim Olarak Üniversitelerde

Sürdürülebilir Dönüflüm ve Eko-Yerleflkeler

EKO-KAMPUS KAVRAMININ ÇEfi‹TL‹ YÖNLER‹ ‹LE ‹RDELEND‹⁄‹ BU
ÇALIfiMADA, BU KONUDA OLUfiTURULAN ÇEfi‹TL‹ KILAVUZLAR
TANITILMAKTA VE EKO-KAMPUS OLARAK B‹L‹NEN DÜNYADAN ÇEfi‹TL‹
KAMPUS ÖRNEKLER‹NE YER VER‹LMEKTED‹R
Kutlu Sevinç Kay›han

irifl
Bilindi¤i gibi üniversiteler “bilim

yuvas›” olmalar›n›n yan›s›ra,

e¤itim ve araflt›rma faaliyetleri

ile hem ekonomiye ivme kazand›ran ve

hem de toplumsal geliflimi destekleyen

kurumlar olarak faaliyet

göstermektedirler. Günümüzde

üniversitelerin bu tür misyonlar›na,

içerisinde yer ald›klar› toplumu

sürdürülebilir bir gelece¤e tafl›ma

amac›na yönelik eylemlere öncülük

ederek toplumun bu yönde

gelifltirilmesi de eklenmifltir.

Üniversiteler geleneksel disiplinlere

ve özelleflmifl bilgi alanlar›na göre

organize edilmifl, parçal› yap›da bir

ö¤renim modelinin izlendi¤i, genellikle

bireysel ö¤renim ve yar›flmac›l›¤›n ön

plana ç›kt›¤› kurumlar olarak, di¤er

disiplinlerle etkileflim gerektiren

çal›flmalar konusunda yeterince teflvik

edici olamamakta ve dolay›s›yla

ö¤renciler koordinasyona dayal›

çal›flmalarda yetersiz bir flekilde mezun

olabilmektedirler. Ancak günümüzde

kurumlar›n temel hedeflerinden olan;

sürdürülebilir gelecek misyonu

do¤rultusunda iflbirli¤i ve

koordinasyonu vurgulayan sistematik

bir perspektife do¤ru bir paradigma

de¤iflimi gerekmektedir.

1972 y›l›nda gerçeklefltirilen

Stockholm Konferans›’n›n bir ürünü

olan Stockholm Beyannamesi ile

bafllayarak yüksek ö¤retime yönelik

ulusal ve uluslar aras› sürdürülebilirlik

beyannameleri istikrarl› bir biçimde

geliflim göstermifl, pek çok yüksek

ö¤retim kurumu bu bildirgeleri

imzalayarak sürdürülebilir olma

yolunda ad›mlar atm›fllard›r (The

Stockholm Declaration on the Human

Environment, 1972). 1990 y›l›nda

Fransa’ n›n Talloires kentinde yirmi iki

rektörün kat›l›m›yla imzalanan Talloires

Bildirgesi ile bu alanda önemli bir at›l›m

gerçeklefltirilmifl, sürdürülebilir bir

gelecek için üniversitelerin almas›

gereken temel aksiyonlar ortaya konan

raporda ayr›nt›l› biçimde aç›klanm›flt›r

(Report and Declaration of The

Presidents Conference, 1990).

Üniversiteler toplumun kurumlar›n›

etkileyen, gelifltiren, yöneten, e¤iten ve

bu kurumlarla iflbirli¤i içerisinde çal›flan

meslek insanlar›n› haz›rlayan kurumlar

olarak, adil ve sürdürülebilir bir gelecek

yaratma konusunda ihtiyaç duyulan

bilgi, fark›ndal›k ve de¤erleri

kazand›rma konusunda önemli bir

potansiyel tafl›maktad›rlar. Yeni fikirler

ve yorumlardaki çeflitlilik ile

sürdürülebilir yaflam konusunda

gerçeklefltirilecek çal›flmalar için

benzersiz bir akademik özgürlük ortam›

sunmaktad›rlar.

Üniversitelerin sürdürülebilir geliflme

do¤rultusunda gerçeklefltirdikleri

dönüflüm ve bu dönüflüme rehberlik

eden araçlar ile iliflkili literatür

araflt›rmas›nda, üniversitelerde

sürdürülebilirli¤e yönelik haz›rlanm›fl

çok say›da sözleflme, politika ve

k›lavuzlar›n mevcut oldu¤u

görülmektedir. Bu çal›flmalar›n bir k›sm›

ulusal ve uluslar aras› çal›flmalar iken,

bir k›sm›n›n belirli bir üniversitenin

ba¤›ms›z olarak haz›rlad›¤›, kendi

spesifik beyannamesi oldu¤u

gözlenmektedir.

Bu ba¤lamda çal›flmada üniversite

yerleflkelerinde sürdürülebilirli¤e

yönelik olarak uygulanmakta olan belli

G

ÜSTTE Arizona Eyalet Üniversitesi’ nin “Kampus

Metabolizmas›” ad›n› verdi¤i web sitesi, yerleflke

binalar›nda gerçeklefltirilen kaynak tüketimlerini

eflzamanl› olarak grafik ve tablolar halinde

sunmaktad›r (http://cm.asu.edu/)

SA⁄ ÜSTTE KSK sistemine göre 322 üniversite ve

kolejin derecelerini gösteren diyagram. Herhangi

bir kategoriden A puan› alabilmek için okul, bu

kategorideki göstergelerin en az›ndan % 70’ini

almak durumundad›r. % 50 durumunda B, % 30

durumunda C, % 10 durumunda D puan›

al›nmaktad›r.

(http://www.greenreportcard.org/report-card-

2011/categories/green-building)
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bafll› de¤erlendirme sistemleri

tan›t›lmakta, bu sistemlere ait örnek

üniversite binalar›na yer verilmektedir.

Örnek de¤erlendirme sistemlerinin

ço¤unun ABD orijinli çal›flmalar olmas›

dikkat çekicidir.

Eko-Yerleflke Planlamas›n›
Yönlendiren Baz› Uluslararas›
Programlar
Eko-yerleflke programlar›na yönelik

k›lavuz, sözleflme ve raporlar

incelendi¤inde büyük bir çeflitlilik göze

çarpmaktad›r. Bu çeflitlilik hem

programlar›n uluslararas›-ulusal-

üniversiteye özel olma durumlar›ndan

ve hemde programlar›n kapsam›ndan

kaynaklanmaktad›r. Örne¤in; baz›

programlar üniversitelerin kendi

sürdürülebilirlik performanslar›n›

kendilerinin de¤erlendirmelerine imkan

sa¤layan araçlar iken, baz›lar› belirli bir

kriterler dizisi ba¤lam›nda kurumlar›n

ba¤›l performans›n› de¤erlendirip

karfl›laflt›rmalar yapmakta, baz›lar› sera

gaz› azalt›m faaliyetlerini

de¤erlendirmekte, g›da hizmetlerini

ödüllendirmekte ya da at›k yönetiminde

ulafl›lan sonuçlar›

de¤erlendirebilmektedir. Bu bölümde

sözü edilen çal›flmalardan

sürdürülebilirli¤i bütüncül bir yaklafl›mla

ele alan ve en yayg›n ve öne ç›kan

örnekler tan›t›lacakt›r.

STARS (Sustainability Tracking,

Assessment & Rating SystemTM) -

Sürdürülebilirlik ‹zleme ve

De¤erlendirme Sistemi

AASHE (Association for the

Advancement of Sustainability in

Higher Education) taraf›ndan yüksek

ö¤retim kurumlar›ndan temsilcilerin

genifl kat›l›m›yla gelifltirilen STARS,

Kuzey Amerika ve Kanada’daki tüm

kolej ve üniversitelerin sürdürülebilirlik

programlar›n› izlemek ve tan›tmak

amac›yla kurulmufltur. Bu sistem hem

uzun süredir bu yolda çal›flan ve hem

de ilk ad›mlar›n› atmakta olan

üniversitelerin uzun vadeli

sürdürülebilirlik hedeflerini

kapsamaktad›r. Stars’ ›n amaçlar›

aras›nda;

• Yüksek ö¤renimin tüm

birimlerinde sürdürülebilirlik anlay›fl›

için bir çerçeve sa¤lamak,

• Belirli bir ölçütler dizisi kullanan

kurumlar aras›nda zamana ba¤l›

karfl›laflt›rmalar yapmak,

• Sürdürülebilirli¤e yönelik sürekli

geliflim için teflvik,

• Yüksek ö¤renimde sürdürülebilir

uygulamalar konusunda bilgi

paylafl›m›n› kolaylaflt›rmak,

• Yerleflkede güçlü bir sürdürülebilir

toplum yap›s› meydana getirmek

yer almaktad›r.

STARS de¤erlendirme sistemi, kolej

ve üniversitelerin;

• e¤itim&araflt›rma (müfredatla

bütünleflik e¤itim, müfredat, araflt›rma)

• iflletim (binalar, iklim, g›da

hizmetleri, enerji, arazi, sat›n alma,

ulafl›m, at›k, su)

• planlama yönetim&yükümlülükler

(koordinasyon ve planlama, çeflitlilik ve

karfl›lanabilirlik, insan kaynaklar›,

yat›r›m, halk kat›l›m›)

• ‹nnovasyon

konular›ndaki sürdürülebilirlik

performans›n› ölçmektedir.

(https://stars.aashe.org/pages/about/)

Sistemin “iflletim” ana bafll›¤› alt›nda

yer alan “binalar”, üniversitelerin

binalar›n›n sürdürülebilirlik

performans›n› gelifltirme yolunda at›lan

ad›mlar› irdelemektedir. Bilindi¤i gibi

binalar genellikle yerleflkelerdeki en

yüksek enerji ve su tüketimlerinin

gerçekleflti¤i alanlar ve en yüksek sera

gaz› emisyonu kaynaklar›d›r. Kurumlar

binalar›n›n do¤al çevre üzerindeki

etkisini azalt›rken kullan›c›lar› için

sa¤l›kl› ve güvenli bir iç çevre

oluflturacak biçimde tasarlayabilir, infla

edebilir ve bak›m ve iflletimini

gerçeklefltirebilir.

Bina bak›m ve iflletimi:

Bu kriter kurumlar›n binalar›n›n bak›m

ve iflletimini insan ve çevre sa¤l›¤›n›

koruyacak biçimde gerçeklefltirip

gerçeklefltirmedi¤ini ölçmektedir.

Üniversite binalar› büyük miktarda su

ve enerji tüketiminin önüne geçerek,

arsa üzerindeki etki ve at›klar›n›

minimal düzeye çekerek iç hava

kalitesini artt›rabilirler.

STARS’a göre üniversite binalar›

“LEED® for Existing Buildings:

Operations &Maintenance (O&M)”

sertifikas›na sahip olmal› ve/veya

k›lavuzda yer alan arsa üzerindeki

etkiler, enerji tüketimi, çevreye duyarl›

malzeme kullan›m›, iç çevre kalitesi, su

tüketimi bafll›klar› alt›nda ön görülen

bak›m-iflletim kriterlerini sa¤lamak

zorundad›rlar (STARS Version 1.2

Technical Manual, 2012).

Tasar›m ve Konstrüksiyon:

Bu konu bafll›¤› üniversitelerin yeni infla

edilecek binalar›n›n tasar›m ve

uygulama projelerine dahil ettikleri

çevresel tasar›m kriterlerini

de¤erlendirmektedir. Binalar›n

konumland›r›lmas› ve yönlendirilmesi

gibi tasar›m aflamas›nda al›nan baz›

kararlar ciddi miktarda enerji tasarrufu

sa¤layabilmekte ve arsa üzerindeki

çevresel etkileri azaltabilmektedir.

Yüksek iç çevre kalitesi oluflturacak

biçimde tasarlanan ve infla edilen

binalar, kullan›c›lar için sa¤l›kl›, güvenli

ve verimli mekanlar sunmaktad›r.

Yerleflkede infla edilen ve son üç y›l

içerisinde yenilenen binalar›n; “LEED®

for New Construction and Major

Renovations”, “LEED for Commercial

Interiors”, ve/veya “LEED for Core and

“GÜNÜMÜZDE KURUMLARIN TEMEL
HEDEFLER‹NDEN OLAN; SÜRDÜRÜLEB‹L‹R
GELECEK M‹SYONU DO⁄RULTUSUNDA
‹fiB‹RL‹⁄‹ VE KOORD‹NASYONU VURGULAYAN
S‹STEMAT‹K B‹R PERSPEKT‹FE DO⁄RU B‹R
PARAD‹GMA DE⁄‹fi‹M‹ GEREKMEKTED‹R”
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Shell” Yeflil Bina De¤erlendirme

sistemlerinin sertifikalar›n› almas›

ve/veya k›lavuzda yer alan arsa

üzerindeki etkiler, enerji tüketimi,

çevreye duyarl› malzeme kullan›m›, iç

çevre kalitesi, su tüketimi bafll›klar›

alt›nda ön görülen bak›m-iflletim

kriterlerini tasar›m ve konstrüksiyon

yoluyla sa¤lamak zorundad›rlar

(STARS Version 1.2 Technical Manual,

2012).

‹ç Hava Kalitesi:

‹ç hava kalitesi bafll›¤› alt›nda binalar›n

iç hava kalitesinin monitorize edilmesi,

yeterli ve uygun havaland›rma

sa¤lanmas›, iç mekan kirleticilerinin

kontrol alt›na al›narak e¤itim mekanlar›

ve çal›flma alanlar›nda verimlilik

konular› yer almaktad›r. Bu kriterler

güvenli ö¤retim, yaflama ve çal›flma

ortamlar› oluflturarak ö¤renci ve

personelde bina kaynakl› sa¤l›k

problemlerini azaltmaktad›r. Bu

ba¤lamda kurumlar düzenli denetim,

monitorizasyon ve kullan›c› flikayet

mekanizmas›n› içeren bir iç hava

kalitesi yönetim politikas›

benimsemelidir (STARS Version 1.2

Technical Manual, 2012).

Kolej Sürdürülebilirlik Karnesi (The

College Sustainability Report Card)

Sürdürülebilir Ba¤›fllar Enstitüsü

(Sustainable Endowments Institute)

öncülü¤ünde oluflturulan Kolej

Sürdürülebilirlik Karnesi (KSK), ABD ve

Kanada’daki kolej ve üniversitelerdeki

sürdürülebilirlik faaliyetlerini

de¤erlendirmek üzere kurulmufl tek

ba¤›ms›z oluflumdur. Temel amac›;

üniversitelere di¤erlerinin

deneyimlerinden ö¤renme ve

ulafl›labilir bilgi kayna¤› sa¤lamak ve

daha etkin sürdürülebilirlik politikalar›

oluflturmakt›r. KSK temelde araflt›rma

ve ö¤retim faaliyetleri üzerine

odaklanmakla birlikte, çeflitli çevresel

konular› da de¤erlendirmektedir. Bu

ba¤lamda yönetim, iklim

de¤iflimi&enerji, g›da&dönüflüm, yeflil

bina, ö¤renci kat›l›m›, ulafl›m, ba¤›fl

fleffafl›¤›, yat›r›m öncelikleri,

paydafllar›n sorumluluklar› fleklindeki

dokuz ana kategoride politika ve

uygulamalar belirlenmifltir;

Sürdürülebilir Kampus Sözleflmesi

(Sustainable Campus Charter)

Sürdürülebilir Kampus Sözleflmesi,

International Sustainable Campus

Network (ISCN) ve Dünya Ekonomik

Forumu (World Economic Forum)

taraf›ndan oluflturulmufl ve Global

Üniversite Liderleri Forumu (Global

University Leaders Forum - GULF)

iflbirli¤iyle gelifltirilmifltir. Sözleflmenin

amac›, üniversitelerin ve kurumlar›n

yerleflkelerinin sürdürülebilirli¤i üzerine

hedef ve amaçlar›n› flekillendirmek

üzere bir ana çerçeve sunmakt›r.

Sistem sürdürülebilirli¤e bütüncül bir

bak›fl aç›s›yla yaklaflabilmek ad›na

binalar, yerleflke planlamas› ve

sürdürülebilirlik için araflt›rma, ö¤retim,

sosyal yard›mlaflma ve hizmetlerin

entegrasyonunu içeren içiçe geçmifl bir

hiyerarfli önermektedir;

‹lke 1: Do¤aya ve topluma sayg›-

Sürdürülebilirlik ilkeleri yerleflkedeki

binalar›n planlama, infla, yenileme ve

iflletim süreçlerini bütünlefltirmelidir.

‹lke 2: Yerleflkede sürdürülebilir

geliflim, master planlama ve hedefler,

uzun vadeli çevresel ve sosyal amaçlar›

içermelidir.

‹lke 3: Kurumun sürdürülebilir

geliflme misyonunu oluflturmak için

hizmetler, e¤itim ve araflt›rma

faaliyetleri -sürdürülebilirlik için

yaflayan bir laboratuar oluflturacak

biçimde- bütünlefltirilmelidir.

Sözleflmeyi imzalayan kurumlar bu

üç ilkeyi uygulamay› taahhüt etmifl

olurken, her bir ilke alt›nda kendi somut

ve ölçülebilir hedeflerini olufltururlar ve

ISCN’e düzenli olarak rapor ederler. Bu

raporlaman›n amac› ISCN’nin bir

performans skorlamas› yapmas› de¤il,

di¤er üniversitelere kendi deneyimlerini

aktarmak ve ilham vermektir.

Kampus Çevresi 2008: Yüksek

Ö¤retimde Sürdürülebilirlik Üzerine

Milli Karne (Campus Environment

2008: A National Report Card on

Sustainability in Higher Education)

“National Wildlife Federation”

taraf›ndan oluflturulan Kampus Çevresi

2008’in amac›, çevresel performans ve

sürdürülebilirli¤e önem veren ve bu

önemi uygulamaya tafl›yabilen kolej ve

üniversite yönetimlerini ortaya koymak

ve bu yöndeki faaliyetlerini tan›tmakt›r.

Bu amaçla söz konusu program alt›nda,

2001 y›l›ndan bu yana çok say›da

çal›flma yürütülerek karfl›laflt›rmalar

yap›lmaktad›r. Bu çal›flmalar genifl

kapsaml› ve karmafl›k bir konu olan

yerleflkenin sürdürülebilirli¤i konusunda

farkl› mercekler sunmaktad›r. Bu

çal›flma, büyük-küçük, devlet-özel tüm

üniversitelerde ve ülkenin tüm

bölgelerinde son on y›lda bu konuda

büyüyen bir e¤ilim oldu¤unu ortaya

koymufltur. 2001 y›l›ndan bu yana

kaydedilen aflamay› ölçmek üzere,

Princeton Survey Research Associates

International taraf›ndan 2008 y›l›nda

yürütülen kapsaml› bir alan çal›flmas›na

göre, dönüfl al›nan 1,068 yerleflkenin

büyük bölümü ABD’ de bulunmaktad›r

(Campus Environment 2008, 2008).

Yeflil Kampus (Green Campus)

FEE (Foundation for Environmental

Education)’ nin “eco-schools” program›

alt›nda kurulmufl olan “yeflil kampus”

program›, Avrupa Birli¤i EMAS (Eco-

Management and Auditing System)’ ›

temel almakta ve yüksek ö¤renim

kurumlar›nda çevresel fark›ndal›¤›

“DÜNYA ÜZER‹NDE ÜN‹VERS‹TE
YERLEfiKELER‹NDE SÜRDÜRÜLEB‹L‹R B‹R
YAfiAM B‹Ç‹M‹ OLUfiTURMA M‹SYONUNU
BEN‹MSEM‹fi ÇOK SAYIDA YÜKSEK Ö⁄RET‹M
KURUMU BULUNMAKTADIR”



SOL ÜSTTE Sürdürülebilir Kampus

Sözleflmesi’nin temelini oluflturan üç

ana ilke (Implementation Guidelines

to the ISCN-GULF Sustainable

Campus Charter, 2010)

SOL ALTTA St. Olaf Üniversitesi

Do¤al ve Matematik Bilimleri Okulu,

LEED Platin sertifikas›na sahip,

genifl kapsaml› bir e¤itim ve

araflt›rma kurumudur

(www.stolaf.edu/map/RegentsHall.

html)

SA⁄DA ‹rlanda’da bulunan University

College Cork’ta yeflil kampus

program› alt›nda yürütülen at›k

yönetimi çal›flmalar›

(http://www.greencampusireland.o

rg/resources/European%20Week%

20for%20Waste%20Reduction.pdf)
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gelifltirmeyi amaçlamaktad›r. FEE

(Foundation for Environmental

Education)’ye üye ülkelerin yerel sivil

toplum kurulufllar› taraf›ndan

yönetilmekte ve ISO14001:2000

Çevresel Yönetim Sistemi Standart›’na

yönelik yedi ad›m› içermektedir. “Yeflil

Kampus” program›, çevresel

fark›ndal›¤› ve hareketi gündelik

yaflam›n ve üniversite kültürünün temel

bir parças› haline getirmeyi

amaçlamakta, ö¤retimi dersli¤in d›fl›na

tafl›ma ve sorumlu tutum ve

davran›fllar› kampus d›fl›nda da

gelifltirme çabas›ndad›r. Program yedi

ad›mdan oluflan bir metodolojiye

dayanmaktad›r

(http://www.eco-

schools.org/Menu/About/Eco+Universi

ty/Eco+University)

Sonuç
Dünya üzerinde üniversite

yerleflkelerinde sürdürülebilir bir yaflam

biçimi oluflturma misyonunu

benimsemifl çok say›da yüksek ö¤retim

kurumu bulunmaktad›r. Bu kurumlar›n

bir k›sm› ulusal ve uluslar aras›

sözleflmeleri imzalayarak

sürdürülebilirlik hedefine ulaflmaya

çal›fl›rken, bir k›sm› ise kendi kurumsal

politikalar›n› oluflturma yolunu

seçmektedir. Yaklafl›mlar› her ne olursa

olsun, sürdürülebilirli¤e ulaflmak için

makro ve mikro ölçekte çeflitli konular

bulunmaktad›r. Bu konular aras›nda

sürdürülebilir fiziksel iflletim sistemleri,

sürdürülebilir akademik araflt›rma,

çevre okur-yazarl›¤›, etik ve ahlaki

sorumluluk, üniversiteler ve ülkeler

aras› iflbirli¤i, disiplinler aras› müfredat

gelifltirme, hükümet, sivil toplum

kurulufllar› ve sanayiyle iflbirli¤i yer

almaktad›r. Sözü edilen konulara

yönelik kurumsal bir anlay›fl

gelifltirildi¤inde, üniversitelerde

sürdürülebilirli¤e yönelik çal›flmalar›n

nas›l yürütülece¤i tan›mlanabilmektedir.

Üniversitelerde sürdürülebilir

geliflmenin teflvik edilmesi, bu yolda ilk

ad›mlar›n› atmaya haz›rlanan kurumlar

için zorluklar›n ve tavsiyelerin ortaya

konarak rehberlik edilmesi, bu yöndeki

çal›flmalar›n temel hedefidir.

Günümüzde ulusal ve uluslar aras›

sözleflmeleri imzalayan ya da kendi

politika ve uygulama planlar›n›

gelifltiren kurumlar›n say›s› her geçen

gün artmaktad›r. Sürdürülebilirlik

politikalar›n›n ortaya konarak

sözleflmelerin temelini oluflturan

dökümanlar›n haz›rlanmas› pek çok

kurum için faydal› olmakta ve de¤iflimi

kolaylaflt›rmaktad›r. Ülkemizde eko-

yerleflke olma yolunda ad›mlar atan

üniversite say›s›n›n çok az oldu¤undan

hareketle, yak›n gelecekte bu tür

çal›flmalar›n ülkemizde de

yayg›nlaflmas› ümit edilmektedir. t

Kutlu Sevinç Kay›han, Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü
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Okul Öncesi E¤itime Farkl› Yaklafl›mlar:

Montessori ve Reggio Emilia

F‹Z‹KSEL ÇEVREN‹N ÇOCUK E⁄‹T‹M‹NDEK‹ ÖNEM‹NE DE⁄‹NEN BU
YAZIDA, F‹Z‹KSEL ÇEVREY‹ ÖNEMSEYEN MONTESSORI VE REGGIO
EMILIA YAKLAfiIMLARI ÖRNEKLERLE AKTARILMAKTADIR

Hikmet Sivri Gökmen

ihinsel geliflimin en önemli

yafllar› ilk alt› yaflt›r. Bilinçsiz

ö¤renmenin bilinçli ö¤renme

seviyesine geçti¤i bu y›llar geri

dönüflü olmayan bir dönemdir.

Geliflimin tüm yönlerini destekleyecek

sosyal ve fiziksel ortamda önemlidir.

Her çocu¤un sa¤l›kl› fiziksel, sosyal ve

duygusal geliflimini artt›rmak üzere

ortaya ç›kan okulöncesi e¤itim

kurumlar›, çocuklar›n becerilerinin

geliflti¤i bir çevredir. Ö¤renme için bir

araç olarak nitelendirilen bu kurumlar,

çocuklar› destekleyen, güven veren ve

motive eden bir sosyo-kültürel

çevredir. Günümüzde birçok erken

çocukluk e¤itim yaklafl›m› çevre faktörü

üzerinde önemle durmaktad›r. Çünkü

yap›lan araflt›rmalar sonucunda, iyi

tasarlanm›fl, pozitif atmosferi olan bir

e¤itim ortam›nda, çocuklar›n kendilerini

güvende hissedecekleri ve

ö¤retmenlerle ve di¤er ö¤rencilerle

beraber ö¤renmek için uygun ortam

bulaca¤› düflünülmektedir. Bu

do¤rultuda, bu yaz›da fiziksel çevrenin

çocuk e¤itimindeki rolüne ve önemine

de¤inen ve fiziksel çevreyi önemseyen

Montessori ve Reggio Emilia e¤itim

yaklafl›mlar› örneklerle tart›fl›lmaktad›r.

Reggio Emilia ve Montessori geleneksel

ilkö¤retim ve erken çocukluk e¤itim

programlar› için alternatiflerdir. Her ikisi

de geliflen e¤itim ortamlar› için örnek

yaklafl›mlar olsalar da, her ö¤renme

ortam› ba¤lamsal ve kültürel olarak

yere özgü tasarlanmaktad›r.

Montessori Yaklafl›m›
Montessori yaklafl›m› çocuklar›n

gereksinmelerine uygun bir e¤itim

sistemidir ve çocuklara eflsiz bireyler

olarak yaklaflmaktad›r. ‹talya’n›n ilk

kad›n t›p doktoru olan Dr. Maria

Montessori (1870-1952) taraf›ndan

gelifltirilen Montessori yaklafl›m› ilk

“Çocuk Evi”ni (Casa dei Bambini) 6

Ocak 1907’de Roma ‘da açm›flt›r.

Özellikle okul öncesi kurumlar›nda

uygulanan Montessori yaklafl›m›, lise

dahil di¤er e¤itim kademelerinde de

uygulanmaktad›r. Montessori’ye göre

e¤itimin ilk amac›; çocu¤un kendisini

keflfetmesi ve özgürlefltirmesidir.

Montessori yaklafl›m› çocuklar›n fiziksel

serbestli¤inin, onlara tan›nacak

yaflamsal araçlarla sa¤lanabilece¤ini

ileri süren, özünde üreten ve mutlu

insanlar yetifltiren bir hayat e¤itimidir.

Çocu¤un özgürlü¤ünü iyi kullanabilmesi

için ba¤›ms›zl›¤a gereksinimi vard›r. Bu

nedenle Montessori e¤itim çevresi,

çocu¤a ba¤›ms›zl›k kazand›racak

flekilde tasarlanm›flt›r. Çocuk

boyutunda uygulanan mobilyalar,

çocu¤un çevreye egemen olmas›n›

sa¤layarak ona ba¤›ms›zl›k

kazand›rmaktad›r. Mekân›n çocuk

boyutlar›nda düzenlenmifl olmas›,

çocu¤a mekân›n onun için haz›rlanm›fl

oldu¤unu hissettirir. Bu yaklafl›m›n

felsefesini özetleyen anahtar cümle,

“haz›rlanm›fl çevre” dir.  Montessori,

e¤itim sisteminin baflar›l› olmas›nda

mekân› oluflturman›n ve düzenlemenin

bafllang›ç noktas› oldu¤unu savunur.

Fiziki ortam, çocu¤un geliflimini

destekleyen belirli bir düzene sahip

olmal›d›r. Montessori yaklafl›m›nda bu

durum sadece mobilyalarla s›n›rl›

de¤ildir. Hatan›n kontrolünü içeren özel

olarak tasarlanm›fl materyaller,

duvarlardaki pano, resim vb.nin göz

seviyesine as›l› olmas›, çocuklar›n

Z

Montessori Okulu, ‹talya

(Kaynak: Kinchin, J. and A. O’Connor, 2012)
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yemek saatlerine aktif olarak kat›lmas›,

sofran›n haz›rlanmas›na, toplanmas›na

ve yemek sonras› temizli¤e katk›

sa¤lamalar›, s›n›f›n temizli¤inden

sorumlu olmalar› vb. çocuklar›n çevreye

egemen olmalar›na ve ba¤›ms›zl›k

kazanmalar›na katk› sa¤layan önemli

uygulamalard›r. Gerçeklik ve do¤all›¤›n

önemli oldu¤u Montessori s›n›flar›ndaki

araçlar, çocu¤un gerçekle yüz yüze

gelmesini kolaylaflt›rmak amac›yla

gerçek yaflamda kullan›lan araçlard›r.

Bir fley içmek için cam bardaklar, ütü

yapmak için ütü, sebzeleri kesmek için

keskin b›çaklar kullan›lmaktad›r. 3-6 yafl

Montessori ortam› günlük yaflam,

duyusal, matematik, dil müfredat

alanlar›na ayr›lm›flt›r. Montessori

s›n›flar›nda güzellik ve atmosfer çok

önemlidir. Renkler canl›, ilgi çekici ve

uyumludur. S›n›f›n atmosferi rahatlat›c›,

s›cak ve kat›l›m› destekler niteliktedir.

Farkl› alanlar› kapsayan Montessori

s›n›flar›nda uygulamal› yaflam

al›flt›rmalar›, duyusal al›flt›rmalar,

matematik al›flt›rmalar›, kitaplardan

oluflan dil köflesi, okuma yazma araç

gereçleri, tahta yemek kafl›¤› ve yöresel

k›yafetlere ait farkl› dokudaki kumafllar

gibi yöresel araç gereçlerin bulundu¤u

köfleler yer almaktad›r. Buna ek olarak,

yumuflak bir hal› ile çocuklar›n ilgisini

çekebilecek kitaplar›n resimlerine

bakabilecekleri veya kitap

okuyabilecekleri bir köfle

bulunmaktad›r. Montessori materyalleri,

çocuklara hatalar›n› kendi kendilerine

bulma olana¤› tan›r. Montessori

materyalleri, günlük yaflam materyalleri,

duyusal materyaller, dil materyalleri,

matematik materyalleri, biyoloji

materyalleri, co¤rafya materyalleri

olmak üzere 6 temel alanda

s›n›fland›r›lmaktad›r. Materyaller ve

program, gündelik yaflam, duyumsal

deneyim, ruhsal/zihinsel geliflim, dil,

matematik, co¤rafya, fen, sanat ve

müzik alanlar›nda toplanm›flt›r.

Montessori okullar›nda çocuklar,

istedikleri materyalle, istedikleri zaman,

istedikleri yerde çal›fl›rlar. Dolay›s›yla

Montessori yönteminin özü, çocu¤a

önceden haz›rlanm›fl bir çevrede kendi

kendini gelifltirebilece¤i flekilde hareket

ve faaliyet özgürlü¤ü tan›may›

amaçlayan, kendi kendine oluflan ve

geliflen bir yöntem ve sistem

anlay›fl›d›r. Çocu¤un kendisini güvende

hissederek rahatça hareket edebilece¤i,

çocuklara uygun boyutlarda

haz›rlanm›fl bir Montessori s›n›f›n›n,

yaln›zca çocu¤un boyutlar› ve gücüne

göre de¤il, çocu¤un içinde yaflad›¤›

“kültür”e de uygun olmas› önemlidir.

Montessori e¤itiminde d›fl aktiviteler

çok önemlidir.  Bu nedenle bahçe, özel

olarak düzenlenmifl ve çeflitli etkinlik

alanlar› (bahçe oyunlar›, bitki

yetifltirme, seramik, vb.)

oluflturulmufltur.  Montessori

s›n›flar›nda, çocuklar›n s›n›f içerisinde

istedikleri gibi dolaflmalar›na izin

verildi¤i gibi okuldan aç›k alana

ç›kmalar›na da izin verilmektedir.

Hareketlerdeki bu özgürlük nedeniyle

Montessori okullar›,  geleneksel

okullardaki gibi, çal›flma, dinlenme ya

da oyun zamanlar›na bölünmemifltir.

(Baflal,2010; Edwards, 2002; Korkmaz,

2006, 2012; Morrison, 2007; Vuslat ve

Köksal Akyol, 2006; Wilbrant, 2011;

www.montessori-ami.org )

The Children’s School,
Stamford, ABD
Maryann Thompson Architects, 2007

2-8 yafl aras› çocuklar için olan bu okul

“bir oda okul” konsepti ile

tasarlanm›flt›r. 120 ö¤renci kapasiteli

okulun temel ö¤renme alanlar› tek

mekân fleklindedir, fakat de¤iflen çat›

düzlemleri, zemin kotundaki

de¤ifliklikler ve duvarlar yerine alçak

mobilyalar ile ak›ll› bir flekilde

ayr›lmaktad›r. Bu ak›flkan mekân

konsepti iç-d›fl mekân aras›ndaki

iliflkide de devam etmektedir. Her

alan›n, okulun yer ald›¤› sakin ormanl›k

“HER ÇOCU⁄UN SA⁄LIKLI F‹Z‹KSEL, SOSYAL
VE DUYGUSAL GEL‹fi‹M‹N‹ ARTTIRMAK ÜZERE
ORTAYA ÇIKAN OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M
KURUMLARI, ÇOCUKLARIN BECER‹LER‹N‹N
GEL‹fiT‹⁄‹ B‹R ÇEVRED‹R”

ÜSTTE Montessori E¤itim Materyalleri

(Kaynak: Kinchin, J. and A. O’Connor , 2012)

ALTTA Children’s School, ABD.

(Kaynak: www.pinterest.com)
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alan ile görsel ve fiziksel bir ba¤lant›s›

vard›r.  Çocuklar›n kendi kendine

ö¤renme ve do¤al içgüdülerini uyaran

fiziksel objeler bulunmaktad›r.

Ö¤retmen çocuklar›n do¤al tepkilerini

cesaretlendirmek için çevreyi

düzenleyen bir gözlemcidir. Çocuklar›n

gözlemine ve çevrenin iflleyifline izin

veren bu yap›, bu yaklafl›ma do¤rudan

bir yan›tt›r. Aç›k plan›n do¤as› ve

duvarlardaki ve çat›daki camlar binan›n

her yerinden çevredeki a¤açl›k alan›

görmeye olanak sa¤lamaktad›r.  Tek

mekân olarak tasarlanan okulda

mimarlar keyifli ve samimi mekânlar

yaratm›fllard›r. Örne¤in bir köflede

küçük bir kütüphane, bir baflka alanda

çocuklar›n ö¤retmenle bir araya

gelebilece¤i duvar boyunca bir beyaz

tahta.

(http://www.imagineschooldesign.org ;

www.thearchitectureofearlychildhood.c

om ; www.maryannthompson.com )

Montessori Kinderhaus
Kalvarienberg, Neusiedl am
See, Avusturya
Architectekten Halbritter & Hillerbrand,

2007

Avusturya’da k›rsal alanda yer alan 160

ö¤renci kapasiteli bu okulda do¤adan

ödünç al›nan orman ve bahçe fikri

önemli rol oynamaktad›r. Fiziksel olarak

da bu alanlarla ba¤lant› kurulmufltur.  ‹ç

mekânlarda ev hissini vermek üzere

standart ve ›smarlama donat›lar›n yan›

s›ra, sanat ve kamu binalar›n› an›msatan

daha sofistike ve e¤lenceli malzemeler

ve donat›lar da kullan›lm›flt›r.  Do¤al

›fl›¤› en üst düzeye ulaflt›rmak için grup

odalar› güneybat›ya yönlendirilmifltir.

Sürdürülebilir yap› malzemesi olarak

ahflap seçilmifltir. Do¤aya ve ekolojiye

referans veren bir çocuk binas› için en

uygun seçimdir. Binan›n birinci

kat›ndaki ana mekânlar binan›n arka

yüzündeki terasa yönlendirilmifltir.

Renkli bölmelerle çocuklar›n ›slak

mekânlar› ana mekânlarla

iliflkilendirilmifltir. Bu ö¤retmenlerin

gözetim sorumlulu¤unu

kolaylaflt›rmaktad›r. Anaokulu çiçekler

ve çimen bask›l› panellerle

sarmalanm›flt›r. Binan›n önündeki bu

sistem arkadaki standart pencere

sisteminin görülmesini ortadan

kald›rmaktad›r.  Cephenin bu etkisi

tasar›m ve yap›mdaki kavramlar›n tam

olarak bütünleflemedi¤ini

göstermektedir.

(http://www.imagineschooldesign.org )

Fuji Kindergarten Tokyo,
Japonya
Tezuka Architects 2007

Tüm ö¤rencilerin kiflisel geliflimlerini

teflvik etmek için bir ö¤renme ortam›

sunan bu okul, 500 ö¤renci kapasitesi

ile Japonya’daki en büyük anaokuludur.

Montessori pedagojisine temellenen

tasar›m ile duvars›z bir bina

oluflturulmufltur.  S›n›f mekânlar›, oyun

alanlar› ve destek birimleri bir araya

toplanm›flt›r. Bu, çocuklara

gereksinmelerine uygun keflif

yapacaklar› bir ortam sunar. Okulun

oval biçimdeki oyun güvertesi, özellikle

serbest oyun için, ayr›ca da ö¤renme

ve toplanma için y›l boyunca

kullan›lmaktad›r.  Ö¤renci-merkezli

tasar›m, mevcut üç Zelkova a¤ac› ile

bütünlefltirilmifltir.  Binada mevcut üç

Zelkova a¤ac› ö¤renme ortam›n›n bir

parças› olarak kullan›lmaktad›r.  Oyun

alan›na kadar uzanan kanopiler yaz›n

gölge sa¤lamaktad›rlar. S›n›f

mekânlar›n›n iki yan›ndaki sürme

bölmeler aç›ld›¤› zaman s›n›f, aç›k

alandaym›fl gibi bir etki vermektedir.  ‹ç

ve d›fl mekânda var olan s›n›rlar›

tan›mlamak zordur. Bu ö¤retmenlere

daha da önemlisi çocuklara, büyük bir

esneklik ve ö¤renme deneyimi için

gerçek bir özgürlük sunmaktad›r.  Oval

planl› form her s›n›f› görünebilir

k›lmaktad›r. Oval halka içindeki oyun

alan› çocuklar›n d›fl mekâna güvenli

eriflimine olanak sa¤lar.  S›n›flar

aras›nda bölücü duvarlar›n olmamas›,

çocuklar›n ders zaman›nda da

kaynaflmas›na f›rsat yarat›r.  Yo¤un bir

kentsel ba¤lam içinde yer alan bina,

oval formu ile okulun s›n›rlar›n› çizer ve

keskin bir s›n›r koyar. ‹ç duvarlar›n

olmamas›, okulun çeflitli etkinlikleri için

mekânlar›n düzenlemesine olanak

sa¤layamamakta,  buna çözüm olarak

da ahflap kutu birimler kullan›lm›flt›r.

Ö¤renciler taraf›ndan oturma yeri, s›ra

ve sergileme için kullan›lan bu kutular

farkl› yafl gruplar› için üç boyutta

yap›lm›flt›r. Ö¤retmenlerde bunlar›

depolama ve sergileme için

kullanmaktad›rlar.  Kutular›n boyutlar›

300x300x300 (450 ve 600) dür.

Montessori prensipleri ve mimari

yaklafl›m bu projede iyi entegre

olmufltur. Mimarlar›n ve müflterilerin

pefline düfltükleri ana tasar›m yaklafl›m›

bina yoluyla ö¤renmedir.  Bunun

tavana konan elektrik ayd›nlatmas›d›r.

Açma kapama için, her ampulden

çekilebilen bir kablo vard›r. Çocuklar

›fl›¤› aç›p kapatarak kendi ortamlar›nda

küçük de¤ifliklikler yapabilirler, ayr›ca

da ›fl›¤›n gerçekten nereden geldi¤ini

anlarlar.

(http://www.imagineschooldesign.org ;

www.thearchitectureofearlychildhood.c

om ; http://www.tezuka-

arch.com/english/

http://edfacilitiesinvestment-

db.org/facilities/9 )

Reggio Emilia Yaklafl›m›
Reggio Emilia yaklafl›m› çocuklar›n ve

yetiflkinlerin birlikte gelifltirdikleri

dinamik bir programd›r. ‹talya’n›n

kuzeyinde Reggio Emilia flehrinde

Belediye’nin öncülü¤ünde bafllat›lm›fl

bir okulöncesi e¤itim yaklafl›m›d›r.

Çocuk merkezli, aile ve ö¤retmen



55

DOSYA

kat›l›m› ve iki farkl› yafl grubuna (4 ay-3

yafl ve 3-6 yafl) yönelik okullar olmas›

Reggio Emilia yaklafl›m›n›n genel

özellikleridir. Bu yaklafl›mla, çocuklara,

sorgulayan, üreten ve sorun çözmeyi

destekleyen somut yaflant›lar

sunulmakta, yeni keflifler yapmalar›na

olanak yarat›lmaktad›r. Reggio Okullar›,

II. Dünya Savafl› y›k›nt›lar›nda ailelerin

kendi okullar›n› infla etmeye bafllamas›

ile oluflmufltur. Felsefenin kurucusu

olan psikolog Louis Malaguzzi, ailelerin

ve belediyenin yapt›¤› okullarda,

geleneksel yap›lar› y›kan bir sistem

oluflturmaya bafllam›flt›r.  Çocukluk

kültürünün infla edildi¤i ve kent

kültürüne sunuldu¤u mekânlar olarak

kurgulanan Reggio Emilia

yaklafl›m›ndaki okullarda e¤itim,

çocuklar›n gerçek hayatlar›yla

do¤rudan iliflkilendirilecek flekilde

oluflturulmufltur. Bu yaklafl›m›n en

önemli noktas› ise, e¤itmenlerin

çocuklar›n ö¤renme sürecini

“dokümantasyon” yöntemi ile ortaya

ç›karan bireyler olmalar›d›r. Reggio

Emilia yaklafl›m›nda çocuklar›n düflünce

ve duygular›n› ifade etmek için çok

say›da dil kullan›ld›¤›na inan›lmaktad›r.

Çocu¤un “100 dili” olarak ifade edilen

bu bak›fl aç›s› ile Reggio Emilia

okullar›nda, çocuklar›n kendilerini farkl›

“dil”lerle ifade edebilmeleri için zengin

bir malzeme çeflitlili¤i ve etkileyici bir

fiziksel ortam bulunmaktad›r. Reggio

Emilia okullar›nda ortam çok büyük

önem tafl›maktad›r. Loris Malaguzzi

ortam›n; çocu¤un farkl› yafltaki kifliler

aras›nda iliflki kurmas›, hofl bir çevre

yaratmas›, de¤iflimler, etkinlikler ve

alternatifler sunmas›, biliflsel

ö¤renmenin geliflmesi için potansiyel

sa¤lamas› aç›s›ndan önemini

vurgulam›flt›r. Reggio Emilia okullar›nda

ortam için “ö¤renmenin” kendisi

fleklinde ifadeler de kullan›lmaktad›r.

Ancak, sadece fiziksel çevrenin de¤il

sosyal çevrenin de önemli oldu¤u

belirtilmifltir. Reggio Emilia’da her

okulda s›n›f içinde bir mini atölye

vard›r, bir de büyük atölye

bulunmaktad›r.  Bu atölyeler, her

okulda s›n›f›n ve çal›flma alanlar›n›n

yerine geçen de¤il, tamamlay›c›s›

olarak görülen bir stüdyo mekân›

vard›r.  Okullarda s›n›f ö¤retmeni ile

iflbirli¤i içinde çal›flan, çocuklar›n

ö¤renme ve yarat›c›l›k süreçlerini

destekleyen ve gözleyen, görsel

sanatlarda geçmifli olan “atelierista”

diye an›lan bir özel ö¤retmen de

bulunmaktad›r.  Atölye ve s›n›f; birlikte

çal›flmalar, gözlemler ve

dokümantasyon için bir merkezdir.

Reggio Emilia okullar›nda y›llar içinde

bu konsept her bir s›n›fta “küçük

atölyeler” fleklinde geliflmifltir. Reggio

okullar›nda dikkati çeken di¤er bir

özellik de proje konular›na uygun

olarak ortam›n düzenlenmesidir.

Örne¤in, giriflte yer alan üçgen çat›

biçimindeki aynalar, konveks ve konkav

aynalar çocu¤un kendisini de¤iflik

aç›lardan ve de¤iflik durumlarda

gözlemesini sa¤lamakta ve çocu¤u

düflünmeye yöneltmektedir. Di¤er bir

önemli özellik “piazza” meydan diye

an›lan büyük merkezi bir alan›n

varl›¤›d›r. Piazza’n›n kentte yapt›¤› rolü,

bu mekân okulda sa¤lamaktad›r.

Burada, mekânsal ayr›m›n ve yerleflimin

pedagojik bir anlam› vard›r. ‹liflkilerin

biçimlenmesini destekleyen Piazza,

“iliflkilerin pedagojisi” duygusunu

sembolize ederek, buluflma, grup

etkileflimi, hikâyeler, sosyal iliflkiler ve

çocuklar›n toplumsallaflmas›n› teflvik

eder. Buna paralel olarak, piazzan›n

kullan›m› koridor gereksinimini azalt›r

ve pedagojik seçimlere temellenen bir

da¤›l›ma olanak tan›r. Fiziksel, sosyal ve

duygusal aç›dan gerekli ö¤renme

ortam›n›n sa¤lanmas›n›n ve belli

prensipler çerçevesinde her kültürün

kendine has e¤itim vermesinin

gerekli¤ini vurgulayarak ideal e¤itim

ortamlar› oluflturmay› hedefleyen

Reggio Emilia yaklafl›m›; sadece

teorilerin de¤il, Reggio Emilia

kasabas›nda yaflayan halk›n hayalinin,

gayretlerinin ve çocuklar›n

deneyimlerinin bir ürünüdür. Reggio

Emilia okullar›nda, binan›n yap›m›ndan

çocuklar›n nas›l e¤itim alaca¤›na kadar

genifl bir yelpazede toplum kat›l›m›

vard›r. (Baflal, 2010; Cadwell, 2011;

Ceppi&Zini, 1998; Edwards, 2002; ‹nan,

2012; Learning&Teaching Scotland,

2006; Morrison, 2007; Strong-Wilson&

Ellis, 2007).

Loris Malaguzzi Infant School,
Reggio Emilia, ‹talya
Bu okul Reggio hareketinin gelifliminde

önemli bir dönüm noktas›d›r. Sergi

salonu ve araflt›rma merkezi bulunan

bina kompleksinin bir parças› olarak

tasarlanan okul, Reggio hareketi için bir

SOL ÜSTTE Montessori Kinderhaus, Avusturya

(Kaynak: www.pinterest.com)

SOL ALTTA Fuji Kindergarten, Japonya

(Kaynak: www.pinterest.com)

ÜSTTE Reggio Emilia S›n›f› ve Loris Malaguzzi

(Kaynak: www.nytimes.com)

ALTTA Loris Malaguzzi Infant School, ‹talya

(Kaynak: www.pinterest.com)
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merkezdir ve kentin kuzey

bölümündeki yenilenmeye katalizör

olmaktad›r. 2008 y›l›nda tamamlanan

okulda, 3 okulöncesi s›n›f ile 2 ilkokul

s›n›f› yer almaktad›r. Her s›n›f da¤›n›k

yarat›c› çal›flman›n yer ald›¤› bir

“atelier” atölye, bilimsel ve teknolojik

çal›flmalar için “laboratuvar” ve

gösteriler, oyun ve ö¤renme için

“piazza”  ile iliflkilendirilmifltir.

Yenilenmifl tarihi binadaki okul, Reggio

Enstitüsü taraf›ndan belirlenen

vizyonun bir parças›d›r. S›n›f içindeki

basamaklar, fiziksel engeller olmadan

ö¤renme alanlar› yarat›r. Basamaklar

toplant›lar için oturma alan› ve

performans alan› oluflturmaktad›r.

Depolama alanlar›, ö¤renme ortam› ile

ak›ll›ca bütünleflmektedir. Her çocuk

çal›flmalar›n› gösterece¤i ve

depolayaca¤› alan› kendi

düzenlemektedir. Depolama birimleri

ayn› zamanda oyun f›rsatlar› yaratan bir

duvar ifllevini de görmektedir. Her

s›n›ftaki asma kat afla¤›daki s›n›f›n

karmaflas›ndan, gürültüsünden

çocuklar› uzaklaflt›rarak uyku için

uygun bir ortam sunmaktad›r.

(http://www.imagineschooldesign.org ;

www.thearchitectureofearlychildhood.c

om ;  www.thewonderoflearning.com;

http://www.reggiochildren.it/centro-

internazionale-loris-malaguzzi)

Diana Municipal Anaokulu,
Reggio Emilia, ‹talya
800 mÇlik okul binas›n›n tasar›m›, içle

ve d›fl› birlefltirmeyi amaçlamaktad›r.

Kapal› ve aç›k mekânlar aras›ndaki

geçifli sa¤layan bir çevre yarat›lm›flt›r.

Bina ve pedagoji birbirini

destekleyecek flekilde düflünülmüfl ve

gelifltirilmifltir. Günümüzde “Reggio”

hareketi insanlar›n, yar›m as›r önce

oluflturulan ö¤renme yaklafl›m›n› ve

de¤erlerini kabul etmesiyle küresel bir

hareket haline gelmifltir ve belki de

bugünün dünyas› için daha da

önemlidir.  1960’larda 60-80 ö¤renci

için tasarlanan Diana Municipal

Anaokulu en tan›nm›fl ve en çok ziyaret

edilen Reggio okuludur. Hareketli

duvarlar ve kayan bölmeler

bulunmamas›na ra¤men, bina

strüktüründeki sadelik, mekân

tan›mlayan bir dizi caml› bölmenin

yerlefltirilmesini sa¤lam›flt›r. Esneklik,

çocuklara esnek programlar

sa¤lamakta, onlar›n gereksinmelerine

uygun olarak mekânlar› nas›l

düzenleyeceklerini ve organize

edeceklerini ö¤retmektedir.   Savafl

öncesindeki sosyal ba¤lam, okulun

yap›m›ndaki sosyal ba¤lamda da

sürdürülmüfltür. Ebeveynler ö¤renme

ortamlar› yaratmak için tahrip olmufl

binalar›n molozlar›n› kullanm›fllard›r.

Amaçlar› çocuklara duyusal

deneyimlerle gerçek yaflam›

göstermektir. Çarp›c› yeni bir

gelecekten daha çok, Reggio Emilia

projeleri deneysel pedagojiye

odaklanan tasar›mlara yönelmifltir.

Mimari bir idealden daha çok

çocuklar›n gereksinmelerine öncelik

verilmifltir.  “Piazza” okul etkinliklerinin

ve binan›n merkezidir. Günün farkl›

zamanlar›nda çocuklar taraf›ndan

kullan›lan büyük bir aç›k alan olarak

ifllev görür. Reggio okullar›nda

çocuklar, kullan›c›lar veya ö¤renciler

olarak de¤il; bafloyuncu ve iflbirlikçi

olarak tan›mlanmakta, ö¤retmenlerde

yürütücü ve otorite figüründen ziyade,

rehber ve araflt›rmac› olarak

görülmektedir. Karfl›l›kl› sayg› ve ortak

mülkiyet teflvik edilmektedir. S›n›f veya

atölye “üçüncü ö¤retmen”dir. Program

hedeflerden ve sonuçlardan daha çok

“HEM MONTESSORI YAKLAfiIMI HEM DE
REGGIO EMILIA YAKLAfiIMI, Ö⁄RENEN
TARAFINDAN DÖNÜfiTÜRÜLEN VE KAVRANAN
F‹Z‹KSEL ÇEVREN‹N ROLÜNÜ, ÜÇÜNCÜ B‹R
Ö⁄RETMEN OLARAK VURGULAR ”



57

DOSYA

EGE M‹MARLIK MART 2014

KAYNAKLAR

• Baflal, H.A. (Editör) (2010): Okul Öncesi E¤itiminde

Uygulanan Farkl› Modeller; Bursa: Dora Yay›nlar›. 

• Cadwell, L. B. (2011): Reggio Emilia Yöntemiyle

Harika Çocuk Yetifltirmek, Çev:  A. Akman, H.Y. Topaç;

‹stanbul: Kaknüs Yay›nlar›

• Ceppi, G. and M. Zini (1998): Children, Spaces,

Relations, Metaproject for an Environment for Young

Children, Reggio Emilia, ‹taly: Reggio Children

• Edwards, C.P. (2002): “Three Approaches from

Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia”,

ECRP, Early Childhood Research and Practice, 4(1);

www.ecrp.uiue.edu/v4n1/edwards.html Eriflim:

11.08.2012

• ‹nan, H.Z. (2012): Okul Öncesi E¤itimde Ça¤dafl

Yaklafl›mlar, Reggio Emilia Yaklafl›m› ve Proje

Yaklafl›m›, Ankara: An› Yay›nc›l›k 

• Learning and Teaching Scotland (2006): The

Reggio Emilia Approach to Early Years Education,

Glasgow,

www.itscotland.org.uk/earlyyears/images/reggioAug0

6-tem4-393250.pdf Eriflim: 11.08.2013

• Korkmaz, E. (2006): “E¤itimde Alternatif Bir Metod:

Montessori”, Zil ve Teneffüs Dergisi, Say›:6, 45-47

• Korkmaz, E. (2012): Montessori Metodu, Özgür

Çocuklar ‹çin E¤itim, 2. Bask›, ‹stanbul: Alg›yay›n

• Morrison, G. S. (2007): Early Childhood Education

Today, New Jersey: Pearson Education, Inc.

• Strong-Wilson T. and J. Ellis (2007): “Children and

Place: Reggio Emilia’s Environment as Third Teacher”,

Theory into Practice, 46(1), 40-47

• Vuslat, O. ve Köksal Akyol, A. (2006): “Çocuk

E¤itiminde Montessori Yaklafl›m›”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler

Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Say›: 1, 243-256

• Wilbrant, E. Çak›ro¤lu (2011): Okul Öncesi

E¤itiminde Montessori Yaklafl›m›, Ankara: Kök

Yay›nc›l›k

• www.montessori-

ami.org/montessori/environment.htm ; Eriflim

10.08.2013

• http://www.imagineschooldesign.org 03.01.2012,

08.02.2012

• www.thearchitectureofearlychildhood.com

03.01.2012

• www.archdaily.com/49617/ 21.10.2013

• www.maryannthompson.com  21.10.2013

• http://www.tezuka-arch.com/english/ 21.10.2013

• http://edfacilitiesinvestment-db.org/facilities/9

21.10.2013

• www.thewonderoflearning.com 21.10.2013

• http://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-

loris-malaguzzi 21.10.2013

yarat›c›l›k ve araflt›rma üzerinedir.

Ebeveynler e¤itim sürecinde ortak

çal›flan olarak görülmektedir.

(http://www.imagineschooldesign.org)

Covolo di Pederobba
Anaokulu, Treviso, ‹talya
C&S Associati 2005

Covolo’daki 900 mÇlik ve 77 ö¤rencilik

bu yeni anaokulu,  çevredeki üzüm

ba¤lar› ve bu¤day tarlalar› ile bina

aras›ndaki iliflkiyi en üst düzeye

ç›karmak üzere tasarlanm›flt›r. Tek katl›

yerleflim, alt› grup odas›ndan ve büyük

salondan d›fl mekâna eriflim sunarken,

iç avlu küçük kullan›c›lar için daha

samimi bir aç›k alan sa¤lamaktad›r. ‹ç-

d›fl aras›ndaki iliflki Reggio Emilia’n›n

çevresel ve pedagojik yaklafl›m›ndan

al›nan tek konsepttir. Çocuklarla birlikte

sürdürülen farkl› aktiveler için daha

esnek mekânlar yaratmak için,

anaokulunun güneyindeki grup odalar›

sürme kap›lar› çekilerek bir araya

getirilebilmektedir. Okulda aynen bir

köy meydan› gibi ifllev yüklenen

merkezi hol, esnek bir mekând›r.

Anaokulunun yerleflimi Reggio Emilia

yaklafl›m›n›n konseptlerini kullanarak

tasarlanm›flt›r. Bunun örnekleri,

hiyerarflik örgütlenmeyi azaltmak için

yatay planlama, etkileflim ve toplanma

için meydan, iç ve d›fl aras›nda güçlü

iliflkidir. Binan›n tan›mlanabilir özelli¤i

renktir. Binan›n hem içinde, hem de

d›fl›nda farkl› bölgeleri ay›rmak için renk

kullan›lm›flt›r. Bununla birlikte, rengin

kullan›m› bu binan›n çocuklar için

oldu¤unun tek göstergesidir. Çocuklar

için ö¤renme ortamlar› yarat›rken;

çocuklar›n kat›laca¤›, içselleflece¤i ve

iliflkiler kuraca¤› mekânlar

oluflturulmal›d›r.

(http://www.imagineschooldesign.org ;

www.archdaily.com/49617/)

Hem Montessori yaklafl›m› hem de

Reggio Emilia yaklafl›m›, ö¤renen

taraf›ndan dönüfltürülen ve kavranan

fiziksel çevrenin rolünü, üçüncü bir

ö¤retmen olarak vurgular. Her iki

yaklafl›mda ö¤reneni aktif kabul

etmekte, bunun için de, okulöncesi

e¤itim kurumlar›n›n hem iç mekan›nda

hem de d›fl mekan›nda çocuklara

f›rsatlar sunmaktad›r. Hem Montessori

yaklafl›m› hem de Reggio Emilia

yaklafl›m›, çocu¤u oyun ve çal›flma

etkinliklerinde ö¤renmek için hevesli,

coflkulu ve haz›r görür. Ayr›ca, ö¤retim

SOL ÜSTTE Diana Municipal Anaokulu, ‹talya 

(Kaynak: Kinchin, J. and A. O’Connor, 2012)

ÜSTTE, ALTTA Covolo di Pederobba Anaokulu, ‹talya 

(Kaynak: www.pinterest.com)

ve ö¤renme, aktif bir ö¤renme

çevresini flekillendirir. Bu çevrede, her

çocu¤un di¤er ö¤rencilerin ve

ö¤retmenlerin cesaretlendirmesi ve

rehberli¤i ile izleyece¤i eflsiz bir yol için

çeflitli olanaklar vard›r. Her zaman ve

çeflitli flekilde, yeni becerilerini

birbirlerine göstermek üzere, çocuklar

cesaretlendirilmektedirler. Bilginin bu

flekilde yay›lmas›, di¤er s›n›f arkadafllar›

ile arkadafll›¤›n geliflmesine de destek

olur. t

Hikmet Sivri Gökmen, Yrd. Doç. Dr., DEÜ Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümü
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Antakya Latife Han›m Anaokulu

ÇOCUKLUK KAVRAMINI ANAOKULU MEKANI ÜZER‹NDENTARTIfiAN VE
ANAOKULLARINDA YEN‹ TASARIMSAL YAKLAfiIMLARA DE⁄‹NEN
YAZAR, BU DÜfiÜNCELER‹ ANTAKYA’DAK‹ B‹R ANAOKULU ÜZER‹NDEN
‹RDELEMEKTED‹R

Levent fientürk

ntakya’da yeni aç›lan Latife

Han›m Anaokulu, On

Dokuzuncu Yüzy›ldan Bir Kilise

ve Misyoner Evinin

Restorasyonu ile elde edilmifl bir devlet

okuludur. Okul mekânsal kalitesi,

tarihselli¤i, sosyo-ekonomik modeli ve

kentselli¤i bak›m›ndan, Türkiye’de

güncel bir uygulama olarak örnek teflkil

etmektedir.

Çocukluk: Proto-
Heteroseksüellik ve Queerlik
Aras›nda
Çocukluk, devlet ve ailelerce yeniden-

üretilmeden önce, zihinsel ve kültürel

bir kurgudur: Sözgelimi yirminci

yüzy›l›n bafllar›nda Dewey (1956, 47)

çocuklar›n dört fleyi önemsedi¤ini

söylerken ( “diyalog”, “sorgulama”,

“yaratmak/yapmak” ve “sanatsal

ifade”), buna eklemlenmekteydi (Upitis,

2004, 25). Çocuk mimarisinde

deneyimli Dudek’e göre (2005, vii)

çocukluk hem bir zihinsel haldir, hem

de (ne zaman bitip eriflkinli¤e geçildi¤i

belirsiz olsa da) somut olarak 1,5-16 yafl

aras›ndaki dönemdir. Yazar,

yaflad›¤›m›z ça¤›n, mekânda çocuklar›

geçmifltekinden çok daha fazla

zapturapt alt›na ald›¤›n› ve bunun,

hayal gücüne dayanan oyunlar›

öldürdü¤ünü iddia etmektedir.

Kentlerde çocuklar›n sokakta rastgele

oyun oynayamay›p evlerinin çevresini

kendi bafllar›na keflfedememelerinin,

macerac›l›klar›na ve özgürlüklerine ket

vurdu¤unu; yap›lmas› gerekenin,

gerçekte her yerde bolca bulunan

çocuk peyzajlar›n›n (üretilmifl veya

rastlant›sal oyun yerlerinin) tüm

çocuklar›n lehine ulafl›l›r hale getirilmesi

oldu¤unu ifade etmektedir (Dudek,

2005, ix-x, xi). Yazara göre çocuklar

içle d›fl aras›nda mekânsal ayr›m

gözetmemektedir; binalara

kapat›lmalar› yanl›flt›r (Dudek, 2005,

xx). Moore ve Wong’a göre (1997), d›fl

mekânlardaki aktif ö¤renme, çocuk

geliflimini iç mekânlardakinden misliyle

etkiler (Mozaffar & Mirmoradi, 2012,

382).

Yetiflkinler, yükledikleri anlamlarla

çocuklu¤u zihinlerde üretip

normallefltirir. Oysa çocuklar›n

“nebulams›”, cinsellik-öncesi halleri,

vücut bulmufl “queer”liktir (çarp›k,

bozuk, yamuk, lgbti, vb. anlamlarda).

Çocuklar “normal” yetiflkinler için

queer’dir: Ya homoseksüeldir veya

henüz heteroseksüel olmayand›r (Pugh,

2011, 9). Türkiye’deki egemen e¤itim

rejimi, tüm zorunlu (ve hatta okul

öncesi) e¤itimi kad›n-erkek

dikotomisine dayand›rmaktad›r (Tuncel,

2010, 9). E¤itim süreci, cinsiyetleri

biyolojik mazeretlerle

hiyerarflilendirerek “norm”u/“normal”i

tan›mlar; heteroseksüellik “normal

yegâne varolufl”tur ve bu

heteronormativizmdir (Altunpolat,

2010, 209). Lgbti (gey, lezbiyen, trans

ve intersex/hünsa) ailelerinin

“gerilim”lerinin alan›n gündemini iflgal

etmesi zaman kayb›d›r (Baba, 2011, 45).

Bir lgbti ö¤retmenin ifade etti¤i üzere,

cinsel kimli¤in bafllad›¤› üç yafl›ndan

sonra, anaokullar›nda eflcinsellikten

bahsedilmemesi bir eksikliktir  (Tuncel,

2010, 32). 

Anaokulu Mekân›n› Yeniden
Düflünmek
Çocuklar›n sürekli ve yayg›n biçimde

A

ÜSTTE Anaokulu binas›, ana yoldan genel

görünüm ve okul girifl cephesi. Kâgir yap›,

sokak kotunun biraz üzerinde, bir

podyumda ve yüksek çam a¤açlar›n›n

gerisinde konumlanmaktad›r.

SA⁄ ÜSTTE Bahçe taraf›ndan oyun alan› ve

anaokulu binas›. Oyun alan›, geleneksel kent

dokusunun dar sokaklar›na komflu,

korunakl› ve nefleli bir bölge yaratmaktad›r.

SA⁄ ALTTA Anaokulu üst kat›ndan oyun

alan›na ve Antakya’ya bak›fl. Antakya’n›n

geleneksel kent dokusu içinde okul prestijli

bir konuma sahiptir.
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okula gitmesinin ulus devletleflmeyle

ba¤lar› oldu¤u yads›namaz. Bu, on

dokuzuncu yüzy›l›n sonunda

gerçekleflmifltir. Yirminci yüzy›lda

okullaflma, Avrupa ve ABD’ye

damgas›n› vurmufltur; bu yap› sto¤u

flimdilerde ömrünü tamamlam›flt›r ve

yenilenmektedir (Nicholson, 2005, 44).

Ama Türkiye’de bu noktaya daha

gelinmemifltir.

Bat›’da iki yüz y›ld›r, kamu okullar›

fabrika tipi ö¤renmeye göre infla

edilmifltir: Homojen bir çocuk grubu bir

yere kapat›l›p ad›na “s›n›f” denir. Grup

y›l boyunca ifllemden geçirilir (ve

bilgiyle doldurulur). Dersi ö¤rendiklerini

s›namak için teste sokulup sonraki

iflleme konteynerine geçirilir (üst

s›n›fa). Bu döngü mezuniyete dek sürer

(Upitis, 2004, 20).

1930’lardaki “iyi okul mimarisi”

imgesi, bugünden köklü biçimde

farkl›d›r: Bina –çocu¤un gözünde–

yap›s›, amac›, ifllevi ve imkânlar›yla

dürüst, bariz, sahici olmal›yd›.

Malzemeler, “her fleyin göründü¤ü gibi

oldu¤u”nu söylemeliydi. Bugün, bütün

bu “yukar›dan” tan›mlanm›fl kal›plar›n

kadük kald›¤› söylenebilir ama binalar›n

pasifleflmeyi de¤il hareketi özendiren

bir estetik bar›nd›rmas›, ilham vermesi

ve demokratik olmas› gibi, yine

1930’larda vurgulanm›fl konular da

vard›r ve bunlar önemini korumaktad›r

(Nicholson, 2005, 53).

Okul binas›n›n e¤itimde bir aktör,

hatta “üçüncü ö¤retmen” oldu¤u;

çocuklar›n nas›l ve ne kadar

e¤itildiklerini, neyi nas›l ö¤rendiklerini

belirledi¤i; okul binas›n›n çocuklarla

do¤rudan iletiflim kurup neyin önemli

ve sayg›de¤er oldu¤unu –ister istemez–

anlatt›¤› konusu dile getirilmektedir

(Nicholson, 2005, 45). 1930’larda

Dewey (1956, 47), genifl bahçe ve

seralar, aç›k havaya bakan iç mekânlar,

farkl› türde çal›flma mekânlar›, kitaplara

kolay ulafl›lan mekânlar içeren ve ev

hissi veren ideal bir okul kavram›

üzerine düflünmüfltür (Upitis, 2004, 25).

Daha güncel bir tart›flmada, Day’e göre

(1990) “ruha hitap eden” bir bina

yapmak için, uygun do¤al malzemeler,

çevreyle uyumlu veya kontrast

oluflturan biçimsel tercihler, iç-d›fl

aras›nda bir eflik, bitkilendirme,

mekânsal çeflitlilik ve gün ›fl›¤›, “iyi

okul”un mekânsall›klar›d›r (Read, 2007,

388).

Kötümser bir perspektifle Taylor

(1995, 67-76), okullar›n çocuklar›

demokratik bir toplumda yaflamaya

haz›rlamas›n›n beklendi¤i bir ça¤da,

polis devletinin ö¤renme çevresinin

infla edildi¤ine iflaret etmektedir: Sert,

afl›r› dayan›kl› bir mimarl›¤›n yan›nda,

çitlerle çevrilmifllik, kapal› girifller ve

bekçilerce gözetlenen okulun,

demokrasi için gereken sahiplenme,

kat›l›mc›l›k ve sorumluluk duygusunu

afl›layamayaca¤›n› söylemektedir

(Upitis, 2004, 21) . 

Kimi Bat›l› reformist e¤itimciler, iyi

bir mimari atmosfere sahip okul

mekân›n›, grup ve ö¤retmenden sonra

“üçüncü e¤itmen” saymaktad›r

(Hofmann, 2007, 50). Çocuk çevresi,

“dünya içinde dünya” olarak

kurulmal›d›r; araflt›rma ve oyunun tüm

yönlerini içeren, zengin ve özel bir

peyzaj olmal›d›r (Dudek, 2005, xx). “‹yi

okul”, bireyin (çocu¤un) kendisine ve

ihtiyaçlar›na cevap veren insanlar,

yap›lar ve ilkeler demektir (Dudek,

2005, xiii).

Anaokullar›nda Yeni
Tasar›msal Yaklafl›mlar
Anaokullar›n›n tasar›m›na dair kuflkusuz

birçok mimari yaklafl›m vard›r; her

projede bunlar s›nan›p baflkalaflacak ve

beklenmedik yenilikler aç›¤a

ç›kabilecektir.

Her tasar›m yaklafl›m›n›n, çocu¤u,

çocuklu¤u ve cinsiyeti yeniden

tan›mlay›p (kuramsal bak›mdan) infla

etti¤i söylenebilir. Sözgelimi,
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anaokullar›n›n “yer hissi” tafl›mas›

gerekti¤ine dair varsay›ma göre, infla

edilmifl çevrede yer hissi, “anlam› olan

bir yer”, “duygusal tutarl›l›k sa¤layan

bir yer”; “duyular› arac›l›¤›yla bireyin

renk, doku, form, ›fl›k bilgileri elde etti¤i

yer” anlamlar›ndad›r. Anaokulunda

“evsellik” ile “e¤itimsel unsurlar”

birbirine kar›flmal›d›r (Read, 2007, 387).

Anaokulu tasar›m›nda okulu niteleyen

kavramlar, “ev gibi olmak”,

“demokrasi”, “güvenlik”, “güzellik”,

“hareket”, “sükunet” ve “süreklilik”tir

(Nicholson, 2005, 53). “Sevgi”,

“topluluk olma”, “karfl›l›kl› sayg›”,

“güzellik”, “do¤ayla ba¤lant›l› olmak”

da say›labilir (Nicholson, 2005, 56).

Fazlal›k, çeflitlilik, mimariyi doku

kavram›yla tan›mlayabilme,

merkezileflmemifl denetim,

biyolojik/kültürel biliflsellik, ö¤renme

kolektifleri aç›s›ndan biliflsellik,

anaokulunda gözetilmesi gereken

mimari özelliklerdir (Upitis, 2004, 25). 

Anaokulunda, “kat›l›mc›” tasar›m

ilkelerinin benimsendi¤inde flunlar öne

ç›kar: Düzenle kendili¤indenli¤i

dengelemek; gruplara da¤›lma

mekânlar› ve grup çal›flmas› için çok-

amaçl› s›n›flar yaratmak; aç›k ve esnek

mekânlar oluflturmak; ö¤retmenlerle

ebeveynlerin bir araya gelebilece¤i

mahaller yapmak; okulda sanat

eserlerinin yer almas›; çocuklar›n

tasar›m yapabilece¤i aç›k yerler

bulunmas›; ö¤retmenlere sergi

mekânlar› oluflturmak; okul binalar›na

topluluk deneyimlerini dahil edecek

giriflimler örgütlemek; renkli, ›fl›kl› ve

dokulu deneyimler sunmak ve son

olarak, çocuklar›n sa¤l›kl› geliflimini

sa¤lamak (Dudek, 2005, xv). Merkezle

modüllerin planlamada temel oldu¤u

anaokulu binalar›, imge ve ölçek,

dolafl›m alanlar›, ortak etkinlikler için

toplanma oda¤›, iç mekân çevresel

kalitesi gibi yönlerden ele al›nmaktad›r.

Çocuk iç mekânlar›nda, dönüfltürülmüfl

aç›k mekân planlamas›, evsel yerler,

sessiz etkinlik alanlar›, fiziksel etkinlik

alanlar› ve kirli etkinlik alanlar›

bulunmal›d›r. Aç›k havada oyun alanlar›

ve vaziyet plan› önem tafl›r (Berris,

2011, 108).

Anaokullar›nda tasar›m stratejilerini

belirleyen üç ihtiyaç vard›r: E¤itimsel,

komünal/fiziksel ve duygusal ihtiyaçlar.

E¤itimsel ihtiyaçlar do¤rultusunda,

s›n›flarla d›fl mekânlar› birbirine

ba¤lamak; s›n›fa ve d›flar›ya bitiflik

geçiflken laboratuvarlar yapmak; bitki

yetifltirilebilen, s›n›ftan eriflilebilen

mahaller oluflturmak; bahçede de bitki

yetifltirmek; dersleri bahçede

iflleyebilmek önem kazanmaktad›r.

Komünal ve fiziksel ihtiyaçlar

do¤rultusunda, do¤al ortamlarda

kolektif oyun alanlar› yaratmak;

bunlar›n çevresinde her yafltan insanla

sosyal etkileflimi sa¤lamak; okul

bahçesinde ak›l oyunu alanlar›

tasarlamak, manzaraya bakan grup

oturma alanlar› yapmak gerekmektedir.

Duygusal ihtiyaçlar, kapal› alanlar›n

manzaraya bakmas›; okulun d›fl›yla içi

aras›ndaki eriflimin güçlendirilmesi, okul

içinde bitkilendirme yap›lmas›,

çocuklar›n içeride ve d›flar›da bitkiler

ekebilmesini sa¤lamak ile karfl›lanabilir

(Mozaffar & Mirmoradi, 2012, 387). 

Antakya’da Bir Anaokulu: Latife Han›m

Anaokulu Örne¤i

Gündeme “Suriye” ve “savafl”

bafll›klar›yla gelen Antakya, Akdeniz ve

Ortado¤u için kültürel, tarihsel, ekolojik

önemi bulunan kentlerdendir. Anaokulu

binalar›, Antakya’n›n Levanten mirasa

sahip geleneksel kent merkezinde,

Kurtulufl semtindedir ve Harbiye

caddesiyle Asi nehri aras›ndad›r. Bölge

sinagoglar, kiliseler ve camiler kadar

sivil mimariyle tan›ml› bir merkez olarak

önemini korumaktad›r. Kent Arap,

Ermeni, Kürt, Türk, Yahudi kökenli,

kozmopolit dinsel/›rksal nüfusa sahiptir.

Okul öncesi e¤itim, Türkiye’de

yayg›n ve kronik bir problemdir.

Antakya’daki Latife Han›m Anaokulu,

bu yaz›ya ilham vermekte.

“RUHA H‹TAP EDEN B‹R B‹NA YAPMAK ‹Ç‹N,
UYGUN DO⁄AL MALZEMELER, ÇEVREYLE
UYUMLU VEYA KONTRAST OLUfiTURAN
B‹Ç‹MSEL TERC‹HLER, ‹Ç-DIfi ARASINDAK‹ B‹R
Efi‹K, B‹TK‹LEND‹RME, MEKANSAL ÇEfi‹TL‹L‹K VE
GÜN IfiI⁄I, ‹Y‹ OKUL’UN MEKANSALLIKLARIDIR ”
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Restorasyonuna 2009’da bafllanan ve

2013 Eylül’de Anaokulu olarak

kullan›ma giren iki kâgir bina, on

dokuzuncu yüzy›l›n son çeyre¤inde infla

edilmifltir. iki katl› ‹ngiliz papaz evi ve

tek katl› Presbiteryen kilisesi, tescilli

binalard›r. Misyoner evi, 180 ö¤renci

bar›nd›ran bir krefl binas›na, kilise 124

kiflilik konferans salonuna dönüflmüfltür.

1881-1946 aras›nda Presbiteryen

yap›lar›d›r. Binalar›n kamusal ifllevi s›k

de¤iflmifltir: Anaokulu binas› Milli E¤itim

Müdürlü¤ü lojman›, sa¤l›k e¤itim

merkezi, Milli E¤itim hizmet binas›

olarak; kilise, ana s›n›f›, Milli E¤itim

Müdürlü¤ü, sa¤l›k ve rehberlik merkezi,

sosyal dayan›flma vakf› olarak

kullan›lm›flt›r. Paras›z ve ikili e¤itim

veren devlet okulunun 5 dersli¤inde (10

flubesinde) yöneticiler dahil 13

ö¤retmen görev yapmaktad›r. Ortak

mekânlar› yemekhane, konferans

salonu, mutfak ve okulun genifl ön arka

bahçeleridir.

Binalar, müellifleri bunu istese de

istemese de, çocuklarla iletiflim kurar

(Nicholson, 2005, 64). Okul öncesi

ça¤›ndaki bireyler için bu mesajlar

hayati önem tafl›r. Latife Han›m

Anaokulu, çocuklara nas›l tarihsel,

sembolik, demokratik ve oyunsal

mesajlar vermektedir?

Okula, her semtten çocu¤un paras›z

kabul edilmesi, kentin sosyo-kültürel,

etnik ve sosyo-ekonomik çeflitlili¤e

sahip nüfusuna, her anlamda örnek bir

katk› sa¤lamaktad›r. Yap›n›n davetkâr

mimarisi, bu niteli¤iyle örtüflmektedir:

On dokuzuncu yüzy›l yap›lar›n›n restore

edilerek dönüfltürülmüfl olmalar›,

okulun tarihsel, mimari ve estetik

derinli¤ine katk›da bulunmaktad›r.

Restorasyona ayr›lan 1.7 milyon liral›k

bütçenin özenle kullan›ld›¤›

görülmektedir: Cephelerde tafl

iflçili¤inin ve ahflab›n genel kalitesi,

peyzajdaki ›fl›kland›rma ve

bitkilendirme, oyun alan› bileflenlerinin

yüksek niteli¤i, okul içinde mekânlarda

yo¤un ahflap kullan›m› ve s›n›f

donan›mlar›n›n kalitesi ve çeflitlili¤i

buna tan›kt›r. Merdiven r›htlar› çocuk

ergonomisine göre yeniden üretilmifltir.

Anaokulunda koruman›n kamu yarar›n›

gözetip gentrifikasyona veya butik

otelleflmeye alternatif oluflturmas›,

di¤er kentler için modeldir. Bir mekâna

görsel aç›dan eriflilir olmas›, yetiflkinler

kadar çocuklar aç›s›ndan son derece

önemlidir (Read, 2007, 391).

Anaokulunun zengin peyzaj› ve

gösteriflli tafl yap›lar›, vaziyet plan›nda

bu aç›ndan öne ç›kar.

Yüksek tavanlar, genifl alanlar, do¤al

›fl›¤›n cam kullan›m›yla artt›r›lmas›,

araflt›rmaya ve hayal gücüne yönelik

mekân tasar›mlar› için önem tafl›r

(Berris, 2011, 109). Oyun alanlar›nda

afl›r› belirlenmifllik yerine esneklik

ye¤lenir çünkü çocu¤un kendi hayal

gücüyle hareket edebilmesi gerekir

(Dudek, 2005, viii). 

Anaokulunun oyun alanlar›yla s›n›flar

aras›ndaki ba¤lant›n›n

kuvvetlendirilmesi önerilebilir

(Nicholson, 2005, 55). Bahçe peyzaj›n›n

deneyselli¤e ve bitki ekimine uygun

hale getirilmesi faydal› olacakt›r.

S›n›flar›n türdefl donat›m› yerine

farkl›laflt›r›lmas›, farkl› yafl gruplar›na

ortak mekânlar oluflturulmas› önemlidir.

Okulun her yerinde heykellere, sanat

eserlerine yer verilebilir; bunlar›n

üretilmesi için yerler tasarlanabilir. Bu

örnekte olanak bulunmasa da, her

s›n›f›n kendine ait tuvaletinin olmas›,

çocuklar› izin almaktan kurtaracakt›r

(Nicholson, 2005, 54).

Oditoryumlar, pasif dinlemeye

dayand›¤›ndan olumsuzdur (Nicholson,

2005, 55). Kiliseden dönüflen konferans

salonu, ortak ve oyunsal kullan›mlar

aç›s›ndan gözden geçirilebilir. Kap› ve

pencereler, çocuk ergonomisi aç›s›ndan

yeniden ele al›nabilir. 

Benzer örneklerin Türkiye’de

artabilmesi için bir alternatif, Berlin TU

(Teknik Üniversite) bünyesinde proje

üretip bütçe dahilinde uygulayan bir

grup mimarl›k bitirme ö¤rencisi,

“Baupiloten” grubu olabilir. 2003

y›l›nda Wedding’de Erika Mann

ilkokulunu ve Spandau’daki “Taka-Tuka

Land” anaokulunu, bu grup çocuklarla

ortak çal›flarak deneysel flekilde

yenilemifltir (Hofmann, 2007, 50-53).

Türkiye’de mimarl›k ö¤rencileri ve yerel

yönetimler, bu türden inisiyatifler

kurarak harekete geçirilebilmelidir. t

Levent fientürk, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu
Üniversitesi ve Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi

SOL ÜSTTE S›n›flardan

görünüm, 4 ve 5 yafl

anaokulu gruplar› 29 Ekim

çal›flmalar› s›ras›nda.

SA⁄DA Çocuk yemekhanesi.
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‘Baflka Bir Okul Mümkün’*e ‹nanmak...

DÜNDARALP BU YAZISINDA, TÜRK‹YE’DEK‹ E⁄‹T‹M SORUNUNU KEND‹NE
DERT EDEN “BAfiKA B‹R OKUL MÜMKÜN (BBOM)” G‹R‹fi‹M‹NE VE
BBOM’UN M‹MAR‹ TASARIM ‹LKELER‹NE DE⁄‹NMEKTED‹R

Bo¤açhan Dündaralp

ün geçtikçe hayat karfl›s›nda

seçeneklerin  darald›¤›; sosyal

ve ekonomik adeletsizli¤in

artt›¤›; gezegen  kaynaklar›n›n giderek

tüketildi¤i; de¤erlerin mu¤laklaflt›¤› bir

dünyada;  gezegenimizin gelece¤inin

bir parças› olacak ‘çocuklar›m›z’ ve

onlar›n ‘e¤itimi’, kuflkusuz hayat

karfl›s›ndaki en büyük önceliklerimizden

biri. Bizi giderek yutan, parças› haline

geldi¤imiz, düflünmeden normlar›na

uydu¤umuz, kendi ellerimizle

kurdu¤umuz bu medeniyetin içinde,

onu sürdürecek yeni kuflaklar›n

jeneratörü zorunlu e¤itim sistemlerinin

aksine; hayat karfl›s›nda farkl›

kavray›fllar üretebilen,  gelifltirdi¤i

duyarl›l›klar ve de¤erler üzerinden

kendi iradesini gelifltirebilen ve adaletli

davranarak, gerekli iletiflim olanaklar›n›

yaratan kuflaklar nas›l bir ortamda

yetiflir? Böyle bir ortam kurmak

mümkün mü; hele gelece¤in

yöneticilerini yetifltirece¤ini iddia eden

ana okullar›n›n oldu¤u, h›zl› kalk›nma

ad›na co¤rafyas›n› bozan, do¤as›n› yok

eden, toplumsal ve sosyal hayat›n›

ayr›flt›ran, tepeden inme kararlarla

yaflam alanlar›n›n gün be gün de¤iflti¤i,

de¤erler ve e¤itim sisteminin

tektiplefltirildi¤i, insanlar›n birbirine

flüphe ve güvensizlikle bakt›¤› bir

co¤rafyada? Bunu bilmiyoruz. Ama

içindeumudu olan, çaresizlikten kendi

yolunu infla eden, say›lar› gün geçtikçe

artan bir avuç insan; tamam›yla gönüllü

emekle iflleyen, eflitlikçi, demokratik bir

yap›lanma üzerinde, kendi yaratt›¤› öz

kaynaklar üzerinden bu hayali 4 y›ld›r

infla etmeye çal›fl›yor. Önce ‹stanbul’da,

sonra Bodrum’da, flimdilerde Ankara,

Antalya ve ‹zmir’de... Bu insanlar› bir

araya getiren bir amaç, bir hedef de¤il;

çaresizlik, alternatifsizlik, ihtiyaç... Ne

istedi¤inden çok, ne istemedi¤inden yola

ç›karak birbirini bulan insanlar

toplulu¤u...

Ortak dertleri olan-e¤itimciler,

akademisyenler, sosyal bilimciler,

avukatlar,mimarlar, mühendisler gibi pek

çok farkl› disiplinden gelen- bu  insanlar;

hayata bak›fllar› ve de¤erlerinin ötesinde,

dünyay› biçimlendiren güçler karfl›s›nda

temel de¤erlerin pefline düflmüfl ve

egemen e¤itim sistemleri karfl›s›nda 100

y›l› aflk›n bir süre içinde farkl›

co¤rafyalarda deneyimlenen demokratik

okullar, özgür okullar ve alternatif e¤itim

sisteminlerini, mekanlar›n›, araçlar›n›

araflt›rarak kendi yaflad›klar› co¤rafyaya

özgü bir model gelifltirdiler. Ortak ilkeler

ve öncelikler belirlediler.  Zamanlar›n›,

emeklerini birlefltirdiler, dayan›flt›lar. Bir

dernek  yap›lanmas› içinde ifller bir yap›

kurdular. 

Eflitlik, toplumsal adalet, özgürlük

(düflünce, ifade, hareket, seçim),

dayan›flma,ço¤ulculuk,toplumsal

duyarl›l›k, fliddet karfl›tl›¤› (fiziksel, sözlü,

psikolojik), ayr›mc›l›k karfl›tl›¤› (milliyet,

›rk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim,

ekonomik, sosyal, fiziksel), ekolojik

düflünce,yarat›c›l›k, üretkenlik, dürüstlük,

öz denetimcilik, elefltirellik, fark›ndal›k,

empatigibi ortak ilkeler üzerine infla

ettikleri  bu  yap› 4 Temel  eksen üzerine

oturuyor: Alternatif E¤itim, Demokratik

Yönetim, Ekolojik Durufl,Özgün

Finansman.

Bu gönüllü insanlar toplulu¤u “Baflka

Bir Okul Mümkün Derne¤i” olarak

varl›¤›n› “Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nde

belirlenen temel haklar› hayata geçiren,

çocuklar›n kendilerini

G

ÜSTTE BBOM Mimari Çal›fltay-Bodrum

Tasar›m Ana ‹lkelerinin Oluflturulma süreci, 03.2012

“E⁄‹T‹M HAYATA
HAZIRLIK DE⁄‹LD‹R.
E⁄‹T‹M HAYATIN TA
KEND‹S‹D‹R” John Dewey
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gerçeklefltirmelerini sa¤layan, kat›l›mc›

demokrasiyle yönetilen, ekolojik

dengeye sayg›l› ve kar amac›

gütmesizin uygulanan bir e¤itim

modelinin gelifltirilmesi ve

yayg›nlaflt›r›lmas›na” adam›fl

durumdad›r. Bu do¤rultuda, aileler ile

gönüllülerden oluflan inisiyatifler

taraf›ndan kar amac› gütmeksizin

kurulacak ve yürütülecek bu e¤itim

modeline sahip okullar kurma çabas›;

flimdilerde bir taraftan araflt›rma,

gelifltirme bir taraftan da hayata

geçirme ad›na emek yo¤un müzakere

ve mücadele içinde sürdürülüyor.

2013-2014 e¤itim y›l› için haz›rl›klara

bafllayan ‹stanbul ve Bodrum

oluflumlar›nda dernek yap›lanmas›n›n

yan›nda her okul ba¤›ms›z bir

kooperatif yap›lanmas› üretti. Bu

geliflmeler di¤er iller için de süreci

h›zland›ran etkenler oldu. 

Bu sürecin içinde yaklafl›k 2 y›ld›r Berna

ile mimar anne-baba olarak bu oluflum

içindeki mimari konular› gönüllü olarak

çal›fl›yoruz.  Bir taraftan alternatif

e¤itim mekanlar›n›n araflt›rmalar›; bir

taraftan da hedeflenen okul yap›lar›n›n

kendi ba¤lamsal durumlar› üzerinden

BBOM e¤itim modelinin mekanlar›n›

araflt›r›yoruz.  Araflt›rma ve tasar›m

temelli bu iki çal›flma ekseni iki temel

soruya odaklan›yor:  1.BBOM e¤itim

mekanlar› nas›l olmal›d›r? 2. Bu

mekanlar› tasarlaman›n, hayata

geçirmenin yöntemi ne olmal›d›r?

BBOM E¤itim Mekanlar›
BBOM mekanlar› belirli bir e¤itim

metodolojisinin arac›s› olmaktan çok;

alternatif ve farkl› kullan›mlara olanak

yaratacak, kullan›c›lar›n›n

dönüfltürebilecekleri bir ortam›n arac›s›

olarak düflünülebilir.  Beden ölçe¤inde

beden-mekan-ölçek-malzeme-detay-

kullan›m ile bafllayan; do¤a-çevre-fiziki

ve sosyal yap›ya kadar geniflleyen; her

iliflki biçiminin ö¤renme temelinde

karfl›l›klar›n› üretebilme olanaklar›n›

araflt›ran bir kavray›fl ile ele al›nmaya

çal›fl›l›yor. Mekan çal›flmalar› sadece

mimarlar taraf›ndan ele al›nacak mimari

bir konu olarak de¤il; baflta e¤itimciler

olmak üzere BBOM e¤itim modeli

üzerinde çal›flan, düflünen, sürece dahil

olan farkl› disiplinlerdeki gönüllülerle

birlikte içinde bulundu¤u  ortam ile bir

bütün olarak araflt›r›l›yor. 

Mimari Çal›flma/ Tasar›m
Yöntemi
Gönüllü çal›flma, demokratik yap›lanma,

farkl› bilgi alanlar› ve uzmanl›klar›n bir

arada karar alma mekanizmalar›

üretmesi;  mimari konularda ve BBOM

mekanlar›n›n tasarlanmas›nda kendi

‘kat›l›mc› tasar›m modeli’mizi üretme

konusunda bir yaklafl›m gelifltirmemizi

sa¤lad›. E¤itim konusunda oldu¤u

kadar ‘Kat›l›mc› Tasar›m’ üzerine

yapt›¤›m›z çal›flmalar ve deneyimler

bize bu konuda epey yard›mc› oldu. Bu

yöntemle  somut bir proje elde etme

ad›na Bodrum ekibi ile yapt›¤›m›z

çal›flma bu konuda önemli bir deneyim

üretmemizi sa¤lad›.  Hem süreç olarak

hem de ürün olarak Da¤belen köyü için

haz›rlanan bu proje ‘BBOM okullar›

tasar›m›’ için bir deneyim

oluflturmaktan öte; flu ana kadar

Türkiye’de örne¤ine rastlamad›¤›m›z bir

proje elde etme yöntemi olarak da

oldukça farkl› bir model sunmaktad›r.  

Hele umudunu ‘f›rsat eflitli¤i’ ad›na

ancak müellif seçme konusunu

çözebilen ‘yar›flma’lara  ba¤lam›fl;

projelerini kollektif bilgi birikimi ve

empati  yoksunu süreçlere mahkum

eden mimarl›k ortam›m›z için de önemli

olabilir. Çocuklar› anaokulundan

bafllayarak ö¤renmekten çok teste ve

yar›flmaya haz›rlayan e¤itim sistemini

tekrar eden bir model yerine alternatif

mimari süreçler üretilebilece¤ini de

deneyimlemek, gösterebilmek; bizim

aç›m›zdan heyecan verici olmaktan çok

umut vericidir. Bu konuda denemeye

ve deneyimlemeye devam edece¤iz.

Baflka Bir Okul Mümkün giriflimi, pek

çok okulun aksine;  e¤itim ve çocuklar

için ne bir formül sunuyor, ne de bir

hedef için garanti veriyor ya da bir

model pazarl›yor.  Sadece ortak

kayg›lar›n tetikledi¤i, ortakl›klar ve

farkl›l›klar›n dengesi üzerine kurulmufl;

çocuklar›n kendi kifliliklerini infla

edebilecekleri, zengin imkânlar sunan

e¤itim ortam› peflinde kofluyor.  

BBOM; kar amac› gütmese de bir

finansmana, hayata ve do¤aya temas

edebilecek bir mekâna ya da

mekanlara,”Baflka Bir Okulun Mümkün”

olaca¤›na inanan iradeli, sorumluluk

sahibi,güven duyulabilecek insanlara

ihtiyaç duyuyor. 

Ve flimdilerde de daha çok

deste¤e...

“GEZEGEN‹M‹Z‹N GELECE⁄‹N‹N B‹R PARÇASI
OLACAK ‘ÇOCUKLARIMIZ’ VE ONLARIN
‘E⁄‹T‹M‹’ KUfiKUSUZ HAYAT KARfiISINDAK‹ EN
BÜYÜK ÖNCEL‹KLER‹M‹ZDEN B‹R‹ ”



64

DOSYA

EGE M‹MARLIK MART 2014

BBOM Mimari ‹lkeleri
Bu ilkeler BBOM okullar›n›n; ‘Yer’e

ba¤l›; bölge, iklim, topografya, yerleflim

ve parsel ölçe¤indeki de¤iflkenlere;

farkl› sosyal çevre, finansman, imkan ve

kullan›mlara göre farkl› mimari yap›sal

oluflumlar olmas›na izin verirken, ortak

bir ‘anlay›fl’ ve‘de¤er’ dünyas›nda

tutmay› hedefler.

Bu nedenle;

1. BBOM okulunun tip projesi yoktur.

Tip okul anlay›fl›n› de¤il, ortakl›klar›n›

mekan anlay›fl›ndan alan özgün okullar

anlay›fl›n› benimser.

2. BBOM okulu mekanlar› e¤itim için

tan›mlanm›fl duvarlar içine s›k›flm›fl kutu

mekanlardan oluflmazlar. Okul, aç›k-

kapal› tüm alanlar›, içinde bulundu¤u

çevreyle bir bütün olarak ö¤renme

mekanlar› olarak kullan›l›r.

3. BBOM okulu mekanlar›

e¤itimcilerin müfredatlar›n›

uygulad›klar› alanlar de¤il, çocuklar›n

bireysel ilgi ve ihtiyaçlar›na yan›t

üretebilen; birarada ve tek tek

ö¤renebilme imkanlar› sunan; sadece

ö¤retmen odakl› de¤il, okulun parças›

olan herkesin birbirinden

ö¤renebilece¤i etkileflim ve iletiflim

imkan› sunan mekanlardan oluflur,

çocuk merkezlidir.

4. BBOM okulu, içinde e¤itim verilen

bir bina de¤il, ayn› zamanda ö¤renimin

arac›s› ve kayna¤›d›r.

5. BBOM okulu mimarisi, biliflsel

ö¤renimi, duyuflsal ö¤elerle de

birlefltirmifl, gerçek yaflam modelini

içine alm›fl, etkileflime ve iletiflime

dayal›; sadece okul alan s›n›rlar› içinde

de¤il, çevresindeki yaflamla da dinamik

ve üretici iliflkiler kurabilen bir yap› ve

mekan anlay›fl› sunar. Mekanlar›

s›n›rlay›c› de¤il, kat›l›mc›d›r.

6. BBOM okulu mekanlar› hiyerarflik

ve tan›mlay›c› de¤il, demokratik ve

kat›l›mc›d›r. Dayatmaz, yönlendirmez,

olanak yarat›r.  Kat› ve statik de¤il,

esnek ve dönüfltürülmeye aç›kt›r.

7. BBOM okulu mimarisi esnekli¤i

sadece mobilya hareketlerine ba¤l›

kullan›m esnekli¤i olarak tan›mlamaz.

Yap›m aflamas›ndan bafllar, tüm yap›n›n

kullan›m hayat› boyunca sürer.

Kat›l›mc›l›kla paralel genifller. Bu

yüzden BBOM okullar› kendi özgün

finansman yap›s› ile etaplanabilir bir

mimari sunar; yap›n›n zaman içindeki

de¤iflkenliklerine, eklere izin verir;

kullan›m  olanaklar›n› ço¤altacak yönde

yap›sal evrilme esnekli¤i tafl›r.

8. BBOM okulu gerçek hayat›n

içerdi¤i tüm mekanlara; kamusal

mekan, özel mekan, yapay mekan,

do¤al mekan, buluflma, tart›flma,

ö¤renme, ö¤retme,üretim,

tüketim,düflünme, araflt›rma, çat›flma,

uzlaflma,uyum, kaç›fl mekanlar›n› kendi

“BBOM, ALTERNAT‹F VE FARKLI
KULLANIMLARA OLANAK YARATACAK,
KULLANICILARININ DÖNÜfiTÜREB‹LECEKLER‹
B‹R ORTAMIN ARACISI OLARAK
DÜfiÜNÜLEB‹L‹R”
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iletiflim dinamiklerini yok saymadan

bar›nd›r›r.

9. BBOM okulu mimarisi yap›y›

‘kat’ya da ‘katl›’ yap› anlay›fl› içinde

düflünmez, çevresi ile etkileflimli iç-d›fl

mekanlarla iliflkili; mekan olanaklar› ve

onun ergonomisi ile düflünen

‘hacim’lerden oluflan bir yap› anlay›fl›n›

benimser.

10. BBOM okulu mekanlar› içerdi¤i

hayat ile gerçek hayat› birbirine katar;

onun simülasyonunu üretmez. Bunun

için do¤ald›r. Bunlar› üretmeye kalkmak

yerine üretilmesine olanak verecek

imkanlar sunar.

11. BBOM okulu etiketlenmifl ekoloji

anlay›fl›n› de¤il, elinde varolan

kaynaklar› farkeden, bunlar› bencilce

kullanmayan, tüketim dengesini

üretimle destekleyerek kullanan; bunu

yaparken de sürdürülebilirlik ad›na

do¤ay› yeniden bir sömürü nesnesine

indirgemeyen, onun döngülerine kat›lan

ve bunu da teflhir etmek yerine

yaflayan ‘derin ekoloji’ anlay›fl›n›

benimser.

12. BBOM okulu içinde bulundu¤u

do¤aya ne kadar eklendi¤inden, onu ne

kadar dönüfltürdü¤üne; malzeme

seçimlerinden, yap›m sürecine; kullan›m

sürecindeki enerji kullan›m›ndan, sa¤l›k,

hijyen gibi faktörleri de iflin içine katan,

yap› fizi¤i ve yap› kimyas›na kadar pek

çok detay› bu derin ekoloji kavram› ile

sorgulayan bir içerik tafl›r.

13. BBOM okulu mimarisi araziyi

üzerine infla edilecek yap› olarak

görmez; çevresi, sosyal yaflant›s›,

do¤as› ile bir bütün olarak alg›lar. Onun

tüm imkanlar›n›, olanaklar›n› ve

potansiyelini kendi ‘de¤er’ sistemi

içinde araflt›r›r.

14. BBOM okulu mimarisi okul

saatleri d›fl›nda kullan›lmayan bir yap›

de¤il, sadece bir e¤itim yap›s› hiç

de¤ildir. ‹çinde bulundu¤u sosyal ve

do¤al doku ile birlikte yaflayan, farkl›

zamansal döngülerde içinde sürekli

hayat bulunan ve o hayat›n içinde

katt›¤› her yafltan insan›n birlikte

ö¤rendi¤i bir yaflam alan›d›r. t

Bo¤açhan Dündaralp, Mimar

D‹PNOT

* http://www.baskabirokulmumkun.net/
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n mutlu çocuk, do¤ada

çevresindekileri keflfeden, tüm

duyular›n› kullanabilen, kendi

yafl›tlar› ile sosyalleflebilen ve hayal

dünyas›n› kullanabilece¤i mekanlara

sahip olan çocuktur.

Bu saptamadan yola ç›karak, binan›n

genel formu ve cephesindeki gökkufla¤›

renkleri ile de bütünlük sa¤layan do¤a

temas›n› mekanlarda kulland›k.

Ekin Koleji projesinde,

hedefledi¤imiz en önemli iki konu

kullan›c›lar›n tüm ihtiyaçlar›n›

karfl›layacak mekanlar oluflturmak ve

ö¤rencilerin hem ders saatlerinden, hem

de aktivite zamanlar›ndan keyif

almalar›n› ve motive olmalar›n›

sa¤lamakt›. Özellikle anaokulu ça¤›ndaki

çocuklar için hayal dünyalar›n›

kullanmalar›na olanak sa¤layan ve

bedensel aktivitelerini kullanabilecekleri

mekanlar›n olmas› çok önemliydi.

Binam›z›n genel formu, arazimizin

fleklinden kaynakl› paralel kenar

formunda olufltu. D›flar›dan alg›lanan

kat› formu, girifllerin e¤risel çözümleri

ile yumuflatt›k. Cephede gökkufla¤›

konseptinden yola ç›karak emaye boyal›

renkli camlar ve alüminyum günefl

k›r›c›lar kulland›k, iç mekanda tasarlanan

formlar›n keskin hatl› olmamas›na özen

gösterdik. Bu projede çocuklar›n

güvenli¤i, hayal dünyalar›n›

gelifltirmeleri, sosyalleflebilmeleri ve

ö¤retim hayatlar›na ad›m att›klar› bu ilk

senelerinde okuldan keyif almalar› bizim

bu projedeki önceliklerimizdendi.

Ekin Koleji, tamamen minik

arkadafllar›m›z›n mekan› nas›l

alg›layacaklar›, vücut ölçüleri ve

düflünce flekilleri göz önüne al›narak

tasarlanm›flt›r.

Ekin Koleji, 8 adet anaokulu s›n›f› ve

8 adet ilkö¤retim s›n›f›ndan

oluflmaktad›r. Bodrum katta, sergi

alanlar›, dans ve jimnastik salonu,

seramik atölyesi, yemek salonu ve

personel odalar› bulunmaktad›r.  Zemin

katta, karfl›lama bankosu ve bekleme

alanlar›, çocuklar için tasarlanm›fl kapal›

oyun alan›, anaokulu s›n›flar›, müdür

odas› ve rehberlik odas› bulunmaktad›r.

Anas›n›flar›nda cocuklar›n el ifli,

boyama gibi faaliyetlerini grup çal›flmas›

olarak yapabilecekleri organik formda

tasarlanm›fl toplu çal›flma masas›

bulunmaktad›r. Ayn› zamanda her

s›n›fta çocuklar›n faaliyetlerini

sergileyebilecegi sergi panolar›

bulunmaktad›r. Çocuklar›n bedensel

aktivitelerini güçlendirmek amaçl› kapal›

oyun alanlar›na da önem verilmifltir.

Birinci kat ise ilkö¤retim ö¤rencileri

için tasarlanm›flt›r. S›n›flarda hem nefleli

E

‹ZM‹R Ç‹⁄L‹’DE YER ALAN EK‹N KOLEJ‹, M‹N‹K ARKADAfiLARIN
MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER‹ VE DÜfiÜNCE
fiEK‹LLER‹ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA
HEM NEfiEL‹ HEM DE D‹NAM‹K B‹R ATMOSFER HEDEFLENM‹fiT‹R.

Alpay Demirci

Hem Nefleli,
Hem Dinamik

PROJE MÜELL‹F‹ Demirce Mimarl›k
TASARIM EK‹B‹ Burçin Demirci, Alpay Demirci
PROJE EK‹B‹ Belgin Utma, Kerem Dumlu, 
Nihal Demir, Sercan Demir, Ecem Ceylan
‹fiVEREN Ekin Koleji                                                   
YER Çi¤li                                             
PROJE TAR‹H‹ 2012                                                     
ARSA ALANI 2856 m2

‹NfiAAT ALANI 4900 m2

YAPIM TAR‹H‹ 2013-2014
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Zemin kat plan›

Bodrum kat› plan›
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Birinci kat plan›

‹kinci kat plan›

0 girifl

1 s›n›flar

2 müdür odas›

3 sekreter odas›

4 pdr odas›

5 galeri bofllu¤u

6 etkinlik odas›

7 wc

8 revir

9 s›n›flar

10 kütüphane

11 projeksiyon odas›

12 konferans salonu

13 kulis

14 müzik odas›

15 resim odas›

16 drama odas›

17 fuaye

18 iç bahçe

19 amfi

20 konferans salonu girifl

21 dans salonu

22 jimnastik salonu

23 soyunma odalar›

24 haz›rl›k mutfa¤›

25 yemek salonu

26 enerji pano odas›

27 güvenlik odas›

28 ö¤renci girifl

29 ö¤retmenler odas›

30 seramik atölyesi

31 muhasebe

32 malzeme/personel soyunma od.

33 lojman
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hem de  dinamik bir atmosfer

yarat›lm›flt›r. S›n›flar›n tasar›m›, dalga

formundan esinlenen okuma köflesi için

yap›lan sünger kapl› ünite, tek kiflilik

s›ralar ve sergi panolar›ndan

oluflmaktad›r. Ortak kullan›m alan›nda

yer alan kütüphane bölümünün s›n›rlar›

tamamen hareketli cam bölücü paneller

ile belirlenmifltir. Okuma ve yazmay›

yeni ö¤renen ö¤renciler için öncelikli

amaç, kitap okuma al›flkanl›¤›n›

kazand›rmak ve kütüphane alan›n› da

genel oyun alan› ile bütünlefltirmektir.

Böylece çocuklara özgürce kitap seçme,

inceleme ve kütüphane alan›nda vakit

geçirme imkan› sunulmaktad›r.

‹kinci kat ise, ö¤rencilerin y›l

boyunca haz›rlad›klar› gösterileri

sunabilecekleri, ö¤retim süresince çeflitli

aktivitelerde kullan›lmak için tasarlanm›fl

konferans salonu ve fuaye alan› ile

sahne arkas› haz›rl›k bölümlerinden

oluflmaktad›r. Ayr›ca resim atelyesi,

drama s›n›f› ve idari birimlerde bu katta

yer almaktad›r. t
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“EN MUTLU ÇOCUK, DO⁄ADA
ÇEVRES‹NDEK‹LER‹ KEfiFEDEN,
TÜM DUYULARINI
KULLANAB‹LEN, KEND‹
YAfiITLARI ‹LE
SOSYALLEfiEB‹LEN VE HAYAL
DÜNYASINI KULLANAB‹LECE⁄‹
MEKANLARA SAH‹P OLAN
ÇOCUKTUR”
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Tan›klar›ndan
Mimarlar Odas›,
1954 - 1990

YAYIN TANITIM

“Tan›klar›ndan Mimarlar Odas›, 1954-1990” kitab›nda, Mimarlar Odas›’n›n

kurulufl y›l› olan 1954’den 1990’a kadar yaflam öyküsü, Oda Yönetim

Kurullar›nda görev alm›fl, bugün bir k›sm› aram›zda olmayan en yak›n

tan›klar›n, karar defterleri, çal›flma raporlar› ve yay›nlar altyap›s›yla

desteklenmifl anlat›mlar› ile aktar›l›yor. Kuruluflundan itibaren “Toplumun

Hizmetinde” olmay› sloganlaflt›ran bu meslek örgütünün, darbelerle bölünmüfl,

idamlar, ölümler, hapisler, sorgular, sürgünlerle örülü, Cumhuriyet tarihimizin

en çalkant›l› döneminde kazan›lm›fl haklar›n› koruma ve geniflletme, meslek

alan›nda örgütlenme, hukuki altyap›y› oluflturma, etik ve normlar›n› gelifltirme,

kamusal ortam› düzenleme, bilimsel çal›flmalar yapma ve uygulamay›

denetlemenin yan› s›ra demokrasi, özgürlük ve ba¤›ms›zl›k mücadelesi

anlat›l›yor. 2014, Mimarlar Odas›’n›n kuruluflunun 60. y›l›. Bu y›l dönümünde

dönüp geriye bakmak, geçmifli olumlu, olumsuz yönleriyle de¤erlendirmek ve

bu sürece iliflkin bir belge b›rakmak amac›yla yap›lm›fl, Oda tarihi yaz›lana

kadar araflt›rmac›lar›n ve merakl›lar›n›n önemli bir baflvuru kayna¤› olaca¤›n›

düflündü¤ümüz kitap, Mimarlar Odas›’n›n mücadelelerine, çabalar›na omuz

verenlere bir arma¤an niteli¤inde.

ED‹TÖR Çetin Ünal›n
YAYINEV‹ Mimarlar Odas›
Yay›nlar›
YAYIN TAR‹H‹ Mart 2013
ISBN 978-605-01-0458-5

Bir Aç›l›fl Olarak
Mekan

Selim Velio¤lu, “Bir Aç›l›fl Olarak Mekân” adl› kitab›nda, aç›l›fl kavram›ndan

yola ç›karak ortaya koydu¤u mimari mekân tasar›m› anlay›fl›n›, “aç›l›fl”›n

mekânsal bir gerçeklik olarak hayat bulmas›n› sa¤layan befl temel kavram

(çokluk, uydu ö¤eler, kütlesel kademelenme, avludan hayat bulma, yeflil

üreten mekânsal kurgu) ›fl›¤›nda düflünceler, tasar›mlar ve yap›lar eflli¤inde

anlat›yor. Kitab›n temel özelli¤i ya da farkl›l›¤›, günümüzde kutuplaflm›fl iki ayr›

küme olarak alg›lanan kuramsal çal›flmalar ile tasar›m çal›flmalar›n›n

bütünleflti¤i yeni bir alan açmas›. Ortaya konulan kuramsal yaklafl›m, tamam›

yazar ve çal›flma arkadafllar›na ait tasar›mlar ile örnekleniyor. Kitab›n di¤er bir

özelli¤i de, mimar ya da tasar›mc› olmayan okuyucuya mekân tasar›m›n›n

gündelik yaflam ile iç içeli¤ine iliflkin iletiler sunmas›. Kitap yo¤un içeri¤i ve

sürükleyici kurgusuyla da dikkat çekiyor.

YAZAR Selim Velio¤lu
YAYINEV‹ YEM Yay›nevi
YAYIN TAR‹H‹ Kas›m 2013
ISBN 9786054793198

Mimar Leman
Cevat Tomsu:
Türk
Mimarl›¤›nda
Bir Öncü, 
1913 - 1988

Erkek egemen bir meslekte kad›n olmak bafll› bafl›na zor bir durum iken, bu

alanda ilk olmak daha büyük sorumluluk, cesaret ve özveri ister. Mimarl›k

mesle¤inin yap› ustal›¤›na dayanan kökenleri, yarat›c› düflüncenin fiziksel

güçle veya baflka bir deyiflle, eril dünya ile özdeflleflmesinin en önemli

gerekçesidir. Leman Cevat Tomsu’nun, 1934 y›l›nda Münevver Belen ile birlikte

Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olarak mesle¤e girifl öyküsü, Avrupa ve

Amerika’daki di¤er öncü kad›n mimarlar›n öyküleri ile karfl›laflt›r›l›rsa,

Türkiye’de Cumhuriyet ideolojisinin kad›nlar›n kamusal alana girifllerini

destekleyici politikalar›n›n ne denli önemli bir ayr›cal›k yaratt›¤› görülebilir. Bu

kitapta Leman Tomsu yaln›z ilk kad›n mimar olma özelli¤i ile

de¤erlendirilmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerine özgü

toplumsal dinamiklerin okunmas› için bireylerin, ailelerin geçmiflleri eflsiz bir

aland›r. Leman Tomsu’nun biyografisi Tanzimattan Cumhuriyete, Anadolu’dan

‹stanbul’a uzanan bir aile öyküsü ile Cumhuriyet dönemi aile tarihi çal›flmalar›

aç›s›ndan anlam tafl›makta, ayn› zamanda kad›n tarihi aç›s›ndan da

Cumhuriyet Türkiye’sinde kad›nlar›n kamusal yaflama girifllerinin özgün

koflullar›n› ortaya koymaktad›r.

YAZAR Neslihan Türkün
Dosto¤lu, Özlem
Erdo¤du Erkarslan
YAYINEV‹ Mimarlar Odas›
Yay›nlar›
YAYIN TAR‹H‹ Nisan 2013
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