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1. PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİ 

 
Programla ilgili genel bilgiler, programın bağlı olduğu kurum, programın genel 
özellikleri ve program kurum ilişkisi başlıkları altında toplanmaktadır.  
 

1.1. Programın Bağlı Olduğu Kurum 

1.1.1. Kurumun Genel Özellikleri ve Tarihçesi 

Bu bölümde programın bağlı olduğu kurumun kısa tarihçesi ve kurumla ilgili 
açıklamalar yer alır. 

DAÜ, günümüzde, 3000 dönüm arazinin üzerine yayılmış eğitim binaları ve 
laboratuvarlarıyla, kapalı ve açık spor salonları ve kültür faaliyetleriyle, eşine az 
rastlanan bir kampüs üniversitesidir. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin temellerini oluşturan Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1979 
yılında, dönemin Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları  çerçevesinde kuruldu. 1979’da 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Inşaat, Elektrik ve Makine Mühendisliği bölümlerinde 
toplam 105 öğrenciyle, üç yıl sürecek eğitim  programını başlattı. Hedef, mühendis ile 
teknisyen arasında mesleki niteliğe sahip ara elemanları eğitmek ve başarılı olan  
öğrencilere “teknisyen-mühendis” diploması vermekti. 1984’te İnşaat, Elektrik ve 
Makine Mühendisliği bölümleri dört yıllık programlara dönüştürüldü. 1985’te Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) hükümetleri, KKTC'de 
"Doğu Akdeniz Üniversitesi" adında  bir  üniversite kurulması konusunda görüşbirliğine 
vardı. Bu çerçevede adaya gelen T.C. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü'nü üniversiteye dönüştürmek için incelemelerde bulundu. 1986 
yılında KKTC Meclisinin kabul ettiği ve 18/86 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası ile Yüksek  Teknoloji Enstitüsü, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi adını alarak bir devlet-vakıf üniversitesine dönüştürüldü. 

 
1986 yılında  Mühendislik Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu  kuruldu.  1990 yılında Mimarlık 
Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, 1995’de Doğu Akdeniz Koleji, 1996’da  
Hukuk Fakültesi ve 1997’de İletişim Fakültesi eğitime başladı ve aynı yıl Doğu Akdeniz 
Kreşi ve İlkokulu, ardından  1999 yılında Eğitim Fakültesi kuruldu.  Doğu Akdeniz 
Üniversitesi 2004 yılında  25. Gümüş Yılını, 2,200 dönümlük araziye yayılmış modern 
altyapısı ve farklı ülkelerden 17.600'den fazla öğrenci mezun etmiş olmanın haklı 
gururuyla kutladı. 2010 yılında, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 2011 yılında Eczacılık 
Fakültesi, 2012 yılında ise Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Turizm 
Fakültesi eğitimlerine başladı. Tüm programları TC Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde; 106 farklı ülkeden 20,000 öğrenci ve 
35 farklı ülkeden 1,100'ün üzerinde öğretim elemanı ile çok kültürlü bir ortamda eğitim 
devam etmektedir. 2017 yılı itibarı ile, DAÜ’de 11 fakülte ve 5 yüksek okulda toplam, 
100 ön lisans ve lisans, 81 yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.2017 
yılında 2000 mezun verilmiş ve mezun sayısı 50.000’e yaklaşmıştır.  
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İngilizce eğitim veren programları, ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağı, öğrenci 
değişim programları, çift anadal ve yandal imkanları, zengin sosyal ve kültürel etkinlik 
olanakları, mükemmel öğrenci-öğretim üyesi iletişimi, sahip olduğu uluslararası 
denklikler ve uluslararası öğretim ortamı; ve dünyanın her yerinde geçerli diplomasıyla 
DAÜ, öğrencilerini yaratıcı, girişimci, global düzeyde rekabete hazır gençler olarak 
yetiştirmekte ve onları uluslararası kariyer için eğitmektedir.  
 
DAÜ, 2014 Webometrics Dünya Sıralaması’na göre dünya’daki 25,000’e yakın 
üniversite arasında yapılan sıralamada dünyanın en iyi ilk %5 üniversitesi arasında, 
Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversiteler arasında 440. sırada yer almıştır. Ayrıca 
URAP tarafından açıklanan 2014 yılı değerlendirme sonuçları doğrultusunda DAÜ 
dünyanın en iyi ilk 2000 üniversitesi arasındadır. Bu raporun insan kaynakları kısmında 
bu konuda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir. 
 
DAÜ, Uluslararası Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, Akdeniz 
Üniversiteler Topluluğu ve İslam Ülkeleri Üniversiteleri Federasyonu’nun tam üyesidir. 
Uluslararası akreditasyonlara büyük önem veren DAÜ’nün uluslararası bilimsel 
kurumlardan alınmış saygın akreditasyonları vardır.  
 
Mühendislik Fakültesi’nin tüm bölümlerinin Amerika’da teknoloji ve mühendislik 
programlarını denetleyen ABET’ten akreditasyonu bulunmaktadır. Ayrıca, Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü NAAB ve MİAK, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Turizm 
Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu FIBAA, Eğitim Fakültesi İngiliz Dili 
Eğitim Bölümü AQAS tarafından akredite edilmiştir. Bunlara ek olarak, Turizm ve 
Otelcililik Yüksekokulu’nun TEDQUAL, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’nun 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı’nın ASIIN, Yabancı Diller ve 
İngilizce Hazırlık Okulu’nun ise EDEXCEL akreditasyonu vardır. Ayrıca, İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi Türkiye`de sadece üç üniversitenin üye olduğu AACSB`ye üyedir. 
 

1.1.2. Kurumun Misyonu ve Vizyonu 

Kurumun misyonuna ve vizyonuna ilişkin 5 yılı kapsayan süreçlerde  hazırlanan 
stratejik planlar son olarak DAÜ Senatosu tarafından 08.03.2017 tarihli ve 17/418-1 
sayılı karar ile onaylanmıştır. 2017-2022 dönemine ait yeni stratejik plan, öncelikle 
katılımcı bir yaklaşım çerçevesinde, akademik ve idari kadronun, öğrencilerin, 
mezunların, görüşleri alınarak ve yürürlükteki 2010-2014 Stratejik Planı 
değerlendirilerek hazırlanmıştır.  
 
İlk aşamada, mevcut 2010-2014 Stratejik Planı’ndaki “Vizyon, Misyon, Değerler” veri 
kabul edilerek, bu plandaki stratejik amaçların geniş katılımlı bir şekilde üniversite 
içinde ve dışında tartışılması ve önümüzdeki beş yıl için ne gibi yenilikler ve atılımların 
gerçekleştirileceğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 4. Stratejik planın, “Stratejik Amaç, 
Stratejik Hedef, Faaliyet” sırasıyla tasarlanması, DAÜ’nün tüm faaliyetlerinin; ‘eğitim-
öğretim’, ‘bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik’, ‘yeşil kampüs’, ‘toplumsal hizmet’ ve 
‘kurumsal gelişim’ olmak üzere beş temel alan kapsamında paralel olarak ele alınması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu ilkeler dorultusunda, belirlenen misyon; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin evrensel 
değerlere bağlı, uluslararası kabul görmüş akademik eğitim ölçütlerini kendine kılavuz 
edinmiş, toplumsal sorumluluk bilinciyle bölgesel ve uluslararası sorunlara çözüm 
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üreten, çok kültürlülüğü, özgür düşünceyi, hoşgörüyü ve katılımcılığı içselleştirmiş 
mezunlar yetiştiren ve uluslararası alanlarda üretim, bilim, sanat, ve sporun 
gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten bir üniversite olarak faaliyetlerini sürdürmesidir.  

Geliştirilen vizyon ise; DAÜ’nün yer aldığı bölgede lider, bilimsel üretime dayalı eğitim 
yapan,  öğrenci ve akademisyenler tarafından en çok tercih edilen üniversite olmasıdır. 

Geliştirilen misyon ve vizyon doğrultusunda öne çıkan temel değerler; özgür düşünce, 
yaratıcılık, yenilikçilik, etik değerlere sahip olmak, akademik özgürlük,  bilimsel 
üretkenlik, çevreye duyarlılık, her türlü ayrımcılığa karşı olmak , toplumsal sorunlara 
duyarlı olmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik,  insan odaklı yönetim ve katılımcılıktır.  

https://ww1.emu.edu.tr/emu_v1/media/assets/files/dau-stratejik-plan-2017-2022.pdf 

 

1.2. Programın Genel Özellikleri 

1.2.1. Programın Tarihçesi 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1991 ders yılında kurulmuş ve 1991- 
1992 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi’ne bağlı bir bölüm olarak eğitime 
başlamıştır. 1995 yılında Mimarlık alanında yüksek lisans ve doktora programları 
eğitime başlamış, 1997 yılında ise, Mimarlık Bölümü, Mühendislik Fakültesi’nden 
ayrılarak, Mimarlık Fakültesi’nin altında bir program olarak eğitime devam etmiştir.  
 
Bir taraftan Mimarlık Fakültesi’nin büyüyüp gelişme sürecine, diğer taraftan yılların 
birikimine, bir diğer yandan da dış açılımlara paralel olarak, eğitim programı, öğretim 
üyesi ve öğrenci arasındaki çeşitli ilişkilerde beklenti, oluşum ve dağılım değişimleri 
yaşanmıştır. 
 
Kuruluş aşamasında Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feyyaz Erpi başkanlığında, 
ODTÜ Mimarlık Bölümü eğitim programı birebir model olarak benimsenmiş ve ilk 
dönem mezunlarının eğitimi süresince uygulanmıştır. 1994-95 ders yılında program 
revizyonu hazırlıklarına başlanmış ve 1996 yılında gerekli intibaklar yapılarak ikinci 
müfredat programı uygulanmaya konulmuştur. Bu aşamadaki değişiklikler, daha çok 
bazı ders eksiltme ve ilavelerinden oluşmaktadır. Mimarlık Fakültesi’nin İç Mimarlık ve 
Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri ile birlikte üç bölümlü bir yapıya kavuşmasının 
ardından, tüm bölümler için ortak derslerden oluşan birinci sınıf eğitimi bir “Temel 
Program” haline dönüştürülmüş ve Mimarlık Bölümü de kendi müfredat programını bu 
doğrultuda tekrar düzenlemiştir. 
 
Eğitim programı anlayışında en radikal değişiklik, 2002 yılında, Prof.Dr. İbrahim 
Numan, Prof.Dr. Ayla Atasoy. Doç.Dr. Üstün Alsaç ve Y.Mimar Münevver Özgür’den 
oluşan bir komisyon tarafından önerilmiştir. Bu öneri, başta çift anadal olmak üzere, 
öğrencilerin ilerideki iş alanı projeksiyonlarını da dikkate alınarak hazırlanan ilgi 
alanları paketleri ve çok sayıda seçmeli derslerle desteklenen bir model ortaya 
koymuştur. Ancak, Üniversitenin mali krizinden dolayı getirilen kısıtlamalar, yine üst 
yönetim tarafından dayatılan öğrenci/öğretim üyesi oranları ve sıkça oluşan idari 
değişikliklerden dolayı bu öneri bire bir uygulanamamıştır. 2004 Temmuz’unda göreve 
başlayan Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şebnem Önal Hoşkara yönetiminde hazırlanan 

https://ww1.emu.edu.tr/emu_v1/media/assets/files/dau-stratejik-plan-2017-2022.pdf
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program değişikliği önerisiyle öğrenci ilgi alanları kentsel tasarım, yapı-strüktür, teori-
tarih ve çevre olmak üzere dört alan (seçmeli ders alanları) olarak belirlenerek 2005 
yılında uygulanmaya konmuş, ancak bu kez de AB-Bologna-MOBBİG süreçleri 
çerçevesinde yeniden gözden geçirme gereği oluşmuştur. 
 
Kuruluş devresinde eğitim, daha çok TC ve diğer ülkelerden gelen geçici kadrolarla 
sürdürülmekte iken zamanla kalıcı kadroların yetişmiş olduğu bir yapıya ulaşılmıştır. 
Ancak VYK (Vakıf Yöneticiler Kurulu) tarafından kadro sayılarının sınırlandırılması 
nedeni ile öğretim üyesi rotasyonu ile kan yenileme ve dinamizm de sınırlı bir düzeyde 
kalmıştır. Bu dezavantaj öğretim üyelerinin dış ülkelerle uzun ve orta süreli temas ve 
çalışmaları ile aşılmaya çalışılmaktadır.  
 
Mimarlık Bölümü’nün kuruluş devresinde daha çok transfer beklentisi içindeki bir 
öğrenci profili mevcutken, bu durum değişikliğe uğramış, özellikle de İranlı ve diğer 
yabancı öğrenci nüfusunun artmasının ardından okula ve eğitim sistemine güvenen 
uluslararası bir öğrenci profili oluşmuştur. 
 
Mimarlık Fakültesi altında eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Mimarlık Bölümü, 
kendi eğitim programını sürekli yenileme ve geliştirmenin yanısıra, yeni programların 
açılmasın ve geliştirilmesi yönünde önemli görevler üstlenmiş ve bu proramlar için 
öğretim üyesi kaynağı olmuştur. Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümleri yanında, 2008 yılında Kentsel Tasarım Lisans Programı da Mimarlık 
Fakültesi’ne eklenmiştir. Ancak, 2009 yılında, ekonomik tasarruf tedbirleri 
çerçevesinde, Kentsel Tasarım lisans programına öğrenci alınmama kararı alınmış, 
Kentsel Tasarım Y. Lisans Programı Mimarlık Bölümü’ne bağlı olarak eğitime devam 
etmiştir. Mimarlık Bölümü’nün araştırma misyonu, 1995’ten itibaren Yüksek lisans ve 
doktora programlarının eğitime başlaması ile yeni bir boyut kazandırmıştır. İlk 
dönemde tezli yüksek lisans mezunlarına M. Arch derecesi verilirken, Mimarlık ve 
Eğitim kurultayları ve MOBBİG kararları göz önüne alınarak, mimarlık eğitiminde 
beşinci yıl eşdeğeri, M.Arch derecesi veren bir yıllık Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı açılmış, tezli yüksek lisans mezunlarına ise M.S. in Architecture derecesi 
verilmeye başlanmıştır. Tezli ve Tezsiz Kentsel Tasarım yüksek lisans programları da 
sonraki süreçlerde uygulamaya konulmuş ve yüksek lisans programının çeşitliliğine 
katkıda bulunulmuştur.  

-Mimarlık Lisans (1990-) 
-Mimarlık Yüksek Lisans (M S. in Architecture)  (1995-) 
-Mimarlık Yüksek Lisans/ M.Arch. (tezsiz 1 yıllık program,2011-) 
-Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı (M.S. in Urban Design, 2009-) 
-Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı M.UD (tezsiz 1 yıllık program,2014) 
-Kültürel Miras Çalışmaları (2017) 
-Mimarlıkta Doktora /PhD  (1995-) 
-İç Mimarlık Lisans (1996-) 
-Kentsel Tasarım Lisans (2008-2009) 

  -İç Mimarlık’ta Yüksek Lisans (M.S. in Interior Architecture,2011-) 
-İç Mimarlık Lisans-Türkçe (2010-) 
-Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans (2005-2010) 
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Mimarlık Bölümü, mimarlık ve inşaat sektöründe gelişen yeni teknolojileri de izleyerek 
sürekli olarak güncelleştirme yapmak yönünde, bölüm içinde olduğu kadar fakülte ve 
üniversite müfredat komiteleri ile de çalışmalar yürütmüştür. Bologna süreci ve UIA-
ACE kararları doğrultusunda yenilenen ders programı çerçevesinde öğrencilerin eğitim 
yüklerinin azaltılmasına özen gösterilmiş, bunun yanında, çok disiplinli, seçenekli ders 
alma imkanı artırılmış, esnek ders yapısıyla uluslararası standartlara uyum sağlama 
yönünde gayret gösterilmiştir. Böylece daha keyifli, araştırma ve sosyal etkinliklerin ön 
plana alındığı bir eğitim ortamı sunulmasına özen gösterilmiştir. Mimarlık Fakültesi’nin 
eğitime devam eden diğer lisans programı İç Mimarlık Bölümü ile birlikte, ilk iki 
akademik eğitim dönemi için ortak bir eğitim programı (FARC) oluşturularak 
bölümlerarası işbirliği potansiyeli güçlendirilmiş, olası öğrenci transferleri ve çift anadal 
/ yandal olanakları kolaylaştırılmıştır. Aynı zamanda, üniversite genelinde de diğer 
fakültelerden alınan alan dışı seçmeli derslerle program desteklenmektedir. Müfredat 
içerisinde yer alan toplam 2 üniversite seçmelisi ve 5 alan seçmelisi iki bölümün   ortak 
seçmeli dersler havuzunda yer almaktadır. Ayrıca, Mimarlık Fakültesi’nin tüm öğretim 
üyelerinin araştırma ve uygulama deneyimlerinin de mimarlık eğitimine yansıtılmasına 
özen gösterilmektedir.  
 
Farklı ülke ve kuruluşlardan davet edilen bilim ve meslek insanlarının bilgilerinin, 
deneyimlerinin aktarıldığı, seminer, konferans gibi etkinlikler ve kampüs dışı eğitim 
ortamları (kent mekanlarında analizler, mesleki inceleme gezileri, vb.) yoluyla verilen 
eğitim, öğrencilere çevresel, ekonomik ve toplumsal değerlerle örülmüş disiplinlerarası 
teknik beceriler kazandırmaktadır.  
 
Eğitim programlarının yürütülmesi sırasında çağdaş eğitim araç ve yöntemleri 
kullanılarak bilgi aktarımı sağlanmakta ve öğretim elemanları derslere öğrencilerin 
etkin olarak katılımını sağlayan eğitim sistemlerine yönelmeye özendirilmektedir. 
 
Mimarlık Bölümü’nün kuruluşu ve gelişimine önemli katkıda bulunan bölüm başkanları 
aşağıdaki gibidir: 

- Prof. Dr. Feyyaz Erpi, Kurucu Bölüm Başkanı (Mart 1991- Mart 1994) 
- Prof. Dr. Erdil Rıza Tuncer, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Vekaleten Bölüm 

Başkanı (Mart 1994-Ekim 1994) 
- Prof. Dr. Necati Şen, Bölüm Başkanı (Ekim 1994 - Haziran 1996); 
- Prof. Dr. İbrahim Numan, Kurucu Dekan, Aynı dönemde Bölüm Başkanı 

(Temmuz 1996- Temmuz 2001) 
- Doç. Dr. Can Kumbaracıbaşı, Bölüm Başkanı (Aralık 2001- Ekim 2003) 
- Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Bölüm Başkanı (Ekim 2003-Haziran 2004) 
- Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Bölüm Başkanı (Temmuz 2004- Temmuz 2007);  
- Yard. Doç.Dr. Munther Moh’d, Bölüm Başkanı (Temmuz 2007-2010) 
- Prof.Dr. Özgür Dinçyürek, Bölüm Başkanı (Eylül 2010-2016) 
- Prof.Dr.Naciye Doratlı: Bölüm Başkanı (Eylül 2016-) 

  
Bölüm çalışmalarında bölüm başkan yardımcılarının da katkılarını burada saymakta 
yarar vardır. O zamanki ünvanları ile Doç.Dr. Uğur Dağlı, Yard.Doç. Şenol Yağız, 
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Yard.Doç.Dr. Yonca Hürol, Yard.Doç.Dr. Guita Farivarsadri, Doç.Dr. Naciye Doratlı, 
Yard.Doç.Dr. Munther Moh’d, Yard.Doç.Dr. İpek Akpınar ve Yard.Doç.Dr. Ercan 
Hoşkara, Doç.Dr. Resmiye Alpar Atun, Yard.Doç.Dr Ceren Boğaç bölüm başkan 
yardımcılığı görevlerini yürütmüş olan öğretim üyeleridir. Devam eden bölüm 
başkanlığı döneminde ise, Doç.Dr.Ege Uluca Tümer bölüm başkan yardımcılığını 
yürütürken, Yard.Doç.Dr. Müge Riza ise, bölüm başkanlığı koordinatörü olarak görev 
yapmaktadır. 

Programın Kronolojik Değişimi 

Mimarlık Bölümü müfredat programı 1991 yılında DAÜ Senatosu tarafından kabul 
edilmiş, daha sonra ise dört kez yine senato kararı ile güncellenmiştir. DAÜ 
Senatosu’ndan revizyon onayı alan bu programlar aşağıdaki gibidir: 

Birinci Program 

Mimarlık Bölümü Programı ilk olarak, 6 Haziran 1991 Senato toplantısında 91/76-10 
sayılı Senato kararı ile onaylanarak 1991-1992 ders yılında eğitime başlamıştır. 

İlerleyen yıllarda öğrenci sayısının artması ve öğretim kadrosunun genişlemesi ile 
birlikte, 1996 yılında -1997-1998 akademik yılında İç Mimarlık Lisans Programı’nın da 
eğitime başlamasının arifesinde- Mimarlık Bölümü müfredat programı revize edilmiş 
ve her iki bölüm programının da birlikte yürürlüğe girmesi söz konusu olmuştur.  

İkinci Program 

Değişim ihtiyacı sonucu, 1996 yılında ikinci kez senato onayına sunulan revizyona 
uğramış programın, iç ve dış faktörlerin de etkisiyle yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmiştir. 

Üçüncü Program 

Rekabet alanında saygınlığı korumak ve arttırmak yanında, programı daha cazip 
kılabilmek amacı ile programın revizyonu bir kez daha gerekli olmuştur. Bu nedenle de 
2001-2002 akademik ders yılında İç Mimarlık Bölümü programı ile birlikte araştırma ve 
komisyon çalışmaları yürütülmüştür. 

Program revizyon çalışmaları bölüm toplantılarında da tartışılmış, ancak 2002-2003 
yılında idari kadrolardaki değişimler sonucu bu çalışmalar durdurulmuştur. Bununla 
birlikte aynı yılın son üç ayında program revizyon önerileri Mimarlık Fakültesi 
Kurulu’nda ele alınmış ve öğretim üyelerinin de görüşü alınarak Mimalık Fakültesi 
Yönetim Kurulu bir önceki program taslağını Senato’ya sunmaya karar vermiştir. Bu 
şekilde sunulan taslak program, DAÜ müfredat komitesinin prensipleri çerçeveside 
Bölüm Başkanı tarafından son şekli verilerek fakülte kurulunda kabul edilmiş, 27 Aralık 
2004 tarihinde DAÜ Senatosu’na  sunulmuş ve 27 Nisan 2005 de onaylanmıştır (Bkz. 
Ek 2.1.1).  

Dördüncü Program 

Programın en son revizyonu ise, bölüm kurulunun yürüttüğü çalışmalar sonrasında 7 
Temmuz 2010’da Senato’ya sunulmuş ve kabul edilmiş ve 2010- 2011 Eğitim ve 
Öğretim Yılı’nda uygulanmasına başlanmıştır. 
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2011 MİAK akreditastonu sonrasında da çeşitli program değişiklikleri yapılmasına 
rağmen yapısal bir değişikliği içermediği için bunları küçük ölçekli-minör düzenlemeler 
olarak değerlendirebiliriz. 2010-2011 MİAK akreditasyonunun elde edilmesi ile birlikte 
programın kalitesini  artırmak amacı ile programın ruhuna ve yapısına aykırı 
olmayacak şekilde küçük ölçekli iyileştirmelere gidilmiştir. 

Bu kapsamda yapılan değişikliklerin nedenleri olarak: 

- MIAK önerileri  (Ulusal Akreditasyon Kurulu), 
- Uluslararası akreditasyon ve tanınırlık (NAAB, RIBA), 
- Bir önceki programdaki teknik (terminoloji vb.) sorunların giderilmesi, 
- Ders kredileri ve bu kapsamda ders tanımlarında gerekli değişiklikler 

olarak söylenilebilir. 
-  

MİAK Sonrası Değişiklikler (2011-) 

 MİAK sonrası yapılan son değişiklikler, 4 alt başlıkta özetlenebilir. Bu 
kapsamda, yeni önerilen derslerle ilgili değişiklikler; ders içeriklerindeki değişiklikler, 
yapı dersleri kapsamındaki içerik değişiklikleri, tasarım stüdyosu kapsamında yapılan 
değişiklikler olarak açıklanabilir. 

-Yeni Önerilen Derslerle ilgili değişiklikler: 

Akreditasyon çalışmaları sırasında, Mimarlık Bölüm Başkanlığı, program bünyesinde 
ihtiyaç duyulan alanlarda seçmeli (üniversite seçmelisi ve alan seçmelisi) derslerin 
önerilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda; ARCH 428 Mediterranean Vernacular 
Architecture; ARCH 317 Multidisciplinary Dialogues on Design Issues; ARCH 325 
History of Art; ARCH 305 Architectural Drawing And Presentation Techniques; ARCH 
306 Interior Design; ARCH 373 Life Safety; ARCH 428 Evolution of Space and 
Furniture in Time, başlıklı seçmeli dersler programa eklenmiş ve bu bağlamda farklı 
dönemlerde açılmıştır. 

 -Ders İçeriklerindeki Değişiklikler: 

Bazı ders içerikleri üzerinde, küçük ölçekli  teknik değişiklikler (kelime vb.) yapılırken, 
bazı derslerde akreditasyon sürecinde verilen öneriler doğrultusunda farklı bir 
yapılandırmaya gidilmesi gerektirmiştir. Program değişikliği kapsamında tüm yaz 
stajları (ARCH 190, ARCH 290, ARCH390) yeniden ele alınmıştır. Bu doğrultuda, 
öğrenciden beklentiler daha net ortaya konmuş, zaman ve  dersin kapsamı daha 
açıklayıcı bir şekilde düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle, Yaz Stajı 1 (ARCH190) 
kapsamında, ilk etapta en az  10 gün içerisinde ölçüm çalışmalarının tamamlanması, 
ikinci etabın ise, atölye çalışması/teknik gezi şeklinde ele alınıp, en çok 10 günlük süreç 
içerisinde tamamlanması kararlaştırılmıştır. Aynı zamanda hem atölye çalışmasının 
hem de teknik gezinin, güz ara döneminde de gerçekleşebilmesine imkan verilmiştir. 
ARCH 290 stajı içeriği ise, öğrencilerin belirli inşaat alanlarında yürütülen şantiye 
çalışmalarına katılımları ve bu çalışmaların belgelenmesinden oluşmaktadır. Bölüm 
tarafından hazırlanan staj rapor dosyasının doldurulup belgelerle desteklenerek 
şantiye sorumlusu tarafından da onaylanması beklenmektedir. ARCH 290 stajının 



8 
 

toplam süresi 25 iş günüdür. ARCH 390 stajı mimarlık ofislerinde tamamlanmakta ve 
bu staj kapsamında öğrencilerin çeşitli mimari tasarım proje süreçlerinde yer almaları 
beklenmentedir. 25  gün olarak kurgulanan ofis stajı raporlarının belgelerle birlikte 
bölüme teslim edilmesi ile ARCH 390 stajının gerekleri tamamlanmaktadır. 

 -Yapı Dersleri Kapsamındaki İçerik Değişiklikleri: 

Strüktür ve yapı derslerinde herhangi bir içerik tekrarını önlemek açısından belirli 
düzenlemeler yapılmıştır. Yeni  kurguda ARCH 244 - Architectural Construction and 
Materials- II (Mimari Yapım Teknikleri ve Malzeme- II) dersi kapsamında,  öğrencilerin 
konu ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak verecek bir biçimde, geniş 
açıklıklı çatı strüktürleri, merdiven, pencere ve kapı detayları konuları işlenmektedir. 
Ders kapsamında, tüm farklı yapım teknikleri ile birlikte özel bitirme detayları ele 
alınmaktadır. 

ARCH 347 -  Architectural Construction And Materials III (Mimari Yapım Teknikleri ve 
Malzeme-III) dersi kapsamında, prefabrike bina yapım teknikleri çerçevesinde çeşitli 
konular ele alınmaktadır. Teorik olarak tüm yapım yöntemleri ile birlikte, uygulamada 
yapılmış bazı örnekler de bu ders kapsamında öğrenciye aktarılmaktadır. ARCH 342 - 
Working Drawings (Çizim Yöntemleri) dersinin içeri, öğrencilerin iki boyutlu bilgisayar 
destekli çizim çerçevesinde beceri kazanmaları yönünde revize edilmiştir. Bu ders, 
öğrencilerin profesyonel  anlamda teknik çizim konusundaki mevzuata da hakim 
olması yönünde geliştirilmiştir. Daha önce seçmeli olarak verilen bu ders, yeni durumla 
birlikte zorunlu ders kapsamına alınmıştır. 

 -Tasarım Stüdyosu Kapsamında Yapılan Değişiklikler: 

ARCH 391- Architectural Design Studio- III; ARCH 392 - Architectural Design Studio 
IV- and ARCH 491- Architectural Design Studio V- kapsamlarında içerik değişikliklerine 
gidildi. Bu kapsamda ARCH 391- Architectural Design Studio III, kentsel problemlere 
yönelik cözüm getirme yönünde ele alınacak şekilde revize edilmiştir. Sosyal konularla 
birlikte, tasarım niteliği, açık, yarı açık ve kapalı alanlar arası hierarşik örüntü ele 
alınarak, kent mobilyası, kentsel bütünlük gibi konuları da içerecek şekilde değişiklik 
yapılmıştır. 

Daha önce hazırlanan MİAK akreditasyon raporlarında, adada olmanın ve adanın tarihi 
ve kültürel değerlerinin DAÜ Mimarlık Bölümü açısından olumlu yanlar olduğu, adanın 
bağlam açısından bir kısıtlılığa sebep olmasının ise olumsuz olarak 
değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Kıbrıs’ta mevcut olan yerleşimlerden daha 
kozmopolit kentsel dokunun da, mimari eğitim sürecinin bir parçası olması gereğinden 
yola çıkılarak, ARCH 392 Mimari Stüdyo III dersinin, ada dışında, metropol ölçeğinde 
yapılaşmanın olduğu bağlamlarda ele alınması yönünde revizyona gidilmiştir. 

ARCH 491 Mimari Tasarım Stüdyosu V ise, diğer stüdyolardan farklı olarak geniş 
açıklıklı mekan problemleri ile bütünlüklü yapım ve servis sistemler kapsamında ele 
alınmıştır. Daha karmaşık tasarım problemleri/ bina çözümleri doğrultusunda 
arkitektonik normların öne çıkması hedeflenmiştir. 

Aynı zamanda teori-uygulama ve laboratuvar saatlerinde de bazı değişikliklere 
gidilmiş, bu bağlamda eklemeler ve çıkarmalar yapılmıştır. Uygulamada olan mevcut 
iki bariyer sistemi tek bariyerli sistemle değiştirilmiştir. Bu kapsamda, ardışık derslerde 
bazı değişiklikler yapılmış ve belirli esneklikler oluşturmak açısından, ardışık 
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derslerden bazıları programdan çıkarılmıştır.  ARCH 491 Mimari Tasarım Stüdyosu V 
ön şartlı/ bariyer ders olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikler doğrultusunda ortaya 
çıkacak  istisnai uygulamalar Bölüm Kurulu kararına bırakılmıştır. 

Bu kararlar, Bölüm Kurulu tarafından 07.06.2013 ve 26.09.2013 (karar numaraları: 
12/13 Spring- 3/1, 13/14 Fall-1/1) tarihlerinde alınmış, Fakülte Kurulu tarafından 
09.07.2013 ve 02.10.2013 tarihlerinde (karar numaraları: FK 013/03 – 2, FK013/05 – 
2) onaylanmıştır.  

1.2.2. Programın Misyonu ve Vizyonu 

Programın misyonu ve vizyonu ile ilgili gerçekleşen stratejik plan çalışmasında, 
Bölüm’ün misyonu: ‘Geleceğin meslek insanlarını, bilim insanlarını ve karar vericilerini 
etik ve eleştirel düşünceye sahip, aynı zamanda sosyal, kültürel ve çevresel konulara 
duyarlı olarak yetiştirmektir. Bu kapsamda, stüdyo merkezli müfredat benimsenip, 
çağdaş eleştirel düşünce biçimleri ve araştırma odaklı öğrenim vurgulanarak, teori ve 
pratiği birleştiren lisans ve yüksek lisans programlarından oluşan bir yapıya sahip 
olmak’ şeklinde ortaya konmuştur (Ek 1.2.2.1 Stratejik Plan 2017). 

Mimarlık Bölümü, sahip olduğu çok kültürlü öğrenci profili ile yaşam boyu öğrenim ve 
araştırma yöntemleri konusundaki olanakları, araştırmalara imkan veren zengin veri 
bankası ve kaynaklar sağlayarak dünyanın farklı bölgelerinden, nitelikli çeşitlilikleri 
içinde barındıran ve eğitim alanı ile ilgili heyecan duyan öğrenci ve araştırmacıları 
bünyesinde barındırmak üzere imkanlar sağlamaktadır. Demokratik, katılımcı ve şeffaf 
yapısı ile bölüm, sürdürülebilir bir eğitim ortamı sağlanması çabasında olup 
akreditasyon süreçleri ile bu ortamı desteklemeye çalışmaktadır. 

DAÜ Mimarlık Bölümü programı, toplumun farklı sektörlerini yönlendirecek olan 
mezunlar yetiştirme hedefi doğrultusunda, öğrencilerine teknoloji, takım çalışması ve 
entellektüel gelişimi destekleyen, yenilikçi ve yaratıcı, güncel bir eğitim ve çeşitli 
aktivite imkanları sunmaktadır. Hızlı, küresel değişime ayak uydurabilen, güncel 
mimari konulara bilimsel ve yaratıcı çözümler üretebilen, mimarlık alanı ile ilgili 
gelişmelerde söz sahibi olacak mezunlar yetiştirmek bölümün ana hedeflerindendir. 

Stratejik plan çalışması kapsamında belirlenen Mimarlık Bölümü vizyonu ise, 
‘uluslararası tanınırlık bağlamında, Akdeniz bölgesindeki en iyi mimarlık eğitimi veren 
okullardan biri olarak,  yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda alan ile ilgili söz sahibi 
olmak’ şeklinde belirlenmiştir. Eğitimleri içinde sanat, bilim ve teknolojiyi barındıran, 
lisans ve yüksek lisans programları ile Mimarlık Bölümü, çok disiplinli eğitimini daha da 
ileri bir düzeye ulaştırmayı hedeflemektedir. 

Diğer bir deyişle, DAÜ Mimarlık Bölümü, uygulamakta olduğu ve çağdaş, teknolojik 
gelişmelere paralel olarak güncellediği programları ile, kuram ve uygulamanın 
bileşimini içinde barındırmaktadır. Bütüncül ve çağdaş ölçütlerde mimarlık lisans 
eğitimi  verebilmek, bu kapsamda sorumluluk bilinci yüksek, mimar ve akademisyenler 
yetiştirmeyi önemsemektedir. Mimarlık Bölümü, başta Doğu Akdeniz Bölgesi olmak 
üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde, nitelikli, ses getirecek yapıların, nitelikli yaşam 
alanlarının tasarlanmasında ve yapımında payı olacak mezunlar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. 

Mimarlık Bölümü’nün ana amacı, seçkin bir akademik kadro ile eğitime disiplinlerarası 
bir yaklaşımla bakarak, geleceğin mimarlarını gerekli tüm bilgi ve yetenek ile donatıp, 
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hızla gelişen teknoloji ve çevre şartlarına ayak uyduracakları ve rasyonel oldukları 
kadar yaratıcılıkları ile de günümüz mimarisine eleştirel bir bakış geliştirmelerini 
destekleyecek bir eğitim vermektir. Bu eğitim programı doğrultusunda, mezunlardan, 
yüksek sorumluluk sahibi, öncü kişilikleri ile çağımızın kaçınılmaz gereği olan grup 
çalışmalarına katılımcı, dinamik mimarlar olarak çevrelerinin yaşam kalitesinin 
yükseltilmesine de katkıda bulunmaları beklenmektedir. Ayrıca, sadece tasarım ve 
karar verme yeteneklerinin yanısıra, proje uygulamalarında yöneticilik yetenekleri ile 
de donatılmaları amaçlanmaktadır. 

Program değişiklikleri yapılmış olmasına rağmen, programın misyonu korunmuş ve 
son olarak 2017-2022  yılında üniversitenin stratejik plan çalışması öncesinde Mimarlık 
Fakültesi ve bölümlerinde gerçekleştirilen stratejik plan atölye çalışmalarında SWOT 
yöntemi ile Mimarlık Bölümü’nün misyonu yukarıda tanımlandığı şekli ile belirlenmiş ve 
geçmiş çalışmalar ile tutarlılık içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. (Ek 1.2.2.2- Stratejik 
Plan 2012) 

1.3. Program-Kurum İlişkisi 

Mimarlık Bölümü, 1991 yılında Mühendislik Fakültesi’nin bir programı olarak eğitim 
vermeye başlamış, 1997’de yeni kurulan Mimarlık Fakültesi bünyesine taşınmıştır. 
Mimarlık Fakültesi bugün Mimarlık ve İç Mimarlık lisans programları, yüksek lisans 
programları (Mimarlık Bölümü: 2 yıllık MS in Architecture; 1 yıllık-tezsiz- MArch in 
Architecture; 2 Yıllık MS in Urban Design; İç Mimarlık: 2 yıllık MS in Interior 
Architecture; 1 yıllık –tezsiz- M.Int.Arch) ve Mimarlık Doktora Programı, idari ve 
akademik kadrolarının özverili çalışmaları ile sürekli ve istikrarlı bir biçimde 
gelişmektedir. Avrupa Mimarlık Eğitim Birliği (EAAE) üyesi olan Mimarlık Fakültesi, 
yurtdışı ilişkileri ve uygulanan çağdaş eğitim yöntemleri ile kalitede zirveyi yakalamayı 
amaçlamakta, akademik ve iş çevreleri içinde zorlanmadan sorumluluk üstlenebilecek 
nitelikli mezunlar vermektedir. K.K.T.C. sınırları içerisinde kendi alanında en eski ve 
en iyi fakültesi olan DAÜ Mimarlık Fakültesi, Türkiye genelinde Mimarlık alanında 
eğitim veren okullar sıralamasında üst sıralarda olabilme gayreti içindedir. 

Mimarlık Fakültesi’nin 2016–2017 Akademik Yılında, 1191’i lisans, 80’i yüksek lisans 
ve 97’si doktora düzeyinde olmak üzere toplam 1368 öğrencisi bulunmaktadır (EK 
I.3.1). Öğretim kadrosu ise, 2016–2017 Eğitim ve Öğretim Yılı itibarı ile 38 tam zamanlı 
öğretim üyesi (8 Prof. Dr., 15 Doç. Dr., 15 Yrd. Doç. Dr.) ve 2 tam zamanlı öğretim 
görevlisi (biri Doktoralı); 38 yarı zamanlı öğretim elemanı ve 45 araştırma görevlisinden 
(Mimarlık:23; İç mimarlık:14;  Dekanlık:8) oluşmaktadır. 

3000’in üzerinde mezunu olan Mimarlık Fakültesi (Tablo 1.3.1), bölümlerin eğitim 
programlarını en iyi biçimde yürütebilmeleri, eğitimi destekleyen etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi, Türkiye ve diğer ülkelerde saygın mimarlık okulları ve diğer 
kuruluşlarla iletişim ve iş birliği sağlanması, topluma hizmet verilmesi vb. konularda 
bölümlere her türlü desteği vermekte ve aynı zamanda rektörlük bağlamında da 
desteklenmektedir. Eğitim yaklaşımı ve öncelikleri tüm akademik düzeylerde (kurum-
fakülte-bölüm) paylaşılmaktadır. Üniversitenin vizyon, misyon, amaç ve stratejileri 
kapsamında, DAÜ Mimarlık Fakültesi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun da uluslararası 
akreditasyon çalışmaları önceliğinde ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda birlikte 
eğitim,öğrenim ve çeşitli faaliyetlerle bu kapsamda yol almaktadır. 
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Tablo 1.3.1. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezun Sayıları 
PROGRAM ÖNLİSANS LİSANS MASTER PH.D. TOPLAM  
MİMARLIK 6 1786 252 44 2088  
İÇ MİMARLIK 1 717 50   768  
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ 
TASARIMI   47     47  
KENTSEL TASARIM      36   36  
İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)   114     114  
MİMARLIK (TEZSİZ)     52   52  
TOPLAM 7 2664 390 44 3105  
 
Stratejik plan bu kapsamda koordinasyondaki en belirleyici doküman olarak 
bağlayıcılığa sahiptir. Plan, kısa, orta ve uzun vadedeki hedef, strateji ve politikaları 
içermenin yanısıra, planlama, uygulama ve  izleme/denetim konularında bir rehber 
özelliği göstermektedir.  
  
Üniversite kalite güvence kapsamında, eğitim kalitesinin geliştirilmesi yönünde, 
fakülteler içerisinde kalite kültürünü sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla bir kitapçık 
hazırlanmıştır. 
(http://emu.edu.tr/announce/Isssu-EMU/EMUQAShandbook.htm). Bu kapsamda, 
akademik programların kalitesinin arttırılması, araştırma ve yönetsel işleyişteki rol ve 
önemin altı çizilmiştir. Bölüm başkanları, bölüm kurulu, ilgili komisyonlar, ad-hoc 
komisyonları (geçici) eğitim kalitesinin geliştirilmesi yönündeki ortak işleyişi 
desteklemektedirler.  
 
Mimarlık Bölümü-Fakülte-Kurum arasında, eğitim kapsamında stratejik planlar 
doğrultusunda bir koordinasyon bulunmaktadır. Beş yıllık stratejik planlar üniversite, 
fakülte ve bölümler çerçevesinde oluşturulmakta, bu kapsamda yatayda bölüm 
içerisinde, ve dikeyde üniversite, fakülte ve bölüm arasında bir koordinasyon 
sağlamaktadır. Aynı zamanda, bu kurgu idari açıdan da hiyerarşik bir ilişki 
çerçevesinde ilgili kurul, komisyon ve ad-hoc komiteler kapsamında rektörlük, 
fakülteler, bölümler arasında bir koordinasyon gerçekleşmektedir. 
 
Bu kapsamda, bölümün öncelikleri; 
 

-Bilgi ve bütünlüklü eğitim kapsamında, yerel ve küresel ölçekte problemlere 
karşılık verebilmek, 
-Akademik ve profesyonel kapasiteyi arttırıp, uzmanlıklar kapsamında 
danışmanlık hizmeti verebilmek ve toplumsal farkındalığı artırmak, 
-Ulusal ve uluslararası eğitim kurumları arasında tecrübe paylaşımı ve işbirliği 
anlamında akreditasyon temelinde ortak çalışma zemini oluşturmak, 
-Yerel ve merkezi yönetimlerle  işbirliği geliştirmek, sürdürülebilirlik temelinde 
araştırma proje ve uygulamalarda birlikte çalışabilmek, 
-Sürdürülebilir gelişme ve çevre politikaları/programları çerçevesinde eğitim 
vermek olarak sıralanabilir. 
 
 
 

 

http://emu.edu.tr/announce/Isssu-EMU/EMUQAShandbook.htm
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Bu öncelikler doğrultusunda; 
 

-Çok disiplinli bir yaklaşım oluşturmak, 
-Şeffaf yapıda bir yönetişim anlayışı benimsemek, 
-İlgili kurumlarla eğitim ve öğrenim kapsamında ortaklıkları güçlendirmek ve 
yeni ortaklık modelleri oluşturmak 
-Sürdürülebilir İşleyiş Şemaları Oluşturmak, 
-Finansmanların verimli kullanılabilmesi için politikalar oluşturmak. 

 
Bölümler arası ortak birinci sınıf eğitimi (FARC), aynı zamanda fakülte bölümleri arası 
alınan şeçmeli dersler, öğrenciler arası iletişim ve eğitimdeki farklılıkları 
desteklemektedir. Diğer fakültelerden sağlanan servis dersleri (ingilizce/ matematik/ 
bilgisayar vs.), fakülteler arası destek ve paylaşıma imkan verirken, müfredatta yer 
alan üniversite seçmelileri kapsamında da diğer fakültelerden çeşitli dersler 
alınabilmektedir. 
 
 

 

 
Tablo 1.3.2 Fakültenin Örgütsel Çerçevesi 
 
Bu kapsamda, eğitimle ilgili tüm aktivitelerden, koordinasyon ve işleyişten bölüm 
sorumlu olup, akademik ve idari  işlerin gerçekleşebilmesi için bölüm başkanı ve 
yardımcısı ilgili bölümün koordinatörleri ile birlikte çalışmaktadırlar. Bölümün çatısı 
altında, farklı akademik/ eğitim konularında çalışmak üzere oluşturulan komiteler 
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arasında iş dağılımı yapılmakta ve komiteler bölüm başkanlığı tarafından koordine 
edilmektedirler (Bkz. 1.7.1.a, Tablo 1.7.5)  Tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan 
bölüm kurulu tüm görüş geliştirme, karar alma ve paylaşımlar için etkin bir platform 
misyonunu üstlenmektedir. Öğrencilerle ilgili konuların görüşülme süreçlerinde, ilgili 
bölüm/ fakülte öğrenci temsilcisi de bu toplantılarda yer alabilmektedir. 
 
Programın içinde yer aldığı akademik birim ve kurumun yönetsel örgütlenme yapısı 
aşağıdaki biçimde ele alınır. ‘Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Görev 
Şemaları’na ilgili link’ten: 
 http://mevzuat.emu.edu.tr/content.htm;  
http://mevzuat.emu.edu.tr/Tuzukler/6-1_AkdPersKadroCal.htm ulaşılabilmektedir. 
 
Fakülte’nin idari yapısı ise, akademik ve idari bağlamda iki ana yapılanmadan 
oluşmaktadır. Fakülte Yönetim Kurulu (dekan/ dekan yardımcıları/ bölüm başkanları), 
genel işleyişle ilgili yetkili mekanizmadır ve fakülte içerisindeki faaliyetleri koordine 
etmekte, işbirliğine imkan vermektedir. Fakülte Kurulu’nda ise, tüm farklı 
kademelerden akademik personelle birlikte öğrenciler de kendileri ile ilgili konularda  
temsil edilmektedir. Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları, bölüm 
başkanları, profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 3; doçentlerin kendi aralarından 
seçecekleri 2; yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 1 ve öğretim 
görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri 1 temsilciden oluşur. Bölüm başkan 
yardımcıları ve dekanlık koordinatörleri ise, Fakülte Kurulu toplantılarında gözlemci 
olarak bulunmaktadırlar. Aynı zamanda, öğrencilerin de kendilerini ilgilendiren 
konularda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi’ne göre (Ek 1.3.2), 
ilgili kurullarda temsiliyet hakları bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Bölüm/Program 
öğrenci temsilcileri, Bölüm başkanlarının uygun göreceği öğrencilerle ilgili konuların 
görüşülmesi sırasında oy hakkı olmaksızın katılmak üzere Bölüm Kurulu’na davet 
edilir.  
 
Fakülte/Okul/Yüksekokul öğrenci temsilcileri, Dekan/Okul/Yüksekokul Müdürü’nün 
uygun göreceği öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında oy hakkı olmaksızın 
katılmak üzere Fakülte/Okul/Yüksekokul Kurulu’na davet edilir. Öğrenci Konseyi 
Yürütme Kurulu Başkanı, öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Rektör 
tarafından Senato’ya ve Üniversite Yönetim Kurulu’na oy hakkı olmaksızın davet edilir. 
 

http://mevzuat.emu.edu.tr/content.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/Tuzukler/6-1_AkdPersKadroCal.htm
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Tablo 1.3.3 Fakültenin İdari Yapısı 
 

DAÜ, Mimarlık Fakültesi ve  Mimarlık Bölümü akademik ve idari yapısı ilişkin 
organizasyon şeması Tablo 1.3.2 ve 1.3.3’de  verilmiştir. Bu tablo sadece bölümün 
işleyişini değil, fakülteden başlayarak tüm idari yapıyı da göstermektedir. Bölümde 
akademik kararlar Bölüm Kurulu tarafından alınmaktadır. Bu kararlar ışığında ise, 
yürütme bölüm başkanı tarafından, bölüm başkan yardımcısı, idari personel ve bölüm 
komiteleri yardımcılığıyla sürdürülmekte, bu süreçte bölüm öğretim elemanlarının 
görevleri dengeli bir şekilde paylaşmasına dikkat edilmektedir. 

DAÜ’de görev yapan yönetsel kadronun görev ve sorumlulukları ‘Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Akademik Personelin Görev Şemaları’ çerçevesinde tanımlanmıştır. 

Bu kapsamda, Rektör; Üniversitenin bir bütün olarak amaçlarına uygun çalışmasını, 
eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma düzeyinin yükseltilmesini, Fakülte ve diğer 
organların yasa, tüzük, yönetmelik ve programlara uygun bir biçimde yürütülmesini 
sağlar. Yasadaki kadrosu ile ilgili öngörülen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve 
sorumlulukları taşır. Vakıf Yöneticiler Kurulu’nca verilecek diğer uygun görevleri yapar. 
Beş yıllık bir süre için atanan rektörün görev süresi, karşılıklı anlaşma ile 2 yıla kadar 
inebilir. Rektör yardımcıları, rektöre görev, yetki ve sorumluluklarının yürütülmesinde 
yardımcı olmak ve Rektör tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapmakla 
sorumludurlar. 

Fakültelerde, dekan yetki ve sorumlulukları kapsamında fakültenin ve birimlerin 
yöneticisi ve temsilcisidir. Rektörlük tarafından kendisine verilecek uygun görevleri 
yapar. Üç yıllık bir süre için atanan dekanın görev ve yetkileri, fakülte Kurullarına 
başkanlık etmek; fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak; her öğretim 
yarıyılı sonunda veya istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre 
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rapor vermek; fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe 
bildirmek; fakülte birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve 
denetim görevini yapmak; ve rektörce kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Dekan yardımcıları ise dekana görev, yetki ve sorumluluklarının yürütülmesinde 
yardımcı olmak, dekan tarafından verilecek diğer uygun görevleri yapmak için  3 yıllık 
bir süre için atanır. 

Üç yıllık bir süre için atanan bölüm başkanı, bölüm kuruluna başkanlık etmek; eğitim-
öğretim işlerini düzenlemek; bölüm ihtiyaçlarını saptamak ve dekana duyurmak; 
bölümünde görevli personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak; diğer 
bölümlerle işbirliği yapmak; ve bu yasa ile dekanı tarafından verilecek diğer uygun 
görevleri yapmaktır. Bölüm başkan yardımcısı, bölüm başkanına görev, yetki ve 
sorumluluklarının yürütülmesinde yardımcı olup,  bölüm başkanı tarafından verilecek 
diğer uygun görevleri yapmakla yükümlüdür. 

Vakıf Yöneticiler Kurulu, vakfın ve üniversitenin en yüksek karar organıdır ve 9 üyeden 
oluşur.  Vakıf Yöneticiler Kurulu başkan ve üyeleri, bakanlar kurulunun önerisi üzerine 
Cumhurbaşkanınca 6 yıllık bir süre için atanırlar. Vakıf Yöneticiler Kurulu, vakıf ile 
üniversitenin ve onu oluşturan birimlerin en yüksek düzeyde karar organıdır. 

Denetleme kurulu: vakfın ve üniversitenin akademik faaliyetleri dışındaki 
çalışmalarının,  yasa ve yasaya uygun olarak çıkarılacak tüzük ve yönetmelik 
kurallarına uygunluklarını ve yapılacak harcamaları bütçe ve bunun uygulama esasları 
göz önünde tutularak denetlemek; eğitimle ilgili bakanlığın isteği üzerine vakıf 
yöneticiler kurulunun işlemlerine giren tüm konularda inceleme ve araştırma yaparak 
raporlar hazırlamak ve bakanlığa sunmak; vakfın amaçlarına ulaşma yönündeki 
çalışmalarını değerlendiren yıllık rapor hazırlamak; ve yıllık denetleme ve 
değerlendirme raporlarını, cumhurbaşkanına, başbakana, eğitimle ilgili bakanlığa ve 
yöneticiler kurulu başkanına sunmaktır. 

Üniversite’nin işleyişindeki  organlar aşağıdaki gibi olup, bu organlar arasındaki işleyiş 
yasa tarafından tanımlanan görev ve sorumluluk ilkeleri temelinde gerçekleşmektedir 
(http://mevzuat.emu.edu.tr/content.htm). 

Üniversite: rektörlük, senato, üniversite yönetim kurulu, dekanlıklar, fakülte kurulları, 
fakülte yönetim kurulları, enstitü müdürlükleri, yüksekokul müdürlükleri ve bölüm 
başkanlıklarından oluşur. 

Senato: rektörün başkanlığında rektör yardımcıları, dekanlar, fakültelere bağlı bölüm 
başkanları, üniversiteye bağlı enstitü ve okul müdürleri, profesörlerin kendi aralarından 
seçecekleri 3; doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 2; yardımcı doçentlerin kendi 
aralarından seçecekleri 1 ve öğretim görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri 1 
temsilciden oluşur. 

Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin yönetiminde rektöre yardımcı bir organdır ve 
rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, genel sekreter, dekanlar, enstitü ve okul 
müdürlerinden oluşur. Üniversite yönetim kurulu, rektörün çağrısı ile toplanır. 

Fakülte Kurulu: Dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları, fakültenin bölüm 
başkanları, profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 3; doçentlerin kendi aralarından 
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seçecekleri 2; yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 1 ve öğretim 
görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri 1 temsilciden oluşur. 

Bölüm Kurulunun Oluşumu: Bölümün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 
döner sermaye faaliyetlerinin saptanması ve bu faaliyetlerle ilgili esasların planlanması 
ve programa bağlanması hususlarında karar oluşturmak; bölümün yatırım ve bütçe 
tasarılarını hazırlamak; bölüm başkanının, bölümün yönetimi ile ilgili getireceği 
konularda görüş bildirmek; ve  bu yasa ile bölüm başkanınca kendisine verilen diğer 
görevleri yapmak. 

Mimarlık Fakültesi, üniversite genelindeki Eczacılık, Eğitim, Fen ve Edebiyat, Hukuk, 
İletişim, İşletme ve Ekonomi, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Turizm 
fakültelerinden biri olup diğer fakültelerle lisans ve yüksek lisans (ders/tez/proje) 
kapsamında gerektiğinde işbirliği içerisinde çalışabilmektedir. 

1.4. Programın Özdeğerlendirme Çalışmaları 

Program özdeğerlendirme çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir: 
 

- Özdeğerlendirme süreçleri, 
- Programın güçlü ve zayıf yönleri ve ilerlemeleri, 
- Eleştiri, değerlendirme, öneri ve hedefler. 

1.4.1. Özdeğerlendirme süreçleri 

DAÜ Mimarlık Bölümü, özdeğerlendirme yapmak için, çeşitli yöntemleri 
kullanmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:  
 
a. Ulusal ve uluslararası akreditasyon ve denklik girişimlerinde bulunarak;   

- MİAK değerlendirmesi 2011 yılından beri devam etmektedir. 
- NAAB (National Architectural Accrediting Board) değerlendirmesi sonucunda 

2016 yılında denklik (substantial equivalency) alınmıştır.  
- RIBA Geçerlilik (Validation) süreçleri başlatılmış ve devam etmektedir.  

 
b. Öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmeler; 

- DAÜ Rektörlüğü 1997-1998 akademik yılından beri öğrenciler tarafından 
doldurulan bir anket yolu ile öğrencilerin dersleri ve o dersleri veren 
akademisyenleri değerlendirmesini sağlamaktadır. 

- Çeşitli dersler içinde yapılan değerlendirmeler 2006 yılında başlamış, ancak 
Mimarlık Bölümü tarafından düzenli bir biçimde anketler uygulanmaya 
başlanınca bu tekil değerlendirme çabalarına gerek duyulmamaya başlanmıştır.    

- Mimarlık Fakültesi, 2010 yılında fakültenin fiziksel koşullarını değerlendirmek 
amacı ile kapsamlı bir değerlendirme yapmış ve bunu binalarda yapılan pek çok 
tadilat işlemleri izlemiştir. 

- Mezuniyet projesi öğrencilerinin, 2009 yılından beri her dönem sonunda bir 
anket aracılığıyla yaptığı değerlendirmeler, 2016-2017 Bahar dönemi sonunda 
anket boyutunu küçültmek amacı ile, ARCH292 (Architectural Design Studio II) 
ve ARCH492 (Graduation Project) öğrencilerine uygulanacak şekilde iki gruba 
bölünmüştür. 
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c. Mezunlar tarafından yapılan değerlendirmeler; 
- Mimarlık Bölümü tarafından, ilk olarak 2010 yılında, 18 mezuna ulaşılarak bir 

anket düzenlenmiştir. Bu anketin sonuçları 2011 MİAK raporunda 
bulunmaktadır. 

- Mimarlık Bölümü tarafından, ikinci kez 2013 yılında, 92 mezuna ulaşılarak bir 
anket düzenlenmiştir. Bu anketin sonuçları ise, 2014 yılında hazırlanmış olan 
NAAB raporunda bulunmaktadır. 

- Mimarlık Bölümü tarafından, 2017 yılında, 1600’ün üzerinde mezuna ulaşılmış 
ve 171 mezunun gönüllü katılımı ile bir anket düzenlenmiştir. Bu anketin 
sonuçları bu MİAK raporunda sunulmaktadır. 

- DAÜ Rektörlüğü de, hem Kariyer Günleri aracılığı ile, hem de 2013 yılında 
elektronik olarak yapılan bir anket yolu ile, çok sayıda mezuna ulaşmış ve 
memnuniyetlerini ölçmüştür. 

- Mimarlık Bölümü, A-POP (Architecture Profession Orientation Program) 
aracılığı ile, mezunların memnuniyeti konusunda kapsamlı bilgi edinmeye 2014 
yılında başlamıştır.  

 
d. Mezun işverenlerinin yaptığı değerlendirmeler; 

- Mimarlık Bölümü tarafından, 2013 yılında, 63 mezun işverenine ulaşılarak 
gerçekleştirilen değerlendirme NAAB raporunda sunulmuştur. 

- Mimarlık Bölümü tarafından, 2017 yılında, 71 mezun işverenine ulaşılarak 
gerçekleştirilen değerlendirme bu MİAK raporunda görülebilir. 

 
e. Akademik personel tarafından yapılan değerlendirmeler; 

- Stratejik plan hazırlık sürecine katılım, 
- Öğrenme çıktılarının, öğrenci ödev ve sınavlarının değerlendirmesi sırasında,  
- Bölüm Kurulu toplantılarında, 2006 yılından beri yapılmaya başlanan 

değerlendirmeler, 
- Tasarım Koordinasyon Komitesi toplantıları sırasında, tasarım derslerinin 

değerlendirilmesi,  
- Öğrenci ve araştırma görevlilerinin değerlendirmelerinin ortaya konması amacı 

ile 2010 yılından beri zaman zaman yapılan toplantılar,  
- 2010 yılında MİAK değerlendirmesi öncesinde bir ders grubu toplantısı 

yapılması ve 2016 yılından itibaren de alan bazli çalışma grubu toplantılarının 
sistematik bir değerlendirme yöntemi haline gelmesi, 

- Öğretim üye ve elemanlarının vermekte oldukları dersleri akreditasyon süreçleri 
sırasında bölüm kurullarında değerlendirmeleri, 

- Kalite Güvence Komitesi’nin 2012 yılından beri yapmakta olduğu araştırma 
çalışmalar. 

 
f. DAÜ Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen akademik personelin yükseltilmesi 

amaçlı değerlendirme.  
Aşağıda sırası ile bu değerlendirme türlerinin güncel durum ve sonuçları hakkında bilgi 
verilmektedir. 
 
1.4.1.1. Ulusal ve uluslararası akreditasyon ve denklik girişimleri 
DAÜ Rektörlüğü, tüm akademik birimlerin akreditasyonunu teşvik etmekte ve 
desteklemektedir. Bu nedenle, DAÜ içerisinde pek çok bölüm ulusal ve uluslararası 
akreditasyon almayı başarabilmiştir. Akreditasyon konusu, 2008 yılından beri DAÜ 
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Mimarlık Bölümü’nün gündemindedir. Bölüm, ilk akreditasyonunu MİAK’ndan 2011 
yılında altı yıllığına ve üçüncü yılda bir ara değerlendirme yapılacak şekilde almayı 
başarmıştır.  
 
NAAB (National Architectural Accreditation Board) denklik süreçleri (substantial 
equivalency) ile MİAK akreditasyon süreçleri arasında kayda değer benzerlikler vardır. 
Bu benzerlik, Mimarlık Bölümü’nü NAAB denkliğine başvurmak konusunda teşvik 
etmiş ve Mimarlık Bölümü NAAB denkliğini de 2015 yılında almıştır.  
 
Yaklaşık on yıla yayılan bu akreditasyon süreçleri sırasında, anlaşılmıştır ki, 
akreditasyon ve denklik çalışmaları, DAÜ Mimarlık Bölümü özdeğerlendirme 
süreçlerinin belkemiğini oluşturmaktadır. Tüm kurum üyeleri, dış değerlendirmeye 
açılmanın, özdeğerlendirmenin sağlıklı olmasına önemli katkılarda bulunduğunu 
farketmiş ve bu durumu samimiyetle benimsemiştir. Bu akreditasyon süreçleri, 
Mimarlık Bölümü’nde pek çok değişikliklerin yapılmasına neden olmuş ve yine 
anlaşılmıştır ki, özdeğerlendirmelerden yola çıkarak yapılacak değişiklikler, kurumun 
gelişmesi, nefes alması için elzemdir. Bünyesindeki özeleştiriyi bilen akademisyenlerin 
varlığı nedeni ile DAÜ Mimarlık Bölümü her zaman değişime açık olmuştur.      
  
DAÜ Mimarlık Bölümü RIBA (Royal Institute of British Architects) geçerliliğini de 
(validation) almak için 2013 yılında başvuru yapmıştır. Bölümün temel hedeflerinden 
biri stüdyo temelli bir eğitim gerçekleştirmek olduğu için Bölüm Kurulu, özellikle tasarım 
stüdyolarında üretilen öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesine dayalı olan RIBA 
geçerlilik süreçlerine de başvurulmasını uygun bulmuştur.   
 
MİAK ve NAAB beklentilerinin karşılanmasında, her dersin hangi genel eğitim 
kriterlerini gerçekleştirdiğini gösteren bir matriksin hem öğrenciler hem de akademik 
personel tarafından ayrı ayrı hazırlanması ve bu iki matriksin karşılaştırılması önemli 
bir yer tutmaktadır. Çünkü akademik personel tarafından hazırlanan matriks, hem 
kurumun kendine özgü tanımını oluşturmakta hem de MİAK ya da NAAB minimum 
beklentilerinin nasıl karşılanmasının hedeflendiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan 
öğrenciler tarafından hazırlanan matriks ise kurum tarafından benimsenmiş tanımın ne 
kadarının gerçekleştirilebildiğini ortaya koymaktadır. DAÜ Mimarlık Bölümü’nde 
akademik personel tarafından hazırlanan matriksin Bölüm Kurulları yapılarak ve 
öğrenciler tarafından oluşturulan matriksin ise düzenli yapılan anketler yolu ile 
hazırlanması uygun bulunmuştur. Bunlar hakkında bilgi akademik personel tarafından 
yapılan değerlendirmeler ve öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmeler 
kısımlarında ayrıntılı olarak verilmektedir. İki matriks arasındaki uyumsuzluklar, önceki 
akreditasyon ve denklik süreçleri ile de karşılaştırarak özdeğerlendirme kısmının 
sonunda sunulmaktadır. İki matriksi bir arada sunan bir üçüncü matriks ise öğrencilerin 
beklenilen yetkinlikleri karşılayıp karşılamadığı tartışılırken sunulmaktadır.  
 

Öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmeler 
Öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmeler üç grupta toplanabilir.  

- Rektörlük tarafından gerçekleştirilen öğrenci değerlendirmeleri, 
- Dar kapsamlı anket çalışmaları (dersler bağlamında ya da belli bir konuda), 
- Sistematik olarak her dönem tüm derslerin değerlendirilmesi ve/veya öğrenci 

matriksinin hazırlanması amacı ile Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen 
anket (ler). 
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Rektörlük tarafından her dersin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi amacı ile 
gerçekleştirilen araştırma 1997-1998 akademik yılından beri uygulanmaktadır ve adı 
da “öğretme etkinliği”dir (teaching effectiveness). Öğrencilerden düzenli olarak ve 
elektronik ortamda birer birer derslerini ve bu dersleri veren öğretim elemanlarını 
değerlendirmeleri istenmektedir. Bu işlem 2004-2005 akademik yılından itibaren 
elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu ankette öğrenciler önce kendilerini 
değerlendirmekte, sonra ders ve öğretim elemanının değerlendirmesine 
geçmektedirler. En son kısımda ise öğrencilerin öğretim elemanlarının performansları 
ile ilgili yazılı ifadeler kullanma imkanı da verilmektedir. Öğrenci istemediği sürece 
öğretim elemanları ve idarecilerin hangi öğrencinin nasıl bir değerlendirme yaptığını 
anlaması mümkün değildir. Sonuçta herhangibir ders için öğrencilerin 50%’den fazlası 
değerlendirme yapmışsa o dersin değerlendirmesi geçerli kabul edilmektedir. Bu 
değerlendirmeler hem öğretim elemanları, hem bölüm yöneticileri, hem Dekanlık, hem 
de Rektörlük tarafından son derece ciddiye alınmaktadır. Öğrenci 
değerlendirmelerinde sürekli olumsuz sonuçlar alan tam ya da yarı zamanlı öğretim 
elemanları üniversitede tutulmamaktadır. Tüm akademik personelin portallarında 
öğrenci değerlendirmesi sekmesi bulunmaktadır ve bu değerlendirmeler sözkonusu 
potallara girilerek görülebilir. Fakat 2004 yılında elektronik değerlendirmeye 
geçildiğinden beri her ders için 50% katılıma erişilmesi zorlaşmıştır. Mimarlık Bölümü 
önceleri her ders sırasında bilgisayar laboratuvarlarına gidilmesi için programlar 
yapmış, sonraları ise internete girebilen cep telefonlarının yaygınlaşması ile her ders 
içinde bu iş için zaman ayrılmaya başlanmıştır. Yapılan tüm değişikliklere ragmen bu 
katılım düşüklüğü problemi hala mevcuttur. Rektörlük tarafından, sadece 
değerlendirme yapan öğrencilerin ders notlarını görebilmeleri sağlanacak olursa bu 
problemin çözümünde yol katedilebilinecektir.     
 
Dar kapsamlı anket çalışmalarının ders değerlendirmesi amacı ile kullanılması, 
Mimarlık Bölümü dersleri öğrenci değerlendirmeleri düzenli olarak uygulanmaya 
başlanmadan önce de yapılmaktaydı. ARCH491 Architectural Project V ve ARCH492 
Architecture Graduation Project için 2006-2007 Bahar döneminde yapılan anketler, bu 
tür uygulamalara birer örnek olarak gösterilebilir. Özellikle de, stüdyo derslerinin 
uygulanmasında pek çok değişikliklere neden olan bu anketlerin sonuçlarına, 2011 
MİAK raporu içinde yer verilmiştir. Aynı şekilde, akreditasyon ve denklik çalışmaları 
öncesinde mekansal sorunların tespiti için yapılan anket çalışmaları, akreditasyon ve 
denklik süreçleri mekansal sorunların tespitini de sağladığı için, sonradan 
kullanılmamaya başlanmıştır. 2010 yılında, Mimarlık Fakültesi tarafından öğrencilerin 
fakülte mekanları hakkında ne düşündüğünü tespit etmek amacı ile yapılan bir anket 
çalışması, bu tür araştırmalara bir örnek olarak gösterilebilir. Bu anket sonucunda, 
fakültedeki pek çok mekansal sorun (çizim masaları ile ilgili sorunlar, eski stüdyoların 
kötü durumda olması, bilgisayar laboratuvarlarının sorunları ve tüm tuvaletlerin kötü 
durumda olması) tespit edilmiş ve NAAB denkliğinin gerektirdiği raporun 
hazırlanmasından önce, bunların çoğu (eski stüdyoların onarımı ve bilgisayar 
laboratuvarlarının sorunlarının çözümü hariç) çözümlenmiştir. Mekansal sorunlar 
konusunda kaydedilen güncel gelişmeler, bu raporun ilgili kısmı içerisinde, ayrıntılı 
olarak anlatılmaktadır.     
 
DAÜ Mimarlık Bölümü lisans programının, mezuniyet durumundaki öğrenciler 
tarafından sistematik olarak değerlendirilmesi 2009-2010 Bahar döneminde MİAK 
akreditasyonu için özdeğerlendirme raporu yazılırken başlamıştır. Bu 
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değerlendirmeler, herzaman akreditasyon veya denklik veren kurumların kriterleri 
gözönüne alınarak yapılmıştır. Öğrencilere, hangi derste hangi kriterleri karşılayan bir 
eğitim gördükleri sorulmuştur. 2010-2011 Güz Dönemi araştırmalarına dayanarak, 
MİAK özdeğerlendirme raporunda öğrencilerin “geniş kapsamlı tasarım,” “bina servis 
sistemleri,” “teknik dökümantasyon,” “detaylı tasarım geliştirme,” “tasarımın bağlamı 
ve müşteri,” “bina kabuğu sistemleri,” “bina program hazırlama,” “etik ve profesyonel 
yargı” ve “bina ekonomisi ve maliyet kontrolü” konularında kararlı olmadıkları 
belirtilmiştir. Aynı öğrencilerin, “liderlik,” “organizasyon ve yönetim” ve “araştırma” 
konularında kararlı olabildikleri tespit edilmiştir. MİAK için hazırlanan ilk raporda, o 
dönem geçerli olan bölüm misyonu, etik ve teknik becerilerin gelişimi konularını hedef 
olarak belirlediği için, “yasal sorumluluklar,” “etik ve profesyonel sorumluluklar,” “teknik 
dökümantasyon,” “bina kabuğu sistemleri” ve “bina servis sistemleri” konularındaki 
eksikliklerin öncelikle tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir. Aynı raporda, 
öğrencilerin araştırma becerileri ile eleştirel düşünme becerileri konularında kararlı 
hissetmelerinin, bu beceriler bölüm misyonunda da yeraldığı için olumlu bulunduğu 
belirtilmiştir. MİAK akreditasyonu 2011 yılında kabul edildikten sonra, DAÜ Mimarlık 
Bölümü tespit edilmiş olan sorunlara ciddiyetle yaklaşmış, müfredatta kısmi 
değişiklikler yapılmış ve 2014 yılında hem Mimarlık Bölüm Kurulu hem de DAÜ 
Senatosu tarafından bu müfredat kabul edilmiştir.               
 
NAAB denkliğine yönelik olarak rapor yazımı sırasında mezuniyet durumundaki 
öğrencilerle gerçekleştirilen 2013-2014 Bahar dönemi anketine göre öğrenciler “yaşam 
güvenliği,” “maliyetin gözetilmesi,” “çevresel sistemler,” “müşterinin mimari üzerindeki 
etkisi,” “yasal sorumlulular,” “kültürel çeşitlilik,” “işbirliği,” “proje yönetimi” ve “sosyal 
sorumluluklar” konularında kararlı olamamışlardır. Aynı anket sonuçlarına göre, 
öğrenciler “aynı anda rasyonel ve yaratıcı olma” ve “etik bir gereksinim olarak 
başkalarına zarar vermemek” konularında kararlı olamadıkları için, bölüm misyonuna 
da kısmen erişilemediği tespit edilmişti. Bu ankete göre öğrencilerin çoğunluğu “bina 
teknolojileri konusunda güncel bilgilere sahip olma,” “teori, araştırma ve uygulamayı 
birleştirebilme,” “dijital sunum teknikleri konusunda güncel donanıma sahip olma” ve 
“profesyonel takım çalışması içinde yer alabilme” konularında Bölüm misyonuna 
parallel olarak kararlı davranmış olmakla birlikte bu becerileri DAÜ’deki eğitimleri 
sırasında edinmediklerini belirtmişlerdir.    
 
2016-2017 Bahar Dönemi’nde, sözkonusu öğrenci anketleri, özellikle anket boyutunu 
küçültmek amacı ile (ki bu durum MİAK Ziyaret Takımı raporunda yer alan eleştirilerden 
biri idi) iki aşamada yapılmıştır. İlk iki yıl içinde yer alan dersler, ARCH292 Architectural 
Design Studio II final jürisi sırasında; son iki yıl içinde yer alan dersler ise, bölüm 
misyonunun değerlendirilmesi amacıyla, ARCH492 Architecture Graduation Project 
dersinin, her dönem sonunda yapılan eskiz sınavı öncesinde, elektronik ortamda 
gerçekleştirilmiştir. ARCH292 öğrencilerine sunulan anket, yoğun bir biçimde 
cevaplanmış ve her dersteki yanıtlama oranında, önceki dönemlerden iki misli daha 
yüksek bir düzey yakalanmıştır. Ancak, ARCH492 öğrencilerine bilgisayar 
laboratuvarlarında gerçekleştirilen eskiz sınavı öncesinde sunulan anket, önceki 
dönemlerin yarısı civarında bir cevaplama düzeyi ile sonuçlanmıştır. Bilgisayar 
laboratuvarında olması nedeni ile çok pratik gibi görülen bu yeni uygulama, mezuniyeti 
hedefleyen öğrencilerin eskiz sınavı öncesindeki psikolojik gerginliği nedeni ile kabul 
edilebilir olmasına ragmen, istenilen düzeyde bir başarıya erişememiştir. Bu durumu 
hemen farkeden dersin koordinatörü ve sorumlu araştırma görevlisi, anketin final 
jürisinde tekrar edilebileceği önerisinde bulunmuş olmasına rağmen, böyle bir 
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uygulamanın öğrenciler tarafından yanlış anlaşılabileceği düşünüldüğünden ilk anketin 
değerlendirme amacı ile kullanılması tercih edilmiştir.  
    
ARCH292 Architectural Design Studio II ve ARCH492 Architecture Graduation Project 
öğrencileri ile elektronik ortamda gerçekleştirilen bu anketler ve sonuçları Ek 
1.4.1.2.1.’de, bu sonuçlardan yola çıkılarak hazırlanan öğrenci matriksinin orijinali ile, 
değerlendirmede kullanılmış, sadeleştirilmiş hali Ek 1.4.1.2.2’de görülebilir. Orijinal 
matriks, doğrudan doğruya her bir ders için hangi kriterlerin kaç kez değerlendirildiğini 
göstermektedir. Öğrenciler, her ders için istedikleri kadar değerlendirme 
yapabildiklerinden, her ders için yapılan toplam tıklama sayısı farklıdır. Orijinal 
matrikste kırmızı ile gösterilen rakamlar, en yüksek ilk beş rakama, mavi ile gösterilen 
sayılar ise, sonraki en yüksek iki rakama işaret etmektedirler. Mavi ile işaretleme, 
özellikle tasarım türü derslerde, geniş kapsamı olan derslerde ve kırmızı ile işaretleme 
ise, beklenen sonuç elde edilememiş  olan derslerde kullanılmıştır. Kırmızı ve mavi ile 
gösterilen değerler, daha sonra sadeleştirilmiş matriksle ilgili rakamın, o ders için 
yapılan toplam değerlendirme sayısına oranı şeklinde ve yine kırmızı ve mavi olarak 
aktarılmıştır. Yüzdelik hesaplamaya, tüm dersler ve kriterler arasında sağlıklı bir 
kıyaslamaya imkan verebilmek amacıyla gerek duyulmuştur. Daha sonra, 
sadeleştirilmiş matrikste yer alan kırmızı ve mavi rakamların, öğrencilerin o derslerde 
edindiklerini düşündükleri bilgi ve becerileri yansıttığı kabul edilmiştir. Bu matrikse 
göre, öğrenciler tüm kriterlerin karşılandığını düşünmektedirler. Ancak, sadeleştirilmiş 
öğrenci matriksinde her ders için yapılan işaretlemeler ile Ek 1.4.1.2.3’de yer alan 
akademik personel tarafından hazırlanan matriks karşılaştırıldığında, Tablo 
1.4.1.2.1’de de görülebileceği gibi 2 derste tam uyuşmazlık (gri ile gösterilen dersler), 
17 derste ise kısmi uyuşmazlıklar (turuncu ile gösterilen dersler) ortaya çıkmıştır. Bu 
derslerle ilgili olarak da, bu derslerin öğrencilere kısmen de olsa beklenen kazanımı 
sağlamadığı düşünülmüştür. Sözüedilen tabloda iki matriks arasında uyuşan kriterler 
kırmızı ile gösterilmiştir. 
 
Tablo 1.4.1.2.1. Sadeleştirilmiş öğrenci matriksi ile akademik personel tarafından 
hazırlanan matriksin karşılaştırılması 

Zorunlu Ders 
kodu 

Öğrenci matriksi Akademik 
matriks 

Zorunlu Ders 
kodu 

Öğrenci matriksi Akademik 
matriks  

FARC101 1a,1b,1c,1d, 
2a,3a,3c,4b 

1a,1d 
 

ARCH246 1a,1b,1c, 
2b, 
3c,3d, 
5c 

3a, 
4c 

FARC103 1a,1b, 
2a,2b, 
3a 

1b ARCH252 1a,1b,1c, 
2b,2c, 
3a,3b,3c, 
4c 

1a, 
2d, 
3c 

FARC113 1a,1b,1c,1d, 
2b,2c, 
3b,3c 

1a,1c ARCH391 1a,1b,1c,1d, 
2a, 
3a,3b, 
4a 

1c, 
3b,3d, 
5a 

FARC102 1a,1b,1c,1d, 
3d 

1a,1d 
  

ARCH311 1a, 
2a,2b,2c, 
3b, 
4f 

2b,2c 

FARC104 1a,1b,1d, 
2a,2b 

1b, 
4b 

ARCH337 1a,1d, 
2b, 
3a,3c, 
4b,4c,4d,4f, 
5f 

4b 

FARC142 1a,1c,1d, 1a, ARCH347 1d, 4d,4f 
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2a,2b, 
3a,3b,3c, 
4b,4c 

3a, 
4b 

2b, 
3a, 
4b,4d,4f 

ARCH114 1a,1b,1c, 
3b,3c 

2b, 
3c 

ARCH355 1a,1c, 
2a,2b, 
3b,3c,3d 

3b,3d, 
5e 

ARCH291 1a,1b,1c,1d, 
2b,2c, 
3c 

1d, 
3c,3d 

ARCH385 1a,1b,1d, 
2a,3d, 
4a, 
5a,5g 

1b 

ARCH213 1a, 
2b, 
3a,3c,3d 

3a,3b,3c ARCH290 1b, 
2b, 
3a, 
4b,4e,4f, 
5a,5d,5e,5g 

5g,5j 

ARCH225 1a, 
2a,2b,2c, 
3b 

2a,2b ARCH392 1a,1d, 
3a,3d, 
4a,4b 

1d, 
3c, 
4a 

ARCH235 1a,1c, 
2a, 
3a, 
4b 

4b ARCH312 1a, 
2a,2b, 
4d 

2a,2b 

ARCH243 1a,1c, 
2a,2b, 
4a,4b,4c,4d,4e,4f, 
5c 

4f, ARCH342 1a, 
4a,4f,4g, 
5b,5f,5g,5j,5k 

5b,5i,5j, 

ARCH281 1a,1b,1c, 
2b, 
3b 

1b ARCH348 1a,1b,1c, 
2c, 
3b,3c,3d, 
4b,5g,5h 

4e 

ARCH190 1a,1b,1c, 
2b,2c, 
3a, 
5e 

5e,5j ARCH491 1a,1b,1c,1d, 
2b, 
3a,3b,3c, 
4a,4b,4e, 
5a 

5a,5b,5e 

ARCH292 1a,1b,1c,1d, 
2b, 
3c,3d, 
4a 

1d, 
2b,2c 

ARCH449 1a, 
4b,4g, 
5a,5b,5d,5f 

5c,5f,5g 

ARCH226 1a,1c, 
2a,2b,2c 

1a, 
2a 

ARCH390 1a, 
5d,5e,5f,5g,5i,5j 

5b,5j 

ARCH236 1a,1c, 
4b,4c,4e 

4b ARCH416 1a, 
4f, 
5a,5d,5e,5f,5g,5i,5j,5k 

5d,5i,5k 

ARCH244 1a,1b,1c, 
2b,2c, 
3a, 
4b,4c, 
5c 

4b,4f ARCH492 1a,1b,1c,1d, 
3a,3b,3c, 
4a,4b, 
5d 

3a, 
5b,5h 

 
Tablo 1.4.1.2.1’e göre öğrencilerin ve akademik personelin öngördüğü kriterlerin hiç 
örtüşmediği 2 ders aşağıdaki gibidir. 
   

- ARCH246- Energy and Environmental issues in Design, 
- ARCH348- Building and Environmental Systems in Architecture. 

 
2016-2017 Bahar dönemi sırasında gerçekleştirilen Müfredat Komitesi çalışmaları 
sırasında da ARCH246 dersi, akustik ve aydınlatma konularını içermemesi nedeni ile 
eksiklikleri olan bir ders olarak belirlenmiştir.  
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ARCH348 dersi, geçmiş akreditasyon ve denklik çalışmaları sırasında da sorunları 
olan bir ders olarak işaret edilmiştir. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde sürekli olarak bu 
dersi veren öğretim elemanları değişmiştir.  
 
Aynı tabloda turuncu ile gösterilen 16 derste ise akademik personelin öngördüğü 
kriterlerden en az biri öğrencilerin öngördükleri ile uyuşmamaktadır. Bu dersler ise 
şunlardır: 

- FARC104- Graphic Communication II, 
- ARCH114- Human and Socio-cultural Factors in Design, 
- ARCH291- Architectural Design Studio I, 
- ARCH213- Ecological issues in Architecture, 
- ARCH190- Summer Practice I, 
- ARCH292- Architectural Design Studio II, 
- ARCH244- Architectural Construction and Materials II, 
- ARCH252- Theory of Urban Design, 
- ARCH391- Architectural Design Studio III, 
- ARCH355- Process of Urban Design, 
- ARCH290- Summer Practice II, 
- ARCH392- Architectural Design Studio IV, 
- ARCH342- Working Drawing, 
- ARCH491- Architectural Design Studio V, 
- ARCH449- Economic and Managerial issues in Architecture, 
- ARCH390- Summer Practice III, 
- ARCH492- Architecture Graduation Project. 

  
Bu dersleri veren öğretim elemanlarından derslerinin içeriğini netleştirmeleri 
istenmiştir.  
 
Geniş kapsamlı tasarım yapma (comprehensive design) kriterinin sağlanması gereken 
ARCH491 ve ARCH492 stüdyolarının durumu faklı bir soruna işaret etmektedir. 
ARCH491 için 5b (Geniş kapsamlı tasarım yapma) kriteri öğrenci matriksinde 
işaretlenmiş olan 4b (Taşıyıcı sistemler) ve 4e (Bina servis sistemleri) kriterlerini de 
kapsadığı için bu konuda kısmi bir örtüşme olduğu belirtilebilir. Bu örtüşmeler tabloda 
sarı ile gösterilmiştir. Ancak yine 5b’nin kapsadığı 4d (Bina kabuğu sistemleri), 4f (Yapı 
malzemeleri ve uygulamaları) ve 4g (Bina sistemlerinin bütünleşmesi) kriterleri 
öğrenciler tarafından bu ders için uygun bulunmamıştır. ARCH492 stüdyosu için ise, 
öğrenciler 5b yani geniş kapsamlı tasarım yapma becerisinin kapsadığı kriterlerden 
sadece 4b yani taşıyıcı sistemler kriterini işaretlemiştir. Bu örtüşme de tabloda sarı ile 
gösterilmiştir. Bunun yanısıra, yine 5b’nin kapsadığı 4d (Bina kabuğu sistemleri), 4e 
(Bina servis sistemleri), 4f (Yapı malzemeleri ve uygulamaları) ve 4g (Bina 
sistemlerinin bütünleşmesi) kriterleri öğrenciler tarafından bu ders için uygun 
bulunmamıştır. Bu derslerin öğretim elemanlarından dersin içeriğini netleştirmeleri 
istenmiştir. Ancak tasarım derslerine teknik içerikli konuların entegrasyonu Mimarlık 
Bölümü için eskiden beri problem olmuş bir konudur. Tüm tasarım derslerine bütüncül 
yaklaşım hedeflendiği için teknik konulara aşinalığın ikinci sınıf stüdyolarından itibaren 
gerçekleşmesi gerekirdi. Tüm tasarım dersi ders içeriklerinde strüktürel tasarım, 
konstrüksiyon sistemleri vb belirtilmesine rağmen bu konulara yeterince 
girilememektedir.Teknik konuların tasarım dersleri ile entegrasyonunun son tasarım 
derslerine kalması çok geçtir.  
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Hem öğrenciler hem de akademik personel tarafından doldurulan matrikslerin herbiri 
kendi içinde tüm kriterleri karşılamaktadır. Ancak Ek 1.4.1.2.4’de görülen 
karşılaştırmalı matriks öğrenciler ve akademik pesonel tarafından hazırlanmış 
matrikslerdeki örtüşmeyen hususlar yok sayıldığında bazı kriterlerin karşılanmasında 
sorunlar olduğuna işaret etmektedir. Karşılaştırmalı matriks akademik personel 
tarafından hazırlanmış matriksin üzerindeki işaretlemelerin öğrenci matriksi ile 
örtüşüyorsa kırmızı ve mavi olarak renklendirilmeleri ile elde edilmiştir. Bu durumda 
siyah olarak kalan işaretlemeler öğrenciler tarafından benimsenmemiş 
işaretlemelerdir. Karşılaştırmalı matriksde yer alan tüm kriter kolonlarında kırmızı ya 
da mavi bir işaretleme bulunup bulunmadığı kontrol edildiğinde aşağıdaki 4 kriterin 
karşılanmasında sorun olduğu ortaya çıkmaktadır.  

- Liderlik: Akademik personel tarafından doldurulan matriksde ARCH492- 
Architecture Graduation Project- için işaretlenmiş, öğrenciler tarafından ise 
ARCH348- Building and Environmental Systems in Architecture- dersi için 
işaretlenmiştir.  

- Bina maliyetinin gözetilmesi: Akademik personel tarafından doldurulan 
matriksde ARCH449- Economic and Managerial issues in Architecture- için 
işaretlenmiş, öğrenciler tarafından ise ARCH243- Architectural Construction 
and Materials I; ARCH244- Architectural Construction and Materials II; ve 
ARCH246- Energy and Environmental issues in Design- dersleri için 
işaretlenmiştir. 

- Bina servis sistemleri: Akademik personel tarafından doldurulan matriksde 
ARCH348- Building and Environmental Systems in Architecture- için 
işaretlenmiş; öğrenciler tarafından ise ARCH243- Architectural Construction 
and Materials I; ARCH236- Tectonics of Flexural Structures; ARCH290- 
Summer Practice II; ve ARCH491- Architectural Design Studio V- dersleri için 
işaretlenmiştir. 

- Yapı fiziği ve çevresel sistemler: Akademik personel tarafından doldurulan 
matriksde ARCH246- Energy and Environmental issues in Design- için 
işaretlenmiş; öğrenciler tarafından ise ARCH142- Introduction to Design 
Technology; ARCH243- Architectural Construction and Materials I; ARCH236- 
Tectonics of Flexural Structures; ARCH244- Architectural Construction and 
Materials II; ARCH252- Theory of Urban Design; ARCH337- Tectonics of Form-
resistant Structures dersleri için işaretlenmiştir. 

 
Akademik personel tarafından hazırlanan matriksde bu kriterleri verdikleri dersler için 
işaretleyen akademik personelden bu konularda düşünce üretmeleri istenmiştir. 
 
Yine ARCH492 öğrencileriyle yapılan anket içerisinde mezuniyet durumundaki 
öğrencilere kriterler konusundaki edinmiş oldukları bilgi ve beceri düzeyleri de 
sorulmuştur. Öğrenciler ilk üç grup kriter konusunda kendilerini yeterli bulduklarını 
belirtmişlerdir. Dördüncü grup kriterlerin çoğu konusunda da kendilerini yeterli 
hissetmekle beraber aşağıdaki iki kriter konusunda kendilerini aynı düzeyde bilgili 
hissetmediklerini belirtmişlerdir. Bunlar aşağıdaki gibidir (Bkz. Ek 1.4.1.2.1): 

- Bina servis sistemleri: Çoğunluk 5 üzerinden 2, yani “az” seçeneğini 
işaretlemiştir.   

- Bina sistemlerinin bütünleşmesi: Çoğunluk 5 üzerinden 3, yani “nötr” şeçeneğini 
işaretlemiştir. 
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Beşinci grup kriterler arasından da öğrencilerin iki kriter konusundaki görüşleri 
düşündürücüdür. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

- Yapım yönetimi:  Çoğunluk 5 üzerinden 2, yani “az” ve 4, yani “iyi” seçeneklerini 
eşit düzeyde işaretlemiştir.   

- Liderlik: Çoğunluk 5 üzerinden 2, yani “az,” 3 yani “nötr” ve 4 yani “iyi” 
seçeneklerini eşit düzeyde işaretlemiştir.   

 
Yine aynı anket içerisinde mezuniyet durumunda olan öğrencilere, DAÜ Mimarlık 
Bölümü’nün 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu stratejik plan içinde yer alan misyonda 
öne sürülen hedeflere ulaşıp ulaşmadıkları ve bu duruma DAÜ Mimarlık Bölümü’nün 
katkısının ne olduğu sorulmuştur (Bkz. Ek 1.4.1.2.1). Öğrenciler misyonda yer alan iki 
hedefe erişmediklerini belirtmişlerdir. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

- Dijital sunum teknolojileri hakkında güncel bilgiye sahip olmak: Çoğunluk 5 
üzerinden 1, yani “çok az” ve 2, yani “az” seçeneklerini eşit düzeyde 
işaretlemiştir. 

- Küresel değişimlere ayak uydurabilmek: Çoğunluk 5 üzerinden 2, yani “az” 
seçeneğini işaretlemiştir. 

 
Öğrenciler bazı misyon hedefleri konusunda ise kendilerini yetkin bulmakla birlikte bu 
bilgi ve becerilere DAÜ Mimarlık Bölümü’nün katkısı konusunda çekince 
uyandırmışlardır. Bu hedefler aşağıdaki gibidir. 

- Sosyal, kültürel ve çevresel konularda eleştirellik, 
- Bütünsel tasarım becerisi, 
- Bina teknolojileri hakkında güncel bilgiye sahip olma.  

 
Ancak bu noktada daha önce de belirtilmiş olan bir sorunun DAÜ Mimarlık Bölümü’nde 
verilmekte olan dersler ile ilgili sonuçları etkilemiş olabileceği hususunu hatırlatmakta 
fayda vardır. Akreditasyon Komitesi olarak ARCH492- Mimarlık Mezuniyet Projesi 
öğrencileri ile yapılan anketin eskiz sınavının hemen öncesinde yapılması nedeni ile 
öğrencilerin çoğunun anketi yarım bırakması ve isteksiz cevaplamaları eğitimin ikinci 
yarısındaki derslerin hangi kriterler ile örtüştüğünün öğrenciler tarafından tespit 
edilmesinde sorunlara neden olduğu görüşündeyiz.  
 
1.4.1.3. Mezunlar tarafından yapılan değerlendirmeler 
Mezunlar tarafından yapılan değerlendirmeler üç kategoride incelenebilir:  

- Rektörlük ve MIKA (Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü) 
tarafından 2013 yılında tüm DAÜ mezunları ile yapılan değerlendirme, 

- A-POP (Architecture Profession Orientation Program) bünyesinde 
gerçekleştirilen mezun değerlendirmeleri, 

- DAÜ Mimarlık Bölümü tarafından mezunlarının işleri konusunda bilgi edinme ve 
mezunların Bölüm misyonunda yer alan hedeflere erişip erişmedikleri 
konusundaki görüşlerini almak amacı ile elektronik ortamda yapılan 
değerlendirmeler. 

 
Rektörlük 2013 yılında tüm DAÜ mezunlarına elektronik ortamda erişmeye çalışmış ve 
üniversite misyonuna erişip erişmedikleri konusunda görüşlerini sorgulamıştır. Tüm 
Fakülte Dekanlıklarına gönderilen sonuçlara göre 49 Mimarlık Bölümü mezununun 
70%’i gördükleri üniversite eğitiminin onların mesleklerinin etik ile olan ilişkisi, çevresel 
duyarlılık ve takım çalışması içinde işbirliği yapma konularında önemli katkılar yaptığını 
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bildirmişlerdir. Bu 49 mezunun 50%’si eğitimlerinin profesyonel davranış için gerekli 
olan değerlerin anlaşılması, bilgisayar teknolojilerinin etkili kullanımı ve sosyal 
sorumluluk konularında önemli katkılar yaptığını iletmişlerdir.   
 
The A-POP (Architecture Profession Orientation Program- Mimarlık Mesleki 
Oryantasyon Programı) dünyanın değişik bölgelerinde çalışmakta olan mezunlarımızın 
özdeğerlendirmelerini içeren araştırmalar yapmakta ve onları mevcut öğrenciler ile de 
karşılaştırmakta, tecrübelerini paylaşmalarını sağlamaktadır. Davet edilen mezunlar 
görmüş oldukları eğitimin dünyanın değişik bölgelerindeki kabul edilebilirliği 
konusunda bir anketi de cevaplamaktadırlar. Bu uygulamaya 2014 yılında başlanmıştır 
ve 2016 yılında Prof.Dr. Naciye Doratlı’nın bölüm başkanı seçilmesi ile yenilenmiş olan 
Mimarlık Bölümü yönetimi de bu uygulamayı sürdürmeyi hedeflemektedir. 
 
Mezun değerlendirmeleri konusunda Mimarlık Bölümü üç girişimde bulunmuştur. 
Bunların ilki 2010 yılında ilk kez MİAK raporu hazırlanırken gerçekleştirilmiştir. 
Elektronik ortamda yapılmayan bu araştırmaya sadece üniversite ile hala ilişkileri 
devam etmekte olan 18 mezun katılabilmiş olduğu için bu araştırmanın başarısız 
olduğu ilk MİAK raporunda da belirtilmiştir. DAÜ Mimarlık Bölümü’nün pek çok ülkeden 
mezunları olduğu için bu durum kabul edilebilir değildir ve bu nedenle sonraki yıllarda 
tüm mezunlara ulaşılması hedeflenmiş ve başarılmıştır.  
 
İkinci araştırma 2012-2013 Bahar döneminde NAAB denkliği için hazırlanan raporda 
kullanılmak üzere gerçekleştirilmiştir. DAÜ bünyesinde yer alan MIKA (Mezunlarla 
İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü- Rektörlüğe bağlı ve üniversite ile mezunlar 
arasındaki ilişkilerin güçlenmesini hedefleyen bir kurulus) aracılığı ile 373 mezunun 
emailllerine erişilmiş ve onlara içerisinde elektronik bir anketin web sitesi linkini içeren 
bir email toplu olarak gönderilmiştir. Bu mezunların çeşitli ülkelerde bulunan 92 tanesi 
gönderilen anketi cevaplamıştır. Bunların 25 tanesi KKTC, 27 tanesi Türkiye, 23 tanesi 
İran, 9 tanesi Nijerya, 1 tanesi Filistin, 1 tanesi Ürdün ve 6 tanesi de diğer ülkelerdendir. 
44% kadın ve diğerleri de erkektir. Bu mezunların hiçbiri de işsiz değildir. 50 tanesi 
özel sektörde, 9 tanesi kamu sektöründe, 28 tanesi yüksek öğrenim kurumlarında ve 
13 tanesi de kendi kurmuş oldukları ofislerinde çalışmaktadır. Bu durum 
göstermektedir ki bu kişilerin bazıları aynı anda iki işte çalışmaktaydılar. 63 kişi mezun 
olduktan sonraki ilk 3 ay içinde, 19 tanesi 3 ila 6 ay arasında, 1 tanesi 6 ila 9 ay 
arasında, 8 tanesi 9 ila 12 ay arasında ve 9 tanesi 12 aydan daha fazla bir süre sonra 
iş bulduklarını bildirmişlerdir. O tarihte bu mimarların herbiri çok çeşitli mesleki 
alanlarda çalışmaktaydılar. Bu anket DAÜ Mimarlık Bölümü’nün 2012 stratejik 
planında yer alan misyonundaki hedeflere erişilip erişilmediğini ve NAAB süreçlerinde 
sorgulanan bazı kriterlere ulaşılıp ulaşılmadığını sorgulamayı hedefliyordu. Her hedef 
için iki soru sorulmuştu. İlki o hedefe erişip erişmedikleri, ikincisi ise o hedefe 
erişmelerinde DAÜ Mimarlık Bölümü’nün katkısı ile ilgili idi. Mezunlar tüm kriterlere 
eriştiklerini bildirmişler ancak bazı mezunlar (yaklaşık 1/10) bazı kriterlere DAÜ 
Mimarlık Bölümü sayesinde değil farklı yollarla eriştikleri belirtmişlerdir. Bu kriterler 
“bütünsel tasarım yapma becerisi,” “insanların fonksiyonel gereksinimleri konusunda 
duyarlılık,” “bina teknolojileri konusunda güncel bilgiye sahip olma,” “teori, araştırma 
ve uygulamayı birleştirebilme,” “dijital sunum teknikleri konusunda güncel bilgiye sahip 
olma” ve “etik bir gereksinim olarak başkalarına zarar vermemek”dir. Öte yandan 
“profesyonel problemlere rasyonel ve yaratıcı çözümler üretebimek” ve “problem 
tanımlama, analiz, sentez ve alternative çözüm önerileri geliştirme” kriterlerini DAÜ 
Mimarlık Bölümü’nde görmüş oldukları eğitim sırasında edindiklerini de belirtmişlerdir.   
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2016-2017 Bahar döneminde ikinci MİAK başvurusu için mezunlarla gerçekleştirilmiş 
olan araştırma da aynı yöntem ile gerçekleştirilmiş ancak bu kez 1600 civarında (2016-
2017 Güz dönemi mezunları dahil) mezuna email gönderilmiştir. Bir önceki ankette 
sayının sınırlı tutulmasının nedeni 2006’da müfredatta yapılan değişiklik sonrasında 
mezun olanlara erişebilmek içindi. Ancak daha sonra farkedilmiştir ki, DAÜ Mimarlık 
Bölümü’nün misyonu zaman içinde değişim göstermekle beraber herzaman önceki 
misyonlarla ilişkili olmuştur. Bu nedenle bu son mezun araştırmasında tüm mezunlara 
erişmenin bir sakıncası olmadığı düşünülmüş ve böylece elimizde iletişim bilgileri olan 
tüm mezunlara ulaşılmıştır. 171 mezun sözkonusu anketi doldurmuştur. Bu anketin 
soruları ve elektronik olarak elde edilmiş sonuçları Ek 1.4.1.3.1’de görülebilir. Cevap 
veren mezunların büyük çoğunluğu 2006 yılından sonra mezun olanlardandır. 
Aralarında 24 KKTC, 65 Türkiye, 20 İran, 11 Nijerya, 4 Suriye, 1 Irak, 3 Filistin, 1 
Pakistan, 6 diğer ülkelerden (Kosova, Kenya, Kazakistan, Rusya ve ABD belirtilen 
diğer ülkeler arasındadır) mezun bulunmaktadır. Bunların 28%’si kadın, 62%’si 
erkekdir ve 10% “cevap yok” seçeneğini işaretlemiştir. Bu kişilerin 4%’ü kamu 
sektöründe, 50%’si özel sektörde çalışırken, 22%’si serbest ofis sahibidir, 18%’i lisans 
üstü akademik çalışmalar yapmaktadır ve 2%’si diğer işlerle (akademisyenlik, NGO 
çalışanı, yarı-devlet kuruluşunda çalışma alternatifleri belirtilmiştir) uğraşmaktadır. 
Ancak bu mezunların 4%’ü işsizdir. Bundan sonra yapılacak değerlendirmelerde 
işsizlik seçeneği konusunda nedenlerinin serbestçe yazılabileceği bir soru 
oluşturulmasında yarar vardır. Mezunların 52%’si mezuniyetinden sonraki ilk 3 ay 
içerisinde, 19%’u ilk 3 ila 6 ay arasında, 5%’i 6 ila 9 ay arasında, 8%’i 9 ila 12 ay 
arasında ve 9%’u da 12 aydan daha uzun bir süre sonra çalışmaya başlamışlardır. 
Aralarında 1 RIBA üyesi, 49 TMMOB Mimarlar Odası üyesi, 22 KTMMOB Mimarlar 
Odası üyesi, değişik iç-mimarlık odalarının üyeleri ve 18 diğer meslek kuruluşu üyesi 
(İsrail, Nijerya, Iran, Avustralya belirtilmiştir) mimar vardır. Bu mezunlarımızın 
çalıştıkları alanlar Şekil 1.4.1.3.1’de görğlmektedir. Bu şekilden de görülebileceği gibi 
çoğunluk 40% ile tasarımcı mimardır, 27% ile yönetici pozisyonundadır, 21%’i şantiye 
şefidir ve 20%’si danışman mimardır. Ayrıca beş mezun bu seçeneklerin dışındaki ürün 
tasarımı, iş geliştirme (business developer), proje yönetimi ve mimarlık dışı bir iş ile 
uğraştıklarını belirtmişlerdir.  
 

 
Şekil 1.4.1.3.1. DAÜ Mimarlık Bölümü mezunlarının çalışma alanları 
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171 mezunun DAÜ Mimarlık Bölümü’nün misyonunda bulunan hedeflere erişmişlikleri 
konusunda yaptıkları değerlendirmeler genel olarak olumludur. Ayrıca bu hedeflere 
erişmelerinde DAÜ Mimarlık Bölümü’nün önemli katkıları olduğunu belirtmişlerdir. 
Sadece 5 hedef konusunda erişimlerinin 5 üzerinden 5 olmadığını ve/veya DAÜ 
Mimarlık Bölümü’nün katkısının erişimlerinin altında olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
hedefler aşağıdaki gibidir: 

- Bina teknolojileri konusunda güncel bilgiye sahip olma- erişimlerini çoğunlukla 
4 yani “iyi” olarak ve Bölümün buna katkısını da yine 4 yani “iyi” olarak 
saptamışlardır. 

- Kuram, araştırma ve pratiğin entegrasyonu-  erişimlerini çoğunlukla 4 yani “iyi” 
olarak ve Bölümün buna katkısını da yine 4 yani “iyi” olarak saptamışlardır. 

- Dijital sunum teknolojileri hakkında güncel bilgiye sahip olmak-  erişimlerini 
çoğunlukla 5 yani “çok iyi” olarak anca Bölümün buna katkısını 4 yani “iyi” olarak 
saptamışlardır. 

- Küresel değişimlere ayak uydurmak- erişimlerini çoğunlukla 4 yani “iyi” ve 5 yani 
“çok iyi” olarak ve Bölümün buna katkısını da 4 yani “iyi” olarak saptamışlardır. 

- Entellektüel gelişim- erişimlerini çoğunlukla 4 yani “iyi” ve 5 yani “çok iyi” olarak 
ve Bölümün buna katkısını ise 5 yani “çok iyi” olarak saptamışlardır. 

 
Ancak olumsuzluk olarak sunulan bu farklılaşmanın sadece “çok iyi” ile “iyi” arasında 
değişim gösteren bir faklılaşma olduğuna dikkat çekilmesinde fayda vardır. 
 
1.4.1.4. Mezunların işverenleri tarafından yapılan değerlendirmeler  
DAÜ Mimarlık Bölümü mezunlarının işverenlerine değerlendirme amacı ile ulaşmayı 
ilk kez 2013-2014 akademik yılı içinde denemiş ve başarılı olmuştur. Bu Bölüm için 
endişe verici bir durumdu çünkü mezunlar çok çeşitli ülkelere dağılmışlardı. Fakat web 
sitesi kullanarak mezunlara işverenlerine verilmek üzere anketler gönderilince 63 
işveren geri döndü. Bunların 34’ü Türkiye’den, 11’i KKTC’den, 5’i İran’dan, 4’ü 
Nijerya’dan ve 8’i diğer ülkelerdendi. 50 işveren erkek ve 12 işveren kadın idi. 44 
işveren özel sektördendi. 24 işverenin kendi ofisleri vardı ve 4 işveren kamu 
sektöründendi. 25 işveren TMMOB Mimarlar Odası üyesiydi. 12 işveren KTMMOB 
Mimarlar Odası üyesiydi. 3 tanesi RIBA üyesiydi ve 19 tanesi de diğer ülkelerin meslek 
kuruluşlarına üyeydi. Bu işverenlerin mesleki çalışma alanları şöyledir: 25 tane 
tasarımcı mimarlık alanında, 15 tane müteahitlik alanında, 7 tane danışman mimarlık 
alanında, 6 tane akademik ortamda, 2 tane pazarlama işinde, 1 tane araştırma 
geliştirme alanında, 1 tane pazarlama işinde ve 4 tane diğer alanlarda.   
 
Bu araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların çoğunluğu onüç sorunun onikisini 
olumlu cevaplamışlardır. Ancak “bina teknolojileri konusunda güncel bilgilere sahip 
olmak” ile ilgili soru karşısında diğer sorulara verdikleri kadar olumlu yanıtlar 
vermemişlerdir. Öte yandan katılımcıların “dijital teknolojiler hakkında güncel bilgilere 
sahip olmak”la ilgili soruya olumlu yanıt vermis olmaları dikkat çekici bulunmuştur.   
 
DAÜ Mimarlık Bölümü mezunlarının işverenlerine ikinci kez 2016-2017 Bahar 
döneminde ulaşmıştır. 1600’ün üzerinde mezuna işverenlerine iletilmek üzere 
gönderilen emailler aracılığı ile 71 işverenin görüşleri alınabilmiştir. Daha doğrusu 71 
kez ankete giriş yapılmıştır. Bu anketin sorularına ve değerlendirmesine Ek 
1.4.1.4.1.1’den erişilebilir. Aralarında 7 KKTC, 21 Türkiye, 5 İran, 3 Nijerya, 1 Filistin, 
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1 Ürdün, 1 Pakistan ve 4 diğer ülkelerden (Zambiya, Kosova, Kazakistan, ABD 
belirtilen diğer ülkelerdir) mezun bulunmaktadır. Bunların 14’ü kadın, 29’u erkekdir, 11 
kişi “cevap yok” seçeneğini işaretlemiştir ve 17 kişi de bu soruya yanıt vermemiştir. Bu 
kişilerin 7’si kamu sektöründe, 27’si özel sektörde çalışırken, 6’sı serbest ofis sahibidir, 
3’ü diğer işlerle (belediyede çalışmak ve akademisyenlik belirtilmiştir) uğraşmaktadır 
ve 21 kişi bu soruya yanıt vermemiştir. Aralarında 13 TMMOB Mimarlar Odası üyesi, 
6 KTMMOB Mimarlar Odası üyesi ve 13 diğer ülkenin meslek kuruluşu üyesi (İsrail, 
Nijerya, Iran, Güney Afrika, USA ve Ürdün belirtilmiştir) mimar vardır. Ancak 21 kişi bu 
soruya cevap vermemiştir. Bu mezun işverenlerinin çalıştıkları alanlar Şekil 
1.4.1.3.1’de görülmektedir. Bu şekilden de görülebileceği gibi 26 kişi tasarımcı 
mimardır, 17 kişi danışman mimardır, 11 kişi üretim ve control ile ilgilenmektedir ve 3 
kişi de verilen seçeneklerin dışında çalıştıklarını yazmış ve yöneticilik ile inşaat 
danışmanlığı yaptıklarını belirtmişlerdir. Yine 21 kişi bu soruya cevap vermemiştir.  
 

 
Şekil 1.4.1.3.1. Mezun işverenlerinin çalıştıkları alanlar 

 
71 mezun işvereninin DAÜ Mimarlık Bölümü’nün misyonunda bulunan hedeflere 
erişmişliği konusunda yaptıkları değerlendirmeler genel olarak olumludur. Sadece 3 
hedef konusunda erişimin daha düşük olduğu belirtilmiştir. Bu hedefler aşağıdaki 
gibidir: 

- Bina teknolojileri konusunda güncel bilgiye sahip olma- erişimin sırası ile 4 yani 
“iyi,” 3 yani “nötr,” ve 5 yani “çok iyi” olduğunu belirtmişlerdir. 

- Teori/kuram, araştırma ve pratiğin entegrasyonu-  erişimi çoğunlukla 4 yani “iyi” 
olarak saptamışlardır. 

- Hızlı küresel değişimlere ayak uydurmak- erişimi çoğunlukla 4 yani “iyi” olarak 
saptamışlardır. 

 
Ancak olumsuzluk olarak sunulan bu farklılaşmanın sadece “çok iyi” ile “iyi” arasında 
değişim gösteren bir faklılaşma olduğuna dikkat çekilmesinde de fayda vardır. 
 
1.4.1.5. Akademik personel tarafından yapılan değerlendirmeler  
DAÜ Mimarlık Bölümü’nde çalışan öğretim üyeleri eğitim programını çeşitli değişik 
şekillerde değerlendirmektedirler. Bu değerlendirmeler öğrenci, mezun ve mezun 
işverenlerinin yaptığı değerlendirmelere de dayanabileceği gibi Bölüm içinde 
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yürütülmekte olan sistematik özeleştiri mekanizmalarına da dayanabilir. Akreditasyon 
süreçlerinin gerektirdikleri, stratejik plan hazırlanması, Bölüm Kurulu toplantıları, 
Tasarım Koordinasyon Komitesi toplantıları, ders grubu toplantıları ve Kalite Güvence 
ve Mezunlar Komitesi çalışmaları, özdeğerlendirme ve değişim için zengin bir ortam 
oluşturmaktadır.  
 
1.4.1.5.1. Stratejik Plan hazırlamak yolu ile özdeğerlendirme 
2006-2007 akademik yılı içinde bütün akademik personelin katılımı ile bir stratejik plan 
hazırlanmıştır. Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü ve Mimarlık Fakültesi’nin misyon 
ve vizyonları SWOT analizi yöntemi ile ve herbirinin güçlü ve zayıf yönleri ile imkanları 
ve onları tehdit eden unsurlar gözönüne alınarak belirlenmiştir.  
 
Bir sonraki beş yıllık stratejik plan 2011-2012 akademik yılında hazırlanmıştır. Bu plan 
de SWOT analizi yöntemi kullanılarak ve Mimarlık Bölümü’nün tüm öğretim 
elemanlarının (tam zamanlı, yarı zamanlı ve araştırma görevlisi olmak üzere) katıldığı 
iki günlük bir çalıştay (workshop) düzenlenerek gerçekleştirilmiştir. Bu stratejik plan Ek 
1.2.2.2’de görülebilir. Daha sonra Mimarlık Bölümü bu stratejik planı bir yol haritası 
olarak kabul etmiş ve orada belirlenmiş olan hedeflere ulaşmaya çalışmıştır.   
 
Sonuncu stratejik plan Ocak 2016’da hazırlanmıştır. Bu stratejik plan Ek 1.2.2.1’de 
görülebilir. Bu stratejik plan uzman bir akademisyenin yönetiminde bir günlük bir 
çalıştay (workshop) şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yine tüm öğretim elemanları katılmış 
ve bu kalabalık grup üçe bölünerek herkese söz hakkı verilmiş ve daha sonra elde 
edilen sonuçlar birleştirilmiştir. Bu sonuncu stratejik planın SWOT analizi aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 
 
 
DAÜ Mimarlık Bölümü’nün güçlü yanları: 

- Ulusal ve uluslararası akreditasyon/denklik alınması, 
- Farklı yüksek lisans programlarının varlığı, 
- Takım çalışması koordinasyonu ve genç akademisyenlerin desteği, 
- Çalışkan araştırma görevlileri, 
- Öğrenci profilinin çeşitliliği. 

 
DAÜ Mimarlık Bölümü’nün zayıf yanları:  

- Öğrencilerin İngilizce seviyesinin düşüklüğü, 
- Çağdaş tekniklerin ve ekipmanların eksikliği (örneğin lazer, 3D printer vb.) 
- Öğretim elemanları üzerindeki aşırı yük, 
- Mimarlık Bölümü ve Fakülte yönetimleri arasındaki gereksiz gerilim, 
- Araştırma projelerinin eksikliği. 

 
DAÜ Mimarlık Bölümü’nün ileriye dönük imkanları:  

- Altyapının akreditasyon süreçleri içinde iyileştirilmesi, 
- Stüdyo koordinasyonunun uluslararası ortaklıklar gözetilerek yapılması ile 

stüdyoların uluslararası bir karakter kazanması, 
- Mağusa Surlariçi’nin DAÜ kampüsünün bir parçası olarak kullanılması 

imkanının artması, 
- Bir devlet üniversitesi olmak, 
- NAAB denkliğinin alınmış olması. 
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DAÜ Mimarlık Bölümü için tehdit oluşturan konular: 

- Bölümün kabul edilecek öğrenciler konusunda kontrolü olmaması ve onayının 
alınmaması, 

- Üniversitenin bütçesinin yetersizliği, 
- Eğitim odaklı bir üniversite yerine araştırma odaklı bir üniversite olmamız 

gerekiyor, 
- Toplu taşımacılığın olmaması. 

 
1.4.1.5.2. Bölüm Kurullarında yapılan özdeğerlendirme 
Bölüm Kurulu toplantıları da DAÜ Mimarlık Bölümü içerisinde bir özdeğerlendirme 
ortamı olarak kabul edilmektedir. Bu toplantılara lisans öğrencilerinin ve araştırma 
görevlilerinin de temsilcileri katılmaktadır. Problemler toplantı gündemine alınmakta ve 
bu toplantılar sırasında etraflı bir biçimde tartışılmaktadır. Eğer problem olan konu 
hakkında daha geniş bilgiye gereksinim varsa bu araştırmayı yapmak ve kurula 
önerilerle gelmek için geçici komiteler oluşturulmaktadır. Bu raporun müfredat ile ilgili 
bilgileri veren kısmında açıklanan değişikliklerin tümü Bölüm Kurulu onayı ile 
gerçekleştirilmiştir. Bölüm Kurulları her akademik dönem içerisinde ortalama üç ya da 
dört defa yapılabilmektedir.  
 
Mimarlık Bölümü ayrıca öğrencilerle ve araştırma görevlileri ile de eğitim kalitesini 
sorgulamak amaçlı toplantılar yapmaktadır. Bu toplantılar da sorunların önceden 
farkedilebilmesi için önemli birer araç olarak görülmektedir.  
 
1.4.1.5.3. Tasarım Koordinasyon Komitesi toplantılarında tasarım derslerinin 

değerlendirilmesi 
Tasarım derslerinin özdeğerlendirmesi Tasarım Koordinasyon Komitesi toplantıları 
kapsamında gerçekleştirilmektedir. 2010 yılından 2016-2017 Güz dönemine kadar 
Tasarım Koordinasyon Komitesi tasarım derslerine giren tüm akademik personelden 
oluşmaktaydı ve her dönem başında bu komite bir önceki dönem gerçekleştirilen 
uygulamalarla ilgili görüş alışverişi yapmak üzere toplanmaktaydı. Her stüdyonun 
koordinatörü o dersin öğrenme çıktılarını, proje konusunu, proje arazisini ve öğrenci 
projelerinin iyi, orta ve geçme durumundaki örneklerini sunardı. Sonra jüri üyesi olan 
diğer akademik personel gözlemlerini ve görüşlerini dile getirirdi. Bu uygulamanın 
sonunca toplu katılım ile problemler tespit edilir ve çözüm önerileri geliştirilirdi. Bu 
toplantılar stüdyo kültürünü, stüdyolardaki bütüncül tasarım yaklaşımını ve teorik 
derslerin stüdyolarda uygulamaya geçmesini gözeten mekanizmalar olarak görülürdü. 
Bir diğer deyişle bu toplantılar Bölüm içerisindeki temel pedagojiyi gözetirdi.   
 
Tasarım Koordinasyon Komitesi tasarım stüdyolarının işleyişine ve sorunlarına 
bütüncül bir açıdan yaklaşmak amacıyla DAÜ Mimarlık Bölümü tarafından, Ekim 2016 
da yeniden aktive edilmiştir. Stüdyo koordinatörlerinin ve bölüm başkan 
yardımcılarından birinin üye olarak yer aldığı komitenin çalışmalarını, bölüm tarafından 
stüdyo koordinatörleri arasından atanan komite başkanı organize eder. Komite, 
tasarım stüdyolarıyla ilgili bir çok konuda bölüme karşı sorumludur. Tasarım 
stüdyolarının kendi aralarındaki koordinasyonu sağlanmanın yanı sıra (stüdyolarda 
yürütülecek projelerin temalarının belirlenmesi ve kalan/geçen öğrencilerin projelerinin 
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birlikte değerlendirilmesi gibi), jürilerle ilgili gerekli düzenlemeler konusunda görüş, 
çözüm ve karar üretip bunları bölümle paylaşır ve Mimarlık Bölümü Stüdyo 
Katalogu’nun oluşturulması sürecini yürütür. Böylelikle DAÜ Mimarlık Fakültesi - 
Mimarlık Bölümü’nün, tüm tasarım derslerini kapsayan ortak bir stüdyo kültürünün 
daha güçlü kurgulanması ve sürdürülmesinde önemli rol oynar. 

Stüdyo derslerinin öğrenme çıktıları hem Tasarım Koordinasyon Komitesi 
toplantılarının belkemiğini oluşturmaktadır, hem öğrencilerden istenilenleri 
belirlemektedir, hem de öğrenci projelerinin ne şekilde değerlendirileceğinin mantığını 
oluşturmaktadır. Öğrenciler her dönem başında her dersin öğrenme çıktıları 
konusunda bilgilendirilmektedir. Yine öğrenme çıktıları her tasarım dersinin dönem 
sonu özdeğerlendirmesi sırasında önemli rol oynamakta, hem de doğrudan doğruya 
jüri üyelerine değerlendirme kriterleri olarak sunulmaktadır.   
 
1.4.1.5.4. Ders grubu/Alan Bazlı Çalışma Grupları toplantıları ile özdeğerlendirme 
Özdeğerlendirme amaçlı ders grubu toplantıları ilk kez 2010 yılında ve Bölüm Kurulu 
belli ders grupları içinde sorun olduğunu tespit ettiği için yapılmıştı. Bu nedenle 2010 
yılında o zamanki adı ile bilgisayar grafikleri ders grubu ile teknik içerikli ders grubu 
birkaç kez toplanmış ve bu dersler arasında daha iyi bir koordinasyonun sağlanması 
için yeni düzenlemeler yapmıştır. Bu toplantıların bir diğer hedefi de bu dersler ile 
tasarım dersleri arasında daha iyi bir ilişki sağlamaktır. Örneğin 2010 yılında teknik 
içerikli derslerin öğrencilerden tasarım derslerine yansıyacak uygulamalar talep 
etmeleri benimsenmişti.  
   
2016-2017 Bahar döneminde Mimarlık Bölüm Başkanlığı’nın da değişimi ile birlikte 
hem özdeğerlendirme amacı ile ve hem de mimarlık eğitiminde Avrupa Birliği ve 
Avrupa Mimarlar Konseyi standardlarına uyum sağlanması için Kıbrıs Türk Mimarlar 
Odası ve YÖDAK tarafından yakın bir zamanda gündeme getirileceği bilinen asgari 5 
yıllık (4+1) eğitimle ilgili olarak gerekli değişiklik/düzenlemeleri yapabilmek; ve temel 
bir müfredat değerlendirme işlemini gerçekleştirmek amacıyla, Müfredat Komitesi ve 
bu komitenin alt paydaşları olarak alan bazlı çalışma grupları oluşturulmuştur. Alan 
bazlı çalışma gruplar aşağıdaki gibidir:   
 

- I.Yıl Fakülte temel dersleri; 
- Mimari tasarım ve kuram; 
- Mimarlık tarihi; 
- Yapı malzemesi ve konstrüksiyon; 
- Taşıyıcı sistemler; 
- Yapı fiziği ve çevresel control;  
- Mimari ve kentsel koruma; 
- Kentsel tasarım;  
- Mimarlıkta ekonomi ve yönetim;  
- Dijital bilgisayar teknolojisi. 

 
Tüm çalışma grupları yoğun bir biçimde çalışmıştır ve tüm zorunlu ve seçmeli dersler 
üzerinde durularak Bölüm Başkanlığı’nın talepleri yönünde değerlendirme raporları 
hazırlanmıştır.  
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Alan bazlı çalışma grupları her grubun bünyesindeki zorunlu derslerin başka okullarla 
da karşılaştırarak eleştirisi, eksik konuların tespiti, tekrar eden konuların tespiti, uzun 
zamandır açılmayan seçmeli derslerin sorgulanması ve eğer o alan içerisinde seçmeli 
ders yok ise yeni seçmeli ders önerisi yapılması yönünde çalışmıştır. Güncel olmayan 
eski seçmeli dersler tespit edilmiş ve bu derslerin kodlarının boşaltılıp başka dersler 
için yeniden kullanılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Tüm çalışma grupları bu 
talebe yanıt vermiş ve sonuçta her grup için aşağıdaki ana hatları ile tanımlanabilecek 
bir özeleştiri çerçevesi ortaya çıkmıştır:  
  

- Yapı fiziği ve çevresel kontrol grubu: Akustik, aydınlatma ve iç mekan hava 
kalitesi konularının mevcut zorunlu dersler içerisinde kapsanmadığı 
belirtilmiştir.   

- Yapı malzemeleri ve konstrüksiyon grubu: Tasarım derslerinde konstrüksiyon 
ile ilgili konulara hiçbir zaman sıranın gelmemesi eleştirilmiş ve 3 adet aktif 
olmayan seçmeli dersin listelerden çıkarılabileceği belirtilmiştir. Öğretim 
üyelerinin yükleri yüksek olduğu için yeni seçmeli ders önerilmemiştir. 

- Taşıyıcı sistemler grubu: Ders içeriğinde değişiklik olmaksızın bilgisayar 
programlarının ders içinde kullanılması, ahşap strüktürlere de yer verilmesi, 
strüktürel malzemelerin sürdürülebilirliğine kısaca değinilmesi ve inşaat 
mühendisliği öğrencileri ile işbirliği yapılması konuları gündeme getirilmiştir. 
Ayrıca ahşap strüktürler ve yüksek bina strüktürel sistemleri hakkında iki yeni 
seçmeli ders önerilmiş ve 4 adet güncel olmayan seçmeli dersin listelerden 
silinmesi önerilmiştir. 

- Mimarlıkta ekonomi ve yönetim grubu: Mevcut derslerde bir problem olmadığı 
belirtilmiş ve öğretim üyelerinin yükleri yüksek olduğu için yeni seçmeli ders 
önerilmemiştir. 

- Mimari ve kentsel koruma grubu: Pek çok diğer üniversitenin aksine tarihi ve 
kültürel miras açıdan çok zengin bir çevrede yer alan DAÜ Mimarlık bölümü’nde 
bu konuda sadece bir tek zorunlu ders olması eleştirilmiş ve stüdyo ağırlıklı 
olarak yürütülebilecek ikinci bir zorunlu ders önerilmiştir. 

- Kentsel tasarım grubu: Bazı eski seçmeli derslerin kapatılması ve iki yeni 
seçmeli ders açılması önerilmiştir. 

- Dijital bilgisayar teknolojisi grubu: ITEC105 - Computer I- dersi ile ilgili olarak IT 
Bölümünün Mimarlık Bölümü ile temasa geçmesi gerektiği ve bu dersin 
FARC104 - Graphic Communication II- dersini desteklemesi gerektiği 
belirtilmiştir.  Ayrıca FARC104 dersinin sunum teknikleri açısından revise 
edilmesi gerektiği dile getirilmiştir. ARCH385- Digital Communication in 
Architecture- dersinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için daha gelişmiş 
bilgisayarlar gerektiği yazılmıştır. Öğrencilerin ARCH382- Computer 3D 
Modelling and Rendering- seçmeli dersinin zorunlu derse dönüştürülmesini 
istedikleri belirtilmiştir. İletişim becerilerinde bir sorun olduğu NAAB Ziyaret 
Takımı tarafından da yazılmış olduğu için “Architectural Digital Presentation” 
adında yeni bir seçmeli ders önerilmiştir. 

- Mimari tasarım ve teori grubu- Pek çok eski seçmeli dersin listelerden silinmesi 
önerilmiştir. “Local Modernity” ve “Introduction to Environmental Psychology” 
isimlerinde iki yeni seçmeli ders önerilmiştir.  

- Mimarlık tarihi ve teorisi grubu- ARCH226- History and Theories of Architecture 
II- ve ARCH312- Architecture and Design Theories- derslerinin içeriklerinin 
kısmen örtüştüğü gündeme getirilmiştir ve bu konuda önlem alınacağı ifade 
edilmiştir.  
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Bu grupların herbirinin hazırladığı raporlar ve Müfredat Komitesi’nin özet raporu Ek 
1.4.1.5.4.1’de görülebilir. Bu konu Bölüm Kurulu gündemine getirilmiş ancak ders 
içeriği ve müfredat değişikliği gerektirebilecek değişiklikler henüz bir karara 
bağlanmamıştır.  
 
Programın yaklaşımını (mimarlık eğitimi ve akademik kapsam, öğrenciler, meslek 
ortamı, toplum) oluşturan en önemli kaynaklardan biri dersler olduğu için önceki MİAK 
özdeğerlendirme raporunun hazırlanması sırasında, yani 2010 yılında, akademik 
personel ile vermekte oldukları derslerin programın yaklaşımı (o zamanki adı ile beş 
perspektif) ile ilişkisini açıklamak amacı ile bir araştırma yapılmış ve bir tablo 
gönderilerek bu tablonun geribildirim amacı ile doldurulması istenmişti. Bu araştırma 
içerisinde derslerinde yapmayı düşündükleri değişiklikler de sorulmuştu. Buna benzer 
bir araştırma NAAB denklik sürecinde yani 2014 yılında da yapılmıştı. Aynı şekilde 
öğrencilerle ve mezunlarla yapılan anket çalışmalarında da bu konularla ilgili bazı 
sorular yer almıştır. Bu anketlerin sonucunda da beş perspektifin müfredat aracılığı ile 
hangi değişik yollardan gerçekleştiği daha da netleşmişti. Elinizdeki MİAK 
özdeğerlendirme raporunun hazırlanması sırasında mevcut bilgiler henüz güncelliğini 
yitirmediği için bu konuda üçüncü bir araştırmaya gerek duyulmamıştır. Ayrıca 
derslerde herhangibir sebeple yapılacak değişiklikler Müfredat Komitesi önderliğinde 
alan bazlı çalışma gruplarının toplanması yöntemi ile tespit edildiği için de bu konuda 
ek bir araştırmaya gerek duyulmamıştır.     
 
1.4.1.5.5. Kalite Güvence Komisyonu çalışmaları ve özdeğerlendirme 
Bolonya Süreci Kalite Güvence (QA) çalışmalarının devamı olarak Aralık 2008’de 
üniversite tarafından yönlendirilen yeni bir süreç başlatılmıştır. Burada bir öğrenme 
çıktısına ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen öğretme ve öğrenme aktivitelerinin kalite 
standardını tanımlamak amaçlanmıştır. Bölüm, özel gündemle yapılan bir Bölüm 
Kurulu’nda Awareness/Farkında olma, Understanding/anlama ve  
Competence/Kullanabilme bilgisi ve yeteneğinin ne tür bir öğrenme yaşantısı ile 
kazandırılabileceği konusunda örnekleme yapmış ve döküman dağıtmıştır. Bunlar 
sırasıyla öğrenciye farkında olma yetisinin kazandırılması için introduction/tanıtım 
yapma; Understanding/Anlamanın ortaya çıkması için Teaching/öğretme ve 
Competence/Kullanabilmenin gerçekleşmesi için kullandırtma/uygulama yapılması 
gerekliliği olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle bir Kalite Güvence Komisyonu kurulmuş  
ve bu komisyon aracılığıyla bütün bu bilgilerin de yine NAAB kriterlerine göre yapılan 
ders değerlendirmeleriyle çakışması sağlanmıştır. 
  
Bu başlangıçtan sonra ve özellikle de 2012’den itibaren Kalite Güvence Komisyonu 
genel olarak Mimarlık Bölümü’nün akreditasyon ve denklik süreçleri için gereken 
araştırmaları yapan bir komisyon olmuştur. Bu araştırmalar öğrenciler, mezunlar ve 
mezun işverenleri ile düzenli olarak yapılmıştır. Bu anketler bir psikolog ve bir istatistik 
uzmanına da gösterilerek seviyeleri yükseltilmeye çalışılmıştır. Psikolog soruların 
netliği ve insan haklarını rencide edecek soruların düzeltilmesi ile ilgilenmiştir. İstatistik 
uzmanı ise soruların düzenlenişini kontrol etmiş ve anketlerin uygulama teknikleri 
konusunda yardımcı olmuştur. Bu sayede pek çok değişik ülkede yer alan mezunlara 
elektronik anketler kullanılarak erişilebilmiş ve ayrıca araştırma görevlilerinin haftalarca 
uğraştıkları anket değerlendirme işlemi elektronik olarak ve anında yapılabilir hale 
gelmiştir.  
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2016 yılından iitibaren ise Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence ve Mezunlar 
Komitesi olarak genişletilmiş ve mezunlarla iletişimi ve onlardan düzenli olarak geri 
besleyici bilgiler alınması hedeflenmiştir.   
 
1.4.1.5.6. Diğer özdeğerlendirme ortamları 
Özdeğerlendirme dünyada ne olup bittiğini bilmeyi de gerektirir. Gerek DAÜ Mimarlık 
Fakültesi gerekse de Mimarlık Bölümü yöneticileri MOBBIG toplantılarına herzaman 
katılmışlardır. EAAE toplantılarına ise 2009 yılından beri katılmaktadırlar.    
 
1.4.1.6. Rektörlüğün akademik personeli değerlendirmesi 
DAÜ Rektörlüğü akademik personeli, DAÜ Mevzuatı – Akademik Personelin Kadro ve 
Çalışma Tüzüğü- Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamındaki kriterlere göre 
değerlendirmektedir: 

- Akademik performans (1) 
- Eğitim performansı (2) 
- Ödüller ve üyelikler (3) 
- Profesyonel aktiviteler (4) 
- Topluma hizmet (5) 

 
Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü- Akademik Değerlendirme Kıstasları 
(6.3.1 maddesi) altında görülebilir. Bkz. http://mevzuat.emu.edu.tr/6-3-1-
K%C4%B1staslar-Akademik-Degerlendirme.htm  
 
Bu çok boyutlu değerlendirme sistemi öğretim üyelerini tüm bu konularda çalışmaya 
teşvik etmekte ve bunun sonucunda dersler ve öğrencilerle ilişkiler de doğrudan ve 
olumlu bir biçimde etkilenmektedir. 
 
1.4.2. Programın güçlü ve zayıf yönleri ve ilerlemeleri 

DAÜ Mimarlık Bölümü tarafından gerçekleştirilmiş olan özdeğerlendirme sonucunda 
ortaya çıkmış olan zayıf ve güçlü yönlerinin ve meydana gelen ilerlemelerin sunumu 
aşağıdaki soruları cevaplayarak gerçekleştirilebilir. 

- 2012 yılında gerçekleştirilen stratejik plandan sonra meydana gelen gelişmeler 
nelerdir? 

- DAÜ Mimarlık Bölümü 2016 stratejik planında yer alan ve önceki misyonlarla 
yakından ilişkili olan misyonunu gerçekleştirebilmekte midir? 

- DAÜ Mimarlık Bölümü MİAK kriterlerini karşılayabilmekte midir? Müfredatta ne 
gibi problemler vardır?  

- Programın yaklaşımı (mimarlık eğitimi ve akademik kapsam, öğrenciler, 
meslek ortamı, toplum) misyon ve müfredatın gerçekleştirdiği kriterlerle uyum 
içinde midir? 

- Özdeğerlendirme süreçleri nasıl geliştirilebilir? 
 
 
 
  

http://mevzuat.emu.edu.tr/6-3-1-K%C4%B1staslar-Akademik-Degerlendirme.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/6-3-1-K%C4%B1staslar-Akademik-Degerlendirme.htm
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2012 yılında gerçekleştirirlen stratejik plandan sonra meydana gelen gelişmeler 
nelerdir? 
 
DAÜ Mimarlık Bölümünde 2011-2012 stratejik planının gerçekleştirilmesinin ardından 
kalitenin, motivasyonun, etik davranışların, işbiriliğinin ve çeşitliliğin iyileştirilmesi için 
pek çok başarılı girişimde bulunulmuştur. Bölüm’ün her attığı adım stratejik plandaki 
hedeflerin elde edilmesine yönelik birer fırsat olarak görülmüştür. Ulusal akreditasyon 
ve uluslararası denklik alınmıştır. İntihalin engellenmesi için lisans ve lisansüstü 
düzeyde pek çok adım atılmıştır. Diğer üniversitelerdeki mimarlık bölümleri ile işbirliği 
konusunda adımlar atılmıştır. Önceki yıllara göre daha çok kültürlü bir ortama 
erişilmiştir. Ancak DAÜ Mimarlık Bölümü’nün önündeki en zorlayıcı sorun öğrenci 
sayısının öğretim elemanı sayısına oranının öğretim elemanı kalitesini düşürmeksizin 
nasıl iyileştirilebileceğidir.  
 
DAÜ Mimarlık Bölümü misyonunu gerçekleştirmekte midir?  
 
2013-2014 akademik yılında gerçekleştirilen öğrenci, mezun ve mezun işvereni 
değerlendirmelerinde o zamanki DAÜ Mimarlık Bölümü misyonunda yer alan etik bir 
düzeye erişilmesi, teknik becerilerin, dijital teknolojilerin kullanımının geliştirilmesi, 
teori-araştırma-uygulamanın birleştirilebilmesi konularında tüm paydaşlar tarafından 
onaylanan sorunlar olduğu ortaya çıkmış ve bu durum NAAB raporunda da 
belirtilmiştir.     
 
2016-2017 Bahar döneminde yapılan öğrenci, mezun ve mezun işvereni 
araştırmalarına göre DAÜ Mimarlık Bölümü’nün önceki misyonlara çok yakın olan ve 
2016 stratejik planında yer alan misyon ile çelişen iki ortak problem dikkati 
çekmektedir. Bunlar şunlardır: 
 

- Dijital sunum teknikleri hakkında güncel bilgiye sahip olmak, 
- Küresel değişimlere ayak uydurmak. 

 
Bu iki konunun DAÜ Mimarlık Bölümü için ileriki birer hedef olarak benimsenmesi 
gerekmektedir.  Öğrenciler bu iki hususta daha endişeli iken mezunlar ve mezun 
işverenleri bu iki konuyu diğer misyon koşullarına oranla daha olumsuz ama yine de 
iyi bir düzeyde işaretlemişlerdir. Bu durumda bir önceki araştırmaya göre misyonun 
gerçekleştirilmesinde ilerleme vardır.    
 
DAÜ Mimarlık Bölümü MİAK kriterlerini karşılayabilmekte midir? Müfredatta ne 
gibi problemler vardır? 
 
2013-2014 yılında öğrencilerle yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre tüm NAAB 
kriterleri karşılanmakta ancak derslerin 1/3’ünde akademik personel tarafından 
oluşturulan matriks ile uyumsuzluk bulunmaktaydı. Ayrıca öğrencilerin aşağıdaki 
NAAB kriterleri konusunda zayıf hissettikleri ortaya çıkmıştı: 

- yaşam güvenliği, 
- işbirliği, 
- etik ve mesleki yargı, 
- toplum ve sosyal sorumluluk. 
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2016-2017 Bahar döneminde öğrencilerle yapılan anket çalışmasına göre ise boşta 
kalmış herhangibir MİAK kriteri yoktur ancak öğrenci matriksi ile akademik personel 
matriksi kıyaslandığında ortaya çıkan uyumsuzluklar aşağıdaki kriterlerde sorunlar 
olduğunu ortaya koymaktadır: 

- Liderlik, 
- Bina maliyetinin gözetilmesi, 
- Bina servis sistemleri,  
- Yapı fiziği ve çevresel sistemler. 
- Ayrıca geniş kapsamlı tasarım yapma becerisinin kapsadığı tüm kriterler 

ARCH491- Architectural Design Studio V- ve ARCH 492- Architecture 
Graduation Project- dersleri için öğrenci matriksinde işaretlenmemiştir.  

 
Akademik personelin gerçekleştirdiği çalışma grubu toplantılarında ise sunum 
teknikleri konusunda bazı sorunların olduğu dile getirilmiştir. Önceki araştırmada 
sorunlu olan konularda gelişme vardır. 
 
Yine öğrenci matriksi ve akademik personel matriksinin karşılaştırmasından ve 
akademik personelin yaptığı çalışma grubu toplantılarından yola çıkarak aşağıdaki 
derslerde sorunlar olduğu daha önce de ifade edilmişti: 

- ARCH246- Energy and Environmental issues in Design- Öğrenciler bu ders için 
uygun kriteri işaretlememiştir ve akademik grup toplantısında akustik, 
aydınlatma ve iç mekan hava kalitesi konularının uygun bir biçimde 
kapsanmamış olduğu ortaya çıkmıştır.   

- ARCH348- Buildig and Environmental Systems in Architecture- Öğrenciler bu 
ders için uygun kriteri işaretlememiştir ve geniş kapsamlı tasarım yapılıyor 
olduğu öngörülen dersler için de bu konu ile ilgili kriter işaretlenmemiştir. Ayrıca 
ders grubu toplantılarında tasarım derslerinde taşıyıcı sistemler, konstrüksiyon 
detayları ve mekanik sistemler gibi teknik konuların uygulanmasına çok geç 
başlandığı ve onlara hiçbirzaman zaman kalmadığı belirtilmiştir.  

 
 
Programın yaklaşımı (mimarlık eğitimi ve akademik kapsam, öğrenciler, meslek 
ortamı, toplum) misyon ve müfredat ile uyumlu mudur? 
 
Yaşanılmış olan akreditasyon ve denklik süreçleri boyunca programın misyonu, 
derslerin içeriği ve yaklaşımı arasındaki ilişkilerde önemli iyileştirmeler 
gerçekleştirilmiştir. Ancak yeni öğrenci matriksi ve akademik matriks arasında yapılan 
bir karşılaştırma göstermektedir ki programın yaklaşımı ile dersler ve müfredat 
arasında uygulamada ortaya çıkan bir uyumsuzluk vardır. Programın yaklaşımı stüdyo 
temelli ve bütünsel bir yaklaşım olmasına rağmen, stüdyo derslerindeki teknik içerikli 
konulara, ders içeriğinde bulunmalarına rağmen uygulamada yeterince yer 
verilmemektedir.  
 
Profesyonel imkanların öğrenciler tarafından bilinmesi amacı ile Mimarlik Bölümü 
bünyesinde oluşturulmuş olan A-POP’ın (Architecture Profession Orientation Program) 
aktivitelerine hem Bölüm yönetimi yeni değiştiği için, hem de MİAK öncesi 
özdeğerlendirme çalışmalarına (öğrenciler, mezunlar, mezun işverenleri, Müfredat 
Komitesi çalışmaları, alan bazlı çalışma grubu toplantıları, Tasarım Koordinasyon 
Komitesi toplantıları) hız verilmesi gerektiği için, kısa bir ara verilmiş olmasına rağmen, 
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Mimarlık Bölümü 25. Yıl etkinlikleri çerçevesinde mezunlarımızla bir buluşma etkinliği 
gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 Akademik Yılı’nda A-POP aktiviteleri programlanarak 
devam edecektir.     
 
Öğretim elemanlarının toplumsal aktiviteler içerisindeki etkinlikleri önceki yıllara göre  
çeşitliliği,  kapsamı ve niteliği artarak devam etmektedir. Özellikle son yıllarda resmi 
kurumlara da aşağıdaki gibi önemli bilimsel ve teknik katkılar yapılmaktadır:  

- Cittaslow sertifikası almış olan Yeniboğaziçi Belediyesi’nin adaylık sürecinde, 
Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri danışmanlık yapmışlar ve katılım kriterleri uyarınca 
başvuru dosyası hazırlamışlardır.  

- Şehir Planlama Dairesi’nin talep etmiş olduğu KKTC köylerindeki mimari doku 
ile ilgili çalışma için Turizm Bakanlığı ve DAÜ arasında protokol imzalanması 
aşamasına gelinmiştir. Bu çalışma Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından 
yürütülmektedir.  

- Kıbrıs’lı mimar Ahmet Vural Behaeddin’in bazı binalarının Anıtlar Yüksek Kurulu 
tarafından listelenmesi sürecinde Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin önemli 
katkıları olmuştur.  

- Europa Nostra Cyprus’un Yönetim Kurulu’nda DAÜ Mimarlık Bölümü’nden dört 
öğretim üyesi görev yapmaktadır.  

- ISUF’un (International Seminar on Urban Forum)’un bölgesel grubu olan 
CyNUM (Cyprus Network of Urban Morphology) kurucu üyeleri arasında 
Mimarlık Bölümü’nden üç öğretim üyesi bulunmaktadır. 

- İki öğretim üyemiz, Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki iki toplumlu Kültürel Miras 
Teknik Komitesi ve Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.  

- Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen Kent-AG (Kentsel 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi), DAÜ ve Lefkoşa Türk Belediyesi arasında 
imzalanan protokol çerçevesinde, Lefkoşa İmar Planı çalışmalarına destek 
vermektedir. Bu protokol çerçevesinde Kent-AG’nin de katkılarıyla March tezsiz 
yüksek lisans programında Lefkoşa Türk Belediyesi’nin talebi doğrultusunda 
mevcut otobüs terminali alanı için proje alternatifleri hazırlanmıştır.  

- Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin Üniversite’ye verdiği pek çok hizmetler 
arasında ise kampüs master planının Kent-AG tarafından hazırlanması ve DAÜ 
kampüsünde yer alacak olan Yeşil Bina’nın tasarlanması sayılabilir.  

- Doğu Akdeniz Üniversitesi ve K.K.T.C Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında 
imzalanan protocol çerçevesinde, Şehir Planlama Dairesi’nin Gazimağusa ve 
Yeni İskele İmar Planı kapsamında 23 kırsal yerleşimdeki doku koruma 
çalışmaları, Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu 
bağlamda yüksek lisans dersleri: Arch 556- Conservation & Design in Historic 
Environments; Arch 573 - Architecture & Identity; Arch 576- Adaptive Reuse of 
Historic Buildings; Arch 593 - New Buildings in Historic Environment- 
kapsamında öğrenciler arazi çalışmasını tamamlamış olup, İmar Planı’na 
girecek olan ‘Doku Koruma’ Bölümü, öğretim üyelerimiz ve Şehir Planlama 
Dairesi’nden görevlendirilmiş olan uzman mimarlarla hazırlanmaktadır. 

 
Özdeğerlendirme sürecinin ortak sonuçları 
 
Öğrenciler, mezunlar, mezun işverenleri ve akademik personel tarafından yapılan 
değerlendirmelerin ortak noktaları Tablo 1.4.2.1’de renklendirilmiş bir biçimde 
görülebilir. 
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Tablo 1.4.2.1. Özdeğerlendirme süreçleri sonunda ortaya çıkan ortak problemler 

Özdeğerlendirme 
süreçlerinin 
bariz olan 
sonuçları 

Dersler ile ilgili Kriterler ile ilgili Misyon ile ilgili Diğer 

Öğrenciler 
tarafından 
yapılan 
değerlendirme 

İki matriks arasında 
tamamen uyumsuz 
olan dersler: 
- ARCH246- Energy 
and Environmental 
issues in Design 
- ARCH348- Building 
and Environmental 
Systems in 
Architecture 
 
Tasarım derslerinde 
teknik konulara vakit 
kalmaması 

İki matriks 
arasında uyumsuz 
olan kriterler: 
-Geniş kapsamlı 
tasarım 
-Liderlik 
-Bina maliyetinin 
gözetilmesi 
-Bina servis 
sistemleri 
-Yapı fiziği ve 
çevresel sistemler 
 

-Dijital sunum 
teknolojileri 
hakkında güncel 
bilgiye sahip olmak 
-Küresel değişimlere 
ayak uydurmak 

492 anketinin 
sorunlu bir 
zamanda yapılmış 
olması 

Mezunlar 
tarafından 
yapılan 
değerlendirme 

   
-Dijital sunum 
teknolojileri 
hakkında güncel 
bilgiye sahip olmak- 
diğer maddelerden 
düşük ama 
çoğunluk tarafından 
4 (iyi) olarak 
işaretlemiştir.  
-Küresel değişimlere 
ayak uydurmak- 
diğer maddelerden 
düşük ama 
çoğunluk tarafından 
4 (iyi) olarak 
işaretlemiştir.  

4% oranında 
mezunun neden 
işsiz olduğu 
araştırılmalı 

Mezun 
işverenleri 
tarafından 
yapılan 
değerlendirme   

   
Küresel değişimlere 
ayak uydurmak- 
diğer maddelerden 
nispeten daha 
düşük olarak 
işaretlemiştir.  

 

Akademik 
personel- 
stratejik plandaki 
zayıf özellikler 

   -Öğrenci sayısının 
akademik personel 
sayısına oranının 
yüksekliği 
-Öğrencilerin 
İngilizce seviyesinin 
düşüklüğü 
-Çağdaş teknik ve 
ekipmanların 
eksikliği 
-Öğretim 
elemanlarının aşırı 
yüklü olması 
-Fakülte ve Bölüm 
yöneticileri 
arasındaki gerilim  
-Araştırma 
projelerinin eksikliği 
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Akademik 
personel- 
çalışma grubu 
toplantıları 

-Akustik, aydınlatma, 
iç mekan hava 
kalitesi konularının 
zorunlu dersler 
içinde işlenmiyor 
olması  
-Tasarım derslerinde 
teknik konulara vakit 
kalmaması 
-Tek bir mimari ve 
kentsel koruma dersi 
olması 
-Sunum teknikleri 
konusundaki 
eksiklikler  
 

  Gelişmiş 
bilgisayarların 
eksikliği 

 
Tablo 1.4.2.1’den de görülebileceği gibi pek çok paydaş tarafından değişik ortamlarda 
dile getirilip örtüşen sorunlar sırası ile aşağıdaki gibidir: 

- Küresel değişimlere ayak uydurmak- Misyon içerisinde yer almasına ragmen, 
öğrenciler, mezunlar ve mezun işverenlerine göre DAÜ Mimarlık Bölümü 
tarafından yeterince karşılanmamaktadır. Bu konuda öğrenciler daha 
ümitsizken mezunlar ve mezun işverenlerinin belirttiği olumsuzluk düzeyi daha 
azdır.  

- Dijital sunum teknik ve teknolojileri hakkındaki eksiklikler- Bu sorun öğrenciler 
ve mezunlar tarafından dile getirildiği gibi 2016 stratejik planında da zayıf bir 
nokta olarak işaret edilmiş ve ayrıca akademik personel tarafından da çalışma 
grubu toplantılarında belirtilmiştir. Bu sorun hem bir ders içeriği sorunu hem de 
ileri teknolojik donanıma sahip olmama sorunudur. 

- Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi içerisinde yer alan teknik ve teknolojik 
içerikli konulara (taşıyıcı sistemler, yapı malzemeleri ve uygulamaları, mekanik 
sistemler, elektrik sistemleri) tasarım dersleri içerisinde yeterince yer 
verilememesi- Bu konuya öğrenciler tarafından hem matriksde hem de 
kriterlerle ilgili anket sorularında dikkat çekilmiş, akademik personel tarafından 
ise çalışma grubu toplantılarında belirtilmiştir. 

- Yapı fiziği ve çevresel sistemler- Bu konuya da öğrenciler tarafından hem 
matriksde (246- Energy and Environmental issues in Design-  ve 348- Building 
and Environmental Systems in Architecture- dersleri bağlamında) hem de 
kriterlerle ilgili anket sorularında dikkat çekilmiş, akademik personel tarafından 
ise çalışma grubu toplantılarında (Akustik, aydınlatma, iç mekan hava kalitesi 
konularının zorunlu dersler içinde işlenmiyor olması) belirtilmiştir.  

 
Araştırma içinde tekrar etmemek için, varlığı bilinen diğer sorunların da araştırılıp bu 
konularda tedbirler alınması gerekmektedir.  
 
 
1.4.3. Eleştiri, değerlendirme, öneri ve hedefler  (Bkz. EK 2: Yeterlikler çerçevesi) 
 
DAÜ Mimarlık Bölümü’nün MİAK özdeğerlendirme raporundan yola çıkarak yapılacak 
genel bir değerlendirme, öneriler geliştirme ve hedef saptama işlemi aşağıdaki 
başlıklar altında gerçekleştirilebilir: 

- Akademik sorunlara yönelik, 
- İletişim sorunlarına yönelik, 
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- İnsan kaynakları sorunlarına yönelik, 
- Akademik değerlendirme sorunlarına yönelik, 
- Özdeğerlendirme sorunlarına yönelik, 
- Bölüm ve Fakulte organlarındaki eksikliği yönelik, 
- Mekansal sorunlara yönelik. 

 
Akademik sorunlar, öneriler ve hedefler 
DAÜ Mimarlık Bölümü misyonunda olup gerçekleştirilmediği düşünülen hedefler ve 
önerilen çözümler şunlardır: 

- Dijital sunum teknolojileri hakkında güncel bilgiye sahip olmak- Bu problemin 
hem mekansal hem de müfredat ile ilgili boyutları vardır. Mekan sorunları ile ilgili 
öneriler ilgili başlık altında yapılacaktır. Müfredat ile ilgili sorunlar ise ilgili ders 
grubu raporundan yola çıkılarak çözülebilir. Bu rapora göre IT Bölümü 
tarafından verilen ITEC105- Introduction to Digital Media- dersinin bölüm 
dersleri ile koordinasyonu gerekmektedir. FARC104- Graphic Communication 
II- dersinin sunum tekniklerinin öğretilmesi konusunda yeniden gözden 
geçirilmesi önerilmektedir. ARCH382- Computer 3D Modelling and Rendering- 
dersinin zorunlu ders olması düşünülmektedir. Ayrıca “Architectural Digital 
Presentation” adında yeni bir seçmeli ders önerilmektedir. Orta vadeli hedeflerin 
bir yıldan daha sonra gerçekleşebilecek hedefler olarak tanımlandığı göz 
önünde bulundurulursa, bu değişiklikler orta vadeli hedefler olarak 
tanımlanmıştır. 

 
- Küresel değişimlere ayak uydurmak- Belirsizliğin yüksek olduğu ve sürekli 

ekonomik kriz durumundaki bir iş dünyasında sürekli yer değiştiren şirketler ve 
iş değiştiren insanların oluşturduğu ortam, ayrıca çeşitli politik problemler ve 
savaşlarla da sarsılarak kendini varediyor. Mimarlık mesleği de hem ürün niteliği 
açısından hem de bir iş ortamı olarak bu ortamdan kendine düşen payını alıyor. 
Bu ortamda bir profesyonel olarak koşulları doğru değerlendirmek ve değerlerin 
çeşitliliğinin bilincinde ve değişimlere açık olmak önem kazanıyor. DAÜ Mimarlık 
Bölümü, mimarlıkla ilgili tüm alanlarda değişim ve çeşitlilik faktörlerini sürekli 
gündeme getirmekle ve uygulayıp uygulatmakla birlikte, mezuniyet 
aşamasındaki öğrencilerin hayatlarının yeni bir safhasının başında olmalarının 
verdiği gerginlikle bu soruya cevap verdiklerini düşünüyoruz. Mezunların ve 
mezun işverenlerinin bu konuda yine bir probleme işaret ederek ama çok daha 
olumlu yaklaşmaları da bu durumu göstermektedir. Onlar da günümüzdeki 
küresel değişimlere ayak uydurmanın çok da kolay olmadığına işaret 
etmişlerdir. Bu sorun öğrencilere küresel değişimlerle profesyonellerin ve 
işyerlerinin nasıl ayak uydurabildiği konusunda seminerler düzenlenmesiyle 
kısmen de olsa giderilebilir ve öğrenciler rahatlatılabilir. Ayrıca A-POP 
bünyesinde davet edilecek olan başarılı mezunlardan özellikle bu konuda ne 
gibi stratejileri olduğu konusunda seminerler istenebilir. Kısa vadeli hedeflerin 
hemen uygulamaya konabilecek hedefler olarak tanımlanmakta olduğu için, bu 
uygulama kısa vadeli bir hedef olarak tanımlanmıştır. 
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MİAK kriterleri ile ilgili sorunlar ve bu konulardaki öneriler aşağıdaki gibidir: 
- Geniş kapsamlı tasarım- Bu becerinin kazandırılması için birkaç tedbirin 

birarada alınması gerekmektedir. Öncelikle ARCH348- Building and 
Environmental Systems in Architecture- dersinde mekanik sistemlerin işlenmesi 
ile ve ARCH246- Energy and Environmental issues in Design dersinde 
aydınlatma vb. konularının kapsanması gerekmektedir.  
İkinci olarak Tasarım Koordinasyon Komitesi’nin görüşünün, teknik konuların 
tasarım derslerine geniş kapsamlı tasarım hedefine erişmek için nasıl bir plan 
çerçevesinde dahil edilmesi gerektiği konusunda alınması sağlıklı olacaktır. 
Üçüncü olarak teknik içerikli derslerin ödevlerinin tasarım stüdyolarına paralel 
yürütülmesi konusunun ilgili çalışma grubu toplantılarında yeniden ele 
alınmasında fayda vardır.  
Ayrıca bu kriteri hedef olarak benimsemiş olan ARCH491- Architectural Design 
V- ve ARCH492- Architecture Graduation Project- derslerinin koordinatörleri ile 
yukarıdaki yöntemlerle geliştirilmiş tedbirlerin yeterli olup olmadığı 
görüşülmelidir. Bu işlemler kısa vadeli bir hedefin bileşenleri olarak 
görülmektedir.   

 
- Bina servis sistemleri- ARCH348 - Building and Environmental Systems in 

Architecture- dersinin öğrenciler üzerinde neden doğru izlenim bırakmamış 
olduğu araştırılmalı, bu soruna yönelik olarak çözüm önerileri geliştirilmelidir. 
Dersin adı da temiz ve kirli su sistemlerinin, kanalizasyon sistemlerinin, ısıtma-
soğutma-havalandırma sistemlerinin ve asansör sistemlerinin anlatıldığı bir 
derse uymamaktadır.  Bu dersin sorunları ile ilgili yapılacak işlemler kısa vadeli 
bir hedefin bileşenleri olarak görülmektedir.    

  
- Yapı fiziği ve çevresel sistemler- Akustik, aydınlatma ve iç mekan hava kalitesi 

konularının zorunlu ders(ler) içerisinde işlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca 
ARCH246- Energy and Environmental issues in Design- dersinin öğrencilerde 
neden doğru izlenimi bırakmadığı araştırılmalı, bu soruna yönelik olarak çözüm 
önerileri geliştirilmelidir.  Bu dersin sorunları ile ilgili geliştirilecek çözümler kısa 
vadeli bir hedefin bileşenleri olarak görülmektedir. 

 
- Liderlik- MİAK dökümanlarında “toplumun çevresel, sosyal ve estetik 

duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve 
geliştirme yöntemlerini anlamak” olarak tariflenmiş olan liderlik akademik 
personel tarafından doldurulmuş olan matrikste ARCH492- Architecture 
Graduation Project- dersi için işaretlenmiştir. 2017-2018 Güz döneminde 
ARCH492 dersi içinde liderlik kavramının öğrenciler tarafından doğru 
anlaşılması için gerekli vurgu yapılmalıdır. Ancak bu dersin bu konuyu içerdiğine 
dair kanıtlar Ziyaret Takımı Odasına konulacaktır. Öğretim üyeleri kendi 
hazırladıkları matriksin arkasında durup gerekli kanıtları Ziyaret Takımı’na 
sunacaklardır.   
 

- Bina maliyetinin gözetilmesi- ARCH449- Economic and Managerial issues in 
Architecture- dersinin bu konu ile ilgili olduğunun neden öğrenciler tarafından 
anlaşılmadığı araştırılmalı ve bu sorun giderilmelidir. Bu dersin sorunlarının 
çözülmesi kısa vadeli bir hedef olarak görülmektedir. 
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Öğrenciler ve akademik personel tarafından düzenlenen iki matriks arasındaki 
uyumsuzluğun işaret ettiği sorunlu dersler ve bu konuda daha önce de yapılmış 
öneriler şunlardır: 
- ARCH246- Energy and Environmental issues in Design- dersinin öğrencilerde neden 
doğru izlenimi bırakmadığı araştırılmalı ve bu sorun giderilmelidir.   
- ARCH348- Building and Environmental Systems in Architecture- dersinin 
öğrencilerde neden doğru izlenimi bırakmadığı araştırılmalı ve bu sorun giderilmelidir.   
Bu sorunların çözümleri kısa vadeli hedefler olarak tanımlanabilir.  
 
İletişim sorunları, öneriler ve hedefler 
İletişim sorunları iki başlık altında toplanabilir. Bunların ilki öğrencilerle ilgilidir. İkincisi 
ise akademik personel ve yönetim organları ile ilgilidir. Öğrencilerle ilgili mesleki ve 
eğitimsel iletişim sorunları aşağıdaki gibidir: 

- ITEC105- Introduction to Digital Media- ve FARC104- Graphic Communication 
II- derslerinde gelişen mimari iletişim becerileri konusundaki sorunlar ders 
grubunda bulunan akademik personel tarafından çözülmelidir. Bu sorunların 
çözümü kısa vadeli hedefler olarak tanımlanmaktadır.  

- Öğrencilerin İngilizce konusundaki yetersizliklerinin giderilmesi için İngilizce 
Hazırlık Okulu ile temasa geçilmeli ve bu sorun DAÜ Rektörlüğüne de 
iletilmelidir. Uzun süredir var olan ve çözülememiş olan bu sorunun çözümü orta 
vadeli bir hedef olarak benimsenmiştir.  

 
Akademik personel ve yönetim organları ile ilgili iletişim sorunları ise aşağıdaki gibidir: 

- Seçimle belirlenmiş olan Fakülte yöneticilerinin kendi kadrolarını oluşturma 
çabası, Fakülte ve Bölüm içerisindeki iletişimi olumsuz etkilemektedir. Bu 
sorunun çözümü orta vadeli bir hedef olarak benimsenmiştir. 

- Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Fakülte Yönetim Kurulu aracılığı ile Bölümleri 
ÜniversiteYönetim Kurulu kararları konusunda bilgilendirmemektedir. Bu sorun 
Dekanlık tüm Fakülte elemanlarını zaman zaman karar mekanizmalarına dahil 
etmeye çalışıp görüş istese bile, kurumsal işleyişe zarar vermektedir. Bu 
sorunun çözümü de orta vadeli bir hedef olarak benimsenmelidir.  

  
İnsan kaynakları sorunları, öneriler ve hedefler 
 

- Herbir ders için öğrenci sayısının öğretim elemanı sayısına oranı DAÜ Mimarlık 
Bölümü’nde benimsenmiş olan eğitim yöntemleri ile uyuşmalıdır. Özellikle 
tasarım derslerinde birebir öğrenci ile ilgilenilen bir sistem olduğu için 
sözkonusu oran uluslararası standartlara uymalıdır. Ayrıca bu standart öğretim 
elemanı kalitesinden taviz verilmeden elde edilmelidir. Bu sorunun çözümü kısa 
vadeli bir hedef olarak benimsenmekte olup, Rektörlüğün bu konu ile ilgili olarak 
ikna edilmesine yönelik çabalar kararlılıkla sürdürülecektir. 

-  
  
Akademik değerlendirme sorunları, öneriler ve hedefler  
 
Bu konu akademik personelin değerlendirilmesi ve öğrencilerin değerlendirilmesi 
başlıkları altında incelenebilir. Akademik personelin değerlendirilmesi konusunda 
aşağıdaki sorunlar dile getirilebilir: 



44 
 

- Akademik yükselme amaçlı değerlendirmelerin eşik oluşturan koşullarının tek 
boyutlu oluşunun (sadece Citation Index’li makale yayınlanması) mimarlık 
mesleği ile uymadığı konusu sıklıkla dile getirilmiş, bu konuda yeni bir 
yönetmelik hazırlanmış, eşik oluşturan koşullara kitap, kitapta bölüm, mimari 
yarışma kazanmak gibi olasılıklar da eklenerek geliştirilmiş ancak bu yeni 
yönetmelik hala yürürlüğe konmamıştır. Bu sorunun çözümü orta vadeli bir 
hedef olarak tanımlanmaktadır. 

- Bir performans değerlendirme tüzüğü hazırlanması gerekliliği konusu yıllardır 
gündemde olmakla birlikte bu sorun da hala giderilememiştir. Henüz kabul 
edilmemiş olan yeni (değiştirilmiş) DAÜ Yasası içerisinde bu tüzüğün yasanın 
kabülünden ve her Rektörlük seçiminden sonra 6 ay içinde hazırlanması / 
güncellenmesi gerektiği konusu dile getirilmiştir. Bu sorunun çözümü yasanın 
geçmesine bağlıdır.  

 
Öğrencilerin değerlendirilmesi konusundaki sorunlar ise aşağıdaki gibidir: 

- Tasarım derslerinin jüri değerlendirmesi yolu ile gerçekleşmesi üniversitedeki 
eğitim ile karşılaştırıldığında çok farklı bir tür oluşturmaktadır. Öğrenciler 
notlarından memnun olmadıkları zaman önce öğretim elemanlarına ve daha 
sonra hala sorun varsa Bölüm Başkanlığı’na başvururlar ve DAÜ mevzuatı 
uyarınca bir uygulama yapılır. Tasarım derslerinde değerlendirme jüri tarafından 
yapılmakta olduğu için, eğer notun hesabında bir hata yoksa öğrenciye notunun 
nasıl hesaplandığı izah edilir ama jüri yeniden kurulmaz. Bu gibi durumlarda 
kimi zaman öğrenciler Rektörlüğe ve Öğrenci İşlerine de şikayette 
bulunmaktadırlar. Bu organlar ise DAÜ yasasından yola çıkarak bir sorun 
olduğunu düşünmekte ama prosedür ve Bölüm Kurulu kararları kendilerine izah 
edildiğinde ikna olmaktadırlar.  

- Öğrenciler tasarım derslerinde ve jürilerinde kendilerine ayrılan zamanın yeterli 
olmadığı yönünde şikayetlerde bulunmuşlardır. 2016-2017 Bahar döneminde 
Tasarım Koordinasyon Komitesi bu nedenle jürilere ayrılan zamanın 
uzatılmasını önermiş ve jüri sonrasında da kollokyum yapılmasını talep etmiş 
ve bu uygulama gerçekleştirilmiştir. 

- Yine tasarım derslerinde kimi grup hocalarının akademik bir ünvana sahip 
olması, kimi hocaların ise yarı-zamanlı üyelerden oluşması hem verilen bilgi 
hem yapılan değerlendirmede eşitlik olmadığı yönünde bazı şikayetlere neden 
olmuştur. Tasarım derslerindeki güçlü koordinasyonun ve yarı-zamanlı öğretim 
elemanlarının başarılı mimarlar oluşunun bu sorunu çözdüğü görüşündeyiz. 
Hem her stüdyoda (öğrenciler kalabalıksa bazen birden fazla) koordinatör 
vardır, hem de Tasarım Koordinasyon Komitesi çok etkindir. 

 
Özdeğerlendirme yöntemine ilişkin sorunlar, öneriler ve hedefler 
 
Öğrenci, mezun ve mezun işverenleri tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerin 
düzenli olarak devam etmesine büyük bir özen gösterilmektedir. Öğrencilerle her 
dönem sonunda ve mezun ve mezun işverenleri ile beş ya da altı senede bir 
değerlendirme yapılması uygun görülmektedir. Akademik personel tarafından yapılan 
değerlendirmeler ise stratejik plan hazırlanması (her beş yılda bir), derslerin konsantre 
olduğu konuları belirleyen matriksin hazırlanması (her akreditasyon yenileneceğinde), 
Bölüm Kurulu toplantıları (her dönem en az üç kez), ders grubu toplantılarının (eskiden 
her üç yılda bir bölüm başkanı seçimi olduğu dönemlere denk gelirdi, 2016’dan itibaren 
ise alan bazlı çalışma gruplar oluşturulduğu ve başlıca özdeğerlendirme yöntemi 
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olarak benimsendiğinden dolayı Müfredat Komitesi’nin önerileri doğrultusunda daha 
sık toplanılmaktadır  ve bu konuya büyükönem verilmektedir.); ve Tasarım 
Koordinasyon Komitesi toplantılarının (son beş senedir her akademik dönem başında 
toplanılırdı ancak 2016 yılından itibaren bu toplantıların da başlıca özdeğerlendirme 
yöntemi haline gelmesi ile birlikte çok daha sık toplanılmaktadır) yapılması olarak 
sıralanabilir. Bu işlemlerin sonuçları birarada incelendiğinde Bölüm Başkanlığı için bir 
yol haritası çizilmiş olur. Aynı zamanda değişimi belirleyen birer mekanizma olan bu 
özdeğerlendirme süreçleri Tablo 1.4.3.1’de birarada görülebilir. 

Tablo 1.4.3.1. DAÜ Mimarlık Bölümü’nün mevcut özdeğerlendirme planı 
 Rektörlük Akademik 

personel 
ARCH292 
öğrencileri 

ARCH492 
öğrencileri 

Mezunlar Mezun 
işverenleri 

Bölüm 
misyonu 

 SWOT analizi yolu 
ile stratejik plan 
hazırlanması 

 ARHC492 
anketinin  
3. kısmı  
(Ek 1.4.1.2.1) 

Anket 
araştırması  
(Ek1.4.1.3.1) 

Anket 
araştırması 
(Ek1.4.1.4.1.1) 

Akreditasyon 
kriterleri 

 -Akademik personel 
matriksi; 
-Bölüm Kurulu 
toplantıları; 
-Alan bazlı çalışma 
grubu toplantıları; 
-Tasarım 
Koordinasyon 
Komitesi toplantıları 

ARCH292 
anketinin  
2. kısmı  
(Ek 1.4.1.2.1) 

ARCH492 
anketinin  
3. kısmı  (Ek 
1.4.1.2.1) 
 
ARCH492 
anketinin   
 2. kısmı   
(Ek 1.4.1.2.1) 

Anket 
araştırması 
(Ek1.4.1.3.1) 

 

Müfredat ve 
dersler 

Öğretim etkinliği 
araştırması 

-Akademik personel 
tarafından Matriks 
hazırlanması; 
-Bölüm Kurulu 
toplantıları; 
-Alan bazlı çalışma 
grubu toplantıları; 
-Tasarım 
Koordinasyon 
Komitesi toplantıları 

ARCH292 
anketinin  
2. kısmı  
(Ek 1.4.1.2.1) 

ARCH492 
anketinin 2. ve 
3. kısmı  
(Ek 1.4.1.2.1) 

  

Programın 
yaklaşımı 

Akademik 
personelin 
promosyon 
amaçlı 
değerlendirmesi 

-Bölüm Kurulu 
toplantıları 
 

    

 

Bu özdeğerlendirme planının zayıf halkası öğrenci değerlendirmeleridir. 2017 
öncesinde sadece mezuniyet durumundaki öğrencilerle yapılan değerlendirme 
çalışması, bu yıl ilk kez ilk iki yıl sonu ve mezuniyet aşaması olmak üzere ikiye 
bölünmüştür. Bu bölünmenin nedeni anket boyutunun küçültülmesi ve anketin sağlıklı 
cevaplanmasının sağlanmasıdır. Ancak yine de mezuniyet durumundaki öğrencilerle 
yapılan anket çalışması eskiz sınavı öncesinde olduğu için sorunlu olmuştur. Bir diğer 
taraftan da her yıl sonunda yani toplam dört kez birer anket çalışması yapılması ve 
mezuniyet durumundaki öğrencilerle gerçekleştirilen sonuncu ankette matriksin 
hazırlanmasına yönelik kısım ile kriterlerin bilinip bilinmediğini ve misyonun gerçekleşip 
gerçekleşmediğini sorgulayan kısımların biribirinden ayrılarak iki parçaya bölünmesi 
daha uygun olabilir. Bundan sonraki ilk uygulama da bu yöntem denenecektir. Diğer 
özdeğerlendirme aşamalarında herhangibir sorun görünmemektedir. 

Bölüm ve Fakülte organlarındaki sorunlar, öneriler ve hedefler 
 
Yönetişim sorunları üç başlık altında toplanabilir: 

- Kurum organları arasındaki yukarıdan aşağıya olan ilişkilerdeki sorunlar en üst 
konumdaki Vakıf Yöneticiler Kurulu ile Denetim Kurulu organlarının akademik 
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organlara politik amaçlar ile müdehale edebilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
sorunun çözümü Bölüm yönetiminin ve personelinin etki alanı dışında 
kalmaktadır.  

- Kimi zaman ise bireysel çatışmalar nedeni ile prosedürde yer alan kurullar 
atlanarak üst organlar aracılığı ile süreç manipüle edilebilmektedir. 
Üniversitenin üst organlarının prosedürel olmayan bu gibi çabalar konusunda 
tedbirler geliştirmesi gerekmektedir.  

- Hiyerarşik yaklaşım da kimi zaman problemlere neden olabilmektedir. Örneğin, 
bir konuda ön araştırma yapmak için kurulmuş olan komisyonların çalışmaları 
Fakülte ve Bölüm üyeleri ile paylaşılmadığı için yatay koordinasyon sorunları 
yaşanmaktadır. Fakülte ve Bölüm üyeleri özellikle talep ediyorlarsa komisyon 
çalışmaları hakkında bilgilendirilmelidirler. İyi niyet çerçevesinde bu hedef kısa 
vadede erişilebilirdir. 

 
Mekansal sorunlar, öneriler ve hedefler 
 

- Fakültenin bazı binalarında sistemlerin eskimesinden dolayı ısıtma soğutma 
problemi vardır. Yeni kamu ihale yasasındaki bazı sorunlardan dolayı servis 
yapılamadığı için bu yaz sorun yaşanmıştır. 

- Maket laboratuvarı henüz kurulamamıştır. 
- Ofis binasında asansör olmadığı için üst katlara engelli erişimi 

sağlanmamaktadır. 
- Renkli binadaki akustik sorunu devam etmektedir.  
- Renkli Bina ve Ofis Binası’nın genel bakım ve yenilenmeye gereksinimi vardır. 
- Her stüdyonun kendine özel mekanı olması hedeflenecekse yeni inşa 

edilecekek mekanlara gereksinim vardır. 
 
Mekansal sorunlar konusunda katedilen yol gözönüne alındığında bu sorunların 
Mimarlık Fakültesi tarafından orta vadede çözülebileceği anlaşılmaktadır. 
 
1.5. İlerlemelerle ilgili Bilgiler 

DAÜ Mimarlık Bölümü’nün ilerlemeleri 2011 yılında MİAK Ziyaret Takımı’nın 
bulgularına getirilmiş olan çözümler ve MİAK akreditasyon koşullarındaki 
güncellemelere ilişkin açıklamalardan yararlanarak sunulmaktadır.  

1.5.1. Ziyaret Takımının Bulgularına Yönelik Yanıtlar 

2011 yılında MİAK Ziyaret Takımı’nın bulguları özdeğerlendirme süreçlerine ilişkin 
sorunlar; mekansal ve eğitimsel (stüdyo, dersler ve diğer) sorunlar başlıkları altında 
incelenebilir. 

Özdeğerlendirme süreçlerine ilişkin sorunlar 

MİAK Ziyaret Takımı DAÜ Mimarlık Bölümü’nün özdeğerlendirme süreçlerine ilişkin 
iki sorun tespit etmiştir. 

- 2010 yılında öğrenciler ile yapılan anket uygulaması sadece ARCH492- 
Architecture Graduation Project- öğrencileri ile yapıldığı için öğrencilerin dört 
sene boyunca aldıkları tüm dersleri hatırlaması gerekmiş ve MİAK Ziyaret 
Takımı bu durumun anketin güvenilirliğini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Bu 
durum aynı zamanda Mimarlık Bölümü tarafından da bir özeleştiri öğesi olarak 
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saptanmıştı. 2016-2017 Bahar dönemi yapılan öğrenci anketleri iki aşamada 
gerçekleştirilmiştir. ARCH292- Architectural Design Studio II- dersi jürisi 
sırasında öğrencilerden ilk iki yıl içinde yer alan dersleri değerlendirmeleri 
istenmiştir. ARCH492-  Architecture Graduation Project- eskiz sınavı başında 
ise öğrencilerden son iki yıl içinde yer alan dersleri ve Mimarlık Bölümü 
misyonunu değerlendirmeleri istenmiştir. Böylece geçmişe dönük hatırlama 
süresi kısalmıştır. Ancak, anketin yapılış zamanının ileride farklı bir zamanda 
gerçekleştirilmesi öğrencilerin daha az stresli olup sağlıklı cevaplar verebilmesi 
açısından yararlı olacaktır. 

- Öğretim elemanlarının matriks üzerinde çok fazla sayıda kriter işaretlemiş 
olmaları ve bu nedenle öğrenci matriksi ile uyumsuzluklar ortaya çımış olması 
MİAK Ziyaret Takımı tarafından tespit edilen ikinci bir sorundur. Hem NAAB 
sürecinde, hem de 2016-2017 Bahar döneminde akademik personel tarafından 
matriksin hazırlanması sırasında genel olarak iki, en çok üç ve çok nadiren dört 
kriter işaretlenmiştir. Sadece tasarım dersleri için üç kriter işaretlenmesi uygun 
bulunmuşken, içeriği geniş olan çok az sayıda teorik derste dört kriter 
işaretlenmiş ve bu sorun çözülmüştür.  

 

Mekansal sorunlar 

Fiziksel olanakların, stüdyo özellikle de stüdyo kültürünün desteklenmesi amacı ile 
iyileştirilmesi hem MİAK hem NAAB süreçlerinde DAÜ Mimarlık Bölümü’nün önündeki 
başlıca zorluklardan biri olmuştur.  

MİAK Ziyaret Takımı DAÜ Mimarlık Bölümü’nü ziyaret ettikten sonra, o zaman 
Fakülte’de bulunmayan donanımlı birer sergi (Renkli binadaki A02) ve konferans 
salonu (yine Renkli binadaki A01) oluşturulmuştur. Ancak, gereçleri alınmış olmasına 
rağmen, hala daha bir maket laboratuvarı yapılamamıştır. Daha önce aletleri olup yeri 
olmayan Çevre Denetimi Laboratuarı bugün isteyenler tarafından kullanılabilecek 
durumdadır.   

2016-2017 Güz dönemi itibarı ile Mimarlık Fakültesi’ne ait tüm binalarda (Renkli Bina, 
Ofis binası, S stüdyoları – eski adı ile E stüdyoları)  çok boyutlu ve kapsamlı 
iyileştirmeler yapılmıştır. Bu iyileştirmeler her yıl MİAK’na DAÜ Mimarlık Bölümü 
tarafından verilen yıllık raporlardan adım adım izlenebilir. 

Stüdyo donatıları konusunda pek çok adım atılmıştır ancak sözkonusu donatıların 
belirli aralıklarla yenilenmesi bir alışkanlık haline gelmelidir. Örneğin çizim masaları 
yenilenmiştir ancak yine bozulmaya başlamışlardır. Kara tahtalar yerine beyaz tahtalar 
konmuştur. Perde vb. türü donatıların da belli aralıklarla yenilenmektedir. Stüdyolarda 
taşınabilir panellerle yeni bir sergi düzeni oluşturulmuştur. Renkli bina koridorlarında 
oluşturulan ve gece de kullanılabilen çalışma alanının en önemli sorunu ısıtma ve 
soğutma imkanının olmayışıdır. Bu koridorlarda metal panellerle sergi imkanı vardır. 

Bazı dersler Mağusa Kaleiçi’nde yapılmaktadır. ARCH391- Architectural Design Studio 
III- bu derslerden biridir. Aynı zamanda ARCH491- Architectural Design Studio V için 
de sadece bu dersi alan öğrencilerin kullanabileceği bir stüdyosu (A14) vardır. Bunun 
nedeni özellikle de üst sınıf tasarım stüdyolarında “hot desk” (bir öğrencinin bir derste 
işinin bitip onun yerini başka bir ders için gelmiş başka bir öğrencinin alması) 
sorununun azaltılmasıdır. Eğitim ortamında stüdyo kültürünün çok belirleyici bir rol 
oynamasının önemi göz önünde buludurulduğu zaman, tüm tasarım stüdyoları için bu 
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sorunun çözümlenmesi gerektiği açıktır. Ancak, Fakülte’nin mekansal donanımı yeterli 
olmadığı için, öncelikle mekan gereksiniminin sağlanması gerekmektedir. Bu sorunun 
giderilmesi için Fakülte’ye ek bina yapılması kaçınılmazdır. Bu konuda ise Fakülte ve 
Bölüm değil Rektörlük belirleyici olacaktır.   

Stüdyolara öğrencilerin bilgisayarlarını kullanmaları için elektrik fişleri takılmıştır. Yine 
her sınıf ve stüdyoda projektor bulunmaktadır. Artık wi-fi internet bağlantısı tüm 
Fakülte’de mevcuttur.  
 
Renkli Bina’daki ve ofis binasındaki ısıtma soğutma sistemleri eskimiştir. E stüdyoları 
(yeni adları ile S stüdyoları) yakın bir tarihte yenilendiği için orada herhangibir ısıtma 
soğutma sorunu yoktur. Renkli bina mekanlarındaki akustik sorunu devam etmektedir.  
  
Ofis binasının üst katları hariç Fakülte’deki tüm mekanlara engelli erişimi mevcuttur. 
Renkli binaya asansör yapılmıştır. Ancak girişlerdeki eşikler kaldırımdan az yüksekte 
olduğu için engel oluşturmaktadır. Kütüphane ve Rektörlük binaları da engelliler için 
erişilebilirdir. Tüm DAÜ kampüsü dış mekanları engelli erişimine uygun bir biçimde 
yeniden düzenlenmiştir.  
 
Mimarlık Fakültesi içindeki tüm bilgisayar donanımı (hard-ware ve soft-ware) 
güncellenmiştir. Mimarinin gerektirdiği temel işlemler bu bilgisayarlarda 
yapılabilmektedir. Ancak ileri uygulamalar için (animasyon ve render gibi) farklı bir 
donanım gerekmektedir ve bu konuda Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın girişimleri 
vardır. 
 
Kısaca özetlenecek olursa, MİAK Ziyaret Takımı’nın ilk ziyaretinden sonra DAÜ 
Mimarlık Bölümü mekanları birkaç sorun hariç geliştirilmiş ve büyük ölçüde 
güncellenmiştir. Ancak Renkli Bina ve Ofis Binası’nın genel bakım ve yenilenme 
gereksinimi vardır. Daha önce S Stüdyolarında yapılan yenilenme ve bakım 
çalışmasına benzer bir çalışma Renkli Bina ve Ofis Binası için de yapılmalıdır. Ayrıca 
artan öğrenci sayısına bağlı olarak ek bina ihtiyacı da gündemde tutulmaktadır. Ek 
bina, özellikle de tasarım stüdyolarında “hot-desk sorunu”nun tamamen giderilmesi için 
etkili bir çözüm olacaktır. 
 
Eğitimsel sorunlar 
MİAK Ziyaret Takımı raporunda DAÜ Mimarlık Bölümü’nün özgünlüğü konusunda 
çalışma yapılmasının iyi olacağı belirtilmiştir. Bölüm personeli çalıştıkları eğitim 
biriminin özgünlüğünü “stüdyo temelli bütünsel eğitim” olarak tanımlamakla birlikte 
Ziyaret Takımı bunun ötesinde bir özgünlük arayışını kastetmiştir.  

2016-2017 Bahar dönemi başında yapılan bir Bölüm Kurulu toplantısında Bölüm 
Başkanı Prof.Dr. Naciye Doratlı, DAÜ Mimarlık Bölümü’nün kültür varlıklarının çok 
yoğun ve çeşitli olduğu ve bu açıdan bir laboratuvar niteliğinde bir coğrafyada yer 
aldığını söylemiş ve bölümümüzün bu olanağı iyi değerlendirmesi gerektiğine işaret 
ederek kısa vadede kültürel miras içerikli derslerin çoğaltılması ve uzun vadede de 
“kültür varlıkları”nın DAÜ Mimarlık Bölümü’nün özgünlüğünü oluşturacak bir biçimde 
müfredat değişikliği üzerinde çalışılmasını önermiştir. Konu toplantı süresince 
görüşülmüş ancak henüz bir karara bağlanmayıp daha sonra gündeme getirilmek 
üzere ertelenmiştir.      
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MİAK Ziyaret Takımı tarafından dile getirilen bir diğer sorun öğrenci sayısının 
akademik personel sayısına oranının yüksek oluşudur. Bu problem yakın geçmişte 
daha da kritik hale gelmiştir çünkü bölgedeki savaşlar ve huzursuzlukların da etkisi ile 
huzurlu bir ortam olan Kuzey Kıbrıs’taki  üniversiteler yurtdışından giderek artan sayıda 
öğrenci almaya başlamışlar ama akademik personel sayısını aynı hızla artırmak 
mümkün olamamıştır. Özellikle birebir eğitimin sürdürüldüğü stüdyolarda sınırlı bir süre 
içerisinde giderek artan sayıda öğrenci ile ilgilenilmesi gereksinimi bir sorun haline 
gelmiştir. Bu durum, Bölüm ve Fakülte yönetimleri tarafından defalarca Rektörlük’te 
dile getirilmiş olmakla birlikte, ekonomik kaygılarla ancak kısmi çözümler elde 
edilebilmiştir.  

Tablo 1.5.1.1 ve 1.5.1.2 sırası ile 2016-2017 Güz dönemi ve 2016-2017 Bahar dönemi 
sırasında tasarım derslerindeki öğrenci sayısının öğretim elemanı sayısına oranını 
göstermektedir. Bahar döneminde Güz dönemine oranla kötüleşme olmasının sebebi 
Rektörlüğün Bahar dönemi başında ders kotalarını yükseltmesidir. 2009-2010 Güz 
döneminde bu değerler 9 ile 22,5 arasında değişmektedi. 2009-2010 Bahar döneminde 
ise 7,75 ile 16,75 arasında değişmekteydi. Bu konuda çok gayret sarfedilmesine 
rağmen önceki dönemlerle kıyaslandığında 2016-2017 yılındaki gelişmenin öğrenci 
sayılarının eşit dağılımı ve herhangibir stüdyoda aşırı yüksek bir öğrenci sayısı ile 
karşılaşılmaması olduğu söylenebilir.  

Tablo 1.5.1.1. 2016 – 2017 Akademik Yılı, Güz Yarıyılı Tasarım Dersleri; Öğretim 
Üyesi (ÖÜ); Öğrenci (Ö) sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı(ÖÜ) oranları  

Ders 
kodu 

Ders adı Öğretim Üyesi Araştırma 
Görevlisi 

ÖÜ 
sayısı 

Ö 
sayısı 

Ö/ÖÜ  
oranı 

FARC 
101  
 

Temel Tasarım  
 
Basic Design  

Gr. 1 Nazife Özay 
Gr. 2 Öznem Şahali             
Gr. 3 Badiosaddat   
Hassanpour              
Gr. 4 Ali Tanrıkul 
Gr.5 Esra Can Akbil 
Gr. 6 Gökhan Varol  
Gr. 7 Bahar Uluçay 
Gr. 8 Begüm Mozaikçi  
Gr. 9 Nilay Bilsel 
Gr. 10 Bedia Tekbıyık 
Gr. 11 Zafer Volkan  
Gr. 12 Mustafa Batıbeniz 

Mobarak Osman 
Erman Berkay 
Kamyar Lotfi 
Omer Anıl Surme 
Omer Artun Balcı 

12 189 15.7 

FARC 
102  

Tasarıma Giriş 
 
Introductory 
Design Studio 

Gr.1 Nevter Zafer 
Gr.2 Nil P. Şahin 
Gr.3 Müge Rıza 
Gr.4 Zeref Birsel 
Gr.5 Kemal Kasapoğlu  
Gr.6 Sevil Aydınlık  
Gr.7 Halide Eroğul 

Mohammed 
Babiker 

7 107 15.2 

ARCH 
291   
 

Mimari Tasarım I   
 
Architectural 
Design Studio - I 
 
 

Gr. 1 Hıfsiye Pulhan 
Gr. 2 Kokan Grchev 
Gr.3  Resmiye Alpar 
Gr. 4 Harun Sevinç 
Gr.5 Gaye Şenyaşa 
Gr.6 Ahmet Özenç 
Gr.7 Mustafa Batıbeniz 
Gr.8 Mehmet Sinan 

Tina Davoodi 
Hasan Doğan 

8 120 15 

ARCH 
292  
  

Mimari Tasarım II  
 
Architectural 
Design Studio - II 

Gr. 1 Türkan Uraz   
Gr. 2 Ege Uluca Tümer 
Gr. 3 Pınar Uluçay 
Gr.4 Onur Olguner 
Gr.5 Dusku Kuzovic 

Elnaz Farjami 
Nazgol Hafızı 
Barkel Abate 
Alemu 

5 74 12.3 

http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch101
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch102
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch102
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch202
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ARCH 
391  
  

Mimari Tasarım III  
 
Architectural 
Design Studio - III 

Gr. 1 Mukaddes Polay 
Gr. 2 Ceren Boğaç 
Gr. 3 Rafooneh M.Sani 
Gr. 4 Cenk Atun 
Gr. 5 Kemal Kasapoğlu 
Gr. 6 Esra Can Akbil 
Gr. 7 Cemaliye Eken 
Gr. 8 Ali Tanrıkul 

Aref Arfaei 
Olgıca Stefanova 
Milad Gelichkhani 

8 115 14.3 

ARCH 
392  
  

Mimari Tasarım IV  
 
Architectural 
Design Studio - IV 

Gr1. Özgür Dinçyürek 
Gr2. Müjdem Vural 
Gr.3 Ali Sarıyel 
Gr.4 Emre Akbil  

Sanaz 
Nezhadmasoum 
Kamiar Yazdani 

4 54 13.5 

ARCH 
491  
 

Mimari Tasarım V   
 
Architectural 
Design Studio - V 

Gr.1 Beser Oktay Vehbi  
Gr.2 Polat Hançer 
Gr.3 Sertaç İlter 
Gr.4 Zafer Volkan 

Shahrzad Torabi 
Ahmed Mohamed 
Ali 

4 66 16.5 

 
 
Tablo 1.5.1.2. 2016-2017 Akademik Yılı, Bahar Yarıyılı Tasarım Dersleri; Öğretim 
Üyesi (ÖÜ); Öğrenci (Ö) sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı(ÖÜ) oranları 

Ders 
kodu 

Ders adı Öğretim Üyesi Araştırma 
Görevlisi 

ÖÜ 
sayısı 

Ö 
sayısı 

Ö/ÖÜ 
oranı 

FARC 
101  
 

Temel Tasarım  
 
Basic Design  

Gr.1 Nevter Zafer 
Gr.2 Ahenk Yılgın 
Gr.3 Müge Rıza 
Gr.4 Sevil Aydınlık 
Gr.5 Halide Eroğul 
Gr.6 Zeref Birsel 
Gr.7 Kemal 
Kasapoğlu 
Gr. 8 Zehra Babutsalı 

Saloumeh 
Khayyat Kahouei 
Doga Üzümcüoğlu 
Nazgol Hafizi 
Hozan Latif 

8 134 16.7 

 FARC 
102  

Tasarıma Giriş 
 
Introductory 
Design Studio 

Gr. 1 Resmiye Alpar 
Gr. 2 Nazife Özay 
Gr. 3 Badiosaddat 
Hassanpour              
Gr. 4 Esra Can Akbil 
Gr. 5 Bahar Uluçay 
Gr. 6 Zafer Volkan 
Gr. 7 Begüm Mozaikçi 
Gr. 8 Bedia Tekbıyık 
Gr. 9 Mustafa 
Batıbeniz 

Kamyar Lotfi 
Omer Anıl Sürme 
Nesil Afşin 
Gökhan Varol 

9 141 15.6 

ARCH 
291   
 

Mimari Tasarım I   
 
Architectural 
Design Studio - I 
 
 

Gr. 1 Türkan Uraz  
Gr. 2 Pınar Uluçay 
Gr.3  Rafooneh 
M.Sani 
Gr.4 Resmiye Alpar 
Gr.5 Mehmet Sinan 
Gr.6 Kemal 
Kasapoğlu 
Gr.7 Ahmet Özenç 

Elnaz Farjami 
Mohammed G. 
Babiker 
Erman Berkay 

7 109 15.5 

ARCH 
292  
  

Mimari Tasarım II  
 
Architectural 
Design Studio - II 

Gr. 1 Hıfsiye Pulhan   
Gr. 2 Kokan Grchev 
Gr. 3 Harun Sevinç 
Gr. 4 Cenk Atun 
Gr. 5 Onur Olguner 
Gr. 6 Mustafa 
Batıbeniz 

Tina Davoodi 
Hasan Doğan 
Fatemeh Ghafari 
Tavasoli 

6 95 15.8 

ARCH 
391  
  

Mimari Tasarım 
III  
 
Architectural 
Design Studio - 
III 

Gr. 1 Şebnem 
Hoşkara 
Gr. 2 Beser Oktay 
Vehbi 
Gr. 3 Esra Can Akbil 
Gr. 4 Ali Tanrıkul 

Aida Jalalkamali 
Soad Mousavi 

5 72 14.4 

http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch301
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch302
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch302
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch302
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch401
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch401
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch401
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch101
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch101
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch101
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch102
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch102
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch201
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch201
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch202
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch301
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Gr. 5 Cemaliye Eken 

ARCH 
392  
  

Mimari Tasarım 
IV  
Architectural 
Design Studio - 
IV 

Gr. 1 Mukaddes Polay 
Gr. 2 Müjdem Vural 
Gr. 3 Öznem Şahali 
Gr. 4 Ali Sarıyel 
Gr. 5 Emre Akbil 
Gr. 6 Zafer Cafer 
Volkan 

Aref Arfaei 
Sanaz 
Nezhadmasoum 
Olgica Stefanova 
Grchev 

6 103 17.1 

ARCH 
491  
 

Mimari Tasarım 
V   
Architectural 
Design Studio - 
V 

Gr. 1 Polat Hançer  
Gr. 2 Ceren Boğaç 
Gr. 3 Sertaç İlter 

Shahrzad Torabi 
Ahmed Mohamed 
Ali 

3 48 16 

Kuramsal derslerde bu sorunun stüdyo dersleri kadar etkili olmadığı düşünülse dahi 
öğrenci sayısındaki artış hoca öğrenci ilişkisini etkilemektedir.  Tablo 1.5.1.3 ve 1.5.1.4 
sırası ile 2016-2017 Güz dönemi ve 2016-2017 Bahar dönemi sırasında tasarım 
dışında kalan diğer derslerindeki öğrenci sayısının öğretim elemanı sayısına oranını 
göstermektedir. 

 

Tablo 1.5.1.3. 2016 – 2017 Akademik Yılı, Güz Yarıyılı Dersleri (TasarımHariç) – 
Öğretim Üyesi Sayısı(ÖÜ)– Öğrenci (Ö) sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı(ÖÜ) oranları  

Ders kodu Ders adı ÖÜ sayısı Ö sayısı Ö/ÖÜ 
oranı 

1. Dönem     

FARC103  Grafik Anlatım I 
Graphic Communication – I 

9 218 24.2 

FARC113  Tasarıma Giriş 
Introduction to Design 

4 190 47.5 

2. Dönem     

 FARC104  Grafik Anlatım II 
Graphic Communication – II 

6 127 21.1 

ARCH114 Tasarımda İnsan ve Sosyo-Kültürel Faktörler 
Human and Socio-Cultural Factors in Design 

4 150 37.5 

FARC142 Tasarım Teknolojisine Giriş 
Introduction to Design Technology 

4 123 30.75 

3. Dönem     

ARCH225 Mimarlık Tarihi ve Kuramları I 
History and Theories of Architecture I 

3 123 41 

ARCH213 Mimarlık ve Ekoloji 
Ecological Issues in Architecture 

3 134 44.6 

ARCH235 Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniğine Giriş   
Introduction to Tectonics of Structural Systems 

2 106 53 

ARCH243 Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme I 
Architectural Construction and Materials - I 

3 107 35.6 

ARCH281 Bilgisayar Destekli Tasarım I 
Computer Aided Design - I  

4 94 23.5 

4. Dönem     
ARCH226 
  

Mimarlık Tarihi ve Kuramları II 
History and Theories of Architecture - II 

2 62 31 

ARCH236  
  

Eğilme Dayanımlı Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniği 
Tectonics of Flexural Structures  

2 89 44.5 

ARCH244 Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme II 
Architectural Construction and Materials - II 

2 64 32 

ARCH246 Tasarımda Enerji ve Fiziksel Çevre Sorunları 
Energy and Environmental Issues in Design 

2 71 35.5 

ARCH252 Kentsel Tasarım Kuramı 
Theory of Urban Design 

2 75 37.5 

5. Dönem     

ARCH311 
Koruma ve Restorasyon Prensipleri 
Principles of Conservation and Restoration 

2 71 35.5 

http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch302
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch302
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch302
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch302
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch401
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch401
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch401
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch401
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch101
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch102
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch102
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch401
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch302


52 
 

ARCH337 
Form Dirençli Taşıyıcı sistemlerin Tektoniği 
Tectonics of Form Resistant Structures 

2 77 38.5 

ARCH347 
Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme III 
Architectural Construction and Materials - III 

3 74 24.6 

ARCH385 
Mimarlıkta Sayısal Sunumlar 
Digital Communication in Architecture 

3 69 23 

ARCH355 
Kentsel Tasarım Süreçleri 
Process of Urban Design 

3 85 28.3 

6. Dönem     

ARCH312 
Mimarlik ve Tasarim Kuramları 
Architecture and Design Theories 

2 70 35 

ARCH342 
Uygulama Projesi Çizimleri 
Working Drawing 

2 60 30 

ARCH348 

Building and Environmental Systems in 
Architecture 
(Bu dönem bu ders açılmamıştır.) 

   

7. Dönem     
ARCH449 Mimarlıkta Ekonomik ve Yönetimsel Konular 1 39 39 
8. Dönem     

ARCH416 
Mimarlıkta Mesleki Konular 
Professional Issues in Architecture 

2 53 26.5 

Seçmeli     

ARCH305 

Mimari Anlatım ve Sunum Teknikleri 
Architectural Drawings and Presentation 
Techniques 

1 30 30 

ARCH306 
İç Mekan Tasarımı 
Interior Design 

1 14 14 

ARCH327 
Mimarlığın Süperkahramanları   
Superheroes of Architecture 

1 21 21 

ARCH328 Doğu Mimarisi ve Sanatı Tarihi ve Kuramları 1 14 14 

ARCH329 
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü 
Cyprus History and Culture 

1 29 29 

ARCH382 
3D Dijital Grafik 
Computer 3D Modeling and Rendering 

1 28 28 

ARCH384 
Mimarlar için Rhino 
Rhino for Architects 

1 26 26 

ARCH483 
BIM ile Tasarımda çok Disiplinli işbirliği 
Multidisciplinary Collaboration in Design by BIM 

1 18 18 

     
 
Tablo 1.5.1.4. 2016 – 2017 Akademik Yılı, Bahar Yarıyılı Dersleri (TasarımHariç) – 
Öğretim Üyesi Sayısı (ÖÜ)– Öğrenci (Ö) sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı(ÖÜ) oranları  

Ders kodu Ders adı ÖÜ sayısı Ö sayısı Ö/ÖÜ 
oranı 

1. Dönem     

FARC103  Grafik Anlatım I 
Graphic Communication – I 

6 179 29.83 

FARC113  Tasarıma Giriş 
Introduction to Design 

4 200 50 

2. Dönem     

 FARC104  Grafik Anlatım II 
Graphic Communication - II 

5 148 29.6 

ARCH114 Tasarımda İnsan ve Sosyo-Kültürel Faktörler 
Human and Socio-Cultural Factors in Design 

3 155 51.6 

FARC142 Tasarım Teknolojisine Giriş 
Introduction to Design Technology 

6 156 26 

3. Dönem     

ARCH225 Mimarlık Tarihi ve Kuramları I 
History and Theories of Architecture I 

2 98 49 

ARCH213 Mimarlık ve Ekoloji 
Ecological Issues in Architecture 

2 109 54.5 

ARCH235 Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniğine Giriş   
Introduction to Tectonics of Structural Systems 

2 115 57.5 

ARCH243 Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme I 3 84 28 

http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch101
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch102
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch102
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch401
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Architectural Construction and Materials - I 

ARCH281 Bilgisayar Destekli Tasarım I 
Computer Aided Design – I 

3 63 21 

4. Dönem     
ARCH226 
  

Mimarlık Tarihi ve Kuramları II  
History and Theories of Architecture - II 

2 102 51 

ARCH236  
  

Eğilme Dayanımlı Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniği 
Tectonics of Flexural Structures  

2 111 55.5 

ARCH244 Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme II 
Architectural Construction and Materials - II 

3 95 31.6 

ARCH246 Tasarımda Enerji ve Fiziksel Çevre Sorunları 
Energy and Environmental Issues in Design 

2 90 45 

ARCH252 Kentsel Tasarım Kuramı 
Theory of Urban Design 

2 104 52 

5. Dönem     

ARCH311 
Koruma ve Restorasyon Prensipleri 
Principles of Conservation and Restoration 

2 66 33 

ARCH337 
Form Dirençli Taşıyıcı sistemlerin Tektoniği 
Tectonics of Form Resistant Structures 

2 71 35.5 

ARCH347 
Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme III 
Architectural Construction and Materials - III 

2 51 26 

ARCH385 
Mimarlıkta Sayısal Sunumlar 
Digital Communication in Architecture 

2 54 27 

ARCH355 
Kentsel Tasarım Süreçleri 
Process of Urban Design 

2 52 26 

6. Dönem     

ARCH312 
Mimarlık ve Tasarım Kuramları 
Architecture and Design Theories 

2 83 41.5 

ARCH342 
Uygulama Projesi Çizimleri 
Working Drawing 

2 71 35.5 

ARCH348 
Mimaride Yapı ve Çevre Sistemleri 
Buildings and Environmental Systems in 
Architecture  

1 55 55 

7. Dönem     

ARCH449 
Mimarlıkta Ekonomik ve Yönetimsel Konular  
Economic and Managerial Issues in Architecture 

1 62 62 

8. Dönem     

ARCH416 
Mimarlıkta Mesleki Konular 
Professional Issues in Architecture 

1 49 49 

Seçmeli     

ARCH305 

Mimari Anlatım ve Sunum Teknikleri 
Architectural Drawings and Presentation 
Techniques 

1 31 31 

ARCH306 
İç Mekan Tasarımı 
Interior Design 

1 24 24 

ARCH327 
Mimarlığın Süperkahramanları   
Superheroes of Architecture 

1 18 18 

ARCH329 
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü 
Cyprus History and Culture 

1 40 40 

ARCH382 
3D Dijital Grafik 
Computer 3D Modeling and Rendering 

1 26 26 

ARCH384 
Mimarlar Için Rhino 
Rhino for Architects 

1 24 24 

ARCH483 
Multidisciplinary Collaboration in Design by BIM 
BIM ile Tasarımda Çok Disiplinli İşbirliği 

1 22 22 

ARCH419 
Konut Tasarım İlkeleri 
Housing Design Principles 

1 24 24 

 
MİAK Ziyaret Takımı, öğrencilerin sadece KKTC içerisinde mimari proje yapmalarının 
çeşitli yapı, yapı grubu ve kent dokusu örneklerinin tanınması açısından tatmin edici 
olmayacağı görüşündedir. Bu nedenle farklı ülkelerdeki daha büyük şehirlerde, 
özellikle de metropol ölçeğinde projeler yapılmasının mimarlık ve kent ilişkilerini 
anlamak açısından yararlı olacağı düşünülerek 2012’den itibaren ARCH392- 

http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch302
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Architectural Design Studio IV- bünyesinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık 
Bölümü ile İstanbul’da ortak projeler yapılmış, öğrenciler arazi görmeye gitmişler ve 
her iki taraftan öğretim üyelerinin katılımı ile jüriler yürütülmüştür. Bu uygulama 
hakkında detaylı bilgi ve fotoğraflar DAÜ Mimarlik Bölümü tarafından MİAK için 
hazırlanan 2012 yıllık raporunda bulunabilir. Ancak terör olaylarının 2016 yılında 
yükselişi ve OHAL uygulaması ile birlikte bu uygulamaya geçici olarak ara verilmiştir. 
Yerine Lefkoşa şehrinin yoğun olarak kentleşmiş bölgelerinden birinde benzer içerikli 
bir “mixed-use” proje yaptırılmıştır. Yine bu hedefe yönelik olarak farklı kensel ortamlar 
hakkında farkındalık kazanmak amacı ile Türkiye’de gerçekleştirilen Yapı Fuar’larına 
planlı ziyaretler düzenlenmiştir. Az da olsa yurtdışı geziler de yapılmış, örneğin 2014 
yılında İtalya’ya gidilerek bineale katılınmıştır.  
 
Ardışık stüdyoların artan bir karmaşıklık ve yoğunluk göstermeyişi de MİAK Ziyaret 
Takımı tarafından belirtilen bir diğer sorundur. Ziyaret Takımı bu sorunu çözmek amacı 
ile stüdyo veren ekiplerin yatay ve düşey iletişimlerinin artırılmasını önermiştir. 2011 
yılından itibaren her dönem başında tasarım dersi veren tüm öğretim elemanlarının 
katıldığı Tasarım Koordinasyon Komitesi toplantıları yapılmış, geçmiş dönem 
projelerine ilişkin problemler tartışılmış ve yeni projeler öngörülmüştür. 2016 yılından 
itibaren ise Tasarım Koordinasyon Komitesi tasarım derslerinin koordinatörlerinden 
oluşacak bir biçimde yeniden organize edilmiş ve daha sık toplanma şansı bulmuş ve 
stüdyo derslerinin koordinasyonunu sağlamak amacı ile adımlar atılmıştır. Bu yeni 
uygulamanın temel amacı, MİAK Ziyaret Takımı tarafından da önerilmiş olan tüm 
tasarım stüdyolarının yürütülmesinde yatay ve dikey iletişimin sağlanabilmesidir. 

MİAK Ziyaret Takımı derslere ait içeriklerin aynı konu grubunda yer alan diğer ders 
içerikleri ile karşılaştırılarak bir müfredat çalışması yapılmasını, tekrar ve örtüşmelerin 
asgariye indirilmesini önermiş ve akademik personel tarafından hazırlanacak matriksin 
bu konuda kolaylık sağlıyacağını belirtmişti. Bu konuda 2013 yılından başlayarak 
tedbirler alınmıştır. Öncelikle konstrüksiyon ve taşıyıcı sistem içerikli derslerdeki içerik 
örtüşmeleri ve bilgisayar becerileri ile ilgili derslerdeki içerik sorunları giderilmiş, 2016 
yılında ise İç Mimarlık Bölümü ile ortak verilmekte olan birinci sınıf stüdyo derslerindeki 
sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmıştır. 2016-2017 akademik yılı içerisinde 
DAÜ Mimarlık Bölümü hem bir müfredat çalışması yapmış (Bkz. Ek 1.4.1.5.4.1), hem 
öğrencilerle ve akademik personelle birer matriks hazırlamış, hem de bu verileri 
karşılaştırmıştır. Bu çalışmalar özdeğerlendirme kısmının ilgili yerlerinde ayrıntılı 
olarak anlatılmıştır. 

MİAK Ziyaret Takımı’nın öğrencilerin kazanması gereken bilgi ve beceriler konusunda 
işaret ettikleri öncelikli sorunlar (eski ve yeni isim ve kriter numaraları ile) ve DAÜ 
Mimarlık Bölümü’nün bu sorunlara getirdiği çözümler aşağıdaki gibidir (Bkz. Ilgili ders 
içerikleri):    
 

- Etik ve mesleki hükümler (35) – Meslek etiği (5k)- kriterinin karşılanmıyor oluşu: 
Bu konu 2012 yılından beri ARCH416- Professional Issues in Architecture- dersi 
tarafından kapsanmaktadır. 

- Bina servis sistemleri (23) – Bina servis sistemleri (4e)- kriteri konusunda 
kuramsal alt yapı sağlayan dersin bulunmayışı, zayıf oluşu: Bu konu ARCH348- 
Building and environmental systems in architecture- dersi kapsamına 
girmektedir. Ancak öğrenciler tarafından hazırlanan matriksde bu dersin içeriği 
bu kriterle eşleştirilmemiştir. 2016-2017 Bahar döneminde gerçekleştirilen 
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çalışma grubu toplantılarında da temsil edilememiş olan bu dersin içeriği 
araştırılmalı ve bu sorun çözümlenmelidir. 

- Örneklerden yararlanma becerisi (12) – Tasarım için araştırma (1c)- öğrenci 
matriksi ile akademik personel tarafından hazırlanan matriksler arasında 
örtüşmeme sorunu: Örneklerden yararlanma becerisi özellikle NAAB kriterlerini 
yerine getirmek amacı ile ARCH291- Architectural design studio I- stüdyosu 
kapsamında kurgulanmış olmakla birlikte, tasarım için araştırma becerisi daha 
geniş kapsamlıdır ve örneklerden yararlanma becerisini içerir. DAÜ Mimarlık 
Bölümü’nde tasarım için araştırma becerisi özellikle kent ölçeğine yoğunlaşılan 
ARCH391- Architectural design studio III- bünyesinde kazandırılmaktadır. 

- Batı dışı mimarlık (9) ve Ulusal ve bölgesel mimarlık (10) – Dünya mimarlığı 
(2a), Yerel mimarlık ve kültürel çeşitlilik (2b), Kültürel miras ve koruma (2c)- bilgi 
ve becerileri için derslerin yeniden kurgulanması önerilmiştir: 2012 yılından 
itibaren ARCH225- History and Theories of Architecture I- ve ARCH226- History 
and Theories of Architecture II- derslerinin içerikleri daha kapsamlı olacak 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 2014 yılında ise ARCH312- Architecture and 
Design Theories- dersinin içeriği ise ulusal sınırlar içinde modernlik konusunu 
da içerecek biçimde yeniden organize edilmiştir. Ayrıca ARCH311- Principles of 
conservation and restoration dersi de bu ders silsilesine kültürel miras ve 
restorasyon boyutu ile katkıda bulunmaktadır. Yerel mimarlık konusunda 
seçmeli dersler de vardır. Bunlar arasında ARCH315- Vernacular Architecture- 
ve ARCH329- Cyprus History and Culture- (online) dersleri sayılabilir.      

 
MİAK Ziyaret Takımı geldiğinde sadece proje derslerinde kazandırılmaya çalışılan 
aşağıdaki bilgi ve beceriler için kuramsal derslerde de hazırlık yapılması önerilmiştir 
(Bkz. Ilgili ders içerikleri).  

- İnsan davranışları (13) – Doğa ve insan (3c): Gerek insan davranışları konusu 
gerekse de daha kapsamlı olan doğa ve insan konusu ARCH114- Human and 
Socio-cultural factors in Design- dersi içeriğinde yer almaktadır.  

- Erişilebilirlik (15) – Toplumsal sorumluluk (3b): Erişilebilirlik konusu İç Mimarlık 
Bölümü tarafından seçmeli ders olarak verilen INAR318- Universal design- 
dersinde ve ARCH292- Architectural design studio II- stüdyosunda ele 
alınmaktadır. Ancak daha geniş bir kapsamı olan toplumsal sorumluluk konusu 
ARCH391- Architectural design studio III, ARCH252 Theory of Urban Design ve 
ARCH355- Process of Urban Design- dersleri bünyesinde geniş kapsamı ile ve 
erişilebilirliği de içerecek biçimde ele alınmaktadır.  

- Çevresel sistemler (20) – Yapı fiziği ve çevresel sistemler (4c): Akademik 
personel tarafından hazırlanan matriksde bu konu ARCH246- Energy and 
Environmental issues in Design- dersi tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciler 
tarafından hazırlanan matriksde ise bu kriter karşılanmamaktadır. Ayrıca 
akademik personel tarafından 2016-2017 Bahar döneminde yapılan ders grubu 
toplantılarında akustik ve aydınlatma konularının sadece seçmeli bir ders olan 
ARCH345- Environmental control II- dersinde ele alınabildiği ortaya çıkmıştır. 
Bu sorun ilgili ders grubunu veren akademik personelin toplanıp bu konuların 
zorunlu dersler içinde çözülmesi için öneriler geliştirmesi yolu ile çözülmelidir.  

 
2012 yılında MİAK için hazırlanmış olan yıllık rapora göre çevresel sistemler kriterinin 
kısmen seçmeli bir ders olan ARCH345- Environmental Control II- dersi tarafından 
karşılanması çözüm olarak önerilmiştir. Ancak 2017 yılında Gebze’de yapılan MİAK 
çalıştayında tüm kriterlerin zorunlu dersler tarafından karşılanması ve seçme derslerin 
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bunun ötesine geçmesi gerektiği söylenmiştir. Dolayısı ile geçmişte önerilen bu çözüm 
artık yeterli değildir ve farklı bir çözüm üretilmesi gerekmektedir. ARCH246 dersinin 
içeriğinin ders tarafından kapsanması konusunda gerekli önemlerin alınması 
sağlanacaktır. 
  

- Yaşam güvenliği (21) – Yaşam güvenliği (4a): Bu kriter NAAB bünyesinde Geniş 
kapsamlı tasarım yapma becerisi içerisinde yer alan kriterlerden biri olduğu için 
DAÜ Mimarlık Bölümü’nde ARCH491- Architectural Design Studio V- ve 
ARCH492- Architecture Graduation Project- stüdyoları içerisinde öğrencilerden 
bu kriteri yerine getirmeleri MİAK için hazırlanan akademik personel matriksinde 
gözükmese bile beklenmektedir. Ayrıca ARCH392- Architectural Design Studio 
IV-  stüdyosu içerisinde de bu kriter gözetilmektedir ve matriks içerisinde de 
tanımlanmıştır. ARCH373- Life Safety- seçmeli dersi ise doğrudan doğruya bu 
konuya odaklanmış olan bir derstir ve bu dersi vermekte olan Y.Doç.Dr. Harun 
Sevinç bu kriterin arandığı pek çok stüdyoda öğrencilere seminerler 
vermektedir.  

- Bina sistemlerinin entegrasyonu (24) – Bina sistemlerinin bütünleştirilmesi (4g): 
Akademik personel bu konunun ARCH342- Working Drawing- dersinde ve 
geniş kapsamlı tasarım becerisinin ise ARCH491- Architectural design studio V, 
ARCH492- Architecture Graduation Project- stüdyoları tarafından 
kapsanmasını öngörmüştür. Bu sebeple 2014 yılından beri bu stüdyolara ilgili 
diğer mesleklerden uzmanlar da zaman zaman gelmekte ve öğrencilerle 
bilgilerini paylaşmaktadır. Ancak öğrenci matriksinde bu kriter sadece 
ARCH342- Working Drawing- dersi için işaretlenmiştir. 2016-2017 yılında 
çalışma grubu toplantılarında akademik personel tarafından da belirtildiği gibi 
teknik konular tasarım derslerine yeterince yansımamaktadır ve bunun ilk 
nedeni tasarım derslerinde bu konulara geç başlanmasıdır. İkinci nedeni ise 
tasarım dersi içeriklerinde teknik konular (taşıyıcı sistem, mekanik sistem, 
sistem detayı çizimi) için yer ayrılmış olsa bile bu konulara genelde zaman 
kalmamakta, konu çok hızlı geçilmekte ve öğrencide yeterince iz 
bırakmamaktadır. Ayrıca 2012 MİAK yıllık raporunda entegrasyon kriterinin 
ARCH348- Building and Environmental Systems in Architecture- dersi içinde de 
ele alınacağı yazılmış olmakla birlikte öğrenciler tarafından hazırlanan 
matriksde ARCH348 dersi için bu kriter işaretlenmemiştir. Tasarım Kordinasyon 
Komitesi bu sorunu çözecek öneriler geliştirmek üzere çalışma başlatmış 
bulunmaktadır. 2017-2018 Akademik Yılı Güz döneminde Tasarım 
Koordinasyon komitesi’nin tüm tasarım stüdyoları ve derslerin ele alınacağı, 
teknik konuların tasarım projelerine katkısının nasıl sağlanabileceği konusunda 
bir çalışma başlatması beklenmektedir. MİAK Ziyaret Takımı adaya gelmeden 
önce bu önerilerin hazır olması ve Ziyaret Takımı’na sunulması sağlanmalıdır. 
 

MİAK Ziyaret Takımı tarafından ilk ziyaret sonrasında güçlendirilmesi önerilen bilgi ve 
beceriler aşağıdaki gibidir (Bkz. Ilgili ders içerikleri): 

- Liderlik (33) – Liderlik (5h): Bu konu 2012 yılından beri ARCH416- Professional 
Issues in Architecture- ve ARCH492- Architecture Graduation Project- dersleri 
tarafından karşılanmaktadır. Ancak öğrenci matriksinde bu kriter ARCH492 
dersi için işaretlenmemiştir. Bu stüdyonun koordinatörü MİAK Ziyaret Takımı 
odasına bu kriterin bu ders içinde karşılandığını gösterecek kanıtları koyacaktır.  
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- Mimari uygulama (31) – Meslek pratiği (5j): Bu konu 2012 yılından beri 
ARCH416- Professional Issues in Architecture dersi tarafından 
karşılanmaktadır. Ayrıca stajlar bünyesinde de bu konulara yer verilmektedir. 

- Mimarın yönetimsel rolü (30) – Proje yönetimi (5f) ve Uygulama yönetimi (5g): 
Proje yönetimi konusu 2012 yılından beri ARCH416- Professional Issues in 
Architecture- dersi tarafından karşılanmaktadır. Uygulama yönetimi konusu ise 
ARCH449- Economic and Managerial issues in Architecture- dersi tarafından 
kapsanmaktadır. 

- Geniş kapsamlı tasarım yapmak (29) – Geniş kapsamlı tasarım yapmak (5b): 
Bu beceri 2012 yılından beri ARCH491- Architectural design studio V, 
ARCH492- Architecture Graduation Project- stüdyoları içinde ve ARCH342- 
Working Drawing- dersi tarafından kapsanmaktadır. Bu sebeple 2014 yılından 
beri bu stüdyolara ilgili diğer mesleklerden uzmanlar da zaman zaman gelmekte 
ve öğrencilerle bilgilerini paylaşmaktadır. Ancak öğrenci matriksinde bu kriter 
(ya da kapsadığı kriterler birarada) hiçbir ders için işaretlenmemiştir. 2016-2017 
yılında çalışma grubu toplantılarında akademik personel tarafından da 
belirtildiği gibi teknik konuların tasarım derslerine yeterince yansımamasının ilk 
nedeni tasarım derslerinde bu konulara geç başlanmasıdır. İkinci nedeni ise 
tasarım dersi içeriklerinde teknik konular (taşıyıcı system, mekanik sistem, 
system detayı çizimi) için yer ayrılmış olsa bile bu konulara genelde zaman 
kalmamakta, konular hızlı geçilmekte ve öğrencide yeterince iz 
bırakmamaktadır. Bu sorun Tasarım Kordinasyon Komitesi tarafından öneriler 
geliştirmesi yolu ile çözülecektir. MİAK Ziyaret Takımı adaya gelmeden önce bu 
öneriler geliştirilebilir ve geldiklerinde Ziyaret Takımı’na sunulabilir. Bina servis 
sistemleri, bina sistemlerinin bütünleştirilmesi ve geniş kapsamlı tasarım 
yapma kriterleri ile ilgili sorunlar biribiri ile ilişkilidir. 

- Mimarlıkta müşterinin rolü (28) – Mimar işveren ilişkisi (5d): Bu konu 2012 
yılından beri ARCH416- Professional Issues in Architecture- dersi tarafından 
kapsanmaktadır. 

- Teknik dökümantasyon (27) - Yapı malzemeleri ve uygulamaları (4f), Bina 
sistemlerinin bütünleştirilmesi (4g) ve Proje Yönetimi (5f) tarafından 
kapsanmaktadır: Yapı malzemeleri ve uygulamaları konstrüksiyon dersleri 
tarafından karşılanmaktadır. Bina sistemlerinin bütünleştirilmesi ARCH 342 
Working Drawing dersi içinde; ve Geniş kapsamlı tasarım ise ARCH 491 
Architectural Design Studio V ve ARCH 492 Architecture Graduation Project 
stüdyoları içinde kapsanmaktadır. Proje yönetimi ise ARCH 416 Professional 
Issues in Architecture- dersi tarafından karşılanmaktadır. 

 
MİAK Ziyaret Takımı ayrıca bilgisayar becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerde 
temel becerilerden başlayarak, mesleki becerilere doğru yol alan bir izleğin takip 
edilesini önermiştir. MİAK Ziyaret Takımı’nın ziyaretinden hemen sonra tek olan 
bilgisayar dersi sayısı ikiye çıkarılmış ve ARCH 281 Computer aided Design I ve 
ARCH385- Digital Communication in Architecture- dersleri bu olumsuzluğu giderecek 
şekilde yeniden kurgulanmıştır. Ayrıca ARCH 342 Working Drawing dersi de seçmeli 
ders olmaktan çıkarılıp zorunlu ders haline getirilmiş ve bilgisayar içerikli derslerin 
ardından uygulamaya yönelik ve bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı bir diğer ders 
olarak bu silsileye eklenmiştir. Daha sonra tüm bu derslerden önce verilen ARCH104 
Graphic Communication II dersi içerisinde de bilgisayar becerileri kullanılmaya 
başlanmıştır. Müfredat içerisinde bilgisayar becerileri ile ilgili pek çok da seçmeli ders 
vardır.  Bu dersler, ARCH 382 Computer 3D Modelling and Rendering, ARCH384 
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Rhino for Architects ve ARCH483 Multidisciplinary Collaboration in Design by BIM olup 
öğrenciler tarafından yoğun bir biçimde tercih edilmektedir. 
 
Yine Ziyaret Takımı tarafından farkedilen bir diğer sorun ise başarılı öğrencilere ödül 
verilmemesidir. 2011 yılından sonra tüm akademik dönemlerde onur ve yüksek onur 
törenleri yapılmış, ayrıca ARCH492 Architecture Graduation Project dersi final 
jürilerinin sonunda öğrencilere çeşitli ödüller verilmeye başlanmıştır. 2012 yılından 
itibaren Mimarlık Bölümü’nün MİAK’na teslim ettiği yıllık raporların herbirinde bu 
törenler sırasında çekilen fotoğraflar görülebilir. Benzer fotoğraflar bölümün web 
sitesinde (http://arch.emu.edu.tr) de bulunmaktadır.   
 
Öğrencilerin mezun olduklarında yurt içi ve yurt dışında kendilerini ne gibi imkanların 
beklediğini farkedebilmeleri amacı ile üniversite bünyesinde gerçekleştirilmekte olan 
Kariyer Günleri programlarına ek olarak Bölüm içerisinde de A-POP, ‘Mimarlık Mesleki 
Oryantasyon Programı/ Architecture Professio Orientation Program’ ve ‘Alumni Talks/ 
Mezun konuşmaları’ uygulanmaya konmuştur. DAÜ Mimarlık Bölümü’nde çok çeşitli 
ülkelerden öğrenciler olduğu düşünüldüğünde, bu konuda yapılacak deneyim 
paylaşımı oldukça yararlıdır. 
 
1.5.2. MİAK Akreditasyon Koşulları’ndaki Güncellemelere Yönelik Yanıtlar 

MİAK akreditasyon koşullarındaki değişmeler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

a. Bilgi ve beceri kriterlerinin gruplanması: Bilgi ve becerilerin beş grup halinde 
toplanması hem öğrencilerin hem de akademik personelin derslerin odak 
noktalarını seçmelerinde kolaylık sağlamıştır.   

b. Akademik personel tarafından hazırlanan matriksde ‘Anlama’ ve ‘Beceri’ 
düzeylerinin 1’den 5’e kadar derecelendirilmesi: DAÜ Mimarlık Bölümü akademik 
personeli, ders içinde ele alınan ama uygulama yapılmayan kriterleri A (Anlama) 
şeklinde ve uygulama varsa B (Beceri) şeklinde işaretlemiştir. Bunların herbirinin 
1’den 5’e kadar sıralanması yolu ile ise erişilen seviye ifade edilmiştir. Bir kriter 
hangi derste en üst seviyede anlama hangi derste en üst seviyede beceri elde 
ediyor gibi sorular sorulmamış, doğrudan tümevarımsal bir yaklaşımla dersleri 
veren akademik personelin kendilerini nerede gördükleri sorulmuştur. Bu durumda 
5 seviyesi bu akademisyenlerin tahayyül ettiği en yüksek seviyeyi temsil etmektedir. 
Her ders için ise sınırlı sayıda kriter (tasarım dersleri için genelde üç, diğer dersler 
için genelde iki ama geniş kapsamlı derslerde nadiren dört tane) işaretlenmiştir.      

c. Tüm MİAK kriterlerinin zorunlu dersler tarafından karşılanması ve seçmeli derslerin 
bunun ötesine geçmesi gerekliliği 2011 yılından sonra benimsenmiş bir MİAK 
uygulamasıdır. Bu uygulama “yapı fiziği ve çevresel sistemler” kriterinin DAÜ 
Mimarlık Bölümü tarafından karşılanmasında geçici bir sorun oluştursa da, DAÜ 
Mimarlık Bölümü bu uygulamayı haklı bulmakta ve desteklemektedir. 

d. MİAK’nun belirlediği kriterlerde de aşağıdaki değişmeler olmuştur: 
- “Konuşma ve yazma becerisi”nin çıkması: Bu kriter çok temel becerilere işaret 

ettiği için dersler tarafından odaklanılması gerekebilecek bir kriter değildi diye 
düşünüyoruz. 

- Eski kriterler arasındaki “Araştırma becerisi” ve “Örneklerden yararlanma 
becerisi” yerine daha kapsamlı olan Tasarım için araştırma becerisinin gelmesi: 
Diğer araştırma türleri ile karıştırılabilecek olan çok genel bir “araştırma becerisi” 
kriteri yerine ve çok dar bir yaklaşım sunan “örneklerden yararlanma becerisi” 
yerine “tasarım için araştırma becerisi”nin getirilmesi çok yararlı olmuştur. Bu 

http://arch.emu.edu.tr/
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tür araştırmaya odaklanan dersler vardır ve bu netleşme akademik personelin 
matriksi hazırlamasında kolaylık sağlamıştır. 2010 yılında hazırlanan matriksde 
neredeyse tüm derslerde araştırma becerisi işaretlenirken, 2016-2017 Bahar 
döneminde hazırlanan matriksde ise sadece iki ders (bir teorik ders ve bir stüdyo 
dersi) için işaretleme yapılmıştır.    

- “Biçimsel kompozisyon becerisi” ve “Tasarım becerisi” yerine “Tasarlama” 
becerisinin gelmesi: Bu birleştirme de kolaylık sağlamış, daha önce bu iki 
beceriyi biribirinden ayrı değerlendirmekte zorlanırken tasarımın bütüncül bir 
kriter haline gelmesi kolaylaştırıcı olmuştur.  

- “Batı mimarlığı”, “Batı dışı mimarlık”, “Ulusal ve bölgesel mimarlık”, “Kültürel 
farklılıklar” yerine “Dünya mimarlığı” ve “Yerel mimarlık ve kültürel çeşitlilik” 
gelmesi: Batı mimarlığı ve batı dışı mimarlığın dünya mimarlığı olarak birleşmesi 
de kolaylaştırıcı olmuştur. Ancak yerel mimarlık ve kültürel çeşitliliğin bir arada 
olması ARCH114- Human and Socio-cultural factors in Design- dersinin 
kriterlerini seçerken zorlayıcı olmuştur. Kültürel çeşitlilik, yerel mimarlığı 
seçmeksizin seçilmek istenmiş ve bu nedenle tereddüt yaşanmıştır. 

- “Erişilebilirlik” yerine daha geniş kapsamlı olan “Toplumsal sorumluluk”un 
gelmesi: Engellilerin erişebilirliği Türkiye ve KKTC’deki okullarda yeni yeni 
gündeme gelmeye başladığı için ayrı bir kriter olarak bir baskı unsuru 
oluşturması yararlı olabilirdi. Öte yandan erişilebilirlik yerine daha geniş 
kapsamlı olan toplumsal sorumluluğun gelmesi, daha farklı sorumluluklara da 
dikkat çekmektedir. Ancak herhangi bir ders için odak olma özelliği gözetilecek 
olursa erişilebilirliğin, toplumsal sorumluluk ile değişmesi daha uygundur. 
Nitekim DAÜ Mimarlık Bölümü akademik matriksinin hazırlanması sırasında 
toplumsal sorumluluğun seçimi erişilebilirlikten daha kolay yapılmıştır.      

- “Teknik dökümantasyon”un “Yapı malzemeleri ve uygulamaları”, “Bina 
sistemlerinin bütünleştirilmesi” ve “proje yönetimi” tarafından kapsanması: Daha 
önce sadece teknik bir içerik olarak algılanan “teknik dökümantasyon”u 
kapsayan diğer ifadeler konunun hem teknoloji hem de meslek ortamı ile ilişkili 
olduğunu hatırlatmaktadır. Bu nedenle kriterlerin gruplanmasının bu gibi 
kriterlerin netleşmesini sağladığı düşünülmektedir.   

- “Profesyonel gelişme”nin çıkması: Meslek pratiği tarafından kapsanabilecek bu 
kriter için de netleşme meydana gelmiştir. 

- “Mimarın yönetimsel rolü”nün “Proje yönetimi” ve “Uygulama yönetimi” şeklinde 
dallanması: İlk kriterin doğrudan doğruya bilim dalı isimleri ile anılması netlik 
kazandırmış ve her iki bilim dalının da içerilmesini gözetmiştir. 

- “İnsan davranışları”nın daha geniş kapsamlı olan “Doğa ve insan” haline 
gelmesi: Günümüz mimarisinde gözetilmeye yeni başlanan kimi değerler 
düşünüldüğünde “doğa ve insan” kriterinin “insan davranışları”nın yerini alması 
anlamlı bulunmuştur. 

Yukarıda sözü edilen kriterler arasından “bina sistemlerinin bütünleştirilmesi” de DAÜ 
Mimarlık Bölümü için iyileştirilmesi gereken bir diğer bilgi/beceridir. 

1.6. Programın Yaklaşımı  

Üniversitenin genel stratejik planlaması kapsamında; yüksek öğretimde, sosyal ve 
ekonomik büyüme refahın vazgeçilmez bir unsurudur. Bunun farkında olan DAÜ, kalite 
güvence sisteminin kurulmasına ve akademik programlarının daha da geliştirilmesine 
kendini adamıştır. Bu nedenle üniversitenin yukarıda belirtilen misyon, vizyon ve 
hedefleri doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu, Mimarlık Bölümü'nün misyon ve 
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vizyon ifadelerinde de belirtilen ulusal ve uluslararası akreditasyonları 
desteklemektedir. Dolayısı ile Mimarlık Fakültesi’nin, toplumda gelişmeyi sağlayan 
yüksek kaliteli eğitim sunması bir ön şarttır. Mimarlık Fakültesi, aynı zamanda 
toplumsal hizmetler açısından DAÜ'nün en büyük ve en aktif fakültelerinden biri olma 
özelliği taşımaktadır. Yerel bir gazetenin uzantısı olarak mimarlık/yapılaşmış çevre 
konularında bir yıl süreyle onbeş günde bir gazete eki yayımlanması (Mekanperest); 
Tasarım Haftasının düzenlenmesi, Odalarla ortak konferanslar düzenlenmesi, 
hükümet projelerinde kontrol, rehberlik ve danışmanlık, tarihi yapıların mimari 
çizimlerinin hazırlanması gibi birçok etkinlik bunlara örnektir. Mimarlık Bölümü, yerel 
yönetimler tabanında, kentsel tasarım projelerinin hazırlanması, yenileme projeleri vb. 
gibi işbirliklerini üniversite ve öğretim politikalarına paralel olarak gerçekleştirir. Bu 
sebepler doğrultusunda, müfredat tasarım stüdyosu temelinde şekillenmiştir denebilir. 
Tasarım stüdyosu nadir bulunan bir akademik ortamdır. Stüdyoda kişiler deneyler, 
işbirliği ve ifade yoluyla; fikirler, projeler ve benlik geliştirir. Tasarım stüdyosu, bir dizi 
dinamik ilişki yaratmak için örtüşen birçok kişisel alan arasında bir dengeyi temsil eder. 
Stüdyo  ortamında uygun olarak çalışabilecek herkese ve tüm potansiyeline eşit saygı 
gösterilir. Bu eşitlik, saygı ve denge olmadan, stüdyo ortamı sağlıksız hale gelebilir.  
Bu nedenle, tasarım koordinasyon toplantıları, öğretim metodu ve beklenen öğrenme 
çıktılarına atıfta bulunmak suretiyle farklı stüdyo seviyeleri arasında dikey ve yatay 
koordinasyon desteklemek üzere yürütülür. 

- Tasarım stüdyoları, tüm fikir ve inançlara saygı gösteren, ayni zamanda etik 
kuralların vurgulandığı, her bireyin saygı çerçevesinde, inanç veya 
düşüncelerini açıkca ifade edebiilği bir öğrenme ortamıdır. 

- Stüdyo dışındaki derslerde ise (seminerler, dersler ve kampüs dışı deneyimler 
gibi), stüdyoya paralel olarak destekleyici bilgi sunmak amaçlı kurgulanmıştır. 
Böylece, stüdyo dışından kazanılan tecrübe ve bilgi, stüdyo ortamını doğrudan 
etkiler ve mimari programı zenginleştirir.  

İlk yıl dersleri fakülte (FARC) dersleri olarak düzenlenir ve bu dersler fakültedeki tüm 
bölümler için ortaktır. Ayrıca, bölüm müfredatında yer alan AE (Alan Seçmeli) dersleri 
Mimarlık Fakültesi’nin herhangi bir bölümünden alınabilir. Alan seçmelileri, öğretim 
elemanlarının bireysel önerisi ile bölüm toplantılarında ortak karar verilir. Akabinde 
FYK (Fakülte Yönetim Kurulu, Bölüm  Başkanları, Başkan Yardımcıları, Dekan ve 
Dekan Yardımcıları ve Seçilmiş öğretim elemanları) tarafından onaylanarak koordine 
edilir.  

Tüm fakültelerde, fakülte için zorunlu ders veya alan seçmeli bazı dersler bulunmakta 
ancak diğer fakültelerdeki öğrenciler tarafından 'üniversite seçmeli dersleri' olarak 
seçilebilmektedir. Üniversite Seçmeli Dersler Komitesi'nin stratejisi olarak, her öğretim 
üyesinin bu kategoride bir dizi ders vermesi beklenir ve her fakülte tarafından sunulan 
ders sayısı açısından herhangi bir sınırlama yoktur. 

Dönem başına 150 ders arasından seçilebilen üniversite seçmeli dersleri, DAÜ 
fakültelerinin bilimsel ve entelektüel gelişime odaklanmış olduğunun bir kanıtıdır. Diğer 
fakültelerden alınan dersler: İngilizce, sözlü iletişim, etik, edebiyat, yabancı dil, tarih, 
güzel sanatlar tarihi, felsefe, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, sanat ve beşeri bilimler, 
sosyal ve davranış bilimleri, matematik ve doğa bilimleri, bilim ve teknoloji kültürü, dil 
ve yabancı dil, sağlık ve sporla ilgili güncel konular, çevre, küresel veya yerel konular 
gibi çeşitli dersler verilir. Bu derslerin ve öğretim elemanlarının tamamı öğrenciler 
tarafından değerlendirmeye tabi tutulur ve bölüm başkanı tarafından koordine edilir.  
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Ayrıca, müfredatta, çalışma programının uluslararası profilini güçlendiren zorunlu 
teknik geziler bulunmaktadır. 

1.6.1. Mimarlık Eğitimi ve Akademik Kapsam 

Raporun bu bölümü öncelikle , programın amaçlarının en somut göstergesi olan ve 
aynı zamanda öğrenme çıktıları dökümünün yer aldığı Ders İçerik belgeleri dikkate 
alınarak geliştirildi. Bunun yanısıra yapılan akreditasyon atölye çalışmalarında (Bölüm 
Kurulu) mimarlık mesleğinin paydaşları olan öğrencilerin, toplumun, profesyonellerin 
ve meslek odasının gereksinmelerine nasıl yanıt verdiğini saptamak üzere, Mimarlık 
Bölümü’nde görev yapmakta olan tüm öğretim üyelerine verdikleri derslerde, özellikle 
Mimarlık Eğitimi ve Öğrenciler, Mimarlık Eğitimi ve Mimarlık Lisansı, Mimarlık Eğitimi 
ve Mimarlık Mesleği, Mimarlık ve Toplum konularına nasıl yaklaştıklarıyla ilgili bilgi 
alınmıştır. 
 
Bu bölümdeki bilgiler şu kaynaklara dayanmaktadır: 

- Şimdiye kadar oluşan ve hala geçerli olan veri toplamı (MİAK VE NAAB 
Akreditasyon raporları), 
- Ders içeriklerinin/methodlarının incelenmesi 
- Sonuçların değerlendirilmesi,  
- Özellikle mezunlardan veri toplamak amacı ile geliştirilmiş APOP - Mimarlık 
Meslek Yönlendirme Programı’nın NAAB raporu hazırlanırken yaptığı 
araştırmalar. Bu veriler 2015-2016 akademik yılında yapılan bir araştırmanın 
verileri olup 2016-2017 yılı için yönetim değişikliği sebebi ile çalıştırılamamış, 
ancak yakın gelecekte çalışmaya başlıyacaktır.  

 
1.6.1.1. Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler için  Programın Akademik ve Mesleki 
Standartları 
Öğretim üyeleri ve öğrenciler için programın akademik ve mesleki standartlarını 
değerlendirirken üniversite eğitiminde, eğitim kalitesini etkileyen dört ana bileşeni ele 
alıp incelemek gerekmektedir. Bu dört ana bileşen; öğrenci, öğretim üyesi,  öğretim 
programı ve eğitim ortamı / olanaklarıdır. Bu dört ana  bileşen kuruma katkısı ve 
kurumdan sağladığı yararlar çerçevesinde aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.  

i- Öğrenciler: 

Programa Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranan Nitelikler: 

Türkiye Cumhuriyeti (TC)  uyruklu öğrenciler, TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisans 
Yerleştirme Sınavı (LYS) ile, belirtilen kontenjanlar çerçevesinde DAÜ Mimarlık 
Bölümü’ne kabul edilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu 
öğrenciler DAÜ tarafından düzenlenen giriş sınavı ile Bölüm’e kayıt yaptırabilmektedir. 
KKTC veya TC dışındaki öğrenciler, üçüncü ülke öğrenci kontenjanları çerçevesinde, 
orta öğretimdeki başarıları esas alınarak Mimarlık Bölümü’ne kabul edilebilmektedirler. 
Transferlerle ilgili detaylı bilgi, 1.6.2.6 Öğrenci Değişimi ve Öğrencilerin Yatay ve Dikey 
Geçiş Olanaklarının Tanıtılması başlığı alltında verilmiştir. 
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ii- Öğretim Üyesi 

Kaliteli mimarlık eğitimi için öğretim üyelerinde aranması gereken önemli unsurlar; 
yeterlilik (uzmanlık alanı), ders yükü, araştırma yapması, bilimsel  yayın, konferans vb. 
katılımları,  öğretim üyesinin uyguladığı yöntemlerin öğrenci başarısı açısından 
değerlendirilmesi, tam ve yarı zamanlı öğretim üyesi oranı, öğrenciye öğretme yöntemi 
ve  sürekli eğitimdir. 

DAÜ Mimarlık Bölümü’nde 2016-2017  öğretim yılında 25 tam zamanlı öğretim elemanı 
(8 Profesör; 7 Doçent; 10 Yard. Doçent) görev almıştır. Bunun yanında,  İç Mimarlık 
Bölümü’nden   2 tam zamanlı öğretim elemanı birinci sınıf derslerine (FARC dersleri) 
destek vermişlerdir. Tam zamanlı öğretim üyeleri yanında güz ve bahar dönemlerinde 
yarı zamanlı öğretim görevlileri de eğitime katkı koymuştur. Her dönem Mimarlık 
Bölümü’ne gelen yarı zamanlı öğretim görevlisi sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. 
2016-2017 güz döneminde 21 ve bahar döneminde ise 18  yarı zamanlı öğretim 
görevlisi eğitime katkı koymuştur. 

Mimarlık Bölümü’nde bulunan tam zamanlı öğretim üyelerinin yıllık 24 kredi ders 
yüküyle çalışması gerekmektedir. 2016-2017  öğretim yılında, 25 tam zamanlı öğretim 
elemanı 24 krediden fazla yükle çalışmıştır (Bkz. Şekil 1.6.1.1.1). Bunun nedeni ise 
Rektörlüğün politikası doğrultusunda öncelikle tam zamanlı öğretim üyelerine ek yük 
verilmesi ve ancak bunun yetersiz olması durumunda yarı zamanlı öğretim 
görevlilerinden yararlanılmasıdır. 
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Şekil 1.6.1.1.1. Tam zamanlı öğretim elemanlarının 2016-2017 Akademik yılı ders 

yükleri  
 

Öğretim elemanları ders verme görevinin yanısıra, Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
altında yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmekte, mesleki gelişimleri bağlamında 
araştırma projeleri yürütmekte, makale yazmakta, ulusal/uluslararası bilimsel 
toplantılara katılmakta, çeşitli biçimlerde Üniversite ve topluma katkı koymak için de bir 
çok görev üstlenmektedirler (Bkz. Ek 1’de yer alan cv’ler) 

Geçtiğimiz yıllarda, Üniversite’nin araştırma projelerine verdiği maddi destek yanında 
(Type A), Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı da maddi destek vermekteydi (Type 
B). Ayrıca, TUBİTAK veya Avrupa Birliği’nden projelere destek alınması da söz 
konusudur. Öğretim elemanlarına ilişkin detaylı bilgiler, 1.7. İnsan Kaynakları 
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bölümünde verileceği için burada sadece Üniversite/ Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı destekli projelerden söz edilecektir. Üniversite’den destek alarak 
tamamlanmış bulunan altı proje bulunmaktadır:  

1- A-Tipi Araştırma Projesi: Contemporary Approaches to Urban and Architectural 
Design for Sustainability”, (Kısmen Michigan Üniversitesi, Taubman Mimarlık ve Şehir 
Planlama Koleji’nde yürütülmüştür), February 2006, (Prof.Dr. Oktay, D.). 
2- Dip Karpaz Köyü Canlandırma Projesi (MEKB 06-12), K.K.T.C Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından desteklenen proje, Haziran 2008, (Prof.Dr. Doratli, N., Prof.Dr. Hoşkara, S., 
Doç.Dr. Fasli, M.,  Doç.Dr. Alpar Atun, R., Akbil, E.,  Güley, K.  Oktay, M., Orcunoğlu, 
H.) 
3- A-Tipi Araştırma Projesi:  Assessing the impacts of Nicosia Master Plan in the 
historic Walled City: Policy Implications for the sustainable development of the area, 
Jan 2010 (Doç.Dr. Alpar, R.,  Yorucu, V., Yard.Doç.Dr. Uluçay, P.) 
4- B-Tipi Araştırma Projesi MEKB 08-11 Lefkoşa Sur-içi – Girne Caddesi’ni Okumak: 
Morfolojik Değişim Süreci (1881-2008), Start: March 2009, Duration: 18 months, 
Budget: 13,000 YTL (Prof.Dr. Doratli, N., Prof.Dr. Hoşkara, S., Doç.Dr. Fasli, M.,  
Doç.Dr. Alpar Atun, R., Prof.Dr. Pulhan, H., Doç.Dr. Oktay, B., Prof.Dr. Dinçyürek, Ö.) 
5- B-Tipi Araştırma Projesi MEKB 08-04 Endüstriyel Mimari Miras - Sanayi Holding 
Binasının ‘Kültür – Sanat’ İçin Yeniden İşlevlendirme Projesi (Revised Title: Kuzey 
Kıbrıs’taki Endüstriyel Mimari Mirasın Belgelenmesi  Projesi / Project on the 
Documentaion of the Industrial Heritage of Northern Cyprus), Start: September 2008, 
Duration: 18 months, Budget: 20,000 TL (Prof.Dr. Hoşkara, Ş., Yard.Doç.Dr. Günçe, 
K.). 
6- A-Tipi Araştırma Projesi:  Re-definition and Future of Social Housing in North Cyprus 
(Yard.Doç.Dr. Özmen Mayer, B.). 
7- A-Tipi Araştırma Projesi-Proje Yürütücüsü (DAÜ-Fon Desteği) Assessing the 
impacts of Nicosia Master Plan in the historic Walled City :Policy   Implications for the 
sustainable development of the area.- Jan 2010 Project Coordinator  (grup üyesi- 
Prof.Dr.R.Alapar Atun, Assist.Prof.Dr.P. Uluçay)    
8-B-Tipi Araştırma Projesi (Milli Eğitim Bakanlığı Fon Desteği)                                                                                                                                                                                                                                                                
“Revitalization of Karpaz Area” Prof.Dr.R.Alapar Atun (Yürütücü-Prof.Dr. Naciye 
Doratlı/Prof.Dr.Şebnem Hoşkara) 
9-B-Tipi Araştırma Projesi (Milli Eğitim Bakanlığı Fon Desteği)                                                                                                                                                                                                                                                                
 “Reading Kyrenia Avenue in the Walled City of Nicosia: Process of Morphological 
Transformation (1881-2008)”, started in March 2009, will be finalized in December 
2010, funded by T.R.N.C Ministry of Education and Culture (1881-)” Prof.Dr.R.Alapar 
Atun (Yürütücü- Prof.Dr.Naciye Doratlı)  
10- B-Tipi Araştırma Projesi MEKB 06-12 Dip Karpaz Köyünü Canlandırma Projesi 
Raporu / Report of MEKB-06-12 Revitalizing Dip Karpas Village Project, 2008 Haziran 
/ June 2008. (Project Coordinator together Prof.Dr. Dinçyürek, Ö. with Şebnem Önal 
Hoşkara)  
11- OIKODOMOS - Sanal Kampüsün Konsolide Edilmesi ve Genişletilmesi. AB 
Hayatboyu Öğrenme Programı, İkinci Aşama, 2010-2011. Başlangıç: 1 Kasım 2010, 
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Süre: 12 ay, Hibe: 15.000 Avro (Pulhan, H. Araştırma Görevlisi ve HERA-Center, 
Mimarlık Fakültesi, EMU temsilcilerinden). 
12- Mason, R., Uluca-Tumer, E., Proje Yürütücüsü, ‘Famagusta Walled City 
Conservation Summer Project’, International Summer Project, 5-13 Temmuz 2012, 
Gazimağusa, World Monuments Fund tarafından desteklenmiştir ve 2014 yılında kitap 
olarak basılmıştır, WMF (2012)  
13- Uluca-Tümer, E., Proje Yürütücüsü, Project Title: ‘A Conservation and Site 
Management Model for Famagusta Walled City’, University of Pennsylvania, School of 
Design, Historic Preservation Program, August 2011-April 2012, Fulbright Cyprus 
Commission tarafından desteklenmiştir, (2011-2012),   
14-Akin, N., Akin, G., Uluca-Tumer, E., Enes, Z., Durukan, I., Ivedi, B., Turk, S., Turkish 
Academy of Science-TUKSEK Turkey Cultural Inventory Project, Urfa-Birecik and 
Suruc Rural Architecture, Documentation Project (2002) 
15-Yrd. Doç Dr. Ceren Boğaç, Research on ‘Active Learning Methodologies and 
Intercultural Dialogue in a Research Design Studio’, Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague, 2011 (AB bursu destekli) 
16- Yrd. Doç Dr. Polat Hançer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Çatıların Isıl 
Davranışları. TÜBİTAK, İNTAG Araştırma Projesi No: 100I020 (INTAG-237). 
Gazimagusa: TUBITAK Inşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Gurubu,  Ekim 2002 
17- Yrd. Doç Dr. Polat Hançer, Sıcak-Nemli İklimlerde, Çatılarda Nem Denetimi, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi T.C. / Kktc Bilimsel Araştırma Projeleri Raporu  (BAP-1), 
Ocak 2013    
18- B-Tipi Araştırma Projesi, Yrd. Doç Dr. Nazife Özay, MEKB-10-05, Kuzey 
Kıbrıs’taki Yapılaşmanın Taşıyıcı Sistem Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi, 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğretimde Bilimsel Faaliyetlerin Desteklenme 
Projesi, Giray Özay, Nazife Özay, Ali Reza Mafi. 
 
Üniversite araştırma projelerine verdiği desteğin yanında bilimsel yayınlara yayın ödülü 
ve konferanslara katılan öğretim üyelerine maddi destek de vermektedir. 2016-2017 
öğretim yılında 12 öğretim üyesi yayın ödülü, 5 öğretim üyesi ise konferans desteği 
almıştır. Örneğin 2016-2017 öğretim yılında; Yrd.Doç.Dr.Pınar Uluçay, 
Doç.Dr.Müjdem Vural, Yrd.Doç.Dr.Nevter Zafer Cömert, Doç.Dr.Rafooneh Mokhtar 
Shahı Sanı ve Prof.Doç.Dr.Şebnem Hoşkara değişik ülkelerde düzenlenen 
uluslararası konferanslara katılarak bildirilerini sunmuş ve konferans desteği 
almışlardır. 
2016-2017 öğretim yılında yayın ödülü alan öğretim görevlileri ve çalışmları aşağıdaki 
gibidir. 
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Tablo 1.6.1.1.1 Yayın Ödülü Alan Öğretim Görevlileri Ve Çalışmları 
Doç.Dr. Rafooneh Mokhtar Shahı 
Sanı 

Linking The Past And Present Through Symbolic Housing Features: North 
Cyprus 

Doç.Dr. Rafooneh Mokhtar Shahı 
Sanı 
Prof. Dr.Naciye Doratlı 

Exploring The Semiotic Meaning Of The First Oil City In The Middle East: 
Masjed Soleyman  

Prof.Dr.Naciye Doratlı  
Yrd.Doç.Dr Müge Riza 

The Critical Lacuna Between New Contextually Juxtaposed And Freestyle 
Buildings In Historic Settings 

Doç.Dr.Halil Zafer Alibaba Sustainability; As A Combination Of Parametric Patterns And 

Doç.Dr.Müjdem Vural Evaluation Of Leed "Innovation In Design Process" And "Location & 
Linkages" Case Study: Diyarbakir Turkey. 

Prof. Dr.Özgür Dinçyürek Identifying Privacy Concerns On The Formation Of Courtyards. 

Doç.Dr.Halil Zafer Alibaba Determination Of Optimum Window To External Wall Ratio For Offices In A 
Hot And Humid Climate 

Yrd.Doç.Dr.Badıossadat 
Hassanpour 

Transparent Assessment Model In Architecture Design Studio: Eastern 
Mediterranean University As Case Study 

Doç.Dr Halil Zafer Alibaba Energy Performance And Thermal Comfort Of Double-Skin And Single-Skin 
Facades In Warm-Climate Offices 

Doç.Dr Beser Oktay Vehbi 
Prof.Dr.Yonca Hürol(Al) 

Rural Carob Warehouses In Cyprus: An Assessment Of Architectural And 
Structural Characteristics 

Prof.Dr.Resmiye Alpar Envelopment: A Methodologıcal Approach In Structuratıon Of Urban 
Dıalectıcs 

Prof.Dr.Resmiye Alpar Aesthetic Design Thinking Model For Urban Environments: A Survey Based 
On A Review Of The Literature 

Prof.Dr.Resmiye Alpar Predicting Movement İn Architectural Space 

Doç.Dr.Halil Zafer Alibaba Optimizing Existing Multistory Building Designs Towards Net-Zero Energy 

Prof.Dr.Şebnem Hoşkara A Debate On The Top-Down Approach To Architectural Interventions In 
Conflicted Historic Cities: Jerusalem's Museum Of Tolerance 

Yrd.Doç.Dr.Badıossadat 
Hassanpour 

Rotational Critique System As A Method Of Culture Change In An 
Architecture Design Studio: Urban Design Studio As Case Study 

Prof.Dr.Mukaddes Faslı Rotational Critique System As A Method Of Culture Change In An 
Architecture Design Studio: Urban Design Studio As Case Study 

Prof.Dr.Özgür Dinçyürek The Versatility Of Terraced Housing In Iranian Vernacular Architecture 
Located In Steep Regions 

 

iii- Öğretim Programı 

Programın Özdeğerlendirme Çalışmaları bu raporun ilgili kısmında  (1.4) detaylı bir 
şekilde açıklanmıştır.  

iv- Eğitim Ortamı ve Olanaklar 

Kaliteli mimarlık eğitimi için fiziki mekanların, maddi kaynak, ders araç  ve gereçlerinin, 
elektronik ortamların eğitimde kullanılmasının, kampüs dışı ortamlarda da öğretimin ve  
inşaat sektörü ile işbirliğinin büyük önemi vardır. Mimarlık Fakültesi’nin fiziksel 
kaynakları ile bilgi kaynakları bu raporun 1.8. Öğrenme Ortamına İlişkin Kaynaklar 
bölümlerinde  yer almaktadır. 

Kampüs dışı ortamlarda öğretim için Yaz Stajı kapsamında yurt içine veya yurt dışına 
teknik geziler düzenlenmektedir. Bunun yanında, stüdyo derslerinde de analiz yapmak 
amacı ile arazi gezileri yapılmaktadır. Ayrıca bazı seçmeli dersler  kapsamında  
öğrencilere rutin arzi / köy / kent gezileri ve araştırmaları yaptırılmaktadır.  
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Bunların yanında Mimarlık Bölümü’nün organize ettiği sergiler, yaz ve bahar 
okullarında, atölye çalışmalarında veya konferans organizasyonlarında öğrenciye aktif 
görevler verilmektedir. Böylelikle birçok zaman sosyal ve kültürel yaşama katkı 
konmaktadır. Bu çalışmalar 1.6.1.3. Öğrenciler, Öğretim Üyeleri ve Yöneticilerin 
Devlete, Topluma ve Eğitim Kurumunun Sosyal ve Entellektüel Yaşamına Katkısı 
bölümünde detaylı şekilde değerlendirilmiştir. 

Bölüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dinamik bir sektör olan inşaat sektörü ile 
işbirliği yapmanın gerekliliğinin bilincinde olmakla birlikte, çeşitli nedenlerle bu işbirliği 
pek fazla sağlanabilmiş değildir. Öğrenciler kendi girişimleri ile, sadece staj amacıyla 
inşaat şirketleri ile temasa geçip şantiye stajı yapmaktadırlar. Fakat yarı zamanlı 
öğretim elemenlarının çoğu inşaat sektöründe aktif rol aldığı için bu yöndeki 
gereksinimleri karşılayacak derecede yarar sağlanmaktadır. Bölüm Başkanlığı, 
önümüzdeki dönemde inşaat sektörü ile işbirliğinin artırılması yönünde girişimlerde 
bulunmayı hedeflemektedir. 

1.6.1.2. Eğitim Kurumundaki Diğer Programlarla İlişkiler 
Mimarlık Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar Mimarlık ve İç Mimarlık 
bölümleridir. İç Mimarlık Bölümü altında ise İngilizce ve Türkçe İç mimarlık programları 
bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesi’nde birinci yıl dersleri bu iki bölüme ortak 
verilmektedir. Bu dersler Farc 101 (Basic Design), Farc 102 (Introduction to Design 
Studio), Farc113 (Introduction to Design) , Farc 103 (Graphic Communication I) Farc 
104 (Graphic Communication II) ve Farc142 (Introduction to Design Technology) 
dersleridir. 

Birinci yıl derslerinin ortak oluşu, 2005 yılında program revizyonunun en önemli 
gerekçeleri arasında gösterilen, farklı bölüm öğrencileri arası iletişim gerekliliği, ortak 
çalışmaların sağlaması ve aynı zamanda bölümler arasında ortak bir tasarım 
felsefesinin ve anlayışının benimsenmesi gerekliliği konuları açısından da önemli bir 
adımdır. 

Birinci sınıf programının ortak temel eğitim felsefesi çerçevesinde gerçekleşmesi, 
bölümlerarası işbirliğinin sağlaması, aynı zamanda ortak personel kullanımı 
sağlanması, yani zaman ve vakit bağlamında da kazanım sağlanması açılarından da 
yarar sağlamıştır. Birinci sınıf programının ortak olması aynı zamanda bölümler arası 
öğrenci transferlerini de kolaylaştırıcı bir etken olmuştur. 

2010-2011 Akademik Yılında uygulanmaya başlanan revize edilmiş eğitim 
programında aynı özellik korunmuş, ve hatta strüktür derslerine temel oluşturacak 
ortak bir ders daha (Farc 142 – Introduction to Design Technology) programa Fakülte 
temel dersi olarak eklenmiştir.  

Fakülte içerisindeki işbirliği yanı sıra, Fakülte dışındaki bölümlerden de birinci sınıf 
programındaki üniversite temel dersleri (servis dersleri) kapsamında katkı 
alınmaktadır. 

Ayrıca, İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Makine Mühendisliği Bölümü gibi diğer 
bölümlerden danışmanlık alan stüdyo dersleri de ARCH 392(Architectural Desıgn 
Studıo- ıv), ARCH 491(Architectural Design Studio- v) ve ARCH 492(Graduation 
Project) olarak kurgulanmıştır. 
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2016-2017 Akademik yılına kadar ise başvurulan MİAK ve NAAB Akreditasyonları 
doğrultusunda düzenlemeler olmuştur.(EK 1.6.1.2) 

MiAK Akreditasyonu sonrasında, Program uluslararası akreditasyon (NAAB) 
çalışmalarına başlamıştır. MiAK ZT raporları dikkate alınarak programda revizyona 
gidilmiştir. İki yıl boyunca süren revizyon çalışmaları, sırasıyla; akreditasyon komitesi, 
ders grubları komiteleri ve Bölüm Kurulu’nun ayrı ayrı ve birlikte yaptığı, çok sayıda 
çalıştay sonucunda gerçekleştirilmiştir. Revize edilmiş Program, Bölüm Kurulu, Fakülte 
Kurulu ve Senato kararıyla hayata geçirilmiştir.  
 
Diğer Fakülte/ Bölümlerden alınan servis dersleri aşağıdaki gibidir: 

ENGL191- Communication In English-I; Dersi veren Bölüm: Yabancı Diller 
Okulu İng.Hazırlık Okulu,  Modern Diller Birimi. 
MATH191- Maths And Geometry For Designers; Dersi veren Bölüm: 
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri. 
ITEC 105 - Computer-I; Dersi veren Bölüm: Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri. 
ENGL192 - Communication In English-II; Dersi veren Bölüm: Yabancı Diller 
Okulu İng.Hazırlık Okulu,  Modern Diller Birimi. 
TULS 181- Turkish As A Second Language; Dersi veren Bölüm: Yabancı Diller 
Okulu İng.Hazırlık Okulu  Modern Diller Birimi. 
HIST280 - Atatürk’s Principles And History Of Turkish Reforms ; Dersi veren 
Bölüm: Atatürk Uygulama ve Araştırma Merkezi. /  

Tablo 1.6.1.2.1’de birinci sınıf ortak programının yanında, üst dönemlerde de diğer 
fakültelerden alınan/verilen ders katkısı takip edilebilir. 
 
Tablo 1.6.1.2.1. Ortak veya diğer bölümlerden alınan/verilen destekle yürütülen 
dersler. 
Mimarlık Fakültesi’nde ortak yürütülen 
dersler 

Diğer bölümlerden Mimarlık bölümüne verilen 
dersler 

FARC 101:Basic Design ITEC 105- Computer-I,Meslek Yüksek Okulu 
FARC102: Introductory Design Studio TULS 181- Turkish As A Second Language ,Türk Dili 

ve Edebiyatı 
FARC113: Introduction to Design HIST 280- Atatürk’s Principles And History Of Turkish, 

Tarih Bölümü 
FARC103: Graphic Communication I MATH 191- Maths And Geometry For 

Designers,Matematik Bölümü 
FARC104: Graphic Communication II ENGL191-Communication In English-I ENGL192-

Communication In English-II, İngilizce Bölümü 
FARC142: Introduction To Design Technology ARCH 348-Building and Environmental Systems in 

Architecture, Makine Mühendisliği 
 Üniversite Seçmeli Dersleri 

 

Programdaki 7 seçmeli dersten 5 tanesi Fakülte’den, 2’si ise Üniversite seçmeli dersi 
olarak alınmaktadır.   
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1.6.1.3. Öğrenciler, Öğretim Üyeleri ve Yöneticilerin Devlete, Topluma ve Eğitim 
Kurumunun Sosyal ve Entellektüel Yaşamına Katkısı 
Üniversitelerin birincil görevinin akademik olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bunun 
yanında toplum ve devlet ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmak, onlara katkı veya hizmetler 
vermek de her üniversitenin önemli görevleri arasındadır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, kentlerin sorunlarını tartışmak, potansiyellerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak ve üniversite ile olan ilşkisini geliştirmek üzere 
birtakım kurum ve kişilerle ortak çalışmalar yapmayı kendisine hedef edinmiştir.  

Bu çalışmalar arasında belediyeler ile işbirliği, , K.T.M.M.O.B Mimarlar Odası ile 
gerçekleştirien farklı etkinlikler; 1 Uluslararası Yaz Okulu; 1 Uluslararası Bahar Okulu; 
İlkokullara verilen hizmetler; Ahmed Vural Behaeddin Öğrenci Ödülleri Organizasyonu; 
Devlete (merkezi ve yerel yönetimlere) ve topluma verilen farklı hizmetler (projeler ve 
danışmanlık gibi); Fakülte’ye ve Topluma hizmet veren Mimarlık Fakültesi 
Merkezleri’nin çalışmaları;  Fakülte’nin toplumsal sorumluluk projesi olarak hayata 
geçirilen Şubat 2010’dan itibaren bir yıl süre ile on beş günde bir, bir yerel gazete 
(Havadis) eki olarak çıkan  “Mekanperest” gazetesi ve Fakülte’nin üniversite ve 
topluma katkı bağlamındaki etkinliklerdir. 

Bu  çalışmalar aşağıda  detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

i- Belediyeler ve Mimarlık Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikler 

Mimarlık Fakültesi, Üniversite ile birlikte, 1997 yılında Gazimağusa şehrini tanıtmak ve 
potansiyellerini biraraya getirmek amacı ile Gazimağusa Belediyesi ile ortak çalışmalar 
yapmak için ilk adımlarını atmışlardı. Yapılan protokol çerçevesinde  Gazimağusa 
Belediyesi ve Mimarlık Fakültesi işbirliği ile şimdiye kadar 2 kez ulusal ve 2 kez de 
uluslararası düzeyde gerçekleştirilen 4 Gazimagusa Sempozyumu gerçekleşmiştir. 
Böylece üniversite, kent ve ülkenin tanıtımında da önemli bir rol almış oldu.  Bugüne 
kadar ortak yapılan sempozyumlar şunlardır: 

- II. International Gazimagusa Symposium 2007, 8-10 Ekim; 
- I. International Symposium of Gazimagusa 2004, 12-16 Nisan; 
- II. National Gazimagusa Symposium 1999,  25-28 Ekim; 
- I. National Gazimagusa Symposium 1998 , 12-16 Nisan. 

 
Bir diğer işbirliği ise Sakin Şehir (Cittaslow) çalışmalarıdır. Mimarlık Fakültesi’nin 
öğretim üyelerinden oluşan bir ekip,  Mehmetçik Belediyesi (2016) ve Yeniboğaziçi 
Belediyesi (2013) ve Tatlısu Belediyesi(2017-devam etmekte) ile yapılan çalışmalar 
sonucunda bu bölgeler Cittaslow yerleşim bölgesi ünvanı kazanarak, uluslararası sakin 
şehir üyeliğine kabul edildi.  

- Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen Kent-AG (Kentsel 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi), DAÜ ve Lefkoşa Türk Belediyesi arasında 
imzalanan protokol çerçevesinde, Lefkoşa İmar Planı çalışmalarına destek 
vermektedir ve tezsiz yüksek lisans programında (March) belediyenin talebi 
doğrultusunda mevcut otobüs terminali alanı için proje alternatifleri üretilmiştir.  

 
- Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin Üniversite’ye verdiği pek çok hizmetler 

arasında kampüs master planının Kent-AG tarafından hazırlanması ve DAÜ 
kampüsü için tasarlanan Yeşil Bina sayılabilir.  
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- Doğu Akdeniz Üniversitesi ve K.K.T.C Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında 

imzalanan protokol çerçevesinde, Şehir Planlama Dairesi’nin Gazimağusa ve 
Yeni İskele İmar Planı kapsamında 23 kırsal yerleşimdeki doku koruma 
çalışmaları, Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte ve dört 
yüksek lisans dersi (Arch 556- Conservation & Design in Historic Environments; 
Arch 573 - Architecture & Identity; Arch 576- Adaptive Reuse of Historic 
Buildings; Arch 593 - New Buildings in Historic Environment) kapsamında 
öğrenciler arazi çalışmasına dahil edilmiş, İmar Planı’na girecek olan ‘Doku 
Koruma’ Bölümü ise öğretim üyelerimiz ve Şehir Planlama Dairesi’nin 
görevlendirdiği uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır. 
 

ii- K.T.M.M.O.B Mimarlar Odası ile gerçekleştirilen etkinlikler: 
 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin KTMMOB Mimarlar Odası ve TC 
Mimarlar Odası ile ilişkileri 1.6.3 Mimarlık Eğitimi ve Meslek Ortamı ana başlığı altında 
bulunan, 1.6.3.1. Programın mesleki kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler alt başlığı altında 
detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.   

 
iii- Uluslararası Yaz Okulu Etkinlikleri  

Mimarlık eğitiminin program dışı etkinliklerle desteklenmesinin, öğrencilerin farklı kültür 
ve bilgi alanlarından katılımcılarla bir araya gelip disiplinler arası atölye çalışması 
yapmak, takım çalışması yapma deneyimini artırmak, kendini ifade etmek ve eleştirel 
düşünce becerisini geliştirmek anlamına geldiğinin bilinci ile Mimarlık Fakültesi 
Yönetim Kurulu tarafından 2005- 2006 Akademik Yıl başlangıcında bir Fakülte 
Komitesi olarak ‘Uluslararası Yaz Okulu Komitesi’ kurulmuş ve bu komite (Doç. Dr. 
Naciye Doratlı, Doç. Dr. Türkan Ulusu Uraz, Yrd. Doç. Dr. Hıfsiye Pulhan, Yrd. Doç. 
Dr.. Beril Özmen Mayer ve Yrd. Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu) Haziran 2005’de, ve 2005-
2006 Akademik Yılında yenilenen komite (Doç. Dr. Naciye Doratlı, Dr. Zehra Öngül, 
Yrd. Doç. Dr. Nil Paşaoğulları ve Yrd. Doç. Dr. Resmiye Alpar)  Haziran 2006’da iki 
kez Uluslararası Yaz Okulu düzenlemiştir. 2007 için ön hazırlıklara başlandığı bir 
dönemde Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 
gelen bir teklifle ‘Yaz Okulu’ yerine ve bu kez kurumsal ortaklık ve işbirliği çerçevesinde 
‘Uluslararası Bahar Okulu’ düzenlenmiştir. Bu değişiklik Yaz Okulu etkinlikleri için bir 
kırılma noktası oluşturmuştur, çünkü sonrasında kurumlar-arası ortak etkinlikler olarak 
sürdürülmesi beklenirken, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, işbirliğinin devamlılığını 
benimsememiştir. Ancak bu tutum net olarak ifade edilmediği için DAÜ Mimarlık 
Fakültesi de kendi organizasyonunu beklemeye almıştır, ve ne yazık ki devamı 
getirilememiştir.  

Gerçekleştirilen Yaz ve Bahar Okulları aşağıda özetlenmiştir:  

- 2005 -Beyond Boundaries- From Fragmentation Towards Integration-17-24 
Haziran 2005, DAÜ Gazimağusa  

I. Uluslararası Yaz Okulu’nun teması ‘Sınırların Ötesinde: Parçalanmışlıktan 
bütünleşmeye’ olarak belirlenmiş ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin de içerisinde 
yeraldığı, tarihsel, sosyo-kültürel ve politik oluşumlar açısından Doğu Akdeniz’de önem 
taşıyan Gazimağusa kentinin çeşitli özelliklerini yansıtan seçilmiş alanlarda 
gerçekleştirilmiştir. 



71 
 

Atölyeler, Aydan Balamir (mimar, ODTÜ), Martin R. Baeyens (sanatçı, Royal Academy 
of Gents, Belçika), Ayşen Ciravoğlu (mimar, YTÜ), Vassos Demetriou (Seramik 
Sanatçısı, Kıbrıs), Mehmet Ermiyagil (Tasarımcı, İngitere), Karim Hadjiri (mimar, 
UAEU, Birleşik Arap Emirlikleri), Costas Mantzalos (sanatçı, Frederic Institute Of 
Technology, Kıbrıs), Ayşe Öztürk (Yeditepe Universitesi), Steven Tiesdell (kentsel 
tasarımcı, Nottingham Universitesi, İngiltere), Simge Uygur (Ressam, Kıbrıs), İpek 
Akpınar (mimar, İTÜ), Gülşen Gülmez (mimar, MSGSÜ) tarafından yürütülmüştür. 
  
- 2006 -Designation- 19-30 Haziran 2006, Gazimağusa  

 
II. Uluslararası Yaz okulunun teması: ‘Designation, tradition, creativity’ olarak 
belirlenmişti. Mimarlık alanında çok geniş bir alana hitap eden bu ana tema 
çerçevesinde, farklı kültür ve bilgi alanlarından katılımcıların, yaz okulunda biraraya 
gelip, disiplinlerarası bir yaklaşım çerçevesinde çalışması hedeflenmekteydi. Diğer 
amaçlar ise, DAÜ ve Mimarlık Fakültesi’nin uluslarararası alanda sesini duyurmak; 
tasarım ve yaratıcılık alanında öğrencilerin gelişmesine katkıda bulunmak; Mimarlık 
Fakültesi öğrencilerinin, başka üniversitelerden gelecek olan öğretim üyeleriyle değişik 
bir deneyim yaşamalarını sağlamak; Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin başka 
ülkelerden gelecek öğrencilerle birlikte çalışmalarına olanak tanımak olarak 
belirlenmişti. 
 

II. Uluslararası Yaz Okulu kapsamındaki atölye grupları, yürütücüleri ve ana 
konuşmacılar aşağıdaki gibidir:  
A1: Girne Antique Harbour Extension and New Waterfront Development 
 Erdal AKSUGÜR,EMU, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs, Yıldız SALMAN, ITU,  
Istanbul / Türkiye  
A2: Young Vision- Re- thinking and Re-visioning the future of the hometown 
Kaplıca; Nurten AKSUGÜR, EMU, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs, Özlem 
ERDOĞDU ERKARSLAN, IYTE, İzmir  / TURKEY, Önder ERKARSLAN, 
IYTE, İzmir  / Türkiye  
A3: Tradition- Creativity- Architecture, Üstün ALSAÇ, Rafooneh 
MOKHTARSHAHI, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs  
A4: Cyprus Government Railway (1905-1951) 
            Senih ÇAVUŞOĞLU, Onur EROĞLU, EMU, Gazimağusa / Kuzey 
Kıbrıs 
A5: Social space inquiries: Places, Practices, Identities 
            Guita FARİVARSADRİ, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs 
            Maya ÖZTÜRK, Bilkent University, Ankara/ Türkiye   
A6: Documenting the Past: Photography of Historical sites in Famagusta and 
Northern Cyprus, Danny GOLDMAN, EMU, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs 
           Saeed Nasiri, İran 
A7: Open Museum for Cyprus 
            Şebnem HOŞKARA, EMU, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs 
            Burçak MADRAN, YTU, Istanbul / Türkiye 
A8: Traditional Measuring Methods 
           Munther MOH’D, Isaac LERNER, EMU, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs 
A9: Inspecting the Recent Cypriot Architecture: IMITATION OR CREATIVITY? 
Hifsiye PULHAN, Ozlem OLGAC TURKER, EMU, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs           
Nabeel HAMDİ, Oxford Brookes University, İngiltere 
A10: Re-designing No-name Creativity 
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           Beril ÖZMEN MAYER, EMU, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs 
           Peter KELLETT, University of New Castle, İngiltere 
A11: Agglutination, Abstraction  Architecture – From evolution to design 
           Marta TOBOLCZYK, EMU, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs 
           Lech KLOSİEWİCZ, Warsaw University of Tech., Warsaw / Polonya   
A12: Elderly Housing 
           Nil PAŞAOĞULLARI ŞAHİN, EMU, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs 
            Güzin TÜREL, MU, Mersin / Türkiye    

   
Davetli Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, ITU, Istanbul / Türkiye                   
Prof. Dr. Aykut Karaman, MSGSÜ, Istanbul / Türkiye                
Prof. Dr. Nabeel Hamdi, Oxford Brookes University, İngiltere       
 
Bu etkinlik, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından da B-tipi proje olarak 
desteklenmişti.          
 
iv- Uluslararası Bahar Okulu  

Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Politechnico di 
Milano ve Fachhochschule Bochum ile birlikte 30.04 - 04.05.2007 tarihlerinde ilk kez 
düzenlenen ‘Architectural Thematic Network- International Design Workshop on 
Tourism and Architecture- IWTA’ isimli bahar okuluna DAÜ Mimarlık Fakültesi 
evsahipliği yapmıştır. 

Bahar Okulu kapsamında, DAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hıfsiye 
Pulhan, Yrd. Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker, Yrd. Doç. Dr. Banu Çavuşoğlu, Yrd. Doç. 
Dr. Mukaddes Faslı ve Yrd. Doç. Dr. Beser Oktay; Gazi Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nden  Yrd. Doç. Dr. Esin Boyacıoğlu, Dr. Adnan Aksu, Dr. Fulya Özmen, Dr. 
Mediha Gültek, Yrd. Doç. Dr. Hakan Sağlam;  Politechnico di Milano’dan Prof. Dr. 
Manfredo Manfredini, Prof. Dr. Marina Molon, Prof. Dr. Ado Franchini, Dr. Paola 
Leardini; ve University of Applied Science Fachhochscule Bochum’dan Prof. Dr. 
Hermann Kleine-Allekotte, Dr. Ulrike Beuter ile birlikte Türkiye, İtalya, Almanya ve 
K.K.T.C’den toplam 65 öğrencinin katılımıyla Turizm ve Mimarlık temalı beş atölye 
çalışması gerçekleştirilmiştir.  

v- İlkokullara verilen hizmetler: 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi topluma hizmet kapsamında zaman 
zaman ilkokul çocuklarına çevre ile ilgili eğitim vermekte veya fiziki mekanlarının 
iyileştirilmesine katkı koymaktadır. İlkokullara verilen hizmetler: 

- Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) ve Mimarlık Fakültesi işbirliği ile Mart 2010’da 
düzenlenen Çocuk Kış Okulu Etkinliği, Mimarlık Fakültesi ve DAİ ortak etlinliği 
olarak gerçekleştirilmiştir.  

- DAÜ Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 
16-27 Haziran 2008 tarihlerinde düzenlenen ‘Kentimizi Gezelim, Görelim, 
Güzelleştirelim’ isimli yaz okuluna Mimarlık Fakültesi evsahipliği yapmıştır. 
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- DAİ’nun talebi olan Doğu Akdeniz İlkokulu Çocuk Parkı Projesi, Mimarlık 
Bölümü’nün iki öğretim üyesi ve bir öğrencisi (Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Doç. 
Dr. Mukaddes Faslı ve İlhan Ünal) tarafından tamamlanmıştır. 

- Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nun, dış mekanlarının iyileştirilmesine yönelik,  
ARCH 461 Landscape Design seçmeli dersi kapsamında öğrenciler arası 
Peyzaj Projesi Yarışması düzenlenmiş ve okulun dış mekanlarının 
iyileştirilmesine katkı koyulmuştur. 

- Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Spor Salonu projesi, Mimarlık Bölümü yarı 
zamanlı öğretim görevlisi Mustafa Dinsev tarafından hazırlanmış ve uygulama 
aşamasında kontrollük hizmeti de verilmiştir. 

- Alasya İlkokulu’nun okul idaresinin büyüme ve gelişme öngörüsü çerçevesinde  
yerleşim planı fikir projesi hazırlanmıştır. 

vi- Ahmet Vural Behaeddin Öğrenci Ödülleri Organizasyonu 

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından, Kıbrıslı ilk Türk Mimar Ahmet Vural 
Behaeddin’in,  bir mimar olarak sanatçı ve profesyonel kişiliğini ve verdiği eserleri, 
geleceğin mimarlarına tanıtmak ve unutulmamasını sağlamak amacıyla, ailesi ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde,  her iki yılda 
bir mimarın ölüm yıldönümü Nisan ayında bir öğrenci projeleri yarışması 
düzenlenmektedir. Adadaki tüm üniversitelerin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri 
öğrencilerine açık olan bu organizasyona Fakültemiz ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
organizasyonlara, Mimarlık Fakültesi komitelerinden - çoğunluğu Mimarlık Bölümü 
öğretim üyelerinden oluşan bir ekip- ‘Ahmed Vural Behaeddin Komitesi’ (Doç. Dr. 
Türkan Uraz, Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan) büyük destek vermektedir. Öğrenci Ödülleri 
organizazyonunun yapılmadığı yıllarda ise yine Nisan ayında Ahmet Vural Behaeddin 
temalı paneller düzenlenmektedir. 

- Ahmet Vural Beaheddin'in anısına "Zaman, Mekân ve Hatıralar: Ev Hikayesi" 
etkinlikleri düzenlenmiştir.  

- 2009 Zaman, Mekân ve Hatıralar: Ev Hikayesi-1. Dr.Ali Fikret Evi ile ilgili 
görüşmeler 

- 2012 Zaman, Mekân ve Hatıralar: Ev Hikayesi-2 Konuşmalar: Osman Örek Evi 
- 2017 de ise Doğu Akdeniz Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin (DAÜ – KAM), 

Ahmet Vural Behaeddin’in onüç eserinin listelenmesi konusundaki çalışması, 
Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, Doç. Dr. Türkan Ulusu 
Uraz ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato tarafından, Ahmet Vural 
Behaeddin ve eserleri üzerinde yürütmekte oldukları araştırma ve çalışmalar ve 
DAÜ-KAM tarafından düzenlenen 5. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu 
(Ahmet Vural Behaeddin ve Ali Atakan) kapsamında sunulan bildiriler esas 
alınarak yapılmış ve onüç eser, Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
tarfından listelenmiştir. 
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Şekil 1.6.1.3.1. Ahmet Vural Behaeddin’in Listelenmiş Eserleri Sergi Posteri ve 

görseli  
 
vii- Devlete ve Topluma Verilen Hizmetler 

Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri faklı alanlarda toplum ve devlete çeşitli biçimlerde 
destek vermektedir.  

- Doç Dr. Müjdem Vural, Geleneksel Yapıların Yaşam Döngüsü Açısından 
İrdelenmesi: Diyarbakır Evlerinin LEED Değerlendirmesi, YTÜ Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2012-03-01-KAP03, Proje 
Yürütücüsü: Gökçe Tuna Taygun, Proje Ekibi: Vural, S. M.,Darçın,P., Aykal, D., 
2015. 

- Mimarlık Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Beser Oktay 2006-2010  dönemin ilgili 
Bakanı tarafından atanan Üniversite temsilcisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi-Anıtlar Yüksek Kurulu’nuda üyelik 
yapmıştır.  

- Doç. Dr. Hıfsiye Pulhan, Girne Kaymakamlığı tarafından yürütülen, Girne ilçesi 
köylerinde yerel mimari örneği özgün yapıların belirlenmesi çalışmasına 
katılmıştır. 

- Doç Dr. Özgür Dinçyürek, Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Kamusal Alan 
Rekreasyon Projesi, Proje Koordinatörü ve Proje Uygulama Kontrol Ekibi 
Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 

- Prof. Dr. İbrahim Numan ve Doç Dr. Naciye Doratlı, Gazimağusa Belediyesi 
tarafından hazırlanan ‘Suriçi Canlandırma Planı’ çalıştayına katılmışlardır. 

- Doç Dr. Müjdem Vural, Türkiye’de Yapı Teknolojisinin Belgelenmesi- Karadeniz 
Bölgesi Örneği, YTÜ Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 95-A-03-
01-02, Proje Yürütücüsü: Funda Kerestecioğlu, Proje Ekibi: Arun, G., Aytuğ, A., 
Ünver, R., Seçkin, N., Vural, S. M., vd., 2008. 

- Doç Dr. Müjdem Vural,  YTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
Şevket Sabancı Binasının Yapı Biyolojisi ve Yapı Fiziği Açısından İrdelenmesi 
ve Değerlendirilmesi, YTÜ araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 99-
03-01-03, Proje Yürütücüsü:  Doç.Dr. Ayşe Balanlı, Proje Ekibi: Öztürk, A., 
Güner, Y., Vural, S. M., Ünver, R., vd., 2002. 
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Öğretim üyelerinin tamamlamış olduğu araştırmalar da, özelde  çalışmaların yapıldığı 
bölge, ve genelde toplum yararı için bilimsel kaynak olarak değerlendirilmektedir. Bu 
projeler şöyle sıralanabilir; 

- USAID -  Bearing Point (EDGE) Research & Development Project  
“Landscape-Level Resource Illustration & Village Center Enhancement for 
Büyükkonuk Village”, under the auspices of the Urban Research & 
Development Center (15 December 2006 – 1 June 2007). (Prof.Dr. Derya 
Oktay) 

- TUBITAK Research Project “Measuring the Quality of Community Life in 
Famagusta”, under the auspices of the Urban Research & Development 
Center, as a part of an International Program of Research on the Quality of Life 
in Cities – in collaboration with  the University of Michigan, USA (1 September 
2006 – 15 September  2008; accepted: June 2009) (Prof.Dr. Derya Oktay) 

- Measuring Urban Identity in Girne (Kyrenia) – in collaboration with KADEM, 
Nicosia. October 2007 – October 2008. (Prof.Dr. Derya, Oktay,  Havva Alkan 
Bala)  

- MEKB 06-12 Dip Karpaz Köyünü Canlandırma Projesi Raporu / Report of 
MEKB-06-12 Revitalizing Dip Karpas Village Project, 2008 Haziran / June 
2008. (Prof.Dr. Naciye Doratli, Prof.Dr. Şebnem Hoşkara, Doç.Dr. Mukaddes 
Fasli, Doç.Dr. Resmiye Alpar Atun, Esra Can Akbil, Kamil Güley, Makbule 
Oktay, Halide Orcunoğlu) 

- Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Kamusal Alan Rekreasyon Projesi, Proje 
Koordinatörü ve Proje Uygulama Kontrol Ekibi Koordinatörü, 2005-2010 
(Doç.Dr. Özgür Dinçyürek) 

- Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti Binası Restorasyon Projesi (2005), Tasarım ve 
Araştırma Ekibi, (Doç. Dr. Uğur Ulaş Dağlı; Doç. Dr. Naciye Doratlı; 
Yard.Doç.Dr. Özgür Dinçyürek)  

- Uzun Çarşı- Antakya, Advisor for the facade renovation of an Ottoman Bazar 
in the historic centre of Antakya, for EKOL Mimarlık-İstanbul.2010 
(Yard.Doç.Dr. Hülya Yüceer) 

- Pera Palas Hotel- İstanbul, Assessment of interventions, comparative study 
and restitutionproject of the historic hotel building in Tarlabasi, İstanbul for KA-
BA Arch.Co.2006 (Yard.Doç.Dr. Hülya Yüceer) 

- Residential Building-Ankara, Design of a villa in Incek region in Ankara.2006 
(Yard.Doç.Dr. Hülya Yüceer) 

- Gavur Hamamı- Ankara, Assessment of interventions, comparative study and 
restitution project of the historic bath building in Sivrihisar, Ankara.2006 
(Yard.Doç.Dr. Hülya Yüceer) 

- Conservation Plans-Antalya, Advising committee member for the conservation 
plans in“Specially Protected Areas” in Antalya for Ministry of Environment and 
Forestry; 2005 (Yard.Doç.Dr. Hülya Yüceer)  

- MISP Projesi, Bologna Üniversitesi: Sanal Sergi hazırlığında Hayrıseverlik 
Kurumu olarak Kıbrıs Vakıfları Projesi (MISP Project for Virtual Exhibition, 
Bologna University, 2008-2010. First meeting will be on 17-21 May 2009 in 
Rome. (Doç.Dr. Netice Yıldız) 

- Uluslararası Sosyal Arştırmalar Dergisi / International Journal for Social 
Research, Özel kadın sayısı misafir editörü. Haziran 2010. (Doç.Dr. Netice 
Yıldız) 
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- Kıbrıs Milli Arşivi Koleksiyonunda bulunan tezhipli İslami el yazmaları ve cilt 
koleksiyounu kataloğu, MEKB destekli proje (Doç. Dr. Netice Yıldız ve B. 
Mahir) 

 
Diğer kurum ve kururluşlarla ortak yapılan sosyal sorumluluk projeleri ise söyledir;  
 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sakin Şehir üyesi olan toplam 4 belediyeden 
3’ünün danışmanlık hizmetlerini Mimarlık Fakültesi Öğretim görevlileri tarfından 
yürütülmüştür. Bunlar; Yeni Boğaziçi, Mehmetcik ve Tatlısu Belediyesi ile yapılan 
kurumsal protokollerle gerçekleşmiştir. 
 

- Yeni Boğaziçi Köyü'ndeki Sakin şehir çalışmaları kapsamında Mimarlık Bölümü 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Prof.Dr. Şebnem Önal Hoşkara, 
Prof.Dr. Resmiye Alpar Atun ve Yrd.Doç.Dr. Ceren Boğaç’tan oluşan ekiple, 
Yeniboğaziçi’nin Sakin Şehir (cittaslow) adaylık sürecinde danışman olarak 
katkı koydular. 

 
Şekil 1.6.1.3.2: Yeniboğaziçi Belediyesi ve Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri 

 
- Tatlısu Belediyesi’ne Sakin şehir çalışmaları kapsamında ve başvuru sürecinde 

Mimarlık Bölümü öğretim görevlilerinden Yrd.Doç.Dr. Pınar Uluçay danışmanlık 
hizmeti vermektedir.  
 

 
Şekil 1.6.1.3.3: Tatlısu Belediyesi ve Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri 

 
- Mehmetçik Belediyesi Uluslararası Cittaslow Organizasyonu'na üyelik 

başvurusu 2016 yılında yapmıştır. Bafra Bölgesi'nin mevcut sosyo-ekonomik 
durumunun tespit edilmesi ve cittaslow anlayışına göre beldenin yeniden 
organize olabilmesi amacıyla "swot analiz" çalışması yapıldı.Bu çalışmaları 
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kapsamında ve başvuru sürecinde Mimarlık Bölümü öğretim görevlilerinden 
Prof.Dr. Resmiye Alpar Atun danışmanlık hizmeti vermektedir.  
 

 
Şekil 1.6.1.3.4: Mehmetcik Belediye Başkanı ve Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık 

Bölümü öğretim üyeleri 
 

- Gazimağusa Eko-kent projesi ve atölyesi (Famagusta Ecocıty Project), Maraş 
Bölgesinin Yeniden Yerleşime Açılması Halinde Kentin Ekokent Olarak İnşa 
Edilmesi İle İlgili "Mağusa Ekokent Projesi"ne İlişkin Atölye Çalışması yapıldı. 
ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT)'den, öğretim görevlisi 
Jan Wampler liderliğinde gerçekleştirileşen ve buna 16 Amerikan, 11 Kıbrıslı (iki 
toplumlu)  mimar ve mühendis öğrencinin de katılımı ile gerçekleştirildi. 
Çalıştaya Mimarlık Bölümü öğretim görevlilerinden Yrd.Doç.Dr. Ceren Boğaç ve 
araştırma görevlilerinden oluşan bir ekip katıldı. 
 

 
Şekil 1.6.1.3.5: Gazimağusa Eko-kent projesi ve atölyesi 

 
- Mağusa İnisiyatifi ve Dayanışma Kentleşme Atölyesi, kent hakkı ve kent 

yurttaşlığının Mağusa’da gelişmesi ve kentsel gelişime dair konuları gündeme 
taşımak için işbirliği geliştirmek üzere bir atölye çalışması düzenlediler. 
Toplantıda Mağusa Kenti’nin sorunları, geleceğe yönelik öngörüler 
çerçevesinde tartışıldı ve bunlara yönelik ortak görüş ve eylem planları üzerinde 
çalışıldı. Gazimağusa Kent planlaması amaçlı yapılan atölye çalışmasına 
mimarlık bölümü öğretim görevlilerininde katılımı ile gerçekleşti. 

 
viii- Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olan veya Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin 
yönettiği merkezler 

Mimarlık Fakültesi’nde  eğitime ve topluma hizmet veren dört merkez bulunmaktadır. 
Bunların ikisi Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alırken (TASAR ve HERA-C), iki tanesi 
de Rektörlüğe bağlı olmasına rağmen Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından 
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yönetilmektedir ( KENT-AG ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi). Bu merkezler ve verdikleri 
hizmetler aşağıdaki gibidir: 
 

- Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM )(http://daukam.emu.edu.tr/tr)   
- KENT-AG/Kentsel Geliştirme ve Araştırma Merkezi (URDC-Urban 

Development and Research Center) (http://urdc.emu.edu.tr)   
- TASAR/Tasarım – Araştırma Merkezi (Design – Research Center) 

(http://tasar.emu.edu.tr/)      
-    HERA-C/ Konut-Eğitim-Araştırma ve Danışma Merkezi (Housing Education 

Research and Advisory Center) (http://hera.emu.edu.tr)   
 
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM ) 
 
Rektörlüğe bağlı bir Merkez olan DAÜ-KAM’ın başkanlığını 2010 yılından beri Mimarlık 
Bölümü’nden Prof. Dr. Naciye Doratlı yürütmektedir. Doç.Dr. Netice Yıldız ise 2010-
2017 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi idi. 

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, Kıbrıs’ın tarihi, kültür mirası, sosyo-politik ve çevre 
sorunları üzerine yapılan akademik araştırmaları teşvik etmek ve çatısı altında himaye 
etmek amacıyla,1995 senesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından kuruldu. 
Merkezin ilgi alanına giren baslıca araştırma konuları, özellikle arkeoloji, antropoloji, 
mimari, tarih, sanat, sanat tarihi, dil bilimi, edebiyat, müzik, hukuk, iktisat, toplum bilimi, 
halk bilimi, cinsiyet çalışmaları, filoloji, psikoloji, siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler, ve 
çevre sorunları gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Merkez, halen düzenli aralıklarla Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, ve 
biyografi ve sosyal tarih alanında yeni bilgiler sunma hedefi ile İz Bırakmış Kıbrıslı 
Türkler temalı ulusal bir sempozyum düzenlemekte ve sunulan bildirileri kitap halinde 
yayımlamaktadır. Ayrıca, 1995 yılından beri Kıbrıs Araştırmaları Dergisi (Journal of 
Cyprus Studies) adlı çok disiplinli, hakemli, ve iki dilde (İngilizce ve Türkçe) yayımlanan 
ve yılda iki defa çıkartılan uluslararası nitelikli süreli bir yayın kapsamında bilimsel ve 
özgün araştırmalar yayımlamaktadır. Derginin editörlüğünü 2010 yılında bir yıl süre ile 
misafir editör olarak Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Netice Yıldız yapmıştır. 
2011 yılından itibaren Journal of Cyprus Studies’in editörlüğünü, şu anda da bu görevi 
yürütmekte olan öğretim üyemiz Prof.Dr. Hıfsiye Pulhan üstlenmiş bulunmaktadır. 
Öğretim üyemiz Prof.Dr. Şebnem Hoşkara ise 2010 yılından beri derginin yardımcı 
editörleri arasındadır. Merkez çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için Bkz. 
(http://daukam.emu.edu.tr/tr)    

Kentsel Geliştirme ve Araştırma Merkezi (KENT-AG) 
 
Rektörlüğe bağlı olmakla birlikte Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından yönetilen 
bir merkezdir. 

Amaç ve Hedefleri; 
- Sürdürülebilir kentsel çevre bağlamında, çevresel niteliğe katkıda bulunacak bir 

ortam oluşturmak; 
- Yerel ve bölgesel ölçekte araştırmalara öncülük etmek; 
- Yerel ve uluslararası özellikte benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak; 

 

http://daukam.emu.edu.tr/tr
http://urdc.emu.edu.tr/
http://tasar.emu.edu.tr/
http://hera.emu.edu.tr/
http://daukam.emu.edu.tr/tr
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Amaçları arasında ülkesel ve uluslararası düzeyde disiplinlerarası çalışma ilişkileri 
kurmak olan  Merkez’in ilgi alanları, kentsel tasarım: yerel, bölgesel ve küresel ölçekte 
kuram ve uygulama, ve bu bilgilerin eğitimle ilişkilendirilmesi; kentlerin yeni oluşan 
bölgelerindeki denetimsiz yayılma ve gelişmelerin önlenmesi için planlama ve tasarım 
stratejilerinin geliştirilmesi; kentsel yenileme, koruma ve canlandırma: eski ve tarihi 
kentsel alanlardaki bozulmalar; eski ve tarihi bina ve kent parçalarının yeniden 
işlevlendirerek kullanımı; konut alanlarının (toplu konut ve diğerleri) sürdürülebilirlik 
hedefine uygun olarak planlama ve tasarımdır. Merkez çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi 
için Bkz. (http://urdc.emu.edu.tr) 
 
Tasarım – Araştırma Merkezi (TASAR) 

2003-2004 Akademik Yılında Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Tasarım – 
Araştırma Merkezi (TASAR), ‘Mimarlık ve çevre sorunlarının çözümünde uygulama ile 
kuram arasındaki somut bağları kurmak ve bu amaç doğrultusunda, kendi alanında 
ülkede ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek’ temel amacı çerçevesinde etkinliklerini 
sürdürmektedir. Merkezin çalışmalarında, bir yandan kamu kurumları, belediyeler ve 
özel kuruluşlardan gelen istemler doğrultusunda inceleme raporları hazırlanırken, diğer 
yandan da ilgili alanda yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalarla ülkenin bilgi birikimine 
katkı sağlanması hedeflenmektedir. Merkez, amaç ve hedefleri doğrultusunda kamu, 
tüzel ve özel kişilerin talebi doğrultusunda proje çalışmalarını yoğun bir biçimde 
sürdürmektedir. Merkez çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için Bkz. 
(http://tasar.emu.edu.tr/) 
 
Konut-Eğitim-Araştırma ve Danışma Merkezi (HERA-C) 

Bu merkez 2006 yılı Mart ayında Tasarım  ve Araştırma Merkezinin şemsiyesi altında 
bir birim olarak (U-HERA; Unit for Housing Education, Research and Advisory) 
mimarlıkta konut, konut eğitimi gibi konularda araştırma yapmak üzere kurulmuştur. 
2009 yılından beri  bu Merkez, Mimarlık Fakültesi’ne bağlı bir merkez - ‘HERA-C 
Center of Housing Research Activities’- olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez 
çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için Bkz. (http://hera.emu.edu.tr)  
  
IX-Konferanslar 

ISVS-6- International Seminar for Vernacular Settlement- (2012); Mimari ve yerel 
geleneklerin yapılı çevreyle ilgili bilinçlenmeyi, geliştirmeyi ve bu konularda araştırma 
yapmayı amaçlayan bir organizasyondur. 6. ISVS, 2012 yılında Mimarlık Fakültesi'nde 
yapıldı. 
 

 
Şekil 1.6.1.3.1. ISVS-6 Konferans posteri ve görseli 

 
Unspoken Issues in Architecture - Uluslararası Mimari Eğitim Konferansı (3-4 Nisan 
2014), Mimarlık Bölümü ve EAAE Avrupa Mimarlık Eğitimi Derneği işbirliğiyle 
gerçekleştirildi. Konferansa, RIBA Eğitim Direktörü Prof.Dr. David Gloster, NAAB 

http://urdc.emu.edu.tr/
http://tasar.emu.edu.tr/
http://hera.emu.edu.tr/
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Başkanı Prof.Dr. Theodore C. Landsmark, EAAE Başkanı’nı temsilen Prof.Dr. Manuel 
Coucerio Da Costa, ENHSA Direktörü, Prof.Dr. Constantin Spiridonidis, ve Prof.Dr. 
Susan Roaf davetli konuşmacı olarak katılmıştır. 
 

 
Şekil 1.6.1.3.2. UIAE Konferans posteri ve görseli 

 
X-Uluslararası Tasarım Haftası 
Bir başka uluslararası etkinlik de, Mimarlık Fakültesi'nin eğitim sürecinin 
uluslararasılaşmasına yönelik kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar yoluyla kurumsal 
politikası olarak kurulan 'Uluslararası Tasarım Haftası'dır. Öğrencilerin katılımı, 
önceden duyurulmuş atölye çalışmaları, sunumlar, seminerler vb. çerçevesinde 
yürütülür. Bu etkinliklerin temaları ve web bağlantıları aşağıda verilmiştir. 

-  EMU Design Week 2011 -Multi-colored structure 
(https://www.facebook.com/pages/EMUDesignWeek2011Multicoloredstructure
OfficialCommunityPage/212771288751427?fref=ts)   

-   EMU Design Week 2012- Try once. Fail once. No matter...Try again. Fail 
again. No    matter...Create, be BOLD & ENJOY designing. 

o (https://www.facebook.com/pages/EMUFaculty-Of-Architecture-2nd-
International-  Design-Week-2012/380276372024429?fref=ts)   

-  EMU Design week 2013- The name of the game is ... design; so let's PLAY! 
(https://www.facebook.com/3rdInternationalDesignWeek2013Emu?fref=ts)  

-    EMU Design Week 2014-Collaborative Creativity  
o ( 

https://www.facebook.com/4thInternationalDesignWeek2014Emu?fref=t
s)  

- EMU Design Week 2015- Green Gesture 
o (https://www.facebook.com/IntDW2015/)  

-    EMU Design Week 2016 -3S - SOUND-SPACE-SOUL  
- (https://www.facebook.com/6th-International-Design-Week-2016-Emu-

611215362369050/) 
- EMU Design Week 2017-The HUB 
- (https://www.facebook.com/7th-International-Design-Week-2017-Emu-

611215362369050/) 
 

 

 

https://www.facebook.com/pages/EMUDesignWeek2011MulticoloredstructureOfficialCommunityPage/212771288751427?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/EMUDesignWeek2011MulticoloredstructureOfficialCommunityPage/212771288751427?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/EMUFaculty-Of-Architecture-2nd-International-%20%20Design-Week-2012/380276372024429?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/EMUFaculty-Of-Architecture-2nd-International-%20%20Design-Week-2012/380276372024429?fref=ts
https://www.facebook.com/3rdInternationalDesignWeek2013Emu?fref=ts
https://www.facebook.com/4thInternationalDesignWeek2014Emu?fref=ts
https://www.facebook.com/4thInternationalDesignWeek2014Emu?fref=ts
https://www.facebook.com/IntDW2015/
https://www.facebook.com/6th-International-Design-Week-2016-Emu-611215362369050/
https://www.facebook.com/6th-International-Design-Week-2016-Emu-611215362369050/
https://www.facebook.com/7th-International-Design-Week-2017-Emu-611215362369050/
https://www.facebook.com/7th-International-Design-Week-2017-Emu-611215362369050/
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XI.Seminerler   

- Mimarlık Bölümü ile INTBAU Cyprus İşbirliğinde Düzenlenen Seminerler 
(https://intbaucy.wordpress.com/)  

 
Mimarlık Bölümü, uluslararası saygın bir birlik olan INTBAU - Cyprus (International 
Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism – Cyprus) ile işbirliği 
çerçevesinde, bir dizi akademik seminer gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, 
uluslararası başarılı ve saygın mimarlar, arkeologlar ve sanat tarihçileri, öğrencilerin 
tarihi doku ve kültürel miras konularındaki farkındalığının artırılması amacıyla 
seminerler vermektedir. Hindistan’dan Deependra Prashad, Birleşik Krallık’tan Costas 
Georghiou, Almanya’dan Marko Kiessel ve Güney Kıbrıs’tan Andreas Lordos’un 
davetli konuşmacı olarak 2015-2016 Akademik Dönemde seminerler 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 1.6.1.3.3. 2015-2016 Akademik Dönemde Gerçekleştirilen Seminer Posterleri 

 
Eski Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek’in 2016-2017 Akademik Yılı 
Güz Dönemi’nde Dekan seçilmesi sonrasında bu etkinlikler dizisi INTBAU Kıbrıs ve 
Mimarlık Fakültesi ortaklığında gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu seminerlerin en 
güncelleri aşağıdaki gibidir: 
 

- “Camille Enlart and Cyprus by Rita Severis, Mayıs 2017 
- “Restoring the Past Consolidates the Future”  by Anna Marangou, Mayıs 2017 
- “Cultural Heritage Challanges- Varieties of Practices in Republic of Macedonia” 

by Kokan Grchev Nisan 2017 
- “Cultural Heritage Conservation and Rural Regeneration” by Aliye Menteş, Mart 

2017 

 
Şekil 1.6.1.3.4. 2016-2017 Akademik Dönemde Gerçekleştirilen Seminer Posterleri 

https://intbaucy.wordpress.com/
https://intbaucy.wordpress.com/2017/06/07/insights-from-rita-severiss-presentation-camille-enlart-and-cyprus/
https://intbaucy.wordpress.com/2017/06/07/insights-from-rita-severiss-presentation-camille-enlart-and-cyprus/
https://intbaucy.wordpress.com/2017/06/07/insights-from-rita-severiss-presentation-camille-enlart-and-cyprus/
https://intbaucy.wordpress.com/2017/06/07/insights-from-rita-severiss-presentation-camille-enlart-and-cyprus/
https://intbaucy.wordpress.com/2017/06/07/insights-from-restoring-the-past-consolidates-the-future-by-anna-marangou/
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- Mimarlık Bölümü ile Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) İşbirliğinde 
düzenlenen etkinlikler 
Her yıl tüm dünyada, ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) 
örgütünün öncülüğünde kutlanan ve esas amacı kültür varlıklarının korunması 
konusunda farkındalık yaratmak ve toplum bilincinin oluşturulması / artırılmasına katkı 
koymak olan bu anlamlı gün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilk olarak 2011 
yılından itibaren, DAÜ Mimarlık Fakültesi ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) 
ortak etkinliği olarak düzenlenen paneller, fotoğraf sergisi, ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerine yönelik bilinç artırma etkinliği gibi farklı etkinliklerle kutlanmış olan 18 
Nisan Dünya Kültür Mirası Günü’nün, eğitime çok yönlü bir katkı koymaktadır.  
 
18 Nisan Dünya Mirası Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler yıllara göre aşağıdaki 
gibi sıralanmıştır. 
 
18 Nisan Dünya Mirası Günü(2011) 
• ‘Çocuk bakış açısından Gazimağusa Kültürel Mirası' başlıklı fotoğraf sergisi  
• Panel: Onların Dünya Mirası Günü 

Panelistler: 
Prof.Dr.Nur.Akın (ICOMOS Türkiye bölümü başkanı) 
İlkay Feridun (Eski Eserler Dairesi Başkanı) 
Prof.Dr.Naciye Doratlı (DAÜ Kıbrıs Araştırma Araştırmaları Merkezi Başkanı) 
Prof.Dr.Şebnem Hoşkara (Dekanlık-Mimarlık Fakültesi) 

 
Şekil 1.6.1.3.5. 18 Nisan Dünya Mirası Günü Kapsamında Gerçekleştirilen etkinlik 

görselleri (2011) 
 
18 Nisan Dünya Mirası Günü(2012) 
• Panel: Dünya Mirası ve Sürdürülebilirlik: Yerel Toplulukların Rolü 

Panelistler: 
Doç. Beser Oktay Vehbi (Mimarlık Bölümü) 
Hülya Yüceer (Mimarlık Bölümü) 
Doç.Dr Netice Yıldız (ICOMOS Scientific Cometee üyesi) 
Doç. Özgür Dinçyürek (INTBAU Kıbrıs, Bölüm Başkan Yardımcısı) 
İsmail Cemal (Yerel Topluluk Temsilcisi) 
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Şekil 1.6.1.3.6. 18 Nisan Dünya Mirası Günü p0steri ve görseli (2012) 

 
18 Nisan Dünya Mirası Günü(2013) 
• İlköğretim öğrencileri ile Çalıştay - Tarihi Çevre Çalıştayı (5 hafta) 
• Mağusa Bandabulya'daki Tarihi Çevre Çalıştayı Atölyesi 

 

 
Şekil 1.6.1.3.6. 18 Nisan Dünya Mirası Günü posteri ve görseli (2013) 

 
18 Nisan Dünya Mirası Günü (2014) 
• İlköğretim öğrencileri ile Çalıştay - Tarihi Çevre Çalıştayı (5 hafta) 
• Tarihi Çevre Sergi ve Atölyesi, Mimarlık Fakültesi, giriş fuayesi 
• Panel: Dünya Mirası 

Panelistler: 
Netice Yıldız, 2014, A Historical Perspective on the Awareness of Cultural 
Heritage  
Kokan Grcev,2014, Memorial Through Sacral and Monumental-in a quest for 
different Concepts of Monumental Artistic Architectural Heritage (Former 
Yugoslavia and Macedonia examples  
Şebnem Hoşkara 2014, 2014 World Architecture Day: Architecture is a Culture 
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18 Nisan Dünya Mirası Günü (2015) 
 Lise öğrencileri ile Çalıştay (2 gün) 
 Sergi ve Sertifika töreni 
 Konferans 

- Doç. Dr. Ege Uluca Tümer 
- Cavide Atukalp 

 
18 Nisan Dünya Mirası Günü (2016) 
Kadir Has Üniversitesi’nde Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı - Yeni Medya 
ve Toplumsal Katılım adlı UNESCO Kürsüsü’nün Başkanlığını yürüten, aynı zamanda 
ICOMOS ve EUROPA NOSTRA üyesi olan öğretim üyesi Doç.Dr. Yonca Kösebay 
Erkan, DAÜ’de ‘Dünya Kültür Mirası: Küresel Çabalar ve Yerel Çözümler’ konulu bir 
seminer vermiştir. 

 
Şekil 1.6.1.3.7. 18 Nisan Dünya Mirası Günü etkinlikleri (2016) 

 
ikinci etkinlikte ise, DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve INTBAU Cyprus 
tarafından düzenlenen ve AESOP Üyesi Dr. Gizem Caner tarafından ‘Lefkoşa’nın 
Bölünmesinin Mekansal Düzenine Tarihsel Bir Bakış’ temasıyla gerçekleştirildi. Her iki 
seminer sunumuna, DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri yanında sivil toplum 
kuruluşlarından temsilciler de ilgi göstermiştir. 
 

 
Şekil 1.6.1.3.8. 18 Nisan Dünya Mirası Günü etkinlikleri (2016) 

 
Bir diğer etkinliği ise, Lefkoşa Arabahmet Mahallesi’ndeki Ermeni Manastırı’nda 
gerçekleşen 'Winners of EU Prize for Cultural Heritage/ Europa Nostra Awards from 
Cyprus’ (Kıbrıs’ta, Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülü/Europa Nostra Ödülü Kazanmış 
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Projeler) Sempozyumu idi. Söz konusu sempozyum, kurucuları arasında DAÜ 
Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin yer aldığı iki toplumlu Europa Nostra Cyprus 
İnisiyatifinin kuruluş etkinliği olarak düzenlendi. 
 

 
Şekil 1.6.1.3.8. 18 Nisan Dünya Mirası Günü etkinlikleri (2016) 

 
18 Nisan Dünya Mirası Günü(2017) 
Dünya Kültür Mirası Günü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) DAÜ Kıbrıs 
Araştırmaları (DAÜ – KAM) öncülüğünde DAÜ Turizm Fakültesi, DAÜ Mimarlık 
Fakültesi, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT – AG) ve DAÜ 
Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi’nin (DAÜ – DAKMAR) katkılarıyla 
gerçekleştirildi. Dünya Kültür Mirası Günü  nedeniyle ICOMOS tarafından belirlenmiş 
olan ‘Kültür Mirası ve Sürdürülebilir Turizm’ teması çerçevesinde düzenlenmekte olan 
‘Kültür Mirası ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı’, Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirildi. 
Bu çalıştayda ülkenin en değerli varlıkları olan kültür varlıklarının korunarak 
yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için, sürdürülebilir turizm faaliyetlerine 
her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna karar verilmiş, kurum, kuruluş ve 
toplumun dikkatinin çekilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Çalıştay 
sonuçları Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda büyük bir katılımla ‘Kültürel Miras 
ve Sürdürülebilir Turizm Festivali” şeklinde gerçekleştirililmiştir.  
 

 
Şekil 1.6.1.3.9. 18 Nisan Dünya Mirası Günü Posterleri (2017) 

 
İkinci etkinlikte ise, DAÜ Mimarlık Fakültesi ve KTMMOB işbirliği ile Lefkoşa Suiçi 
Bedesten’de ‘18 Nisan Dünya Mirası Günü’ etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Reha Günay; 
"Mimar Sinan ve Eserleri" ve Mimar Cafer Bozkurt; Europa Nostra 2017 Ödülü alan  
“Mimar Sinan Yapısı: Kılıç Ali Paşa Hamamı Restorasyon ve Yenileme Projesi" adlı 
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seminer vermişlerdir. Her iki seminer sunumuna, DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri 
yanında sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de ilgi göstermiştir. 

- Çarşamba Etkinlikleri ve Yükseklisans Seminerleri 
 
Akademik çalışmalara katkı koymak, akademisyenlerin ilişkilerini pekiştirmek ve 
öğrencilere bu bağlamda farkındalık yaratmak amacı ile her hafta Çarşamba günleri 
bir yıl süre ile (2011) paneller düzenlendi. (Bkz. Tablo 1.6.1.3.1) 
 
Tablo 1.6.1.3.1. Çarşamba konuşmaları/panelleri   
Date  Panelist  Konu  
16.03.2011  Ayhan Bilsel  Visions on Doctoral Education in 

Europe  
30.03.2011  Güzin Konuk  “Eastern Harbour District, Amsterdam”  
13.04.2011  Zehra Öngül  11.04.2011 Mimar Sinan Günü: 

“Hayatı ve Eserleri”  
20.04.2011  AVB Activities Committee  “House Story” – Dr. Ali Fikret Evi (half 

day event)  
27.04.2011  Beril Özmen Mayer Hıfsıye Pulhan  OIKODOMOS Project  
04.05.2011  Kenan Pençe  Kengo Kuma  
11.05.2011  Türkan Ulusu Uraz Ürgüp-Göreme  
01.06.2011  Netice Yıldız  

Özgür Dinçyürek  
After the Florence Workshop  

 
Çarşamba etkinlikleri daha sonra yüksek lisans seminerleri çerçevesinde devam 
etmiştir ve 2011 yıl sonunda sonlandırılmıştır. (Bkz. Tablo 1.6.1.3.2) 
 
Tablo 1.6.1.3.2. Yükseklisans Seminerleri 
Tarih  Panelist  Kurum   Konu  
12 .01 2011  Prof.Dr. 

Gülsüm 
Baydar  

İzmir Ekonomi University 
Faculty of Architecture, İzmir  

Bedrooms in Excess: Feminist 
Strategies in Tracy Emin and 
Semiha Berksoy's work  

26 .01.2011  Doç.Dr. 
Güven Arif 
Sargın  

METU Faculty of 
Architecture ,Chair of 
Department, Ankara  

Transformations in Ankara  

3.01. 2011  Yrd.Doç.Dr. 
İpek Akpınar  

İTÜ Faculty of Architecture, 
Department of Architecture, 
İstanbul  

Research approaches revisited: 
architecture & design in context  

15-12. 2011  Dr. Bijan 
Rouhani  

Bijan Rouhani , Architect  1-Risk preparedness for cultural 
heritage  
2. The concept of cultural heritage: 
from tangible to intangible  

 
- Kariyer Haftası Etkinlikleri 
Kariyer Haftası 2017 kapsamında düzenlenen 'Kariyer Kahve' etkinliğine katılan  DAÜ 
Mimarlık Bölümü mezunu ve Noyan Şirketler Grubu Müdürü Ahmet Noyan,. Mimarlık 
Bölümü öğrencileri ile 'soru ve cevap' biçiminde bir sohbet toplantısının konuğu 
omuştur. Mimarlık Bölümü öğrencileri, bu toplantıda, güncel mimarlık dünyası ve bu 
dünyaya hazırlanmak için neler yapmaları gerektiği konusunda değerli bilgiler almıştır. 
Noyan Şirketler Grubu Müdürü Mimar Ahmet Noyan, "İnşaat Şirketi Yöneticisi bir 
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Mimarın Gözünden Mimarlık" konulu semineri ile kendisinin ve şirketinin kariyer yolu 
ve çalışmaları hakkında Mimarlık öğrencilerini bilgilendirmiş ve bakış açılarını 
genişletmiştir. 
 
Bir diğer Kariyer Haftası etkinliği ise; DAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. 
Mukaddes Polay’ın, DAÜ'nden mezun olduktan sonra aynı okulda takip ettiği akademik 
kariyer hakkında bilgi vererek akademisyen olmayı hedefleyen öğrencilere "Mimarlıkta 
Akademik Kariyer" başlığı altında seminer verdi. 
 
Bir diğer Kariyer Haftası etkinliği ise; DAÜ Mimarlık Bölümü mezunu Tarık Khayyat'ın  
mezun olduktan sonra, İngiltere'de lisansüstü mimari eğitimde en önemli okullardan 
biri olan  Architectural Association, School of Architecture’da yüksek lisansını 
tamamladıktan sonra, Dünyanın önde gelen mimarlık firması, Zaha Hadid Mimarlık'ta 
başarılı bir kariyer yoluna girerek şirketlerin Ortadoğu sorumlusu olmuştur.. Tarık 
Khayyat, dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid'in mimari yolunda ve şirketin ölümünden 
sonra nasıl takip ettiğine dair 'Zaha Hadid Mimarlık - Eskiçağ ve Gelecek' adlı çok 
değerli bir seminer verdi. Ayrıca, Tarık Khayyat,  'Mimari Tasarım Çalıştayı' adı altında 
sabah ve öğleden sonraki oturumlarda 25 öğrenci grubu ile çalıştaylar düzenledi. Bu 
etkinliklere katılan Mimarlık Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri Tarık Khayyat ile 
mimarlık alanındaki güncel yaklaşım ve gelişmeler hakkında görüşme fırsatı buldular. 
 

 
Şekil 1.6.1.3.10. Kariyer Haftası Etkinlikleri 

 
XII- Gazete yazıları-  Mekanperest  
 
Fakülte dekanlığının çağrısı ile, gönüllü öğretim üyelerinden oluşan bir ekip 2010, 2011 
yıllarında, sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen bir gazete eki çalışması 
gerçekleştirmiştir. Bu projenin amacı, mimarlık ve çevre konularında, gerek kronik, 
gerekse akut sorunlara dikkat çekmek ve bunların çözümü için öneriler sunarak, 
yapılaşmış çevre konusunda toplum bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak şeklinde 
belirlenmiştir. 
 
Mekanperest, bir yıl süre ile, on beş günde bir Pazar günleri, 10 ana başlık altında 
toplanan farklı konularla, Havadis gazetesi eki olarak, okuyucu ile buluşmuştur. Gazete  
yazıları kitap haline getirilmiş olup DAÜ Yayını olarak basılacaktır (Ek.8). 

Mekanperest’in sayfaları ve sorumlu öğretim üyeleri: 

- Uğur Dağlı: Bir Mimar, Bir Bina;  
- Naciye Doratlı: Geçmişin Sessiz Tanıkları;  
- DAÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde konut alanında faaliyet gösteren bir merkez 

olan  HERA-C’nin üyeleri Nesil Baytin, Beril Özmen Mayer, Hıfsiye Pulhan ve 
Turkan Uraz: Konut ve Yaşam;  
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- Kağan Günçe: Gelenekten Evrensele Mimari;  
- Turkan Ulusu Uraz: Al Gözüm Seyreyle;  
- Ercan Hoşkara: Yapılaşmış çevre ve yapım süreci ile ilgili Sorular- Cevaplar, 

Yanlışlar- Doğrular;  
- Beril Özmen Mayer: Kitap tanıtımının yapıldığı ProVo-K-itaP;  
- Şebnem Önal Hoşkara: Kentlerdeki ortak yaşam alanlarının irdelendiği, Kentin 

Tadı- Tuzu;  
- Kutsal Öztürk ve Begüm Mozaikci: Mimarlık alanına ilişkin haberlerin yer aldığı 

Haberler.  
 
XIII. Sosyal Sorumluluk Projeleri  
 
Mimarlık Bölümü resmi kurumlara verilen destekler veya toplumsal duyarlılık 
bağlamında bir çok etkinliği başarı ile gerçekleştirmektedir. Bunlar arasında bu raporun 
ilgili başka kısımlarında da ifade edilmiş olanların da bulunduğu bazı etkinlikler 
aşağıdaki gibidir:  
 

- Citta Slow (Yeni Boğaziçi Belediyesi; Mehmetçik Belediyesi; Tatlısu 
Belediyesi); 
- Antik Mağusa (STK) Seminer ve Atölye Çaşılması;  
- Mağusa Eko-kent projesi ve atölye Çalışması;  
- Gazimağusa’nın planlanması için Mağusa İnisiyatifi ile ortak atölye çalışması; 
- ‘Temizleyelim, Yeşili Yeşert, Hayali Boya, Takıma Güven’ etkinliği. 

 
2015-16 Güz döneminde, çevresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla, Mimarlık 
Bölümü tarafından  bir etkinlik planlanmış ve Gazimağusa Belediyesi tarafından 
desteklenmiştir. “Temizleyelim, Yeşili Yeşert, Hayali Boya, Takıma Güven‘’ isimli 
etkinlik, bölgesel ve ulusal düzeyde topluma hizmet verme doğrultusunda yaratıcı bir 
araç olma amacı taşırken, aynı zamanda katılımcı eğitimin hedefi olan sosyal ve 
çevresel sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlamıştır. Etkinliğin ilk ayağı, 500’ü aşkın 
öğrenci, öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin katılımı ile gerçekleşmiş ve 
Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı 3 Park’ta ağaç ekimi, boya ve temizlik 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 1.6.1.3.5. “Temizleyelim, Yeşili Yeşert, Hayali Boya, Takıma Güven” etkinlik 

posteri ve görseli 
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-İnşa Edelim: Mülteciler İçin Adalet Yuvası  

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde, 2015-16 Bahar döneminde, “İnşa Edelim: Mülteciler İçin 
Adalet Yuvası” adı altında gerçekleşen kampanya etkinliğine,  600 mimarlık öğrencisi, 
akademisyen ve araştırma görevlisi katılmıştır. DAÜ Mimarlık Bölümü ve Mülteci 
Hakları Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü etkinlikte, ülkelerindeki savaş yüzünden Kuzey 
Kıbrıs’a göç etmiş mülteci aileler ile ilgili olarak farkındalık yaratmak amacıyla 
gerçekleşen panel ve seminerden sonra, DAÜ Mimarlık Bölümü öğrenci ve öğretim 
üyeleri tarafından mülteci aileleri için yüzlerce gıda, hijyen ve eğitim malzemesi 
bağışında bulunulmuştur.  

 
Şekil 1.6.1.3.11.  İnşa Edelim: Mülteciler İçin Adalet Yuvası Etkinlik posteri ve görseli 
 
- Yeşil Ada Misyonu 

DAÜ Mimarlık Bölümü, 2014-2015 Bahar döneminde, “Yeşil Ada Misyonu” adı altında, 
öğrencilerine her mimarın çevreye duyarlı olması gerektiğini bu proje ile deneyimleme 
olanağı tanımıştır. Tatlısu Köyü’nde gerçekleştirilen ağaç dikimi etkinliğine 300 
mimarlık öğrencisi, akademisyenler ve araştırma görevlileri katılmış, DAÜ Mimarlık 
Bölümü, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği 
ve Tatlısu Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projede, Kıbrıs adasının kuzey sahiline 
yakın Tatlısu köyünün sahil şeridi ağaçlandırılmıştır. Böylelikle, çevreye olan duyarlılık 
hakkında farkındalık yaratmanın öneminin de altı çizilmiştir. 

 
Şekil 1.6.1.3.12. Yeşil Ada Misyonu etkinlik posteri ve görseli 
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-Temiz Sahil Koalisyonu 

DAÜ Mimarlık Bölümü, 2014-2015 Güz döneminde, ‘Temiz Sahil Koalisyonu’ adı 
altında, öğrencilerine çevreye duyarlı olunması gerektiği bilincini katmak, hemde bu 
konuya toplumsal alanda dikkat çekmek için, Mağusa’da bulunan Bedis Plajında sahil 
temizliği gerçekleştirmiştir. 

 
Şekil 1.6.1.3.13.  Temiz Sahil Koalisyonu ekinlik posteri ve görseli 

 
1.6.1.4  Entelektüel Kaynak Ve Personel Olarak Eğitim Kurumunun Programa 
Katkısı. 
Entelektüel kaynak ve personel olarak eğitim kurumunun programa katkısı 
değerlendirildiğinde, üniversite çapında akademik/ teknik anlamda ortak çalışmalardan 
bahsedilebilir. Bunlar Üniversite düzeyindeki tanıtım faaliyetlerini de içermektedir. 

-Üniversite ve Mimarlık Fakültesi Düzeyindeki Tanıtım Faaliyetleri: 

Üniversite düzeyindeki tanıtım faaliyetleri, bütün bölümleri içerecek nitelikte düşünülüp, 
ilgili Rektör Yardımcılığı ile birlikte çalışan Halkla İlişkiler Birimi, her fakülteden katkıda 
bulunan ilgili komiteler ve öğrenci kulüplerinin ortak çalışması doğrultusunda 
gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda,, dönemlik oluşturulan tanıtım programları 
çerçevesinde farklı öğrenci gruplarına yönelik tanıtım çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Her dönemin başlangıcında, oryantasyon haftası olarak 
belirlenen haftada, hem mevcut, hem de yeni gelen öğrencilerin bilgilendirilmeleri, 
üniversiteyi tanımaları için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 

Üniversitenin tanıtımı ile ilgili temel bilgiler şu web-sitesi aracılığı ile temin edilebilir:  
http://ogrenciadaylari.emu.edu.tr/katalog.htm  

-Oryantasyon haftası 

2 ana gruba, yani mevcut öğrencilere ve öğrenci adaylarına yönelik oryantasyon 
etkinlikleri gerçekleşmektedir. Bu bağlamda Üniversite’de gerçekleşen etkinlikler için 
teknik ve akademik personel ortak çalışmaktadır. 

http://ogrenciadaylari.emu.edu.tr/katalog.htm
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Üniversitenin oryantasyon günleri ile ilgili temel bilgiler şu web-sitesi aracılığı ile temin 
edilebilir:  http://ww1.emu.edu.tr/tr/ogrenciler/oryantasyon-gunleri/1383  

-Yeni kayıt yaptıran öğrenciler 

-Çeşitli tarih aralıklarında yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik olarak kent/köy - 
Gazimağusa, Lefkoşa, Girne, Karpaz- turları ve oryantasyon/ festival gecesi 
düzenlenmektedir. 

-  Üniversite Adayları (Yurt içi ve Yurt dışı) 

Çeşitli liselerden gelen öğrencilere tanıtım etkinlikleri düzenlenmektedir. Fakültemizde 
aktif çalışmakta olan Tanıtım Komitesi, misafir öğrenci gruplarına Fakülte ve bölümleri 
tanıtan sunuşlar yapmakta, fakültede kullanılan mekanları gezdirip, öğrencileri farklı 
derslere konuk etmektedirler. 

- Kariyer Haftası 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü 
(MİKA) ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla, Kıbrıs 
Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası işbirliğinde 2012 den itibaren 
Uluslarası Kariyer Haftası düzenlenmektedir. 2016-2017 Akademik döneminde 5.’si 
düzenlenen Uluslararası Kariyer Haftası ve Kariyer Fuarı, alanında uzman 
profesyonellerin DAÜ öğrencileri ile buluşturduğu yaralı bir etkinliktir. Bir hafta boyunca 
fakülteler tarafından düzenlenen seminerler öğrencilere profosyonel hayatla ilgili biçok 
bilgi almalarını ve iletişim kurmalarını sağlıyor. 

Üniversitenin kariyer günleri ile ilgili temel bilgiler şu web-sitesi aracılığı ile temin 
edilebilir: https://ww1.emu.edu.tr/tr/haberler/etkinlikler/5-uluslararasi-kariyer-
haftasi/1235?posts_pid=1942   

- Mezuniyet törenleri 

Mezuniyet törenleri, hem mezun olan öğrenciler, hem de çocukları mezun olan aileler 
için çok özeldir. Üniversite’nin geneli için düzenlenmekte olan mezuniyet törenleri, çok 
görkemli bir şölen şeklinde gerçekleşmektedir. Mezun, aile ve mezunu eğiten 
akademik kadro arasında iletişimi sağlamak amacı ile, mezuniyet töreninden 2-3 gün 
önce rektörlük tarafından mezuniyet resepsiyonu verilmektedir. Öğrenci ve ailelerin 
memnuniyetini artırmak amacıyla, iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte olan 
mezuniyet törenleri, daha sıcak bir ortam sunmaktadır.    

Gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili öğrencilerin görüş ve yorumları Rektörlüğe bağlı MİKA 
(Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma) birimine iletilmektedir. 

- Şeref/ Yüksek Şeref Sertifika Töreni  
 

Her dönem düzenli bir şekilde, Gazimağusa Suriçi’nde tarihi bir yapıda (St. Peter ve 
St. Paul Kilisesi’nde veya Othello Kalesi’nde), tüm öğretim üyelerinin ve araştırma 
görevlilerinin katılımıyla, başarılı öğrencilere sertifika ve hediyelerin takdim edildiği bir 
tören düzenlenmektedir. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katılmaktadır. 
Organizasyon öncelikle öğrencilerin motivasyonunun artırılması ve öğrenci/öğretim 
üyesi arasındaki bağın pekiştirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. Organizasyon 

http://ww1.emu.edu.tr/tr/ogrenciler/oryantasyon-gunleri/1383
https://ww1.emu.edu.tr/tr/haberler/etkinlikler/5-uluslararasi-kariyer-haftasi/1235?posts_pid=1942
https://ww1.emu.edu.tr/tr/haberler/etkinlikler/5-uluslararasi-kariyer-haftasi/1235?posts_pid=1942


92 
 

öncesi ve sonrası, tüm duyurular ve fotoğraflar, program web sitesinde 
yayınlanmaktadır. (http://arch.emu.edu.tr  “archive” bölümü) 

2016-2017 Bahar döneminde ise,  Şeref/ Yüksek Şeref Sertifika Töreni,  bölümün 25. 
Kuruluş yıldönümüne denk geldiği için, farklı bir şekilde kurgulanmıştır. Othello 
Kalesi’nde yapılan etkinlikte başarılı öğrencilere sertifikaları verilirken, Mimarlık 
Bölümünün 25. Yıl mezunları da törene davet edilerek, kendilerine sertifika verilmiştir. 
Mimarlık Bölümü’nün ilk mezunları, etkinlik sırasında mevcut öğrencilerle anılarını ve 
deneyimlerini paylaşarak, onların vizyonlarını genişletmelerine katkıda bulunmuşlardır.  

 
Şekil 1.6.1.4.1. 2016-2017 Bahar Dönemi Etkinlik posteri ve görseli 

 
- Mimarlık Mesleki Oryantasyon Programı (A-POP Architecture Profession 

Orientation Program) Kapsamında Mezunlar Sohbeti (Alumni Talks) 
 

Akreditasyon süreçlerini destekleme ve mezun olacak öğrencilerimize danışmanlık 
hizmeti sunabilmek amacıyla, Bölüm Kurulu kararıyla kısaca A-POP diye anılan yeni 
bir oryantasyon programı geliştirilmiştir. Amaçları arasında, programın yürüttüğü 
müfredat ile, profesyonel yaşam arasında oluşabilecek farklılıkları ortaya çıkarmak ve 
bu kapsamda çözümler üretmek vardır. Uluslararası öğrenci profiline sahip olan 
programdan verilen mezunların, farklı ülkelerdeki mesleğe kabul koşullarının 
belirlenmesi ve kendilerine bu alanda danışmanlık verilmesi de A-POP’un hedefleri 
arasındadır.  

2015-16 Akdemik yılında, A-POP kapsamında program mezunlarını öğrencileriyle 
biraraya getirmek üzere “Mezunlar Sohbeti” düzenlemiş ve eski DAÜ Mimarlık Bölümü 
mezunları ile mevcut öğrencileri bir araya getirilmiştir. 

http://arch.emu.edu.tr/
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Şekil 1.6.1.4.2 Etkinlik posteri ve ilgili gazete haberi 

 
İlk sohbette, Romanya’da yapı sektöründe önemli başarılara imza atmış, DAÜ Mimarlık 
Bölümü mezunu Mimar Serhat Terzi, öğrencilerle biraraya gelerek, kariyerindeki 
aşamaları aktardı.  
 
2015-2016 Güz Döneminde ise, Politecnico di Milano, İtalya’da yüksek öğrenimini 
tamamladıktan sonra, İstanbul’da  mimarlık yapan ve sonrasında adaya dönen başarılı  
mimar Ahmet Özenç ve DAÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra  İstanbul 
AE Tasarım Ofisi’nde Türkiye’nin Emre Arolat gibi önde gelen mimarları ile kordinatör 
mimar olarak çalışan Hayriye Gültutan öğrencilerle deneyimlerini paylaştılar.  

 
Şekil 1.6.1.4.3 Etkinlik posteri ve sohbet görseli 

 
2015-2016 Bahar Döneminde ise yüksek lisanslarına Avrupa’da değişik okullarda 
devam ettiren Çağrı Şanlıtürk ve Ediz Oraç, öğrencilerle deneyimlerini, hatıralarını ve 
DAÜ’nün okul olarak kendilerine kattıklarını paylaştılar. 
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Şekil 1.6.1.4.4. Sohbet görseli ve etkinlik posterleri 

 
2016-2017 Akademik Yılı başında yönetim değişikliğinden dolayı bu program sağlıklı 
bir şekilde çalıştırılamamıştır. Ancak, önümüzdeki dönemlerde programın çalıştırılması 
DAÜ Mimarlık Bölümü  hedefleri arasında bulunmaktadır. 

- Teknik Geziler 
DAÜ 2011-2012 Yıllık raporunda belirtildiği gibi, eğitim kapsamında Türkiye ve dış 
ülkelere düzenlenen teknik geziler, planlanmış ziyaretler ve yurtdışında bulunan 
kurumlarla ortak çalışma imkanları sürdürülmektedir. 
 
Programın doğası gereği  eğitimi desteklemek amacıyla kampüs dışı ortamlarda, yurt 
içinde veya yurt dışında teknik geziler düzenlenmektedir. Ayrıca, analiz yapılması 
amacıyla stüdyo derslerinde de (ARCH291- Architectural Design Studio I, ARCH 292 
Architectural Design Studio II, ARCH 391 Architectural Design Studio III, ARCH491- 
Architectural Design Studio IV ve ARCH 492-Graduation Project) yurtiçi yolculuklar 
organize edilmektedir. Bunun yanı sıra, bazı dersler kapsamında (ARCH 461-
Landscape Architecture (seçmeli)) gibi dersler kapsamında da rutin arazi / köy / şehir 
gezileri ve araştırmaları yapılmaktadır. Örneğin, ARCH392 Mimarı Tasarım Stüdyosu 
IV dersi kapsamında yürütülen mimari projeyi, İstanbul’da YTÜ Mimarlık programı MT5 
dersi ile 2015-2017 yılları arasında ortak yürütmekteydi. Her dönem, derse kayıtlı 
öğrenciler çalışma alanını görmek, YTÜ öğretim üyeleri tarafından verilen seminerleri 
izlemek, ortak stüdyo çalışması yürütmek, ve/veya jürilere katılmak için İstanbul teknik 
gezisine katıldılar. Bu amaçla, öğretim üyeleri dönem içi ve final jürilerine karşılıklı 
olarak katılıp ve/veya ortak sergi düzenlendi. 

Türkiye’ye düzenlenen bir teknik gezi ise, Yapı Fuarı kapsamındadır. Öğrenciler, her 
yıl Mayıs ayında, ARCH190 Part B (Summer Practice I) stajı kapsamında, öğretim 
üyeleri eşliğinde Yapı Fuarı’na katılmaktadır. 
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Şekil 1.6.1.4.5. Yapı Fuarındaki Etkinlikler 

 
ARCH 190 (Summer Practice I)  Part B kapsamında her yaz öğrenciler için, Kuzey 
Kıbrıs’ta veya yurtdışında teknik geziler düzenlenmektedir. Örnek olarak 2013-2014 
Yaz döneminde, Mimarlık Bienaline katılmak üzere, İtalya gezisi düzenlenmiştir. 
 
- Sergiler  
Program, kültürel etkinliklerin artırılması amacıyla, Mimari fotoğraf sergisi 
düzenlemiştir. 2013 yılında gerçekleştirilen ilk sergide, Eski KKTC Meclis Başkanı Sn. 
Hakkı Atun’un fotoğrafları sergilenmiştir. Sergi aktivitelerinin yıl boyunca sürdürülmesi 
hedeflenmektedir. Sergiler, sadece, sergi salonuyla kısıtlı tutulmakta, hollere ve 
koridorlara da taşırılmaktadır. Böylelikle, her an öğrenciler kültürel etkinliklerle 
karşılaşmaktadır. 

 
Şekil 1.6.1.4.6. Hakkı Atun Fotoraf Sergisi Posteri ve Gazete Haberi 

 
2014-2015 Güz Döneminde ARCH 305 Architectural Drawing and Presentation 
Techniques (seçmeli) ve ARCH 347 Architectural Construction And Materials III desleri 
çerçevesinde sergi düzenlendi.  Prof. Dr. Kokan Grchev ve Doç. Dr. Müjdem Vural 
yürüttükleri dersler kapsamında dönem içinde yapılan öğrenci projelerini sergileyerek 
öğrenciler ve akademisyenler arasında yaptıkları işi paylaşma ve fikir alışverisinde 
bulunma fırsatı yakaladılar. 
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Şekil 1.6.1.4.7. ARCH 305-Architectural Drawing and Presentation Techniques  ve 
ARCH347 Architectural Construction And Materials III Dersi öğrenci projeleri Sergi 

Posterleri 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel ve Bölgesel Planlama Bölümü ile Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü işbirliğiyle bir atölye çalışması gerçekleştirildi. İTÜ, Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü, 3. sınıftaki stüdyo kapsamında 2014-2015 Güz dönemi 
için Kıbrıs Gazimagusa'da bir proje yürütüldü. Doç. Kerem Koramaz projeyi koordine 
etti. Bu çalıştayın amacı, Mağusa kent planlama problemlerinin gerçeklerini tartışmak 
için çok disiplinli ve akademik uzmanları bir araya getirmekti. Ders  kapsamında 
Mağusa ilçesi üzerine ‘Yöre Analizi ve Gelişme Senaryoları’ adı altında bir dönem 
boyunca yapılan çalışmaların ürünleri DAÜ Mimarlık Fakültesinde 2015-2016 Bahar 
Döneminde  sergilendi. 
 

 
Şekil 1.6.1.4.8. Yöre Analizi ve Gelişme Senaryoları’ kapsamında yapılan çalıştay 

 

2015-2016 Bahar Döneminde Mimarlık Bölümü öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Kokan 
Grchev kendi yaptığı sanatsal çalışmalarından bir sergi hazırlamıştır. Mağusa-Suriçi, 
İkiz Kiliseler’de gerçekleştirilen sergi hem toplum hemde öğrenciler tarafından ziyaret 
edildi. 
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Şekil 1.6.1.4.9. Prof. Dr. Kokan Grchev sergi posteri ve görseli 
 
DAÜ Mimarlık Bölümü ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin ortak bir etkinliği olan ünlü 
Kıbrıslı Türk fotoğraf sanatçısı Ümit Ali Esinler'in seçilmiş fotoğrafları '75 Yılda Ümit Ali 
Esinler, Fotoğraf Sergisi' adıyla sergilendi. Sergi 2 - 17 Mart 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Pek çok fotoğraf sanatseverinin yanı sıra mimarlık bölümü öğrencileri 
ve öğretim üyeleri tarafından ziyaret edildi. Bu bağlamda öğrencilere sanatla iç içe bir 
meslek ahlakı geliştirmeli konusunda tavsiyeler verildi. 

 
Şekil 1.6.1.4.10. '75 Yılda Ümit Ali Esinler, Fotoğraf Sergisi'Posteri ve görseli 

 
- Sinema 

2014-2015 Akademik yılından itibaren, öğrencilerin toplumsal ve kültürel 
duyarlılıklarının artırılması, mimarlık disiplinine bakışlarının zenginleşmesi ve kurumsal 
kimliğin güçlendirilmesi amacıyla, Salı günleri genellikle saat 17:00’dan sonra sinema 
etkinlikleri düzenlemektedir. Böyllikle, eğitim saatleri dışında, öğrenciler, öğretim 
üyeleri ve araştırma görevlileri, sosyal ve kültürel bir etkilik çerçevesinde biraraya 
gelmektedirler.  
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Şekil 1.6.1.4.11. Sinema Posterleri 
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1.6.2.  Mimarlık Eğitimi ve Öğrenciler 

Raporun bu kısmında verilen bilgiler, öğretim elemanlarının 2010 ve 2014 yıllarında 
geribildirim amacı ile doldurdukları tablolardan ve öğretim elemanları tarafından 2016 
yılında hazırlanmış olan bilgi ve beceriler matriksinden yararlanarak biraraya 
getirilmiştir.  

Programın öğrencilere, meslek yaşamlarında lider ve girişimci olabilme becerisi 
kazandırmaya yönelik sağladığı destekler şöyle özetlenmiştir. 

DAÜ Mimarlık Lisans Programına kayıtlı öğrencilerin ulusal ve uluslararası bağlamda 
tasarım disiplininin diğer alanlarına yaklaşımı değişir. Öncelikle, fakültedeki öğretim 
üyelerinin ve akademik programların profillerinin çeşitliliği, öğrencilerin diğer tasarım 
disiplinleriyle ilgili olarak tarafsız bir anlayış geliştirmelerini sağlar. 

Mimarlık Bölümü, diğer ülkelerde düzenlenen uluslararası yarışmalar, atölye 
çalışmaları ve yaz okullarına katılımı desteklemektedir. Farklı ortamlarda olan ve farklı 
öğrenci gruplarıyla ortak bir şeyler paylaşan öğrencilerimiz, bu ortamlarda edindikleri 
tecrübeleri zaman zaman DAÜ'ndeki arkadaşlarıyla paylaşmaktadırlar. Özellikle, 
verilen Amerikan Fulbright ve Avrupa Birliği bursları ile farklı ülkelerde farklı tecrübeler 
kazanan öğrenciler, mesleki hayatta çeşitli zorluklarla mücadele ederek bir lider rolünü 
üstlenme yeteneğini kazanmaya çalışmışlardır. 

DAÜ Mimarlık Bölümü, mesleki yaşamda liderlik rolü üstlenebilmeleri için öğrencilere 
üniversite yıllarına kendilerine güvenmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Bu amaçla derslere ek olarak, çeşitli eğitim ve öğretim ortamları Bölümün kendi içinde 
veya diğer kurumlarla birlikte düzenlenir ve öğrencilerin katılımı için sunulur (ARCH 
252- Theory Of Urban Design, ARCH 355- Process Of Urban Design, ARCH 392- 
Architectural Design Studio- IV, ARCH 491- Architectural Design Studio-V, ARCH 492-
Graduation Project). Bu bağlamda öğrencilerin bir kısmı, MiAK, NAAB tarafından 
akredite edilen; üniversite veya bölümle protokol imzalayan çeşitli üniversiteler 
tarafından değişim programları yapabilecek durumdadır. Bölümün en önemli 
özelliklerinden biri olan öğrenci ve öğretim görevlisi arasındaki yakın ilişki, bu 
katılımları sağlamak ve derslere olan güvenin oluşmasını sağlamak için önemli bir 
faktör olarak düşünülmektedir. 

Öğrenciler ve öğretim elemanları arasında daha yakın bir ilişki olan tasarım 
stüdyolarında öğrenciler kendi tasarım projelerini geliştirirken, aynı zamanda kendi 
tasarımcı ve kendine güvenme özelliklerini geliştirirler. Kendi projelerini stüdyo 
eleştirileri ve jüri ortamlarında sunarken, eleştiriye açık olma ve kendilerini doğru ve 
rahat ifade etme deneyimi kazanırlar. Özellikle Arch 492- Graduation Projecti’te 
başarılı olan her öğrenci, projelerini bölgedeki önemli öğrenci yarışmalarından biri olan 
ARCHPRIX'e göndermek konusunda teşvik edilir. Örneği mezunumuz Muammer 
Hamarat ARCHIPRIX INTERNATIONAL, MADRID 2015'de Mimarlık Bölümü'nü temsil 
etti. (Şu web sitesinden proje detaylarına ulaşılabilir: 
http://www.archiprix.org/2015/index.php?project=3391) 

 

Bu tür ortamlarda, yapıcı eleştiriler aldıkları sürece, aldıkları cesaret ve motivasyon ile 
projelerini geliştirirler. Diğer tüm stüdyolarda da, bu tarz yöntem ve ortamlarla 
öğrencilerin kendilerine güvenme özelliklerini geliştirmeleri desteklenmeye 
çalışılmaktadır. 

http://www.archiprix.org/2015/index.php?project=3391
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Öğrencilerin çeşitli ders dışı eğitim ve öğretim ortamlarına katılımı teşvik edilmekte, ve 
Bölüm çoğunlukla bu etkinliklerin organizasyonunda yer almaktadır. Ulusal veya 
uluslararası yarışmalar, çalıştaylar ve konferanslar gibi ortamlarda, öğrencilerin farklı 
okullardan öğrencilerle buluşmaları, kendilerini onlarla karşılaştırmaları, becerilerini ve 
seviyelerini fark etmeleri beklenmektedir. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs'taki Mimarlık 
Bölümleri’yle birlikte 2013'te, Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Mimarlar Odası 
tarafından düzenlenen ‘Kervansaray eğlence bölgesi’ - kamusal alanlarda özel 
ihtiyaçları olan kişiler için- atölye çalışmasına, 1 öğretim elemanı ve 5 öğrenci grubu 
ile katılım olmuştur. Bu etkinlikte, bazı uzmanlık konularında seminerler verilmiş ve 
öğrenciler bu konuları tartışmak ve yaşamak fırsatı bulmuşlardır. 

Mimarlık Bölümü, tüm bu farklı ortamlarda edindiği tecrübe ve entelektüel birikimle, 
öğrencilerin mesleki fırsatların tadına varmalarını sağlamayı; ve onların toplumda 
uygun davranışlar sergilemelerini teşvik etmeyi; kendilerini kolay ve doğru bir biçimde 
ifade etmeyi; fikirlerini, düşüncelerini özgürce ortaya koymalarını teşvik etmeyi ve 
liderlik içgüdülerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  

1.6.2.1.  Öğrencilerin Bireysel ve Kollektif Öğrenme Programlarını Nasıl 
Yaptıkları 
Mimarlık eğitimi oldukça emek yoğun bir eğitim olduğu için, okul açık olduğu sürece 
öğrencilerin öğrenme programları genelde derslerin nasıl öngörüldüğüne ve işlenişine 
bağlıdır. Bu durumda öğrenme izlenceleri (course template form) ve ders takvimleri 
(Schedule) öğrencilerin kollektif ya da bireysel öğrenme programları üzerinde en 
önemli etkiyi yapmaktadır. Öğrenciler yaz süresinde ise ya stajlarını tamamlamakta, 
ya gezerek bilgi ve görgülerini artırmaya çalışmakta, ya bir ofiste çalışmakta, ya da yaz 
okuluna katılmaktadırlar. 

Bu durumda öğrencilerin öğrenme programları konusunda yorum yapmak için 
öncelikle ders takvimlerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu tür bir inceleme ilk olarak 
tasarım ve diğer derslerin öğrenme programları arasında bir farklılığa işaret eder. 

Tasarım Dersleri: 

DAÜ, Mimarlık Bölümü’nde verilen tasarım derslerinde öğrencilerden genel olarak 
bireysel proje üretmeleri istenir. Ancak, çok nadiren ve özellikle de üçüncü yıl içerisinde 
grup projeleri yaptırıldığı da olmuştur. Bu tasarım derslerinin ders takvimleri öğrenme 
programları açısından incelendiğinde genelde dönemi dört farklı zaman dilimine 
ayırdıkları görülür. Bunlardan ilki araştırma ağırlıklı başlangıç aşamasıdır, ikincisi 
yaratıcılığın ön planda olduğu tasarım fikrinin geliştiği aşamadır, üçüncüsü midterm 
jürilerinden hemen sonraki revizyon dönemidir, ve sonuncusu ise daha çok teknik ve 
detay tasarımının mimari fikre entegre edildiği dönemdir. 

Araştırma ağırlıklı olan ilk iki ya da ikibuçuk hafta boyunca öğrenciler genellikle gruplar 
halinde araştırma yaparlar. Örnekler toplanır, kimi okumalar yapılır, mimari program 
incelenir ya da hazırlanır, arazi bilgileri toplanır. Ancak bu aşama aynı zamanda verilen 
problem üzerinde hakimiyet kurmayı da gerektiren bir aşama olduğu için gruplar 
halinde yapılan araştırmanın bireysel olarak da yorumlanması gereklidir. Ancak kimi 
öğrenciler bu sürece sadece veri toplanan bir süreç olarak baktıkları ve problem 
üzerinde hakimiyet kurmaları gerekliliğinin farkında olmadıkları için başka 
arkadaşlarının verileri toplamasını beklemeyi ısrarla tercih eder ve daha sonraki 
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aşamalara sağlıksız başlangıçlar yaparlar. Programlı öğrenci ise bu zaman dilimini 
etkili kullanır. 

Midterm jürisine kadar devam eden mimari fikrin oluşturulması aşaması, bir önceki 
aşamada hem kollektif hem de bireysel olarak tanımlanmış olan probleme bir yanıt 
verme aşamasıdır. Problem yeniden tanımlanır ve bireysel fikirler ortaya çıkmaya 
başlar. Sorunla yüzleşilir ve özgüven ve motivasyon etkili olmaya başlar. Bu aşamada 
problemi ve fikri somutlaştırmak adına iletişim kurmak çok önemlidir. Öğrenci süreçten 
kopmamalı, arkadaşlarını eleştirme deneyimleri yaşamalı ve dersi veren öğretim 
elemanı ile iletişim kurmalıdır. Bu aşamada öğretim elemanı ile kurulacak iletişimin türü 
öğrencinin bilgi edinmesi üzerinde çok etkili olur. Eğer öğrenci, öğretim elemanının 
tasarım fikrini geliştirmesini ya da bir diğer deyişle bu fikir üzerinde belirleyici olmasını 
beklerse, öğretim elemanını model alan bir tür öğrenme gerçekleşecektir. Ama eğer 
öğretim elemanının kendi getirdiği fikri sözel olarak kavramsallaştırmasını ve 
eleştirmesini bekler ve buna kendi özgün yanıtını verirse daha bireysel ve entellektüel 
bir öğrenme biçimi gerçekleşecektir. DAÜ, Mimarlık Bölümü’nde verilen tasarım 
derslerinde bu durumu öğretim elemanlarının eğitim felsefeleri belirlemekte ve 
yönlendirmektedir. 

DAÜ, Mimarlık Bölümü’nde tasarım dersleri bu günlerde genellikle gruplar halinde 
işlenmektedir. Bu nedenle midterm jürileri öğrenciler için farklı görüşlerden eleştiri 
almak anlamına gelir. Bu eleştiriler öğrencinin kendi öğrenme ve çalışma programını 
da eleştirmesini sağlar. 

Midterm jürisinin hemen ardından öğrenciler projelerini revize etmeye girişirler. Bu 
aşamada problem üzerinde yeniden hakimiyet kurmak gerektiği için, daha önce bu 
aşamayı eksik yaşamış pek çok öğrenci kendi kararları ile farklı projeler yapmaya 
girişebilirler. Bu durumda öğrencinin öğrenme programı çok sarsılacak ve ders 
takviminde öngörülenin dışına çıkacaktır. Problem üzerinde yeniden hakimiyet 
kurabilen öğrenciler için ise bu bir alt üst etme sürecidir ve yine bireyseldir. 

Akademik dönemin son aşamasında, tüm tasarım derslerinde teknik ve teknolojiye 
ilişkin konuların tasarıma entegre edildiği bir aşamaya geçilir. Bu aşama ilgili teorik 
derslerde edinilen bilgilerin tasarım derslerinde uygulanması aşamasıdır. Bu aşama 
DAÜ, Mimarlık Bölümü’ndeki çoğu tasarım dersi için ayrı bir araştırma gerektirir. 
Taşıyıcı sistem, malzeme cephe ilişkisi, konstrüksiyon sistemi, çevre kontrol sistemleri, 
mekanik sistemler vb araştırılır.  

Bu durum sadece FARC101-Basic Design ve FARC102-Introductory Design Studio 
gibi çok sayıda küçük projenin yapıldığı birinci sınıf tasarım dersleri için ve ARCH292- 
Architectural Design Studio-II, ARCH491 - Architectural Design Studio-V gibi teknik ve 
teknolojik konuları erkenden tasarım fikrine dahil etmeyi hedefleyen dersler için değişir. 
Bu derslerde teknik ve teknolojik konulardaki araştırma da dönemin başında yapılır. 
Ancak dönem sonunda eksik bilgilerin tamamlanması ve değişimin telafi edilmesi 
amacı ile yine de araştırma yapılmaktadır. Bu aşamada, kimi tasarım derslerinde, 
özellikle de ilgili derslerin öğrenme çıktıları (learning outcome) yeni eklenen bilgi türü 
olarak teknik ve teknolojiyi içermediği durumlarda sorun yaşanabilmekte, ve öğrenci 
projeleri bu son safhaya ulaşamadan dönemin sonu gelebilmektedir. Ders takvimi farklı 
öngörse de bu sorun sıklıkla yaşanmaktadır. 
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Bu aşamaları, öğrencilerin hocaların önerileri doğrultusunda projelerini portfolyo için, 
ya da kimi yarışmalar için geliştirmeleri beklenen final jürisi izler. Ancak portfolyo 
geleneği henüz tam gelişmemiştir. 

Kuramsal Dersler: 

Kuramsal derslerle ilgili olarak da öğrencilerin bireysel ve kollektif öğrenme 
programlarını yapmaları yine ilgili dersin ders takvimine (Schedule) bağlıdır. Sınav ve 
ödev teslimi dönemleri çoğunlukla belirleyici olmakta, kimi öğrenciler bunlara gruplar 
halinde hazırlanmakta, ders notlarını paylaşmakta ve face-book’da ortak site 
açmaktadırlar. Ancak pek çok derste öğrencilerden örnekler toplayarak gelmeleri ya 
da internet / kütüphaneyi belli bir tarihte kullanmaları istenerek öğrenme programları 
öğretim elemanları tarafından da yönlendirilebilmektedir. Kimi derslerde gezilerle 
yerinde görme uygulaması da öğrencinin öğrenme programına destek ve kolaylık 
sağlayabilmektedir. Örneğin, ARCH243 (Architectural Construction and Materials -I), 
ARCH244 (Architectural Construction and Materials -II), ve ARCH347 (Architectural 
Construction and Materials -III) gibi konstrüksiyon derslerinin “course template 
form”larının sonundaki “schedule” öngörüsü incelenecek olursa hemen hemen her 
hafta bir teslim olduğu, ancak gezi yapılmadığı görülür. ARCH235 (Introductıon to 
Tectonics of Structural Systems) dersinde de dönem araştırması dönem içinde 
haftalara bölünmüş olarak geliştirilerek dönem sonunda dersi veren öğretim elemanına 
teslim edilmekte, ancak yine gezi yapılmamaktadır. ARCH252 (Theory of Urban 
Design), ARCH 311(Principles of Conservation and Restoration) ve ARCH355 
(Process Of Urban Design) derslerinde verilen ödevlerle ilgili olarak öğrenciler, dersi 
veren öğretim elemanları ile birlikte alan gezisi yapmaktadırlar. 

1.6.2.2.  Beraber Çalışma, Yardım Etme, Ortak Karar Verme Konularında 
Öğrencilerin Nasıl Yönlendirildikleri 
 
DAÜ, Mimarlık Bölümü öğrencilerini üniversite yılları boyunca, mesleki yaşamda 
liderlik rolü üstlenebilmeleri amacı ile çeşitli eğitsel ve akademik etkinlikler, gerek 
Bölüm’ün kendi bünyesinde gerekse de başka kurumlarla ortaklaşa düzenleyerek 
destekler ve teşvik eder. Gerek dersler dahilinde gerekse ders dışı düzenlenen çeşitli 
ulusal ve uluslararası etkinliğe, öğrencilerin katılımı teşvik edilirken, onların farklı 
gruplar içerisinde bireysel ve kollektif çalışmaları, beraber ve ortak karar vermeleri, 
eleştirel bakış geliştirmeleri, insiyatif almaları ve geliştirilen fikirler dizisini sahiplenip 
ortaklaşa sunmaları beklenir. Böylelikle, çeşitli kurumlardan, disiplinlerden, 
kültürlerden ve bilgi düzeylerinden öğrenci grupları içerisinde elde edinilen 
deneyimlerle öğrencilerimizin kişiliklerinin gelişimi ve mesleki yaşama hazırlanmaları 
hedeflenir. 
 
DAÜ, Mimarlık Bölümü bünyesinde, dersler kapsamında öğrenciler, beraber çalışma, 
yardım etme, ortak karar verme konularında, geliştirilen grup çalışmaları ile 
yönlendirilirler. Tasarım stüdyoları ve kuramsal derslerdeki ortam ve formatlar ayrı ayrı 
ele alınacak olursa, her iki ders grubunda da kurgulanan grup çalışmaları çeşitli 
yöntemlerle uygulanmaktadır. 
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Kuramsal Dersler: 
 
Kuramsal derslerde, genellikle birden fazla öğrenci tarafından hazırlanan ödevler, ayni 
konunun farklı temalarında ancak birbirini tamamlayacak veyahut da kıyaslama 
yaptıracak türde konular içerir. Böylelikle, bilgi akışı ve paylaşımının, birlikte çalışma 
bilinci ve yardımlaşmanın sadece grup içinde değil gruplar arasında da gerçekleşmesi 
hedeflenir. Interaktif bir öğrenme ortamı da oluşturacak şekilde, gruplar tarafından 
hazırlanmış olan ödevler sınıfla paylaşılırken, sunulan konunun değerlendirmesi, 
sorulan sorular ve yapılan yorumlarla öğrenciler tarafından da gerçekleştirilir. 
ARCH252 (Theory of Urban Design) gibi kuramsal derslerde, grup çalışmaları 
yapılmaktadır. Ancak, Arch 225 (History and Theories of Architecture -I) gibi bazı 
kuramsal derslerde, grup çalışmasına farklı düzeylerde katkı koyan öğrencilerin 
değerlendirmesinde yaşanan zorluklara bağlı olarak bu yöntemin tercih edilmediği de 
görülmüştür. 
 
Tasarım Dersleri: 
 
Belirli aşamalarında grup çalışmaları içeren mimari tasarım stüdyolarında ise ortak bir 
ürünün üretilmesinden ziyade, ortak bir çalışmanın beslediği bireysel ürünlerin elde 
edilmesi hedeflenir. Daha çok dönem başlarında, verilen mimari proje konusu ile ilgili 
ön araştırma ve analizler grup çalışmaları ile yürütülür. Farklı kültürlerden veyahut da 
farklı yeteneklere sahip öğrencilerden oluşturulan bu gruplarda, öğrencilerin birbirini 
tanımasına, ortaklıkların geliştirilmesine ve de yetenekli olanların diğerlerine yardım 
etmesine olanak sağlanır. Ayrıca, eğitim dilinin İngilizce olduğu üniversitemizde, bu 
türde oluşturulan gruplarla, hem yabancı öğrencilerin sınıfla entegrasyonu hem de 
öğrencilerimizin İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesi hedeflenir. Özellikle birarada 
çalışma ruhunun verilmeye çalışıldığı tasarım stüdyolarında, öğrencilerin benzer 
tasarım problemleri ile karşı karşıya kalmaları ile, birbirlerini dinleme, problemlerini 
anlama, çözüm önerme gibi yardımlaşmaları da tüm dönem boyunca süren, mecburi 
bir grup oluşturmadan ancak oluşturulan stüdyo atmosferi ile gerçekleşen bir başka 
durumdur. Arch 492 (Graduation Project) dışında, küçük farklarla, tasarım 
stüdyolarında bu tür ortamlar oluşturulması genel olarak hedeflenmektedir. 
 
DAÜ- Mimarlık Bölümü, çeşitli kurumlarla ortak düzenlemiş olduğu ulusal veya 
uluslararası etkinliklere öğrencilerin katılımını teşvik ederek de beraber çalışma, 
yardım etme, ortak karar verme konularında yönlendiricidir. Bu anlamda, Bölümün 
organizasyonuna katkı koyduğu uluslararası atölye çalışmaları, yaz ve bahar okulları, 
öğrencilerin farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden öğrenci ve öğretim üyeleri ile 
tanışmasını sağlarken, oluşturulan çok kültürlü ve çok disiplinli ortamlarda birlikte 
çalışma, yardımlaşma, paylaşma ve ortak karar verme deneyimi de yaşanır.  
 
Bu anlamda, 17-24 Haziran 2005 tarihleri arasında, ‘Sınırların Ötesinde: 
Parçalanmadan Bütünleşmeye Doğru’ temalı yaz okulu, 30 Nisan- 4 Mayıs, 2007 
tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi ve Milano Technic Üniversitesi ile işbirliği ve bu 
okullardan öğrencilerin gelişi ile gerçekleştirilmiş olan “Turizm ve Mimarlık” konulu 
uluslararası bahar okulu ve 17 Temmuz-6 Ağustos, 2006 tarihleri arasında Akdeniz 
Ülkeleri Mimarlar Odalarının ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerin desteklediği 
Akdenize komşu ülkelerin mimarlık fakültelerindeki öğrencilerin katılımı ile 
gerçekleşmiş “Akdeniz Sokak Mekanını canlandırma: Lefkoşa” temalı uluslararası yaz 
okuluna öğrencilerimiz katılmış grup çalışmalarında yer almışlardır. Öte yandan 
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öğrencilerimiz, farklı bilgi düzeylerinden öğrenciler ile beraber çalışmalarına imkan 
veren etkinliklere katılmak için de teşvik edilmişlerdir. 27-30 Ocak 2008 tarihleri 
arasında öğrencilerimiz Oxford Brookes Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri 
ve yüksek lisans öğrencileri ile birlikte geleneksel çevrelerde mimari analizler 
yapmışlardır. 27-30 Ocak 2009 tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri MIT 
(Massachusets Institute of Technology) Mimarlık Okulundan gelen hoca ve yüksek 
lisans öğrencileri ile de konut tasarımı üzerine benzer bir süreç yaşamışlardır. 2016-
2017 Bahar döneminde ise Arch 391 (Architectural Design Studio III) ve Bilkent 
Üniversitesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından ortak yapılan 
çalışmalarda Mağusa kenti için kavramsal projeler üretilmiş ve sergilenmiştir. 
 

 
Şekil 1.6.2.2.1  : Arch 391 (Architectural Design Studio III) ve Bilkent Üniversitesi, 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ortak Stüdio Sergi Posteri 
 
Aynı zamanda Mimarlık Bölümü, başka ülkelerde düzenlenmiş olan uluslararası 
yarışma, atölye çalışması ve yaz okullarına katılımı, yine ayni amaçlarla destekler. 
Farklı ortamlar görüp, farklı öğrenci grupları ile paylaşım yaşayan bu öğrencilerimiz, 
oralarda edindikleri deneyimleri, zaman zaman, DAÜ’deki arkadaşları ile de 
paylaşmaktadırlar. Özellikle, kazanılan Amerikan Fullbright ve Avrupa Birliği bursları 
ile değişik ülkelerde farklı deneyimler edinen öğrencilerimiz, mesleki yaşamda değişik 
güçlüklerle mücadele edip liderlik rolünü üstlenme becerisini kazanmaya 
çalışmışlardır. 
 
Bunların yanında, eğitimin bir parçası olarak Tasarım Kulübu kurulmuştur ve bu klüp 
öğrenciler tarafından yönetilmektedir. 
 
Tasarım Kulübü 
 
‘Tasarım Kulübü’ Doğu Akdeniz Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi bünyesinde  Mimarlık, 
İç mimarlık ve Endüstriyel Tasarım  öğrencileri tarafından kurulmuş bir öğrenci 
kulübüdür. Tasarım kulübü okul ortamında alınan bilgileri pekiştirmek ve geliştirmek 
için çeşitli aktiviteler düzenlemekle birlikte çeşitli sosyal organizasyonlar da 
yapmaktadır. 
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Şekil 1.6.2.2.2. Tasarım Kulübü flaması 

 
Tasarım Kulübü şu faaliyetleri gerçekleştirir: 

 
a- Amacına uygun olarak söyleşiler, seminerler, konferanslar, sergiler ve çeşitli 
toplantılar düzenler.  
b- Mimari amaçlı olarak, rehberler eşliğinde geziler düzenler.  
c- Mimarlıkla ilgili konuların işlendiği dergi, gazete, internet sitesi vb. kitle iletişim 
araçlarıyla, öğrencileri buluşturur.  
d- Mimarlığın tanınması ve anlaşılması amacına yönelik geliştirilen fikirlerin 
uygulanabilmesi için, yasal zemindeki kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler 
gerçekleştirir.  
e- Okul projelerimizin yanında, imkanlarımız çerçevesinde  gerek teknik, gerek 
teorik ve gerek pratik alanlarda bilgi eksikliğimizi gidermek için teknik geziler 
düzenler. 
f- Toplu yaptığımız sohpetlerde bilgi paylaşımında bulunur.  
g- Öğrenciliğin monoton bir yapıdan kurtulmasını sağlamak için yemekler, 
partiler ve geziler düzenler. 
h- Takım çalışma ruhunu geliştirebilmek için workshoplar düzenler veya 
düzenlenmiş workshop’lara öğrenci katılımını sağlar.  
 

 
1.6.2.3.Öğrencilerin Mimarlıkla Bağlantılı Diğer Tasarım Disiplinlerine Ulusal ve 
Uluslararası Bağlamda Yaklaşımları: 
DAÜ - Mimarlık Lisans Programına kayıtlı öğrencilerin, tasarım disiplininin diğer 
alanlarına gerek ulusal gerekse uluslararası bağlamda yaklaşımları çeşitlilik 
göstermektedir. Öncelikle, Fakülte içerisindeki gerek öğretim üyesi profilinin, gerekse 
de akademik programların zenginliği, öğrencinin diğer tasarım disiplinleriyle ilgili 
barışık bir anlayış geliştirebilmesine imkan sağlar. 
 
Mimarlık Fakültesi bünyesindeki tüm lisans programlarının ilk iki temel akademik 
döneminin ortak oluşu, ileriki dönemlerinde eğitimlerini tasarımın değişik kurgu, 
kompleksite, boyut ve ölçeklerinde çalışmalara yoğunlaşacak olan öğrencilerin, 
öncesinde bir arada çalışma şansını vermektedir. Fakülte koduyla anılan (FARC 101-
Basic Design, FARC 102- Introductory Design Studio, FARC 103- Graphic 



106 
 

Communication gibi) dersler bu kurgunun ürünüdür. İlk iki temel akademik dönemde 
verilen bu dersler arasında temel tasarım stüdyolarının yanısıra kuramsal derslerin de 
bulunması, değişik tasarım disiplinlerinde eğitim görecek öğrencilerin diğer tasarım 
disiplinlerine ait bir anlayış da geliştirebilmesine imkan sağlamaktadır. 
 
Fakülte’nin ilk iki ortak akademik döneminin yanısıra, Mimarlık Lisans Programında 
bulunan ve Fakülte içerisinde herhangi bir lisans programından seçmeli ders 
alınmasını destekleyen kurgu, öğrencinin değişik tasarım disiplinleri arasında istediği 
dersi seçerek bu belirgin alanı daha iyi tanımasını desteklemektedir. Değişik lisans 
programlarının, farklı disiplinlerden gelen öğretim üyesi profiline sahip olması da 
öğrencinin tasarım vizyonu ve zenginliği kazanmasına katkı koymaktadır. 
 
Mimarlık lisans programı içerisinde, üniversite seçmeli derslerine özel bir yer ayrılması 
ve sayısı iki olan bu derslerin öğrenci tarafından, Fakülte dışından Üniversitedeki diğer 
lisans programlarından seçilmesi zorunluluğu da öğrencinin diğer tasarım disiplinlerine 
yaklaşımını geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin, mimarlık öğrencisi, alması 
zorunlu üniversite seçmeli dersini, gerek duyması halinde İletişim Fakültesi’ndeki 
Grafik Tasarımı Bölümü’ndeki önerilen dersler arasından seçebilmektedir. Bu durumda 
denilebilir ki, lisans programının kurgusu, öğrencinin farklı tasarım disiplinleriyle 
ilişkisini dersler aracılığıyla geliştirebileceği esnek bir sisteme sahiptir. 
 
Mezunlar konuşuyor (Alumni Talks) adıyla gerçekleştirilen üniversite ortak akademik 
etkinlikleri de, alanında başarılı profesyonel kişilerin öğrencilerle buluşmasına imkan 
vermesi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu etkinlikleri projeleriyle önemli 
başarılara imza atmış kişileri Üniversite ortamında öğrenciyle buluşturmak adına 
önemli bir platform olmuştur. 
 
Üniversitemizin yanısıra, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası ve diğer üniversitelerin 
katkılarıyla ulusal ve uluslararası öneme sahip kişi/kişiler ve/veya kurum/kuruluşların 
adaya davet edilmesiyle çok sayıda konferans, seminer ve sunuşlar gerçekleşmiştir. 
Tasarım stüdyolarında veya teorik derslerde çeşitli düzenlemeler yapılarak öğrencilerin 
bu toplantılara katılmaları teşvik edilmiştir. Kent dışında gerçekleşen aktivitelere 
öğretim üyeleri bizzat öğrencileri organize ederek katılmış ve üniversitemiz de gerekli 
lojistik desteği birçok seferinde sağlamıştır. Zaman zaman davetli kişiler, 
programlarında olmamasına rağmen, mimarlık bölümündeki derslere ve tasarım 
stüdyolarına da konuk olmuş ve profesyonel deneyimlerini öğrencilerimizle 
paylaşmışlardır. 
 
Kumaş baskı ve hamur kağıt atölyeleri, kil/çamur ve heykel/yontu çalışmaları ile 
geleneksel hale gelen kumdan heykeller yarışmaları gibi, gerek Fakülte bünyesinde 
gerçekleştirilen, gerekse Fakülte’nin destek verdiği etkinlikler de öğrencilerin farklı 
tasarım disiplinleriyle buluşmasına imkan sağlamaktadır. 2011 yılından itibaren her yıl 
yapılan uluslararası tasarım haftaları ise bu bağlamda katkı koymaktadır. 
 
Ulusal ve uluslararası boyutta gerek kurumsal gerekse kişisel anlamda akademik 
işbirlikleri sayesinde, çok sayıda atölye çalışması yapılmış, değişik kültürlerden, 
değişik kurumlardan ve değişik disiplinlerden gelen öğrenciler, böylelikle bir arada 
çalışma imkanı yakalamıştır. Bu uluslararası atölye çalışmaları arasında, Akdeniz 
Ülkeleri Mimarlar Odalarının desteklediği Akdenize komşu ülkelerin mimarlık 
fakültelerindeki öğrencilerin katıldığı organizasyonun yanısıra, Avrupa’dan Oxford 
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Brookes Üniversitesi, Queen’s Üniversitesi, ve Amerika Birleşik Devletleri’nden MIT 
(Massachusets Institute of Technology) Üniversitesi’nin DAÜ Mimarlık Fakültesi veya 
Mimarlık Bölümü’yle ortaklaşa düzenledikleri organizasyonlar sayılabilir.  
 
Mecburi yaz stajı kapsamında, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ulusal ve 
uluslararası teknik geziler de bu kapsamda değerlendirilebilecek önemli 
organizasyonlardır. Gerek yurtiçi (Güney Kıbrıs, Karpaz, ada geneli gibi), gerekse 
yurtdışında (Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere gibi) gerçekleştirilen teknik 
geziler, öğrencilerin, akademik kurumlar, ofisler, atölyeler, galeriler, müzeler, vs gibi 
yerlerde değişik tasarım disiplinlerine ait kuramlar ve/veya ürünlerle buluşmasına 
imkan sağlamaktadır. 
 
Tüm bunlara ek olarak ulusal ve uluslararası öğrenci yarışmalarına katılımlar da, 
öğrencinin farklı tasarım disiplinlerine bakışını geliştiren bir özellik taşır. Örneğin, 
Mühendislik tasarımı bağlamında, Pro-Steel 2010 yarışmasında, mimarlık ve inşaat 
mühendisliği öğrencileri ortaklaşa geliştirdikleri çelik tasarım projelerini birlikte 
sunmuşlardır. 
 
1.6.2.4. Öğrencilerin Yetenek Farklılıkları ve Farklı Yetenekleri Olan Öğrencilerin 
Nasıl Değerlendirildiği 
 
DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri arasında yetenek farklılıkları dikkate alınır ve farklı 
yetenekleri olan öğrenciler farklı içerik ve düzeyde eğitilip değerlendirilirler. Ancak, en 
az farklı yetenekler kadar, farklı kültürel geçmişler de öğrencilere verilen eğitimde 
belirleyicidir. Derslerde anlatılan konular, değişik ilgi alanları ve kültürler gözönünde 
bulundurularak örneklenir ve açıklanır. Özellikle, verilen proje ve ödev konularında, 
kişiye özel olarak, öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları ve de kültürleri gözönünde 
bulundurulur. 
 
Bireysel kritik ile mimari projelerin geliştirildiği tasarım stüdyolarında, gerek bilgi düzeyi 
gerekse becerileri açısından ileri düzeyde yetenekleri olan öğrencilerin, daha yenilikçi 
ve ilerici projeler üzerinde çalışması teşvik edilir. Ancak, dönem sonunda bitmiş 
projeye ve tasarım sürecine bağlı olarak yapılan değerlendirmede, stüdyonun standart 
beklenti ve gereklerinin ne kadar üzerinde bir performans gösterildiği de değerlendirilir. 
Bununla birlikte, gerek çizim gerekse tasarım yeteneği açısından sınıf geneline göre 
daha geri kalmış öğrencilerle özel olarak ilgilenilir, zaman zaman ek görüşmeler yapılır 
ve daha fazla örnekler gösterilir. Bu durumda olan öğrenciler, dönem sonunda 
geldikleri noktaya, gösterdikleri gelişmeye göre değerlendirilirler. Genel olarak, tüm 
tasarım stüdyolarında, öğrenci yetenek düzeyleri ile ilgili bu şekilde bir yaklaşım 
benimsenmektedir. 
 
Öğrencilerin farklı yetenek, ilgi alanı ve kültürel özellikleri, kuramsal derslerin içeriğinde 
ve dönem ödevlerinin verilmesinde etkili olmaktadır. Özellikle birinci yıl eğitiminde, 
farklı disiplinlerden (İç Mimarlık ve Mimarlık) öğrencilerin birlikte almış oldukları 
kuramsal derslerde, farklı ölçeklerden ve ortamlardan örnekler ve konular 
tartışılmaktadır. Öte yandan, öğrencilerimizin kültürel profilleri dikkate alındığında, bazı 
kuramsal derslerde de, konular özellikle belirli ülkelerin mimari örnekleri ile 
zenginleştirilerek anlatılır. ARCH 225 History and Theories of Architecture-I, ARCH 
226 History and Theories of Architecture-I, ARCH 312 Architecture and Design 
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Theories, gibi kuramsal  derslerde, Batı Mimarlığı’na ait örnekler yanında, öğrencilerin 
kendi ülkelerinden örnekler de kullanılır. ARCH 312 Architecture and Design Theories 
dersinde de, Modern Mimarlığın değişik uygulamaları, öğrencilerin ağırlıklı olarak 
geldikleri ülkelerden (Kıbrıs, Türkiye, İran) seçilen örnekler üzerinden anlatılmaktadır. 
ARCH 235 Introduction to Tectonics of Structural Systems dersindede uluslararası 
bina kodları/ yönetmelikleri yanında, öğrencilerin ülkelerinde geçerli olan bazı 
yönetmeliklere de değinilmektedir. Bu tür derslerde hazırlanan dönem ödevlerinde, 
öğrenciler farklı yeteneklerini de kullanabilmekte, araştırmış oldukları konuyu ve 
toplamış oldukları bilgileri, serbest el çizim, farklı bilgisayar programları kullanarak 
sunabilmektedirler. 
 
Gerek tasarım stüdyolarında ve gerekse kuramsal derslerde, yabancı dil yetenekleri 
açısından öğrenciler farklılıklar göstermektedir. İngilizce dil seviyeleri açısından 
çeşitlilik gösteren ve anlama zorluğu çeken öğrenciler için zaman zaman farklı 
değerlendirme yolları aranmıştır.  Öte yandan, çalışma zorluğu olmayan öğrenciler ile 
araştırmacı ve hareketli ortamları seven öğrenciler arasında, sınavlarda hem tanım, 
hem yorum türü sorular sorularak, bir denge sağlanmaya çalışılmaktadır. Sonuçta 
çoklu becerisi olan öğrencilerin, en başarılı öğrenciler olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 
Değişik ortam ve uygulamalarla, ileri yetenek düzeyleri ortaya çıkan öğrencilerin, 
yeteneklerinin bir potansiyel olarak geliştirilmesi ve paylaşılması sağlanırken, bilgi ve 
yetenekleri geri kalmış öğrencilerin eksikliklerinin tamamlanması için ek çalışmalar 
yapılarak, sınıfla entegrasyonları hedeflenir. Böylelikle, öğrencilerin toplu gruplar 
içerisinde pozisyon belirlemeleri ve kabiliyetlerine göre farklı sorumluluklar üstlenerek 
mesleki yaşama hazırlanmaları sağlanır. Ayrıca, Tasarım haftalarında yapılan atölye 
çalışmaları da buna büyük ölçüde katkı koymaktadır. 
 

1.6.2.5. Öğrencilerin Özgüven Konusunda Nasıl Yönlendirildikleri 
 
DAÜ Mimarlık Bölümü, eğitimleri süresince öğrencilerine, mesleki yaşamda liderlik rolü 
üstlenebilmeleri amacı ile özgüven kazandırmayı hedefler. Bu amaçla, derslerle birlikte 
çeşitli eğitsel ve akademik ortamlar, gerek Bölümün kendi bünyesinde gerekse başka 
kurumlarla ortaklaşa düzenlenip öğrencilerin katılımına sunulur. Bölümün en önemli 
özelliklerinden biri olan yakın ve güçlü öğrenci–öğretim üyesi ilişkisinin bu katılımların 
sağlanmasında ve derslerdeki özgüven ortamının oluşmasında çok önemli bir faktör 
olduğu düşünülür.  
 
Öğretim üyeleri, öğrecilerin özgüvenini arttırmak amacıyla, derslerde grup 
tartışmalarını, sınıf sunumlarını, sorumluluk almayı, farklı yetenek ve fikirlere açık 
olmayı destekler. Katılımcı ve interaktif bir eğitim ortamı oluşturmak adına, öğrencilerin 
derste soru sorması, yorum ve eleştiri yapması, farklı örnekler getirmesi ve sınıf 
önünde sunum yapması teşvik edilir. 
 
DAÜ Mimarlık Bölümü bünyesinde, dersler kapsamında, öğrenciler grup 
çalışmalarıyla, işbirliği, yardım ve ortak karar almaya yönlendirilirler. Küresel bir 
dünyada yaşayan ve çalışan öğrencilerin, özdeğerlerinin ve onurunun önemini 
vurgulayan her iki ders grubu için planlanan grup çalışmaları, çeşitli yöntemlerle 
uygulanmaktadır: 
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- DAÜ Mimarlık Fakültesinde verilen tasarım derslerinde öğrencilerin genellikle bireysel 
projeler üretmeleri istenir. 
 
- Ancak, belirli aşamalardaki grup çalışmaları içeren mimari tasarım stüdyolarında, 
ortak bir ürünün üretimi yerine, ortak bir çalışma ile beslenen bireysel ürünlerin elde 
edilmesi amaçlanmaktadır. Çoğunlukla, yarıyıl başında, mimari proje ile ilgili ön 
araştırma ve analizler grup çalışması olarak gerçekleştirilmektedir. Farklı kültürlerden 
veya farklı becerilere sahip öğrencilerden oluşan bu gruplarda, öğrencilerin birbirlerini 
tanımaları, ortaklıklar geliştirmeleri ve yetenekli öğrencilerin diğerlerine yardım etmeleri 
kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, İngilizce dilinde eğitim veren üniversitemizde, bu şekilde 
oluşan gruplarla, hem yabancı öğrencilerin sınıfa dahil edilmesi, hem de Türk 
öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle, 
işbirliği ruhunun geliştirilmesine yönelik tasarım stüdyolarında, öğrencilerin benzer 
tasarım sorunları ile karşılaşmaları nedeniyle, öğrencilerin birbirlerini dinlemeleri, 
birbirlerinin sorunlarını anlamaları ve çözüm önerileri sunmaları, yaratılan stüdyo 
atmosferi içinde ve bütün dönem devam etmektedir. 
 
Daha da ileri düzeyde, yakın bir öğrenci-öğretim üyesi ilişkisinin yaşandığı tasarım 
stüdyolarında, öğrenciler kendi tasarım projelerini, tasarımcı kişiliklerini ve 
özgüvenlerini geliştirirler. Öğrenciler, gerek masa kritiklerinde, gerekse farklı aralıklarla 
düzenlenen juri ortamlarında, kendi projelerini sunarlarken, oluşan diyalog 
ortamlarında, hem eleştiriye açık olmayı, hem de kendilerini doğru ve rahat ifade 
edebilmeyi deneyimlerler. Bu gibi ortamlarda, yapıcı eleştiriler alabildikleri ölçüde, 
kazandıkları cesaret ve motivasyonla projelerini geliştirirler. Özel bir formatta ele alınan 
ARCH 492 (Graduation Project) dışında, tüm stüdyolarda bu gibi yöntem ve ortamlarla 
öğrencilere özgüven kazandırılmaya çalışılır. 
 
- Teorik derslerde, teorik derslerle ilgili bireysel ve grup projeleri yapmak, ilgili ders 
programına bağlıdır. Genellikle birden fazla öğrenci tarafından hazırlanan ödevler, aynı 
konunun birbirini tamamlayan, ya da karşılaştırmayı hızlandıran farklı konular üzerine 
konuları kapsar. Dolayısıyla, bilgi paylaşımının, işbirliğinin ve işbirliği konusundaki 
farkındalığın, yalnızca gruplar içinde değil, gruplar arasında da gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. Gruplar tarafından hazırlanan ödevler, etkileşimli bir öğrenme 
ortamı oluşturacak şekilde sınıf ile paylaşılırken, verilen konunun değerlendirilmesi de 
öğrencilere sorulan sorular ve yapılan yorumlar aracılığıyla yapılır.  
 
Mimarlık Bölümü’ndeki öğrencilerin çok çeşitli ülkelerden gelmiş olması bir kültürel 
zenginlik ortamı oluşturmakta ve özgüvenlerinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. 
Öte yandan, ARCH 213 Ecological Issues in Architecture, ARCH 225 History and 
Theories of Architecture-I gibi ikinci yıl derslerinden bazıları, mesleklerden bağımsız 
olarak hayatın temel gerçeklerine odaklanma fırsatı sunmaktadır. Bu, mimarın sadece 
stil konusunda değil, genel olarak etik konusunda da sorumlulukları olduğu 
düşüncesini aşılamaktadır. Bu şekilde, çevrenin korunması için değerler ve ilkeler 
geliştirilmesi, mimarlık öğrencilerine farklı öyküler sunulması, farklı kültürlerin ve çeşitli 
bağlamların dikkate alınmasını sağlanmaktadır. Ayrıca, dünyanın küreselliği ve 
uluslararası standardların varlığı konusunda da öğrenciler bilinçlendirilmektedir. Bu 
konular, ARCH 235 Introductıon To Tectonıcs Of Structural Systems, ARCH 236   
Tectonics Of Flexural Structures, ARCH 243 Architectural Construction and Materials 
-I, ARCH 337 Tectonics Of Form Resistant Structures, ARCH 244 Architectural 
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Construction and Materials -II, ARCH 246 Energy And Environmental Issues i Design, 
ARCH 347 Architectural Construction and Materials -III gibi teknik ve uygulamalı 
derslerde dikkate alınır. 

 
MİAK (2011) Akreditasyonu sonrasında ilgili ders grubu öğretim üyeleri ve 
akreditasyon  komitesinin yapmış olduğu çalıştaylar sonucunda, bilgisayar becerilerini 
geliştirmeyi amaçlayan derslerde bir dizi değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda, öğrenci 
öğrenimi süresince 3 adet FARC104 Graphic Communicatiın -II, ARCH281 Computer 
Aİded Desİgn, ARCH385 igital Communication in Architecture zorunlu bilgisayar 
destekli çizim ve sunum teknikleri dersi almaktadır. Ek olarak öğrenciye zorunlu 
dersleri destekleyen dünyada yaygın olarak kullanılan programları öğrenmesi için 3 
adet (ARCH382 -3D Dijital Graphic, ARCH383 Geographical İnformation Systemsi, 
ARCH384 Rhino for Architects) de seçmeli ders sunulmaktadır. Dolayısıyla öğrenciler, 
dijital medyada kendine güvenen, grafiksel dil becerileri ve grafik sunumuna hakim 
mimarlar olarak yetiştirerek, hem özgüven kazanmaları, hem de ileride iş bulma 
şanslarını yükseltmeleri sağlanmaktadır. Bu konuda farkındalığı ve güveni arttırmak 
için Mimarlık Bölümü öğretim elemanları tarafından ARCHIXTRA adı altında farklı 
çizim teknik ve sunum biçimleri hakkında bir dizi seminer verilmiştir. 
 

 
Şekil 1.6.2.5.1. ARCHIXTRA Seminerleri 

 
Ayrıca, grup çalışmalarında, öğrencilerin farklı yetenekleri de gözönünde tutularak, 
verilen değişik sorumluluklarla özgüven kazandırılması hedeflenir. Ofis saatleri 
çerçevesinde, öğrencilerin rahatlıkla öğretim üyelerini ziyaret edebilmeleri, 
samimiyetle sıkıntılarını paylaşabilmeleri ve tavsiyeler alabilmeleri onlara özgüven 
kazandırma konusunda etkili olmaktadır. 
 
Bir başka özgüven kazandırma ortamı olarak, öğrencilerin, ders dışı çeşitli eğitsel ve 
akademik ortamlara katılımlarının teşvik edilmesi ve çoğu zaman, bu etkinliklerin 
organizasyonlarına dahil edilmeleridir. Ulusal yada uluslararası yarışma, atölye, 
konferans türündeki bu ortamlarda, öğrencilerden farklı okullardan öğrenciler ile 
tanışmaları, kıyaslama yapmaları ve kendi yetenek ve düzeylerinin farkına varmaları 
beklenir. Ayni zamanda, kendilerine rol model olarak alabilecekleri kişilerle de tanışma 
fırsatını yakaladıkları bu ortamlarda, girişimci bir ruh ile tanışma ve konuşma deneyimi 
de yaşarlar. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz Üniversitesi genelinde 2004-2005 eğitim 
yılında ilk kez uygulamaya konulan ve öğrencileri yeni bir öğrenme heyecanı ile 
buluşturmayı amaçlayan, SPIKE (Sosyo-kültürel, Profesyonel, Endüstriyel Bilgi ve 
Deneyim) programına, diğer tüm fakültelerle birlikte, Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü de organize ettiği birçok etkinlik ile katkı koymuştur. Öğrenmeyi daha zevkli 
hale getirerek, ders dışındaki zamanlarda öğrencilerin zamanlarını en iyi şekilde 
değerlendirmelerini ve hızla değişen dünyada, öğrencileri meslek hayatına daha iyi 
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hazırlamayı hedefleyen SPIKE programı son yıllarda üniversite tasarruf tedbirleri 
nedeniyle sürdürülememiştir. 
 
Tüm bu farklı ortamlarda elde edilen deneyim ve entellektüel birikimle, öğrencilerimizin 
kendilerine duydukları özgüvenin arttırılması ve toplum içerisinde doğru davranışlar 
sergilemeleri, kendilerini rahat ve doğru ifade etmeleri, fikirlerini özgürce dile 
getirmelerinin sağlanması ve liderlik içgüdülerinin geliştirilmesi hedeflenir. 
 
1.6.2.6. Öğrenci Değişimi ve Öğrencilerin Yatay ve Dikey Geçiş Olanaklarının 
Tanıtılması  
‘DAÜ, Temel Mevzuat – Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler’ kitapçığında, yatay ve 
dikey geçiş şartları belirtilmiştir. Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği, 
üniversite dışından yatay geçiş, üniversite içi yatay geçiş, üniversite dışından dikey 
geçiş ve üniversite içi dikey geçiş olmak üzere farklı öğrenci geçişlerini içerir (Ek 
1.6.2.6). 

Üniversite dışından yatay geçişlerde aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir. 
 
Herhangi bir üniversite veya dengi bir Yüksek Öğrenim Kurumu’na en az bir dönem 
devam etmiş bir öğrenci Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilir. Bu 
şekildeki bir başvurunun kabul edilebilmesi için öğrencinin: 

- İngilizce bilgisininin yeterli olması; 
- Bir Üniversite veya Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan çıkarılmamış olması ve; 
- Yatay geçiş müracaatının 2., 3., 4. veya 5. Akademik Döneme yapılmış olması 

şarttır. 
Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların başvuruları ilgili Bölüm Kurulunun 
görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca, bölümlerin önceden belirlediği 
kontenjanlar çerçevesinde, kesin karara bağlanır. 
 
Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencinin, önceki kurumda başarıyla tamamlamış olduğu 
derslerin hangilerinin, DAÜ Mimarlık Bölüm müfredatına uygun  sayılacağı ise, 
Mimarlık Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulan Transfer Komitesi tarafından 
belirlenir ve Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır. 
 
Üniversite içi yatay geçişlerde ise aranan koşullar aşağıda belirtildiği gibidir: 
 
Doğu Akdeniz Üniversitesinde İngilizce Hazırlık Okulu hariç, en az bir dönem öğrenim 
görmüş öğrencilere Üniversitedeki öğrenim süreleri boyunca bir defaya mahsus olmak 
üzere bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde bölüm değiştirme 
olanağı verilebilir. Bu müracaatlar ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra 
Fakülte Kurulu tarafından kesin karara bağlanır. 
 
Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Lisans programı dışında herhangi bir programa devam 
hakkı kazanan öğrenci, Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş yapma hakkı kazanabilir. 
Mimarlık Fakülte’sindeki tüm programların ortak yürüttükleri ilk iki akademik dönem 
sonrası transfer yapmak isteyen öğrenci, kendi programında en az bir akademik 
dönem daha okumak zorundadır. Fakülte’de ortak yürütülen iki akademik dönem 
sonrası en az bir akademik dönemi de kendi programında tamamlayan öğrenci 
Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bir diğer lisans programına yatay geçiş hakkını 
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kazanır. Ancak yatay geçiş yaptığı yeni programda, stüdyo tasarım dersine kaldığı 
noktadan değil ikinci akademik yılın ilk tasarım stüdyosundan (örneğin Mimarlık 
Bölümü’nde ARCH 291 Architectural Design Studio I’den) başlamak zorundadır. 
 
Üniversite içi dikey geçişlerde ise aranan koşullar aşağıdaki gibidir: 
 

- Lisans programına devam etme hakkına sahip olan veya Lisans 
programlarından akademik başarısızlık sonucu çıkarılmış öğrenci, Yüksek Okul 
Kurulu kararı ile Yüksek Okul Programı’na geçebilir. 
 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık programlarından mezun öğrenciler ilgili Fakülte 
Kurulu veya Okul Kurulunun kararı ile 4 yıllık programlara alınabilirler. 
2 yıllık programdan mezun öğrencilerin, Mimarlık programına kabul edilmeleri 
durumunda, muaf tutulacakları dersler, Mimarlık Bölümü Transfer Komitesi tarafından 
belirlenir ve Bölüm Kurulu tarafından onaylanır. Ancak muaf tutulabilecek bu dersler 
arasında, hiçbir zaman tasarım stüdyosu (örneğin FARC101-Basic Design, FARC102- 
Inntroductory Design Studio, ARCH291- Architectural Design Studio I gibi) dersleri 
olamaz. 
 
Transfer seçeneklerinden sonuncusu olan Üniversite dışından dikey geçişlerde  
aranan koşullar http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Yonetmelik-GirisSinavKabul.htm 
linkinde ayrıntılı olarak sıralanmıştır. 
 
Mimarlık Lisans programına her türlü geçiş hakkı kazanan öğrenciye tanınacak 
muafiyetler ve takip edeceği ders programı, Mimarlık Bölüm Başkanlığı tarafından 
oluşturulan Transfer Komitesi tarafından belirlenir ve Bölüm Kurulu tarafından 
onaylanır. 
 
Üniversite içi ve dışından yatay ve dikey geçişlerin yanısıra öğrenci değişimleri de 
mümkündür. Mimarlık Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin, eğitim dili İngilizce olan 
bir başka yüksek öğrenim kurumunda  ister yaz okulu isterse de normal bir veya iki 
akademik dönem boyunca eğitimine devam edebilir. Doğu Akdeniz Üniversitesi 
dışında ada dışında olmak üzere gideceği yeni kurumda alacağı derslerin içeriği ve 
bunları başarıyla tamamlaması sonrasında öğrenciye tanınacak muafiyetler ve devam 
edeceği ders programı da Mimarlık Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulan Transfer 
Komitesi tarafından belirlenir ve Bölüm Kurulu tarafından onaylanır. Mimarlık Lisans 
Programına devam eden öğrenciler, gerek kendi girişimleri ve olanaklarıyla gerekse 
de Fulbright veya AB tarafından sağlanan eğitim bursları sayesinde, eğitimlerinin kısa 
da olsa belirli bir akademik dönemini bu yolla değerlendirmektedirler. 

1.6.3. Mimarlık Eğitimi ve  Meslek Ortamı 

Programın, öğrencilerini kültürel farklılıklar, teknolojik gelişmeler, mimari eğilimler, 
yasal düzenlemeler, bilgiye erişim, kullanım olasılıklarının çeşitliliği gibi konularda 
meslek yaşamına nasıl hazırladığı aşağıda özetlenmiştir. 

Tasarım projelerinin bazı konuları, NGO'ların, yerel yönetim, kamu kuruluşu  
ihtiyaçlarının ve bazı özel firma başvuruları göz önünde bulundurularak 
hazırlanmaktadır. Bu çerçevede ARCH 291 (Architectural Design Studio I), ARCH 

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Yonetmelik-GirisSinavKabul.htm
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392(Architectural Design Studio IV, ARCH 491 (Architectural Design Studio V), ve 
ARCH 449 (Economic and Managerial Issues in Architecture) gibi derslerde bazı 
dönemlerde gerçek projelere çözümleme getirilmiştir. 

Bu bağlamda FARC 142(Introduction to Design Technology), ARCH 235( 
Introduction to Tectonics of Structural Systems), ARCH 236 (Tectonics of Flexural 
Structures), ARCH 337 (Tectonics of Form Resistant Structures), ARCH 243 
(Architectural Construction and Materials – I), ARCH 244 (Architectural Construction 
and Materials – II) ARCH 246 (Energy and Environmental Issues in Design) ve ARCH 
347(Architectural Construction and Materials – III) gibi teknik ve uygulamalı derslerde, 
öğrencilere yeni gelişmeler anlatılmaktadır. Felsefik olarak dijital derslerin öğretimiyle, 
bu becerinin daha sonra öğrencileri dijital dünyada güncel tutacak şekilde kendilerini 
nasıl geliştirip değişen teknolojiye nasıl uyum sağlayacaklarıda öğretilmektedir. Bazı 
dersler, KTMMOB Mimarlar Odası'nın düzenlendiği seminerlerle desteklenmektedir. 
ARCH 491(Architectural Design Studio V) ve ARCH 492 (Graduation Project), geniş 
kapsamlı olarak; farklı boyut, içerik, işlevsel karmaşıklıkları çözmeyi öğreten bütüncül 
yaklaşımlı bir öğrenme stüdyosudur. Yapı ve strüktür alanındaki derslerden 
öğrendikleri sistem, cephe ve malzeme bilgilerini, tasarım projelerine aktarmaları 
beklenmektedir. Yeni teknolojileri, gelişmeleri araştırarak takip etmeyi ve farklı tasarım 
yöntemlerini karşılaştırmayı öğrenirler. Bu bilgileri sağlamak amacı ile ilgili konularda 
öğretim elemanları veya davetli uzmanlar tarafından yukardaki kısımlarda da belirtildiği 
gibi ARCHIXTRA seminerleri düzenlenir. 

Daha öncede belirtildiği gibi yapılan müfredat geliştirme çalışmalarında bilgisayar 
becerilerinin geliştirilmesi, FARC 103 (Graphic Communication I) dersinin içeriğinin 
revize edilmesiyle başlamıştır. Değişiklik öncesi, FARC 104 (Graphic Communication 
II) dersinde verilen 1/100 ölçekli ortografik çizim teknikleri FARC 103 (Graphic 
Communication I) ders içeriğine eklenmiştir. Bu kapsamda öğrenci, ders sürecinde 
ortoğrafik, aksonemetri ve perspektif çizim tekniklerini öğrenmektedirler. Dersin 
sonuna gelindiğinde öğrenci 1/100 detayda çizim ve sunum tekniklerini öğrenmektedir. 
Bu kapsamda FARC 104 (Graphic Communication II) dersinde öğrenci, ara sınava 
kadar 1/100 ve 1/50 detayda sunum tekniklerini öğrenir, ara sınav sonrasında ise temel 
bilgisayar komutlarını öğrenip ortografik çizimleri dijital ortamda çizmeyi öğrenir. Bu 
dersin devamında ARCH 281 (Computer Aided Design - I) dersinde ileri bilgisayar 
tekniklerini kullanıp projeleri tarayıp bilgisayara aktarmayı, aktarılan projeler üzerinde 
çizim yapmayı, modellemeyi, Sketch-up ve Photoshop programında temel düzeyde 
sunum yapmayı öğrenir. Daha önce seçmeli olan ARCH 385 (Digital Communication 
in Architecture) dersi, MiAK akreditasyon sürecinde müfredata zorunlu ders olarak 
eklenmiştir. Öğrenci 3D-MAX programını kullanarak projelerini üç boyutlu modellemeyi 
ve animasyon yapmayı, Photoshop kullanarak birçok farklı bilgiyi birleştirerek çeşitli 
sunum tekniklerini kullanmayı öğrenir. 
 
ARCH 382 (3D Digital Graphic) dersi kapsamında öğrenci diğer bilgilerine ek olarak, 
aynı program üzerinde farklı disiplinler ile birlikte eş zamanlı çalışabilme, farklı 
modelleme teknikleri, ekolojik ve iklimsel verilerin analizini yapabilme ve bunları üç 
boyutlu ve grafiksel olarak sunmayı öğrenir.  
 
ARCH 383 (Geographic Information Systems-GIS) dersi sayısal ortamda statistiksel 
bilgileri program aracılığı ile yorumlayıp haritaların üretilmesini öğretirken diğer yandan 

http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH449
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=FARC142
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH281
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH385
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH385
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bu bilgilere ek coğrafi bilgi sistemini de çakıştırarak, aynı yöntemle verileri kullanıp 
görselleştirmesini içerir. 
 
ARCH 384 (Rhino for Architects) dersinde öğrenciler, Rhino programını kullanarak 
mimari sunum teknikleri ile birlikte farklı düzlemdeki amorf yüzeyleri ve diğer yüzeyleri 
modellemeyi öğrenirler. 
 
Yukarıda belirtilen derslere ek olarak, bilgisayar becerilerini mesleki uygulamalara 
aktaran, ARCH342 (Working Drawing) dersi, seçmeli olmaktan çıkartılarak tüm 
öğrencilerin alması gereken zorunlu ders haline getirilmiştir. 
 
Uygulamaya yönelik süreçlere hazırlık sağlayan dersler aşağıdaki gibidir: 

- ARCH342 (Working Drawing); 
- ARCH 416 (Professional Issues in Architecture); 
- ARCH 449 (Economic and Managerial Issues in Architecture);  
- ARCH 290 (Summer Practice II); ve 
- ARCH 390 (Summer Practice III).  

 
 
-ARCH342 (Working Drawing) dersi, öğrencileri uygulama projesi çizimleri ve kriterleri 
hakkında bilgilendirerek, bilgisayar destekli 2 boyutlu çizimlerin üretimi irdelenecek 
şekilde yeniden kurgulanmıştır. Ders kapsamında öğrenci, mevzuat ve uygulama 
projesi çizimlerini profesyonel hayatta kullanımı hakkında bilgilendirilecektir. Bunun 
dışında ders kapsamında üzeride durulacak konular, profesyonel mesleki çizgiye 
yönelik ihale esasları konusunda bilgilendirme ve hazırlanma olarak belirlenmiştir. 
Önceki müfredatta seçmeli olarak yer alan bu ders, yapılan değişikle zorunlu ders 
olarak programda yer almıştır. 
 
-ARCH416 (Professional Issues in Architecture): Mesleki uygulamalar, sorumluluklar, 
etik ve ticari ilişkiler için hazırlık bu dersin temel konularıdır. Yapı ve ince yapı, 
projelerdeki yazı özellikleri, ihale süreci, sözleşmeler ve teklif belgelerinin hazırlanması 
üzerine olası inşaat maliyetlerinin doğru tahminlerinin analizi ve hazırlanması ele 
alınmaktadır. Yönetim endişeleri arasında inşaat süresi ve maliyetinin 
değerlendirilmesi, sözleşme yöntemleri, proje yönetimi, inşaat belgeleri, denetimler, 
uygulama yönetimi ve kontrol yer alıyor. Bu ders, 2012-2013 Akademik Yılı Bahar 
döneminde 2011-2012 MİAK Raporunda belirtildiği gibi Mimar Hugh Clark (RIBA) 
tarafından verilmiştir. Söz konusu ders, 2013-2014 Akademik Yılı Güz döneminden 
itibaren ise yarı zamanlı öğretim üyesi Mimar Onur Olguner tarafından yürütülmektedir. 
Akademik deneyimini farklı bir üniversitede başlayan Mimar Onur Olguner, teknik 
dokümantasyon, mimarlıkta müşterinin rolü, mimarın yönetsel rolü, mimari uygulama 
ve liderlik konularını profesyonel deneyimlerinden, Mimarlar Odası Yönetim kurulu 
Üyelik ve ayrıca Lefkoşa Türk Belediyesi’nde Meclis Üyelik görevleriyle edindiği 
deneyimlerle öğrenciye aktararak sürdürmektedir. 

- ARCH449 (Economic and Managerial Issues in Architecture): İnşaat yönetimi, 
mühendislik ekonomisinin prensipleri, maliyet / fayda analizi, kırılma analizi, faiz 
hesaplamaları ve ekonomik karşılaştırma gibi temel kavram ve tanımlardan oluşan bir 
derstir. İnşaat projelerinin tarafları ve aşamaları, arazi organizasyonu, inşaat 
sözleşmeleri ve belgeleri, spesifikasyon türleri, proje planlama teknikleri, çubuk grafik, 
şebeke analizi, ok diyagramı gibi konular işlenmektedir. 
  

http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH342
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Müfredat değişikliği sırasında, tüm yaz stajlarının (ARCH 190- Summer Practice I, 
ARCH 290- Summer Practice II, ARCH 390- Summer Practice III) yeniden 
kurgulanması öngörülmüştür. Yaz stajlarının detay, kapsam ve süreleri daha detaylı 
ve açık olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda ARCH 190 (Summer Practice I), iki kısımdan 
oluşmaktadır. İlk kısımda, süresi en az 10 gün arazi ölçümü ve araştırma, ve en fazla 
10 günü çalıştay ve/veya teknik gezi olarak yapılandırılmıştır. Çalıştay veya teknik gezi 
2 kısa dönemden oluşabilir (güz dönem arası). Öğrenci başarılı sayılmak için hem arazi 
ölçümü ve araştırma hem de çalıştay veya teknik geziden geçmek durumundadır. 
 
ARCH 290 (Summer Practice II) ise eski müfredatta yer aldığı gibi şantiye stajı olarak 
belirlenmiş ve öğrencilerin belirli şantiyelerde yapmış olduğu çalışmayı günlük rapor, 
projeler ve resimlerle sunması istenmektedir. Bu sunum için bölümün belirlemiş olduğu 
standart staj kitapçığının doldurulması ve bu kitapçığın çalışılan şantiye şefi tarafından 
imzalanması gerekmektedir. ARCH 290 ( Summer Practice II) yaz stajının süresi 25 iş 
günüdür. 
 
ARCH 390 (Summer Practice III) ise ofis stajı olarak, öğrencinin bir mimari ofiste veya 
şirkette, en az 25 iş günü, tasarım, sunum ve/veya uygulama projesi aşamasındaki 
mimari projelerinde (konut, mağaza, ofis,restaurant vb.) tasarımcı veya yardımcı 
tasarımcı olarak çalışması olarak kurgulanmıştır.  
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında mimarın sorumlulukları, mimar ile müşteri 
arasında ortaya çıkabilecek sorunlar, yasal çerçeve vb. gibi konuların bazı tasarım ve 
iletişim dersleri aracılığıyla öğrencilere açıklanması amaçlanmaktadır. 
Ayrıca, öğretim elemanlarıyla yapılan araştırmalara göre, öğrencilerin mesleki 
davranışlarının sorumluluğunu anlamasına katkıda bulunan dersler ARCH 416 
(Professional Issues in Architecture) ve ARCH 449 (Economic and Managerial Issues 
in Architecture) dersleridir. ARCH 416 (Professional Issues in Architecture)  dersi, 
sorumluluklar ve mesleğin etik kurallarını vurgulayarak bu hedefi gerçekleştirir. Öte 
yandan, öğretim elemanlarına göre, ARCH 449(Economic and Managerial Issues in 
Architecture) dersinde öğrenciler ekonomik analiz yaparken çevresel ve sosyal 
maliyetler / faydalar hakkında da bilgilendirilmektedir. Bu boyut, öğrencilerin mesleki 
davranış sorumluluğunu anlamaları konusunda bir farkındalık yaratır. Dolayısı ile 
mimarın hangi kurumda ve kiminle çalışacağı gibi bazı temel konular, mesleği 
uygularken uyması gereken etik yaklaşım, projelerin konumuna, yerine ve konusuna 
göre değişebileciğide öğrenciye bu yolla aktarılır. 
 
1.6.3.1.  Programın Mesleki Kurum ve Kurullar ile İlişkileri 
DAÜ - Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, KTMMOB Mimarlar Odası ve TC  Mimarlar 
Odaları ile iletişim içerisindedir. KTMMOB Mimarlar Odası ile ortak kurultaylar, 
yarışmalar ve yaz okulları düzenlemektedir. Bunun yanında öğretim üyeleri  KTMMOB 
Mimarlar Odası’nın düzenlediği konferenslara bildirileri ile katkı koymaktadır. Ayrıca  
KTMMOB Mimarlar Odası’ın düzenlediği yarışmalarda, öğretim üyeleri jüri üyesi olarak 
görev almaktadır. Bahsedilen etkinliklere ek olarak, KTMMOB Mimarlar Odası yayını 
olan ‘Mimarca’ dergisinde muhtelif zamanlarda öğretim üyelerinin bildirileri 
yayınlanmaktadır. Mimarlar odası temsilcileri de, Mimarlık Fakültesi’nde hem meslek 
pratiği ile ilgili ders vermekte hem de tasarım dersleri jürilerinde jüri üyeliği 
yapmaktadır. 
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TC Mimarlar Odası ile, kurumdan öğretim üyelerinin kişisel ilişkileri bulunmaktadır. 
Bazı öğretim üyeleri, TC Mimarlar Odasının etkinliklerinde görev almaktadır. Zaman 
zaman TC Mimarlar Odasının düzenlediği ödüllü seçkilere/yarışmalara çalışmalar 
gönderilmekte ve ödüller alınmaktadır. 

KTMMOB Mimarlar Odası ile ilişkiler: 

i- Kurultaylar: 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve KKTC de yer alan diğer Mimarlık 
Bölümleri ile KTMMOB Mimarlar Odası’nın ortak düzenlediği Kurultaylar şunlardır: 

-KKTC I. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı  (3-4 Mayıs 2007) 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mimarlık mesleğindeki standartları yükseltmek 
amacıyla KKTC’de Bulunan 4 üniversiteden – Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu 
Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi,- ve Mimarlar 
Odası temsilcileri ile çalışma grupları oluşturulmuştur. Altı  ana başlık  altında 
oluşturulan gruplar (‘Lisans ve Lisansüstü Eğitim’, ‘Diğer Tasarım Gruparıyla Ortak 
Çalışmalar’, ‘AB ve GATS Sürecinde Meslek Uygulaması’, ‘Meslek Pratiği, ‘Mesleğe 
Kabul ’ ve  ‘Sürekli Mesleki Gelişim’), Kasım 2006 tarihinden başlayan rutin  
toplantılarla  belirlenen konuları kendi aralarında tartışmış ve Kurultayda tartışmaya 
açmak üzere geliştirmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin 
evsahipliği yaptığı Kurultay 3-4 Mayıs 2007 tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesinde 
gerçekleştirilmiştir. Kurultay’da konunun önemine vurgu yapan açılış konuşmalarını 
KTMMOB Başkanı Ekrem Bodamyalızade, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İbrahim Numan, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altınay, TMMOB Mimarlar 
Odası genel Başkanı Bülent Tuna,  KTMMOB ve Mimarlar Odası eski başkanlarından 
Hüseyin İnan ve TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bozkurt  
yapmışlardır. Kurultay sonunda hazırlanan  kitapçık, tüm mimarlar, öğrenciler ve ilgiler 
için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. 

KKTC I. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda öğretim üyelerimizin başkanlık yaptığı 
çalışma grupları ve Kurultay’da sunulan çalışma grubu raporları aşağıda belirtilmiştir: 

- Hoşkara, Ş. (Koordinatör),  “Lisans ve Lisansüstü Eğitim Çalışma Grubu ”, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ve Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları 
Birliği Mimarlar Odası, Gazimagusa. 

- Özdeniz, M. (Koordinatör) “Süreklü Mesleki Gelişim ”, I. Mimarlık ve Eğitim 
Kurultayı. 3-5 Mayıs 2007, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ve Kıbrıs 
Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Mimarlar Odası, Gazimagusa. 

- Doratli, N. (Koordinatör), “Diğer Tasarım Gruplarıyla Ortak Çalışmalar Çalışma ” , 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ve Kıbrıs Türk Mimar Mühendis 
Odaları Birliği Mimarlar Odası, Gazimagusa. 

 
Birinci Kurultayın ardından 2009 yılında ikinci kurultay gerçekleştirilmiştir. 
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-KKTC Mimarlık ve Eğitim Kurultayı II – Kalite /Yetki ve Sorumluluk (11-13 Kasım 
2009) 

KKTC’nde bulunan eğitim kurumlarıyla ortak çalışma ortamında buluşmayı kendisine 
misyon edinen KTMMOB Mimarlar Odası, 30 Ekim 2009’da II. Mimarlık ve Eğitim 
Kurultayı’nı gerçekleştirmiştir. I. Kurultayda olduğu gibi  T.C.  Mimarlar Odası ile 
yapılan protokol çerçevesinde, bu kurultayın  çalışma sonuçları da 11-13 Kasım 2009 
İstanbul Kültür Üniversitesinde yapılan ana teması ‘Kalite / Yetki ve Sorumluluk’ olan 
V. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda sunulmuştur. 

K.K.T.C II. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda DAÜ, Mimarlık Bölümü öğretim elemanları, 
Mimarlık ve Mimarlık Eğitiminde kalite /yetki ve sorumluluk konularında aşağıda 
belirtilen başlıklarda sunumlar yapılmıştır: 

- Mimarlıkta Kalite: Çerçeve-Süreç- Ürün-  
- Mimarlık Eğitiminde Kalite, Yetki ve Sorumluluk, Mezuna Yetki Verilmesi, 

Öznellik Sorunu,  
- Yapı Denetimi Üzerine Değerlendirmeler,  
- Kıbrıs’taki Binaların Kalite Parametreleri,  
- Girne Bölgesi Toplu Konut Projelerinde Kalite Sorunları, 
- Öğrenci Memnuniyeti ve Öğretim Üyesi Memnuniyeti Çerçevesinde KKTC 

Lefkoşa Mimarlık Okullarında Kalite Üzerine Bir Çalişma, 
- Mimarlık Eğitiminde  Toplam Kalite Yönetimi, 
- Lefke Avrupa Üniversite’si Mimarlık Bölümü Mezunlarının Meslek 

Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma.   
 

Kurultay’da DAÜ, Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin sunduğu makaleler aşağıdaki 
gibidir: 

- Baytin, N., Mayer, Ö. B. “Mimarlıkta Kalite: Çerçeve-Süreç- Ürün”, KTMMOB 
Mimarlık ve Eğitim Kurultayı. Lefkoşa. (2009) 

- Hürol, Y., “Mimarlık Eğitiminde Kalite, Yetki ve Sorumluluk – Mezuna Yetki 
Verilmesi – Öznellik Sorunu” KTMMOB Mimarlık ve Eğitim Kurultayı. Lefkoşa. 
(2009) 

- Öztürk, K., Alpar, R., Hoşkara, E. “Yapı Denetimi Üzerine Değerlendirmeler”, 
KTMMOB Mimarlık ve Eğitim Kurultayı. Lefkoşa. (2009) 

 

KKTC Mimarlık ve Eğitim Kurultayı II  kapsamında  KKTC’de ilk defa beş mimarlık  
okulunun  ve oda  jürilerinin  seçtiği yapılardan oluşan “Mimarlık Kalite Sergisi”  de 
gerçekleştirilmiş ve bu yapıların tartışması yapılmıştır. 
İkinci Kurultayın ardından 2014 yılında üçüncü kurultay gerçekleştirilmiştir. 
 
III.Mimarlık Ve Eğitim Kurultayı: Mimarlık Alanında Bütünleşme Ve Dayanışma" 
Temasıyla Yapıldı (31 Ocak 2014) 
K.K.T.C III. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda DAÜ, Mimarlık Bölümü öğretim 
elemanları, aşağıda belirtilen başlıklarda sunumlar yapılmıştır: 

- “KKTC’de Mimarlıkta Lisans Üstü Eğitimi” konusunda Yonca Hürol ve Resmiye 
Alpar Atun’un konuşmaları yer aldı. 
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- “Meslek Pratiği ve Mesleğe Kabul” konusunda Ercan Hoşkara ve Harun Sevinç, 
konuştu. 

- “Yapı Denetimi” başlıklı bölümde Polat Hançer ve Müjdem Vural’ın sunumu yer 
aldı. 

- “Mimarlığın Özü” konusunda Ceren Boğaç, Pınar Uluçay ve Emre Akbil’in 
sunumu yer aldı.  

Üçüncü  Kurultayın ardından 2015 yılında dördüncü kurultay gerçekleştirilmiştir. 
 
IV. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı: Mimarlığın Hafızası/Mimarlık ve Etik/Mimarlık 
ve Politika( 30 Ekim 2015)  
K.K.T.C IV. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda DAÜ- Mimarlık Bölümü öğretim 
elemanları, Mimarlık ve Mimarlık Eğitiminde aşağıda belirtilen başlıklarda ortak 
çalışma grupları oluşturularak sunumlar yapılmıştır: 

- Mimarlığın Hafızası konusunda; Beser Oktay , Ege Uluca Tümer, Türkan Ulusu 
Uraz’ın sunumu yer aldı. 

- Mimarlık ve Etik  konusunda; Onur Olguner, Nazife Özay, Burak Türsoy , Harun 
Sevinç’in sunumu yer aldı. 

- Mimarlık ve Politika konusunda;  Emre Akbil, Yonca Hürol, Ercan Hoşkara, Polat 
Hançer’in  sunumu yer aldı. 
 

ii- Yarışmalar: 

DAÜ Rektörlüğüne bağlı olan ancak yönetim kurulu üyelerinin tümüne yakını Mimarlık 
Bölümü öğretim elemanlarından oluşan DAÜ KENT- AG, zaman zaman farklı 
kurumlarla gerçekleştirdiği etkinliklerden sonuncusunu KTMMOB Mimarlar Odası ile 
birlikte düzenlemiştir. Bu etkinlik, DAÜ KENT- AG & KTMMOB Kent Mekanı İle En İyi 
İlişki Kuran Kamusal Bina Yarışması olup, Haziran 2010’da gerçekleştirilmiştir. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme  Merkezi (KENT- AG) ve 
KTMMOB Mimarlar Odası tarafından, bina tasarımının kentsel çevre niteliğinin 
belirlenmesindeki rolüne ve ‘kent mekanıyla dost’ binalar oluşturmanın önemine dikkat 
çekebilmek amacıyla, mimarlara, mimarlık eğitimcilerine ve öğrencilerine açık, tek 
aşamalı bir yarışma düzenlenmiştir (EK I.10 ). Bu yarışma sonucunda, bazı öğretim 
üyeleri ve asistanların önerdiği binalar ödül almaya layık bulunmuştur. 

- Birincilik Ödülü, “Kent Mekanıyla En İyi İlişki Kuran Kamusal Bina Yarışması” 
(DAÜ KENT- AG & KTMMOB Mimarlar Odası), KKTC, Haziran 2010., Haziran 
2010 (E. İstillozlu, Afşin, N.) 

- Ikincilik Ödülü, “Kent Mekanıyla En İyi İlişki Kuran Kamusal Bina Yarışması” 
(DAÜ KENT-AG & KTMMOB Mimarlar Odası), KKTC, Haziran 2010., Haziran 
2010 (M. Faslı, B. O. Vehbi, B. Çavuşoğlu, Z. Ongül, L. Çınar) 

- Üçüncülük Ödülü, “Kent Mekanıyla En İyi İlişki Kuran Kamusal Bina Yarışması” 
(DAÜ KENT-AG & KTMMOB Mimarlar Odası), KKTC, Haziran 2010., Haziran 
2010 (M. Faslı, B. O. Vehbi, B. Çavuşoğlu, Z. Ongül, L. Çınar) 
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iii- Uluslararası Yaz Okulu: 

Uluslararası Yaz Okulları düzenlemeyi eğitimin bir parçası olarak gören Mimarlık 
Fakültesi, KTMMOB Mimarlar Odası tarafından 17 Temmuz-6 Ağustos 2006 tarihleri 
arasında düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Mimarlar Odalarının ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan 
üniversitelerin desteklediği Akdenize komşu ülkelerin Mimarlık Fakültelerindeki 
öğrencilerin katımı ile gerçekleştirilmiş olan “Akdeniz Sokak Mekanını canlandırma: 
Lefkoşa” temalı I. Uluslararası Yaz Okuluna en büyük desteği vermiş, Mimarlık 
Bölümü’nden bazı öğretim üyeleri (Şebnem Hoşkara, Teknik Komite üyesi ve  Bilim 
Komitesi Başkanı; Naciye Doratlı, Konuşmacı ve Jüri üyesi) bu çalışmada görev 
almıştır. 
 
iv- Sempozyumlar 

KTMMOB Mimarlar Odası, 2006 yılında,  “II. Konut Kurultayı: Kuzey Kıbrıs’ta Konut-
Sorunlar-Öneriler”, 2005 yılında “Çağdaş Yaşam ve Trafik Sempozyumu: Kuzey 
Kıbrıs’ta Durum, Sorunlar ve Öneriler” ve  2002 yılında da, “Çağdaş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Sempozyumunu” düzenlemiştir. Bu sempozyumların koordinatörlüğünü o 
zaman Mimarlık Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Uğur Ulaş Dağlı yapmıştır. Bu 
sempozyumlarda Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin sunduğu makaleler aşağıdaki 
gibidir: 

- Hoşkara, Ş. , “Kentsel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda Konut Çevreleri Tasarımı 
/ Design of Housing Environment Through Urban Design Principles”, II. Konut 
Kurultayı: Kuzey Kıbrıs’ta Konut-Sorunlar-Öneriler, 8-10 Mart 2006, KTMMOB, 
Lefkoşa, s. 334-342. 

- Oktay, V. B.,  Fasli, M. ve Pasaoğullari, Ş. N.,  “Bedensel Engellilerin Kentlerdeki 
Kamusal Açık Alanlardakj Ulaşılabilirliği: Kuzey Kıbrıs”, Çağdaş Yaşam ve 
Trafik Sempozyumu: Kuzey Kıbrıs’ta Durum, Sorunlar ve Öneriler, 02-04 Mart 
2005, Lefkoşa, ss. 399-414 

- Faslı, M. ve Pasaoğullari, Ş. N.,  “Kuzey Kıbrıs’ta Apartmanlaşma ve Kentsel 
Çevre İlişkisi”, Çağdaş Kentler ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, KTMMOB, 6-
8 Şubat  2002,  Lefkoşa, ss.245-254.  

- Doratlı, N. ‘Yerel Yönetimler ve Kentsel Koruma’, Çağdaş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Cilt II, 201-211, Lefkoşa, 2002. 
 

vı- Mimarca Dergisi  - KTMMOB Mimarlar Odası 

KTMMOB Mimarlar Odası, bir mimarlık dergisi olan ‘Mimarca’yı yayınlamaktadır. 
Zaman zaman öğretim üyeleri yazdıkları makaleler ile dergiye destek vermektedir. 
Öğretim üyelerinin 2016-2017 öğretim yılında bu dergide yayınlanladığı makaleler 
aşağıda belirtilmiştir:  

- Boğaç, C. ‘Düzeni Kurabilme Pratiği: Mağusa Ekoşehir Projesi’, Mart, 2017, Sayı 
83.  

- Vehbi, Oktay, B. ‘KKTC’ deki Toplumsal Belleğin Korunması ve Sürdürülmesindeki 
Rol ve Sorumluluklar’, Eylül, 2016, Sayı 82. 

- Akbil,E. ‘Venedik Bienali 2016, Hangi Cephelerin Mimarlığı?’, Eylül, 2016, Sayı 82. 
- Akbil, C. E. ‘Mimarlık Ödülleri Pritzker Mimarlık Ödülü 2016: Alejandro Aravena’, 

Eylül, 2016, Sayı 82. 
- Akbil,E. ‘Müşterekleri İnşa Etmek’, Şubat, 2016, Sayı 81. 
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- Uluçay, B., Righelato, Uluçay, P., ‘Müştereklerin İnşasında Yasal Olanla Müzakere: 
Mimar Santiago Cirugeda ile Dayanışmacı Pratikler’, Şubat, 2016, Sayı 81. 

  
TC Mimarlar Odası ile ilişkiler:  

TC Mimarlar Odası ile kurumdan öğretim üyelerinin kişisel ilişkileri bulunmaktadır.  
Öğretim üyeleri TC Mimarlar Odası için gazete yazıları, kitap, kitap editörlüğü, kitapta 
bölüm, uluslararası ve ulusal konferans organizasyonu veya ilgili komite görevleri, 
konferans veya kurultay katılımı, atölye (çalıştay) ve panel organizasyonu ve 
katılımları, yarışma juri üyelikleri, seminer ve/veya konferans vermek üzere katılım, 
ulusal bilimsel toplantılarda bildiri sunumları, makale yazımı, ingilizce tercüme, oturum 
başkanlığı yapmaktadırlar. Özellikle, Doç Dr. Yonca Hürol’un özgeçmişinin (CV) geniş 
bir kısmı TC Mimarlar Odasına yaptığı hizmetleri karsamaktadır. Bunun yanında bazı 
öğretim üyeleri, TC Mimarlar Odası’nın düzenlediği yarışmalarda ödüller almışlardır. 
Ayrıca Mimarlık Fakültesi eski dekanı ve KKTC Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Numan TC Mimarlar Odası’nın 2007 yılında  düzenlediği  IV. Mimarlık 
ve Eğitim Kurultayı’na davetli konuşmacı olarak katılmıştır. 

TC Mimarlar Odasına yapılan katkılar: 

- Hürol, Y, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Demokrasi için Mimarlar 
Platformu web-sayfasında yazı- Hürol, Y. (2009) “Mimarlar Odası, DİMP’te Politika 
ve Etik.” 
http://www.dimp.org/index.php?option=com_content&task=view&id=374&Itemid=
126 

- Hürol, Y, Scientific Committee Membership. ARCHILD International Congress of 
Architecture and Children. 18-21 Kasım 2009. TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi. 

- Hürol, Y, Oturum Başkanlığı. ARCHILD International Congress of Architecture and 
Children. 18-21 Kasım 2009. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

- Hürol, Y. (Al), ARCHILD International Congress of Architecture and Children. 18-
21 Kasım 2009. Mimarlar Odası Ankara Şubesi. 

- Hürol, Y, Çalıştaya katılım- TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 
düzenlenen “Mimarlığın Sosyal Forumu” çalıştayı- 24-26 October 2009 

- Hürol, Y. (Al), ARCHILD International Congress of Architecture and Children. 18-
21 Kasım 2009. Mimarlar Odası Ankara Şubesi. 

- Hürol, Y, Ana konuşmacı: “Çocuk Dostu Mekanlar.” Çocuk, Kent, Çevre ve 
Mimarlık Ulusal Buluşması. Mimarlar Odası Ankara Şubesi. 21-22 Kasım 2008. 

- Bayraktar, N., B., Binbir, T.K., Candan, Y., Hürol, Ö., Şahin, E.T., Poursani (Eds.). 
(2008) Çocuk ve Mimarlık- Toplumsal bir Eğitim Modeli. Ankara: Heinrich Böll 
Stiftung Derneği. 

- Hürol, Y, Konuşma- Çocuk ve Mimarlık Eğitim Konferansı. 31 Mart - 1 Nisan 2007, 
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. 

- Hürol, Y , Panelde konuşma- TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube tarafından 
düzenlenen Mimarlık Şenliği: Mimarlığın Sosyal Forumuna Doğru'’da “Mimarlık 
Toplum Hizmetinde” konulu konuşma. 20 Ekim 2007. 

- Hürol, Y, Öğrencilere yönelik mimari proje yarışmasında jüri üyeliği - Projefikir, 
Kentdüşleri 2, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi 16-27 
Kasım 2007. 

- Hoşkara, Ş. “Mimarlık Eğitiminin Temel Bileşenleri Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme” (co-authered by Sevinç Kurt ile ortak, IV. Mimarlık ve Eğitim 
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Kurultayı’na hazırlık: “Kapsayıcı ve Katılımcı bir Tasarım / Araştırma Projesi Olarak 
Değişim” Çalıştayı, 14 Eylül 2007, ODTÜ, Ankara. 

- Hoşkara, Ş. Participation to the IVth Architecture and Education Congress, as a 
Departmental Representative, Ankara, 7-9 November 2007, organized by the 
Chamber of Architects in Turkey and hosted by METU / 7-9 Kasım 2007 tarihleri 
arasında Ankara’da TC Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ve ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nin evsahipliğini yaptığı IV. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’na Bölüm 
Delegesi olarak katılım 

- Hürol, Y., Konuşma metni. Batuman, B., (ed.) 50. Yıl Paneli. TMMOB Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi. 2006. pp.25-29 

- Hürol, Y, Panelde konuşma- TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 
düzenlenen Ankara Şubesi 50. Yıl Panelinde “Ankara Şubesi’nin Tarihsel Rolü- 
90’lı yıllar” konulu konuşma. 23-24 Aralık 2005. 

- Hürol (Al),Y., Değişim ve Mimarlar Odası, Ankara: Mimarlar Odası Yayınları. Ocak 
(2004) 

- Hürol,Y., “Çocuklar Yapı Fuarındaydı.” TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Bülteni. No.26. s.53-54. (2004) 

- Hürol Al,Y. “Method of Reading Spatial Indicators of Technological Disasters.” 
Trans: Y.Hürol Al, D.Özkan. Van File: Technological Disaster, Compulsory 
Migration, Poverty – Architecture. ed:Hürol Al,Y.  UCEAT Chamber of Architects, 
Ankara. pp.53-60. (1998) 

- Hürol Al,Y., “Disaster and Shelter as Signals.” Trans:Y.Hürol Al, D.Özkan.Van File: 
Technological Disaster, Compulsory Migration, Poverty – Architecture. ed:Hürol 
Al,Y.  UCEAT Chamber of Architects, Ankara. pp.36-39. (1998) 

- Hürol Al,Y., “Poverty and Architecture – Contradiction Between the Lack of 
Professional Dominance and Existence of Knowledge Monopoly.” Trans:Y.Hürol 
Al, D.Özkan. Van File: Technological Disaster, Compulsory Migration, Poverty – 
Architecture. ed:Hürol Al,Y.  UCEAT Chamber of Architects, Ankara. pp.43-45. 
(1998) 

- Hürol Al,Y., “Files of Critical Architecture and Van Project.” Trans:Y.Hürol Al, 
D.Özkan. Van File: Technological Disaster, Compulsory Migration, Poverty – 
Architecture. ed:Hürol Al,Y.  UCEAT Chamber of Architects, Ankara. pp.104-132. 
(1998) 

- Hürol Al,Y., A.Arslan, “Work, Professions, Their Organizations, Power and 
Criticism.” Trans:Y.Hürol Al, S.Özden, D.Özkan. Van File: Technological Disaster, 
Compulsory Migration, Poverty – Architecture. ed:Hürol Al,Y.  UCEAT Chamber of 
Architects, Ankara. pp.229-245. (1998) 

- Hürol Al,Y. “On Security and Safety in Architecture.” Trans:Y.Hürol Al, D.Özkan. 
Van File: Technological Disaster, Compulsory Migration, Poverty – Architecture. 
ed:Hürol Al,Y.  UCEAT Chamber of Architects, Ankara. pp.140-145. (1998) 

- Arslan,A., Y.Hürol Al. “Spaces of the Others in Van.” Trans:Y.Hürol Al, S.Özden, 
D.Özkan. Van File: Technological Disaster, Compulsory Migration, Poverty – 
Architecture. ed:Hürol Al,Y.  UCEAT Chamber of Architects, Ankara. pp.158-171.  
(1998) 

- Van Studies Group, “Van Migrant Housing Project.” Trans:Y.Hürol Al, M.Adam, 
D.Özkan. Van File: Technological Disaster, Compulsory Migration, Poverty – 
Architecture. ed:Hürol Al,Y.  UCEAT Chamber of Architects, Ankara. pp.261-271. 
(1998) 

- Hürol Al,Y. (ed.) Van File: Technological Disaster, Compulsory Migration, Poverty 
– Architecture, UCEAT Chamber of Architects, Ankara (1998) 
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- Hürol Al,Y. “Teknolojik Afet ve Mekan Üzerinden Okuma Yöntemi.” Van Dosyası: 
Teknolojik Afet, Zorunlu Göç, Yoksulluk – Mimarlık. Ed:Hürol Al,Y.  TMMOB 
Mimarlar Odası Yayınları, Ankara. s.46-52. (1998) 

- Hürol Al,Y., “Bir Gösterge Olarak Afet ve Barınak.” Van Dosyası: Teknolojik Afet, 
Zorunlu Göç, Yoksulluk – Mimarlık. Ed:Hürol Al,Y.  TMMOB Mimarlar Odası 
Yayınları, Ankara. s.32-35. (1998) 

- Hürol Al,Y., “Yoksulluk ve Mimarlık – Mesleki Hakimiyet Eksikliği ve Bilgi Tekeli 
Çelişkisi.” Van Dosyası: Teknolojik Afet, Zorunlu Göç, Yoksulluk – Mimarlık. 
Ed:Hürol Al,Y.  TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara. s.40-41. (1998) 

- Hürol Al,Y., “Eleştirel Mimarlık Dosyaları ve Van Projesi.” Van Dosyası: Teknolojik 
Afet, Zorunlu Göç, Yoksulluk – Mimarlık. Ed:Hürol Al,Y.  TMMOB Mimarlar Odası 
Yayınları, Ankara. s.76-102. (1998) 

- Hürol Al,Y., A.Arslan, “İş, Meslekler, Örgütlenmeleri, İktidar ve Eleştirellik.” Van 
Dosyası: Teknolojik Afet, Zorunlu Göç, Yoksulluk – Mimarlık. Ed:Hürol Al,Y.  
TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara. s.213-228. (1998) 

- Hürol Al,Y. “Güvenli Mimarlık Üzerine.” Van Dosyası: Teknolojik Afet, Zorunlu Göç, 
Yoksulluk – Mimarlık. Ed:Hürol Al,Y.  TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara. 
s.134-139. (1998) 

- Arslan,A., Y.Hürol Al. “Van’da Diğerlerinin Mekanları.” Van Dosyası: Teknolojik 
Afet, Zorunlu Göç, Yoksulluk – Mimarlık. Ed:Hürol Al,Y.  TMMOB Mimarlar Odası 
Yayınları, Ankara. s.142-157. (1998) 

- Hürol Al,Y , Van Studies Group, “Van Göçmen Evleri Projesi.” Van Dosyası: 
Teknolojik Afet, Zorunlu Göç, Yoksulluk – Mimarlık. Ed:Hürol Al,Y.  TMMOB 
Mimarlar Odası Yayınları, Ankara. s.248-259. (1998) 

- Al Hürol,Y., N.Teymur. (der.) “Mimarlık Eğitimi ve… ” Kongresi. TMMOB Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi Yayınları, Ankara. Şubat (1997) 

- Al Hürol,Y., “Farklı Disiplinlerden Alınan Bilgilerin Mimarlığa Uyguınluğu.” Mimarlık 
Eğitimi ve… Kongresi” TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, Şubat. 
pp.273-281. (1997) 

- Hürol Al,Y., “TMMOB Mimarlar Odası ve Van Göçmen Evleri Projesi.” Umuda 
Doğru: Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Dergisi. (3) Aralık. s.10-11. 
(1997) 

- Hürol, Y, Van Study Group, Problems of Migration, Urbanization and Urban Land 
Use in Van Province. TMMOB Mimarlar Odası, Ankara (1996) 

- Al Hürol,Y., “Deprem Sonrası Dinar.” TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Haber Bülteni, Ekim (1995) 

- Utkutuğ,Z., Al Hürol,Y., “Structural System and Architectural Form Relationship in 
Contemporary Architectural Approaches.” Union of Chamber of Turkish Engineers 
and Architects. Chamber of Architects Bursa Section. IV th International Building 
and Life 92 Congress Booklet. 12-17 May. Chamber of Architects Bursa Section. 
Bursa. pp.84-102. (1992) 

- Utkutuğ,Z., Al Hürol,Y.,  “Knowledge of Structural System of Contemporary 
Architectural Approaches.” Union of Chamber of Turkish Engineers and Architects. 
Chamber of Architects Bursa Section. IV th International Building and Life 92 
Congress Booklet. 12-17 May. Chamber of Architects Bursa Section. Bursa. 
pp.181-189. (1992) 

- Utkutuğ,Z., Al Hürol,Y., “Classicist Architecture and Large Buildings.” Union of 
Chamber of Turkish Engineers and Architects. Chamber of Architects Bursa 
Section. III rd International Building and Life 91 Congress Booklet. 14-19 May. 
Chamber of Architects Bursa Section. Bursa. pp.134-157. (1991) 
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TC Mimarlar Odasının düzenlediği yarışmalarda alınan  ödüller: 

 Hürol, Y, Mimarlik Vakfi ve TMMOB Mimarlar Odasi Istanbul Büyükkent Subesi 
tarafından düzenlenen “Mimarlık Öyküleri Yarışması”nda “Onca Yangın” isimli 
öykü yayınlanmaya değer bulundu. 2008. 

 Faslı, M., “A Model for Sustaining City Identity, Case Study:Lefkoşa (Nicosia) in 
North Cyprus” isimli Doktora tezi , Mimarlik Vakfi ve TMMOB Mimarlar Odasi 
Istanbul Buyukkent Şubesi tarafından düzenlenen Ödüllü seçkide, Kentsel Bölge 
Planlama alanında seçilen eser oldu ve ödüle laik görüldü, 2008. 

 Hoşkara, E., Doktora Tezi, Mimarlik Vakfi ve TMMOB Mimarlar Odasi Istanbul 
Buyukkent Şubesi tarafından düzenlenen Ödüllü seçkide, Bina Bilgisi alanında 
ödüle laik görüldü, 2008. 

 Alibaba, H., Yapı Alanında 1. lik Ödülü, Mimarlik Vakfi-Mimarlik Enstitüsü, 
Mimarlık Araştırmaları Seçkisi, 2005.  

1.6.3.2.Öğrencilere Mezuniyet Sonrasına Yönelik, Meslek Pratiği Gerekliliklerine, 
Meslek Pratiği Kurum ve Kurallarına ve Sürekli Mesleki Gelişime İlişkin Bilgilerin 
ve Zorunlulukların Nasıl Duyurulduğu ve Açıklandığı 

Öğrencilere mezuniyet sonrasına yönelik, meslek pratiği gerekliliklerine, meslek pratiği 
kurum ve kurallarına ve sürekli mesleki gelişime ilişkin bilgiler ve zorunluluklar, 
programda bulunan dersler ve davetli konuşmacıların verdiği seminerlerle 
aktarılmaktadır. Bu bilgilerin hangi derslerde verildiği Tablo 9’da verilmiştir. Ayrıca  
tasarım derslerinde (FARC 102- Introductory Design Studio,  ARCH 292- Architectural 
Design Studio I, ARCH 391- Architectural Design Studio III) ve  ve diğer kuramsal 
derslerde (ARCH 225- History and Theories of Architecture- I, ARCH 226- History and 
Theories of Architecture-II, ARCH 329- A Survey of Architecture and Art of Cyprus, 
ARCH 252- Theory of Urban Design, ARCH 311-Principles of Conservation and 
Restoration, ARCH 243- Architectural Construction and Materials-I, ARCH416-
Professional Issues in Architecture ) nasıl aktarıldığı açıklanmaktadır. Derslerde 
anlatılan konular yanında, Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından yönetilen 
(KENT-AG) ‘Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ne konuşmacı olarak yurt 
dışından gelen -pratikte ve akademik yaşamda- başarılı mimar ve kentsel 
tasarımcıların verdiği konferanslarla da bu bilgi öğrencilere aktarılmaktadır. 

Öğrencilere mezuniyet sonrasına yönelik, meslek pratiği gerekliliklerine, meslek pratiği 
kurum ve kurallarına ve sürekli mesleki gelişime ilişkin bilgilerin ve zorunlulukların nasıl 
duyurulduğu, aşağıda programdaki dönem sırasına göre sıralanmış olan dersler için 
veriliş yöntemini de içererek aktarılmaktadır. 

- FARC 102 (Introductory Design Studio)- Temel Tasarımın ikinci ayağı olan bu 
derste, mesleklerine yönelik temel gereklilikler, bilinç ve sorumluluk 
anlatılmaktadır. Diğer teorik ve uygulama dersleri ile paralel yürütülen bu 
tasarım dersinde, alınan bilgileri sentezleyip projelerinde nasıl pratiğe 
dönüştürebileceklerinden bahsedilmektedir. 

- FARC 104 (Graphic Communication II)- Grafik Anlatım dersi kapsamında teknik 
çizimin bir lisan olduğu ve  tasarımcıların bu lisanı tüm meslek hayatları boyunca 
kullanacakları  ifade edilmektedir. Bu kapsamda öğrenci, ders sürecinde 
ortoğrafik, aksonemetri ve perspektif çizim tekniklerini öğrenmektedirler. 
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Öğrenci, ara sınava kadar 1/100 ve 1/50 detayda sunum tekniklerini öğrenir, ara 
sınav sonrasında ise temel bilgisayar komutlarını öğrenip ortografik çizimleri 
dijital ortamda çizmeyi öğrenir. 
 

- ARCH 225 (History and Theories of Architecture- I) -  Mimarlık Tarihi Ve 
Kuramları I dersinde, mimarlık tarihi ve kuramları anlatılırken ileride önlerine 
çıkabilecek projelerde mimarlık tarihinde ele alınmış yapıların kendilerine çok 
yönlü çözüm sunabileceği anlatılmakta ve çağdaş bazı örnekler de 
verilmektedir. 

- ARCH 226 (History and Theories of Architecture- II)- Mimarlık Tarihi Ve 
Kuramları II dersi kapsamında  mimarinin bir yaşam sanatı olduğu, ve hayata 
özgün bir bakış ve tutarlı bir duruş geliştirdiği, bu anlayışınsa hayat boyunca 
sürdüğü anlatılmaktadır 

- ARCH 243 (Architectural Construction and Materials - I) ve Arch 244( 
Architectural Construction and Materials - II) dersleri kapsamında şantiye 
gezileri yapılması hedeflenerek mesleki gelişmelerle ilgili bilgilerin aktarımı 
istenmekte ancak bu konuda sorunlar olduğu da öğretim elemanları tarafından 
belirtilmektedir. Bunun yanında yapı sektöründen öğretim elemanı tarafından 
seçilen kişiler ile toplantılar düzenlenleyerek yine gerekli bilgiler öğrencilere 
aktarılmaya çalışılmaktadır. 

- ARCH 252 (Theory of Urban Design) Bu dersin mimarlık disipliniyle olan 
ilişkisine bağlı olarak, ders konularının mezuniyet sonrasında meslek 
uygulamalarında kendilerine ne şekilde yardımcı olacağı konusu sürekli olarak 
gündemde tutulmaktadır. Bunların yanında kentsel tasarımın disiplinlerarası 
oluşu ve kentsel tasarım proje ve sürecine dahil olan tüm aktörlerin 
vurgulanması, meslek pratiğinde karşılaşılacak olan zorluklara da  ışık 
tutmaktadır. 

- ARCH 292 (Architectural Design Stusio II)  dersi kapsamında Mimar Odası’nın 
işleyişi hakkında bilgi verilmektedir. 

- ARCH 329 (A Survey of Architecture and Art of Cyprus)-  Kıbrıs Mimarisi ve 
Sanatının İncelenmesi (seçmeli, fakülte ve üniversiteye de açık, uzaktan eğitim, 
yani kısmen bilgisayar üzerinden takip edilen, kısmen de sınıf seminerleri 
şeklinde verilen bir ders) dersi kapsamında Kıbrıs mimari ve sanatı anlatılırken 
onlara kültür varlıklarının korunması yanında yaşam boyu eğitim konusunda ilgi 
alanlarını genişletme olanaklarının her zaman önlerine çıkabileceği konusunda 
ve teknolojiyi eğitim ve araştırmada bilinçle kullanmaları konusunda 
biliçlendirilmektedirler. Kıbrıs kültür mirası alanında zengin örnekler görmeleri 
sonucu evrensel mimari ve sanata da bakış açıları gelişmekte, estetik 
duygularının gelişimi ve tarih bilgilerinin genişlemesi ve mezuniyet sonrasında 
kültürlü bireyler yetişmesi sağlanmaktadır. 

- ARCH 311 (Principles of Conservation and Restoration)- Koruma Ve 
Restorasyon Prensipleri  dersi kapsamında mimari ve kentsel alandaki koruma 
ile ilgili etik ve yasal kurallar, prosedürler öğrencilere aktarılmaktadır. 

- ARCH 391 (Architectural Design Stusio III)- Mimari Tasarım Atölyesi III tasarım 
projesi kapsamında meslek pratiğine ilişkin  bilgiler, proje kritiklerinde gerektikçe 
öğrenciye aktarılıyor. 

http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH243
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH243
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH252
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH311


125 
 

- ARCH 416 (Professional Issues in Architecture) - Mimarlıkta Mesleki Konular 
dersi kapsamında meslek pratiğine ilişkin bilgiler ve tecrübeler öğrenciye 
anlatılmaktadır. 

1.6.3.3.  Mimarlık Meslek Uygulamalarında Mimarın Sorumluluklarının Nasıl 
Anlatıldığı ve Açıklandığı 
Mimarlık mesleğini icra ederken mimarın sorumlulukları, müşteri ile arasında 
yaşanabilecek problemler ve yasal çerçeve, vs. mimarlık programında bulunan bazı 
tasarım ve iletişim dersleri (FARC 104- Graphic Communication II, ARCH 292- 
Architectural Design Studio I, ARCH 391- Architectural Design Studio III, ARCH 392 
Architectural Design Studio IV, ARCH 491 Architectural Design Studio V, ARCH 492- 
Graduation Project) ve bazı kuramsal derslerde (ARCH 225-History and Theories of 
Architecture- I, ARCH 329- A Survey of Architecture and Art of Cyprus, ARCH 252- 
Theory of Urban Design, ARCH 311-Principles of Conservation and Restoration, 
ARCH 236- Tectonics of Flexural Structures, ARCH 243-Architectural Construction 
and Materials-I, ARCH 355- Process of Urban Design, ARCH 416-Professional Issues 
in Architecture, ARCH 449- Economic and Managerial Issues in Architecture) 
öğrenciye aktarılmaya çalışılmaktadır (Tablo 1.6.3.3.1). Bahsedilen dersler ders 
gruplarına göre hazırlanmış olan aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Fakat hangi kurumda 
kimlerle ortak çalışılması, nereden hangi iznin alınması gerektiği gibi bazı temel 
konular ancak mezuniyet sonrasında ve mimarlık yapacak olan öğrencinin yapacağı 
projenin yeri, konumu ve konusu ile de farklılık göstereceğinden ancak pratikte 
öğrenilebilecektir. 

Tablo 1.6.3.3.1. Dersler ve Mimarlık Meslek Pratiği  
 

Tasarım 
(İletişim) 

Kuram, 
Tarih, 
Kültür ve 
Sanat 

Çevre ve 
Kent 

Yapı 
Bilimleri ve 
Teknolojileri 

Mesleki 
Çalışmalar, 
Yönetim ve 
Ekonomi 

c.2) Öğrencilere 
mezuniyet sonrasına 
yönelik olarak, meslek 
pratiğinin gereklerinin, 
kurum ve kurallarının 
ve sürekli mesleki 
gelişimle ilgili bilgilerin 
açıklanması 
 

Arch 292  
Arch 391 
Arch 392 
Arch 491 
Arch 492 
 
 
 

Arch 225 
Arch 226 
Arch329 

Arch 252 
Arch 311 
 

Arch 236 
Arch 243 

Arch 416 
Arch 449 

c.3) Mimarlık Meslek 
uygulamalarında 
mimarın 
sorumluluklarının nasıl 
anlatıldığı ve 
açıklandığı 

Farc 104 
Arch 291 
Arch 292 
Arch 492 

Arch 225 
Arch 329 
 
 

Arch 252 
Arch 311 
Arch 355 

Arch 236 
Arch 243 

Arch 416 
Arch 449 

 

FARC 104- Graphic Communication II, ARCH 291- Architectural Design Studio I ARCH 292- 
Architectural Design Studio II, ARCH 391- Architectural Design Studio III, ARCH 392-Architectural 
Design Studio IV - ARCH491- Architectural Design Studio V,ARCH 492- Graduation Project, ARCH 
225-History and Theories of Architecture- I, ARCH 329- A Survey of Architecture and Art of Cyprus, 
ARCH 252- Theory of Urban Design, ARCH 311-Principles of Conservation and Restoration, ARCH 
236- Tectonics of Flexural Structures, ARCH 243-Architectural Construction and Materials-I, ARCH 
355-Process of Urban Design, ARCH 416-Professional Issues in Architecture, ARCH 449- Economic 
and Managerial Issues in Architecture 
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Yukarıdaki tabloda (Tablo 1.6.3.3.1) verilen derslerde, mimarlık meslek 
uygulamalarında mimarın sorumluluklarının öğrencilere nasıl aktarıldığı, öğretim 
üyelerinin geribildirimleri temel alınarak programdaki dönem sırasına göre aşağıda 
sıralanmıştır.  

 FARC  104- Graphic Communication II - Grafik Anlatım II dersinde kişinin, 
mimarlık mesleğini iyi yapabilmesi için, çizim kabiliyetinin iyi olması gerektiği 
vurgulanıyor. 

 ARCH 291- Architectural Design Studio I - Mimari Tasarım Atölyesi II kritikleri 
sırasında kaliteli bir yaşam çevresinin oluşması için mimarlık mesleğinin ve 
dolayısıyle burada mimarın rolünün önemi vurgulanıyor. Mimarın binanın 
tasarımı ve uygulanmasının her ikisinden de sorumlu olduğunun altı çiziliyor. 

 ARCH 225- History and Theories of Architecture I -  Mimarlık Tarihi Ve 
Kuramları I dersi kapsamında  Hammurabi kanunları ve bazı mimar-patron 
ilişkileri anlatılarak örnekler veriliyor. 

 ARCH 236- Tectonics of Flexural Structures- Dersi -kapsamında taşıyıcı 
sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası yönetmeliklerin tanıtılması, 
örneklenmesi ve uygulanması sağlanmaktadır.   

 ARCH 243- Architectural Construction and Materials-I ve ARCH 244 
Architectural Construction and Materials-II dersleri kapsanında yapılması 
hedeflenen şantiye gezilerinde, şantiye şefinin dikkat edeceği konstrüksiyon 
detayları örnekler üzerinden öğrenciye aktarılmak isteniyor. 

 ARCH 252- Theory of Urban Design - Kentsel Tasarım Kuramı dersi bu konuları 
doğrudan kapsamıyor. Ancak kentsel tasarım ve mimlarık mesleği bağlantısı 
açısından bazı noktalarda konuya değiniliyor. Bunun yanıda  ekip çalışmasının 
önemi ve gerekliliği bağlamında mimarın sorumluluklarına değiniliyor. 

 ARCH 292- Architectural Design Studio II- Dersi kapsamında müşterinin ofise 
gelmesi ve projenin uygulama sonrası sorumluluklara kadar varan mimari ve 
uygulama süreci hakkında öğrenciye  bilgi  veriliyor. 

 ARCH 391- Architectural Design Studio III - Mimari Tasarım Atölyesi III  dersi 
kapsamında, mimarın, bina tasarlama işlev ve sorumluluğu ötesinde, tasarladığı 
her bina ile mevcut çevreye olumlu ya da olumsuz katkıda bulunduğu bilincini 
yerleştirilİyor. Bunu yanında mimarlığın, sadece fiziksel elemanlarla 
tanımlanmış bir çevre (mekan) yaratmak değil, insanların kullanıp mutlu 
olacakları, sosyal/kültürel ve ekolojik boyutları da olan bir “yer” oluşturma 
yükümlülüğüne sahip olduğu vurgulanıp, dünyanın çeşitli kentlerindeki başarılı 
bina ve komplekslerden örnekler sunarak  anlatılıyor. 

 
 ARCH 311- Principles of Conservation and Restoration- Koruma Ve 

Restorasyon Prensipleri dersi ile  bina ve çevre koruma ve restorasyon 
konusunda mimarın rölü ve hangi aşamada ne tür projeler hazırlaması gerektiği 
örnekler ve teorik bilgi ile öğrenciye aktarılmatadır. 

 ARCH 329- A Survey of Architecture and Art of Cyprus -  Kıbrıs Mimarisi ve 
Sanatının İncelenmesi isimli seçime dayalı fakülte ve üniversiteye de açık, 
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uzaktan eğitim (kısmen bilgisayar üzerinden takip edilen, kısmen de sınıf 
seminerleri şeklinde verilen ders.) kapsamında,  öğrenciye kişisel sorumluluk 
verilmekte ve  özellikle verilen çalışnma şeması ile kendini organize etmesi 
sağlanmaktadır. 

 ARCH 355- Process of Urban Design- Kentsel Tasarım Süreçleri dersinde imar 
kurallarının etik boyutu anlatılmakta ve kentsel projeler üzerinde 
tartışılmaktadır. 

 ARCH 492- Graduation Project -  Mezuniyet Projesi kapsamında jüri kritikleri 
sırasında kaliteli bir yaşam çevresinin oluşması için mimarlık mesleğinin ve 
dolayısıyle burada mimarın rolünün önemi vurgulanıyor. Mimarın binanın 
tasarımının ve uygulanmasının her ikisinden de sorumlu olduğunun altı çiziliyor. 

 ARCH 416- Professional Issues in Architecture - Mimarlıkta Mesleki Konular 
dersi kapsamında  portfolyo hazırlama, meslek uygulamaları, sorumluluklar, etik 
kurallar, diğer üyelerle ilişkiler ve ticaret, ilk maliyet hesaplarının yapılması, 
ihtiyaç programı hazırlanması, sözleşme tutanaklarının hazırlanması, 
yönetimsel sorunlar, inşaat belgeleri, kontrol, bakım planlama konuları 
öğrenciye aktarılmaktadır. 

 ARCH 449- Economic and Managerial Issues in Architecture- Günümüz 
Mimarlığı dersinde öğrencinin yaptığı işin sorumluluğunu taşıması gerektiği ders 
kapsamındaki konular içinde yeri geldikçe bahsedilmektedir. 

1.6.3.4.  Mezunlarından Ne Kadarının Mesleki Yetki Belgesi Aldığı ve Mesleki 
Pratik İçinde Olduğu  
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 1995-2010 
yılları arasında mezun olanlardan 296 mimar KTMMOB Mimarlar odasına kayıt yaptırıp 
üye olmuştur.  Bu üyelerden 136’sının serbest meslek uygulama yetkisi bulunurken, 
33 üyenin Mimarlık Bürosu vardır. TC Mimarlar Odası’na ise şu anda kayıtlı 494 
mezunumuz bulunmaktadır.  

DAÜ Mimarlık Bölümü mezunlarının sayısı 2016-17 Bahar döneminin sonunda 
1861'dir. Mezunlarla 2016-2017 Bahar döneminde yapılan ankete 171 mezun katkıda 
bulunmuştur (Bkz. Ek 1.4.1.3.1). Mimar/ mesleki kuruluşlara üyelik ile ilgili soruya  
cevap vermiş olan 90 mezunun aralarında 1 RIBA üyesi, 49 TMMOB Mimarlar Odası 
Üyesi, 22 KTMMOB Mimarlar Odası Üyesi, değişik İç Mimarlık odalarının üyeleri, 18 
diğer meslek kuruluşu üyesi (İsrail, Nijerya, İran, Avustralya) mimar vardır.  

1.6.4. Mimarlık Eğitimi ve Toplum 

Öğrenciler, devlet kurumlarında veya özel sektörde mimarlık mesleğini, tasarım, üretim 
veya şantiye alanı gibi birçok farklı alanda çalışabilecek veya akademik kariyer 
yapabilecek kapasitede  mimarlık eğitimi alıyorlar. Dolayısı ile  öğrencilerin tam 
donanımlı ve yetkin bireyler olarak çalışmaya başlamalarını sağlamak için, eğitim 
kurumlarının mesleki alanlardan haberdar olması, mesleki topluluklarla yeterli ve etkili 
bir kurumsal ilişkiye sahip olmaları esastır. Ayrıca, eğitim programları, eğitimini 
başarıyla tamamlayan mezunlarının, hızla değişen koşullara ve mezuniyet sonrası 
ihtiyaçlarına ayak uydurma yeteneğini kazanmasına olanak sağlanmalıdır. Bu anlayış 
doğrultusunda misyonunu üstlenen DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, ulusal 
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ve uluslararası meslek kuruluşlarıyla temas halindedir ve meslek organlarıyla 
işbirliğine önem vermektedir. 
 
1.6.4.1 Mesleki topluluklarla ne tür ilişkiler kurulduğu 
Öğrenciler mimarlık eğitimini, resmi kurumlarda veya özel sektörde tasarım, üretim ve 
yapılaşmış çevre ile ilgili farklı birçok alanda mimarlık mesleğini icra edebilmek veya 
akademik kariyer sahibi olabilmek için almaktadırlar. Öğrencilerin, tam donanımlı 
yetkin bireyler olarak hayata atılabilmelerini sağlamak için, eğitim aldıkları kurumların, 
meslek alanının nabzını tutulması bağlamında meslek toplulukları ile etkin ve yeterli 
düzeyde kurumsal ilişki içinde olmaları gereklidir. Bunun yanında eğitim programı, 
eğitimlerini başarı ile tamamlayanların mezuniyet sonrasında süratle değişen koşullara 
ve gereksinimlere ayak uydurabilme becerisini edinmelerini sağlamalıdır. Bu anlayışda 
olan DAÜ- Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, ulusal ve uluslararası meslek 
kuruluşları ile iletişim içinde olup, meslek odaları ile işbirliğine önem vermektedir. Buna 
ek olarak, mimarlık mesleğini yönlendiren Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve Avrupa 
Mimarlık Konseyi (ACE) gibi kurumların faaliyetleri ve önerileri de izlenmekte ve 
dikkate alınmaktadır. 
Bu noktadan hareketle raporun bu kısmında, Mimarlık Fakültesi ve Mimarlık 
Bölümü’nün kurumsal düzeyde meslek toplulukları ile kurduğu ilişkiler; serbest 
mimarların eğitimde görev almalarının nasıl sağlandığı anlatılacaktır. Bunun yanında, 
öğrencilere yaşam boyu uygulama ve araştırma yoluyla mimarlık bilgilerini artırma 
ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğinin nasıl öğretildiği; mimar, kamu, hizmet alıcısı ve 
yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda uzlaştırıcı olması gerektiğinin ve 
öğrencilere mesleğe güvenilirliği sağlayacak etik kuralların nasıl öğretildiği konularına 
da yer verilecektir. 

Bu hedefler doğrultusunda, başarılı öğrencileri çalışmalarını ulusal ve uluslararası 
düzeyde sunmaya teşvik ederek gelecekteki mesleklerinin büyüme ve gelişmesine 
başlamıştır. Örneğin, ARCH 492  Graduation Project- Öğrenciler, araştırma görevlileri 
ve öğretim elemanları tarafından seçilen başarılı öğrenci projeleri ulusal ve uluslararası 
yarışmalara gönderilir. 
 
Kurumsal İlişkiler 

Öğrencileri verimli bir meslek yaşamına hazırlamak için DAÜ Mimarlık Fakültesi, 
Bölüm ve Fakülte düzeyinde meslek odaları (Türkiye Mimarlar Odası ve K.K.T.C 
Mimarlar Odası) ile sıkı bir işbirliği içindedir. Bunun yanı sıra, Uluslararası Mimarlar 
Birliği (UIA) ve Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) gibi mimarlık mesleğini yönlendirmekte 
olan kurumların çalışma ve önerileri de takip edilmekte ve dikkate alınmaktadır. 

Türkiye Mimarlar Odası tarafından düzenlenmekte olan ‘Mimarlık ve Eğitim 
Kurultayları’na Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı düzeyinde katılımcı olarak, K.K.T.C’de 
iki kez düzenlenen ‘Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’na düzenleyici ve katılımcı olarak 
katkı konulmuştur. Mimarlık Eğitimi ve pratiğinin yeniden yapılanmasına ilişkin olarak 
gündemde olan beş yıl asgari eğitim tartışmaları dikkate alınarak Mimarlık Bölümü 
tarafından 2010- 2011 Akademik Yılında bir yıllık tezsiz yüksek lisans programı 
başlatılmış olup, mimarlık eğitimi süresinin 4+1 olarak değiştirilmesi durumunda gerekli 
değişim için ön hazırlıklar tamamlanmış bulunmaktadır. 
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Serbest Mimarların Eğitime Katkısı 

Yürütülmekte olan eğitim programı, Mimarlık Bölümü’nün vizyon ve misyonunda yer 
alan ‘Öğrencilerin mesleki yetkinliğe sahip, kişilikli mimarlar olmalarının sağlanması’ 
bağlamında kurgulanmış, programı oluşturan dersler, içerikleri, ve öğrenme çıktıları bu 
doğrultuda oluşturulmuştur. 

Programın mimarlık eğitimi ve mimarlık mesleği ile ilişkisi açısından değerlendirilmesi 
yapılırken, ilk olarak programın kurgulanması ve yürütülmesi sürecinde özelde Avrupa, 
genelde dünyada eğitim ve meslek ilişkisi konudaki eğilim ve üzerinde durulan 
noktaların takip edilmekte olduğunu vurgulamakta yarar görülmektedir. 

Hanya - Girit’te her yıl Eylül ayında gerçekleştirilmekte olan ve DAÜ Mimarlık 
Fakültesi’nin üye olarak Dekanlık düzeyinde sürekli olarak katılmakta olduğu EAAE-
ENHSA Mimarlık Okulları Başkanları Toplantılarında bir çok kez (i.e.Eylül 2008- 11. ve 
Eylül 2009’daki 12. Toplantı) eğitim ve meslek pratiği ilişkisi üzerinde önemle 
durulmuştur. 12. toplantıda ‘Eğitim ve Pratik’ oturumunda ACE (Avrupa Mimarlar 
Konseyi) ve AIA (Amerika Mimarlar Enstitüsü) temsilcileri mimarlık pratiğinin mimarlık 
eğitiminin ilk yıllarından itibaren eğitimin bir parçası haline getirilmesinin önemine işaret 
etmişlerdir. Aksi takdirde mimarlığın ‘beşeri bilim’ olmaktan öteye gidemeyeceği ifade 
edilmiştir. 

Bu konunun öneminin bilincinde olan Mimarlık Bölümü, gerek eski programın 
yürütülmesinde, gerekse şu anda yürütülmekte olan program kapsamında,  tasarım 
stüdyolarında ve bazı kuramsal derslerde yarı-zamanlı olarak serbest çalışan 
mimarlardan katkı almaktadır. Bunun yanı sıra mezuniyet projesi jürisi ağırlıklı olarak 
KTMMOB Mimarlar Odası temsilcileri ve diğer mimarlık okulları öğretim üyelerinden 
davet edilerek kurulmaktadır. 

Tasarım Stüdyoları 

2016-2017 Akademik Yıl Güz ve Bahar dönemlerinde, bütün tasarım stüdyoları meslek 
pratiğinde önemli yerleri olan yarı zamanlı öğretim elemanları ile desteklenmektedir. 

Kuramsal Dersler 

Pratikten gelen öğretim elemanlarının katkı koyduğu kuramsal dersler aşağıdaki 
gibidir:  

- Farc103 – Graphic Communication I; 
- Farc104 - Graphic Communication II; 
- Farc113- Introduction to Design 
- Farc142- Introduction to Design Technology; 
- Arch114- Human and Socio-Cultural Factors in Design; 
- Arch243- Architectural Construction and Materials - I; 
- Arch281- Computer Aided Design – I; 
- Arch244- Architectural Construction and Materials -I;  
- Arch347- Architectural Construction and Materials -III; 
- Arch385- Digital Communication in Architecture; 
- Arch342- Working Drawing; 
- Arch416- Professional Issues İn Architecture.  
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Mezuniyet Projesi 
Diğer tasarım derslerinden farklı olarak serbest stüdyo biçiminde yürütülmekte olan 
Mezuniyet Projesi jürilerine davet edilen mimarlar, jüri üyeliği yapmaktadırlar. Bu 
bağlamda Mezuniyet Projesi jürisi uzun zamandan beri serbest çalışan mimarlar 
tarafından desteklenmektedir ve 2016-2017 Güz ve Bahar  Dönemleri de buna dahildir. 
Öğrenciler, mezuniyet projesini sadece öğretim üyelerinin değil, serbest çalışan 
mimarların (Çeşitli Mimarlar Odası Başkanları, ödüllü ve deneyimli mimarlar) da onayı 
ile bitirmekten gurur duymaktadırlar. 
 
1.6.4.2. Mimarlık Eğitimi ve Yaşam Boyu Uygulama ve Araştırma  
Öğretim elemanları, yaşam boyu eğitimin her alanda olduğu gibi mimarlık alanında da 
büyük bir önem kazanmış olduğu bilinci içinde özellikle tasarım stüdyolarında 
öğrencileri bu konuda bilinçlendirme çabası içindedirler. Bu genellemenin dışında 
gerek tasarım derslerinde, (ARCH 291- Architectural Design Studio I, ARCH 292- 
Architectural Design Studio II, ARCH 391- Architectural Design Studio III, ARCH 392 
Architectural Design Studio IV, ARCH 491 Architectural Design Studio V, ARCH 492- 
Graduation Project), gerekse  kuramsal derslerin bir kısmında (FARC 104- Graphic 
Communication II, FARC 113-Introduction to Design, ARCH 225-History and Theories 
of Architecture- I, ARCH 226-History and Theories of Architecture- II , ARCH 252- 
Theory of Urban Design, ARCH 311-Principles of Conservation and Restoration, 
ARCH 235- Introduction to Tectonics of Structural Systems, ARCH 416-Professional 
Issues in Architecture, ARCH 449- Economic and Managerial Issues in Architecture) 
öğretim izlencesi ve öğrenme çıktılarından ve öğretim üyelerinin geribildirim 
sonuçlarından da  görülebileceği gibi, yaşam boyu uygulama ve araştırma yoluyla 
mimarlık bilgilerini artırma ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiği öğretilmektedir (Tablo 
1.6.4.2.1). 

Bu konunun derslerde nasıl öğretildiği konusunda öğretim elemanlarının bir kısmından 
gelen geribildirimler aşağıdaki gibidir: 

- FARC 102- Introductory Design Studio: Öğrencilere tasarımla içiçe olan 
etkenler hakkında bilgi verilmektedir. Her geçen gün oluşan değişim ve 
dönüşümle birlikte tasarımın yenilendiğinin ve bu sebepten dolayı tasarımcıların 
da kendilerini güncellemek için yenilikleri takip edip, araştırma yapmalarının 
önemi belirtilmektedir. Dönem projesine paralel olarak verilen araştırma 
projeleri bunu teşvik etmektedir. 

- FARC 104- Graphic Communication II : Her geçen gün yeni çizim programları 
çıkmaktadır. Kişilerin de buna bağlı olarak, kendilerini yenilemeleri 
gerektiğinden bahsediliyor. 

- FARC 113- Introduction to Design: Bu dersin ana konularından biri olan tasarım 
süreci, öğrencilere tasarımın çok boyutlu, çok-displinli yapısı ve her zaman daha 
iyiye ulaşılabileceği, sürekli devam eden bir süreç olarak aktarılıyor. Bu 
doğrultuda öğrencilerin kendi stüdyo deneyimleri doğrultusunda ve 
uygulamadan örneklerle bu süreç tamamlandıktan sonra bile takip edilmesi / 
çeşitli girdilerle herzaman güncelleşmesi / desteklenmesi gerekliliği anlatılıyor.  

http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=ARCH252
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH311
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH449
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- ARCH 291- Architectural Design Studio I: Kritikler sırasında mimarlık ve 
mimarlık ürünü ile ilişkili bilgileri tasarımda nasıl kullanabilecekleri; ve bu 
süreçteki öznellik; ve de bilginin tasarım süreci içinde yorumlanma ve 
dönüştürülmesi gerektiği bu yolla da bilginin yeniden üretilebileceği üzerinde 
duruluyor. Bir anlamda tasarım bilgisinin kişiye, yaklaşıma ve de sürece özel 
yönünün altı çiziliyor. 

- ARCH 225- History and Theories of Architecture- I: Mimarlığın sadece tasarım 
yapma olmadığı, başka mimarların da neler yaptıklarını takip etmeleri ve 
özellikle dünya mimarlık kültür mirasının evrensel olarak kabul ettiği eserleri 
bilmeleri ve incelemeleri gerektiği düşüncesi derste verilmeye çalışılmaktadır. 

- ARCH 235- Introduction to Tectonics of Structural Systems: Derste araştırma 
yapılıyor ve teknolojinin hızla değiştiği, bu yüzden teknik konularda araştırma 
bilgisinin kaçınılmaz olduğu öğrencilere söyleniyor.  

- ARCH 292- Architectural Design Studio II: Öğrenciler tasarıma başlamadan 
önce konu araştırması yapıyorlar. 

- ARCH 226- History and Theories of Architecture- II: Mimarinin bir yaşama 
sanatı olduğu, ve hayata özgün bir bakış ve tutarlı bir duruş geliştirdiği, bu 
anlayışınsa hayat boyunca sürdüğü anlatılmaktadır. 

- ARCH 252- Theory of Urban Design: Ödevler için araştırmanın önemi 
vurgulanırken, yaşam boyu araştırmanın önemi üzerinde de duruluyor. 

- ARCH 311- Principles of Conservation and Restoration: Koruma ile ilgili kurallar 
ve uygulamalar sürekli değişmekte olup bunların sürekli takip edilmesi gerekliliği 
vurgulanmaktadır. 

- ARCH 491- Architectural Design Studio V: Her mimari proje bir araştırmadır. 
Öğrencilere meslek hayatlarında da üstlendikleri projeler için araştırma 
yapmaları anlatılır. 

- ARCH 492- Graduation Project: Bitirme Projesi kapsamında örneklerin 
araştırılması, malzeme seçimi, detay tasarımı ve benzeri konularda araştırma 
yapmaları gerekmektedir. Çünkü, tasarım problemlerini bu açılardan kapsamlı 
olarak irdelemek ve bunu ifade etmek durumundadırlar. Öğrenciden beklenilen 
uygulanabilir bir tasarımın çeşitli yönlerden ve çeşitli ölçeklerde irdelenmesidir. 
Bu yüzden daha çok araştırma yapmaları gerektiğinin farkında olmaktadırlar. 
Her bilginin araştırmadan edinilemeyeceğini, veya bir yerden alınıp doğrudan 
kullanılamayacağını öğrenmiş oluyorlar. Burada, tasarım bilgisinin kişiye, 
yaklaşıma ve de sürece özel yönü ortaya çıkmış oluyor. 

Yukarıdaki veriler analiz edildiğinde, uygulama ve araştırma yolu ile öğrenmenin 
yaşam boyu sürecek bir tavır olması gerektiği konusunun öğrencilere DAÜ Mimarlık 
Bölümü’nde nasıl aktarıldığının üç temel başlık altında incelenebileceği görülür. 
Bunların ilki değişim ve bilgi miktarının büyümesi bağlamında (teknolojinin, mimarlığın, 
bilgisayar programlarının, kural ve uygulamaların değişimi), ikincisi modern mimar 
adayları olarak entellektüel bir süreç şeklinde bilgilenmeye devam etmenin mimarlık 
mesleği için önemi bağlamında, üçüncüsü ise daima bir tekil durum araştırması 
gerektiren tasarım uygulamasının her defasında ayrı bir araştırma gerektireceği 
bağlamındadır.  

 

http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=ARCH252
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH311
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Tablo 1.6.4.2.1. Dersler ve Mimarlık Mesleği 
 Tasarım, 

İletişim 
Kuram, Tarih, 
Kültür ve 
Sanat 

Çevre 
ve Kent 

Yapı Bilimleri 
ve 
Teknolojileri 

Mesleki 
Çalışmalar, 
Yönetim ve 
Ekonomi 

d.2) Öğrencilerin yaşam 
boyu uygulama ve 
araştırma yoluyla mimarlık 
bilgilerini artırma 
ihtiyaçlarını karşılamaları 
gerektiğinin öğretilmesi 

Farc 102 
Farc 104 
Arch 291 
Arch 292 
Arch 391 
Arch 392 
Arch 491 
Arch 492 
 

Farc 113 
Arch 225 
Arch 226 
Arch 311 
 

Arch 252 Arch 235 Arch 416 
Arch 449 
 

d.3) Öğrencilerin takım 
çalışması 
gerektiren işlerde rollerini 
ve farklı disiplinlerin 
sorumluluklarını 
kavramaları 

Farc 102 
Arch 291 
Arch 292 
Arch 391 
Arch 491 
Arch 492 

Farc 113 
Arch 225 
Arch 226 
Arch 311 
 

Arch 252 
Arch 461 

Arch 235 
Arch 243 
Arch 244 
Arch 348 

Arch 290 
Arch 416 
Arch 449 

d.4) Mimar, kamu, hizmet 
alıcısı ve yüklenici 
arasında çıkabilecek 
anlaşmazlıklarda, mimarın 
uzlaştırıcı olması 
gerektiğinin öğretilmesi 

Arch 292 
Arch 492 

Arch 225 
Arch 311 
 
 

 Arch 235 
Arch 243 
Arch 244 

Arch 416 
Arch 449 

d.5) Öğrencilere mesleğe 
güvenilirliği sağlayacak 
etik kuralların öğretilmesi 

Farc 102 
Farc 104 
Arch 291 
Arch 292 
Arch 492 

Arch 225 
Arch 311 

Arch 252 Arch 235 Arch 416 
Arch 449 

FARC 102- Introductory Design Studio ARCH 291- Architectural Design Studio I, ARCH 292- 
Architectural Design Studio II, ARCH 391- Architectural Design Studio III, ARCH 392-Architectural 
Design Studio IV, ARCH 491- Architectural Design Studio V, ARCH 492- Graduation Project, FARC 
104- Graphic Communication II, FARC 113-Introduction to Design, ARCH 225-History and Theories of 
Architecture- I, ARCH 226-History and Theories of Architecture- II , ARCH 235- Introduction to Tectonics 
of Structural Systems, ARCH 252- Theory of Urban Design, Arch 290- Summer Practice II, ARCH 311-
Principles of Conservation and Restoration, Arch 348- Building and Environmental Systems in Architecture 
, ARCH 416-Professional Issues in Architecture, ARCH 449- Economic and Managerial Issues in 
Architecture, Arch 461-Landscape Architecture 

1.6.4.3. Mimarlıkta Takım Çalışması ve Farklı Disiplinlerin Sorumlulukları 
Kollektif bir eylem olan mimarlık, dayanışma kültürü gerektirir. Bir meslek olarak 
mimarlık, inşaat, makine, elektrik elektronik mühendisliği ile sıkı bir işbirliği içindedir. 
Bunun yanısıra, bir disiplin olarak da sanat, toplum bilimleri, teknoloji, tarih, planlama 
gibi disiplinlerle içiçedir. Bir meslek ve bir disiplin olarak takım çalışması ve diğer 
disiplinlerle işbirliği gereksiniminin oluşu, bu konunun mimarlık eğitimi sürecinde 
öğretilmesini zorunlu kılmaktadır. 

2007’de KTMMOB Mimarlar Odası ve KKTC’deki Mimarlık Okulları tarafından 
gerçekleştirilen I. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı ‘Diğer Tasarım Gruplarıyla Ortak 
Çalışmalar’ grubu raporunda, mimarlıkta diğer disiplinlerle işbirliği ve çalışmanın 
önemi, eğitim temelinde ele alınmıştır. Bu çalışmada, program, ders içerikleri, alt yapı 
ve akademik kadro bağlamında mevcut durum değerlendirmesi yapılmış ve tasarım 
eğitiminde interdisipliner yaklaşımlara katkıda bulunacak öneriler geliştirilmiştir.  

http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH225
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=ARCH252
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH311
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH348
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH449
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH449
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Bu raporın hazırlanması sırasında program değerlendirilmesi sürecinde belirlenmiş 
bulunan mimarlık - diğer tasarım dalları ile ilişkili sayılabilecek mimarlık dersleri 
aşağıdaki gibidir:  

- ARCH 235- Introduction to Tectonics of Structural Systems, ARCH 236-
Tectonics of Flexural Structures ve ARCH 337-Tectonics of Form Resistant 
Structures inşaat mühendisliği ile ilgili dersler; 

- Arch 290- Summer Practice II (Yaz Stajı)- inşaat mühendisliği ile ilgili ders. 
- ARCH 311- Principles of Conservation and Restoration Koruma ve Restorasyon 

İlkeleri; 
-  ARCH 252- Theory of Urban Design, “kentsel tasarım” ve “peyzaj mimarlığı” ile 

yakından alakalı dersler; 
- Arch 348- Building and Environmental Systems in Architecture- Makine 

mühendisliği ile ilgili ders; 
- ARCH 449-  inşaat mühendisliği ile ilgili ders; 
- Arch 461- Landscape Architecture – Peyzaj Mimarlığı ile ilgili ders; 
 

Akademik personelle programın yaklaşımı hakkında yapılan araştırmalara göre, diğer 
disiplinler ile işbirliği konusu, çoğunlukla teknoloji (yapı ve kontrüksiyon; ARCH 235-
Introduction to Tectonics of Structural Systems, ARCH 244- Architectural Construction 
and Materials - II) ve ekonomi ile ilgili (ARCH 449- Economic and Managerial Issues 
in Architecture) derslerde vurgulanmaktadır. ARCH 392- Architectural Design Studio 
IV, ARCH 491- Architectural Design Studio IV- ve ARCH 492- Graduation Project- 
stüdyolarına inşaat ve makine mühendisleri davet edildiğinden, bu derslerde mimarlık 
ve mühendislik disiplinleri arasındaki işbirliği vurgulanmaktadır. Bu araştırmadan elde 
edilen bazı alıntılar ise şöyledir: 
 
FARC 102- Introductory Design Studio - Grup çalışmaları, işbirlikçi bir ortam yaratır. 
Ayrıca haftalık eleştiriler sırasında işbirliğine dayalı çok disiplinli ortamın önemi 
vurgulanır. 
 
FARC 113- Introduction to Design-  Ders Fakülte dersi olduğu için ve iki farklı bölümden 
öğrenci profiline sahip olduğundan dolayı gerek sınıf tartışmaları gerekse ödevlerde 
her öğrenci farklı ölçek ve alanlardan sorumlu olup birbirleri ile ortak çalışmalar 
yürütüyorlar. 
 
ARCH 235- Introduction to Tectonics of Structural Systems: Bu ders taşıyıcı 
sistemlerle ilgili olduğundan, mimarların inşaat mühendisleriyle işbirliği içinde binalarını 
tasarladıklarını öğrencilere anlatılmaktadır. Bu işbirliğinin ekonomik amaçlar kadar 
yenilikçi amaçlar için de kullanılabileceği söylenmektedir. 
 
ARCH 252- Theory of Urban Design: Kentsel Tasarım Teorisi: Grup ödevi yaptırılması 
ile takım çalışmasına ilişkin becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
ARCH 244- Architectural Construction and Materials - II: Architectural Construction 
and Materials II: Tasarım ve yapım aşamalarında yer alan takım elemanları stüdyoda 
öğrencilere açıklanmaktadır. 
 
ARCH 311- Principles of Conservation and Restoration: Tarihi bir yapının stürüktürü 
ile ilgili bir mühendise, tarihi geçmişi ile ilgili sanat tarihçisi veya mimarlık tarihçisine 

http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH311
http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=ARCH252
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH348
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH244
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH244
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH449
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH449
http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=ARCH252
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH244
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danışmak gerektiği, farklı disiplinlerden uzmanlarla çalışmaları gerektiği, mimarın 
sorumluluğunun hangi noktalarda olduğu öğretilmektedir. 
 
ARCH 416- Professional Issues in Architecture: Mesleki yetki ve uygulama prosedürleri 
konusunda bilgiler bu ders kapsamında verilmektedir. 

ARCH 449- Economic and Managerial Issues in Architecture: Bu derste öğrenciler tüm 
inşaat sürecinin aşamalarını, süreç boyunca kullanılabilecek kaynakları ve bu süreçte 
mimarların rollerini öğrenirler. Tasarım ekibinin üyeleri, gerçek bir projenin katılımcıları, 
proje yönetimi, inşaat yönetimi, finansal yönetim ve zaman yönetimi bu derste 
açıklanır. Böylece öğrenciler mimarların uygulamada üstlendiği çeşitlilik ve işbirlikçi 
rolleri anlamış olurlar. 
 
ARCH 491- Architectural Design Studio V: Bu ders başkalarıyla olan işbirliğine 
odaklandığından, öğrencilere projenin, inşaat ve makina mühendisleriyle işbirliği içinde 
tasarlanması gerektiği öğretilmektedir.  
 
ARCH 492- Graduation Project: Öğrenciler, inşaat ve makine mühendisleriyle temas 
kurarak mimari süreçlerde tasarımcı olarak nasıl yer alabileceklerini görmektedirler. 
 
1.6.4.4. Mimar, Kamu, Hizmet Alıcısı ve Yüklenici Arasında Çıkabilecek 
Anlaşmazlıklarda Uzlaştırıcılık 
Farklı müşterilerin ve toplulukların çoklu gereksinimlerini karşılayan, tasarıma dayalı 
çözümleri savunmak, devam ettirmek ve değerlendirmek için öğrenciler işbirliği, yardım 
ve ortak karar alma konularında yönlendirilirler. Üniversitede okudukları yıllar boyunca, 
DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri, hem dersler kapsamında hem de ders dışı etkinlikler 
olarak organize edilen çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmaktadırlar. Bu 
bağlamda öğrenciler, bireysel ve toplu olarak farklı gruplar halinde çalışmak, birlikte 
kararlar almak, eleştirel bir bakış açısı geliştirmek, girişimlerde bulunmak konularında 
kendilerini geliştirmektedirler. Böylece çeşitli kurum, disiplinler, kültürler ve bilgi 
seviyelerinden öğrenci grupları içerisinde elde edilen tecrübelerle öğrencilerin 
kişiliklerini geliştirip mesleğe hazırlamak amaçlanmaktadır. 
 
Programın misyonunda ‘mesleki sorumluluk bilinci olan profesyonel mimarlar 
yetiştirilmesi’ öngörülmektedir. Mesleki sorumluluk sahibi olan profesyonel mimarların 
ise her türlü ortamda uzlaştırıcı olmayı başarabilmeleri beklenir. Bu konular, daha çok 
tasarım derslerinde (ARCH 291- Architectural Design Studio I, ARCH 292- 
Architectural Design Studio II, ARCH 391- Architectural Design Studio III, ARCH 392 
Architectural Design Studio IV, ARCH 491 Architectural Design Studio V, ARCH 492- 
Graduation Project) ele alınmaktadır. Aynı zamanda bazı kuramsal derslerde de 
değinilmektedir. ARCH 114 -Human and Socio-Cultural Factors in Design- dersinde 
müşteri beklentileri üzerinde durulmaktadır. Mesleki çalışmalar sırasındaki uzlaştırıcı 
rol ise, Yönetim ve Ekonomi grubundaki derslerde ele alınmaktadır. ARCH 449- 
Economic and Managerial Issues in Architecture dersinin öğrenme çıktıları incelendiği 
zaman, büyük bir bölümünün inşaat yönetimine ayrıldığı görülecektir. Aynı şekilde 

ARCH 416-Professional Issues in Architecture dersi kapsamında da meslek 
sorumluluğu, etik kurallar, ve paydaşlarla ilişkiler öğretilmektedir.  

http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH449
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH449
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Öğrencilere müşteri ve toplum beklentilerine saygı göstermelerinin öğretilmesi 
gerekmektedir.  Öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili olarak bu konudaki 
geribildirimleri aşağıdaki gibidir: 
 
ARCH 235- Introduction to Tectonics of Structural Systems: Mimarın ekip başı olduğu  
vurgulanmakta, ama uzlaşı konusuna girilmemektedir. 
 
ARCH 243- Architectural Construction and Materials - I: Şantiye gezilerinde oluşacak 
problemlerin kaynağı, tarafları ve alternatifler geliştirilerek çözümlenmesi gerektiği 
anlatılmaktadır. 

 
ARCH 311- Principles of Conservation and Restoration: Kentsel alanda ve mimari 
ölçekte olan tüm koruma projeleri farklı kurumlardaki süreçlerden geçerek uygalama 
izni almaktadır. Bu süreçlerin tamamlanmasının mimarın sorumluluğunda olduğu ve 
bu süreçlerde çıkabilecek sorunlarla mimarın ilgilenmesi gerektiği anlatılmaktadır. 
 
ARCH 491- Mimari Tasarım Stüdyosu V: Öğrencilerin bina programlarını kendilerinin 
üretmeleri ve tasarım sürecinde bu programa saygılı olmaları beklenmektedir. 
 
ARCH 492- Graduation Project: Bina maliyeti konusu jüri esnasında sorgulanmaktadır.  
 
1.6.4.5 Mesleğe Güvenilirliği Sağlayacak Etik Kurallar 
Mimarlık mesleğine güvenilirliği sağlayacak etik kurallar üç temel grup altında 
toplanabilir. Bunlardan ilki ilgili sözleşme ve mevzuata uyum ile ilgilidir. İkincisi nitelik 
sorununu kapsar. Üçüncüsü ise müşterinin talebi ve mimarın hizmeti sonucunda 
etkilenen toplumsal çıkarların korunmasıdır. 

Hazırlanan sözleşmeye, Mimarlar Odası ve diğer ilgili meslek kuruluşlarının getirdiği 
kurallara ve mevzuata uyulması etkili bir etik tavırdır. Sözleşmede vaadedilen 
hizmetlerin zamanında ve tam olarak verilmesi gerekir. Mimarlık Bölümü’nün tasarım 
dersleri genel olarak öğrencilerden istenenlerin ve saptanmış olan zamanlamanın 
kontrol altında tutulmaya çalışıldığı ortamlar oluştururlar. Eksik proje ya da geç teslim 
yapıldığında bu durum gözönüne alınarak değerlendirme yapılır. Aynı özen teorik 
dersler için de sözkonusudur. İstenenler zamanında ve önceden tanımlanmış bir içeriği 
kapsayacak şekilde değerlendirilir ve hoca ile öğrenci arasında yazılı bir anlaşma 
niteliği taşıyan ders içeriğine tüm taraflar uyarlar. Örnek olarak ARCH 235 -Introduction 
to Tectonics of Structural Systems- dersi ile ilgili geribildirim formunda yer alan 
“vadettiğim süreçlere uyacağımı herzaman taahhüt ediyorum. Öğrencileri de bu 
konuyu sorgulamaya…. teşvik ediyorum.” denilmektedir. Uyulması gereken 
yönetmelikler, şartnameler ve her tür mevzuat da yine bu grup etik kurallar arasında 
ele alır. ARCH 235- Introduction to Tectonics of Structural Systems- dersinin ders 
içeriğinde görülebileceği gibi, bu derste deprem konusuna yer verilmekte ve ilgili 
yönetmelik ve şartnamaler üzerinde durulmaktadır. Aynı derste bina üretim işinde yer 
alan meslekler arası ilişki konusuna da değinilmektedir. Yine aynı şekilde  ARCH 243- 
Architectural Construction and Materials I-, ARCH 244- Architectural Construction and 
Materials II- ve ARCH 347- Architectural Construction and Materials III- derslerinin 
geribildirim formlarında “…mevzuatın kesinlikle dikkate alınması öneriliyor.” 
denilmektedir. ARCH 225- History and Theories of Architecture  I- dersinin geribildirim 
formunda genel bir akademik etik kuralı niteliğindeki “aşırmacılık yapmama” konusu 
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca özellikle mimari süreçler ve mevzuat konularını 

http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
http://ww1.emu.edu.tr/courses?code=ARCH235
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kapsayan ARCH 416- Professional Issues in Architecture- dersinin içeriği de 
“sorumluluklar ve etik kurallar” ifadesini içermektedir. 

Etik bir tavır olan nitelik sorununun gözetilmesi Mimarlık Bölümü tasarım derslerinin 
temel hedefidir. Bu durum tasarım derslerinin ders içeriklerinin sonunda yer alan 
zaman çizelgelerinin incelenmesi ile hemen anlaşılabilir. Çoğu tasarım dersinde 
dönemin yarısı nitelikli bir tasarım fikrinin geliştirilmesine ayrılmaktadır.  

- FARC 102- Introductory Design Studio- geribildirim formunda “tasarımda 
etiğin önemi proje sürecinde öğrencilere anlatılmaktadır.” denilmektedir.  

- FARC 104- Graphic Communication II- dersi geribildirim formunda da 
“çizimde etik kuralların olması gerektiğinden sözediliyor” denirken hem 
çizimin içermesi gereken bilgileri kapsaması gerekliliği, hem de çizimin 
niteliği kastedilmektedir.  

- ARCH 311- Principles of Conservation and Restoration- dersi geribildirim 
formunda ise “restorasyon projesine imza atan mimarın bu projenin 
gerekliliklerinden ve sonucundan sorumlu olduğunu ve ortaya çıkacak 
ürünün kendi adı ile anılacak olmasından dolayı işini ciddiye alıp kurallar 
çerçevesinde yapması gerektiği vurgulanmaktadır.” denilmektedir.  

Müşteri çıkarları ile toplumsal çıkarların birarada gözetilmesi konusu, müşterinin 
talepleri ile toplum için birer değer arzeden tarihi eserlerin, kentsel çevrenin, doğanın 
ve farklı toplumsal kesimlerin korunması gerekliliği arasında çelişki ortaya çıktığı 
zaman sözkonusu olur. Mimari bağlamın (context) gözetilmesi ise başlıbaşına mimari 
bir etik değerdir. Bağlamın gözetilmesi konusu ARCH 291- Architectural Design Studio 
I- ve ARCH 292- Architectural Design Studio II- derslerinde kapsamlı bir biçimde ele 
alınmaktadır. Bu durum ARCH 291- Architectural Design Studio I- ve ARCH 292- 
Architectural Design Studio II-  ders içerikleri ve teslim edilen proje örnekleri 
incelenerek değerlendirilebilir. ARCH 391- Architectural Design Studio III- ve ARCH 
392- Architectural Design Studio IV- derslerinde ise kentsel değerlerin korunması ve 
yakalanması hedeflenmektedir. Bu durum her iki dersin ders içeriklerinin incelenmesi 
ile değerlendirilebilir. 

Tarihi çevreye karşı duyarlılık konusu ARCH 225 (History and Theories of Architecture 
I) ve ARCH 226 (History and Theories of Architecture II) derslerinin konusudur. Ayrıca 
tüm tasarım stüdyolarındada bu değerler vurgulanmaktadır. ARCH 252- Theory of 
Urban Design, ARCH 311- Principles of Conservation and Restoration- derslerinde de 
benzer içirikler bulunmaktadır. 

ARCH 213- Ecological issues in Architecture- ise doğal çevrenin gözetilmesi ve 
sürdürülebilirlik konusu ile ilgili doğrudan ilgili olan kuramsal bir derstir. Bu derste temel 
ekolojik tasarım kavram ve prensipleri üzerinde durulur. Ekolojik  tasarım akımlarının 
temel nedenleri ve tartışmaları; sürdürülebilir mimarlık ve farklı boyutları 
tartışımaktadır.  

ARCH 246- Energy and Environmental Issues in Design- Ders içerik formu 
incelendiğinde mimari tasarımı etkileyen fiziksel çevre etkenlerinin ele alındığı 
görülmektedir. Bu konular  mimarlıkta çeşitli iklimsel denetim yöntemleri olarak 
özetlenebilir. 
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Aynı şekilde farklı toplumsal kesimlerin korunması konusu ARCH 391- Architectural 
Design Studio III- ve ARCH 392- Architectural Design Studio IV- dersleri kapsamında 
farklı kullanıcıları birarada içeren projeler verildiği için gündeme gelmektedir.  

1.6.5 Mimarlık Eğitimi ve Toplum 

Program misyonunda yer alan ‘çevreye ve topluma karşı duyarlılık’ konuları, ders 
içerikleri ve öğrenme çıktılarında ve verdikleri derslerle ilgili olarak öğretim 
elemanlarının geribildirimlerinde belirttikleri üzere çeşitli derslerde sağlanmaktadır.  

Örneğin FARC101- Basic Design ve FARC 102- Introductory Design Studio 
derslerinde, öğrencilerin model ve çizimler yaparken atık madde ve geri dönüşüm 
malzemeleri kullanmaları teşvik edilir. Yaz stajları (ARCH290- Summer Practice II ve 
ARCH390- Summer Practice III), öğrencilere kamu yararına katkıda bulunma imkânı 
sağlayacak mimarlar, müşteriler, sivil toplum örgütleri veya şantiye çalışanları ile 
görüşme fırsatı verir. Bir diğer örnek ise 2015-2016 güz döneminde ARCH 291- 
Architectural Design Studio I dersinde ekolojik konulardaki önemi artırmak amacıyla 
proje arazisi Eko köy olarak seçilen Bağlıköyde verilmiştir. Yerel Yönetimlerden 
görevliler ve yerel halkla bazı anketler yaparak tasarım önerilerini geliştirmiştirler. 
ARCH 292- Architectural Design Studio II- dersinde ise, CittaSlow üyesi olan 
Yeniboğaziçi'nde proje alanı verildi. Her iki projede de, öğrenciler yerel yönetimler 
tarafından düzenlenen seminerlerle bazı teknik bilgiler alarak tasarım önerisi 
geliştirdiler. Seçmeli ders kapsamında öğrencilere açık alanlarını iyileştirmeyi 
amaçlayan ARCH 461-Landscape Design- gibi bir peyzaj proje yarışması düzenlendi. 
Şehit Hüseyin Akıl İlköğretim Okulu'na bir katkı yapıldı. 
 
Seçmeli ders olan ARCH 461 - Landscape Design- dersi kapsamında, Şehit Hüseyin 
Akıl İlköğretim Okulu'nun açık alanlarının iyileştirilmesi amacı ile bir peyzaj projesi 
yapılmıştır.  
 
ARCH 449- Economic and Managerial Issues in Architecture- Ders içeriklerinde 
görülmektedirki çevresel, sosyal ve ekonomik zorluklarla ilgili farkındalık yaratmayı 
amaçlamaktadır. Buna ek olarak, çevresel konular, sosyal konum ve maliyet konuları 
tartışılarak bu bağlamda sürdürülebilir tasarım arasındaki bağlantıyı irdeler.  
 
ARCH 416- Professional Issues in Architecture- dersinde ise öğrencileri mesleki 
yaşamda kamu yararı yönetimsel sorunlar, hukuki meseleler ve etik kurallar 
çerçevesinde ihtiyaç programı hazırlanması, sözleşme tutanaklarının hazırlanması gibi 
konularını kapsamaktadır. Bu ders mimarlık etiği ve mimarların mesleki hayatta etik ve 
yasal konulara nasıl katkıda bulunduklarıda ele alıyor. 
 
Önceki bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de, öğretim üyelerinin vermekte oldukları 
derslerde, öğrencilerin toplum ve çevre sorunlarını anlayıp, uygun mimari ve kentsel 
tasarım kararları ile çözümler geliştirmeye nasıl hazırladıklarına ilişkin olarak  
geribildirimleri esas alınmış, ek olarak ders içerikleri de taranmıştır.  

Toplum ve çevre sorunlarının algılanması ve mimari ve kentsel tasarım kararlarının 
nasıl verileceğinin öğretilmesi konusunu irdelerken tasarım ve kuramsal dersler 
bağlamında önce genel bir değerlendirme yapılacak, daha sonra da derslerin 
programdaki sıralamasına göre geribildirimleri esas alarak ayrıntılara yer verilecektir.   

http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=FARC101
http://ww1.emu.edu.tr/dersler?code=FARC102
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Tasarım Dersleri: 

Öğrenme çıktılarının ve öğretim üyelerinin geribildirimlerinin taranması sonucunda, ilk 
mimari tasarım atölyesinde FARC 102- Introductory Design Studio- toplum ve çevre ile 
ilgili ‘farkındalık’ yaratılmaya çalışılırken, ARCH 291(Architectural Design Studio)’den 
başlayarak ARCH 492- Graduation Project- e kadar uzanan tasarım stüdyoları 
zincirinde bu konu, öğrenciler için Understanding/Anlama, ve 
Competence/Kullanabilme düzeyinde bilgi ve beceriler olarak, öğretim üyesi açısından  
ise Teaching/Öğretme ve Kullandırtma/Uygulama olarak giderek artan bir düzeyde 
çıktı olarak tanımlanmaktadır.   
 
Stüdyolar zinciri içinde kentsel tasarım ağırlıklı olarak kurgulanmış olan ARCH 391- 
Architectural Design Studio III- tasarım atölyesinde ise,  yerel coğrafya, kültür, kültür 
mirası, iklim, peyzaj ve ekonomi konularını öğrencilerin Competence/Kullanabilme 
düzeyinde bilgi ve beceriler olarak edinmeleri sağlanmaktadır.  
 
Kuramsal Dersler 
 
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, toplum ve çevre konularının işlendiği 
derslerin, tarih, sanat ve tasarıma giriş, tasarımda insan ve sosyo-kültürel faktörler, 
kentsel tasarım, yapı bilgisi ve malzemeleri, çevre kontrol, koruma ve restorasyon 
olduğu görülmektedir. Tasarım derslerinde olduğu gibi, kuramsal derslerde de 
öğrencilerin söz konusu ders içeriklerine, öğrenme çıktılarına da bağlı olarak, 
farkındalık, anlama ve kullanabilme düzeyinde bilgi ve beceri sahibi olmaları 
sağlanmaktadır.  
 
Bu genel saptama sonrasında, ağırlıklı olarak öğretim üyelerinin geribildirimleri olmak 
üzere, ders içerikleri ve öğrenme çıktıları da dikkate alınarak, derslerin fiziksel çevreyi 
şekillendiren çeşitli dinamikleri irdelemeyi nasıl öğrettiği, çevre sorunlarını azaltacak 
bilgilerin nasıl üretileceğinin öğrencilere hangi yöntemlerle anlatıldığı, kamu ve toplum 
yararı bilincinin öğrencilere nasıl kazandırıldığı, ders bazında açıklanmaya 
çalışılmıştır.  
 
2010 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen geribildirimlerine ve ders içeriklerine 
dayanarak, Mimarlık Eğitimi ve Toplum konusunun derslerimizde işleniş biçimi, üç 
başlık altında incelenebilir: Fiziksel çevreyi şekillerindiren çeşitli dinamikler hakkında; 
çevre sorunlarını azaltacak bilgilerin üretimi hakkında; ve kamu ve toplum yararı 
hakkında. 
 
1.6.5.1 Fiziksel Çevreyi Şekillendiren Çeşitli Dinamiklerin İrdelemesi  
FARC 102- Introductory Design Studio- Konu ile ilgili verilen dersler, yapılan gözlemler, 
analiz ve sunumlarla fiziksel çevreyi şekillendiren çeşitli dinamikler irdelenmektedir. 

FARC 113- Introduction to Design- Fiziksel çevreyi şekillendiren tasarım prensipleri, 
bu prensiplerin mekan tariflerindeki rolü, algılamadaki faktörler ile birlikte ele 
alınmaktadır. Bu doğrultuda çevre ile ilgili farkındalık geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

ARCH 213- Ecological Issues in Architecture- Bu ders kapsamında, tasarımda insan 
unsurunun önemi ile birlikte; bireysel, sosyal, ve kültürel faktörler irdelenmektedir. 
Sosyal ve kültürel yaşamda: çeşitli kullanıcı gruplarındaki bireyler arası etkileşim, 
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kentsel mekan da dahil farklı mekanlar bağlamında incelenir. Kültürel farklılıklar ve 
insan davranışı ilişkileri: sosyal normlar ve karmaşık hiyerarşik ilişkilerin çeşitli ortam 
ve mekanlarda tasarım çözümlemelerine yansıması irdelenir. Dersin ana vurgusu, 
öğrencilerin mekan tasarım süreci içinde insan faktörünün rolü ve önemi konusunda  
bilinçlendirilmesi üzerinedir. 
  
ARCH 225- History and Theories of Architecture I- Mimarlık tarihinde sosyal yaşam ve 
çevresel özelliklerin de yapıların ve yerleşim planlaması üzerindeki etkisi, ve daha 
sonra gelişen teknolojiden etkilenmeleri anlatılmaktadır. 

ARCH 226- History and Theories of Architecture II- Mimarlık Tarihi ve Teorileri II:  
Mimari ürünün oluşumunu etkileyen dinamiklerin varlığı tüm dönem boyunca derslerde 
işlenmektedir. Bu dinamiklerin çeşitliliği, örneğin politik, dini/ruhani, sosyo-ekonomik, 
teknolojik  vb. anlatılmakta, ve mimarinin oluşumu ve gelişimindeki vazgeçilmez rolleri 
irdelenmektedir. Ayrıca, bu dinamiklerin neler olduğu ve özel bir mimari stili nasıl 
etkiledikleri sıklıkla sınavlarda sorgulanmaktadır. 
 
Arch 235- Introduction to Tectonics of Structural Systems- Sadece yer-çekimi, zemin 
özellikleri ve deprem bağlamlarında çevre konusu işlenmektedir.  
 
ARCH 252- Theory of Urban Design-  Ödevler bu dinamikleri öğrenmelerine yönelik 
olarak verilmektedir.  
ARCH 243- Architectural Construction and Materials I, ARCH 244- Architectural 
Construction and Materials II, ve ARCH 347- Architectural Construction and Materials 
III- Fiziksel çevre adı altında yer alan konular öğrencilere anlatılmaktadır. Örneğin bina 
temelinin toprak çeşidi ile ilişkilendirilmesi. 
 
ARCH 246- Energy and Environmental Issues in Design- Bu derste mimari tasarımı 
etkileyen fiziksel çevre etkenleri ele alınmaktadır. Konular: Enerji sorunları ve kullanıcı 
konforu açısından iklim konularıdır.   

ARCH 291- Architectural Design Studio I- Önerilen tasarımın içinde yer aldığı bağlamın 
özellikleri çerçevesinde bu konulara değinilmektedir. 

ARCH 292- Architectural Design Studio II- Dersin ana vurgusu içinde binanın yerel 
fiziksel çevresi ve konumu, doğanın tasarımla bütünleşmesi, güneş-rüzgar yönlerine 
ve diğer iklim özellklerine göre tasarım, mekan gereksinimlerini ilgilendiren toplumsal 
faktörler yer alır ve analizler sırasında çevre irdelenmektedir. 

ARCH 311- Principles of Conservation and Restoration- Bina restorasyonunda veya 
kentsel alanda yapılacak koruma projelerinde çevreden kaynaklanan problemler 
tartışılarak bu problemlerin bina veya kentsel alan üzerindeki olumsuz etkilerinin nasıl 
giderilebileceği  konusunda bilgiler aktarılmaktadır.  

ARCH 391- Architectural Design Studio III- Kentsel-yapılaşmış çevre içinde 
konumlanmış, çok katlı, orta derecede işlevsel ve mekansal karmaşıklığa sahip, bu 
mimarinin gereği olan strüktür ve çevre kontrol sistemlerinin, malzeme ve iklimin, enerji 
bilincinin, kentsel çevre ve yapı yönetmeliklerinin dikkate alındığı yapıların tasarımına 
yönelik becerileri kazandırmayı amaçlayan atölyede, projeden beklentiler arasında 
konuyla ilgili bir ön araştırma da vardır. Bu araştırma doğal ve yapılaşmış çevre, sosyo-
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ekonomik çevre bağlamında yapılan ayrıntılı analizler sonucunda sistematik bir 
biçimde edinilen bilgileri içerir.   

ARCH 392- Architectural Design Studio IV- Bu stüdyo dersi öğrenciye, kentsel çevrede 
konumlanmış, tüm kentsel sorunları dikkate alan, işlevsel ve mekansal nitelikleri 
yüksek bir binalar kompleksi tasarımına yönelik becerileri kazandırmayı 
amaçlamaktadır. Dersin ana vurgusu, bina kompleksinin özellikle kentsel çevreyle 
entegrasyonunu dikkate alan bir tasarım kavramı (concept) üzerinedir. Ayrıca, mevcut 
çevre elemanlarına, özellikle tarihi çevreye duyarlı, ancak çağdaş niteliği yakalamayı 
başaran, toplumsal faktörleri, açık ve yarı açık mekanlar hiyerarşisini, bu bağlamda 
kent mobilyaları ve peyzajı, binaların yönlenmesini, vaziyet planındaki 
organizasyonlarını, iklim koşullarını, özel ve kamuya açık alanlar ilişkisini, araç ve yaya 
trafiğini, duruma uygun yapı sistemleri ve malzemelerini ve kentsel çevre ve yapı 
yönetmeliklerini dikkate almak da dersin beklentileri arasındadır. 
ARCH 491- Architectural Design Studio V- Bu konular fiziksel çevre derslerinde 
anlatıldığı gibi tasarım derslerinde de uygulaması yapılmaktadır. Öğrencilerden bu 
konularda projelerine özgü çözümler bulması istenmektedir. 
ARCH 492- Graduation Project- Önerilen tasarımın içinde yer aldığı bağlamın 
özellikleri çerçevesinde bu konulara değinilmektedir. Çünkü öğrenciler önerilerinin 
somut koşullara uygun olması gerektiğini bilmektedirler. Kendileri için üretilen arsa 
verilerinin yanı sıra tüm koşulları (çevrenin somut ve soyut özelliklerini, imar 
yönetmelikleri ve yapılaşma kararlarını) bilmek ve araştırmak durumunda olduklarını 
bilmektedirler. Ve jürilerde her türlü görselleştirme araçları (çizimler ve maketler) 
üzerinden bu konular sorgulanmaktadır. Genellikle hem bina yakın çevresi düzeyinde 
hem de kent ölçeği düzeyinde bu irdeleme yapılmaktadır. 

Sonuç olarak, fiziksel çevreyi şekillendiren dinamiklerin Mimarlık Bölümü programında 
yer alan pek çok ders tarafından işlendiği görülmektedir.   

1.6.5.2 Çevre Sorunlarını Azaltacak Bilgilere Ulaşılması   
FARC 102- Introductory Design Studio-  Derste yapılan sunum ve proje sürecinde 
çevreye duyarlılığın önemi aktarılmaktadır.  
FARC 113- Introduction to Design- Tasarımda sürdürülebilirlik konularına farkındalık 
düzeyinde değinilmekte, bu kapsamda tasarım yaklaşımları mevcut uygulamalar 
bağlamında tartışılmaktadır. 
ARCH 213- Ecological Issues in Architecture- Dersin temel vurgusu insan ve 
öğrencilerin mekan tasarım süreci içinde insan faktörünün rolü ve önemi konusunda  
bilinçlendirilmesi olmakla birlikte, doğru çözümlemeler üzerinde durulması, ve 
sorunların nasıl azaltılabileceği de ifade edilmektedir. 
ARCH 225- History and Theories of Architecture I- Çevre ve teknolojik faktörlerle 
değişime mahkum tarihi eserlerin kurtarılmasının farklı yöntemlerle mümkün olduğu 
anlatılmakta ve örnekler gösterilmektedir. Derslerde tamamı ile power point slide 
gösterileri ve çok sayıda görsel malzeme kullanılmaktadır. Teknik gezilerde de bu 
çevre sorunları dile getirilmektedir. 
ARCH 235- Introduction to Tectonics of Structural Systems- Sadece deprem 
sorunlarını azaltacak verilere nasıl ulaşılabileceği ve bu yönde nasıl karar alınabileceği 
konularına değinilmektedir. 
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ARCH 243- Architectural Construction and Materials I, ARCH 244 Architectural 
Construction and Materials II, ve ARCH 347- Architectural Construction and Materials 
III- Yapı malzemesi, yenilenebilir yapı malzemelerinin tanıtılması ve enerji etkinliği 
konusunda bilgi verilmesi ve nokta detay çözümlerinin irdelenmesi yapılmaktadır. 
ARCH 246- Energy and Environmental Issues in Design- Ders fiziksel çevre 
konularıyla ilgilidir.Önce fiziksel çevre elemanlarıyla ilgili bilgiler, daha sonra bu bilgileri 
kullanarak fiziksel çevre sorunlarının nasıl çözüleceği öğretilmekte ve örnekler 
tartışılmaktadır.  
ARCH 252- Theory of Urban Design- Dersin temel hedeflerinden birisi budur. Ders 
konuları içinde bu konulara farklı açılardan sık sık değinilmektedir. Ders anlatım 
kapsamı, küçük ölçekli tasarımlarla desteklenmektedir. 
ARCH 291- Architectural Design Studio I- Kritikler sırasında, öneri tasarımın 
konumlandırılması, biçimlendirilmesi, ve somutlaştırılması tartışmalarında, bu yarıyıl 
düzeyine uygun olarak çevresel sorunları azaltacak konular ve öneriler tartışılmaktadır. 
ARCH 292- Architectural Design Studio II- Stüdyo eleştirileri içerisinde ele 
alınmaktadır. 
ARCH 311- Principles of Conservation and Restoration- Bina veya kentsel alan 
koruma ile ilgili analiz ve sentez yapma yöntemleri ders kapsamında verilmektedir. Bu 
yöntemlerle konu ile ilgili ortaya çıkabilecek problemleri giderebilmektedirler.  
ARCH 391- Architectural Design Studio III- Çevre sorunlarını azaltacak bilgiler, tasarım 
süreci boyunca, başlangıçta yapılan analiz ve araştırma, sonrasında gerek verilen 
seminerler, gerekse stüdyo kritikleriyle edinilmektedir. Böylece, doğru yerleşim planı, 
çevre kontrol sistemleri, malzemelerin doğru kullanımı ve iklimin, enerji bilincinin, 
tasarıma yansıtılması mümkün olmaktadır.    
ARCH 392- Architectural Design Studio IV- Çevre sorunlarını azaltacak bilgiler, 
tasarım süreci boyunca, başlangıçta yapılan analiz ve araştırma, sonrasında ise gerek 
verilen seminerler, gerekse stüdyo kritikleriyle edinilmektedir. Böylece, kentsel 
sorunların,  iklim koşullarının, özel ve kamuya açık alanlar ilişkisinin, araç ve yaya 
trafiğinin, duruma uygun yapı sistemleri ve malzemelerinin seçiminin ve kentsel çevre 
ve yapı yönetmeliklerinin dikkate alınması sağlanmaktadır. 
ARCH 491- Architectural Design Studio V- Her mimari projede olduğu gibi bu projede 
de ilgili çevre sorunları tartışılmaktadır.  
ARCH 492- Graduation Project- Kısmen, çok genel olarak kritikler sırasında, öneri 
tasarımın konumlandırılması, biçimlendirilmesi, ve somutlaştırılması sırasında bu 
tartışmalara girilmektedir. 
Sonuç olarak, çevre sorunlarını azaltacak bilgilerin öğrencilere pek çok ders 
kapsamında verildiği görülmektedir.  
 
1.6.5.3 Kamu ve Toplum Yararı Bilincinin Öğrencilere Nasıl Kazandırıldığı  
FARC 102- Introductory Design Studio-  Verilen proje konuları seçilirken genellikle 
kamu ve toplum yararını sorgulayan, toplum bilincini kazandırmaya yönelik konular 
seçilmektedir. 
FARC 113- Introduction to Design- Tasarımın kamusal nitelikleri, öncelikleri ve 
topluma katkıları konusunda tartışmalar yapılmaktadır. 
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ARCH 114- Human and Socio-Cultural Factors in Design- Bu ders kapsamında, 
tasarımda insan unsurunun önemi ile birlikte; bireysel, sosyal, ve kültürel faktörler 
irdelenmektedir. 
ARCH 213- Ecological Issues in Architecture- Dersin kapsam ve içeriği gereği kamu 
ve toplum yararına dönem boyunca değinilmektedir.  
ARCH 225- History and Theories of Architecture I- Eski eserlerin tüm toplumun malı 
olduğu, hatta tüm insanlığın malı olduğu, herkesin bunların korunmasında payı ve 
yükümlülüğü olduğu anlatılmaktadır. 
ARCH 235- Introduction to Tectonics of Structural Systems- Deprem konusunda 
devlet eli ile yapılan araştırmalar, gönüllü katılım ve STÖ konularına girilmektedir. 
ARCH 243- Architectural Construction and Materials I, ARCH 244 Architectural 
Construction and Materials II, ve ARCH 347- Architectural Construction and Materials 
III- Öğrencilerin çevrelerindeki yanlış uygulamalar ısınma projesi adı altında tartışma 
ortamı yaratılarak ve doğru çözümler üzerine tartışma yapılarak sağlanmaktadır. 
ARCH 252- Theory of Urban Design- Ders ağırlıklı olarak kamu mekanları öğretisi 
olduğu için kamu ve toplum yararı bilinci dersin temelinde yer almakta ve ders 
sırasında bu konulara farklı açılardan sık sık değinilmektedir.  
ARCH 291- Architectural Design Studio I- Stüdyo kritikleri sırasında özellikle öneri 
tasarımın içinde yer aldığı bağlamla ilgili, ve  bağlam-öneri ilişkisini, konumlandırma 
ve biçimlendirme üzerinden ya da tersi olarak irdelerken bu konulara değinilmektedir.  
ARCH 292- Architectural Design Studio II- Verilen problem konusu çerçevesinde 
açıklanmaya çalışılmaktadır.  
ARCH 311- Principles of Conservation and Restoration- Koruma ile ilgili tüm 
çalışmaların, kültür varlıkları ile ilgili toplum yararı bilincinin artırılmasının faydalı 
olduğu, ve bunun ancak bu varlıkların gelecek nesillere aktarılması ve korunması ile 
sağlanabileceği tartışılmaktadır.    
ARCH 391- Architectural Design Studio III- Kamu yararı ve toplum bilinci, kentsel 
tasarım ağırlıklı proje/tasarım sürecinde, araştırma aşamasında sosyo-ekonomik 
çevre ile ilgili yapılan tespitlerde, ileriki aşamalarda ise seminerler ve stüdyo 
kritiklerinde bu konu vurgulanmaktadır.   
ARCH 392 Architectural Design Studio IV: Bu atölyede, kentsel sorunların dikkate 
alınması, projenin tarihi bir çevrede yaptırılması durumunda duyarlı olunması gerekliliği 
üzerinde durulması bağlamında kamu yararı ve toplum bilinci üzerinde durulmaktadır. 
ARCH 491- Architectural Design Studio V- Konular proje gereği ortaya çıktıkça 
tartışılmaktadır. 
ARCH 492- Graduation Project- Stüdyo kritikleri sırasında, genellikle bina yakın 
çevresi ilişkisi sorgulanırken, ve binanın kent içindeki konumu irdelenirken bu 
konulara değinilmektedir. 
Sonuç olarak, DAÜ, Mimarlık Bölümü’nde öğrencilerin toplum ve çevre sorunlarına 
duyarlı, bilgi ve beceri sahibi olan bireyler olarak mezun olmaları amacı ile tasarım 
dersleri ağırlıklı olmak üzere, toplum ve çevre sorunları bir çok derste farklı ağırlıkta 
ve farklı açılardan incelenmekte olduğu görülmektedir. 
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1.7. İnsan Kaynakları  

DAÜ, Uluslararası Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, ve İslam Dünyası 
Üniversiteleri Federasyonu üyesidir. Webometrics sıralaması istatistiklerine göre, 
DAÜ, dünya’daki 25,000’ne yakın üniversite arasında yapılan sıralamada dünyanın en 
iyi ilk %5 üniversitesi arasında yer almıştır. Üniversite, Avrupa’da değerlendirmeye 
alınan 6,000 üniversite arasında ise ilk %7’dedir. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs'taki lider 
üniversite olarak Türkiye'deki özel yüksek öğrenim kurumları arasında 4. sırada yer 
almaktadır. Yakın bir tarihte, İngiltere'de bulunan en güvenilir uluslararası üniversite 
sıralamasındaki kurumlardan biri olan Times Higher Education Doğu Akdeniz 
Üniversitesini 600-800 aralığında değerlendirmiş, bu da DAÜ’ni Türkiye’deki birçok 
üniversitenin önüne geçirmiştir. Ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi URAP tarafından 
açıklanan 2015 yılı değerlendirme sonuçları doğrultusunda dünyanın en iyi ilk 2000 
universitesi arasında yer almaktadır. QS starda ise 3 yıldızı bulunmaktadır. 
Üniversitenin web sayfasında bu denkliler ve üyelikler verilmiştir. Daha fazla bilgi 
http://ww1.emu.edu.tr/tr/dau-hakkinda/akreditasyonlar-denklikler-siralamalar-
uluslararasi-uyelikler-ve-sertifikalar/597 sitesinde mevcuttur.  

Buna ek olarak, 200 ülkede yaklaşık 11.500 yüksek öğrenim kurumunun web 
görünürlüğünü analiz eden uluslararası bir yüksek öğrenim araştırması web sitesi olan 
" Uluslararası Yüksek Okullar ve Üniversiteler" verilerine göre, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Kıbrıs'ta 1. sırada yer almaktadır. 
DAÜ’nün uluslararası ortamda başarılı ve istikrarlı bir ilerleme göstermesinde,   yüksek 
donanımlı ve deneyimli insan kaynakları önemli bir rol oynamaktadır. Mimarlık Bölümü 
de bu konuda başarılı bir paydaştır. Bölüm’ün Misyon ve Vizyon’unda insan 
kaynaklarına ilişkin üstlenme aşağıdaki gibidir: 
'Uluslararası standartlarda çağdaş, sürdürülebilir ve kaliteli eğitim sunmak, 
araştırmalar yapmak, toplumun ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve uluslararası bilgi ve 
yeterliliğe sahip çok kültürlü bir çevredeki tüm paydaşların ve lisansüstü öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak'. 
Bu bağlamda uluslararasılaşma, üniversitemizin ve akreditasyon yenileme sürecinde 
olan Mimarlık programının misyonunda önemli bir politika noktası olmuştur. 
Dolayısıyla, bu bakış açısıyla akademik kaynakların / kurumların geliştirilmesi hem 
Üniversite’nin hem de Bölüm’ün ana hedefler arasındadır. Kaynaklara ulaşılmasında 
eşitlik, ve akademik kadronun çeşitliliğinin önemini göz önünde bulunduran Mimarlık 
Bölümü, öğretim elemanlarının farklılıklarına saygı göstermeyi ve değer vermeyi; ve 
azami katkıda bulunabilmelerini sağlayabilmek için teşvik ve destek vermeyi 
amaçlamaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda Mimarlık Bölümü, tüm kadroyu ve öğrencileri kapsayan şeffaf 
ve katılım kültürünü teşvik ederek tüm potansiyellerini kullanmalarını sağlamaya 
çalışmaktadır. Bölüm, iyi araştırma veri tabanlarını ve kaynakları sağlayarak, dünyanın 
dört bir yanından çeşitli ve hevesli araştırmacı ve öğrencileri cezbetip, farklı öğretim ve 
araştırma olanaklarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 
 
  

http://ww1.emu.edu.tr/tr/dau-hakkinda/akreditasyonlar-denklikler-siralamalar-uluslararasi-uyelikler-ve-sertifikalar/597
http://ww1.emu.edu.tr/tr/dau-hakkinda/akreditasyonlar-denklikler-siralamalar-uluslararasi-uyelikler-ve-sertifikalar/597
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1.7.1.Öğretim Elemanları  

Kaliteli eğitimin bileşenlerinin kaliteli bir eğitim programı, programı başarı ile yürütecek 
akademik kadro, kaliteli alt yapı, ve mimarlık eğitimine yatkın öğrenciler olması 
gerektiği noktasından hareketle, Mimarlık Bölümü’nde yürütülmekte olan eğitim 
programını en iyi ve özverili bir biçimde yürütme gayreti içinde olan, zaman zaman 
görünen yük dağılımının üstünde bir yükle çalışmaya hazır bir akademik kadro 
bulunduğunu vurgulamak gerekir.   

1.7.1.a.  Tam ve yarı zamanlı öğretim elemanı sayısı ve o elemanların biribirine 
ve toplam öğrenci sayısına oranları 
DAÜ, Mimarlık Bölümü’nde 2016-2017 Akademik Yılında, 25 öğretim üyesi 21 yarı 
zamanlı öğretim görevlisi, 25 asistan bulunmaktadır. Mimarlık bölümüne 2016-2017 
yılında 814 öğrenci kayıtlıdır. Tablo 1.7.1.a’da Tam ve yarı zamanlı öğretim eleman 
sayısı ve birbirine oranları verilmektedir. Yine tablo 1.7.2’de tam ve yarı zamanlı 
öğretim elemanlarının toplam öğrenci sayısına oranı, tablo 1.7.3’de tasarım stüdyo 
dersi için öğretim elemanı/öğrenci sayısı oranları verilmekte, 1.7.4’de her ders için 
öğretim elemanı/öğrenci sayısı oranları verilmektedir. 

1. yıl dersleri Fakülte dersleri olduğundan, bu dersler İç Mimarlık Bölümünde görev 
alan öğretim üyesi/görevlisi kadrosuyla beraber yürütülmektedir. Mimarlık Bölümü 
müfredatında yer alan (üniversite seçmeli dersleri hariç) 7 ders için kurumda yer alan 
diğer fakültelerde görevli öğretim elemanlarından da hizmet alınmaktadır. Diğer 
zorunlu ve seçmeli derslerin tümü bölümde görev alan tam zamanlı ve yarı zamanlı 
öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir 

Tablo 1.7.1. Mimarlık Bölümü Tam Zamanlı Öğretim Üyesi, Yarı Zamanlı Öğretim 
Görevlisi Sayısı ve Oranları (2016-2017) 

Sıra
No 

Isim Ünvan Güz 
Haftalı
k yükü 

Bahar 
Haftalık 
yükü 

Yıllık 
Toplam 
yükü 

1 Özgür Dinçyürek 
(Dekan) 

Prof .Dr. 14,6 5 19,6 

2 Naciye Doratlı      
(Bölüm Başkanı) 

Prof .Dr. 8,9 3,5 12,4 

3 Şebnem Hoşkara Prof .Dr. 9 18.4 27.4 
4 Yonca Hürol Prof .Dr. 17,26 18,25 35,51 
5 Hifsiye Pulhan Prof .Dr. 8 13,25 21,25 
6 Resimiye Alpar 

Atun 
Prof .Dr. 15 14,5 29,5 

7 Mukaddes Polay Prof .Dr. 6,5 18,5 25 
8 Kokan Grchev Prof .Dr. 15 13,2 28,2 
9 Türkan Uraz Doç .Dr. 13,5 14 27.5 
10 Netice Yıldız Doç .Dr. 16,1 9,5 25,6 
11 Beser Oktay Doç .Dr. 13 17,5 30,5 
12 Halil Zafer Alibaba Doç .Dr. 17.5 16 33,5 
13 Ege Uluca 

Tümer(Bölüm 
başakanı 
yardımcısı) 

Doç .Dr. 12 6,75 18,75 
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14 Müjdem 
Vural(dekan 
yardımcıs) 

Doç .Dr. 16.2 8 24,2 

15 Rafooneh M. Sani Doç.Dr. 13,8 14,45 28,25 

16 Pınar Uluçay 
Righelato 

Yrd.Doç.Dr. 13,8 15,8 29,6 

17 Ercan Hoşkara Yrd.Doç.Dr. 13 19,5 32,5 
18 Nevter Zafer 

Cömert 
Yrd.Doç.Dr. 18 14,95 32,95 

19 Müge Rıza (Bölüm 
başkanlığı 
koordinatörü) 

Yrd.Doç.Dr. 12 12.5 24,25 

20 Öznem Şahali 
Kovancı 

Yrd.Doç.Dr. 12 15 27 

21 Polat Hançer Yrd.Doç.Dr. 14.5 14.25 28,75 
22 Badiehsaddat 

Hassanpour  
Yrd.Doç.Dr. 13,25 13,75 27 

23 Ceren Boğaç Yrd.Doç.Dr. 15,5 14 29,5 
24 Harun Sevinç Yrd.Doç.Dr. 14,6 16 30,6 
25 Nazife Özay Yrd.Doç.Dr. 13.5 17 30,5 
      
İçmimarlık bölümünden mimarlık bölümüne destek veren öğretim 
üyeleri 
1 Nil P. Şahin Doç.Dr. 6 6 12 
2 Guita Farivarsadri Yrd.Doç.Dr. 3 3 6 
Yarı zamanlı öğretim görevlilieri 
1 Dusko Kuzovic Dr 12 - 12 
2 Erdas Kuruc  15 12 27 
3 Ali Tanrıkul   15 15 30 
4 Emre Akbil  9 9 19 
5 Cenk Atun  8 8 16 
6 Sertaç İlter  12 15 27 
7 Onur Olguner  13.2 15 28.2 
8 Bahar Ulucay  12 12 25 
9 Burak Türsoy  2 2 4 
10 Kemal Kasapoğlu  15 12 27 
11 Ali Sariyel  8 8 16 
12 Zafer Cafer 

Volkan 
 15 15 30 

13 Gaye Şenyaşa   15 15 30 
14 Mustafa Batibeniz  15 12 27 
15 Mehmet Sinan  12 6 18 
16 Zeref Birsel  12 12 24 
17 Ahmet Ozenc  12 9 21 
18 Ceren Kurum   6 0 6 
19 Nilay Bilsel  6 0  
20 Esra Can Akbil  15 15 30 
21 Bedia Tekbiyik   9 6 15 
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İçmimarlık bölümünden mimarlık bölümüne destek veren yarı 
zamanlı öğretim görevlileri 
1 Cem Kara  3 3 6 
2 Şifa Arı 

Değirmencioğlu 
 3 3 6 

3 Begüm Mozaikçi  6 6 12 
4 Sevil Aydınlık  6 6 12 
5 Halide Eroğlu  6 6 12 
6 Belgin Sakallı  3 3 6 
7 Mustafa Dinsev  3 3 6 
8 Zehra Babutsalı  6 6 12 
 

 

Mimarık Bölümü Asistanları 
Sıra Adı Soyadı Kategori 

1 Aida Jalalkamil A 
2 Erman Berkay B 
3 Tina Davodi A 
4 Aref Arefi A 
5 Kamyar Lotfi B 
6 Cemaliye Eken A 
7 Hasan Doğan B 
8 Gökhan Varol A 
9 Sanaz Nazhadmasoum A 
10 Sobhan Hashemzadeh B 
11 Saloumeh Khayyat Kakaoie A 
12 Elnaz Farjami A 
13 Shahrazad Torabi A 
14 Mohammad Ahmad Ali D 
15 Nazgol Hafizi D 
16 Mohmammad Babiker C 
17 Mobarak Usman A 
18 Doğa Üzümcüoğlu B 
19 Soad Mosavi A 
20 Olgacia Stefanova B 
21 Sarvenaz Ghafari D 
22 Ömer Anıl Sürme D 
23 Ömer Artun Balcı  D 

 
A Kategori asistan: doktora yeterliliğini geçmiş asistanlardır.  
B Kategori asistan: Doktora yeterliliği geçmemiş doktora programına kayıtlı asistan  
C Kategori: Yüksek lisans asistanı 
D Kategori: Yarı zamanlı yükseklisans ve Doktora asistanı 
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Tablo 1.7.2: Öğrenci Sayısının Öğretim Üyelerine Göre Oranları 
2016/2017 Tam Zamanlı Öğretim 

Üyesi/Yarızamanlı 
Öğretim üuesi 

Öğrenci/ Tam Zamanlı 
Öğretim Üyesi-
Yarızamanlı Öğretim 
üyesi 

2016-2017 Bahar 1.19 15.3 
2016-2017 Güz 1.31 15.9 

 

Tablo 1.7.3 2016-2017 Güz Dönemi Mimarlık Bölümü Tasarım Dersleri- 
Öğrenciler/Hoca Oranları 

  FARC 
101 

FARC 
102 

ARCH 
291 

ARCH 
292 

ARCH 
391 

ARCH 
392 

ARCH 
491 

ARCH 
492 

öğrenci
/öğretiı
m üyesi 

2016/17 
Bahar 

16.75 15.6 15.4 15.8 14.4 17.1 16 15 

 2016/17 
Güz 

15.75 15.2 15 14.8 14.3 13.5 16.5 8 

 
Tablo 1.7.4 2016-2017 Bahar Dönemi Mimarlık Bölümü Dersleri- Öğrenci/Hoca 
Oranları 
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Tablo:1.7.4a: 2016-2017 Bahar Dönemi Ders ve Öğretim üyesi, öğrenci sayısı ve 
öğrenci öğretim üyesi sayısı. 

Ders kodu Ders adı 

Ö
Ü

 
sa

yı
sı

 
Ö

 s
ay

ıs
ı 

Ö
/Ö

Ü
 

or
an

ı 

Ö
Ü

 
sa

yı
sı

 
Ö

 s
ay

ıs
ı 

Ö
/Ö

Ü
 

or
an

ı 

  
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ 

1. Dönem        
FARC 101 Basic Design Studio 12 189 15.7

5 
8 134 16.75 

FARC103 Graphic Communication -I 9 218 24.2 6 179 29.8 

FARC113 Introduction To Design  4 190 47.5 4 200 50 

2. Dönem        

FARC102 Introductory Design Studio 7 107 15.2 9 141 15,6 

FARC104 Graphic Communication- Ii 6 127 21.6 5 148 29.6 

ARCH 114 Introductory Design Studio 4 150 37.5 3 154 51.3 

FARC142 Introduction To Design Technology 4 123 30.7
5 

6 156 26 

3. Dönem        

ARCH 291 Architectural Design Studio-I 8 120 15 7 108 15.4 

ARCH213 Ecological Issues In Architecture 3 134 44.6 2 109 54.5 

ARCH225  History And Theories Of 
Architecture- I  

3 125 41 2 97 45.5 
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ARCH235 Introduction To Tectonics Of 
Structural Systems  

2 106 53 2 114 57 

ARCH243 Architectural Construction And 
Materials -I 

3 107 35.6 3 83 27.6 

ARCH281 Computer Aided Design 4 94 23.5 3 62 20.6 

4. Dönem        

ARCH292 Architectural Design Studio- Ii 5 74 14.8 6 95 15.8 

ARCH226 

  

History And Theories Of 
Architecture -Ii 

2 61 31 2 102 51 

ARCH236  Tectonics Of Flexural Structures 2 89 44.5 2 111 55.5 

ARCH244 Architectural Construction And 
Materials- Ii 

2 64 32 3 95 31.6 

ARCH246 Energy And Environmental Issues 
In Design 

2 71 35.5 2 90 45 

ARCH252 Theory Of  Urban Design 3 75 25 2 104 52 

5. Dönem        

ARCH391 Architectural Design Studio- Iii 8 115 14.3 5 72 14.4 

ARCH311 Principles Of Conservation And 
Restoration 

2 711 35.5 2 66 33 

ARCH337 Tectonics Of Form Resistant 
Structures 

2 77 38.5 2 71 35.5 

ARCH347 Architectural Construction And 
Materials -Iii 

3 74 24.6 2 62 31 

ARCH 355 Process Of Urban Design 3 85 28.3 2 52 26 

ARCH 385 Digital Communication In 
Architecture 

3 69 23 2 54 27 

6. Dönem        

ARCH392 Architectural Design Studio- Iv 4 54 13.5 6 103 17.1 

ARCH312 Architecture And Design Theories 2 70 35 2 83 41.5 

ARCH348 Area Elective- I 1 43 43 1 47 47 

ARCH 342 Working Drawing 2 60 30 2 71 35.5 

        

7. Dönem        

ARCH491 Architectural Design Studio -V 4 66 16.5 3 48 16 

ARCH449 Economic And Managerial Issues 
In Architecture 

1 39 39 1 62 62 

8. Dönem        

http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch401
http://arch.emu.edu.tr/eng/depar/programs/undergraduate/coursedescription.htm#arch302
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ARCH 492 Architecture Graduation Project  7 56 8 4 60 15 

ARCH416 Professional Issues  In 
Architecture 

2 53 25.5 1 49 49 

        

Seçmli Dersler        

ARCH 305 Architectural Drawing and Presentaiton 
Techiques 

1 30 30 1 31 31 

ARCH 306 Interior Design 1 14 14 1 24 24 

ARCH327 Superheroes of Arhcitecture 1 21 21 1 18 18 

ARCH 328 History and Theories of Eastern 
Arhcitecture and Art 

1 14 14    

ARCH329 Cyprus History ad Culture   1 29 29 1 40 40 

ARCH372 Building and Urban Space Relationship    1 16 16 

ARCH373 Life Safety in Buildings 1 25 25 1 22 22 

ARCH382 Computer 3D Modelling and Rendering 1 28 28 1 26 26 

ARCH 383 Intorducution to eleraphi.cal Information 
System 

1 20 20 1 23 23 

ARCH 358 Urban Planning for Architects    1 22 22 

ARCH419 Principles of Housing Design    1 24 24 

ARCH 431 Tectonics of High-Rise Building Structures    1 14 14 

ARCH461 Landscape Design    1 27 27 

ARCH 483 Multidisciplinary Collaboration in Design by 
BIM 

1 18 18 1 22 22 

 

Tablo1.7.5 Mimarlık Bölümü Komite Görevleri 
Komite Üyeler 

 
Web sayfası ve Grafik Tasarım  

 
   Ceren Boğaç 

 
Sınav Kooridnatörü 

    
   Harun Sevinç 

 
Transfer Komitesi 1. Beser Oktay 

2. Pinar Uluçay 
3. Nevter Zafer Cömert 
4. Badiehsaddat Hassanpour 

 
Yaz Stajı Komitesi 1. Halil Zafer Alibaba 

2. Beser Oktay 
3. Polat Hancer  
4. Öznem Şahali 

 
 
Tasarım Kordinasyon Komitesi 
 

 
1. Turkan Ulusu Uraz 
2. Müge Riza  
3. Badiehsaddat Hassanpour 
4. Mukaddes Polay 

 
 

 
1. Pınar Uluçay (C)  
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Müfredat Komitesi 

2. Rafooneh M. Sani 
3. Kokan Grchev 
4. Yonca Hürol 
5. S. Müjdem Vural 
6. Ege Uluca Tümer  
7. Şebnem Hoşkara  
8. Ercan Hoşkara 
9. Nevter Zafer Cömert 

 
 
 
Yüksek Lisan Programları Komitesi 
 

 
Ege Uluca Tümer (Koordinatör) 
MS. in Architecture: 

1. Rafooneh M.Sani 
2. Nazife Ozay 

MS. in Urban Design: 
1. Şebnem Hoşkara 
2. Nevter Zafer Cömert 

M.ARCH: 
1. Polat Hançer  
2. Resmiye Alpar Atun 

 
MS in Cultural Heritage: 

1. Ege Uluca Tümer 
2. Naciye Doratlı 

 
Yüksek Lisans  
 
(Doktora Komitesi) 

 
1. Hifsiye Pulhan (Koordinatör) 
2. Turkan Ulusu Uraz 
3. Ege Uluca Tümer 
4. Şebnem Hoşkara 
5. Rafooneh M. Sani 

6. Resmiye Alpar Atun 
 
Arşiv Komitesi 
 

1. Harun Sevinc 
2. Öznem Şahali  

 
Yardım Masası 

1. Müge Riza 
2. Pinar Uluçay 

 
Akademik Kaynaklar (Kütüphane, 
Akademik ağ…) 

1. Yonca Hurol 
2. Netice Yildiz 

 
 
 
 
Akreditasyon Komitesi 
 

1. Yonca Hürol (Koordinatör)   
2. Resmiye Alpar Atun  
3. Müjdem Vural  
4. Rafooneh M. Sani  
5. Nevter Zafer Cömert 
6. Öznem Şahali Kovancı 
7. Kokan Grchev 

 
 
 
İşe alım Komitesi 

1. Naciye Doratli (Koordinatör) 
2. Hıfsiye Pulhan 
3. Şebnem Hoşkara 
4. Müjdem Vural 
5. Yonca Hürol 
6. Polat Hançer 

 
Kalite Güvence & Mezunlar Komitesi 

1. Mukaddes Polay  
2. (Koordinatör) 
3. Yonca Hürol 
4. Netice Yildiz 
5. Beser O. Vehbi 
6. Ceren Boğaç 

 
Akademik ve Sosyal Etkinliker Komitesi 

1. Pınar Ulucay  
2. Kokan Grchev 
3. Badiehsaddat Hassanpour 
4. Öznem Şahali 
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1.7.1.b. Program yöneticilerinin kalite düzeyini geliştirmek için yeterli zaman 
ayırma potansiyeli ve Sekretarya desteği.  

DAÜ, Mimarlık Bölümü’nde idari ve akademik işler Bölüm Kurulu’nun yetkisi ve onayı 
ile Mimarlık bölüm başkanı ve ona yardımcı olan bir bölüm başkan yardımcısı 
tarafından yürütülür. Bölüm Kurulu, bölümde görev alan tam zamanlı öğretim 
elemanlarının tümünden oluşur. Son Senato kararına göre Bölüm kurullarında 1 
öğrenci ve 1 araştırma görevlisi temsilcisi de yer alır. Bölüm başkanı, Bölüm Kurulu’nda 
yapılan eğilim yoklaması sonucuna bağlı olarak 3 yıl süre ile göreve atanır. Bölüm 
başkan yardımcısı, bölüm başkanı tarafından belirlenerek göreve atanır. Etkin 
yöneticilik yapılabilmesi için bölüm başkanından 6, bölüm başkan yardımcısından 4 
ders yükü indirim yapılır. 2016-2017 Akademik Yılı Güz döneminden itibaren, bölüm 
başkan yardımcısına ek olarak bir koordinatör görev yapmaktadır. Koordinatörün yük 
indirimi yoktur. Ayrıca programın yürüyebilmesi için 3 tane idari asistan bölüm işlerinde 
yardımcı olmaktadır. (http://mevzuat.emu.edu.tr/Tuzukler/6-1_AkdPersKadroCal.htm).   

1.7.1.c. Öğretim elemanlarının ders yüklerinin, mesleki gelişmeleri, bilim ve 
sanata katkıları için yapacakları araştırma eğitim ve diğer sorumlulukları 
Her akademik yılın başında öğretim üyelerine çeşitli Bölüm ve Fakülte görevleri  
verilebilmektedir. Bunun dışında Rektörlük tarafından kurulan Komitelere bölüm 
başkanı ve/veya dekanlık tarafından uygun görülen öğretim üyeleri atanır. Bunlara ek 
olarak öğretim üyeleri DAÜ Rektörlüğü’ne veya Mimarlık Fakültesi’ne bağlı 
merkezlerde de görev almaktadır. Mesleki gelişmeleri ile toplum ve bilim adına 
yapılacak araştırmalar için, bölüm başkanlıklarının ve fakültenin onayından geçerek 
her öğretim üyesine olanak sağlanmaktadır.  

Tablo 1.7.6’da Bölüm Ders Yükleri ve Bölüm  Komite Görevleri, Tablo 1.7.7’de ise 
bölüm dışı komite ve diğer görevlerin dağılımı verilmektedir.  

Tablo 1.7.6: Öğretim Üyeleri Bölüm Ders Yükleri ve Komite Araştırma Görevleri 
Sıra
No 

Isim Güz 
Haftalık 
yükü 

Bahar 
Haftalı
k yükü 

Yıllık 
Toplam 
yükü 

Komite Görevleri 

1 Prof .Dr.Özgür Dinçyürek 
(Dekan) 

14,6 5 19,6  

2 Prof .Dr.Naciye Doratlı      
(Bölüm Başkanı) 

8,9 3,5 12,4 Yüksek Lisans Programları 
Komitesi 
İşe alım komitesi 

3 Prof .Dr.Şebnem Hoşkara 9 18.4 27.4 Müfredat Komitesi 
Yüksek Lisans Programları 
Komitesi 
Doktora komitesi 
İşe alım komitesi 

4 Prof .Dr.Yonca Hürol 17,26 18,25 35,51 Müfredat Komitesi 
Akademik Kaynaklar 
Akreditasyon Komitesi 
(Koordinatör) 
İşe alım komitesi 
Kalite Güvence ve Mezunlar 
Komitesi 

5 Prof .Dr.Hifsiye Pulhan 8 13,25 21,25 Doktora komitesi 
İşe alım komitesi 

6 Prof .Dr.Resmiye A. Atun 15 14,5 29,5 Yüksek Lisans Programları 
Komitesi 
Doktora komitesi 

http://mevzuat.emu.edu.tr/Tuzukler/6-1_AkdPersKadroCal.htm
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Akreditasyon Komitesi 
7 Prof .Dr.Mukaddes Polay 6,5 18,5 25 Tasarım Koordinasyon Komitesi 

Kalite Güvence ve Mezunlar 
Komitesi 

8 Prof .Dr.Kokan Grchev 15 13,2 28,2 Müfredat Komitesi 
Akreditasyon Komitesi 
Akademik ve Sosyal Etkinlikler 
Komitesi 

9 Doç .Dr.Türkan Uraz 13,5 14 27.5 Tasarım Koordinasyon Komitesi 
Doktora komitesi 

10 Doç .Dr.Netice Yıldız 16,1 9,5 25,6 Akademik Kaynaklar 
Kalite Güvence ve Mezunlar 
Komitesi 

11 Doç .Dr.Beser Oktay 13 17,5 30,5 Yaz Stajı Komitesi 
Transfer Komitesi 
Kalite Güvence ve Mezunlar 
Komitesi 

12 Doç .Dr.Halil Zafer Alibaba 17.5 16 33,5 Yaz Stajı Komitesi 
13 Doç .Dr.Ege Uluca 

Tümer(Bölüm Başkan 
Yardımcısı) 

12 6,75 18,75 Müfredat Komitesi 
Yüksek Lisans Programları 
Komitesi Koordinatörü 
Doktora komitesi 

14 Doç .Dr.Müjdem 
Vural(Dekan Yardımcısı) 

16.2 8 24,2 Müfredat Komitesi 
Akreditasyon Komitesi 
İşe alım komitesi 

15 Doç.Dr.Rafooneh M. Sani 13,8 14,45 28,25 Müfredat Komitesi 
Yüksek Lisans Programları 
Komitesi 
Doktora komitesi 
Akreditasyon Komitesi 

16 Yrd.Doç.Dr.Pınar Uluçay 
Righelato 

13,8 15,8 29,6 Transfer Komitesi 
Müfredat Komitesi 
Yardım Masası 
Akademik ve Sosyal Etkinlikler 
Komitesi 

17 Yrd.Doç.Dr.Ercan Hoşkara 13 19,5 32,5 Müfredat Komitesi 
18 Yrd.Doç.Dr.Nevter Zafer 

Cömert 
18 14,95 32,95 Transfer Komitesi 

Müfredat Komitesi 
Yüksek Lisans Programları 
Komitesi 
Akreditasyon Komitesi 

19 Yrd.Doç.Dr.Müge Rıza 
(Bölüm Başkanlığı 
Koordinatörü) 

12 12.5 24,25 Tasarım Koordinasyon Komitesi 
Yardım Masası 

20 Yrd.Doç.Dr.Öznem Şahali 
Kovancı 

12 15 27 Yaz Stajı Komitesi 
Arşiv Komitesi 
Akreditasyon Komitesi 
Akademik ve Sosyal Etkinlikler 
Komitesi 

21 Yrd.Doç.Dr.Polat Hançer 14.5 14.25 28,75 Yaz Stajı Komitesi 
Yüksek Lisans Programları 
Komitesi 
İşe alım komitesi 

22 Yrd.Doç.Dr. 
Badiehsaddat Hassanpour  

13,25 13,75 27 Transfer Komitesi 
Tasarım Koordinasyon Komitesi 
Akademik ve Sosyal Etkinlikler 
Komitesi 

23 Yrd.Doç.Dr.Ceren Boğaç 15,5 14 29,5 Web sayfası ve Grafik Tasarımı 
Komitesi 
Kalite Güvence ve Mezunlar 
Komitesi 

24 Yrd.Doç.Dr.Harun Sevinç 14,6 16 30,6 Sınav Koordinatörü 
Arşiv Komitesi 

25 Yrd.Doç.Dr.Nazife Özay 13.5 17 30,5 Yüksek Lisans Programları 
Komitesi 
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Tablo 1.7.7 Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinin Fakülte Görevleri-Üniversite ve 
Üniversite Dışı Görevler 

İsimler Merkez 
Görevleri 

Fakülte 
Komiteleri 

Konferans 
Düzenlenmesi 

Projeler 
(Tasarım 
/Danışmanlık) 

Üniversite 
Komite 
Temsilcilikleri / 
İlgili Görevler 

Üniversite 
Dışı  

Temsilcilikleri 

Diğer Komite Benzeri 
Üniversite Dışı 
Görevler  

Pr
of

.D
r. 

Ö
zg

ür
 

D
in

çy
ür

ek
 

(D
ek

an
) 

     
DAÜ Etik Kurulu 
Üyesi 

 
MİDEKON 
EAAE 
 

 

INTBAU Cyprus Charter 

Pr
of

.D
r. 

N
ac

iy
e 

D
or

at
lı 

(B
öl

üm
 B

aş
ka

nı
) 

 

 
Kıbrıs  
Araştırmaları 
Merkezi Başkanı 
 
DAÜ KENT- 
AG (YK Üyesi) 

 
FARC Koord. 

 
18 Nisan  
Dünya Kültür 
Mirası Günü 
Etkinliği 
(DAÜ-KAM) 

   
MOBBİG 
 
EAAE 

 

EUROPA  
NOSTRA Kıbrıs 
 
Taşınmaz Eski Eserler 
ve Anıtlar YK Üyesi 
(Şehir Plancılar Odasını 
Temsilen) 
 
KKTC  
Cumhurbaşkanlığı 
Kültürel Miras Teknik 
Komitesi 
 
ISUF Kıbrıs 
 
Naci Talat  
Vakfı, Lefkoşa Şehir 
Müzesi Danışma Kurulu 
 
ISUF Kıbırıs YK Üyesi 

Pr
of

.D
r. 

Yo
nc

a 
H

ür
ol

 
 

KEDA-M /  
HERA-C 
Yönetim Kurulu 

TURNITIN  
Koordinatörü 
Fakülte  
Kurulu 
(Seçilmiş 
Prof. 
Temsilcisi) 

  DAÜ Etik  
Kurulu Mimarlık 
Fakültesi Alt 
Kurulu 

ENHR  

Pr
of

. D
r. 

   
  

Şe
bn

em
 

H
oş

ka
ra

  
 

KENT-AG  
Başkanı 
Kıbrıs  
Araştırmaları 
Merkezi –KAM 
Dergisi Yayın 
Kurulu 

Fakülte  
Kurulu 
(Seçilmiş 
Prof. 
Temsilcisi) 

18 Nisan  
Dünya Kültür 
Mirası Günü 
Etkinliği 
 

DAÜ Kampüsü 
Master Plan  

ADK Üyesi 
 

 EUROPA  
NOSTRA Kıbrıs 
ISUF Kıbrıs YK Üyesi 
Naci Talat  
Vakfı, Lefkoşa Şehir 
Müzesi Danışma Kurulu 

Pr
of

.D
r. 

H
ıfs

iy
e 

Pu
lh

an
 

Kıbrıs  
Araştırmaları 
Merkezi – KAM 
Dergisi Editörü 

Fakülte  
Kurulu 
(Seçilmiş 
Prof. 
Temsilcisi) 

  DAÜ Etik  
Kurulu Mimarlık 
Fakültesi Alt 
Kurulu 

  

Pr
of

. D
r. 

Ko
ka

n 
G

rc
he

v 

TASAR (YK 
Üyesi) 

Eğitim ve 
Akreditasyon 
Komitesi 
Araştırma 
Merkezleri 
Komitesi 

     

Pr
of

.D
r. 

M
uk

ad
de

s 
Po

la
y 

DAÜ KENT- 
AG (YK Üyesi) 

Yüksek 
Lisans 
Komitesi 

     

D
oç

.D
r. 

Tü
rk

an
 

U
ra

z 

 Fakülte  
Kurulu 
(Seçilmiş 
Doçent 
Temsilcisi) 
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Disiplin Kurulu 
Temsilcisi 
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r. 
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Kıbrıs  
Araştırmaları 
Merkezi Yönetim 
Kurulu Üyesi 
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& Orhan 
Alsaç Arşivi 
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Tanıtım  
Komitesi 
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  18 Nisan  
Dünya Kültür 
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Etkinliği 

 

 Üniversite 
Öğrenci Disiplin 
Kurulu Başkanı 
(2016-2017) 

 EUROPA NOSTRA 
Kıbrıs 
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Komitesi Mağusa 
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Başvuru 

 ENHR  
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1.7.1.d Tam zamanlı öğretim elemanlarına sağlanan destek, izinler ve bunlardan 
yararlanma kuralları 
Tam zamanlı öğetim elemanlarına üniversite tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri 
Desteği verilmektedir, bunlar; 

- A Türü Bilimsel Araştırma Projesi (BAP-A)- Üniversite elemanlarının yeni bir 
araştırmaya başlamalarına, devam etmekte olan bir araştırmayı bitirmelerine, 
lisansüstü tezlerin yürütülmesine katkıda bulunulmasına, Üniversitenin 
araştırma altyapısını geliştirerek Üniversitede araştırma kültürünün 
oluşturulması ve yerleştirilmesine destek olmak amacıyla verilmektedir ve 
Bilimsel Araştırma Bütçesi”nden karşılanan projelerdir. 

- B Türü Bilimsel Araştırma Projesi (BAP-B)- Kamu, özel sektör, uluslararası 
kuruluşlar gibi dış kaynaklar tarafından ve Üniversite tarafından doğrudan veya 
dolaylı olarak desteklenen projelerdir. B türü projeler için üniversite katkısı, 
başvurulan dış kaynağın onaylanması ile geçerli olur ve projenin niteliğine göre 
dış kaynağın koyduğu özel koşullar ile “Bilimsel Araştırma Bütçesi” göz önüne 
alınarak Kurul tarafından belirlenir. 

  

Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere 
Katılmaları ise, Lisansüstü öğrenim görmek veya Lisansüstü araştırma yapmak için 
kendi olanakları ile yurt dışına gidecek olan veya kişisel girişimleri ile burs temin eden 
Akademik Personele ilgili Dekanlık veya Okul Müdürünün olumlu görüşü, Rektörün 
önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile 1 yıla  kadar tam ödenekli, kısmi 
ödenekli veya ödeneksiz izin verilir. Takip edilen öğretim programının veya 
araştırmanın süresi gereği ve Akademik Personelin başarılı olması koşuluyla, bu izin 
süresi yukarıdaki  usule uygun olarak her defasında 1 yıl olmak üzere en çok 5 yıla 
kadar uzatılabilir. (http://mevzuat.emu.edu.tr/6-1-1-Yonetmelik-Akademik-Burs.htm) 

DAÜ’de, Akademik Personel’in , yurt dışında yapılan uluslararası veya ulusal nitelikli 
bilimsel bir toplantıya veya bilimsel bir araştırmaya katılabilmeleri veya yurt dışındaki 
bir üniversite veya araştırma kurumunda veya bir devlet kurumunda veya uluslararası 
bir  kuruluşta meslekleri ile ilgili konularda  çalışabilmeleri için üniversite tarafından 
desteklenmektedirler.  

(http://mevzuat.emu.edu.tr/6-1-1-Yonetmelik-Akademik-Burs.htm) 

Tablo 1.7.8’de son iki yıl içerisinde akademik destek alan öğretim üyelerinin listesi 
gösterilmektedir. 

 
Tablo 1.7.8 Akademik destek alan Öğretim Üyeleri 

Araştırma Bursu 

2016-2017 2015-2016 
Şebnem Hoşkara Amerika - - 
Ercan Hoşkara Amerika - - 
Yayın Ödülü 
2016-2017 2015-2016 
Badiehsaddat 
Hassanpour 

 Yonca Hürol  

http://mevzuat.emu.edu.tr/6-1-1-Yonetmelik-Akademik-Burs.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/6-1-1-Yonetmelik-Akademik-Burs.htm
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Beser Oktay Vehbi  Öznem Şahali  
Yonca Hürol  Beser Oktay Vehbi  
Resmiye Alpar Atun  Naciye Doratlı  
Halil Zafer Alibaba  Müge Rıza  
Şebnem Hoşkara  Halil Zafer Alibaba  
Mukaddes Faslı  Müjdem Vural  
  Özgür Dinçyürek  
  Rafooneh M.Sani  
Konferans Desteği 
2016-2017 2015-2016 
Müjdem Vural Portekiz Naciye Doratlı Norveç 
Pınar Uluçay Hongkong Nevter Z. Cömert Italya 
Rafooneh M.Sani İspanya   
Nevter Z. Cömert İspanya   
Şebnem Hoşkara İspanya   

 
1.7.1.e. Öğretim elemanlarını teşvik etme ve ödüllendirme sistemleri  
DAÜ, araştırma atmosferini sürdürmeyi ve akademik personeli araştırmacı bir visyonda 
teşvik etmeyi amaçladığından, ulusal ve uluslararası konferanslara ve atölyelere 
katılmak için dönemlik burslar sunmaktadır. Burslar; kayıt ücretleri, seyahat masrafları, 
barınma ve günlük ödeneklerini kapsar. Bu burslar üniveristenin Bilimsel araştımalar 
ve Burs yönetmeliğince belirlenir (http://mevzuat.emu.edu.tr/6-3-3-
BilimselArastirmalarDestekIlkeleri.htm)  
 
1.7.1.f. Programın ve bağlı olduğu kurumun atama ve yükseltme ölçütleri  
Profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin atanmalarına ve yükseltilmelerine esas 
teşkil etmek üzere “Akademik Değerlendirme Kıstasları” Fakülte Kurulları’nın 
görüşleri alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca, her dönem 
her öğretim üyesi için Bölüm Başkanlığı tarafından sicil oluşturulup tüm öğretim 
üyelerinin ders perofomansı, komite görevleri, çalışma performansları değerlendirilir. 
Bu da akademik değerlendirme ve yükseltme ölçütlerini etkilemektedir. Üniversite 
atama ve yükseltme ölçütleri: http://mevzuat.emu.edu.tr/Tuzukler/6-2_AkdUnvan.htm  
 
1.7.1.g Programa dönem içi kısa süreli konuk öğretim elemanı, konuk jüri üyesi 
ve konferans vermek üzere katılanlar ile bu katılımların yararı ve yeterliliği  
Her yıl ARCH 492 Mezuniyet Projesi final jurisine hem Kıbrıs Türk Mimarlar Odası’nın 
temsilen Oda Başkanı, hem de Türkiye’deki farklı üniversitelerden konuk jüri üyeleri 
gelmektedir. (Tablo 1.7.9).  Ayrıca Doktora Savunma Jürileri için Türkiye 
Üniversitelerinden davet edilen öğretim üyelerinin, jüri için Bölüm’de bulundukları 
zamanın uygunluğuna göre konferans vermeleri programlanmaktadır. Bunun yanı sıra, 
öğrencilerin ve öğretim üyelerinin farklı görüşleri takip etmeleri için her dönem meslek 
ile ilgili farklı alanlardaki uzman kişiler davet edilmekte ve Bölüm’de konferans, seminer 
vermektedirler (Tablo 1.7.10). Bunun yanında farklı üniversiteler ile farklı işbirlikleri de 
bulunmaktadır. Bu konu detaylı olarak 1.6.1. Mimarlık Eğitimi ve Akademik Kapsam 
başlığı altında verilmiştir.  
 
 

http://mevzuat.emu.edu.tr/6-3-3-BilimselArastirmalarDestekIlkeleri.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/6-3-3-BilimselArastirmalarDestekIlkeleri.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/Tuzukler/6-2_AkdUnvan.htm
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Tablo 1.7.9. Konuk Jüri Üyeleri  
Dönem Konuk Jüri Üyesi Stüdyo Geldiği Kurum 

2016-2017 Bahar Türker Akaç ARCH 492 KTMMO 
 Ekrem Bodamyalızade ARCH 492 Mimar 
 Hülya Turgut ARCH 492 Özyeğin Üni. 
 Fevzi Özersay ARCH 391 Stüdyo 14 
2016-2017 Güz    
 Prof.Dr.Güven A.Sargın ARCH492 ODTÜ 
 Azmi Öge ARCH 492 KTMMO 
 Dr. Cafer Bozkurt ARCH 492 Cafer Bozkurt Mimarlık 

Ofisi 
2015-2016 Bahar Sinan Mer Şener ARCH492 İTÜ  
 Cafer Bozkurt ARCH 492 Cafer Bozkurt Mimarlık 

Ofisi 
 Özgür Eren ARCH 492 DAÜ-Mühendislik Fak. 
 Eyüp Muhcu ARCH 492 İstanbul Mimarlar Odası  
 Andreas Lordos ARCH492 Lordos Architect 
 Azmi Öge ARCH 492 KTMMOB 
 Güven Arif Sargın  ARCH 492 ODTÜ 
2015-2016 Güz Sinan Mer Şener ARCH492 İTÜ  
 Cafer Bozkurt ARCH 492 Cafer Bozkurt Mimarlık 

Ofisi 
 Eyüp Muhcu ARCH 492 İstanbul Mimarlar Odası  
 Azmi Öge ARCH 492 KTMMOB 
 Güven Arif Sargın  ARCH 492 ODTÜ 

 
 
Tablo 1.7.10. Davetli Konuşmacılar  

Dönem Davetli Konu Geldiği Kurum 

2016-2017 Bahar    
 Karim Rashid   
 Han Tümertekin Kalebodur Talks with 

Architects 
 

Atelier Han Tümertekin 
 Nevzat Sayın NSMH 
 Prof.Dr Abdi Güzer ODTÜ 
 Tariq Khayyat The Legacy & The 

Future’ 
 

Zaha Hadid Architects 

 Dr. Rita Severis 
 

Camille Enlart and 
Cyprus 
 

Severis Vakfı 

 Anna Marangou Restoring the Past 
Consolidates the Future 
 

Serbest Mimar-
Restoratör 

 Ken Marquardt 
 

Historical Continuation, 
The Canova 
Association: Physically 
Revitalizing Heritage 
 

Marquardt Architects. 

 Prof. Dr. Reha Günay 
  

Mimar Sinan ve Eserleri Yıldız Teknik 
Üniversitesi 

 Cafer Bozkurt Mimar Sinan Yapısı: 
Kılıç Ali Paşa Hamamı 
Restorasyon ve 
Yenileme Projesi  
 

Cafer Bozkur Mimarlık 
Ofisi 
 

 Oktan Nalbantoğlu Kentsel Tasarım 
Yarışmaları 

On Tasarım/Bilkent Üni. 
 Hatice Karaca Bilkent Üni. 
 Burak Türsoy Burak Türsoy Mimarlık  
 Aliye Menteş Conservaiton and Rural 

Regeneration 
Girne American 
University 
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 Arif Feridun  Mimari Deneyimler Serbest Mimar 
 Solmaz Feridun 
 Ahmet Noyan Mimari Sohbetler Noyanlar İnşaat 
 Nezih Ayıran Mimari Sohebtler UKÜ 
2016-2017 Güz    
    
2015-2016 Bahar    
 Gökhan Aksoy Conservation on 

Architecture as an 
Proffesion and Selected 
Project 

Gökhan Aksoy Mimarlık 
Ofisi  Tunahan Erdağ 

2015-2016 Güz    
 Atilla Yücel Spatila Differentiaton of 

Port Cities: İstanbul and 
Venice 

Bilgi Üniversitesi 

 Mark Foster Gage Design Liquidity Mark Foster Gage 
Architects 

 
 

1.7.2. Öğrenciler  

Mimarlık programında 814 kayıtlı öğrenci vardır. DAÜ, Mimarlık Bölümü, 2015-
2016 Akademik Yılında 34 ülkeden öğrencilerin ilgisini çekerken, 2016-2017 
Akademik Yılında ülke sayısı 45’e çıkmıştır.  
Mimarlık Bölümüne kabul edilmek için, öğrencilerin lise veya benzeri herhangi 
bir kurumdan mezun olması gerekmektedir. Öğrencilerin kabul koşulları öğrenci 
uyruklarına göre üç kategoriye ayrılabilir: Türk, Kıbrıslı Türk ve üçüncü ülke 
ülkeleri.  
Türk Öğrenciler 
Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu öğrenciler DAÜ’nün programlarına,   TC 
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) KKTC üniversitelerine karşılıklı anlaşma 
uyarınca uyguladığı mevzuat çerçevesinde kayıt hakkı kazanmaları koşulu ile 
kayıt yaptırabilirler.   http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Yonetmelik-
GirisSinavKabul.htm  

Kıbrıslı Türk Öğrenciler (KKTC) 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler, DAÜ'de 
düzenlenen giriş sınavını takiben bölüme kaydolabilirler. Öğrenci İşleri, 
belirlenen süre içerisinde giriş sınavına başvurur. Başvurular, üniversitenin 
resmi başvuru formları vasıtasıyla yapılır. Giriş Sınavı Türkçe ve / veya İngilizce 
yapılır. KKTC vatandaşları belirlenen kontenjana göre DAÜ'ye kabul edilir. 
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Yonetmelik-GirisSinavKabul.htm 
Yabanı Uyruklu Öğrenciler 
KKTC veya TC uyruklular dışındaki öğrenciler, belirlenen Üçüncü Ülke öğrenci 
kontenjanları çerçevesinde, orta öğretimdeki başarıları esas alınarak, 
üniversiteye kabul edilirler. http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Yonetmelik-
GirisSinavKabul.htm 
Yandal/Çift anadal 

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Rules-Entrance_exam.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Rules-Entrance_exam.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Yonetmelik-GirisSinavKabul.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Yonetmelik-GirisSinavKabul.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Yonetmelik-GirisSinavKabul.htm


161 
 

Üniversite yönetmeliğinde yandal ve çiftanadal uygulamaları ile ilgili yönetmelik 
mevcuttur. http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-7-Yonetmelik-
CiftAnaDalProgramlari%20Kayit.htm 
Fakat Bölüm’de şu anda yandal, çiftanadal programı bulunmamaktadır. Bu 
konudaki çalışmalar Fakülte ve Bölüm tarafından yürütülmektedir.  
Yatay ve Dikey Geçiş Koşulları 
DAÜ Mimarlık Bölümü'ne girmek için diğer yöntemlerden biri de yatay ve dikey 
geçiştir. Bu yöntem, bir üniversitede veya eşdeğer bir yüksek öğretim 
kurumunda en az bir dönem okuyan öğrenciler için geçerlidir. Öğrenci Kabul 
Yönetmeliği farklı transferleri içerir: üniversiteden yatay geçiş, üniversitede 
yatay geçiş; Üniversitede dikey geçiş ve üniversiteden dikey geçiş. Bunlar DAÜ 
Temel Mevzuat kitapçığında bulunmaktadır. http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-
Yonetmelik-GirisSinavKabul.htm  
 
 

Transfer Öğrenci Değerlendirme Süreci 
Muafiyet işlemleri, Mimarlık Bölümü Transfer Komitesi tarafından yapılır. Komite, 
raporları Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na gönderir ve kararlar öğrencilere kararlarını 
çevrimiçi sistemden bildirilir. Muafiyetin yapılabilmesi için, transfer öğrencilerin başvuru 
değerlendirmesi, başvuru belgesi, eski yüksek öğretim kurumunun mühür, mühür ve 
imzasını taşıyan ders fotokopileri ve kopyası eklenerek yapılır. Muafiyet / eşdeğerlik 
sonuçlarına itiraz, resmi olarak öğrencilere sonuçlarını bildirme tarihinden itibaren iki 
hafta içinde ilgili birime gönderilir. 
Mimarlık BölümüTransfer komitesi, yerleştirme döneminin yanı sıra, eski dersin kod, 
unvan, kredi değeri ve başarı notunu ve ilgili muaf dersin unvan, kod ve kredi değerini 
belirtir. Başvurularında, öğrenciler muaf tutulmasını istedikleri dersler açıkça 
belirtmelidirler. Muafiyet ile ilgili mevzuat, http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-13-
Yonetmelik-MuafiyetveIntibakIslemleri.htm ‘de mevcuttur.  
 
Öğrenci Değerlendirme Yöntemleri 
Öğretimde kredi-saat sistemi uygulanır. Bir dersin kredi-saat değerinin 
saptanmasında o ders için öngörülen toplam haftalık ders sayısı esas alınır. Ancak, 
varsa, dersin haftalık laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışma saatlerinin toplamları 
dikkate alınarak kredi saati belirlenir.  
Öğrenciler tam-zamanlı, yarı-zamanlı, özel öğrenci ve misafir öğrenci olma üzere dört 
ayrı statüde olabilirler. 
Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her dönem başında Rektörlükçe ilan 
edilen sürelerde ve belirlenen yöntemlerle kayıtlarını yenilemek zorundadırlar: 
 (1)  Öğrencinin her dönem başında kayıt olacağı dersler, “Ders Kayıt Yönetmeliği” 

uyarınca danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanı veya yüksek okul 
müdürünün onayı ile belirlenir. Dönem kaydının yapılması için öğrencinin mali 
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir. 

  

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-7-Yonetmelik-CiftAnaDalProgramlari%20Kayit.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-7-Yonetmelik-CiftAnaDalProgramlari%20Kayit.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Yonetmelik-GirisSinavKabul.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-1-Yonetmelik-GirisSinavKabul.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-13-Yonetmelik-MuafiyetveIntibakIslemleri.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-13-Yonetmelik-MuafiyetveIntibakIslemleri.htm
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 (2)  Öğrencinin dönemlerde alacağı ders yükü, ders kayıtları, ders önkoşulları, ders 
tekrarı, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme ile geç kayıt koşulları “Ders 
Kayıt Yönetmeliği”nde düzenlenir. 

  

 (3)  Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programın birinci ve ikinci dönemler için öngörülen 
derslere, derslerin açık olması durumunda, kayıt olmakla yükümlüdür.   

 (4)  İki ardışık dönem izinsiz olarak kaydını yenilemeyen öğrencinin üniversite ile 
ilişkisi kesilir. 

Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, laboratuvar, stüdyo, uygulama, staj ve 
bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer 
akademik çalışmaların tümüne katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam 
durumları, dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir. DAÜ Öğrenci 
Sınav Başarı tüzüğü gereğince belirlenen limitlerin üzerinde devamsızlığı olan 
ve/veya dersin değerlendirmesine esas olan koşulları yerine getirmeyen öğrenci o 
dersten başarısız sayılır. Öğrenci değerlendirme yöntemleri üniversitenin ana 
mevuzatı altındaki  
http://mevzuat.emu.edu.tr/Tuzukler/5-1_OgrtSnvBasari.htm ‘başlıkta verilmiştir.  
 

  

Öğrenci Danışmanlığı  
Her öğrencinin Bölüm Başkanlığı tarafından atanmış bir danışmanı bulunmaktadır. 
Danışmanın amacı; öğrencilere, eğitim-öğretim konuları başta olmak üzere, 
karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak, öğrencilere rehberlik etmek, 
mesleki açıdan yönlendirmek, Üniversite ve Fakülte olanakları hakkında 
bilgilendirmek, başarı durumlarını izlemek ve başarısızlık durumunda 
yönlendirmek, ders seçiminde yardımcı olmaktır. Öğrencileri ile ilgili danışmanlık 
mevzuatı http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-11-Yonetmelik-OgrenciDanismanligi.htm 
başlığı altında verilmiştir.  
Bunun yanında Mimarlık Bölümü’ndeki Yardım Masası (Help Desk), özellikle birinci 
sınıf öğrencilerinin teknik destek, eğitim tavsiyesi ve daha iyi yönlendirilebilmelerine 
yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Yardım Masası Komitesi üyeleri, Bölüm 
Başkanlığı tarafından atanır. 2016-2017 Akademik Yılı’nda bu komitede iki öğretim 
üyesi ile 2 bölüm asistanı görev yapmıştır. Yardım masası, öğrencilere mesai 
saatlerinde günde 2 saat yüz yüze hizmet verir ve öğrencilerin sorunlarını, ihtiyaçlarını 
ve önerilerini e-posta yoluyla alır (http://arch.emu.edu.tr) (archhelpdesk@emu.edu.tr) 
). Çalışma saatleri, sorumlu kişilerin isimleri ve ofis gibi bilgiler ile birlikte hazırlanan 
poster, stüdyolarda, renkli binada ofis binasında alılıp öğrencilere ilan edilir aynı 
zamanda bölüm web sayfasında da yayınlanmıştır (http:// arch.emu.edu.tr). 
 
Öğrenci staj yönetmeliği, staj yerleri ve düzenlemeleri, mezuniyet sonrası 
meslek pratiği ve kariyer planlaması.  
Mimarlık Bölümü müfredatında 3 adet staj vardır. Bunlardan birincisi (ARCH 190- Yaz 
Stajı I), birinci sınıf derslerinin tamamlanmasından sonra yapılmakta olup, iki kısımdan 
oluşmaktadır. İlk kısmı (Part A), süresi en az 10 gün olan  arazi ölçümü ve araştırma; 
ikinci kısmı (Part B) ise en fazla 10 gün süren çalıştay ve/veya teknik gezi olarak 
yapılandırılmıştır. Çalıştay veya teknik gezi 2 kısa dönemden oluşabilir (güz dönem 
arası). Teknik gezilerde öğrenciler, gerek Kıbrıs’taki gerekse yurt dışındaki mimari 

http://mevzuat.emu.edu.tr/Tuzukler/5-1_OgrtSnvBasari.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-11-Yonetmelik-OgrenciDanismanligi.htm
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açıdan önemli yapıların, kültürel miras ve kent parçalarının, mevcut çevre ilişkilerinin 
incelenme fırsatı bulmaktadır. Teknik gezi öncesinde öğrencilere kuramsal bilgiler 
verilmektedir. Öğrenci başarılı sayılmak için hem arazi ölçümü ve araştırmayı, hem de 
çalıştay veya teknik geziyi başarı ile tamamlamak zorundadır.  
ARCH  290 – Yaz Stajı II’de öğrenci şantiyede mimari bir projenin evrelerini gözlemler 
ve deneyimler. Bu staj için öğrenci çalışacağı yeri kendisi seçer. Seçilen staj yerlerinin, 
staja başlamadan önce staj komitesince onaylanması gerekmektedir. Öğrencinin 
Bölüm’den imza karşılığı alacağı değerlendirme formunu ve mühürlü staj defterini staj 
yapacağı iş yerinden de onaylatması gerekir. Öğrencinin, işverenin yaptığı 
değerlendirmeyi kapalı ve mühürlü zarf içerisinde staj defteri ile birlikte kayıt döneminin 
bitimine kadar Staj Komitesi’ne vermesi gerekmektedir. Staj Komitesi staj defterlerinin 
değerlendirilmesinden sonra öğrencinin notunu başarılı veya başarısız olarak kayıt 
sistemine girmektedir. Staj süresi 25 iş günüdür.  
 ARCH 390 – Yaz Stajı III’de, öğrenci bir mimarlık ofisinde mimari bir projenin evrelerini 
gözlemler ve deneyimler. Bu staj için öğrenci çalışacağı yeri kendisi seçer. Seçilen staj 
yerlerinin Staj Komitesi’nce de staja başlamadan önce onaylanması gerekmektedir. 
Öğrencinin Bölüm’den imza karşılığı alacağı değerlendirme formunu ve mühürlü staj 
defterini staj yapacağı iş yerinden de onaylatması gerekir. İşverenin yaptığı 
değerlendirmenin, kapalı, mühürlü zarf içerisinde staj defteri ile birlikte kayıt döneminin 
bitimine kadar Staj Komitesi’ne verilmesi gerekmektedir. Staj Komitesi, staj 
defterlerinin değerlendirilmesinden sonra öğrencinin notunu başarılı veya başarısız 
olarak kayıt sistemine girmektedir. Staj süresi 25 iş günüdür. 
Eğitim süresince yapılan stajlar öğrencileri meslek pratiğine başlamanın ilk basamağı 
olarak hazırlar. Yapılan stajlar sonucunda öğrenci meslek ile ilgili ilk deneyimini 
kazanmaya başlamaktadır. Gerek şantiye, gerekse ofis kültürünü öğrenmek, 
mimarlığın gerektirdiği disiplinlerarası çalışma deneyimini de öğrenmeleri için önemli 
bir aşamadır. İş hayatına atılacak mezunlar için staj yaptıkları kurumlar, 
özgeçmişlerinde yer alacak önemli iş deneyimleri arasındadır. 
 
Başarılı öğrenciler için sunulan teşvik ödüller ve burs olanakları 
Doğu Akdeniz Üniversitesi mevcut başarılı öğrencileri motive etmek için kayıt 
harcından indirimlere gitmektedir. Bunun yanında Mimarlık Bölümü’nde her dönem 
şeref ve yüksek şeref listesine giren öğrencilere düzenlenen bir törenle sertifikaları 
verilir ve başarılarının devamı için öğrenciler teşvik edilir. 
Mimarlık Bölümü lisans öğrencileri, üniversitenin ilgili burs yönetmeliği kapsamında 
belirlenen bursların koşullarına göre burslarını kısmen veya tamamen alabilirler. Bu 
yönetmelik, burs veya indirimli ders ücreti alan öğrencilerin haklarını kapsar. Doğu 
Akdeniz Üniversitesi tarafından öğrencilere çeşitli burslar verilmektedir. Bunlar; 

 DAÜ Teşvik Bursu 1 
T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’nda, herhangi bir puan türünde, 
ilk 2000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 
ilgili puan türü ile öğrenci alan programlarından birine yerleştirilen öğrencilere verilir 
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 DAÜTeşvik Bursu 2 
T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nun Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’nda, herhangi bir puan türünde, 
2001–5000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan programlarından birine yerleştirilen 
öğrencilere verilen burstur. 
 

 DAÜ Teşvik Bursu 3 
T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı sonuçlarına ve DAÜ’nün KKTC 
uyruklu öğrencilere yönelik düzenlediği giriş sınavına göre Vakıf Yöneticiler Kurulu 
kararıyla belirlenen burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilir.  
 
DAÜ – Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrenci Teşvik Bursu 
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından atanan “Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrenciler 
Başarıya Dayalı Burs Değerlendirme Komitesi” tarafından belirlenen ve Vakıf 
Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan ölçütlere uygun olarak Üçüncü Ülkeler 
tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavlarında üstün başarı gösteren öğrencilere 
verilen burstur.  
 
Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrencilere Verilen Muafiyet Bursu: 
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından atanan “Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrenciler 
Başarıya Dayalı Burs Değerlendirme Komitesi” tarafından belirlenen ve Vakıf 
Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan ölçütlere uygun olarak her ülke için Komite’nin 
tespit ettiği iki lisans öğrencisine verilen burstur. 
 
Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrencilere Verilen İndirim Bursu: 
“Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrenciler Başarıya Dayalı Burs Değerlendirme Komitesi” 
tarafından belirlenen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onaylamış olduğu ölçütler 
çerçevesinde Komite’nin tespit etmiş olduğu lisans öğrencilerine öğrenim ücretlerinde 
%50 ve %25 oranında indirim verilerek sağlanan burstur.  
 
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrencilere Verilen 
Bursların Kesilmesi Halinde Uygulanacak Burs: 
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrencilere verilen %100 
eğitim harç bursunun kesilmesi durumunda, bu öğrencilere bu yönetmeliğin 5’inci 
maddesinin (7)’nci fıkrasının (B) bendi uyarınca belirtilen %25 ve %50 oranlarında burs 
uygulanır. Burs yalnızca öğrenim ücreti muafiyetini kapsar. 
 
KKTC-Lise Birincisi Bursu: 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir programına kayıt yaptırmaya hak kazanan, 
KKTC lise veya dengi okul mezuniyet derecesi pekiyi olan lise birincilerinin ödemekle 
yükümlü oldukları öğrenim ücretine %50 burs uygulanır. 
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T.C.- Okul Birincisi Bursu: 
TC liselerinden mezun olup Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir lisans 
programına ÖSYM tarafından yerleştirilen veya okul birincisi kontenjanı ile 
Üniversite’ye yerleştirilen öğrencileri kapsar. 
 
Üstün Başarı Ödülü 
Kayıtlı bulundukları programlarda Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren ve 
normal ders yükü taşıyan lisans ve önlisans öğrencileri, dönem not ortalamaları en az 
(GPA) 3.50 ve Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.00 ise, takip eden dönemde kayıt 
yapmaları durumunda, “Üstün Başarı Ödülü” almaya aday olurlar. 
 
Başarılı Sporcu Bursu: 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 
kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma 
başarısını gösteren veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Kulüpleri’nden birisinde aktif 
spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve 
başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur.  
 
Engelli Öğrenci Bursu (KKTC): 
Üniversite Yönetim Kurulu’nun (ÜYK) önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) 
onayı ile her yıl için belirlenecek sayı doğrultusunda, KKTC uyruklu olup, %40 ve üzeri 
derecede engelli olan veya geçimini sağlamakla yükümlü anne veya babası %40 ve 
üzeri derecede engelli olan, anne ve babasının olmaması durumunda velisi %40 ve 
üzeri derecede engelli olan kişilere, engelinin ilgili kurum tarafından belgelenmiş 
olması ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne giriş koşullarını sağlamaları koşuluyla, 
öğrenim ücreti bursu verilir.  
 
Şehit Veya Malül Gazi Çocuğu Bursu (KKTC): 
Şehit veya Malül Gazi kabul edilenlerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuma hakkı 
kazanan çocuklarına öğrenim ücreti bursu verilir. Söz konusu burs süresizdir. 
Vakıf Özel ve Devlet Üniversitelerinden Üniversitemize Yatay Geçiş ile Yerleştirilen TC 
Uyruklu Öğrencilere Uygulanacak Burslar: 
Üniversitemize yatay geçiş ile kayıt yapacak olan TC uyruklu öğrencilere, Rektörlüğün 
önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu onayladığı alanlara ve oranlara göre verilen 
burstur. 
 
T.C. Gazi Çocuklarının Öğretim Ücreti: 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan, 1974 Barış Harekatı’nda görev 
yapmış olan ve Gazilik Beratına sahip olanların çocuklarının öğrenim ücretleri, KKTC 
uyruklu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti kadardır.  
Personel, Mezun, Kardeş ve Aile Öğrenim Ücreti İndirimi: 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Doğu Akdeniz Üniversitesi personelinin 
bakmakla yükümlü oldukları çocukları veya eğitim gören kardeşler veya anne-baba ve 
onların bakmakla yükümlü oldukları çocuklardan oluşan aile bireylerine verilen burstur.  
 
İngilizce Yeterlik Başarı Ödülü: 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda en az bir dönem okumuş ve takip etmiş 
olduğu programlardan Orta Düzeyi veya Üst Orta Düzeyi başarı ile tamamladıktan 
sonra içinde bulunduğu dönemin sonunda verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda ilk üçe 
giren öğrenciler, Rektörlük tarafından notebook bilgisayar ile ödüllendirilir. Yeterlilik 
sınavında üçten fazla öğrencinin eşdeğer not almaları durumunda öğrencilerin düzey 
sınav notlarına bakılarak sıralama yeniden yapılır. 
 
Araştırma Görevlisi Bursu: 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Lisansüstü programlarına kayıtlı araştırma görevlilerine 
verilecek burslar, Senato tarafından hazırlanan ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından 
onaylanan “Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Lisansüstü Burs Yönetmeliği’nde 
düzenlenir. 
Başarılı öğrenciler için sunulan teşvik ve ödüllerin ana mevuzatına 
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-2-Yonetmelik-Burs-Indirim-Uygulama.htm adresinden 
ulaşılabilir.  
 
Öğrenci hareketliliğini sağlayan yurt içi ve yurt dışı değişim programları ile ilgili 
politika ve uygulamalar 
Mimarlık Bölümü öğrencileri Yaz Okulunda veya Öğrenci Değişim Programları’nda 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin işbirliği protokolu imzalamış olduğu veya Üniversite 
Yönetim Kurulu’nun onay verdiği yüksek öğretim kurumlarından Misafir Öğrenci veya 
Özel Öğrenci veya Değişim Programı Öğrencisi olarak ders alabilirler. 
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-6-Yonetmelik-UniversiteDisindanDers%20Alma.htm  
Her yıl farklı ülkelerdeki öğrencilier bölüme başvuruda bulunurlar ve değerlendirmeye 
alınırlar. http://io.emu.edu.tr/en/exchange-program/outgoing-exchange-students 
Mimarlık Bölümü MIAK akreditasyonu olan bölümler ile öğrenci değişimi yapmakta ve 
bunun yanında Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte ortak proje stüdyosu 
sürdürmektedir. Bu konuda detaylı bilgi Mimarlık Eğitimi ve Öğrenciler başlığı altında 
verilmiştir.  
Barınma olanakları (Yurtlar), Beslenme ve Sağlık 
DAÜ Kampüsü içinde  öğrenci ihtiyaçlarına cevap verecek farklı birçok yurt vardır. 
Kampüs  içinde yer alan yurtlar,  kütüphaneye, spor tesislerine, kültürel faaliyet 
mekanlarına ve bilgisayar laboratuvarlarına yürüyüş mesafesindedir. Trafik, gürültü ve 
şehir karmaşasından uzak ve üniversitenin titizlikle üzerinde durduğu güvenli bir 
ortamda  öğrenciler huzur içinde kalmaktadır. Kampüs içerisinde yer alan yurtlar ve 
içerikleri aşağıda belirtilmiştir. Daha fazla bilgi için 
 http://ww1.emu.edu.tr/tr/kampüs/yurtlar-ve-barinma/yurtlar/1387  
 
 
 

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-2-Yonetmelik-Burs-Indirim-Uygulama.htm
http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-6-Yonetmelik-UniversiteDisindanDers%20Alma.htm
http://io.emu.edu.tr/en/exchange-program/outgoing-exchange-students
http://ww1.emu.edu.tr/tr/kampus/yurtlar-ve-barinma/yurtlar/1387
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Tablo 1.7.12. DAÜ kampüsü içerisindeki yurtların mülkiyete göre dağılımı 
Üniversite Yurtları Yap İşlet Devret Yurtları Kredi Yurtlar 
DAÜ-1 YURDU AKDENİZ YURDU Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

kurumu, Necmettin Erbakan Yurdu 
DAÜ-2 YURDU ALFAM YURDU  
DAÜ-3 YURDU LONGSON YURDU  
DAÜ-4 YURDU MARMARA YURDU  
SABANCI YURDU UĞURSAL YURDU  
DAÜ DENİZ YURDU  RAMEN YURDU  
 HOMEDORM YURDU  
 PRIME LIVING YURDU  
 GOLDEN PLUS YURDU  
 KAMACIOĞLU YURDU  

 
TABLO 1.7.13. Yurtların özellikleri (http://dormitories.emu.edu.tr/tr/ozellikler-ucretler 
Kantin, Kafeterya, Büfe 

 
Üniversitede, 16 Kafeterya, 10 Kantin, 11 Çay Ocağı, 9 Ahşap Büfe vardır. Tüm 
işletmeler, Öğrenci İşleri ve Bilişim'den sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Kantin ve 
Kaferteyalar Birimi tarafından idare edilmekte ve denetlenmektedir. Bunun yanında 1 
adet tabldot restorant üniversiteye hizmet vermektedir. Üniversitenin kent içindeki 
konumu, öğrencilerin beslenme konusunda farklı seçenekler bulmalarına da olanak 
sağlamaktadır. http://ww1.emu.edu.tr/tr/kampüs/kantin-ve-kafeteryalar/663  
Sağlık 

http://dormitories.emu.edu.tr/tr/ozellikler-ucretler
http://ww1.emu.edu.tr/tr/kampus/kantin-ve-kafeteryalar/663
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Öğrenci ve personelin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek ve 
özellikle öğrencilerin ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak 
yetişmelerine katkıda bulunmak ve bunları gerçekleştirmek amacıyla 1. basamak 
sağlık ve ayakta tedavi hizmetlerini sunmaktadır. Sağlık merkezinde Kulak Burun 
Boğaz, Diş, Jinekoloji, Psikiyatri,İç Hastalıkları, Dermatoloji ve Göz bölümleri hizmet 
vermektedir. Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi, DAÜ personel ve öğrencilerinin ihtiyaç 
duyduğu ve merkezde verilemeyen sağlık hizmetleri için hastayı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı polikliniklere sevk eder. Sigorta primi ödeyen her öğrenci 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı tüm hastahanelerdeki polikliniklerde 
muayene ve tetkik (laboratuvar, röntgen) hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanır. http://ww1.emu.edu.tr/tr/hizmetler/saglik-merkezi/678  
Ayrıca Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM)’ın vizyonu 
Psikoloji alanında Avrupa Birliği standartlarında araştırmalar ve uygulamalar 
gerçekleştirmektir. DAÜ-PDRAM’ın misyonu ise performans artırıcı, biliş ve davranış 
geliştirici hizmetleri DAÜ çatısı altındaki bireylere sunmak, bunun yanında psikolojinin 
farklı dallarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve yayınlamaktır. 
Çalışmalarda amaçlanan, DAÜ çatısı altındaki bireylerin yaşam kalitelerini ve 
doyumlarını artırmalarına yönelik programlar hazırlamak ve sunmak, ayrıca 
danışanların sağlıklı, başarılı ve mutlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmelerine 
yardımcı olmaktır. DAÜ-PDRAM uzmanları, Merkez’in kurulduğu ilk günden bugüne 
dek Merkez’in sunduğu psikolojik hizmetleri danışanlarının gereksinimleri 
doğrultusunda çeşitlendirmekte ve geliştirmektedirler. 
Öğrencilerin kurum genelinde erişebildikleri ders dışı etkinlikler ve bunlara 
katılabilme olanakları  
Mimarlık Bölümü öğrencilerinin, Özel, Sivil Toplum ve/veya Kamu kuruluşları tarafınca 
düzenlenen bilimsel toplantılara, çalıştaylara, sergilere, panellere, öğrenci projesi 
yarışmalarına katılmaları teşvik edilmekte ve bu tür etkinlikler, Bölüm ortak 
alanlarındaki panolarda ve Bölüm, Fakülte ve Üniversite web sayfasında 
duyurulmaktadır. Bunun yanında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerin ilgi 
alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmeleri, yeni ilgi alanları, birlikte dinlenme 
ve eğlenme alışkanlığı kazanmaları, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemeleri, kültürel 
ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla öğrenci kulüpleri 
kurulmaktadır. Bölümde isteyen her öğrenci, ilgi alanına giren kulüplere üye olabildiği 
gibi yeni ilgi alanlarına dönük kulüp oluşturmak için de girişimde bulunabilmektedir. Bu 
sayede, öğrencilerin sosyo-kültürel ve mesleki açıdan gelişmeleri, iletişim ve 
kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları, kulüp konularıyla ilgili veya ortak etkinlikler 
düzenlemeleri, düzenlenen etkinliklere katılmaları, boş zamanlarını iyi değerlendirme 
ve birlikte eğlenme alışkanlığı kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrenci kulüpleri 
aşağıdaki gibidir;  

 ACM Öğrenci Topluluğu 
 AEGEE (Avrupa Öğrencileri Formu) 
 AIESEC 
 Amerikan Futbolu Kulübü 
 Beşiktaşlılar Kulübü 
 Bilim ve Felsefe Kulübü 
 Çevre Kulübü 
 Çocuk Hakları Kulübü 

http://ww1.emu.edu.tr/tr/hizmetler/saglik-merkezi/678
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 Çok Kültürlü Sanat Öğrencileri Kulübü 
 Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü 
 Dans Topluluğu 
 DAÜ Arama Kurtarma Kulübü 
 DAÜ Oyun Platformu 
 Edebiyat Kulübü 
 EESTEC LC Famagusta 
 Ekonomi ve Finans Kulübü 
 Endüstri Mühendisliği Kulübü 
 Fenerbahçeliler Kulübü 
 Fikir ve Münazara Kulübü 
 Fotoğrafçılık Kulübü 
 Genetik Kulübü 
 Grafik Dizayn ve Yeni Medya Kulübü 
 Güzel Sanatlar Kulübü 
 Halk Dansları Topluluğu 
 Hayvanlara Yardım Etme Kulübü 
 Hukuk Kulübü 
 IEEE Öğrenci Topluluğu 
 İletişim Kulübü 
 Karikatür ve Mizah Kulübü 
 Kariyer Kulübü 
 Kaykay Kulübü 
 Kriket Kulübü 
 Kültür-Tarih Kulübü 
 Kültür ve Yaşam Kulübü 
 Kültürlerarası İletişim ve Çeviri Kulübü 
 Matematik Kulübü 
 Model Birleşmiş Milletler Kulübü 
 Müzik Kulübü 
 Müzikal Topluluğu 
 Psikoloji Öğrencileri Kulübü 
 Psi. Danış. Ve Reh. Kulübü 
 Robotik ve Otomasyon Kulübü 
 Sağlık,Spor ve Sanat Kulübü 
 Sinema Kulübü 
 Sörf ve Yelkencilik Kulübü 
 Student World Assembly 
 Sualtı Sporları Kulübü 
 Tasarım Kulübü 
 Tiyatro Topluluğu 

http://robotics.emu.edu.tr/
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 Toplumsal Hizmetler Kulübü 
 Trabzonsporlular Kulübü 
 Turizm Kulübü 
 ultrAslan DAÜ 
 Uluslararası İlişkiler Kulübü 
 Yazılım Kulübü 
 Yüzme Kulübü 

 

 
Şekil 1.7.1. Kulüp Etkinlikleri 

 

 
Şekil 1.7.2. Bahar Festivali 
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Şekil 1.7.3. Bahar Festivali 

 

 
Şekil 1.7.4. Klüp Etkinlikleri 

 

 
Şekil 1.7.5. Kumdan Heykel Festivali 

 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, yıl boyunca öğrencilerin sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarını karşılamak ve pekiştirmek için çeşitli etkinlikler düzenler. Bu etkinlikler 
sadece öğencilerimize değil aynı zamanda bölge halkına da sunularak üniversite ve 
bölge halkı arasında iletişim köprüsü vazifesi de görür. 
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Kampüsteki diğer aktivitelre ise ; Bahar Festivalleri, Oryantasyon Günleri, Kumdan 
Heykel Festivali, Türkülerle DAÜ, Rock Festivali, Sanatçı Panelleri/Söyleşileri ve 
Uluslararası Turnuvalar sıralanabilir. 
1.7.3. Programın akademik ve idari yapısına ilişkin organizasyon şeması, 
işbirliği yöntemleri, ve kadro 

Fakülte/Bölüm işleyişinin eksiksiz/aksaksız yürütülmesinde, idari personelin donanımlı 
olması, yaptığı işe yürekten bağlı olması, amirleri ile iyi iletişim ve ilişki içinde olması 
önemli rol oynar. Bu bağlamda Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları gerekli duyarlılığı 
göstermektedir. Rektörlük de idari personelin gelişmesine önem vermekte ve bir çok 
konuda idari personele hizmet içi eğitim verilmektedir. 
 DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından idari personele verilen eğitimler ile birlikte idari 
personel günümüz çağdaş kaynaklarını ve bilgilerini kullanabilmektedirler. 
http://sem.emu.edu.tr/tr adresinde verilen tüm seminerlerin listesi bulunmaktadır. 
Mimarlık Fakültesi çatısı altında altında, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2010 
yılında öğrenci alımını durdurmuş olmasından bu yana  Mimarlık ve İç Mimarlık 
Bölümleri vardır. İç Mimarlık Bölümü’nün Türkçe ve İngilizce programı bulunmaktadır. 
Birinci yıl dersleri ortak yürütülmektedir. Dolayısıyla İç Mimarlık Bölümü İngilizce 
programında da öğretim elemanları 1. Yıl derslerine destek sağlamaktadır.  Dekanlık 
bünyesinde teknik işlerden sorumlu idare amiri ve yardımcısı, bilgisayar operatörü ve 
asistanı ile Mimarlık, İç Mimarlık ve Dekanlık birimlerinin ayrı sekreterlikleri 
bulunmaktadır. Bölüm başkanlıklarında bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı, 
bölüm koordinatörü ile idari asistanlar görev yapmaktadır. Bu kişiler bölüm 
öğrencilerinden ve eğitim kadrosundan sorumludurlar.  
 
Tablo 1.7.14. Fakülte bünyesindeki programlar     

 
 
 

http://ww1.emu.edu.tr/tr/kampus/bahar-senlikleri/c/676
http://ww1.emu.edu.tr/tr/kampus/oryantasyon-gunleri/c/673
http://sem.emu.edu.tr/tr


173 
 

Tablo 1.7.15. Fakülte İşleyişi ve Sorumluluklar  

 
 
1.8. Öğrenme Ortamına İlişkin Kaynaklar  

1.8.1. Fiziksel Kaynaklar 

1997 yılında Fakülteleşmesinin ardından şu anda kullanımında bulunan yapılara 
kavuşan Mimarlık Fakültesi’nin sahip olduğu fiziksel kaynaklarla ilgili olarak mevcut 
durumun anlatımında ilk olarak genel bilgi verilecek, daha sonra da her bina bloğu 
sunduğu olanaklar bağlamında tanıtılacaktır. Bu anlatım, öğrencilerin ve öğretim 
üyelerinin kullanımına yönelik fiziki mekanlar, donanım ve bilgi kaynakları ile ilgili 
açıklamalarla tamamlanacaktır. Son olarak öğrenme ortamına ilişkin özeleştiri 
yapılarak geleceğe yönelik öngörüler aktarılacaktır. 
A.Binalar 
Mimarlık Fakültesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ana yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. 
Yaklaşık 3000 dönümlük bir alan üzerine kurulmuş olan yerleşke içinde Mimarlık 
Fakültesi yaklaşık 26 dönümlük bir alana sahiptir. Fakülte genel anlamda üç ana 
kısımdan oluşmaktadır (Şekil 1.8.1). 1.Etap’ta 1996–1997 yıllarında S Atölyeleri inşa 
edilmiştir. Üç kütleden (S1, S2, S3) oluşan S Atölyeleri mimarlık eğitiminin etkin bir 
şekilde verilmesine olanak sağlayan geniş atölyeler ve laboratuvarlardan oluşmaktadır.  
S Atölyeleri ve Renkli Bina arasında yer alan Mimarlık Fakültesi İdari Binası, S 
Atölyeleri ile birlikte 1996–1997 yıllarında inşa edilmiştir. Eğitime bir Bölüm olarak 
başlayıp, fakülteleşme sürecini istikrarlı bir biçimde tamamlayan Mimarlık Fakültesi’nin 
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artan öğrenci sayısına paralel olarak 1999-2000 yıllarında ‘Renkli Bina’ olarak 
isimlendirilen A Atölyeleri inşa edilmiştir. 

 
Şekil 1.8.1. Mimarlık Fakültesi Yerleşke Planı 

 
Mimarlık Fakültesi’nde 21 tasarım stüdyosu, 3 derslik, 4 bilgisayar laboratuvarı, 1 
malzeme laboratuvarı, 1 çevre / fizik laboratuvarı, 1 fakülte kütüphanesi, Ahmet Vural 
Behaeddin Kütüphanesi, 1 sergi salonu, 1 konferans salonu, 1 basım ofisi, 1 Kantin, 1 
kafeterya ve çeşitli tuvalet mekanları bulunmaktadır. Tasarım atölyelerinde her 
öğrenciye tahsis edilmiş 100x70cm çizim masası ve tabure bulunmaktadır. Gerek 
atölyelerde gerekse derslik ve laboratuvarlarda beyaz tahta ve tüm mekanlarda sabit 
LCD projektör kullanımı mevcuttur.  
Bunun yanısıra, Fakülte’nin kendi alanı dışında, Çevre Kontrol Laboratuvarı, DAÜ 
Kütüphanesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Proje Tasarım ve Uygulama Merkezi 
(DAÜ-PROMER) çatısı altında yer alan Maket Atölyesi öğrencilere geniş olanaklar 
sağlamaktadır. Fakülte binaları ile çevrelenmiş bulunan ve 1 açık anfi içeren ortak dış 
mekan, eğitim programını destekleyen, sergi, atölye çalışması, öğrenci buluşması, 
oryantasyon gibi bir çok etkinlik için güzel bir ortam oluşturmaktadır.  
 
S Atölyeleri  
S Atölyeleri, bir tanesi 2 katlı olmak üzere 3 farklı kütleden oluşmaktadır. Atölyelerin 
toplamında 3 adet CAD laboratuvarı, 1 malzeme laboratuvarı, 7 adet atölye ve 1 adet 
seramik atölyesi ve 2 adet ofis bulunmaktadır. Tümüne hizmet veren bay ve bayan 
lavabo/tuvaletleri mevcuttur. Atölyelerin merkezi bir noktasında yaklaşık 40 m2’lik 
kapalı alana sahip sadece Fakülte için değil çevredeki bölümler için de bir çekim 
noktası olan ve Hidden Cafe olarak adlandırılan kantin yer alır. İklim koşullarının 



175 
 

elverdiği ölçüde kantini çevreleyen yarı-açık ve açık dış mekânlar, sabit ve hareketli 
oturma grupları ile ders ve öğle aralarında buluşma, nefes alma noktalarıdır.  
S Atölyelerinde yer alan laboratuar, atölye, ve ofis alan ve kapasiteleri Tablo 1.8.1’de 
belirtilmiştir.  
Tablo 1.8.1. S Atölyeleri – Mekan, Alan ve Kapasite Dökümü  

No Türü Alan (m2) Kapasite 
E02 CAD Lab 108 39+1  

E03 CAD Lab 72 27+1 

S04 Feyyaz Erpi Atölye 153 54 

S05 Feyyaz Erpi Atölye 153 55 

S06 Feyyaz Erpi Atölye 153 54 

S01 Atölye 153 50 

S02 Atölye 153 50 

S03 Atölye 153 50 

E10 Atölye 153 40 

E11 Aksugür Atölye 153 53 

E12 CAD Lab 77 40+1 

E13 Seramik Atölyesi 60 35 

 Ofis 16 2 

 Ofis 16 2 

 
S1 Blok 
Fakülte’nin CAD laboratuarları S1 Bloğunda yer alır.  Zemin katta 2 adet CAD 
laboratuarı ve tüm laboratuarların kontrolünün yapıldığı operatör odası mevcuttur. 
Lisans programları yanı sıra ağırlıklı olarak Fakülte çatısı altında yürütülmekte olan 
Mimarlık Yüksek lisans ve Doktora, İç Mimarlık Yüksek Lisans programları için de 
kullanılmaktadır. Üst zemin katta seramik atölyesi, malzeme laboratuvarı ve 1 adet 
atölye bulunmaktadır. Bu blokta kullanılmakta olan atölyeye Mimarlık Fakültesi’ne uzun 
yıllar emek verdikten sonra emekliye ayrılmış bulunan Prof. Dr. Erdal Aksugür ve Prof. 
Dr. Nurten Aksugür’ün isimleri verilmiştir. Tüm S Bloklarına hizmet veren WC’ler de bu 
blokta yer almaktadır (Şekil 1.8.3, Şekil 1.8.4.). 
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Şekil 1.8.3. S1 Blok Üst Zemin Kat 

 

 
Şekil 1.8.4. S1 Blok Zemin Kat Planı 
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S2 ve S3 Blok 
Mimarlık Bölümü’nün kuruluşunda önemli katkıları olan Prof. Dr. Feyyaz Erpi anısına, 
S2 Atölyeleri Feyyaz Erpi Atölyeleri olarak isimlendirilmişlerdir. Her iki blokta üçer 
atölye giriş holünü çevrelemektedir. S2 ve S3 bloklarının 2015 yılında taditlatı 
yapılmıştır. Yapılan tadilat sonucu zeminde ve pencerelerde yenilenmeye gidilmiş 
blokların ısıtama ve soğutma sistemleri geliştirilmiştir. Yapılan tadilat sonucu S2 
bloğunda S5 ve S6 atölyelerinin terasları bahar aylarında yarı açık mekanda 
öğrencilerin atölye çalılşmalarına devam etmelerini sağlamaktadır. Yine tadilat sonrası 
S2 ve S3 Bloklarının giriş hollerinde yarı-zamalı öğretim görevlileri için 2 kişilik ofis 
alanları inşa edilmiştir (Şekil 1.8.5).  

 

 
 

Şekil 1.8.5. S2 ve S3 Bloğu planları 
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Renkli Bina 
Üniversitenin referans noktalarından biri olan ve ‘’Renkli Bina’ olarak isimlendirilen A 
atölyelerinin bulunduğu 3 katlı binada,  1 kütüphane, 1 sergi salonu, 1 anfi/konferans 
salonu, dış mekanı da yıl boyunca kullanılmakta olan geniş bir kafeterya, fotokopi 
merkezi, asistan odası, 1 derslik, 2 bölümün arşivi, çevre ve fizik laboratuvarı, ve 1 
CAD laboratuvarı ile 12 atölye ve her katta bir tane olmak üzere bay ve bayan 
lavabo/tuvalet bulunmaktadır. Her atölyede sergileme modülleri bulunmakta, her 
öğrenci için masa ve tabure mevcuttur. Atölyelerde ve sınıflarda sabit LCD projektör 
ve tahta bulunmatadır. 
Renkli Bina’da yer alan mekanların alan ve kapasiteleri Tablo 1.8.2’de belirtilmiştir.  
 
Tablo 1.8.2. Renkli Bina (A Atölyeleri)- Mekan, Alan, Kapasite Dökümü 

No Türü Alan m² Normal Kapasite 
 Giriş Holü 401  

A01 Alpay Özdural Amfisi 130 140 

A02 Hüseyin Ateşin Sergi Salonu 103   

A03 A. V. Behaeddin Kütüphanesi 98   

A04 Stüdyo 90 30 

A05 Yarı Zamanlı Öğretim 
Görevlisi Ofisi 90 25 

A 10  Stüdyo 90 35 

A11 İç Mimarlık Bölümü Arşivi 130 42 

A12 Stüdyo 103 32 

A13 Stüdyo 152 50 

A14 Stüdyo 183 65 

A 15 Tasarım Klübü 25  

A16 Derslik 44 36 

A17 CAD-LAB 60 36 

A18-19 Stüdyo 103 39 

A20 Stüdyo 90 35 

A21 Mimarlık Bölümü Arşivi 130 41 

A22 Stüdyo 103 32 

A23 Stüdyo 152 52 

A24 Stüdyo 183 74 

A25 Çevre Laboratuarı 25  

A26 Stüdyo 103 48 

A27-28 Stüdyo 103 42 

 Fotokopi 35  
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Zemin Kat 
Fakülte’nin eğitim, eğitimi destekleyen ve eğitim dışı faaliyetlerinin yer aldığı mekândır. 
Zemin katta konferans salonu (A01), Sergi salonu (A02), A. V. Behaeddin Kütüphanesi 
(A03), Fotokopi ve kırtasiye, Kafeterya, 1 stüdyo A04 ve Yarı-zamanlı öğretim 
görevlileri için ofis (A05) ve giriş holü bulunmaktadır. Tüm mekanlar evrensel 
standartlara uygundur (Şekil1.8.6). 
 
 
 

 
Şekil 1.8.6. Renkli Bina Zemin Kat Planı 

 
Giriş Holü 
Geçiş alanı ve buluşma noktası olan bu mekân, öğrencilerle zaman zaman 
geçekleştirilen buluşmalar, sergi, şeref/yüksek şeref sertifika törenleri, ortak 
etkinliklerinde kullanılmış/kullanılmaktadır. Giriş holüne ayrıca tüm katlara erişimi 
sağlayan asansör bulunmaktadır.  
Alpay Özdural Konferans Salonu (A01) 
Alpay Özdural Konferans Salonu, 120 kişi kapasiteli konferanslar, sempozyumlar, 
toplantılar ve paneller gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 
Hüseyin Ateşin Sergi Salonu (A02) 
Bu salon, 2006 yılından beri aktif olarak kullanılmaktadır. Bölümün ve Fakülte’nin 
birçok etkinliğine, sergisine ve toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. 
Ahmet V. Behaeddin Kütüphanesi (A03) 
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Kıbrıs’ın ilk Türk mimarı Ahmet Vural Behaeddin’in eşi tarafından Mimarlık Fakültesi’ne 
kitap, süreli yayın vb. malzemelerin bağışlanması ile başlayan ve diğer bağışlarla 
geliştirilen Fakülte kütüphanesidir. Bu kütüphane, farklı kişilerden kitap, süreli yayın, 
dergi, çizim ve harita bağışı almaya devam ediyor. 
Fotokopi ve Kırtasiye Merkezi 
2010 yılında öğrencilere temel kırtasiye malzemesi ve baskı imkânı sağlamak 
amacıyla kurulmuştur. Başlangıçta öğrencilere daha ucuz kırtasiye ve baskı hizmetleri 
sunmayı amaçlıyordu, ancak sürdürülebilir değildi. Bu nedenle üniversite yönetimi 
şimdi bu odayı üniversitenin merkezi kitapevini ve kırtasiyesini işleten şirkete kiralamış, 
bu da öğrencilere çevrede bulunan diğer kırtasiyelerden daha ucuza hizmet  vermeye 
başlamıştı. 
Kantin/Kafeterya 
İşletmecisinin adı ile anılan ‘Özkan’ın Yeri’, iç ve dış mekanı ile Renkli Bina’da dersi 
olan öğrencilerin ve öğretim elemanlarının durak yeri, buluşma noktasıdır. Öğretim 
elemanları zaman zaman öğle yemeğinde komisyon ve proje grubu toplantılarını  
burada yapar, futbol maçları burada izlenir. 
A 04 Tasarım Atölyesi 
Bu atölye zemin katta tasarım atölyesi olarak kullanılmaktadır. Atölyede sabit LCD 
projektör ve kablosuz ağ iletişimi bulunmaktadır. Her öğrenciye bir masa bir tabure 
düşecek şekilde düzenlenmiştir. Sınıfta bilgisayar ile çalışmak için yeterli kadar uzatma 
kablosu ve fiş  bulunmaktadır. 
A05 Yarı-zamanlı öğretim görevlisi ofisi 
Yarı-zamanlı öğretim üyelerinin ofis saatleirnde öğrenciler ile görüşmeleri ve 
çalışmalarını sürdürmeleri için açık ofis planlı çalışma alanıdır. 
 
Birinci Kat ve İkinci Kat 
Birinci katta 5 atölye, 1 sınıf, 1 CAD-Laboratuvarı, Tasarım Kulübü, İç Mimarlık Bölümü 
Arşivi ve WC bulunmaktadır. 6 atölye, Mimarlık Bölümü Arşivi, çevre ve bina fizik 
laboratuvarı ve WC ikinci katta yer almaktadır. Stüdyo ve sınıfların önündeki tüm 
alanlar ‘atrium’ ile karşıkarşıya olup 7/24 öğrencilerin çalılmasına açıktır. Her atölyede 
her öğrenci için bir masa ve tabure bulunmakta, koridorlarda ise her öğrenci için 
eşyalarını koyabileceği kilitli dolaplar vardır. Kablosuz ağ erişimi ise binanın her 
noktasında mevcuttur. Bunun yanında A(014) atölyesi bir tek bir ARCH 491 atölyesinin 
kullanımında olup başka öğrenciler veya dersler tarafından kullanılmamaktadır. Birinci 
kat planı Şekil 1.8.6’de ve ikinci kat planı da Şekil 1.8.8’de görülmektedir.  
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Şekil 1.8.7. Renkli bina 1 kat planı 

 

 
Şekil 1.8.8. Renkli Bina  ikinci kat planı 

 
 
Kampüs Dışı Stüdyo Kullanımı 
Bazı stüdyo dersleri ARCH 391, Mağusa Suriçi Bandabulya Binası’nda yapılmaktadır. 
Buradaki amaç hem mekan sıkıntısının giderilmesi hem de tarihi çevre ve kültürel 
mirası öğrenmeleri açısından öğrencilerin bu mekanları deneyimleyebilmeleridir.  
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Mimarlık Fakültesi İdari Binası 
Fakülte’nin idari binası, 3 katlı olup, öğretim kadrosunun kullanımında olan toplamda 
52 adet ofisi, 1 toplantı odası, 2 seminer Odası,1 arşiv odası, 5 bay ve bayan 
lavabo/tuvalet, 1 teknik görevli odası, 1 yönetici amir odası, 1 araştırma odası, 1 çay 
ocağı, bölüm başkanlıkları ve Dekanlık ile sekreterlikleri bulunmaktadır.  
 
Zemin Kat 
Doğu’da Mimarlık Fakültesi otoparkı ve Batı’da Fakülte binaları arasında yer alan ortak 
dış mekândan ikişer giriş kapısı ile ulaşılan İdari Bina zemin katında Fakülte Toplantı 
Salonu, proje arşivi, fotoğraf laboratuarı, bilgisayar operatörü odası ve iki Seminer 
Odası bulunmaktadır. Ayrıca, öğretim üyeleri ve asistanlar tarafından kıllanılmakta 
olan ondokuz adet ofis ve iki erkek - iki bayan tuvaleti yer almaktadır. Şekil 1.8.9’da 
zemin kat planı görülmektedir.  
 

 
Şekil 1.8.9. Ofis Bloğu Zemin Kat Planı 

 
 
Birinci Kat 
İdari Bina birinci katı tümüyle öğretim elemanlarının ofislerine ayrılmıştır. Bu katta 
toplam 29 adet ofis ve 2 erkek iki bayan tuvaleti yer almaktadır. Kuzey ucunda ise tüm 
binaya hizmet veren bir çay ocağı bulunmaktadır (Şekil 1.8.10) 
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Şekil 1.8.10. Ofis Bloğu Birinci Kat Planı 

İkinci Kat 
İdari Bina’nın en üst katı Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, bölüm başkanlıkları ve idare 
amirliğine ayrılmıştır. Katın güney ucunda, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölüm 
Başkanlıkları, başkan yardımcılarının ve idari araştırma görevlilerinin ofisleri yer alır. 
idare amiri ofisi, araştırma görevlileri tarafından kullanılmakta olan araştırma odası, 2 
dekanlık ofisi, hizmetliler tarafından kullanılan çay ocağı orta kısımda konumlanmıştır. 
Bu katın kuzey kanadında ise Fakülte Dekanlığı bulunmaktadır (Şekil 1.8.11). 

 
Şekil 1.8.11. Ofis Bloğu İkinci Kat Planı 
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Fakülte Dışında kullanılan mekanlar 
İhtiyaç durumunda kampüs içersindeki diğer fakülte derslikleri, atölyeleri ve 
laboratuarları da kullanılmaktadır.  
Maket Atölyesi 
Maket yapımı atölyesi, mevcut S1 bloğunda yenilenme aşamasındadır. Bu atölyedeki 
bazı ekipmanların bakıma ihtiyacı vardır (Teknik servis sağlanacaktır). Bu atölye için 
fon, yakında DAÜ’ye aktarılacaktır. Mekan hazır olduğunda, buradan sorumlu olacak 
bir uzman atanacaktır. Şu anda S1 bloğunda yenilenme faaliyetleri devam etmektedir 
Çevre ve Bina Fizik Laboratuvarı 
Isı-nem-iklim verileri, akustik, aydınlatma ve hava miktarı çevresel kontrol birimi 
kullanılarak izlenir. 
Malzeme ve Strüktür Laboratuvarı 
Laboratuar bloğu yenilenme çalışmaları tamamlandığı zaman bu laboratuar da bu 
bölümde yer alacak ve öğrencilerin kullanımına açılacaktır. Şekil 1.8.12.’de 
yenilenecek olan laboratuvar bloğunun planları bulunmaktadır.  
 

 
Şekil 1.8.12. Yenilenecek Laboratuvar kat planları 
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B. Evrensel Erişilebilirlik 
İkinci NAAB ziyaretinden sonra, evrensel Erişebilirlik ihtiyaçlarına cevap vermek için 
farklı projeler geliştirilmeye başlandı. Bunun sonucunda, sağlanan fonun genel durumu 
ve diğer örgütsel sorunlar doğrultusunda, bazı müdahaleler tamamlanmış (tüm eğitm 
bloklarına erişim), ofis binası erişimi ihale sürecinde olup , görme engelliler için Braille 
alfabesi ile yazılmış bilgi verici levhaların tüm mimarlık fakültesine yerleştirilmesi ise 
gelecekte yapılması planlanmaktadır 
Kampüs içerisindeki açık alanlarda farklı kullanıcıların (engelli, yaşlı, hamile, çocuk vb) 
engelsiz biçimde dolaşım özgürlüğünün sağlanmasına yönelik evrensel tasarım ilkeleri 
bağlamında hazırlanan proje uygulanmıştır (Şekil 1.8.13). Renkli bina girişine rampa 
eklenmesi ile Fakülte adası içerisinde her yere erişilebilirlik tamamlanmıştır. Renkli 
binada engelliler için düşünülen asansör hizmete girmiş ve tüm katlara-mekanlara 
erişim sağlanmıştır. S stüdyolarında rampalar aracılığıyla sınıflara erişim vardır. Ancak 
eşik detayları uygun olmadığı için tekerlekli sandalye ile erişimde hala sorun vardır. 
Ayrıca, otoparktan Fakülte’nin her noktasına erişim sağlanmaktadır. Otoparktan 
Fakülte binalarına ve Fakülte bahçesine kadar görme engelliler ve görme kısıtlılığı olan 
kullanıcılar için sarı çizgiler mevcuttur. Etkisiz hale gelen önceki rampalarda bazı 
değişikliklere gidilmiş ve özellikle zemin kat düzeyindeki fonksiyonlara maksimum 
erişim sağlanması hedeflenmiştir. Engelli otoparkı, rampa projesinin bir parçası olarak 
hazırlanmış ve hizmete girmiştir. Geçen MIAK ziyaretinden bu yana, renkli binaya 
engelliler için tuvalet yapılmıştır. Ayrıca ofis binası zemin katta engelli tuvaleti 
mevcuttur. Ancak ofis binasının üst katlarına erişim için asansör henüz yapılmamıştır. 

 
Şekil 1.8.13. Evrensel Erişilebilirlik Hedefli Vaziyet Planı 

 
Tüm kampüste erişilebilirlik ihtiyaçlarına cevap verebilmek için rampa ve sarı 
yönledirme çizgileri çalışması başlamış olup çoğu alanda bu çalışmalar 
tamamlanmıştır.  
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C. SAYISAL DONANIM 
Donanım, yazılım, ağlar ve diğer bilgisayar kaynakları fiziksel altyapıdan daha iyi 
durumdadır. Üniversitedeki tüm donanım, yazılım ve network kaynakları günceldir. 
Network ağları, yazılımlar ve bilgisayar kaynakları bölümlerin ihtiyaçlarına göre 
periyodik olarak güncellenmektedir. Kablosuz ağ erişimi Fakülte’nin her noktasında 
mevcuttur.  Fakülte’deki donanım dağılımı Tablo I.8.3 ve Tablo I.8.4’de verilmektedir. 
Tablo I.8.3.  Mimarlık Fakültesi Sayısal Donanım Tablosu 
BİLGİSAYAR DONANIMI 
Yerleşim Dizüsütü 

bilgisayar 
Sayısal 
Donanı
m 

Ekran Lcd 
P. 

Lcd P. 
Ekran 

Tarayıcı Baskı 
makinesi 

Fotokopi-
Baskı 

CAD LAB 
(E02,E03&E12) 

 116 114 3 3    

A 17 – Thin 
Client LAB. 

 27 27 2 2    

Atölyeler     19    
Araştırma 
Merkezi (ARCH 
214) 

 5 5   2  
Professi
onal 

1 2 

Teknik ve 
Tarama odası  

 2 2   1 
Professi
onal 

  

Akademik 
Personel Ofis 

25 -       

Toplam 20 141 123 5 24 3 1 2 
 

Tablo I.8.4. Fakülte Mekanları Sayısal Donanım Özellikleri  
 YER Adet ÖZELLİKLER 

CPU RAM HARD DISK 

A
H

A
R

D
W

A
R

E 

E02 20 
20 

P4 DUAL CORE 2.6 GHZ 
P4 CORE 2 DUO 2.93 GHZ 

4GB 
4GB 

160 GB  
160 GB 

E03 25 
3 

P4 İ3 
P4 D 3GHZ 

8GB 
1GB 

500 GB 
80 GB 

E12 39 
2 

P4 DUAL CORE 2.6 GHZ 
P4 DUAL CORE 2.6 GHZ 

4GB 
4GB 

160GB 
320 

A 17 25 Thin Client HP M:310   
ARCH214  4 P4 3GHZ 3GB 160 GB 
A011 2 

2 
P4 DUAL CORE 2.6 GHZ 
P4 DUAL CORE 2.6 GHZ 

4GB 
4GB 

160GB 
320 GB 

PHOT LAB 1 PC INTEL İ 7 12GB 2TB 
PLACE NO SPECIFICATION 

A
SC

R
EE

N
 E02 40 LG 19” LCD 

E03 28 LG 19” LCD 
E12 41 LG 19” LCD 
A17 25 AOC 23” LCD 
A214 4 LG 19” LCD 
PHOTO 
LAB 

1 EIZO MLG243 24” 
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Tablo I.8.5. Mimarlık Fakültesi Ekipman Teknik Özellikleri 
 YER ADET ÖZELLİKLER MONİTOR 

Sabit 
LCD 
PROJECTOR 

E02 1 OPTOMA 1024X768 2*2m TUNDER 

E03 1 OPTOMA 1024*768 2*2m TUNDER 

E12 1 INFOCUS 1024*768 2*2m BREDTFORD 

A17 1 INFOCUS 1024*768 2*2m BREDTFORD 

A24 1 INFOCUS 1024*768 2*2m BREDTFORD 

DIA 
TARAYICI 

ARCH 214 1 NIKON COOL SCAN 500 

ARCH011 1 NIKON COOL SCAN 500 

TARAYICI ARCH 011 1 HP DESIGN JET 4500 A0 

ARCH 214 1 MUSTEK A3 

BASKI ARCH 214 1 HP COLOR DJ 1280 A3 

FOTOKOPİ 
BASKI 

ARCH 214 1 

1 

KONICA MINOLTA 211 

KONICA MINOLTA 215 

 

Tablo I.8.4.6. Fakülte Üyeleri Teknik Donanımı 
 ADET SPESIFIKASYON 

DİZ ÜSTÜ 
BİLGİSAYAR 

3 HP45102 LAPTOP 15.6” INTEL CORE 2 DUO 2GB RAM 320 GB HHD 

8 HP6730S LAPTOP 15” INTEL CORE 2 DUO 1 GB RAM 120 GB HHD 

1 DELL 5510 INTEL CORE 2 DUO 15.6” 2GB RAM 320 GB HHD 

13 LENOVO 14” İ3 4GB RAM 320 HHD 

SAYISAL 
DONANIM 

26 

4 

2 

7 

1 

1 

1 

p4 3GHZ 1GB RAM 80 GBHDD 

P4 M900 1GB 120GBHDD 

P4 3GHZ 4GB 160GBHDD 

ADET P4 DUAL CORE 2GHZ 160GB HDD 

ADET P4 CORE2 DUO 2GB 160GB HDD 

ADET P4 3.2GHZ 1GB 120 GBHDD 

ADET P4 D3 1GB 80 GB HDD 

1 ADET P4 3GHZ 2 GB 160GB HDD 
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Tablo I.1.8.7. Mimarlık Fakültesi Multimedya Kaynakları  
MULTIMEDYA Adet ÖZELLİKLERİ 

DIJITAL- KAMERA 2 
1 

NIKON D-300 
EOS 5 (LENS F16-13mm, 14-24mm) 

DIJITAL VIDEO 2 SONY-2000 DIGITAL ZOOM  
SONY HANDYCAM HDRCX160 

FOTOKOPİ MAKİNESİ 2 KONICA MINOLTA 211 
KONICA MINOLTA 215 

FOTOĞRAF LABORATUARI 1 ACESSIORIES: PHOTO SHOOTING TABLE 
LENS ADAPTOR 
EPSON ULTRA PHOTO PRINTER 
MULTIBLITS LIGHT SOURCE KIT  

 

Mimarlık Bölümündeki Yazılımlar, teknolojik gelişimlere ve ihtiyaçlara göre 
geliştirilmektedir. Bölüm’de kullanılan tüm yazılımlar lisansli olupu detaylı bilgi Tablo 
1.1.8’de verilmiştir.  

Tablo I.1.8. Mimarlık Fakültesi Yazılım Listesi 
1 ATOCAD ARCHITECTURAL 2016 
2 AUTODESK 3DS MAX 2016 
3 AUTOCAD REVIT 13 
4 RHINO CEROS 4 
5 GOOGLE SKETCH UP PRO 
6 ADOBE PHOTOSHOP CS6 
7 MICROSOFT OFFICE 2010 
8 LIGHT ROOM 4 

 

Fiziksel Kaynaklara Dair Özeleştiri 

Fakülte binaları nitelik ve nicelik açısından değerlendirilecek olursa, öncelikle gerek 
tasarım gerekse kullanılan malzeme ve işçilik açısından bir özeleştiri yapılmasında 
yarar görülmektedir. Mimarlık Fakültesi kurulduğu zaman, Fakülte için ayrılan alan için 
bir grup öğretim elemanı tarafından Fakülte Yerleşke Planı çalışması yapılmış ancak 
bu plan sonlandırılmadan E Atölyeleri (şimdiki S Atülyeleri) ve idari bina inşa edilmiştir. 
Bir anlamda yapım, tasarımın önünde gitmiş ve neredeyse uygulama projeleri 
hazırlanmadan inşaat başlamıştır. Bu uygulama, birçok sorunu beraberinde getirmiştir. 
Binalar arası dil bütünlüğünün olmayışı Mimarlık Fakültesi öğrencileri için önemli bir 
dezavantajdır. Fakülte çevresinde tasarlanan peyzaj ile Fakülte binalarının bütünlüğü 
sağlanmıştır.  

S Stüdyolarının fiziki koşulları iyileştirilmiş, S1 Bloğundaki Stüdyo ve Laboratuvarların 
yenilenmesi devam etmektedir.  Renkli binadaki sergi salonu koferans salonunda 
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NAAB-SE kapsamında iyileştirmeler yapılmıştır. Henüz yenilenme aşaması devam 
eden fotoğrafçılık, modelleme ve çevresel kontrol laboratuvarlarının Şubat 2019’da 
tamamlanması hedeflenmektedir. Son değerlendirmelere göre, mali destek yönetim 
çabalarının sonucunda laboratuvar yenileme çalışmalarının 2018 baharına kadar 
tamamlanması mümkün olmayacaktır.  

Artan öğrenci sayısıyla birlikte Fakülte’de mekan ihtiyacı artmaktadır. Fakülte’deki bazı 
atölye derslerinin tarihi suriçinde yapılması için gerekli kurumlar ile görüşülmüş ve ilk 
girişim, restore edilen eski belediye pazarının (Bandabulya)  ARCH 391 atölyesi olarak 
kullanılması ile başlanmıştır. Diğer binalar için gerekli istişareler yapılmaktadır.   

Ofis binasında altyapısı mevcut olan asansör sisteminin monte edilmesi 
planlanmaktadır. Acil çıkış işaretleri ve kendi kendine yeterli aydınlatma sistemleri için 
iki yeni proje güvenlik kameraları ile birlikte tamamlanmak üzeredir. 

Teknik ve sayısal donanım şu andaki ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak animasyon, ve 
imaj oluşturma (render) için bir render laboratuvarının kurulması gerekmektedir. Bu 
konuda Fakülte Rektörlük ile gerekli görüşme ve yazışmaları yapmış Üniveriste İhale 
Komisyonu’ndan onayı alınmıştır. 2017-2018 yılında bu iki labaratuvarın  kurulması 
öngörülmektedir.  

1.8.2. Bilgi Kaynakları 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs'ta olduğu kadar Doğu Akdeniz'de de bulunan en iyi 
kütüphanelerden birine sahiptir. Kütüphane; koleksiyonu ve bilgi hizmetleri sayesinde, 
Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerle 
öğretim üyelerimizin akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi 
ihtiyaçlarını karşılamak ve bütün DAÜ ailesi yanında halkın bilgi donanımının 
artmasına da katkıda bulunmak amacıyla görev yapmaktadır.Yakın zamanda 
kütüphanin adı , eski rektörlerden biri olan Özay Oral’ın anısına onun adı verilerek 
Özay Oral Kütüphanesi olarak yeniden adlandırılmıştır. Kütüphane, kampüsün merkezi 
sayılacak bir konumda 6,600 m²’lik dört kattan oluşan, yaklaşık “1000” kişilik oturma 
kapasitesi ile hizmet vermektedir. Her yıl binlerce kitap alımıyla sürekli yenilenen ve 
büyüyen, halen 160.000'den fazla kitaba sahip olup, 3000’nin üstünde doğrudan 
mimarlık ile ilgili, 5000 civarında ise dolaylı olarak mimarlık ve sanat ile ilgili kitap, 
görsel ve müzik arşivi yanında üye olduğu elektronik veri tabanları sayesinde de 
binlerce tasarım ve sanat dergisine, dijital kitaba ve görsel arşive ulaşılabilmektedir. 
Kütüphaneye ayrılan yıllık bütçe 250.000 TL dir. Bir önceki yıllara göre kıyaslandığında 
50.000 TL’lik bir artışla kütüphane bütçesi geliştirilmiştir. Kütüphaneye kayıtlı 
öğrencilere ve öğretim üyelerine üye olma durumunda belli süreli kullanım amacı ile 
belli sayıda kitabı ödünç vermektedir. Kütüphane binasının konumu, Mimarlık 
Fakültesi'nden yürüyerek beş dakika yürüyüş mesafiesindedir ve Fakülte’den 
kütüphaneye kesintisiz erişilebilirlik vardır. Kütüphane sınav dönemleri hariç Pazartesi 
– Cuma 9:00-22.30, hafta sonu ise 10.00-20:00 saatleri arasında açıktır. Sınav 
dönemlerinde ise 24 saat açıktır.  
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Kütüphane Kolleksiyonu 
Kuruluşundan bu yana, kütüphane sürekli kitap, süreli yayın vb, koleksiyonlarını 
genişleterek büyütmektedir. Kitap, periodik dergiler, koleksiyonlar fakültelerin talepleri 
üzerine alınır. Şu anda, DAÜ kütüphanesinde 160.000 kitap, 14.000 ciltlik basılı dergi 
ve 3500'den fazla tez ile birlikte kütüphane zengin bir koleksiyona sahiptir. Buna ek 
olarak, yaklaşık 80.000 elektronik kitap ve 10.000 e-dergi aboneliği bulunmaktadır. 
Üniversite yönetimi, yeni kaynakların satın alınması ve veritabanlarının aboneliği için 
dikkate değer bir bütçe ayırmaktadır. Koleksiyona her yıl 5000'den fazla kitap 
eklenmekte olup, bunların 4000'i doğrudan mimariyle, 5000'den fazla sanat, tasarım, 
sanat tarihi ve tarih kitaplarıyla ilgilidir. Periyodik bölüm, mimarlık, sanat ve tasarım ile 
ilgili dergileride yaklaşık 100 aboneliğe sahiptir. Elektronik tam metin veritabanlarına 
üyelik nedeniyle  basılı süreli yayınların üyeliğinde artırıma gidilmemiştir.  
 
Elektronik Veritabanı 

Kütüphane, öğrenciler ve akademik personelin araştırması için 52 online tam metin 
veri tabanına sahiptir. Ayrıntılı bilgi http://library.emu.edu.tr/englibrary/ofulldatt.htm  
adresinde bulunabilir ayrıca hem öğrenciler hem de akademik personel tarafından 
erişilebilen 17 online bibliyografik veri tabanı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki 
adresten takip edilebilir: http://library.emu.edu.tr/englibrary/obibbdat.htm  

Kütüphaneler Arası ödünç alma 

Özay Oral Kütüphanesinde kütüphaler arası ödünç alma olanağı mevcuttur. Başlıca 
ödünç alma anlaşması olan kurumlar ise; Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT); Ulusal 
Akademim Ağ ve Bilgi Sistemi; The British Library Document Supply Center; Online 
Computer Library Center (OCLC) WorldCat ve Diğer Kütüphanelerdir (Kıbrıs,Türkiye 
ve Dünyadaki diğer üniversiteler).  
 
Tablo 1.8.2.1. Mimarlık Bölümü ile ilgili Koleksiyonlar 

Mimarlık ile ilgili Koleksiyonlar Adet 
Kitap Koleksiyonu 3,500 
Elektronik Kitap  1,000 
Mimarlık Dergi Üyelikleri 
 Elektronik Dergi  200  
Basılı Dergi   38   
Genel Kitap Kolleksiyonu  
 Printed Book Resource                                   160,000  
Electronic Book  Resources                                       200,000 
Dergi Üyeliği 
Printed Journal Membership                       14,000 
Electronic Journal Membership 10,000 
Thesis Collection 
DAÜ Yüksek Lisans ve Doktora tezleri 3,500 

http://library.emu.edu.tr/englibrary/obibbdat.htm
http://www.toplukatalog.gov.tr/
http://www.bl.uk/
http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/
http://library.emu.edu.tr/englibrary/otherlib.htm
http://library.emu.edu.tr/englibrary/otherlib.htm
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Tablo 1.8.2.2. Doğu Akdeniz Üniversitesi 2016-2017 Kütüphane Olanakları 
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE OLANAKLARI 

  Koleksiyon-
daki sayılar 

Rezervd
eki 
sayılar 

Geçmiş 
yıl 
bütçesi 

Bu yıl 
bütçesi 

Öngörüle
n gelecek 
bütçe 

Yayıldığı 
alan m2 

Kitap  160,000  1,000 200,000 TL   250,000 
TL 

250,000 TL   6,600 m² 

Süreli yayın  100 başlık basılı 
süreli yayın  

    20,000 TL  150,000 
TL 

 150,000 TL   

Abonelikler         
Ansiklopedi  1000           

Referans 
kitapları 

 2,500           

Mikrofilm  -           
Mikrofiş  -           
Elektronik 
süreli 
yayınlar 

10,000’in üzerinde               

Digital 
görüntü 
dosyaları 

 10,000’in 
üzerinde 

          

Diğer 
elektronik 
yayınlar 

 50 Civari 
veritabanı. 
(100’lerce online 
tam metin dergi 
erişimi) + 200,000 
civarı tam metin e-
kitap erişimi   

  1,500,000 
TL  

 1,700,000 
TL 

1,700,000 
TL  

  

Slayt  -           
Video  1,000           
CD  2,000           
Çizim  -           

Rapor  2,000           
Toplam  230,000’in 

üzerinde elektronik 
ve 160,000 
civarında basılı 
kaynak 

          

 

DAÜ Kütüphanesinin yanında Mimarlık Fakültesi’nde bulunan arşiv olanakları  

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve dolayısı ile Mimarlık Bölümü 
öğrencileri ve öğretim üyelerinin kullandığı arşiv kaynakları şunlardır: 

1. Görsel Arşivi 
2. Ahmet Vural Bahaeddin Seminer Odası Koleksiyonları 
3. Harita Arşivi 
4. Proje Arşivi 
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Görsel Arşivi 
Bu arşiv, 2000 yılından beri dershanelerde kullanılmak üzere Mimarlık Fakültesi'nde 
çalışan personelin ve öğrencilerin projelerinin sayısal görüntülerini oluşturan 35 mm 
dia pozitif’lerin taranması ile oluşmaktadır. 35 mm dia pozitiflerinin en büyük 
koleksiyonu Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Ateşin’e ait olup, genellikle, tarihi mimari anıtlar, 
kültürel doku, kentsel alanları ve kişisel tasarım projelerini içermektedir. Öğrenci 
projelerinin görüntüleri ve Fakülte faaliyetleri de bu arşivde mevcuttur.  
Ahmet Vural Bahaeddin Seminer-Okuma Odası Koleksiyonu  
Mimarlık Fakültesi bünyesinde Kıbrıs Türk toplumunun mimarlık alanında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde ilk üniversite eğitimi almış olan Kıbrıs’lı mimar Ahmet Vural 
Bahaeddin’in vefatından sonra eşi tarafından bağışlanan kitaplarla kurulan Ahmet 
Vural Bahaeddin Seminer kitaplığı daha sonra Prof. Dr. Orhan Alsaç ve Yard. Doç. Dr. 
Hüseyin Ateşin’in aileleri tarafından bağışlanan koleksiyonları yanında özellikle Fakülte 
elemanlarının ve Fakülte’yi ziyaret eden akademisyenlerin ve mezun öğrencilerimizin 
de cömert bağışları ile zenginleşen bir seminer kitaplığına sahiptir. Bu kitaplıkta ayrıca 
Fakülte’de tamamlanan yüksek lisans tezlerinden birer kopya da saklanmakta ve 
okuyuculara sunulmaktadır. Ahmet Vural Bahaeddin Seminer kitaplığı bir referans 
kütüphanesi olarak hizmet vermekte olup, dışarıya kitap vermemekte, okuyucunun 
sadece bu mekanda çalışma yapmasına olanak sağlamaktadır. Kitaplıkta 5000 
civarında kitap ve süreli yayın bulunmaktadır. Kitapların çoğu fihristlenmiş olup 
yenilenmekte olan fakülte web ortamına eklenecektir. 
Okuma salonunda biri sürekli olmak üzere iki de dönüşümlü olaral görev yapan asistan 
çalışmaktadır. Okuma salonunda ayrıca küçük toplantılar da düzenlenmekte, 
televizyon ve vido cihazı ile VHS videolar izlenebilmektedir. 

- Ahmet Vural Bahaeddin Koleksiyonu: Türkçe, İngilizce ve Almanca mimarlık, 
mimarlık tarihi, mühendislik ve genel kültür kitapları yanında Domus gibi 
mimarlık dergilerinin geçmiş yıllara ait serisi, Yapı dergisinin hemen hemen 
tümü gibi mimarlık alanında önemli süreli yayınlar koleksiyonu 
barındırmaktadır. Ayrıca Bahaettin’e ait çizim masaları da koleksiyonun 
parçasıdır. 

- Prof. Dr. Orhan Alsaç Koleksiyonu: Fakültemize uzun süre hizmet vermiş 
olan Doç. Dr. Üstün Alsaç tarafından babası Orhan Alsaç’a ait olan kitap, 
dergi ve bazı çalışma dosyaları bağışlanmıştır. İngilizce, Türkçe ve bri miktar 
Fransızca olan kitapların bir kısmı fihristlenmiştir.  

- Yard. Doç. Dr. Hüseyin M. Ateşin Koleksiyonu: Fakültemizin en eski öğretim 
üyesi olan Yard. Doç. Dr. Hüseyin M. Ateşin’in vefatından sonra ofisinde 
bulunan tüm kitap ve süreli yayınları ailesi tarafından Fakültemize 
bağışlanmış olup, kayıtları yapıldıktan sonra Ahmet Bahaeddin Seminer 
Odası’na okuyucu hizmetine konmuştur. İngilizce ve Türkçe mimarlık ve 
mimarlık tarihi kitapları ve Yapı dergisi koleksiyonu yanında başka süreli 
kaynaklar ve Dr. Ateşin’in doktora tezi bu koleksiyonu oluşturdu.   

- Prof. Dr. İbrahim Numan Koleksiyonu:  Fakülte’nin Kurucu Dekan’ı olan 
Prof.Dr. İbrahim Numan’ın da 120 civarında kitap bağışı vardır. 

- Fakülte Koleksiyonu: Fakülte elemanları ve diğer akademisyenler tarafından 
bağışlanan kitap ve süreli yayınlardan oluşan bir koleksiyon gün geçtikçe 
zenginleşmektedir. Bu koleksiyonun en önemli kısmı ise Fakülte’de yüksek 
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lisans ve doktora programlarında yapılan 120 civarında yüksek lisans ve 
doktora tezlerinden birer kopyanın oluşturduğu koleksiyondur. Mezun 
öğrencilerimizin ve devam etmekte olan öğrencilerimizin özellikle ülkelerine 
ait getirdikleri ve seminer kitaplığına bağışladıkları yayınlar ile de bu 
koleksiyon genişlemeye devam etmektedir. Özellikle İranlı öğrencilerin 
katkıları ile Farsça kitaplar koleksiyonu da oluşmuştur.  

Harita Arşivi: Mağusa ve çevresi, ile Kıbrıs’taki diğer kentlerin, köylerin kasabaların 
haritaları arşivlenmektedir. Bu haritalar ve ayrıca toplanan diğer tüm haritalar sayısal 
ortamda arşivlenmektedir.  
Proje Arşivi: Tasarım Stüdyolarında yapılan tüm projeler dijital ortamda 
saklanmaktadır. Bu projeler  her dönem hazırlanmakta olan katalogda 
kullanılmaktadır. 
 
Fakülte ve Bölüm Arşivlerinin Özdeğerlendirmesi: 
Alan eksikliği, yeterli bütçe olmayışı, profesyonel kütüphane veya arşiv uzmanlarıyla 
birlikte çalışma olanaklarının kısıtlı olması, Fakülte’nin mevcut kaynaklarının 
indekslenmesi profesyonel kütüphane uzmanı olmammasından sürecinin yavaş 
ilerlemesi sorunlar arasında sayılabilir. Ancak, seminer - okuma odası, 
öğrencilerimiz ve öğretim üyeleri için lisansüstü eğitim programlarımızda üretilen 
tezleri görmek ve okuyucular için sakin ve rahat bir ortam sağlamak açısından 
önemlidir. Son zamanlarda rafları ve perdeleri değiştirilerek kısmen yenilenen oda, 
daha fazla yenilemeye, özellikle oturma ve çalışma alanına ihtiyaç duymaktadır. 
Aynı zamanda, yandaki ofis ve koridorun bir parçası haline getirilerek mekanın daha 
iyi organize edilmesini ve genişlemesi gerekmektedir. Finansman, üniversite veya 
bağışlar yoluyla sağlanabilir. 
 

1.9. Mali Kaynaklar 

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni (Yasanın 1 / 86-2 / 97 
nolu Değişikliği) gösteren Bölüm V, Madde 13 finansal durumları ifade eder. Bu 
yasa ve maddelere dayanarak, Bölüm bütçesi, bir önceki yılın bütçesini ve stratejik 
plandaki amaç ve faaliyetleri göz önüne alarak hazırlanmıştır. Fakülte daha sonra 
konsolide Fakülte bütçesini Bölüm bütçesine göre hazırlar. Tüm öğretim bütçeleri 
üniversitenin merkezi bütçesinin temelini oluşturur ve üniversitenin yürütme kurulu 
ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde her 
akademik birim kendi bütçesini Rektörlük Ofisi ile birlikte oluşturur. 
2016-2017 akademik yılı için Mimarlık Bölümü bütçesi yaklaşık 
6.318.468.18.TL'dir. Bölüm, çoğunlukla öğrencilerin ödedikleri öğretim ücretlerine 
dayanan Mimarlık Fakültesi’ne tahsis edilen üniversite bütçesinden 
yararlanmaktadır. Tablo 1.9.1’den de görüleceği üzere Bölüm’ün gelirleri ve 
giderleri orantılı olarak  artmaktadır. 

Bölüm’ün gelirinin 8.706.048,05 TL olduğunu ve Bölüm’deki harcamaların 
üniversitedeki tüm kaynaklardan 6.318.468.18.TL olduğunu gösteren cari mali yıl 
raporu Tablo 1.9.2’de verilmiştir. Ek olarak, 2016-2017' den sonraki en az iki yıl 
boyunca tüm kaynaklardan ve harcamalardan elde edilecek gelirlerin tahmini Tablo 
1.9.1 ve Tablo 1.9.2’de verilmektedir. Tablo 1.9.1’dan da görüleceği üzere, 
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 Bölüm’ün temel gelirinin öğrenci kayıtlarından geldiğini görülmektedir. Bölüm 
harcamalarının dağılımı Tablo 1.9.2'de verilmektedir. 

Bölümdeki öğrenci başına yıllık harcamalar ve toplam sermaye yatırımı yılda 2119 
USD'dir. Kurumdaki diğer mesleki diploma programlarının harcamalarına ve 
yatırımlarına ilişkin karşılaştırma tablosu Tablo I.2.4.5'te verilmektedir. Konu ile ilgili 
diğer bilgiler EK 4’de verilmektedir 
 

Tablo 1.9.1. Gelirler 
Tablo 3. GELİRLER 

 Mali Yıl 
Gelir Kalemi Bir Önceki Yıl Önceki Yıl Ziyaret Yılı 

Döner Sermaye 
Geliri1 

- - - 

Öğrenci 
Harçlarından 
Düşen Pay2 

7.606.200.16 
 

8.706.048,05 9.528,417 

Diğer3 -   

TOPLAM 7.606.200.16 
 

8.706.048,05  9.528,417 

 

Tablo 1.9.2. Giderler 
Tablo 4. GİDERLER 

 Mali Yıl 
Gider kalemi Bir önceki yıl 

(TL) 
Önceki yıl (TL) Ziyaret yılı 

(TL) 
 İşçi Ücretleri 37.324,61 54.360,26 73.022,57 

 Personel FonKatkı Payı 5.702,69 8027,27 10.878,62 

Akademik Personel Maaş 
Giderleri 

2.626.551,73 4.372.745,78 5.686.021,65 
 

Yönetsel Personel Maaş 
Giderleri 

197.406,42 277590,8 376.294,01 
 

Mimarlık Akademik 
Personel 13. Maaş Giderleri 

205.582,60 289.198,99 391.990,29 
 

Yönetsel Personel 13.Maaş 
Giderleri 

18.965,26 22.356,16    
 

31.838,79 
 

Akademık Personel Sosyal 
Fon Isveren Kat 

485.597,53 532.090,06 774.888,83 
 

Yönetsel Personel Sosyal 
Fon Isveren Kat 

31.584,98 44.414,68 60.207,17 

Akademik Personel Ek Ders 
Giderleri 

86.188,50 80.314,2 82.157,40 

Akaryakıt,Isıtma,Aydınlatma 63.764,75 36.746,07 45.628,45 
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Bina Bakım Onarım 18.958,92 81.583,72 91.063,18 

Bilgisayar Bakım Onarım 226,50 502,24 615,49 

Hizmet Alımı 4.165,11 26.562,17 28.644,73 

Tüketim Malzemesi 7.181,97 31.008,46 34.599,45 

Posta Giderleri 130,25 160,25 225,38 

Kırtasiye Giderleri 5.940,26 1.162,56 4.132,69 

Arastirma, Katki Ve 
Konferans Yolluk Gid 

17.513,25 34.834,87 43.591,50 

Yurtdışı Yollukları 8.212,12 5.779,16 9.885,22 

Devlet Zevat Giderleri 6.815,55 4.661,63 8.069,41 

Temsil ve Ağırlama 
Giderleri 

1.571,30 2.180 2.965,65 

Mesleki Üyelik Aidatları 1.676,65 1.335,4 2.173,73 

Sosyal,Sportif, Kültürel 
Faaliyet Giderleri 

1.145,00 1.629,85 2.202,35 

Lisansüstü Burs Giderleri 515.881,36 313.314,47 571.255,15 

Örenci Asisstan Eğitim 
Katkısı 

12.884,50 2.1045 27.487,25 

Amortisman ve ITFA Payı 
Giderleri 

46.130,25 74.864,13 97.929,26 

TOPLAM 4.407.102,06 6.318.468,18 8.457.768,22 

 
 
Tablo 1.9.3. Mimarlık Bölümü gelir ve giderleri 
 Gelir Gider 
2015-2016 (TL) 7.606.200.16 4.407.102,06 
2016-2017 (TL) 8.706.048,05 6.318.468,18     
Ziyaret yılı  (TL) 9.528,417  8.457.768,22 
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2. PROGRAMIN EĞİTİM VE ÖĞRENİM ÖZELLİKLERİ  

DAÜ, KKTC’nde Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onayı ile 1979’dan beri eğitim 
vermektedir ve yine 1979’dan beri tüm programları YÖK (Yüksek Öğrenim Kurulu) 
tarafından onaylanmıştır.   
 
(http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz;jsessionid=B5CA1E32284154AED
74969171A3924C1 ). DAÜ, KKTC’ndeki tek devlet üniversitesidir. 
 
DAÜ Mimarlık Bölümü programı 6 Haziran 1991 günü 91/76-10 numaralı Senato kararı 
ile onaylanmış ve Bölüm 1991-1992 akademik yılında eğitime başlamıştır (Bkz. Ek 
2.1.1).  
Akredite edilecek program ülke içinde ve dışında ilgili yasalar kapsamında ve yasal 
organların onayı ile kurulmuş mimarlık eğitimi veren bir programdır. Programın süresi 
ve kredileri, ülkenin eğitim üst kuruluşları ve meslek örgütleri tarafından kabul edilmiş 
ve mimarlık mesleğine geçiş için onaylanmıştır. 
 
2.1. Eğitim Dereceleri ve Müfredat  

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde hem lisans, hem 
yüksek lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Bu rapor, Bölüm’ün sadece lisans 
eğitim programını kapsamaktadır.  
 
Yenilenmiş dört yıllık Mimarlık Bölümü ders programı, ilk defa 2005-2006 akademik 
yılında uygulanmaya başlamıştır. Bu eğitim müfredatı, öğrencilerin Fakülte’ye bağlı 
farklı bölümlerden dersler alarak çift anadal yapmasına olanak sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Ayrıca, yeni oluşturulan müfredat üniversitenin diğer bölümlerinden ilgili 
derslerin alınmasına da olanak sağlar. Mimarlık eğitiminin merkezi olan  tasarım 
stüdyosu, kuramsal dersler ve ilk yılda alınan servis dersleri ile desteklenmektedir. 
İnteraktif/etkileşimli yapıya sahip olan tasarım stüdyosu, eleştrisel düşünce yapısının 
geliştirildiği en önemli alan olarak, yapılı çevrenin mekansal boyutunun yeniden 
yaratılması ve tartışılması yoluyla bir mimari proje çevresindeki sosyal, teknik ve 
çevresel konulara yönelik bir ortam sağlar. Lisans programının dersleri; ilk yıl, tasarım 
stüdyosu, kuramsal (alan), alan seçmeli ve üniversite seçmeli (genel eğitim) dersleri 
olarak gruplandırılmaktadır.   
 
Program, toplam 48 ders (yaz stajları dahil) ve 158 krediden oluşan bir müfredatı 
içermektedir. Birinci yarıyılda 20 kredilik, ikinci yarıyılda 21 kredilik, 3. yarıyılda 21 
kredilik, 4. yarıyılda 21 kredilik, 5. yarıyılda 21 kredilik, 6. yarıyılda 21 kredilik, 7. 
yarıyılda 18 kredilik ve 8. yarıyılda 15 kredilik ders alınır. Tüm ders programı Tablo 
2.1.1’de verilmiştir. 
 
  

http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz;jsessionid=B5CA1E32284154AED74969171A3924C1
http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz;jsessionid=B5CA1E32284154AED74969171A3924C1
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Tablo 2.1.1. Ders programı 
Ders programı  
UC = Universite dersi; FC = Fakülte dersi; AC = Alan dersi; AE = Alan seçmelisi; FE= Serbest seçmeli,    
UE = Universite seçmelisi 

Dönem Ref 
Kodu 

Ders 
Kodu Ders adı Ders türü 

Kredi 
Önkoşul ECTS 

kredisi teori lab uyg top 
1 71711 FARC101 BASIC DESIGN STUDIO FC 4 0 4 6  10 
1 71712 FARC103 GRAPHIC 

COMMUNICATION -I  
FC 2 0 2 3  5 

1 71713 FARC113 INTRODUCTION TO 
DESIGN  

FC 3 0 0 3  3 

1 71714 ENGL191/ 
ENGL181 

COMMUNICATION IN 
ENGLISH-I/ACADEMIC 
ENGLISH - I 

UC 3 0 1 3  6 

1 71715 MATH191 MATHS AND GEOMETRY 
FOR DESIGNERS 

FC 3 0 0 3  3 

1 71716 HIST280/ 
TUSL181 

ATATÜRK’S PRINCIPLES 
AND  HISTORY OF 
TURKISH REFORMS/  
TURKISH AS A SECOND 
LANGUAGE 

UC 2 0 0 2  2 

1        20   
           
2 71721 FARC102 INTRODUCTORY 

DESIGN STUDIO 
FC 4 0 4 6 FARC101 10 

2 71722 FARC104 GRAPHIC 
COMMUNICATION- II 

FC 2 0 2 3 FARC103 5 

2 71723 FARC142 INTRODUCTION TO 
DESIGN TECHNOLOGY 

FC 2 0 2 3  3 

2 71724 ENGL192/ 
ENGL 182 

COMMUNICATION IN 
ENGLISH- II/ ACADEMIC 
ENGLISH - II 

UC 3 0 1 3  6 

2 71725 ITEC105 COMPUTER-I UC 2 0 2 3  3 
2 71726 ARCH114 HUMAN AND SOCIO- 

CULTURAL FACTORS IN 
DESIGN  

AC 3 0 0 3  3 

2 71727 ARCH190 SUMMER PRACTICE -I AC 0 0 0 0  3 
2        21   
           
3 71731 ARCH291 ARCHITECTURAL 

DESIGN STUDIO-I 
AC 4 0 4 6 FARC102 

FARC103 
12 

3 71732 ARCH213 ECOLOGICAL ISSUES IN 
ARCHITECTURE 

AC 3 0 0 3  3 

3 71733 ARCH225 HISTORY AND 
THEORIES OF 
ARCHITECTURE- I  

AC 3 0 0 3  3 

3 71734 ARCH235 INTRODUCTION TO 
TECTONICS OF 
STRUCTURAL 
SYSTEMS  

AC 3 0 1 3  3 

3 71735 ARCH243 ARCHITECTURAL 
CONSTRUCTION AND 
MATERIALS -I 

AC 2 0 2 3  4 

3 71736 ARCH281 COMPUTER AIDED 
DESIGN 

AC 2 0 2 3  5 

3        21   
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4 71741 ARCH292 ARCHITECTURAL 
DESIGN STUDIO- II 

AC 4 0 4 6 ARCH291 
FARC104 

12 

4 71742 ARCH226 HISTORY AND 
THEORIES OF 
ARCHITECTURE -II 

AC 3 0 0 3  3 

4 71743 ARCH236 TECTONICS OF 
FLEXURAL 
STRUCTURES 

AC 3 0 1 3 ARCH235 3 

4 71744 ARCH244 ARCHITECTURAL 
CONSTRUCTION AND 
MATERIALS- II 

AC 2 0 2 3 ARCH243 4 

4 71745 ARCH246 ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL 
ISSUES IN DESIGN 

AC 3 0 0 3  4 

4 71756 ARCH252 THEORY OF  URBAN 
DESIGN 

AC 3 0 0 3  4 

4 71747 ARCH290 SUMMER PRACTICE- II AC 0 0 0 0 ARCH190 3 
4        21   
           
5 71751 ARCH391 ARCHITECTURAL 

DESIGN STUDIO- III 
AC 4 0 4 6 ARCH292 14 

5 71752 ARCH311 PRINCIPLES OF 
CONSERVATION AND 
RESTORATION 

AC 3 0 0 3  3 

5 71753 ARCH337 TECTONICS OF FORM 
RESISTANT 
STRUCTURES 

AC 3 0 1 3  3 

5 71754 ARCH347 ARCHITECTURAL 
CONSTRUCTION AND 
MATERIALS -III 

AC 2 0 2 3  4 

5 71755 ARCH355 PROCESS OF URBAN 
DESIGN 

AC 2 0 2 3  4 

5 71756 ARCH385 DIGITAL 
COMMUNICATION IN 
ARCHITECTURE 

AC 2 0 2 3 ARCH 281 5 

5        21   
           
6 71761  ARCH392 ARCHITECTURAL 

DESIGN STUDIO- IV 
AC 4 0 4 6 ARCH391 14 

6 71762 ARCH312 ARCHITECTURE AND 
DESIGN THEORIES 

AC 3 0 0 3  4 

6 71763 AE01 AREA ELECTIVE- I AE 3 0 0 3  3 
6 71764 ARCH342 WORKING DRAWING AC 2 0 2 3 ARCH244  4 
6 71765 ARCH348 BUILDING AND 

ENVIRONMENTAL 
SYSTEMS IN 
ARCHITECTURE 

AC 2 0 2 3  4 

6 71766 AE02 AREA ELECTIVE- II AE 3 0 0 3  3 
6 71767 ARCH390 SUMMER PRACTICE -III AC 0 0 0 0 ARCH190 3 
6        21   
           
7  71771  ARCH491 ARCHITECTURAL 

DESIGN STUDIO -V 
AC 4 0 4 6 ARCH392 

FARC111 
FARC142 
ARCH114 
ARCH213 
ARCH281 
ARCH226 
ARCH236 
ARCH244 

14 
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ARCH246 
ARCH252 

7 71772  ARCH449 ECONOMIC AND 
MANAGERIAL ISSUES IN 
ARCHITECTURE 

AC 3 0 0 3  4 

7 71773 AE03 AREA ELECTIVE -III AE 3 0 0 3  3 
7 71774 AE04 AREA ELECTIVE - IV AE 3 0 0 3  3 
7 71775 UE01 UNIVERSITY ELECTIVE- I UE 3 0 0 3  3 
7        18   
           
8 71781 ARCH492 ARCHITECTURE 

GRADUATION PROJECT  
AC 4 0 4 6 ARCH491 
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8 71782 
ARCH416 

PROFESSIONAL 
ISSUES  IN 
ARCHITECTURE 

AC 3 0 0 3  4 

8 71783 AE05 AREA ELECTIVE - V AE 3 0 0 3  3 
8 71784 UE02 UNIVERSITY ELECTIVE- 

II 
UE 3 0 0 3  3 

8        15   

HIST280 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- dersi Türkiye’li ve Kıbrıs’lı Türk öğrenciler 
tarafından, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) şartı olarak alınmaktadır. TUSL181- 
Türkçe- dersi ise ikinci dil olarak, uluslararası öğrenciler tarafından alınır. 
 

 Servis Dersleri 
Tablo 2.1.1'den de görülebileceği üzere, çoğu ilk yıl verilen 5 servis dersi (158 
üzerinden 16 kredi) ve 2 tane de üniversite seçmeli ders olmak üzere kalan yıllarda 
alınmaktadır. Ancak ARCH 348- Building and Environmental Systems in Architecture- 
dersi Bölüm dersi olmasına rağmen DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü öüretim üyeleri 
tarafından yürütülmektedir. Daha sonraki yıllarda alınan bu üniversite seçmeli dersleri, 
öğrencilere ilgi alanlarına uygun olarak ders seçme fırsatı vermektedir. 
 
 

 Mesleki Dersler/Alan Dersleri 
Mimarlık ve İç Mimarlık (İngilizce) programlarını bir araya getirerek, ortak bir birinci yıl 
programı sunan eğitim müfredatı, zaman ve insan kaynakları açısından fayda 
sağlayarak, bölümler arası işbirliğini güçlendirip, bölümler arası öğrenci transferini 
kolaylaştırmaktadır. İlk öğretim yılında temel bölüm dersleri (48 dersin 8 tanesi- FARC 
ve ARCH kodlu dersler) bulunmaktadır. 
 
Eğitim müfredatında yer alan 48 dersten 41’i (kredisiz olan yaz stajları ve alan seçmeli 
dersler dahil) mesleki/alan derslerinden oluşmaktadır. Mesleki/alan derslerinin dağılımı 
göz önünde bulundurulduğunda, ikinci yılında 13 ders, üçüncü yıl 13, dördüncü yılda 7 
ders bulunmaktadır. 
 

 Seçmeli Dersler 
Öğrenciler eğitimleri süresince, ilgi alanları doğrultusunda, Mimarlık Fakültesi 
tarafından önerilmiş olan beş adet alan seçmeli derse kayıt yaptırmak zorundadırlar.  
 
Programdaki tüm dersler Tablo 2.1.2’de görüldüğü gibi 2016 öncesi ve sonrasında 
farklı şekillerde gruplanmışlardır. Bu tablonun iki kolonu arasında bir ilişki yoktur.  
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Tablo 2.1.2. Bölümdeki Ders Grupları  

Eski gruplama 2016-17 Güz dönemi sonrasındaki 
gruplama 

Design and Theory Group  
Design and design theory /Architectural 
theory and the history of architecture 
/Urban, landscaping 

Foundation Year Courses (FARC 
Courses) 
Architectural Design & Theory 
History of Architecture 
Building Materials, and Construction 
Structures 

Technology Group 
Technology, Building, 
Structure/Environmental control/ 
Architectural practice and project 
administration 
 

Building Physics and Environmental 
Control 
Architectural and Urban Conservation 
Urban Design 
Economy and Managerial/Professional 
Issues in Architecture 
Digital Computer Technology 

 
2.1.1.Yandal, çift anadal, yüksek lisans ve doktora programlarının programa 
katkıları  

Program 2006 yılında yandal ve çift anadal uygulamasını özellikle Fakülte içindeki 
Bölümler arasında kolaylaştırıcı bir program olarak hazırlanmıştı. Dolayısı ile yandal 
ve çift anadal uygulama hedefinin Mimarlık Bölümü’nün mevcut müfredatı üzerinde 
büyük etkisi olmuştur. Ama bu uygulama özellikle de ekonomik nedenlerden dolayı 
henüz başlamamıştır ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı daha kapsamlı bir yaklaşım 
kazandırmak amacı ile bu konu üzerinde yakın bir zamanda gündeme getirmek amacı 
ile çalışmaktadır.  
Mimarlık Bölümü bünyesinde yer alan beş yüksek lisans programı (tezli ve tezsiz 
yüksek lisans programları, kentsel tasarım içerikli tezli ve tezsiz yüksek lisans 
programları ve kültürel miras içerikli yüksek lisans programı) ve bir doktora programı 
ortama kattıkları yüzlerce araştırmacı ve akademik personelin de bu ortamda hem 
ivme veren hem de bu ortamdan beslenen birer araştırmacı olarak yer almaları nedeni 
ile lisans programını da büyük ölçüde etkilemekte ve derslere getirilen bilgilerin 
güncelliğini ve heyecanını beslemektedir. Ayrıca İç Mimarlık Bölümü bünyesinde yer 
alan iki yüksek lisans programı da öğretim üyeleri her iki program içinde de çalışabildiği 
için bilgi içeriğini ve entellektüel ortamı daha da zenginleştirmektedir. Bazı 
araştırmacılar mimarlık ve iç mimarlık eğitimi üzerine araştırma yaptıkları için bu durum 
yeni pedagojik yaklaşımların ve tekniklerin derslerde kullanılmasını getirmekte ve 
eğitim teknikleri açısından da eleştirel bir ortamın oluşmasına neden olmaktadır.    
Tezsiz yüksek lisans programı ise ileride mimarlık eğitimi beş yıla çıktığı taktirde dört 
yıllık lisans programına eklemlenerek Bölüm’ün bir sorun yaşamasını engelleyecek 
biçimde tasarlanmıştır. Bu ayrıca beş yıllık eğitim gerektiren ülkelerden gelen 
öğrencilerimiz için de bir kolaylık sağlamaktadır.  
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2.1.2. Müfredatı oluşturmak ve geliştirmek için kullanılan yöntemler  

Mimarlık Bölümü ve Mimarlık Fakültesi yöneticileri, mimarlık eğitiminde değişen 
standartları takip edebilmek için MOBBIG (Türkiye Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları 
İletişim Grubu) ve EAAE (Avrupa Mimarlık Eğitimi Derneği) toplantılarını takip 
etmektedirler. Bu değişiklikler düzenli olarak Bölüm Kurulu ve Fakülte Kurulu'na 
getirilmektedir. 

Bu çabalar sonucunda mimarlık eğitim müfredatı, öğrencilerin transferini de sağlayan 
esnek bir sisteme sahiptir. Programda yapılan değişiklikler seçmeli ders sayısını da 
artırmıştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi mimarlık eğitim süresini beş yıla çıkartan tartışmalar 
ortaya çıktığında, Üniversitede ve Fakülte / Bölüm içindeki mekanizma işlemekte ve 
dört yıllık mimarlık eğitimi ile birlikte değerlendirilmek üzere bir yıllık master programı 
geliştirilmiştir. Bu bağlamda eğitim programı yeterince esnek bir yapıya sahiptir. 

Değerlendirme altında olan Mimarlık Bölümü öğretim programı, Nisan 2005'te 
üniversitenin yetkili organları tarafından onaylanmış ve 2005-2006 eğitim-öğretim 
yılında hayata geçirilmeye başlanmıştır. Mimarlık Bölümü, 2010-11 öğretim yılında 
MİAK: Türkiye Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu'nun değerlendirmesinden 
geçtikten sonra da programını geliştirmeye devam etmiştir. Eğitim kalitesini artırmak 
amacı ile, MİAK Akreditasyonu sonrasında programın ruhunu değiştirmeden, küçük 
değişiklikler önerilmiştir. Programdaki bu değişikliklerin sebepleri aşağıda belirtildiği 
gibidir: 

 
• MİAK tarafından Öneriler (Mimarlık Akreditasyon Kurulu), 
• Uluslararası tanınırlığın uyarlanması (NAAB, RIBA), 
• Önceki müfredatta yer alan yazılı ve / veya sayısal hataların düzeltilmesi, 
• Bazı derslerin kredileri ve açıklamalarının revize edilmesi. 

Bu akreditasyon süreçleri içerisinde gerçekleştirilen ve bu raporun özdeğerlendirme 
kısmında ayrıntılı olarak anlatılmış olan özdeğerlendirme süreçleri ve bu süreçlere 
Kalite Güvence Komitesi’nin katkıları da eğitimin gelişmesine önemli katkılar 
koymaktadır. 
 
Tablo 2.1.3.’de, program revizyonunun özeti verilmiştir. 
 
Tablo 2.1.3. Program reviyonunun özeti 

Değişmeler Ders sayısı 
Ders adı değişikliği 3 
Ders tanımı değişikliği 12 
Ders kredisinin değişimi 2 
Önkoşul değişikliği 8 
Ders ekleme / yerine geçme / silme 2 

 
Program revizyonu sırasında, ders başlıklarında yapılan değişiklikler Tablo 2.1.4'te 
verilmiştir. 
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Tablo 2.1.4. Ders adı değişiklikleri 

Ders 
kodu 

Eski Yeni 

ARCH353 URBAN AND LANDSCAPE PROCESS OF URBAN DESIGN 
ARCH381 COMPUTER GRAPHICS USING 

ARCHITECTURAL DESKTOP 3DS-
VI 

DIGITAL COMMUNICATION IN 
ARCHITECTURE 

ARCH412 PROFESSIONAL ISSUES & 
PORTFOLIO PREPARATION 

PROFESSIONAL ISSUES IN 
ARCHITECTURE 

 
Ders tanımlarında, bazı düzeltme yazıları gibi küçük değişiklikler yapılırken, bazı 
derslerde de akreditasyon gerekliliklerine bağlı olarak yeniden yapılandırmaya 
gidilmiştir. Ders tanımlarındaki değişikliklerin listesi Tablo 2.1.5'te verilmektedir. 
 
Tablo 2.1.5. Ders tanımı değişiklikleri 

FARC102 INTRODUCTORY DESIGN STUDIO Sözcüklerde değişme  
FARC142 INTRODUCTION TO DESIGN 

TECHNOLOGY 
Sözcüklerde değişme 

ARCH190 SUMMER PRACTICE -I Stajların akreditasyonların gerektirdiği yönde 
yeniden yapılandırılması 

ARCH244 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 
AND MATERIALS- II 

Konstrüksiyon derslerinin akreditasyonların 
gerektirdiği yönde yeniden yapılandırılması 

ARCH252 THEORY OF  URBAN DESIGN Sözcüklerde değişme 
ARCH290 SUMMER PRACTICE- II Stajların akreditasyonların gerektirdiği yönde 

yeniden yapılandırılması 
ARCH391 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO- III Tasarım derslerinin akreditasyonların gerektirdiği 

yönde yeniden yapılandırılması 
ARCH347 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 

AND MATERIALS -III 
Konstrüksiyon derslerinin akreditasyonların 
gerektirdiği yönde yeniden yapılandırılması 

ARCH392 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO- IV Tasarım derslerinin akreditasyonların gerektirdiği 
yönde yeniden yapılandırılması 

ARCH342 WORKING DRAWING Dersin akreditasyonların gerektirdiği yönde 
yeniden yapılandırılması 

ARCH390 SUMMER PRACTICE -III Stajların akreditasyonların gerektirdiği yönde 
yeniden yapılandırılması 

ARCH491 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO -V Tasarım derslerinin akreditasyonların gerektirdiği 
yönde yeniden yapılandırılması 

 
Program revizyonuna göre, tüm yaz stajları (ARCH 190, ARCH 290, ARCH390) 
yeniden yapılandırılmış ve bu dersler sırasında öğrencilerden beklenilenler daha 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır; Talimatlar/yönergeler, zamanlamalar ve süreler açıkça 
belirtilmiştir. Yeni yapıya göre, Yaz Stajı I (ARCH190) de, öğrencilerin arazi ölçümünü 
en az 10 gün, atölye çalışması ve / veya teknik geziyi de en fazla 10 gün içerisinde 
tamamlamaları istenmektedir. Atölye çalışması veya teknik gezinin, iki kısa periyodda 
(güz dönemi sonunda) yapılabilmesi olasıdır. ARCH 190 için öğrencilerin, arazi 
ölçümünü tamamlamaları ve atölye çalışması veya teknik gezi de başarılı olmaları 
gerekir. ARCH 290 için öğrencilerin şantiye(ler)de uygulama yapmaları istenmektedir. 
Bu çalışmalar tutarlı belgeler ve günlük faaliyet raporları aracılığıyla sunulur. Bölüm’e 
ait standart eğitim formu, şantiye(ler)in resmi yöneticisi tarafından eksiksiz olarak 
doldurulup imzalanmış olmalıdır. ARCH 290 - uygulama süresi 25 iş günü olmalıdır. 
Mimari ofis uygulaması olan ARCH 390 için, öğrencilerin profesyonel ofislerde yapılan 
tek veya çoklu uygulama projelerinin (ev, mağaza, ofis, restoran vb.) tasarım ve / veya 
teknik resimlerine katkıda bulunmaları beklenir. Öğrencilerin bu sırada 
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gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarının dokümantasyonunu yapmaları ve kuruma 
yaptıkları katkıyı sunmaları beklenmektedir. ARCH 390 - Ofis Stajı’nın da en az 25 
çalışma günü sürmesi beklenmektedir.   
 
Ders içeriklerindeki tekrarları ortadan kaldırmak amacı ile, yapı derslerinde de bazı 
değişiklikler söz konusu olmuştur. Yeni yapıya göre, ARCH 244- Architectural 
Construction and Materials II- dersi öğrencilere geniş açıklıklı çatı yapıları (katlanmış 
plak, uzay kafesi, membranlar, kubbe, kafes sistemleri vb.), merdivenler, pencereler, 
kapılar ve bunlara ait detaylar hakkında bilgi ve beceri vermeyi amaçlamaktadır. Her 
türlü olası yapım yöntemi, bitirme detaylarıyla birlikte ele alınmaktadır. Öte yandan, 
ARCH 347 - Architectural Construction and Materials III- dersinde ise sanayileşmiş ve 
prefabrike yapım teknikleri (tünel kalıp, iskelet, panel, modüler yapı sistemleri), bina 
kabuğu (yapısal, yapısal olmayan cepheler, malzemeye göre cephelerin 
sınıflandırılması) yapı özelliklerine değinilmektedir. Ayrıca, bu yapım tekniklerine göre 
inşaa edilmiş bina örnekleri de detaylı olarak ele alınmaktadır.  
 
ARCH 342 – Working Drawing- dersi de öğrencilere bilgisayar destekli çizim (iki 
boyutlu) yeteneği kazandırmak amacıyla yeniden gözden geçirilmiştir. Bu derste 
öğrencilere, mesleki mevzuat ve uygulama proje çizim teknikleri öğretilmektedir. Bu 
ders, eskiden teknik seçmeli ders iken, program revizyonuyla birlikte zorunlu ders 
olmuştur. 
 
ARCH 391- Architectural Design Studio III, ARCH 392- Architectural Design Studio IV- 
ve ARCH 491- Architectural Design Studio V- için de yeni revizyonlar yapılmıştır. 
ARCH 391- Architectural Design Studio III, çeşitli kentsel problemleri ele almak ve 
öğrenciye kentsel bağlamda tasarım becerileri kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Bu 
tasarım stüdyosu, kentsel ortamda uyum elde edilmesine yönelik olarak daha büyük 
ölçekte tasarım konularına ağırlık verilmektedir. Stüdyo, tasarım kalitesi, sosyal 
faktörler, açık ve yarı açık alanların kalitesi ve hiyerarşisi, sokak mobilyaları ve peyzaj, 
binaların arazi üzerinde organizasyonu ve yönlendirilmesi, kamu-özel ilişkisi, araç ve 
yaya dolaşımı, iklimsel kaygılar, uygun yapı sistemleri ve malzemeleri ve düzenlemeler 
gibi konulara daha fazla odaklanmayı sağlamak amacı ile yeniden yapılandırılmıştır. 
 
MİAK Akreditasyon sürecinde, Kıbrıs'ın zengin kültür ve tarihine ragmen, bir ada 
olmasından ötürü, mimarlık eğitimi için gerekli olan karmaşık kent dokusu deneyiminin 
bazen sınırlandırılabildiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, ARCH 392- Architectural 
Design Studio IV- dersi öğrencilere, metropolitan ölçekteki kentlerde çok amaçlı ve 
yüksek bina komplekslerini tasarlamak için gerekli olan, yapısal ve çevresel kontrol 
sistemleri, yapı malzemeleri ve yönetmelikler hakkında beceri kazandırmak üzere 
yapılandırılmıştır. Son dönemlerde, Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle metropol 
ölçeğine uygun olarak, İstanbul, Türkiye’de öğrenciler için çeşitli proje alanları 
seçilmiştir. Bu bağlamda, öğrencilerin stüdyo hocaları ile birlikte teknik gezi 
kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ilgili konferanslara katılmaları, saha 
çalışmaları ve gözlemleri yapmaları beklenmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 
davet edilen misafir jüri üyeleri de stüdyonun yarıyıl ve final jürilerine katkıda 
bulunmaktadır. 
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Ancak, Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan bu işbirliği, Türkiye’de meydana gelen 
terör ve bombalama olaylarının sonrasında, 2015-16 bahar döneminden bu yana 
beklemeye alınmıştır. Son iki yarıyıl boyunca; 2015-16 sonbahar ve 2015-16 bahar 
dönemlerinde benzer yaklaşımlarla öğrenciler başkent Lefkoşa’da çok amaçlı ve 
yüksek bina kompleksleri tasarımına odaklanmışlardır. Türkiye'deki durum yeniden 
istikrara kavuştuğu zaman, bu stüdyo önceki konumuna geri dönecektir. 
 
ARCH 491- Architectural Design Studio V- önceki ders yapısına kıyasla, öğrenciye 
entegre inşaat ve servis sistemleri göz önünde tutularak, geniş açıklıklı yapı tasarımı 
için gerekli becerileri kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Dersin ana amacı, uygun 
yapısal sistemler kullanarak, alan olarak orta büyüklükte binalar tasarlamak ve zengin 
mimari nitelikler oluşturmaktır. 
 
Ders, uygulama ve laboratuvar saatlerinde yapılan değişiklikler Tablo 2.1.6'da 
görüldüğü gibidir. 
 
Tablo 2.1.6. Ders kredisi değişiklikleri 

 Eski Yeni  
 Ders teo lab uyg top ECTS teo lab uy

g 
top ECTS Sebep 

1. ARCH312 
ARCHITECTURE 
AND DESIGN 
THEORIES 

3 0 1 3 4 3 0 0 3 4 Akreditasyon 
süreçleri 
yönünde 
düzeltme 

2. ARCH348 
BUILDING AND 
ENVIRONMENTAL 
SYSTEMS IN 
ARCHITECTURE 

3 0 1 3 4 2 0 2 3 4 Akreditasyon 
süreçleri 
yönünde 
düzeltme 

 
Ayrıca, Tablo 2.1.7'de gösterilen programa iki ders çıkartılmış ve iki ders eklenmiştir. 
 
Tablo 2.1.7. Eklenen / Değiştirilen / Silinen dersler 

Dönem Yeni ders Yeni ders adı Eski ders Sebep 
1 FARC113 INTRODUCTION TO 

DESIGN 
FARC111 Ders içeriği ve başlığı değiştirilmiş ve teknik 

sorunları önlemek için ders kodu da 
değiştirilmiştir. 

6 AE AREA ELECTIVE-I ARCH338 Müfredatta çok fazla teknik ders olması 
nedeni ile ARCH338 kodlu deprem ile ilgili 
ders silinmiştir. Çünkü deprem konusu 
ARCH236 dersinde kapsanmaktadır.  

 
Daha önce kullanılan iki bariyer sistemi tek bariyer sisteme dönüştürülmüştür. Buna 
göre, derslerin ön koşulları revize edilmiş ve ön koşul sayısı azaltılmıştır.  
 
Bu kararlar, 07.06.2013 ve 26.09.2013 tarihlerinde yapılan Bölüm Kurulu toplantıları 
sırasında (karar no: 12/13 Bahar-3/1, 13/14 Güz-1/1) oybirliği ile kabul edilmiş ve daha 
sonra da 09.07.2013 ve 02.10.2013 tarihinde yapılan Fakülte Kurulu toplantısında 
(karar numaraları: FK013 / 03-2, FK013 / 05-2) kabul edilmiştir. Değişiklik, 29.01.2014 
tarihinde Senato tarafından onaylanmıştır (karar: 14 / 364-2) ve o günden beri program 
bu değişikliklerle birlikte uygulanmaktadır. Senato tarafından onaylanan program 
revizyonu Ek 2.1.1'de görülebilir.  
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Müfredat Gelişiminin Mimarlık Bölümü İçin Önemi 

Müfredat, herhangi bir eğitim kurumunun kalbi olarak kabul edilirken, ilerici ve 
sistematik bir mimarlık eğitiminin gelişiminde hayati önem taşır. Mimarlık mesleği ile 
ilgili olarak dünyada meydana gelen değişimler ve mimarlık okulları arasındaki 
akreditasyon sayısının giderek artması, artan sayıda mimarlık okullarının 
rekabetçiliğine cevap verilmesi gerekliliği nedeniyle varolan müfredatların düzenli 
olarak güncellenmesi elzemdir. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde de Kıbrıs Türk Mimarlar Odası ve 
muhtemelen YÖDAK'ın talebini karşılamak için, mimarlık eğitim sistemini AB'ye uyacak 
şekilde ve ACE standartlarına uyan (en az 5 (4 + 1) yıllık eğitim sunmaya yönelik bir 
müfredat geliştirme süreci başlatma aciliyeti bulunmaktadır. İkinci önemli ihtiyaç, 
mevcut akreditasyon gerekliliklerinden kaynaklanmaktadır. DAÜ Mimarlık Bölümü, 
NAAB ve MİAK tarafından tanınan bir mimarlık bölümü olması nedeniyle, ilerleme 
sağlamak ve akreditasyonunu korumak amacı ile bu kurumların eleştirilerine de cevap 
verilmelidir. 

Kuşkusuz, bir başka önemli zorunluluk da, yeni lisansüstü programların açılmasıyla 
birlikte Bölüm’ün büyümesindeki koşulların değişmesidir. Bu değişimler arttıkça, lisans 
ve ilgili lisansüstü programlar arasındaki mevcut boşlukların tespit edilebilmesi için 
lisans müfredatını yeniden incelemek hayati önem taşımaktadır. 

Bununla birlikte, en önemli husus, mevcut müfredatın DAÜ Mimarlık Bölümü'nün 
misyon ve vizyonuna paralel olarak ilerlemesidir. Müzakere edilmesi gereken şey, 
programın pedagojik amaçlarıdır. Buna bağlı olarak, sürdürülebilir tasarım veya mimari 
söylem, kentsel tasarım veya bunların hepsi konusunda da bilgi sahibi profesyoneller 
yetiştirmeyi mi amaçlıyoruz? DAÜ Mimarlık Bölümü’nün daha da geliştirilmesi için bir 
çerçeve oluşturmak amacı ile DAÜ mezunlarının profilini tartışmak ve böylece gerekli 
değişiklikleri yapmak gerekmektedir. 

Tüm bunları gözönünde bulundurarak ve özdeğerlendirme süreçlerinin de belkemiğini 
oluşturmak amacı ile 2016 yılından itibaren alan bazlı ders grupları Müfredat Komitesi 
ile işbirliği halinde çalışmaya başlamıştır (Bölüm’ün çağrı metni için Bkz. Ek. 2.1.2.1) 

Müfredat Geliştirme Komitesi’nin görevleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 
• MİAK ve NAAB gerekliliklerini dikkate alarak lisans müfredatının takibi, 
• Ders gruplarına rehberlik etmek, 
• Ders gruplarının ürettiği çalışmaları takip etmek, 
• Akreditasyon kurumlarının ders / ders gruplarına ilişkin raporlarının 
değerlendirilmesi ve derslerin gelecekteki gelişimi için neler yapılması gerektiğinin 
belirlenmesi ve düzenli toplantılarla ders gruplarına geribildirimde bulunulması, 
• Dersler için ECTS üzerinde çalışma / iyileştirme yapılması, 
• Ulusal ve uluslararası kurumların (AB Yönergesi, ACE ve K.T Mimarlar Odası) 5 
yıllık bir mimarlık eğitimi talebinde bulunmaları ve mevcut lisans ve MARCH 
müfredatının yeniden değerlendirilmesi için çalışmalarda bulundurmak. 

Alan bazlı çalışma grupları ise aşağıdaki gibidir: 
• Temel/İlk/Hazırlık Yılı Dersleri (Farc Dersleri) 
• Mimari Tasarım ve Teorisi 
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• Mimarlık Tarihi 
• Bina yapı ve Malzemeleri  
• Taşıyıcı sistemler 
• Yapı Fiziği ve Çevresel Kontrol 
• Mimari ve Kentsel Koruma 
• Kentsel Tasarım 
• Mimarlıkta Ekonomi ve Yönetim / Mesleki Konular 
• Dijital Bilgisayar Teknolojisi 

Bu grupların yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlar bu raporun 
özdeğerlendirme kısmında ayrıntılı olarak tanıtılmış ve ayrıca ek olarak da 
sunulmuştur. 
 
2.1.3. Seçmeli derslerin müfredat içindeki rolü  

Programda yer alan seçmeli dersler 7 tanedir ve bunların 2 tanesi üniversite seçmelisi 
iken 5 tanesi alan seçmelisidir. Herbiri 3 kredi olan bu seçmeliler toplam 21 kredi 
yapmaktadır ve tüm dersler 158 kredi olduğu için seçmeli dersler tüm derslerin 
%13,3’ünü oluşturmaktadır. Üniversite seçmeli dersleri öğrencilerin ilgi duydukları 
meslek dışı konularda alabilecekleri derslerdir. Ama alan seçmeli dersleri yine 
öğrencilerin serbestçe seçtikleri ama meslek ile ilgili ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 
verilmekte olan derslerdir.  Alan seçmelileri yandal uygulamalarında da kolaylaştırıcı 
rol oynayabilecek derslerdir.     
2.1.4. Derslerin kazandırdığı bilgi, beceri ve yetkinlikler  

Akademik personelin MİAK tarafından belirlenmiş kriterlere göre hazırlamış olduğu 
matriks derslerin herbirinin kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve yetkinlikleri 
göstermektedir. Bu matriks Ek 1.4.1.2.3’de görülebilir.   
2.2. Öğrenme Ortamı ve Başarı Düzeyi  

Öğrenci başarısı dersler sırasında katıldıkları sınavlar, yaptıkları ödevler ve projelerin 
hedeflenmiş öğrenme çıktılarını gerçekleştirip gerçekleştirmediği ile ilgilidir. 
Herhangibir dersten geçen her öğrencinin, en düşük notla bile geçmiş olsa, ilgili 
öğrenme çıktılarını asgari düzeyde gerçekleştirmiş olması gerekir. Bu durumun 
kanıtları MİAK Ziyaret Takımı odasında sunulacaktır. 
Ancak öğrencilerin başarı düzeyi, neyi öğrenip neyi öğrenmemiş oldukları ve hangi 
derste neleri öğrenmiş oldukları kendilerine sorularak da anlaşılabilir. Bu nedenle DAÜ 
Mimarlık Bölümü özdeğerlendirme yöntemleri içerisinde öğrencilerden de derslerin 
hangi MİAK kriterleri ile eşleştiğine ve hangi öğrenme çıktılarının kendileri tarafından 
bilindiğine dair anketler doldurmaları istenmiş ve bu anketlerden yola çıkarak 
öğrencilerin bakış açısından ikinci bir matriks oluşturulmuştur. Bu matriks ve 
sadeleştirilmiş hali Ek 1.4.1.2.2’de görülebilir. Bu matrikslerin hazırlanma yöntemi bu 
raporun özdeğerlendirme ile ilgili kısmında ayrıntısı ile anlatılmıştır.  
Daha sonra ise öğrenciler tarafından oluşturulan matriks akademik personel tarafından 
oluşturulan matriks ile karşılaştırılmış ve aralarındaki farklılıklar tespit edilmiştir. Bu 
karşılaştırma matriksi de Ek 1.4.1.2.4’de görülebilir.   
Araştırmanın tek boyutlu olmaması amacı ile bu karşılaştırmadan elde edilen sonuçlar 
diğer özdeğerlendirme yöntemlerinin (ders grubu toplantıları, mezun ve mezun işvereni 



207 
 

değerlendirmeleri vb.) sonuçları ve bu raporun analiz sonuçları ile de karşılaştırılmış 
ve ortak olarak görülen aşağıdaki müfredata ilişkin sorunlar tespit edilmiştir: 
- ARCH392- Architectural Design Studio IV- dersi içerisinde 2016-2017 Bahar 
dönemine bir metropolde proje yapılamamış olması. Terör nedeni ile geçici olarak ara 
verilen bu uygulamaya hızla yeniden geri dönülmelidir. 
- ARCH348- Building and Environmental Systems in Architecture- dersinin neden 
öğrenciler tarafından “bina servis sistemleri” kriterini karşılayan ders olarak 
algılanmadığının hızla anlaşılması ve bu sorunun giderilmesi gerekmektedir. 
- ARCH246- Energy and Environmental Isuues in Design- dersi içerisinde “yapı fiziği 
ve çevresel sistemler” kriterinin gerektirdiği tüm konuların kapsanmaması sorunu 
araştırılmalı çözümlenmelidir.  
- ARCH491- Architecture Design Studio V- ve ARCH492- Architecture Graduation 
Project- derslerinin “geniş kapsamlı tasarım” kriterini karşılayabilmesi için teknik 
konulara tasarım derslerinde  daha fazla yer verilmesi gerekmektedir. 
- Liderlik kriterinin hangi ders(ler) tarafından karşılanacağı konusunda öğrenciler 
tarafından hazırlanan matriks ile akademik personel tarafından hazırlanan matriks 
arasında fark vardır. Bu sorun büyük bir olasılıkla liderlik kavramından ne kastedildiğini 
öğrencilerin anlamamasından kaynaklanmıştır.  Bu kriteri derslerinde karşıladıklarını 
belirten öğretim elemanları bu yöndeki kanıtları Ziyaret Takımı odasında hazır 
bulunduracaklardır.    
 
  2.3. Öğrenme Kültürü  

DAÜ Mimarlık Bölümü’nde öğrenme kültürü stüdyo kültürünün izah edilmesi, teorik 
derslerin stüdyo derslerine nasıl eklenlendiğinin açıklanması, etik ile ilgili konuların 
öğrencilere nasıl aktarıldığının ifade edilmesi ve seçmeli derslerin programa katkısının 
belirtilmesi ile anlaşılabilir. 
2.3.1. Stüdyo Kültürü 

Genel olarak, ‘tasarım stüdyosunun çalışma biçimi’ olarak da tanımlanabilen stüdyo 
kültürünün, somut belge ve dökümanlar üzerinden açıklanması ve tanımlanması  son 
derece kolaydır. Bunlar, stüdyoların haftalık ders programında dağılımı (stüdyo günleri 
ve saatlerinin düzenlenişi) dahil; stüdyo çalışmasının içerik ve yöntemi (proje konuları 
ve  işlenişi, günlere dağılımı) ve  bu amaçla üretilen her çeşit doküman ve yazılı 
belgelerin (ders içerikleri, ders notları) tümüdür. Ancak, stüdyo kültürü ile ilgili herhangi 
bir bilgi aktarımının stüdyonun diğer soyut bileşenleriyle de yani, yazılı olmayan ama 
stüdyo ortamını etkileyen diyalog, davranış ve pedagojik yaklaşımlarla, diğer bir 
deyişle stüdyoda salt ‘ne’ yapıldığı değil de ‘nasıl’ yapıldığı ile de  ilişkilendirilmesi ve 
desteklenmesi gerekecektir. Yürütücüler (danışmanlar), öğrenciler (danışanlar) ve 
hatta bölümün kendisi bu ortamın paydaşları olarak bu soyut bileşenlerin üretilmesinde 
de etkin rol oynarlar. Bu nedenle bu paydaşların, özellikle de danışman durumundaki 
stüdyo yürütücülerinin, belge ve dökümanlarda yazılı olarak yaptıkları açıklamalar 
dışında stüdyo ortamını oluşturmak için yaptıkları her türlü katkı, tanımlı süreçler 
dışında başvurdukları özel strateji ve taktikler (kritik verme sırasında veya her türlü 
nedenle öğrenciyle kurdukları diyalog biçimleri vs.) stüdyo kültürünün ayrılmaz bir 
parçasıdır. Ne var ki, bu ortamlar hakkında bilgi edinmek, etkinliğin doğası gereği çok 
ta kolay değildir, ancak uygun metodlara başvurularak yapılan sabırlı ve alçak gönüllü 
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araştırmaların ürünü olabilirler. Yine de bu yönde bazı veriler elde etmek amacıyla 
çoğu koordinatör düzeyinde stüdyo yöneticisi ile yapılan yazılı ve sözlü görüşmelerin 
sonuçları burada yansıtılmaya çalışılmış ve konu aşağıdaki başlıklar altında ele 
alınmıştır. Ne var ki  stüdyo kültürünün bütünsel karakteri yani somut ve soyut 
bileşenlerin içiçe geçmiş yapısı, konuların ayrıştırılmasını güçleştirir. Söz konusu 
başlıklar sırasıyla stüdyoların tanıtımını, stüdyo içi ve stüdyolar arası koordinasyonu, 
stüdyo ortamlarının somut ve soyut bileşenlerini içermektedir. 
 

2.3.2. Stüdyolar:  Temalar, Konular, Bilgiler  

Birinci sınıf stüdyoları, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri’nin ilk yıl eğitimini kapsayan 
temel eğitim (Foundation Year)  programı olarak fakülte düzeyinde yürütülür. Daha 
sonra her bölümünde  II., III. ve IV. yıl tasarım stüdyosu eğitimi ilk yıla kıyasla daha 
farklı bir içerik ve yöntemle ele alınır. Son dönemde ise, Bitirme Ödevi (ARCH 492- 
Architecture Graduation Project) stüdyosu kendinden öncekilerden tamamen farklı  bir 
içerik ve yöntemle düzenlenir ve işlenir. Herbir stüdyo bu açıdan sırasıyla tanıtılacak 
olursa: 
 
FARC 101- Basic Design Studio- dersinde çalışmalar, Temel Tasarım İlkelerinin 
işlendiği önce iki boyutlu egzersizlerle başlar,  çözümler giderek daha çeşitli tasarım 
elamanlarıyla zenginleşir ve nihayetinde üç boyutlu mimari biçimleniş aracılığıyla basit 
işlevsel gereksinmelere yanıt aranması hedeflenir. Bu ders, FARC 103- Graphic 
Communication I- ve FARC 113- Introduction to Design- dersleri ile koordineli 
gitmektedir. FARC 113, öğrencilerin, kapsamlı bir içerikle tasarım prensiplerinin 
teorisini öğrendikleri FARC 103 ise çizim dilini öğrendikleri derslerdir.  
 
FARC 102  Mimari Tasarıma Giriş Stüdyosu’nda bu kez mimari çözümle tasarım 
prensipleri ve FARC101- Basic Design Studio- dersinde öğrenilen temel tasarım bilgisi 
buluşturulmaya çalışılır. Mimari program oluşturma amacıyla senaryo oluşturup 
problem cözme yaklaşımının geliştirilmesi ve deneyimlenmesi amaçlanır. Tasarım 
süreci, form /mekansal kurgu /fonksiyon /malzeme /strüktür /kullanıcı /ölçek/ bağlam 
ile ilişkilendirilerek soyut düzeyde tanımlanmiş problemden somut öneriye geçiş 
aşamaları ile birlikte alternatif çözüm geliştirmeye de önem veren tasarım 
egzersizlerinden oluşmaktadır. Bu derste konuların ölçek farklılıklarıyla 
çeşitlendirilerek hem mimarlık hem de iç mimarlık öğrencileri için daha uygun 
çerçeveye çekilmesine özen gösterilir. Bu dönemde tasarım stüdyosuna yine birden 
fazla tasarım çalışmaları yolluyla ‘mimari tasarıma giriş’ özelliği kazandırılmış olur.  
 
ARCH 291  Architectural Design Studio I- dersinde özgün bir bağlamda; genellikle etkili 
topoğrafyası ve mimari çevre kalitesi olan kimlikli bir kırsal çevrede belli bir kullanıcı 
profili için göreceli olarak daha kompleks işlevsel çeşitlilik içeren bir binanın ya da 
binaların tasarlanması amaçlanır. Bu yarıyılda binanın içinde yer aldığı çevrenin ve 
kullanıcının özelliklerine bağlı endişeler ön plana çıkar.  
 
ARCH 292- Architectural Design Studio II- dersinde tasarıma yön verebilecek, bazı 
‘fiziksel’ unsurları barındıran ‘özgün bir kentsel çevrede çalışılır. Söz konusu fiziksel 
unsurun, muhakkak tarihi bir öğe olması gerekmemekle birlikte, boyutları ve oranları,  
mimari ve/veya tasarım özellikleri, doluluk-boşlukları, yüzey ve formsal özellikleri, 
silueti,  yatay / düşey ilişkileri, ve benzeri  olumlu yada olumsuz özellikleriyle 
tasarlanacak olan projede gözetilmesi, içerilmesi ve bu yolla tasarımın biçimlenmesini 
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etkilemesi beklenmektedir Mimari Tektonik başlığı altında mimariye daha detayda bir 
bütün olarak yaklaşmayı amaçlayan biraz daha karmaşıklaşan bir işleve yönelik küçük 
ölçekte kurumsal bir binanın tasarımı deneyimlenir. 
 
ARCH 391- Architectural Design Studio III- dersi kentsel bağlam ve kentsel tasarım 
konuları çerçevesinde bir mimari tasarım geliştirme çalışmasıdır. Geniş kentsel 
alanlarda verilen farklı temalar üzerinden özel okumalar yoluyla analiz ve öneri 
çalışmaları yapılır. İşlevsel ve sosyal yapı hakkında veriler toplanarak kente olumlu 
katkıda bulunmak, kentsel çevreyi geliştirmek, kentsel çevre kalitesini artırmak, kent 
kimliğini sürdürmek, kenstel-kamusal alanlar yaratmak üzere kentsel-yapılaşmış çevre 
içinde konumlanmış, çok katlı, orta derecede işlevsel ve mekansal karmaşıklığa sahip 
kavramsal ve tematik önermeler üzerinde çalışılır. 
 
ARCH 392- Architectural Design Studio IV- dersi kentsel çevrede konumlanmış, tüm 
kentsel sorunları dikkate alan, işlevsel ve mekansal kaliteleri ön planda tutan yüksek 
binalar kompleksi tasarımına yönelik becerileri kazandırmayı amaçlar. Bina 
kompleksinin, özellikle kentsel çevreyle entegrasyonunu önemseyen bir tasarım 
kavramı üzerinden gelişmesi, ayrıca yaşam güvenliği, ulaşılabilirlik ve strüktür  
konularını çözümlemesi; ek olarak, mekan hierarşisi,  açık, yarı açık alanlar, dış mekan 
düzenlemesi, araç ve yaya trafiğinin dikkate alınması ve tasarım önerilerine yansıması 
beklenir. 
 
ARCH 491- Architectural Design Studio V- dersinde çevre, kent, işlevsel-strüktürel 
karmaşıklık, farklı sistemlerin entegrasyonunu içeren tasarımların geliştirilmesine 
ağırlık verilir.  
 
ARCH 492- Architecture Graduation Project- ‘Bitirme Ödevi Stüdyosu’nun, bütün bu 
süreci hem içerik hem yöntem olarak en uygun şekilde bitiren bir stüdyo olarak 
tasarlanması amaçlanmıştır, bu nedenle de Mimarlık Bölümü’nün kuruluşundan 
itibaren gerek eğitim programındaki değişiklikler gerekse de bölüm kurullarında 
değerlendirmeler ışığında değişime uğramıştır. Genelde, Bitirme Ödevi konularında 
döneme ve öğrenci potansiyeline göre bazı yarıyıllarda proje arsasının problematiği 
bazı yarıyıllarda proje konusunun problematiğinin ağırlık kazandığı gözlenmiştir. DAÜ 
mimarlık Bölümü’nde oldukça özel bir konumu olup kendi içinde çok tanımlı bir şekilde 
koordine edilen ve koordinasyondan sorumlu öğretim üyesinin max. 4 yılda bir değiştiği 
Bitirme Ödevi stüdyosu aşağıda biraz daha kapsalı olarak açıklanmaktadır. 
 
ARCH 492- Architecture Graduation Project- ‘Bitirme Ödevi Stüdyosu’ aynı zamanda 
öğrencinin meslek hayatına hazırlandığı bir ortam sunmayı amaçlar. Bunun yanısıra 
bütün öğrencilerin eşit koşullarda bu ortamı deneyimlemeleri önemsenerek tek arsa ve 
konu üzerinde öneri geliştirmelerini amaçlar. Son yıllarda mimari ihtiyaç programının 
max. 8.000-10.000 M2 arasında olmasına özen gösterilmektedir. Her ne kadar ders 
içeriği ekinde kapsamlı bir mimari program ve her türlü ilgili doküman,  öğrenciye 
dönemin ilk haftasında verilmiş olsa da bu konuda örneklerin incelenmesi, malzeme 
seçimi, detay tasarımı ve benzeri konularda onların araştırma yapmaları beklenir. 
Öğrenciden beklenilen uygulanabilir bir tasarımın çeşitli yönlerden ve çeşitli ölçeklerde 
irdelenmesidir. Bu yüzden daha çok araştırma yapmaları gerektiğinin farkında 
olmaktadırlar. 
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Öğrencinin mesleki uygulanmaya hazırlandığı bu ortamda çok disiplinli bir yapının 
dersin kurgulanması ve yönetilmesine hakim olduğu gözlenir. Tasarımın beslenmesi 
için farklı konularda farklı disiplinden öğretim üyeleri, ve gerekirse kurum dışından 
kişilerin verdiği yaklaşık 10 konferans dönem içinde uygun zamanlarda gerçekleşir. 
Yanısıra her bir alt grup bir tam zamanlı, bir de uygulamadan yarı zamanlı öğretim 
elemanı ve doktora öğrencisi düzeyinde bir araştırma görevlisini içeren ekip tarafından 
yürütülür. Bir dönem içinde (yarı dönem ve dönem sonu jürileri dahil) toplam 6 jüri 
oturumu yapılır, öğrencilerin çok sıradışı durumlar dışında masa kritiği ve jüri günü 
dışında bireysel kritik almaları söz konusu değildir. Her öğrenciye eşit zaman 
verilmesine özen gösterilen Jüriler sırasında farklı profildeki jüri üyelerinden farklı bilgi 
alanlarında kritik alınması sağlanmış olur. Ara-dönem jürisinde günün ilk yarısında her 
gruptan seçilen en az 2’şer projenin katılımıyla ortak jüri yapılarak gruplar arası 
farklılıklar anlaşılmış, çözülmüş ve hatta gerekirse desteklenmiş olur. Konuya bağlı 
olarak, diğer fakülte ve bölümlerden, örneğin İnşaat ve Makine Mühendisliği 
bölümlerinden öğretim üyelerinin jüri günlerinde stüdyolarda serbestçe dolaşıp varsa 
öğrencilerin sorularını yanıtlamaları sağlanır. 
 
Bitirme Projesi dersinde öğrencilerinin daha bağımsız bir biçimde tasarım yapmaları 
beklenmekle beraber ve bu arada etik dışı ihlalleri de engellemek için kontrol altında 
oldukları çok özel bir stüdyo dersi ortamının oluşturulması önemsenir. Jürilerin 
herbirinin bir amacı vardır öğrencilerin tasarım önerileri  bu oturumlarda bu amaçlar 
doğrultusunda verilen kritikler sayesinde olgunlaşır ve gerekli bilgiler üzerinden 
amaçlanan düzeyde cözümlenmesi ve gelişmesi beklenir. Bu nedenle Final jürisinde 
profesyonellerin ve (KKTC ve TC) meslek odalarını temsil eden kişilerin ve diğer 
kurumlardan öğretim üyelerinin jüri üyesi olarak değerledirmeye katılmaları sağlanır.  
 
Bölüm başkanı ve koordinator dahil 5-7 üyeden oluşan bir final jürisinde, son iki 
dönemde grup hocaları da izleyici olarak yer almaktadırlar. Tüm bölüme ve hatta 
velilere dahi açık olan jüri oturumlarında, her ürüne eşit süre verilir; öğrenci tarafından 
yapılan kısa açıklamadan sonra jüri üyeleri sorular yönelterek eleştiri, yorum ve 
değerlendirmede bulunurlar. Jüri sonunda kolokyum yapılır, burada bütün tarafların 
gerek bitirme projesi dersini gerekse bütün 4 yıllık mimarlık eğitimi serbestçe 
değerlendirdikleri bir tartışma ortamının oluşması sağlanır. Bütün bunların yanısıra 
öğrenciler 5 grupta verilen sertifikalarla ödüllendirilir (Bknz. ARCH492 dosyası) Bu 
öğrencilerin isimleri kolokyum sonunda anons edilir ve sertifikalar devamındaki 
mezuniyet yemeğinde sahiplerine verilir. 
 
Sonuç olarak DAÜ - Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün stüdyo kültüründe 
tasarım konuları giderek karmaşıklaşan mimari kavramlar, problem ve bilgi alanları 
bağlamında tanımlanmıştır. Dört yıllık eğitim dönemlerinde benzer işlevsel tipolojilerin 
işlenmemesine özen gösterilir.  
 
Son 3-4 yıldır, daha önceki yıllarda özellikle bazı erken yarıyıllardaki stüdyo derslerinde 
verilen ön proje ya da ısınma projeleri yerini, daha kapsamlı arsa ve çevresinin fiziksel 
ve sosyal dokusuyla, ve işlev/biçim tipolojileriyle ilgili analiz ve araştırma çalışmalarına 
bıraktığı gözlenmektedir.  
 
Önceki yıllarda ağırlıklı olarak ARCH391- Architectural Design Studio III- dersinde yer 
alan öğrenciler arası grup çalışmalarını da destekleyen bu yaklaşım, özellikle 2013-16 
arasında alınan NAAB süreci sırasında daha da gelişerek önem kazandığı; ve son 
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yıllarda ana proje calışmasına yani senteze hazırlık olarak çok etkin oldukları gözlenir. 
Bunun yanısıra her tasarım stüdyosu aktivitelerinin dönem bazında 
programlanmasında gerek grup yürütücüleri tarafından, ve hatta öğrenci gruplarının da 
katılımıyla verilen kuramsal derslerin önemli bir yer tuttuğu gözlenir. Bu dersler 
aracılığıyla öğrenciye çözüm üretmekte kullanılan tasarım bilgisi aktarılarak tasarım 
önerisinin/sentezinin beslenmesi amaçlanmaktadır. Yine bu yolla her öğrencinin bilgiye 
eşit ulaşımı stüdyodaki bütün grupların katılımının sağlandığı bu ortak programla 
sağlanmış olur. Ortak program stüdyo koordinasyonunun en güçlü yanıdır ve stüdyo 
koordinatörü tarafından tüm grup yürütücülerinin onayı ve katkısıyla yapılır ve 
gerçekleştirilir. 
 
2.3.3. Stüdyo İçi ve Stüdyolar Arasında Koordinasyon 

DAÜ, Mimarlık Fakültesi’nin bütün bölümlerinde olduğu gibi Mimarlık Bölümü tasarım 
stüdyoları da her akademik dönem içinde, haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri 
(12.30-14.30 arasında) günde dört saat, haftada toplam 8 saat yapılır. Ne var ki son iki 
yıldır birinci sınıfların üst yarıyıl hocalarından destek alabilmesi için stüdyo saatler 
Salı/Cuma olarak değiştirilmiştir.  
 
2005-06 Güz Döneminden itibaren mevcut eğitim programının uygulanmaya 
başlanması ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün de açılmasıyla İç Mimarlık ve 
Mimarlık Bölümleriyle birlikte  üç bölümün birinci sınıf tasarım stüdyosu FARC 101- 
Basic Design Studio- ve FARC 102- Introductory Design Studio- olarak Temel Yıl 
(Foundation Year) uygulamasına geçilmişken Endüstri ürünleri bölümünün 2013 de 
kapanmasından sonra diğer iki bölümün ilk yıl stüdyolarının birlikteliği halen devam 
etmektedir.  
 
Genellikle yarıyılına göre sayısı 4-8 arası değişen alt gruptan oluşan ve tam 
zamanlıların yanısıra yarı zamanlı öğretim öğretim görevlilerinin de grup yürütücüsü 
olarak görev yaptığı stüdyolarda gruplar arası eşgüdüm, denge ve paylaşımın 
sağlanması, bölüm tarafından en deneyimli hocalar arasından seçilerek görevlendirilen 
koordinatörler aracılığıyla yürütülür. Ders içeriği, planı  ve her türlü duyuru, diğer grup 
yürütücülerinin görüşleri de alınarak koordinatör tarafından hazırlanır ve organize 
edilir. Jüriler ve notların sonuçlandırılması işi de bunun bir parçasıdır, ve koordinatör 
stüdyodaki her konudan bölüme karşı sorumludur. Ancak giderek artan öğrenci sayısı 
nedeniyle 2017-18 akademik yılında 4-11 arasında çeşitlenen bir alt grup sayısıyla 
karşılaşılacağı beklenmektedir. Bu durumda alt grup sayısına göre bir değil iki 
koordinatörün görev yapması kaçınılmazdır, çünkü koordinasyon yapılacak grup 
sayısının max. 6-7 olması gerektiği anlaşılmıştır. Grup sayılarının artması stüdyo içi 
koordinasyona daha da önemli görevler yüklemektedir. Bütün bunların yanısıra 
başlangıçta bölüm, belli nitelikteki yarı zamanlı öğretim elemanlarının stüdyoya davet 
ederek öğrenciyi uygulamayla buluşturmayı hedeflerken, beklenmeyen öğrenci 
artışıyla başa çıkmak için de yarı zamanlı öğretim elemanı sayısını arttırmak 
durumunda kalmıştır. Sonuçta, önlenmesi ve kontrol edilmesi çok da kolay olmayan 
bu durumla güçlü ve kurumsallaşmış bir stüdyo içi koordinasyon yaparak başedilmesi 
mümkün olabilmektedir. 
 
Stüdyo içi koordinasyon dışında tasarım dersleri arasındaki koordinasyonun 
sağlanması da önemli bir diğer konudur. Dersler arası koordinasyon, bazı idari 
dönemlerde bölüme bağlı ‘Tasarım Koordinasyon Komisyonu’ bazı dönemlerde de 



212 
 

bizzat bölüm başkanlığı tarafından yapılmıştır. DAÜ Mimarlık Bölümü, tasarım 
stüdyolarının işleyişine ve sorunlarına bütüncül bir açıdan yaklaşmak amacıyla, Ekim 
2016 da stüdyo koordinatörlerinin doğal üyesi olduğu ‘Tasarım Koordinasyon 
Komisyonu’nu yeniden aktive etmiştir. Komisyon, tasarım stüdyolarının kendi 
aralarında koordinasyonunu sağlanmanın yanısıra jürilerle ilgili gerekli düzenlemeler 
konusunda görüş, çözüm ve karar üretip bunları bölümle paylaşmaktadır. Böylelikle 
DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün, tüm tasarım derslerini kapsayan ortak 
bir stüdyo kültürünün daha güçlü kurgulanması ve sürdürülmesi konusunda önemli bir 
adımın oldukça erken yıllarda atılmış olduğu görülmektedir. 
 
Stüdyo Ortamının Somut Bileşenleri 
Stüdyo ortamının oluşturucu somut bileşenleri aşağıdaki gibidir: 
 

- Organizasyon,  
- Değerlendirme Sistemi ve Jüriler,  
- Diğer Derslerle İşbirliği ve Koordinasyon. 

 

 Organizasyon 
          Tasarım stüdyolarında yürütücülerin, alt grupların ve öğrencilerin organizasyonu 

açısından çeşitli desenler söz konusudur. Aslında bu çeşitliliğin geri planında Mimarlık 
Bölümü stüdyo kültürünü oluşturan geçmiş deneyim ve birikimlerin çeşitliliği vardır. Bu 
şöyle özetlenebilir: Bölümün kuruluşu 1991-92’den itibaren bir süre öğrencilerin sabit 
gruplara ayrıldığı ve her bir gruptan sorumlu bir yürütücü olduğu ve bu düzenin bugün 
hala mimari tasarımın ilk adımı olan stüdyolarda özellikle ARCH291- Architectural 
Design Studio I- ve ARCH292- Architectural Design Studio II- derslerinde devam ettiği 
görülmektedir. Bunun yanısıra ARCH391 Architectural Design Studio III- , ARCH392- 
Architectural Design Studio IV-  ve ARCH491- Architectural Design Studio V’de ve 
hatta ilk yıl stüdyolarında gözlendiği gibi, alt grup düzeninin ortadan kalktığı ve aynı 
stüdyoya birlikte giden yürütücülerin bütün stüdyodan sorumlu oldukları daha serbest 
organizasyonların ortaya çıkması da oldukça eskidir. Ancak bu sistem de kendi içinde 
farklılıklar göstermiş, bazı dönemlerde her öğrencinin her yürütücüden serbestçe ya 
da düzenli ve eşit sayıda kritik almasını sağlayan; bazı dönemlerde sabit öğrenci 
gruplarının her ders farklı yürütücüden kritik almalarını düzenleyen; değişken ve esnek 
bir öğrenci/grup ve yürütücü ilişkisi ortaya çıkmıştır.  

 
Bu dönem, ARCH391-  Architectural Design Studio III- de olduğu gibi, aynı stüdyo 
mekanı içinde yürütücüler arasında profillerine bağlı gruplaşmalar oluşturularak grup 
yürütüldüğü ve öğrencilerin bu gruplar içinde kalmak koşuluyla yürütücülerden 
serbestce kritik aldığı görülmektedir. Ancak aşağıda da belirtileceği gibi, dönem başı 
analiz çalışmaları farklı gruplardan öğrencilerin biraraya gelerek kurdukları gruplar 
tarafından yapılır. Dolayısıyla grup bazında her ne tür düzenleme olursa olsun öğrenci 
çalışmalarında öğrencilerin gruplar arası ortaklıklar kurarak çalışmaları, ve bu yolla 
dönem ve stüdyo arkadaşlarını tanımaları, birbirilerinden öğrenme ve etkilenmeleri 
teşvik edilir.  

 
          Bu konuda birinci sınıf eğitiminde (FARC101- Basic Design Studio- ve FARC102- 

Introductory Design Studio- derslerinde) daha oturmuş bir sistem vardır iki ya da üç 
(çoğu kez birinin yarı zamanlı olduğu) yürütücünün özellikle kendilerine ait bir mekanı 
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paylaşmak üzere biraraya gelerek ve ayrışmış alt gruptan ziyade (35-45 öğrenciden 
oluşan) tek mekanda büyük grup sistemini yürütürler. Bu organizasyon, ilk yılın 
beklenmedik artışlar gösteren öğrenci kapasitesiyle başetmek üzere, baştan beri 
özenle korunmuş bir düzenlemedir. Sonuç olarak, en az biri deneyimli öğretim üyesi 
ve asistan olmak üzere çoğu kez yarı-zamanlı öğretim görevlileriyle beslenen, 
yarıyıllara göre sayıları toplam 4-6 arasında değişen bu grupların, içerik ve yöntem 
olarak (ki, buna notların verilmesi de dahildir) koordinasyonu içlerinden bir öğretim 
üyesi tarafından  önem ve hassasiyetle sağlanmaktadır ve bu yolla bir çok 
olumsuzluğun önlenebildiğini söylemek mümkündür.  

 
          Son yıllarda üniversite yönetim politikası gereği her bir tam ve yarı zamanlı öğretim 

elemanı için uygun öğrenci sayısının 15’in altına düşmemesi benimsenmekle beraber 
bu sayının 13 ile 18 arasında değiştiği gözlenir. Koordinasyon, her ne şekilde 
düzenlenmiş olursa olsun, aynı dönemdeki gruplar arasında ortak bir içerik ve 
yöntemin paylaşımını sağlayarak, bu ayrışmış ya da esnek gruplaşmaların aynı stüdyo 
kültürünün parçası olmasını temin eder. 

 
           Stüdyoların içerik ve yürütülüşü, değerlendirme sistemi de dahil olmak üzere 2005-06 

Güz Döneminde Bolonya Süreci-ECTS mantığına göre yenilenen Ders İçerik 
belgeleriyle tanımlanmış, ve gerekli hallerde salt o döneme ve konu değişikliklerine 
bağlı veya başka gerekçelerle sürekli güncellenmişlerdir. Bu belgelerin koordinatörler 
tarafından hazırlanarak her dönemin başında tüm öğrencilere dağıtılıp ve bölüme bilgi 
olarak iletilmesinin yanısıra Ara-dönem ve Final jüri oturumları öncesinde ders içerik 
belgelerinde önemli bir yeri olan dersin amaçları, öğrenme çıktıları, konu tanımları, 
değerlendirme kriterleri ve öğrenci listesini içeren dökümanlar, jüri üyelerine dağıtılarak 
değerlendirmeler için ortak bir zemin oluşturulmaya çalışılır.  

 
 Bazı stüdyolarda ve hatta öğrenciler tarafından kısa bir slide gösterimi şeklinde stüdyo 

çalışmalarının ve sürecinin tanıtımı dahi yapılmaktadır. Böylece stüdyoların çalışma 
süreci jüri üyeleriyle de paylaşılmış olur. Ne var ki, bu tür yazılı (somut) belgeler 
öğrenme ortamının oluşması ve değerlendirilmesi yolunda ne kadar yaygın kullanılırsa 
ortak bir stüdyo kültürünün inşaası yolunda da o kadar etkili olmaktadırlar. Böylece, 
stüdyo kültürünün yazılı olmayan (soyut) bileşenlerine açıklık getirmekte ve aynı 
zamanda onların daha da iyi tanımlanmasına ve kurgulanmasına yardımcı 
olmaktadırlar. 
  

 Değerlendirme Sistemi ve Jüriler 
Tasarım ürününün değerlendirilmesi bütün sürece yayılmıştır, Ara-dönem ve Final 
jürilerin yanısıra, aynı formatta (açık jüri olarak) yapılan ara (interm) ve pre-final  jüriler 
aracılığıyla öğrencilerin performansı desteklenir ve değerlendirilir. Jüriler (sabit ve 
değişen alt grupların ortaklığı olarak) o dönemdeki bütün grupların katılımıyla aynı 
mekan ve zamanda gerçekleşir. Ara-dönem ve final jürilerine tam ve yarı zamanlı olma 
farkı gözetilmeksizin hem her stüdyonun yürütücüleri hem de başka südyolardan 
yürütücüler konuk üye olarak katılır. Konuk  üyenin genellikle bir önceki ve/veya sonraki 
stüdyo yürütücülerinden olmasına özen gösterilir.  
 
Ayrıca stüdyo koordinatörünün talebi üzerine dönemin proje konusuyla ilgili olduğu 
düşünülen uygulamadan ya da diğer kurumlardan bir üye jüri oturumlarına katılmak 
üzere bölüm tarafından resmi olarak davet edilir. Bazıları yurtdışından olmak üzere 
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uygulamadan, meslek odalarından ve diğer eğitim kurumlarından bir ya da bir kaç 
üyenin ARCH492- Architecture Graduation Project- dersinin özellikle final jürisine 
katılmak üzere davet edilmeleri gelenekselleşmiştir.  
 

          Gerek ara-dönem, gerekse final jürilerdeki notların hesaplanmasında stüdyo 
yürütücüleri ile konuk üyelerin verdikleri notlar farklı yüzdelerde sonuç notu etkiler. 
2006-07 Güz Dönemi başında ilk kez hazırlanarak öğretim üyelerine bilgi olarak 
dağıtılan ve daha sonra tekrar güncellenen Ek 2.3.2.1’deki tasarım dersleri notlama 
kriterleri belgesi bu konuda detaylı bilgi vermektedir. Bu sistemde II. yılda dış üye 
notunun etkisi %40 iken, III. yılda %50, IV yılda %60 olur. Dolayısıyla sonuç nota dış 
üyenin etkisi giderek artarken stüdyo yürütücüsününkü azalır. Yine de sonuç not  grup 
yürütücüsünün önerisiyle bir basamak artırılıp eksiltilebilir. Böylece öğrenci stüdyo ya 
da grup yürütücüsünden giderek daha bağımsız olmak yoluyla bitirme projesine 
hazırlanmış olur.  

 
Bu kriterlerin ve yanısıra harf sistemine göre verilen notların karşılıklarının tanımı, 
devam yüzdesi, benzeri her koşul bölüm tarafından tanımlanmış; ve final jüri notunun 
(yüz üzerinden) 50 nin altında kalması durumunda diğer dönem içi notlara ve bunların 
ortalamalarına bakılmaksızın öğrenci başarısız kabul edilmesi yine Bölüm Kurullarında 
alınan bir karar olarak bütün tasarım stüdyolarında geçerlidir.  
 
Son yıla kadar stüdyo yürütücüsü sayısı kadar misafir jüri üyesinin olduğu, oldukça 
kalabalık üyeli jüriler organize edilmekteyken, üyeler arası ortak bir eleştiri zemini 
oluşturulması güçlüğü ve her jüri üyesinin görüş bildirmesi durumunda öğrencinin 
kendini ifade etmekte psikolojik ve süre olarak yaşadığı güçlükler göz önüne alınarak, 
2016-17 akademik yılında küçük gruplarda max. stüdyo yürütücüsü sayısı kadar, 
büyüklerde yarısı sayıda konuk jüri üyesinin görevlendirilmesi benimsenmiştir. Konuk 
üyelerin önceki ve sonraki yarıyılların stüdyo yürütücülerinden olmasına özen 
gösterilmektedir. Böylece hem paylaşım ortamı yaratılmış hem de bir geri besleme 
sağlanmış olmaktadır.  
Sonuç olarak görülmektedir ki, Jüri sistemi Mimarlık  Bölümü’nün, stüdyo kültüründe 
önemli bir yere sahiptir. Sadece açık eleştiri üzerine kurgulanmış bir değerlendirme 
biçimi değil, aynı zamanda ve belki de daha çok bir öğrenme ortamıdırlar. Bu ortam 
içinde öğrenci yaptığı işi sözel ve bedensel olarak nasıl takdim edeceğini öğrenir. Farklı 
bakış açılarını, sadece kendi yaptığı iş üzerinden değil de, başkalarının yaptıkları 
üzerinden de görmüş ve öğrenmiş olur. Aynı paylaşım ve öğrenme, jüri üyelerinin 
kendileri için de içinde geçerli olmaktadır. Sonuçta oluşan eleştiri ortamı tüm 
katılımcıları besler. Öğrenciler bunun farkında olmalılar ki, son dönemlerde kendilerine 
ayrılan zamanın daha uzun olmasını talep etmişlerdir. Buna karşılık konu Tasarım 
Koordinasyon Komisyonu’nda da görüşülmüş ve jüri haftası Bölüm tarafından son 
dönemde Cumartesi gününü de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca her jüri 
oturumunun devamında kolokyum yapılması öngörülmüştür. 
 

 Diğer Derslerle İşbirliği ve Koordinasyon 
Her stüdyo dersinin o dönemdeki diğer derslerle nasıl bir koordinasyon kurarak işbirliği 
yaptığı konusu üzerinde durulmaya değerdir. Farklı bilgi alanıyla ilgili konularda stüdyo 
yürütücüleri veya diğer stüdyolardan konunun uzmanı öğretim üyeleri tarafından 
verilen kuramsal derslerin ve bir üst veya alt stüdyoda jüri üyesi olarak 
görevlendirilmenin yanısıra, diğer derslerle koordinasyon tatmin edici düzeyde ve çok 
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ta yaygın olmamakla beraber bazı stüdyolarda bu konuda dikkat çekici  çabalar 
gözlenmektedir. Bunlara kısaca değinmek gerekirse, FARC102- Introductory Design 
Studio- dersinde ARCH 142- Introduction to Design Technology-  ve ARCH 104- 
Graphic Communication II- gibi derslerin öğretim üyelerinin ara ve final jurilere misafir 
juri üyesi olarak katılmaları sağlanarak, bu derslerin stüdyo çalışmalarına ne düzeyde, 
nasıl yansıdığını görme, değerlendirme ve tartışma imkanı yaratılmış olmaktadır. 
ARCH291- Architectural Design Studio I- dersinde üzerinde çalışılan ürün, dönemin 
sonlarına doğru aynı yarıyılda verilen ARCH 243- Architectural Construction and 
Materials I- dersinin uygulaması olarak ele alınır ve tasarım önerisi, her iki dersin 
hocalarının işbirliğiyle 1 /20 veya 1/50 ölçekli çizimler aracılığıyla irdelenerek daha da 
geliştirilmiş olur ve bu çizimler  final teslimin içinde yer alır. ARCH 292- Architectural 
Design Studio II- sırasinda ise ARCH 236- Tectonics of Flexural Structures- dersi ile 
benzer bir ortam oluşturulur ve öğrenciler ARCH 292 için hazırladıkları mimari projenin 
taşıyıcı sistemini ARCH 236 için ödev olarak hazırlarlar.   
 
ARCH391- Architectural Design Studio III stüdyosunda, dersin teması ve amaçları 
gereği, öncesindeki yarıyılda alınan ARCH252- Theory of Urban Design- dersinin 
konularına referans verilerek eleştiri yapılır; ve yine aynı yarıyılda yeralan ARCH355- 
Process of Urban Design- dersiyle koordinasyon kurmaya çalışılır.  
 
Aynı amaçla, ARCH491- Architectural Design Studio V- öğrencilerinin dönem içinde 
stüdyoya davet edilen makina, elektrik ve inşaat mühendisleri ile tanışıp projelerini 
tartışmaları için ortam hazırlanır.  
       
Stüdyo Ortamının Soyut Bileşenleri  
Stüdyo ortamının soyut bileşenleri bu raporda aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:  
- Öğrenme ortamının çeşitliliği,  
- Paylaşım ortamı çeşitliliği,  
- Öğrenciye kazandırılması gereken nitelikler.  
 

 Öğrenme Ortamının Çeşitliliği 
Tasarım Stüdyolarının amacı, salt bir somut ürünün elde edilmesi değil, paydaşlar 
arasında çeşitli iletişim kanallarının açılacağı öğrenme ortamlarını oluşturmak 
olmalıdır. Kaldı ki bu ortamlar somut ürünlerin gelişmesi için de sonsuz imkanlar 
sunarlar. Bu ortamlar bazen stüdyo dışına başka mekanlara taşar, bazen de stüdyo 
mekanında stüdyo saatleri sonrasında da devam eder. Bu yüzden de çeşitli boyutları 
içerirler. Bu çeşitlilik, yürütücü ile öğrencinin biribirini daha iyi tanıması için fırsat yaratır 
ve aynı zamanda öğrenmenin yoğunluğunu artırır. Ortak bir stüdyo kültüründen 
bahsedilmesi için aynı stüdyo mekanının paylaşılması önemlidir. Stüdyo mekanı, 
yaratılan öğrenme ortamının yeri olmaktadır.  

 
Ancak şu gözlenmiştir ki stüdyolar her öğrenciye ait bir masa sağlanması şartıyla ne 
kadar çok grup tarafından paylaşırlarsa ortamın eğitim potansiyeli de o ölçüde 
zenginleşmektedir. Bu yüzden her tasarım dersinin bütün bir dönem salt bu amaçla 
kullanacağı bir mekanı olmalıdır. Ne yazık ki DAÜ- Mimarlık Fakültesi’nde bunun 
başarıldığı söylenemez. Ancak, Mimarlık Fakültesi’nin mekanları hafta sonları ve 
geceleri öğrenciler tarafından kullanıma açıktır. 
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Yarıyıllara göre farklılaşan yürütücü - öğrenci gruplaşma deseni, öğrenme ortamının 
yarıyıllara göre çeşitlenmesini sağlar. Yürütücülerin dersi ele alış biçimlerinde farklı 
stratejiler tarafından tetiklenen öğrenme ortamlarının ilk bakışta ölçek ve paydaşlar 
açısından çeşitlendiği gözlenir. Her stüdyo öğrenciye ‘kişisel ortam’ sunar, gerek 
öğretim üyesi tarafından verilen kritikler, gerekse öğrencilerin kendileri tarafından 
arkadaşlarına verdikleri bireysel ya da grup kritikleri bu ortamın en önemli dinamiğidir. 
Her paydaşın bireysel ve/veya işbirliği içinde aktivitesini sürdürdüğü adeta bir mutfak 
görünümü sunan stüdyo ortamının bu ‘yoğun ve hummalı çalışma’ karakteri jüri 
öncelerinde daha da keskinleşir.  

 
Tasarım konusuyla ilgili kuramsal bilginin verildiği ‘ders ortamları’ bir başka tür 
öğrenme ortamı formatı sunar. Bu oturumlarda gruba bilgi aktarımı yapılır ve üzerinde 
tartışılır. Açık jüriler fakültenin ‘kamusal ortamları’ dır ve jüri haftası sonunda her 
tasarım stüdyosu için ayrı ayrı düzenlenen tüm bölüme açık tartışma ve kolokyumlar 
da stüdyo kültürünün sağladığı öğrenme ortamının adeta ‘arenaları’dır. Bunlara ek 
olarak birlikte yapılan mimari  geziler; bina ve arsa ziyaretleri, stüdyo içi ve dışında 
gerçekleşen kutlama, parti vb. nedenlerle bir araya gelişler de bir ortam çeşitliliği sunar 
ve  paylaşarak ve hatta eğlenerek öğrenmeyi destekler.  
 
Mimarlık Fakültesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen geleneksel ‘Design Week’ 
organizasyonu, Mimarlık Bölümü öğrencilerini farklı okulların öğrencileri ve öğretim 
üyeleriyle buluşturarak ilgi alanlarına göre katılacakları ‘workshop’larda daha informel 
tasarım deneyimleri kazanmalarını ve bu yolla öğrenmelerini sağlar. 
 

 Paylaşım Ortamı Çeşitliliği 
Paylaşım, bir çok düzeyde jürilerin (final, ara dönem ve dönem içi) kurum dışından 
üyelerle desteklenmesi, öğrenciler arası ortak çalısmaların teşvik edilmesi yoluyla 
geliştirilmeye çalışılırken bazı yarıyıllarda daha da ileri düzenlemelerin yapıldığı 
gözlenir; bunlardan bazıları üzerinde durmaya değerdir. 
 
2011-16 yılları arasında ARCH392- Architectural Design Studio IV- dersi, YTÜ 
Mimarlık Bölümündeki aynı yarıyıl ögrencileriyle İstanbul’da seçilen bir bağlamda 
Konut ve Karma Kullanım konusunda metropolün problemlerini irdeleme fırsatı 
bulmuşlar; bunun için isteyen öğrenciler proje alanını görmek ve diğer okulun 
öğrencileriyle tanışıp başlangıç veri ve bilgilerine ulaşmak için yarıyılın ilk iki haftası 
içinde 3-4 günlük yurtdışı gezilerine katılmışlardır. Bu karşılıklı paylaşım diğer okulun 
öğretim üyelerinin bölümümüzdeki yarı dönem ve final jürilerine katılmalarıyla devam 
etmiştir. 

 
2014 yılından itibaren ARCH391- Architectural Design Studio III- dersi Suriçi eski 
kentteki Kapalı Pazar’ın yerel adıyla Bandabulya’nın uygun bir mekanı stüdyo olarak 
kullanmaktadır ve tasarım konusu ve bağlamı da yine bu çevreden seçilmektedir. Bu 
yolla, stüdyo tasarım yapılan çevrenin içinde yer alır; eski kent ve onun kullanıcıları 
stüdyo kültürünün bir parçası haline gelir, ve bu da stüdyo mekanı ve bağlam 
arasındaki paylaşım için eşsiz ve sıradışı bir örnek sunar. 

 
Aynı anlamda yine Suriçi eski kent bağlamında çalışan ARCH292- Architectural 
Design Studio II- dersinin bu dönem düzenlediği dönem sonu aktivitesi, eski kentte 
seçilen bir kamusal alanda öğrenci projelerinin sergilenmesi devamında düzenlenen 
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kolokyumla kamuya açık olarak yapılmış, ve çalışmalar çevre sakinlerinin yanısıra 
tarihi kent bölgesinin ziyaretçileriyle de paylaşılmıştır. 
 

 Öğrenciye Kazandırılması Gereken Nitelikler 
Yarışmacı ruh / öz-güven / öz-değerlendirme /  
Bu farklı ölçek ve formatta gerçekleşen öğrenme ortamları arasında özellikle jürilerin 
etkinliği ve bağlı olarak yaratılan yarışmacı ortam gözardı edilemez. Sonuçta 
kazanıldığı düşünülen özgüven, takdir edilme ve onaylanma ve devamında bunun 
alınan nota yansıması bir tasarımcının gereksinim duyduğu duygular ve ödüllerdir. 
Hatta giderek üst yarıyıllarda, farklı yürütücülerden kritik almanın yaygınlaşmasıyla bu 
özgüven daha da güçlenir. Farklı yürütücülerden kritik alma ortamında her öğrenciden 
beklenen, projelerini kendilerinin belirleyeceği bir ana fikir çerçevesinde 
tasarlamalarıdır.  
 
Her fikrin kendi içinde değerli olduğu, fikrin projeye yansıtılma seviyesinin projenin 
başarısını belirleyeceği vurgulanmaktadır.  Kendi fikrini oluşturabilen öğrencinin 
özgüveninin artacağı, ve kendisinin projesini daha iyi değerlendirebileceği 
düşünülmektedir. Zira bu ortam, bitirme projesine yaklaşan bir öğrencinin gereksinim 
duyduğu bir ortamdır, öğrenci giderek bağımsızlaştığını görmekle daha da özgüvenli 
olmaktadır; ve sonuçta gelinen durumun bir başka yönü de öğrenciyi kendini 
eleştirebilme ve hatta değerlendirebilme konumuna getirebilmektir.  
 
Bazı stüdyolarda yürütücülerin en iyi fotoğrafı çekeni, en iyi örneği bulanı saptamak 
gibi yarışmacı ortam yaratma çabaları gözlenir. Böylece birbirinin üretimine saygı ve 
iyi olanı tarafsız kalarak saptamak gibi tutum ve davranışların geliştirilmesi amaçlanır. 
ARCH 292- Architectural Design Studio II- dersinde tarihi kentte gerçekleştirilen sergi 
ve kolokyum sonrasında bu dönem her gruptan en iyi proje, ögrenciler tarafından 
seçilmiş ve  yine ARCH 492- Architecture Graduation Project- dersinde son 6 yıldır 
öğrenciler dönem teslimi olarak en iyi presentasyonu kendi oylarıyla ilan etmektedirler. 
 
DAÜ Mimarlık Bölümü’nde son 10 yıldır uygulanan öğrenciye yürütücüsünü seçme 
şansının verilmesi ve onun tercihine saygı gösterilmesi daha başta karşılıklı bir güven 
ortamının gelişmesini sağlar. Bu görüşte hareketle, öğrenciye tanınan bu hak, DAÜ  
Mimarlık Bölümü’nde tüm stüdyolarında  özenle ve tavizsiz uygulanmaktadır.  

 

Sonuç olarak Stüdyo Kültürü 
Koordinasyon : Bir mimarlık okulunun stüdyo kültürü bir bütündür, burada tek tek 
yarıyıllardan söz edilebilir ama sonuçta bunların birbirine eklenerek bütünü oluşturduğu 
görülür. Bu nedenle stüdyo kültürünün somut bileşenlerinin bütün stüdyolar için taviz 
verilmeden oluşturulması ve koordine edilmeleri gerekir. Bu kısmen bölümün görevleri 
arasında olmakla birlikte stüdyo içi ve stüdyolar arası koordinasyonunun bu yöndeki 
etkinliği ve iletişim ortamının oluşturulmasındaki rolü önemlidir.  

 
Süreç / Ürün İlişkisi : Stüdyo ortamın çıktıları iki grupta toplandığını söylemek yanlış 
olmayacaktır: Biri her dönemin sonunda o dönemki stüdyo kültürünün somut bir çıktısı 
olarak öğrenci çalışmaları yani projeler; diğeri de bu süre içinde paydaşlarca kazanılan 
bilgi, alışkanlık, davranış  ve tutumlardır ki, bunlar sayesinde stüdyo kültürü yeniden 
ve yeniden sürekli üretilmiş olmaktadır. Ancak burada öğrencinin karşılaştığı en büyük 
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zorluk bir dönem içinde hem gerekli bilgi, alışkanlık ve deneyimi kazanabilmek hem de 
sonunda belli bir kalite düzeyinde somut bir ürün ortaya koyabilmektir. Bazen bu ikisi, 
süreç ve ürün birbiriyle tam da örtüşmeyebilir ve ürünün değerlendirilmesi diğerininin 
önüne geçebilir. İşte bu durumun aşılmasında stüdyo kültüründe sürece de önem 
verildiğinin ortaya konması gerekir. DAÜ Mimarlık Bölümü’nde bu konunun gerek 
kapsamlı ve detaylı hazırlanmış ders içerikleri, gerekse ara-dönem ve final jüriler 
dışında yapılan interim ve pre-final jürileri yoluyla altı çizilmiş olur. Hatta bu jürilerde 
verilen notlar belli yüzdelerle sonuç geçme notunu etkiler ve ürün yanında sürecin de 
değerlendirilmesi sağlanmış olur. 

 
Geri Besleme: Stüdyonun her döneme özgü ve her defasında yeniden üretildiği 
bilinmektedir. Bu haliyle daha çok geri beslenmeye ihtiyacı olduğu ortadadır. Üniversite 
tarafından merkezi olarak elektronik ortamda dönem bitmeden yapılan ders ve hoca  
değerlendirme anketlerinin yanısıra DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde bu 
konuda ciddi bir farkındalık gelişmiştir. Dönem sonu jürilerini takiben yapılan her 
yarıyıldan öğrenciye açık kolokyumlar aracılığıyla yapılan tartışma ve sorgulamalar; 
ilave olarak bölüm kurullarında stüdyo çalışmaları konusunda koordinatörler tarafından 
verilen seminer, sunuş ve tartışmalar, bu geri besleme sürecinin önemini 
yansıtmaktadır. Bununla beraber bütün bunların yanısıra Tasarım Koordinasyon 
Komitesi her yarıyıl stüdyosunun amaç ve hedeflerinin öğrenci tarafından nasıl 
anlaşıldığı ve değerlendirildiğini saptamaya yönelik çalışmaları önemsemektedir, 
çünkü bu çalışmaların analizinin oldukça güçlü bir geri besleme imkanı vereceği 
beklenmektedir. Buradan hareketle, Tasarım Koordinasyon Komitesi (TKK) tarafından 
stüdyo yürütücülerinin işbirliği içinde hazırlanan her yarıyıla ve işlenen konuya özgü 
sayıları fazla olmayan sorular aracılığıyla öğrencilerin, dersin amaçları ve stüdyoda 
gerçekleşen ortak ya da bireysel aktiviteler açısında dönemi değerlendirmelerinin 
istenmesi planlanlanmakta; ve bunun düzenli olarak yarıyılın son haftasında 
yapılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.  
 

2.3.4. Stüdyo ve kuramsal dersler arasındaki etkileşim 

DAÜ Mimarlık Bölümü herzaman ağırlıklı olarak stüdyo kültürünün belirleyici olduğu bir 
mimarlık eğitimi ortamı olmuştur. Bu nedenle kuramsal dersler ile stüdyo derslerinin 
arasındaki ilişki de herzaman gündemde tutulmuş ve müfredat değişiklikleri üzerinde 
de etkili olmuştur. Kuramsal dersler ile stüdyo dersleri arasındaki ilişkiler sistematik bir 
biçimde ve aşağıdaki gibi sağlanmaktadır: 

- Kuramsal derslerin eğitim süreci içindeki zamanlaması stüdyo derslerinin 
içerikleri de gözönüne alınarak belirlenmiştir. Dolayısı ile öğrencilerin bir stüdyo 
dersini aldıklarında o stüdyo için gereken kuramsal temeli de almış olmaları 
sağlanmaktadır. 

- Kuramsal derslerin uygulamaları (ödevler, projeler) tasarım stüdyolarında 
gerçekleştirilmekte olan projelerin ilgili konuda geliştirilmesini hedeflemektedir. 
Örneğin ARCH236- Tectonics of Flexural Structures- dersinin uygulaması 
öğrencilerin o dönem yapmakta oldukları tasarım projesinin taşıyıcı sisteminin 
tasarlanması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Böylece tasarım stüdyoları ile 
kuramsal dersler arasındaki ilişki pekişmektedir.   

 
Kısaca özetlenecek olursa öğretim elemanları da öğrenciler de tasarım stüdyolarını 
tüm kuramsal bilgilerin entegre olarak kullanıldığı bir ortam olarak benimsemiştirler.  



219 
 

   

2.3.5. Akademik ortamın etik kurallarının uygulanışı ve öğrenciler 

Akademik ortamın etik kuralları öncelikle öğretim üyelerinin yayınları ve yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin tezlerinin intihal olmaması ve nitelikli araştırmalar ortaya 
çıkması amacı ile denetlenmesi yöntemi ile uygulanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora 
tezlerinin Turnitin programından geçirilmesi uzun bir süredir (en azından 2010’dan 
beri) yapılan bir uygulamadır.  
 
Öğretim üyelerinin yayınlarını intihal tehlikesine karşı denetlemesi amacı ile DAÜ 
Kütüphanesi Ithenticate programının da abonesidir. Yine uzun bir süredir pek çok 
yüksek lisans ve doktora dersleri için teslim edilen ödevler Turnitin programından 
geçirilmekte ve öğrenciler ARCH/INAR/UDES505- Advanced Research Methods- 
dersinde Turnitin programınından ne şekilde yararlanacaklarını öğrenmektedirler. Kimi 
lisans derslerinin ödevleri de Turnitin programına teslim edilmektedir. Bu dersler 
arasında ARCH235- Introduction to Tectonics of Structural Systems, ARCH236- 
Tectonics of Flexural Structures- ve ARCH337- Tectonics of Form-resistant Structures- 
sayılabilir.  
 
Etik değerlendirme konusundaki en güncel değişiklik ise DAÜ Bilimsel Araştırma ve 
Yayın Etiği Kurulu’nun (bkz. bayek.emu.edu.tr ) kurulması ve hem akademik 
personelin araştırmalarının, yayınlarının hem de yüksek lisans ve doktora tezlerinin, 
hem intihal hem de akademik nitelik yönlerinden incelenmesi amacı ile her fakülte 
içinde yer alan Etik Alt Kurul’ların de desteği ile bu denetleme işlemini sistematik bir 
biçimde yapılmaya başlanmasıdır. DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin de bir Etik Alt Kurul’u 
vardır ve bu kurul 2016 yılından beri aktiftir. Prof.Dr. Yonca Hürol, Prof.Dr. Hıfsiye 
Pulhan ve Doç.Dr. Asu Tozan (ilk iki isim Mimarlık Bölümü’nden üçüncü isim ise İç 
Mimarlık Bölümü’nden olmak üzere) bu kurulda yer almaktadırlar. Bu süreç içerisinde 
dört araştırma başvurusu değerlendirilmiştir ve bunlardan bir tanesi de bu MİAK 
özdeğerlendirme raporunun hazırlanması için öğrenciler, mezunlar ve mezun 
işverenleri ile gerçekleştirilmiş olan anket çalışmalarının değerlendirilmesidir. 
Sözkonusu anketler Rektörlük aracılığı ile DAÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 
Kurulu’na sunulmuş, onlar araştırmaları Mimarlık Fakültesi Etik Alt Kurulu’na 
yönlendirmişler ve daha sonra da Alt Kurul’un önerileri doğrultusunda onaylamışlardır. 
Bu kurulların değerlendirmeleri sırasında kullanılar kriterler ve formlar  DAÜ Bilimsel 
Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun yukarıda verilen web-sayfasında görülebilir. 
 
Ayrıca tasarım derslerinde de projelerin orijinalliğine ve öğrencilerin kendileri 
tarafından yapılıyor oluşuna büyük önem verilmektedir. Bu amaçla hem jürilerde 
öğretim elemanları dikkat sarfetmekte, hem sorunlu proje sahipleri DAÜ Disiplin 
Kurulu’na sevkedilmektedir. Yine aynı nedenle eskiz sınavları yapılmakta ve hem 
öğrencinin çizim kalitesi projesi ile karşılaştırılmakta, hem projesini bilip bilmediği 
sınanmaktadır.  
Kısaca özetlenecek olursa akademik etik konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi 
sadece sözlü olarak değil uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Mimarlık 
mesleğinin etik kuralları ve hukuki çerçeve ise ayrıca ARCH416- Professional issues 
in Architecture- dersinin konusudur. 
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2.4. Mezunun Kazanması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler  

Mezunun kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler, MİAK tarafından tanımlanan 
yetkinlik kriterleri aracılığı ile, DAÜ Mimarlık Bölümü misyon ve vizyonunun 
incelenmesi yolu ile, ve Bölüm’ün özdeğerlendirme yöntemleri kullanılarak hangi MİAK 
kriterlerinin karşılanmadığının listelenmesi yolu ile sunulabilir. Özdeğerlendirme 
yöntemleri ve sözkonusu yetkinliklere ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl kararlaştırıldığı bu 
raporun özdeğerlendirme yöntemlerinin anlatıldığı kısımda ayrıntılı olarak 
sunulmuştur.  
 
2.4.1. Programın misyon ve vizyonunun öğrencilerin kazanması gereken  bilgi 
ve becerilerden yola çıkarak değerlendirilmesi  

Programın 2016 yılında hazırlamış olduğu stratejik plan içerisinde yer alan misyon 
Tablo 2.4.1.1’deki gibi mezunların kazanması gereken bilgi ve becerilerle 
ilişkilendirilebilir.  Aynı şekilde programın vizyonu Tablo 2.4.1.2’deki gibi mezunların 
kazanması gereken bilgi ve becerilerle ilişkilendirilebilir. 
 
Tablo 2.4.1.1. Misyon ve öğrencilerin kazanması gereken bilgi ve becerilerle ilişkisi 

Misyonda yer alan hedefler  İlişkilendiği bilgi ve beceri 

Öğrencilerin etik bir yaklaşıma 
sahip olması 

5k- meslek etiği + genel bir etik yaklaşım 

Öğrencilerin eleştirel bir 
yaklaşıma sahip olması 

1a- eleştirel düşünme 

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve 
çevresel konularda farkındalığı 

2a- dünya mimarlığı,  
2b- yerel mimarlık/kültürel çeşitlilik,  
2c- kültürel miras ve koruma,  
3a- sürdürülebilirlik,  
3b- toplumsal sorumluluk,  
3c- doğa ve insan,  
3d- coğrafi koşullar,  
4c- yapı fiziği ve çevresel sistemler 

Araştırma ağırlıklı öğrenim 1c- tasarım için araştırma + kuramsal konularda 
araştırma 

Öğrencilerin teori ve uygulamayı 
bütünleştirmesi 

5b- geniş kapsamlı proje geliştirme 

Çok kültürlü bir öğrenci profiline 
sahip olma 

2b yerel mimarlık ve kültürel çeşitlilik konularındaki 
bilgi ve becerileri destekler 

Öğrencilerin hayat boyu öğrenim 
ve araştırma amacıyla çeşitli 
yöntemleri öğrenmeleri 

1c- tasarım için araştırma + kuramsal konularda 
araştırma + öğrenme ve araştırma yöntemlerinin 
öğrenilmesi 

Kaliteli araştırma veri tabanlarının 
ve kaynakların kullanılması 

1c- tasarım için araştırma + kuramsal konularda 
araştırma + öğrenme ve araştırma yöntemlerinin 
öğrenilmesi 
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Demokratik, katılımcı ve şeffaf bir 
Bölüm 

1a- eleştirel düşünme, 3b- toplumsal sorumluluk, 5e- 
takım çalışması ve işbirliği ve 5k- meslek etiği bilgi ve 
becerilerinin eğitim ortamında uygulanması 

Sürekli akreditasyon süreçleri 
içinde bulunarak sürdürülebilir bir 
eğitime yönelinmesi 

1a- eleştirel düşünme + özdeğerlendirme + başkaları 
tarafından değerlendirilmeye açıklık konusundaki bilgi 
ve becerilerin  eğitim ortamında uygulanması 

Toplumdaki pek çok sektöre 
hizmet ve önderlik eden mezunlar 
yetiştirmek 

5h- Liderlik + Tüm kriterlerin karşılanması 

Öğrencilerin teknoloji ile ilgili 
güncel bilgilere sahip olması 

4b- taşıyıcı sistemler,  
4c- yapı fiziği ve çevresel sistemler,  
4d- bina kabuğu sistemleri,  
4e- bina servis sistemleri,  
4f- yapı malzemeleri ve uygulamaları,  
4g- bina sistemlerinin bütünleştirilmesi, 
1b- iletişim becerileri  

Öğrencilerin takım çalışması 
yapabilmesi 

5e- takım çalışması ve işbirliği 

Öğrencilerin entellektüel yönden 
gelişimi 

Tüm kriterlerin derinlemesine anlaşılması ve 
güncellenmesi 

Öğrencilerin buluşçu ve yaratıcı 
olması 

1d- tasarlama, 
4b- taşıyıcı sistemler,  
4c- yapı fiziği ve çevresel sistemler,  
4d- bina kabuğu sistemleri,  
4e- bina servis sistemleri,  
4f- yapı malzemeleri ve uygulamaları,  
4g- bina sistemlerinin bütünleştirilmesi. 
 

Öğrencilerin hızlı global 
değişikliklerle başedebilmesi 

Değişime açık olmak 

Öğrencilerin hem rasyonel hem 
de yaratıcı tepkiler verebilmesi 

5b- geniş kapsamlı proje geliştirme 

 
 
Tablo 2.4.1.2. Vizyon ve öğrencilerin kazanması gereken bilgi ve becerilerle ilişkisi 

Vizyonda yer alan hedef İlişkilendiği bilgi ve beceri 

Uluslararası tanınırlığın 
sürdürülmesi 

1a- eleştirel düşünme + özdeğerlendirme + başkaları 
tarafından değerlendirilmeye açıklık konusundaki bilgi 
ve becerilerin  eğitim ortamında uygulanması 

Akdeniz Bölgesideki en iyi 
okullardan biri olmak 

1a- eleştirel düşünme + özdeğerlendirme + başkaları 
tarafından değerlendirilmeye açıklık konusundaki bilgi 
ve becerilerin  eğitim ortamında uygulanması 

Yerel, ulusal ve uluslararası 
topluluklara kaliteli uzmanlık 
sunmak 

Tüm kriterlerin karşılanması 

Disiplinlerarası eğitime sanatların, 
bilimlerin ve teknolojilerin 
bütünleşmesi ile erişilmesi  

Tüm kriterlerin karşılanması 
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Tablo 2.4.1.1 ve Tablo 2.4.1.2’de kırmızı ile işaretlenen kısımlar bu raporun 
özdeğerlendirme ile ilgili kısmında sorunlu olarak tespit edilmiş bilgi ve becerilerdir. 
Ancak Mimarlık Bölümü yönetimi öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış olan matriksde 
karşılandığı belirtilen kriterler konusunda bir eksiklik olmayacağını ve bu kriterlerle ilgili 
kanıtların Ziyaret Takımı odasına konulabileceğini düşünmektedir. Bunun dışında 
kalan sorunlar için ise ivedilikle Bölüm Kurulu toplanacak, çözüm önerileri geliştirilecek 
ve bu öneriler geldiklerinde Ziyaret Takımı’na sunulacaktır. Her iki tabloda da mavi ile 
gösterilen kısımlar ise MİAK tarafından tariflenen bilgi ve becerilerin ötesine geçilen 
durumları göstermektedir. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

- Genel bir etik yaklaşım- Tasarım derslerinde etik konusuna tüm boyutları ile 
girme şansı vardır. 

- Kuramsal konularda araştırma ve araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi- 
kuramsal ve tasarım derslerinde yapılan araştırmalar sırasında edinilmektedir. 

- Özdeğerlendirme ve başkaları tarafından değerlendirilmeye açıklık- Bölüm’ün 
kendi pratiği bu konuda öğrencilere örnek teşkil etmektedir. 

- Değişime açık olmak- Bölüm’ün kendi pratiği bu konuda öğrencilere örnek teşkil 
etmektedir. 

 

2.4.2. Mezunların beklenen ölçütleri kazandığının kanıtlanması 

DAÜ Mimarlık Bölümü’nün 2016-2017 Bahar döneminde gerçekleştirdiği 
özdeğerlendirme çalışmalarına göre MİAK tarafından tanımlanmış olan bilgi ve 
beceriler arasında sorunlu olanlar aşağıdaki gibidir:  

- Geniş kapsamlı tasarım- kısmen gerçekleşmektedir. 
- Bina servis sistemleri, 
- Yapı fiziği ve çevresel sistemler- kısmen gerçekleşmektedir. 
- Liderlik, 
- Bina maliyetinin gözetilmesi. 

Yine aynı özdeğerlendirme çalışmasına göre sorunlu olan dersler aşağıdaki gibidir: 
- ARCH246- Energy and Environmental issues in Design- kapsaması gereken 

konuları kısmen kapsamaktadır. 
- ARCH348- Building and Environmental Systems in Architecture. 

 
DAÜ Mimarlık Bölümü Başkanlığı en kısa zamanda bir Bölüm Kurulu düzenleyecek ve 
bu sorunların çözümüne dair öneriler geliştirilecek ve bu öneriler MİAK Ziyaret 
Takımı’na sunulacaktır. 
Bu yeterlilikler sistemine bir diğer tehdit de transfer olan öğrencilerin sayılan dersleri 
ve bazı öğrencilerin kimi derslerini başka okullardan almak istemesi ile oluşmaktadır. 
Gerek transfer olan öğrenciler için gerekse de diğer okullardan ders alacak öğrenciler 
için bu dersler Mimarlık Bölümü’nün Transfer Komitesi’nin onayı ile geçerli kabul 
edilmektedir.  
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2.4.3. Bilgi ve becerilerin kazanılmasına seçme derslerin katkısı 

2016-2017 Bahar döneminde açılmış olan 12 seçmeli dersin MİAK kriterlerine göre 
dağılımı Tablo 1.4.1.2.2’de görülmektedir. 
 
Tablo 1.4.1.2.2. 2016-2017 Bahar döneminde açılmış olan 12 seçmeli dersin MİAK 
kriterlerine göre dağılımı 
Kriter Seçmeli ders 
1b. İletişim becerileri ARCH305- Architectural drawing and presentation 

techniques 
ARCH382- Computer 3D modelling and rendering 
ARCH383- Introduction to geographical information 
systems 
ARCH384- Rhino for architects 
ARCH483- Multidisciplinary collaboration in design 
by BIM 

1d. Tasarlama ARCH305- Architectural drawing and presentation 
techniques 
ARCH306- Interior design 
ARCH461- Landscape design 

3b. Toplumsal sorumluluk ARCH327- Superheros of architecture 
ARCH372- Building and urban space relationship 

3c. Doğa ve insan ARCH372- Building and urban space relationship 
ARCH461- Landscape design 

1a. Eleştirel düşünme ARCH327- Superheros of architecture 
2b. Yerel mimarlık/kültürel 
çeşitlilik 

ARCH329- Cyprus history and culture 

2c. Kültürel miras ve koruma ARCH329- Cyprus history and culture 
3d. Coğrafi koşullar ARCH383- Introduction to geographical information 

systems 
4a. Yaşam güvenliği ARCH373- Life safety in buildings 
4b. Taşıyıcı sistemler ARCH431- Tectonics of High-rise building structural 

systems 
5e. Takım çalışması ve işbirliği ARCH461- Landscape design 

 
Tablo 1.4.1.2.2’den de görülebileceği gibi DAÜ Mimarlık Bölümünde 2016-2017 Bahar 
döneminde verilmiş olan seçmeli dersler özellikle iletişim becerilerinin gelişimine ve 
dijital teknolojilerin kullanımına yönelik olmuştur. Bu dersler özellikle de yeni 
gerçekleşen gelişmeler konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun 

DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
 
FARC 102 Introductory Design Studio 
ARCH 292 Architectural Design Studio II 
ARCH 252 Theories of Urban Design  
ARCH 291 Architectural Design Studio(I) 
ARCH 317 Multidisiplinary Dialogues on Design Issues  
ARCH  492 Graduation Project  
ARCH  502 Spatial Explorations(Graduate Course) 
ARCH  501(Interdisiplinary Workshop)-Graduate Must Course 
UDES  504(Contemporary Issues on Urban Design)-Graduate Must Course 
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1998  
Yüksek Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2001 
Doktora, Mimar Sinan Üniversitesi, 2004 
 
Öğretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi 2005-2008 Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi, 2010-2013 
 
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2008-2011 
Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2011- 2017 
Prof. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2017- 
 
 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
…. 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
 
“Predicting Movement in Architectural Space”, Architectural Science Review 
Volume: 60   Issue: 1   Pages: 78-95, 02/ 2017(with Aknar,M.) 
 
“Perception Based Method for Measuring the Aesthetic Quality of the Urban Environment”, Open 
House International Vol.42 No.2, 2017 (With Ahmad Nia, H; Rahbarianyazd, R)  
 
“Envelopment:  Methodological Approach in the Structuration of Urban Dialectics”, Open House 
International, Vol.41 No.4, 2016 
 
“Aesthetic Design Thinking Model for Urban Environments: A Survey based on a Review of the 
Literature”. Urban Design International, Palgrave Macmillan Press. August 2016, Volume 
21, Issue 3, pp 195–212(With Ahmad Nia, H.) 
 
 “Cross-Border Trade Liberalization: The Case of Lokmacı/Ledra Gate in Divided Nicosia”, Journal of 
European Planning Studies, October,2010. (withYorucu,V.,Mehmet,O., Ulucay,P.) 
“Walls in Cities: A Conceptual Approach to the Walls of Nicosia”, Geopolitics, Vol.14, No. 1 Jan 2009, 
(pp 108-134). (With N. Doratli) 
 
“Learning from Housing: A Retrospective Narrative of Housing Environments in North Cyprus”, Open 
House International, Vol. 34, No.4, 2009, (pp 82-93). (With Pulhan, H.) 
 
Bildiri: 
 
“A Critical Evaluation on Urban Resilience: Limitless Urbanization within a Limited Capacity of 
Kyrenia”. 4-5 October METUUD Sypmposium Conference Proceedings. ( 2016) . ( with Eken, C.).  

http://link.springer.com/journal/41289/21/3/page/1
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Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………….. 
 
ÖDÜLLER : 
….. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
A-Tipi Araştırma Projesi-Proje Yürütücüsü (DAÜ-Fon Desteği) 
Assessing the impacts of Nicosia Master Plan in the historic Walled City :Policy   Implications for the 
sustainable development of the area.- Jan 2010 Project Coordinator  (group members- 
Prof.Dr.V.Yorucu, Assist.Prof.Dr.P. Uluçay)    
 
B-Tipi Araştırma Projesi (Milli Eğitim Bakanlığı Fon Desteği)                                                                                                                                                                                                                                                                
“Revitalization of Karpaz Area” (Yürütücü-Prof.Dr. Naciye Doratlı/Prof.Dr.Şebnem Hoşkara) 
 
B-Tipi Araştırma Projesi (Milli Eğitim Bakanlığı Fon Desteği)                                                                                                                                                                                                                                                                
 “Reading Kyrenia Avenue in the Walled City of Nicosia: Process of Morphological Transformation 
(1881-2008)”, started in March 2009, will be finalized in December 2010, funded by T.R.N.C Ministry 
of Education and Culture (1881-)” (Yürütücü- Prof.Dr.Naciye Doratlı)  
 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
… 
 
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Özgür Dinçyürek 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
 
ARCH 392 Architectural Design 
MARC 562 People and Environment  
ARCH 600 PhD Thesis 
ARCH 392 Architectural Design 
ARCH 600 PhD Thesis 
ARCH 699 PhD Qualifying Exam 
ARCH 392 Architectural Design 
MARC 562 People and Environment 
ARCH 600 PhD Thesis 
ARCH 600 PhD Thesis 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
 
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1996  
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1998 
Doktora, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2002 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1996-2002 
Yardımcı Öğretim Görevlisi (Doktora sürecinde), Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2002-2003 
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2003-2008 
Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2008-2013 
Ziyaretçi Akademisyen, Faculty of Architecture, University of Virginia, USA, 2008 
Ziyaretçi Akademisyen, School of the Built Environment, Oxford Brookes University, UK, 2009 
Mimarlık Bölüm Başkanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2010-2016 
Prof. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2013 
Mimarlık Fakültesi Dekanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2016- 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
…. 
 

YAYINLAR:  
Makale: 
 
Reza, E., Dincyurek, O. (2017). The Versality of Terraced Housing in Iranian Vernacular Architecture 
Located in Steep Regions. Open House International, (Accepted for Publication) 
Riahi, H., Dincyurek, O. (2015). The Role of Courtyard Regarding Privacy Issues in the Traditional 
Houses of Kashan, Iran. Open House International, 40/4, 18-24 
Sonaiya, O., Dincyurek, O. (2009). Tradition and Modernism in Yoruba Architecture: Bridging the 
Chasm, Open House International, 34/4, 74-81 
Turker, OO, Dincyurek, O. (2007). Sustainable Tourism As An Alternative To Mass Tourism 
Developments Of Bafra, North Cyprus. Open House International, 32/4, 107-118 
Dincyurek, O., Turker, OO. (2007). Learning from Traditional Built Environment of Cyprus: Re-
Interpretation of the Contextual Values. Building and Environment, 42/9, 3384-3392 
Dincyurek, O., Mallick, F., Numan, I. (2003). Cultural and Environmental Values in the Arcaded 
Mesaorian Houses of Cyprus. Building and Environment, 38/12, 1463-1473.  
Dincyurek, O., Numan, I. (2001). The Mesaorian Rural Houses of Cyprus – A typology. Open House 
International, 26, 29-37. 
 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
Kitap 

Dincyurek, O. (2005). Settlements and House Form. In H. Ateshin (Ed.), A Tale of Two 
Villages: Traditional architecture and culture within the context of Cypriot settlements, A study 
of tradition in stone and earth, Nicosia: Cyprus Turkish Chamber of Architects, UNOPS/UNDP 
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Kitap Bölümü 

Reza, E., Dincyurek, O., “Chapter 3: The Interpretation of Vernacular Architecture through 
Fractal Models: In the Case of Iran" in Handbook of Research on Visual Computing and 
Emerging Geometrical Design Tools, edited by Dr. Giuseppe Amoruso, pp.55-76, A volume 
in the Advances in Media, Entertainment, and the Arts (AMEA)Book Series: IGI Global (in 
press)t 

 

Dincyurek, O. 
Dr. U. Daglı (Ed.), Kıbrıs Sokaklarında Mimariye, 

-54), Nicosia: Ada-M Basın 
Yayın Ltd. 

 

Kitap Editörlüğü 

Editor of the Proceedings of “Gazimagusa Symposium’99”, EMU Printing Office, 
Gazimagusa,1999. 
 
ÖDÜLLER : 
Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık – Mies van der Rohe ödülü adaylığı. 
 

 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
Devletin Peyzaj Projelerinde Denetimler: 
Kırsal Alanlarda Barınak Evleri Restorasyon Projeleri Denetimleri 
DAÜ için Mimari Proje Geliştirmeleri: 
EMU, Beach Club Ön Projesi, Mimar, 1999 
EMU, Tıp Fakültesi Ön Projesi (İletişim Fakültesi), Mimar, 1998   

 
ÜYELİKLER:  

 
INTBAU, International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism 
INTBAU ICC, Collage of Chapters  
EAAE, European Association for Architectural Education, Research Committee Member 
EAAE, School Relations Group Member 
EAAE, The Platform of Architectural Research Member 
IAPS, International Association of People-Environment Studies 
IAHS, International Association of the Housing Sciences 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Naciye Doratlı 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 252 Theory of Urban Design 
ARCH 354 Culture of Cities (Elective Course) 
ARCH 556 Conservation and Design in Historic Environment (Postgraduate Course) 
ARCH 562 Introduction to Urban Sociology 
ARCH 651 Culture and Cities (Postgraduate Course) 
UDES 503 History Theory and Criticism of Urban Design (Postgraduate Course) 
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
 
Şehir Plancısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1976 
Master, İşletme, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1995 
Doktora, Mimarlık, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2000 
 
Yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1995-2000 
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2000-2005 
DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2003-2010 
DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı, 2010 -  
Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2005-2011  
Prof. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2011–present 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
 
Şehir Plancısı/Kentsel Tasarım Uzmanı, Bureau Koczwara (Mimarlık Ofisi),  
Herten, Batı Almanya, 1982-1984 
KKTC, İskan Bakanlığı- Şehir Planlama Dairesi, 1984-2000  
Lefkoşa İmar Planı Ekibi Üyesi, 1984-1987 
  
 
YAYINLAR:  
Makale: 
‘Assessing the Contribution of Cultural Agglomeration in Urban Regeneration through Developing 
Cultural Strategies’, European Planning Studies, Vol. 25, No. 10, 1714-1733 (April 2017) (Rokhsaneh 
Rahbarianyazd ile birlikte) 
‘The Critical Lacuna Between New Contextually Juxtaposed and Free Style Buildings in Historic 
Settings’, Journal of Architecturaland Planning Research, Volume 32, Issue:3, (2015), (Muge Riza ile 
birlikte) 
‘Exploring the semiotic meaning of the first oil city in the Middle East: Masjed Soleyman’, Social 
Semiotics, Volume: 25, Issue: 3, 342-363, (2015) (Rafooneh Mokhtarshahi Sani; Payam Mahasti 
Shotorbani ile birlikte). 
“Application of GIS/AHP in siting sanitary landfill: a case study in Northern Cyprus”, Waste Management 
& Research, Volume 30 Issue 9. (September 2012). (C. Kara ile birlikte) 
“City Branding and identity”, Procedia – Social and behavioral Sciences, Volume 35, 293-300, (2012). 
(Muge Riza ve Mukaddes Fasli ile birlikte), 
“Assessing The Impact Of Tourism On The Physical Environment Of A Small Coastal Town: Girne, 
Northern Cyprus”, European Planning Studies, (August 2010). (B. Oktay ile birlikte), 
‘Walls in Cities: A Conceptual Approach to the Walls of Nicosia’, Geopolitics, 14:1, 108-134, (2009). (R. 
Alpar Atun ile birlikte) 
 
 
Bildiri: 
‘Typo-morphological Assessment of Ludlow’, (co-authored by Nevter Zafer Cömert & Şebnem 
Hoşkara),  22nd  International Seminar on Urban Form City as organism. New visions for urban life, 
Rome (Italy), September 22-26, 2015.  
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‘The Architecture and Reuse of Kyrenia Castle’, Europa Nostra Scientific Council 51st Conference, Oslo, 
10 June 2015.  

Venetian City Walls as a Boundary Element and Its Impact on Cultural Tourism in Famagusta, (co-
authored by Beser Oktay Vehbi), 9th International Sinan Symposium: Bound-ary, Edirne (Turkey),  April 
21-22, 2015.  

‘Sustainable development in historic environment: Adaptive re-use of four historical churches in the 
Walled city of Famagusta, North Cyprus’ (co-authored by Rokhsaneh Rahbarianyazd) Global Journal 
on Advances Pure and Applied Sciences, Vol 1 (2013) 

‘Involving Culture In Place-Making: Integrating Culture With Urban Design’, (co authored by Elda 
Istillozlu), 26th Annual Congress, Ankara (Turkey), July 11-15 2012.  

‘City Branding and Identity’, (co-authored by Muge Riza and Mukaddes Fasli) Asia Pacific International 
Conference on Environment-Behaviour Studies, Famagusta, N.  Cyprus, Turkey, 7-9 December 2011. 

‘Conservation and enhancement of a divided and reunited city: Mostar’, Europa Nostra Scientific 
Council XLVII Conference, Nicosia (Cyprus), 03 - 09 October 2011. 

 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
‘Revitalization of the Northern Walled City of Nicosia: Merits and Pitfalls’, in  Northern Face of Cyprus - 
New Studies in Cypriot Archaeology and Art History, Latife Summerer, Hazar Kaba (eds.), Ege 
Yayınları, 2016. 
“Monumental Buildings in the Revitalization Process of Historic Urban Quarters: The Case of the Walled 
City of Famagusta”, in Medieval and Renaissance Famagusta, Michael Walsh, Peter Edbury and 
Nicholas Coureas (eds.), Ashgate Publishing Company, (2012).  
“La citta murata di Famagusta, ieri ed oggi (The Fortified City of Famagusta, then and now)”, in 
famagosta a cipro (famagusta in cyprus), Gianni Perbellini (ed.), Marco Polo System, (March 2011). 
 
 
ÖDÜLLER 
1. ‘Landscape Architecture. Look from home…’ Best realized and unrealized projects competition, Dom 
na Brestskoy- a center for Architecture and Construction- Moskow: 2002: Laureate of the competition 
(Mansiyon Ödülü)- in category ‘City Territory’: Gazimağusa Hendek Projesi (Proje Koordinatörü) 

2. Aga Khan Award for Architecture 2007 for Nicosia Old Town Rehabilitation, Member of 
NMP (1984-1990). 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 

MEKB 08-11 Lefkoşa Sur-içi – Girne Caddesi’ni Okumak: Morfolojik Değişim Süreci (1881-
2008), Start: March 2009, Duration: 18 months, Budget: 13,000 YTL (Project Coordinator) 
(Type B research Project) 

MEKB 06-12 Dip Karpaz Köyünü Canlandırma Projesi Raporu / Report of MEKB-06-12 
Revitalizing Dip Karpas Village Project, 2008 Haziran / June 2008. (Project Coordinator 
together with Şebnem Önal Hoşkara) (Type B research Project) 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
 

Gazimağusa Hendek Projesi (Moat Project), Doğu Akdeniz Üniversitesi ve K.K.T.C Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, İskan Bakanlığı- Şehir Planlama Dairesi, Proje Koordinatörü, 1999-2000. 
(Şu anda uygulanma aşamasında olan projenin ana fikri bu projeye dayanıyor.) 

Gazimağusa Namık Kemal Meydanı Yayalaştırma Projesi (Pedestrianization Project of Namık 
Kemal Square) (Implementation Project and supervisionl), Gazimağusa Belediyesi ve K.K.T.C 
İskan Bakanlığı- Şehir Planlama Dairesi, İskan Bakanlığı- Şehir Planlama Dairesi, Proje 
Koordinatörü, 1996-1997. 
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Nicosia Master Plan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/ İskan Bakanlığı- Şehir Planlama Dairesi, 
Proje ekibi üyesi, 1984-1991.  

 
ÜYELİKLER:  
KTMMOB, Şehir Plancıları Odası 
Europa Nostra Bilim Konseyi, 2008- 
FP7-ENV-2007-1 (European Commission), kayıtlı bağımısız üzman, 2007- 
Aga Khan Award for Architecture, kayıtlı aday gösterici, 2011 
TRNC Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyesi, 2013- 
TRNC Kültürel Miras Teknik Komitesi üyesi, 2015-  
Europa Nostra Kıbrıs Kurucu ve Organizasyon Komitesi Üyesi, 2015- 
Kent Morfolojisi Kıbrıs İletiğim Ağı (CyNUM) Kurucu ve Organizasyon Komitesi Üyesi, 2015- 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Kokan Grchev 

DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  

ARCH 291 Architectural Design Studio  
ARCH 292 Architectural Design Studio  
ARCH 226 History and Theories of Architecture II  
ARCH 311 Principles of Restoration and Conservation  
ARCH 305 Architectural Drawing and Presentation Techniques  
ARCH 325 History of Art  
ARCH 524 Aspects of Architectural Theory II 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Mimarlık Fakültesi, University of St Cyril and Methodius, Skopje, 1988 
Araştırma Görevlisi, Ulusal Araştırma Merkezi, Araştırmacı, 1990 
Doktora,  Felsefe Fakültesi, University St. Ciryl and Methodius in Skopje,  Sanat, Mimarlık 
Tarihi ve Kuramları Bölümü, 1999 
Teknik Komite Danışmanı , Ulusal Araştırma Merkezi, Araştırmacı, 2000 
Prof. Dr., Felsefe Fakültesi, University St. Ciryl and Methodius in Skopje, 2001 
Prof. Dr., Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, University American College Skopje, 2006 
Prof. Dr., University of Novi Pazar, Serbia, Misafir Profesör 
Prof. Dr., University American College Skopje, Yüksek Lisans Program Başkanı : ‘Kültür 
Mirası’  ,  2006-2014 
Prof. Dr., Dogu Akdeniz Universitesi, 2014- 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb 

-  International Expert Nominee, European Association Mies van der Rohe Architectural 
Award, 2016 

- Regional Cooperation Council-Task Force on Culture and Society of the Council of Europe - 
National Task Force Member for Shengjul  Hamam Restoration and Revitalization, 2013- 

- Expert-Consultancy of the Cultural Heritage Protection Office by the Ministry of Culture of the 
Republic of Macedonia and TIKA-Turkish Cooperation and Coordination Agency for the investments 
in conservation of Ottoman Monuments of culture, 2000-2014 

- President of Association of Architects of R. Macedonia 2006-2010 
- Cultural Heritage expert -Cultural Industries Development, Ministry of Culture of R. Macedonia  
- Cultural Heritage expert- Coordination Unit of Ministry of Culture, World Bank project: Developing 

Communities through Culture, 2006-2010 
- Cultural héritage expert, Organisation of Regional cooperation of cultural networks: The creative 

cities from the Balkans in Europe of Culture, 2006 
-  
YAYINLAR:  
Makale: 
-  “Some aspects and problems of architectural continuities regarding style development in 

Macedonian architecture: Period of the 19th century and the beginning of the 20th century”, 
Architecture & Science Journal, str. Journal Vol1. 43-59, No1. (2014), ISSN 2303-5404A&S, 

- "Sustainable development strategies in Europe in theory and praxis - Council of Europe Regional 
program to better understanding the Cultural and Natural heritage potentials and resources: Republic 
of Macedonia examples and activities" European heritage Sustainable development strategies in 
South-East Europe (2008) ISBN 978-92-871-6371-4 

-  “Code “Metrum” – Macedonian theatre building”, ORIS No. 52, Zagreb, (2008). 
 

Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
-  “Aspects of Cultural traditions-The Architecture between Traditions and Modernity, Skopje, (2006). 
- Vladimir Georgievski: In captivity of creative freedom, Skopje, (2005) 
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- From Origins to Style, Skopje, (2005) 
- Architectural styles in Macedonian architecture at the end of 19th and the beginning of 20th Century, 

Skopje, (2004) 
- Style ergonomics, Skopje, (2000) 
- Church construction in Macedonia between the two World Wars 1918-1940, Skopje, (1998) 

 
ÖDÜLLER : 

- Conservation, Structural reinforcement and partial Reconstruction of City Museum of Skopje 
(Competition project, 1st prize winner), Project application: 2013 

- Renovation, partial conservation, and lightening of the Museum  of Contemporary Art , Skopje 
(Competition project, 1st prize winner), Project application: 2014 

 

ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 

Cultural heritage Challenges: varieties of practices in R. Macedonia, INTBAU seminar lecture, EMU 
Faculty of Architecture, 2017 

Memorial through sacral and monumental- in a quest for different concepts of monumental 
architectural artistic heritage (Former Yugoslavia and Macedonia examples), World Heritage Day 
Seminar, EMU Faculty of Architecture, 2014 

Traditional architecture survey: Preparing documentation for architectural heritage protection in Ohrid, 
UACS, School of Architecture and Design, 2012-2014 

International workshop ‘Bitpazar’ – Hybrid commercial typology insight Skopje Old Bazaar, UACS, 
School of Architecture and Design, 2013 

Exhibition: Macedonian architecture - by time & by measure METU (Middle East Technical 
University), Faculty of architecture, 2008 

National Strategy for Creative industries Development Ministry of Culture of the Republic of 
Macedonia, 2008 

UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
- Renovation, partial conservation, and lightening of the Museum  of Contemporary Art , Skopje 

(Competition project, 1st prize winner), Project application: 2014 
- Conservation, Structural reinforcement and partial Reconstruction of City Museum of Skopje 

(Competition project, 1st prize winner), Project application: 2013 
- Shengjul  Hamam Restoration and Revitalization, Regional Cooperation Council-Task Force on 

Culture and Society (RCCTFCS) of Council of Europe, (National Task Force Member) Project start: 
2012 (ongoing) 

- Adaptive reuse project for former military main headquarters building (Ministry of Culture) Project 
application: 2007 

- Conservation, restoration, partial reconstruction of the “MEDEIVAL (OTOMAN) STORAGES” 
Location: Skopje Old Bazaar,  Restoration project: 2006 

- Adaptive reuse project for former military storage building (Multimedia and Art Center “Mala Stanica”, 
Skopje) Project application: 2004 

- Conservation, restoration, partial reconstruction of the “FRENCH OTOMAN BANK” building,  
Location: Skopje Old Bazaar, Restoration project: 2004 

 
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Republic of Macedonia 
Association of Architects of Macedonia 
EAHN-European Architecture History Network 
INFINITY- Architecture Heritage Network 
Member of DLUM (Association of Artist of Macedonia) 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 391 Architectural Design III 
ARCH 355 Process of Urban Design 
ARCH 505 Advanced Research Methods (Graduate Compulsory Course) 
UDES 505 Advanced Research Methods in Urban Design and Planning (Graduate Compulsory Course) 
ARCH 564 Current and Future Issues in Urban Design (Graduate Elective Course) 
UDES 501 Urban Design Studio I (Graduate Compulsory Course) 
UDES 502 Urban Design Studio II (Graduate Compulsory Course) 
UDES 503 History, Theory and Criticism of Urban Design (Graduate Compulsory Course) 
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch, Istanbul Technical University,1990 
MPhil/Ph.D.in Urban Design and Urban Conservation, University of Nottingham, 1994 

Profesör, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 2010–present 
Doçent, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 2000–2009 
Yardımcı Doçent, Istanbul Kultur University, Turkey, 1999–2000  
Ziyaretci Ögretim Görevlisi, University of Nottingham, UK, 1996-1997 
Yardımcı Doçent, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 1995–1997 
Teaching Assistant, University of Nottingham, UK, 1993-1994 
Dekan, Ekim 2010 – Ekim 2016 (2 dönem) 
Bölüm Başkanı, Temmuz 2004 –Şubat 2007 
Dekan Yardımcısı, Mart – Aralık 2001 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Deputy Secretary General, The Economic and Social History Foundation of Turkey, Istanbul, Turkey, 
1998-1999  
 
YAYINLAR:  
Makale: 
“A debate on top-down approach to architectural interventions in conflicted historic cities: Museum of 
Tolerance (MoT) in Jerusalem”, Journal of Architectural and Planning Research, 2017. (co-authered by 
Basarir, H and Saifi, Y.). 
“Typo-morphology of the CMC Industrial Housing in Lefke, Northern Cyprus”, Open House International, 
Vol 38, No 2, pp. 16-36. (2013). (co-authered by Nevter Zafer Comert). 
“A Theoretical Approach for Assessing the Sustainability in Housing Environments” Open House 
International, Vol 35, No 1, pp. 26-36. (2010). (co-authered by Beser Oktay Vehbi & Ercan Hoşkara). 
“Legal Frameworks and Housing Environments in North Cyprus” (co-authered by Banu Cavusoglu & 
Zehra Öngül), METU Journal of Architecture, Vol. 26, No. 1, Spring Issue, 2009, pp. 81-100. 
“A Model for Measuring the Sustainability Level of Historic Urban Quarters”, European Planning 
Studies, Vol 17, No 5, pp. 715-739.(2009) (co-authered by Beser Oktay). 
“Revitalizing a Declaning Historic Urban Quarter: The Walled City of Famagusta, NorthCyprus”, Journal 
of Architectural and Planning Research, Volume 24, Number 1, pp. 65-88. (2007). (Co-authered by 
Naciye Doratlı, Beser Oktay, Mukaddes Faslı) 
“An Analytical Methodology for Revitalization Strategies in Historic Urban Quarters: A  Case Study of 
the Walled City of Nicosia, North Cyprus”, Cities, Cilt/Vol 21, No 4, pp. 329-348. (2004). (co-authered 
by Dr. Naciye Doratlı & Mukaddes Fasli). 
 
Bildiri: 
“A Critical Evaluation of the Issue of Conservation of Cultural Heritage in North Cyprus”, (Authors: 
Hoşkara, Şebnem Onal & Doratli, Naciye).” 38. ICANAS (International Congress of Asian and North 
African Studies) 10-15.09.2007, Ankara/Türkiye, Papers, International Relations, in Vol. II, pp. 849-872, 
Ankara: Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History, (ISBN 0978-975-16-2437). 
Published in 2011. 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
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Kentsel Koruma Üzerine Seçme Kaynakça / Selected Bibliography On Urban Conservation (co-author 
Naciye Doratlı ile ortak), TMMOB Mimarlar Odası Yayını, 2004 Nisan, Ankara. 

Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut veYerleşme / Housing and Settlement in Anatolia: A Historical 
Perspective (Editör Yardımcısı / Assistant Editor), Editör Prof. Dr. Yıldız Sey, Tepe Mimarlık Kültürü 
Merkezi Yayını / Tepe Architectural Culture Center Publications, Tarih Vakfı / History Foundation, 
İstanbul, Kasım / November 1999, Istanbul. 

“Anadolu – Türk Kentlerindeki Kentsel Mekanlara – Meydanlara Fonksiyonel Bir Bakış”, in. ed. 
Ayşegül Mengi, Kent ve Politika: Antik Kentten Dünya Kentine: Ruşen Keleş’e Armağan, İMGE 
Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007, s./pp. 215-220. 

“Designing Architectural Curricula According to International Documents: The Case of Eastern 
Mediterranean University, North Cyprus”, The Oxford Conference: A Re-evaluation of Architectural 
Education, in. ed. S. Roaf and A. Bairstow, WIT Press, 2008, s. Pp. 415-419. 

"Erzurum", Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, ed. Paul Oliver, Cambridge University 
Press, January 1998, s./p. 1472-1474 

"Tokat", Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, ed. Paul Oliver, Cambridge University 
Press, January 1998, s./p. 1479. 
 
ÖDÜLLER  
Lefkoşa - Girne Caddesi ve Sarayönü Meydan Düzenleme Proje Yarışması, İkincilik Ödülü 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
MEKB 06-12 Dip Karpaz Köyünü Canlandırma Projesi Raporu / Report of MEKB-06-12 Revitalizing 
Dip Karpas Village Project, 2008 Haziran / June 2008. (Project Co-Coordinator with Naciye Doratli / 
Naciye Doratlı ile birlikte Proje Koordinatörü) 

MEKB 08-04 Endüstriyel Mimari Miras - Sanayi Holding Binasının ‘Kültür – Sanat’ İçin Yeniden 
İşlevlendirme Projesi (Revised Title: Kuzey Kıbrıs’taki Endüstriyel Mimari Mirasın Belgelenmesi  
Projesi / Project on the Documentaion of the Industrial Heritage of Northern Cyprus), Start: September 
2008, Duration: 18 months, Budget: 20,000 YTL (Project Co-Coordinator with Kağan Günçe / Kağan 
Günçe ile birlikte Proje Koordinatörü) 

MEKB 08-11 Lefkoşa Sur-içi - Girne Caddesi’ni Okumak: Morfolojik Değişim Süreci (1881-2008) / 
Reading the Morphological Transformation of Girne (Kyrenia) Street in the Walled City of Nicosia 
(1881-2008), Start: September 2008, Duration: 18 months, Budget: 12,200 YTL (Researcher / 
Yardımcı Araştırmacı) 

 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
Mehmetçik Belediyesi – Meydan Tasarımı (Danışman) 
 
ÜYELİKLER:  
CYNUM (Cyprus Network of Urban Morphology) – Councillor (Founding Member) 
EUROPA NOSTRA CYPRUS - Secretary (Founding Member) 
TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) – 
Cyprus National Correspondent 
Archis Network – Cyprus (Founding Member) 
AESOP Thematic Group - Public Spaces and Urban Culture (Member) 
Union of Graduates of Ankara College, Istanbul, 1986 
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) - Chamber of Architects, 
section of UIA in Turkey, 17 September 1990 
Union of Chambers of Cyprus Turkish Engineers and Architects (KTMMOB) - Chamber of 
Architects, section of UIA in North Cyprus 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Yonca Hürol  
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 235 Introduction to Tectonics of Structural Systems  
ARCH 236 Tectonics of Flexural Structures  
ARCH 337 Tectonics of Form Resistant Structures  
ARCH 492 Architecture Graduation Project 
ARCH 431 Tectonics of High-rise Building Structures 
ARCH/INAR/UDES 505 Advanced Research Methods (Postgraduate Course) 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1984  
Yüksek Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1988 
Doktora, Gazi Üniversitesi, 1992 
 
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1984-1988 
Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, 1988-1993 
Yard. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, 1993-1998  
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1998–2007  
Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2007–2013 
Prof. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2013- 
Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2000-2002 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
…. 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
 
“Intellectual Friendship in Architectural Design Education.” Journal of Aesthetic Education. Vol:38. No:3. 
pp.72-90. (2004)   
“A Critique of Earthquake Policies of Northern Cyprus.” Proceedings of the Institution of Civil 
Engineering-Structure and Buildings. Vol:158. No:6. pp.355-369. (Co-authored by Wilkinson, N.). 
(2005) 
“Ethics Behind the Duality between Structure and Ornamentation.” ICON: The Journal of the 
International Committee for the History of Technology. Vol:12. pp.38-74. (Co-authored by Atakara, C.). 
(2006) 
“Ontology of Contemporary Construction.” METU Journal of the Faculty of Architecture. Vol:24. No:1. 
pp.1-15. (Co-authored by Atakara, C.). (2007) 
“Can Architecture be Barbaric?” Science and Engineering Ethics. Vol:15. No:2. pp.233-258. (2009) 
“On Ethics and the Earthquake Resistant Interior Design of Buildings.” Science and Engineering Ethics. 
Vol:20. No:1. pp.171-181. (2013). 
“Ethical Considerations for Designing Buildings with Reinforced Concrete Frame Systems in 
Earthquake Zones” Science and Engineering Ethics. Vol:20. No:2. pp.597-612. (2013) 
 “Building Code Challenging the Ethics behind Adobe Architecture in North Cyprus” Science and 
Engineering Ethics. Vol:21. No:2. pp.381-399. (Co-authored by Yuceer, H., Şahali, O). (2014). 
“Ethical Guidelines for Structural Interventions to Small Scale Historic Stone Masonry Buildings.” 
Science and Engineering Ethics. December 2015, Vol.21, No:6. pp 1447-1468. (Co-authored by 
Yüceer, H., Basarır, H.). (2014) 
“Reconsidering Ethics in the Tectonics of Architecture through the Tectonics of Bodies in Love.” METU 
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‘Academic Personnel Office Building’, ‘Eğitim Fakültesi Akademik Ofisler Binası, DAÜ 
Kampüs, Mağusa, 7000M2, (tasarım:Tasar Center Design Team, 2015-2016, Hoşkara E. ile 
birlikte). 

‘Eğitim Fakültesi Derslikleri Binası’, DAÜ Kampüs, Mağusa, 4000M2, (tasarım: Tasar 
Center Design Team, 2015-2016, Hoşkara, E., Polat H., Alibaba, H. ile birlikte) 

‘Community Center of Arıköy Housing Neighbourhood’, Kilyos, İstanbul, Project 
&Construction.7000M2, (2000-2003). (yayın:’Uskumru Köyde Sıradışı Bir Tasarım’, N. 
İnceoğlu, Tasarım, N.158, Ocak 2008,s.48-53, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul. ISSN 1300-
73-51. Altun, C. ve Uraz, T ile birlikte). 

‘Trabzon Kültür ve Eğitim Derneği Lokali’, Beylerbeyi, İstanbul, Proje ve Yapım, 600 M2, 
(2000-2001). (yayın: ‘Bir konu: Mimarlık Kent ve Doğa Arakesitinde Beylerbeyine Dokunmak’, 
A. Ciravoğlu, Yapı, N.288, Kasım 2005, s.22-24. Yapı Endustri merkezi, istanbul. ISSN1300-
3437. Uraz, T. ile birlikte).                                                                      

‘Taşkışla Çatı Stüdyoları’, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taksim, İstanbul, Proje ve Yapım,1000M2, 
(1988-2001, Aslan, D., Altun, C.ile birlikte).           

‘ITU Konsevatuarı’, Proje, 17000 M2.,(1994-1998). (yayın: İTÜ 2001 Atılım projesi-İstanbul 
Teknik Üniversitesi: Osmanlı’dan Cumhuriyete Çağdaşlaşmanın Öncüsü bir Üniversite’, G. 
Sağlamer, Mimarlık, S.285, şubat 1999, s.8-18, Güzel sanatlar Mat. A.Ş., İstanbul. ISSN 1300-
4212. (Turgut, H., Eren, Ç., Paker, N. ile birlikte) 

tel:9755612734
http://hollis.harvard.edu/
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‘Üsküdar’da Semt Sosyal Merkezi’, Proje, 3000M2, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (1990-
1992). (yayın: ‘Üsküdar Semt Konağı Projesi’, Istanbul Büyük Şehir Belediyesi:1989-1994 
Projeler, Projeler Daire Başkanlığı, Belbim Ofset A.Ş. s.39, Şubat 1994, Istanbul. Akın, N., 
Aras, L.ile birlikte). 

‘Toprak Mahsülleri Ofisi Hizmet İçi Eğitim Kampüsü, Güvercinlik, Ankara’, Proje, 14000 
M2. (1976-77). 

 
ÜYELİKLER:  

 TMMOB Mimarlar Odası (1973 - ) 
 Mimarlık Eğitimi Deneği (Mim-ED)   (1997- ). 
 Documentation and Conservation of Building Sites and Neighborhoods’ of  Modern   

             Movement ( Docomomo), (National, International Membership)(2004 - ). 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Beser OKTAY VEHBİ  
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 491 Architectural Design Studio V 
ARCH 391 Architectural Design Studio III  
ARCH 311 Principles of Conservation and Restoration  
ARCH 252 Theory of Urban Design  
ARCH/INAR 501 Interdiciplinary Workshop (Postgraduate Course) 
UDES 501/502 Urban Design Studio I-II (Postgraduate Course) 
MARC 591/592 Architectural Design I-II (Postgraduate Course) 
ARCH 593 Nev Buildings in Historic Environment (Postgraduate Course) 
ARCH 576 Adaptive Reuse of Historic Buildings (Postgraduate Course) 
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1999 
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2001 
Doktora, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2005 
 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1999-2005 
Yarı-Zamanlı Öğretim Üyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2005-2007 
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2007-2011  
Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 20011– 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
…. 
 
YAYINLAR:  
Makale: 

 “Rural Carob Warehouses In Cyprus: An Assessment Of Architectural And Structural 
Characteristics“ Journal of Architectural Conservation, Vol 22, Issue 1., pp. 18-47.,2016 (with  Hülya 
Yüceer & Yonca Hurol) 

“Adaptive reuse of carob warehouses in Northern Cyprus“, Open House International, Vol.39 No.4, 
2014, pp.65-77, (with Hülya Yüceer ) 

“ Assessing The Impact Of Tourism On The Physical Environment Of A Small Coastal Town: Girne, 
Northern Cyprus, European Planning Studies, Vol.18, n.1,2010, pp 1485-1505 (with  Doratlı, N.) 
‘A Theoretical Approach for Assessing Sustainability in Housing Environments’, Open House 
International, Vol.35, n.1,2010, pp 26-36 (with Hoskara, E and Hoskara SO)  

’ A Model for Measuring the Sustainability Level of Historic Urban Quarters’, European Planning 
Studies, Vol.17, n.5, 2009, pp 715-739 (with Hoskara, SO)  

“Revitalizing A Declining Historic Urban Quarter - The Walled City of Famagusta, North Cyprus”  
Journal of Architecture and Planning Research, Vol. 24, No 1, 2007, pp 65-88 (with Doratlı, N., Önal 
Hoşkara, Ş., Faslı, M). 

 
Bildiri: 

Vehbi, BO (2015) ‘Sınırlayıcı bir Eleman olarak Venedik Surların Mağusa Kentinde Kültürel Turizme 
Katkısı’9. Uluslararası Sinan sempozyumu, 21-22 Nisan 2015, Trakya Üniversitesi, Edirne. 

Vehbi, BO (2014) ‘Changing Impacts of Mass Tourism on Different Contexts in Northern Cyprus’ 
Touravel 2014,  Tourism, Travel and Leisure Conference 5th to 7th June . Istanbul, Turkey 

Vehbi, BO and Gunce K (2014) ‘Revitalization Studies for the Divided Historic Center: Walled City 
of Nicosia, Cyprus’ 26th International Building and Life Fair Congress, 03-05 April, Bursa. 
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Rahbarianyazd, R, Nia, HA ve Vehbi, BO, (2013). Adaptive reuse of warehouses in the historic 
quarter of the Walled City of Famagusta, World Academy of Science , Engineering and Technology 
83, Venice, 2013.  

Vehbi, BO (2013) Kuzey Kıbrıs’daki Zeytinyaği Değirmenleri: Farkinda Ol(a)madığımız Kültür 
Mirasımız. VIII:Uluslararası Sinan Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013, Trakya, Edirne. 

Vehbi, BO (2012). Tarihi Alanlarda Kentsel Arkeolojik Alan ve Kentsel Tasarımın Önemi. 8. 
Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 25-27 Nisan 2012, Gazimagusa. 

Vehbi, BO (2011) Geçmişin Yok Olan İzi: Liman Otel, Girne. VII Uluslararası Sinan Sempozyumu, 
28-29 Nisan, Edirne, Turkiye.  

Oktay Vehbi, B. and Hoskara S (2010), Measuring the Sustainability Level of Samanbahce 
Residential Quarter in Nicosia - Northern Cyprus for Its Sustainable Revitalization, SB10MAD 
Sustainable Building Conference, 28-30 April 2010, Madrid, Spain  
.Önal Hoşkara, Ş., Doratlı, N., Fasli, M. Oktay B..  “Significance of Site Analysis, Synthesis & Site 
Planning / Design Stages in Architectural Design Studios”, Architectural Education Forum 4: 
Flexibility in Architectural Education, 22-26 May, 2009, Kayseri.  

Onal Hoskara, S and Oktay Vehbi, B (2009). Role of Urban Design in Historic Environements. 5th 
International Symposium on Sinan, 2-3 April 2009, Trakya, Edirne.  

Oktay Vehbi, B.(2009). Rehabilitation of Historic Districts in the Walled City of Nicosia- 
Chrysaliniotissa and Arabahmet Rehabilitation Projects. International IAPS-CSBE & Housing 
Network Conference, Istanbul.  

Oktay Vehbi, B.(2008). Conservation of Cultural Built Heritage of the Walled Nicosia for 
Sustainability. Responsibilities and Opportunities in Architectural Conservation: Theory, Education, 
and Practice. CSAAR 2008B,College of Architecture and Arts, Petra University, Jordan. 

Fasli, M, Pasaogullari Sahin , N and Oktay Vehbi, B.(2007). Effects of Cultural Diversity on 
Domestic Architecture of North Cyprus. 6th International Congress on Cyprus Studies, 24-26 
October, Famagusta, North Cyprus.  
Vehbi, O. B, (2007). Role of Urban Conservation for Preserving Urban Identity and Sustainability of 
Historic Coastal City: Famagusta. International Gazimagusa Symposium-Medi-triology 2, 8-10 
October 2007, Famagusta, North Cyprus.  

Vehbi, O. B., Sahin, P, N. and Fasli, M. (2007). Relationship between Identity and Sustainability in 
the Case of Kyrenia, Northern Cyprus .ENHR 2007 International Conference ‘Sustainable Urban 
Areas’. 25-28 June, Rotterdam.  
Vehbi, O,B., Hoskara, E. and Hoskara, S. (2007). Assessing the Level of Sustainability in Housing 
Environments: A Theoretical Approach.  ENHR 2007 International Conference ‘Sustainable Urban 
Areas’. 25-28 June, Rotterdam. 

Pasaogulları N, Oktay B ad Faslı M (2005), Physical Analysis Techniques 
for Identification of Cultural Heritage in the Built Environment, CIPA XX International 
Symposium: International Cooperation To Save The World’s Cultural Heritage, 26 September-1 
October, Torino, Italy.  

Dağlı U et al (2005). Mimarın Gözüyle Kıbrıs Kimliği. 5th International Congress on Cyprus, 4-15 
April, Eastern Mediterranean University, Center for Cyprus Studies, Famagusta 

Faslı M, Oktay B and Pasaogulları N. (2004). Comparative Analysis of Squares in Traditional and 
Contemporary Environments with Special Emphasis to Nicosia, Cyprus. Public Spaces and Quality 
of Life in Cities (EURA) Conference in Brno, Czech Republic, 23 – 25 September, 2004. 

Oktay B (2004). Tourism Impacts at the Coastal Cities. 1st International Gazimagusa Symposium 
2004, 12-16 April, Gazimagusa, North Cyprus. 

Oktay B, Pasaogulları N. and Faslı M. (2003). Revitalization of a street in a historic urban quarter : 
case study: Girne Liman Arkası. 19th International Symposium: New perspectives  to Save Cultural 
Heritage Proceedings, 30 September-4 October 2003, Antalya, Turkey . 
Zafer N. and Oktay B. (2003). Sustainability of Green Network and Built Environment Relation: 
Case Study: Lefke.  SBE’03 Technology and Management for Sustainable Building, CSIR, 26-30 
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May 2003, Pretoria, South Africa. 

Oktay B. and Onal S.(2003). Model for The Sustainability Of Historic Towns / Town Centers. 3rd 
International Conference in the Built and Human Environment, ESAI,3-4April,.Lisbon, Portugal.  

Oktay, B. (2002). Impacts of Tourism on the Coastal City of Girne in North Cyprus. EPMR 2002, 
Environmental Problems of the Mediterranean Region, 12-15 April 2002, Near East University, 
North Cyprus.   

 

 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
A Model for Assessing the Level of Tourism  Impacts and Sustainability of Coastal Cities (Ch5). 
Strategies for Tourism Industry-Micro and Macro Perspectives, 99-114, Croatia.. (2016) 

 
ÖDÜLLER : 

1. MANSİYON ÖDÜLÜ ‘Muratağa-Atlilar-Sandallar Şehitleri Anit Mezarlari Ve Müzesi 
Ulusal Proje Yarişmasi’ DAÜ; Mimarlik Fakültesi &KTMMOB, Ocak 2016 (Fasli, M, 
Hancer, P, Ozay, N Ve Uzumcuoglu, D İle Birlikte) Proje Danişmani: Doratli, N. 

2. İKİNCİLİK ÖDÜLÜ’ Lefkoşa Girne Kapısı ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme 
Yarışması’ KTMMOB, Aralik 2014. ( Hoskara, S, Hoskara,E, Fasli, M ve Hancer, P ile 
birlikte) Proje Danişmani: Doratli, N. 

 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
….. 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
…. 
 
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. S. Müjdem Vural 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 142 Introduction to Design Technology 
ARCH 347 Architectural Construction and Materials 
ARCH 392 Architectural Design Studio – IV  
ARCH 492 Architecture Graduation Project 
ARCH 546 Building and Human Health 
ARCH 190 Summer Practice I 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, yıldız Teknik Üniversitesi, 1995 
Yüksek Mimar, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1997 
Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004 
Doçent, Yükseköğretim Kurulu, 2012 
 
Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1996-2004 
Araştırma Görevlisi, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004-2006 
Misafir Öğretim Üyesi, Virginia Üniversitesi, 2005 
Yard. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006-2012 
Misafir Öğretim üyesi, Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2012–2013  
Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, 2013 
Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2013- 
Dekan Yardımcısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2017- 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
Ilter, S., Vural, S.M., “Cross Method and Design Process for DSF”, Open House International, Vol. 42, 
No. 04, 2017. (in print)  
Tuna Taygun, G., Darcın, P. and Vural, S.M., “Evaluation of LEED “Innovation in Design Process” 
and “Location&Linkages” Case Study: Diyarbakır Turkey”, Open House International, Vol. 40, No. 3, 
pp.84-93, 2015.  
Polatoğlu, Ç., Vural, S.M., “Perception of the Real World-Understanding Historic Environments, an 
Informal Design Studio: Walking İstanbul Series”, Creative Education, (ISSN: 2151-4755), Scientific 
Research Publishing, Inc. USA, Vol. 5, No. 7, pp. 457-469, 2014.  
Vural, S.M., Polatoğlu, Ç., Griffith, L.A., “Learning with Different Cultures in Higher Education; a LLP 
ERASMUS Intensive Progamme “Cultural Layers of Public Space””, Procedia - Social and Behavioral 
Science (ISSN: 1877-0428), Elsevier Ltd, Volume 89, pp. 418-421, 2013.  
Polatoğlu, Ç., Vural, S.M., “As An Educational Tool The Importance of Informal Studies/Studios in 
Architectural Design Education: Case of Walking İstanbul 1&2”, Procedia - Social and Behavioral 
Science (ISSN: 1877-0428), Elsevier Ltd, Volume 47, pp. 480-484, 2012.  
Vural, S.M., “Interdisciplinary Studies in Higher Education; Student Centered Summer School of YTU-
BEST”, Procedia - Social and Behavioral Science (ISSN: 1877-0428), Elsevier Ltd, Volume 47, pp. 
485-489, 2012.  
Balanlı, A., Öztürk, A., Karabiber, Z., Ünver, R., Gedik, G., Yavuz, G., Vural, S. M.,  “An Examination 
and Evaluation of YTU Library and Documentation Building in Terms of Building Biology”, Building 
and Environment, Volume 41, Issue 8, pp. 1079-1098 (August 2006). 
Balanlı, A., Öztürk, A., Vural, S. M., Küçükcan, B., “University Library Buildings in Turkey: A Survey 
and a Case Study of Yildiz Technical University Main Library Building”, The Journal of Academic 
Librarianship, Volume 33, Issue 6, pp. 714-718 (December 2007). 
 
Uluslaraarası Kitap Bölümü: 
Ünver, R., Polatoğlu, Ç., Vural, S.M., “Architectural Education in The Globalizing World; The 
Experience in YTU”, Flexibility in Architectural Education Book, Cambridge Scholars Publishing (CSP), 
ISBN 1-4438-4265-6, 2013.  
Vural, S. M., “Indoor Air Quality” Chapter 3, pp. 59-74, ed. Abdul-Wahab, S.A., Sick Building Syndrome, 
in Public Buildings and Workplaces, Springer, ISBN 978-3-642-17918-1, DOI 10.1007/978-3-642-
17919-8, Berlin, 2011. 
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Vural, S. M., Balanlı, A., “Sick Building Syndrome from an Architectural Perspective” Chapter 20, pp. 
371-392, ed. Abdul-Wahab, S.A., Sick Building Syndrome, in Public Buildings and Workplaces, 
Springer, ISBN 978-3-642-17918-1, DOI 10.1007/978-3-642-17919-8, Berlin, 2011. 
Vural, S. M., 13th Meeting of Heads of European Schools of Architecture Learning for the Future: New 
priorities of Schools of Architecture in the Era of Uncertainty, Transactions on Architectural Education 
no 54, ed. Constantin Spiridonidis, Maria Voyatzaki, ısbn 978-2-930301-52-5, 2011, Charis ltd, 
Thessaloniki, Greece. pp. 38-42. 
 
Ulusal Kitap Bölümü: 
Vural, S.M., Malzeme ve Teknoloji, Bina Bilgisi’ ne Giriş, Kıran, A. Ve Polatoğlu, Ç., Yıldız Teknik 
Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, YTÜ.MF.DK-11.0834, ISBN: 975-461-306-0, 2011, İstanbul, ss.51-
67. 
 
ÖDÜLLER : 
Special Recognition, Ecological Literacy In Architecture Education, ecoMOD Project | 2006 from 
American Institute Of Architects Committee On The Environment, (Indoor Environmental Quality 
Advisor of ecoMOD group: Vural, S. M.) 2006.   
VSBN Green Innovation Award for Best Green Residential Project, ecoMOD1 | 2006 from Virginia 
Sustainable Building Network, (Indoor Environmental Quality Advisor of ecoMOD group: Vural, S. M.) 
2006.   
Çankaya Belediye Başkanlık Hizmet Binası, Sanat Merkezi ve Ulvi Erkin Konser Salonu Ulusal Mimari 
Proje Yarışması, 5. Mansiyon, Onur Sağkan, Hakan Karaman, A. Erdem Tüzün, Mihriban Duman, 
Danışman: Vural, S. M., Ekim, 2010.  
9. İzocam Öğrenci Yalıtım Yarışması, 2. lik Ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sezgin Bilgin, Onur 
Poyraz, Bersan Özbıçak, Danışman: Vural, S. M., 29 Nisan 2009.  
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
Geleneksel Yapıların Yaşam Döngüsü Açısından İrdelenmesi: Diyarbakır Evlerinin LEED 
Değerlendirmesi, YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2012-03-01-KAP03, 
Proje Yürütücüsü: Gökçe Tuna Taygun, Proje Ekibi: Vural, S. M.,Darçın,P., Aykal, D., 2015. 
Türkiye’de Yapı Teknolojisinin Belgelenmesi- Karadeniz Bölgesi Örneği, YTÜ Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü, Proje No: 95-A-03-01-02, Proje Yürütücüsü: Funda Kerestecioğlu, Proje Ekibi: Arun, 
G., Aytuğ, A., Ünver, R., Seçkin, N., Vural, S. M., vd., 2008. 
YTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şevket Sabancı Binasının Yapı Biyolojisi ve Yapı 
Fiziği Açısından İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi, YTÜ araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 
99-03-01-03, Proje Yürütücüsü:  Doç.Dr. Ayşe Balanlı, Proje Ekibi: Öztürk, A., Güner, Y., Vural, S. M., 
Ünver, R., vd., 2002. 
 
Avrupa Birliği tarafından desteklenen LLP ERASMUS Intensive Program (IP)  
Vural, S.M., Polatoğlu, Ç., Erkan, N., Sağdıç, Z., Erdönmez, E., “Cultural Layers of Public Space”, an 
ERASMUS Intensive Program between Yildiz Technical University (Turkey), University of Stavanger 
(Norway), Polytechnic University of Valencia (Spain) 2010-2011; an international workshop in 
architecture and urban design exploring culture as a design value in the development of contemporary 
public space. Evsahibi 2010: YTU Architectural Dept. 04 July 2010 - 17 July 2010, İstanbul.  
Vural, S. M., Polatoğlu, Ç., Erkan, N., Düzgün, H., Bozkurt, C., Evsahibi 2011: UPV Architectural 
Dept. 10-23 July 2011, Valencia.  
Vural, S. M., Polatoğlu, Ç., Erkan, N., Düzgün, H., Bozkurt, C.,Evsahibi 2012: UIS Risk Management 
and Planning Dept. 8 July 2012 – 21 July 2012, Stavanger.  
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
“Eco-MOD: a modular, affordable, ecological house sysytem” University of Virginia, School of 
Architecture, Project 1, 2004-2005. Moe, K., Integrated Design in Contemporary Architecture, Quale, 
J., “ecoMOD, University of Virginia, Charlottesville, Virginia”, pp. 64-71, Princeton Architectural Press, 
New York, 2008.  
 
YTÜ 2004 Kitabı, “YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ”- Konsept Tasarım-Avan 
Proje, (Bayülgen, C., Yavuz, G., Balanlı, A., Avlar, E., Alver, G., Ayberk, M., Akdemir, Z., Türker, S., 
Vural, S. M., Limoncu, S., Ekşi Akbulut, D., Tuna Taygun, G., Biçer, Ü.)  YTÜ Basım-Yayın Merkezi-
İstanbul, ISBN: 975-461-383-4, s.69-83, 2004 
ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Netice Yıldız 
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DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 225 History and Theories of Architecture 
ARCH 329 Cyprus History and Culture 
ARCH 328 History and Theories of Eastern Architecture and Art 
ARCH 529 History of Medieaval Archiotecture and Art (Graduate Course) 

MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
BA   İstanbul Universitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilimdalı, 

1980. 

PhD İstanbul Universitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Anabilimdalı, 
1987. 

Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1987-1993  
Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1993– _  

MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi insani Bilimler Bölümü (öğretim üyesi, koordinatör) 1987-1992  
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi insani Bilimler Bölümü (öğretim üyesi,  Bölüm Başkanı) 
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Edebiyatı ve insani Bilimler Bölümü (öğretim üyesi, 1992-1998 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü programının hazırlık aşamasında koordinatör. (1997-1998)  
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü (öğretim üyesi, 1998-1999) ve Bölüm 
Başkan Vekili (1998-2000).  
DAÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü öğretim üyesi (2000- ) 

YAYINLAR:  
Makale: 
Yıldız, Netice – Mahir, Banu (2012). An Example of an Archetype Format of the Qur’ān Design in the 

Early 14th Century". Der Islam - Zeitschriftfür Geschichte und Kultur des Islamischen Orients, Der 
Islam 2010/1.  (November 2011), ISSN print 0021-1818 ISSN online 1613-0928, Vol. 87, Issue, ½, 
pp. 157-184. DOI 10.1515/Islam-2011-0027. 

Bildiri: 
YILDIZ, Netice & Pırlanta, Gözde (2015). Reassessing the Boundaries for the Functions of the 

Historic Monuments: Some Significant Cases from Famagusta Walled City, 9th International Sinan 
Symposium, April 21-22 2015, Edirne / TURKEY, Edirne: Trakya University Publ., pp.655-662. 

MAHİR, Banu & YILDIZ, Netice (2013). “An Illuminated Mathnawi al-Ma’nawi of Jalaladdin al-Rumi 
Kept in the National Archive of the Turkish Republic of Northern Cyprus”, 14th International 
Congress of Turkish Art (ICTA)Paris, College de France, 19th-21st September 2011, Paris: College 
de France, 2013, pp. 475-481. (ISBN 97-975-17-3697-0). 

Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
Netice Yıldız (2016) “Charity Undertakings for the Formation of Educational and Cultural Institutions in 

Ottoman Cyprus”, pp. 229-278. In: Giuliana Gemelli (ed.), Religioni e Filantropia nel Mediterraneo: 
Tradizioni, Simboli e Iconografie, Legacy of MISP, Baskerville, Bologna, Baskerville, Bologna, Italia 
ISBN 978-88-8000-5094 

YILDIZ, Netice (2014). “Turkish Britons and Ottoman Turks in England During the 18th Century and 
Haydn’s Era”. pp. 539-586. In: M. Hüttler & H. E. Weidinger (ed.): Ottoman Empire and European 
Theatre Vol.II –The Time of Joseph Haydn from Sultan Mahmud I to Mahmud II (r. 1730-1839), 
Wien: Hollitzer, 2014 (Ottomania 3), 736 pages. 

YILDIZ, N. (2011) “The Cultural Evolution and National Identities Reflected in the Architecture of 
Cyprus during the Westernisation Period and the Eclectic Architecture of the Colonial Period”. In: 
Tradition, Identity & Synthesis: Cultural Crossings and Art. In Honor of Professor Günsel Renda, 
Ed. S. Bağcı et. al., Ankara: Hacettepe Üniversitesi. May 2011, pp. 265-272. ISBN 978-975-491-
319-4. 
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ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
KKTC Milli Arşivinde bulunan tezhipli El yazmaları kataloğu, eser tespiti ve hazırlığı. 
 
ÜYELİKLER:  
AAH (Art Historian Associaiton, UK. 
ICOMOS International  
International Turkish Art Congress, International Standing Committee (1990-_) 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Yard.Doç. Dr. Ceren Boğaç 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 114 Human and Socio-Cultural Factors in Design 
ARCH 327 Superheroes of Architecture (Seçmeli) 
ARCH 355 Process of Urban Design 
ARCH 391 Architectural Design Studio-III 
ARCH 491 Architectural Design Studio-V 
ARCH 501 Inderdisiplinary Workshop (Yüksek Lisans) 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
 
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2000  
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2002 
Doktora, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2009 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2000-2007 
Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2007-2010 
Misafir Öğretim Üyesi, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, 2010-2011 
Yrd. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2011 
Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2013-2016 
 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Proje Danışmanı, “Geçitkale Belediyesi Sakin Şehir Üyelik Başvurusu”, Kuzey Kıbrıs, 2016- 
 
Proje Danışmanı, “Yeniboğaziçi Belediyesi Sakin Şehir Üyelik Başvurusu”, Kuzey Kıbrıs, 2012- 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
Boğaç, C. (2017). Kent Ölçeğinde Barış Düzeni Kurabilme Pratiği: Mağusa Ekoşehir Projesi. Mimarca, 
Mart 2017, Sayı: 83, ss. 35- 43 
 
Boğaç, C. (2012). Nefes alıp veren bir kent manifestosu. İdeal Kent Dergisi, Sayı: 5 Ocak 2012, ss. 
220-225 
 
Boğaç, C. (2009). Place attachment in a foreign settlement. Journal of Environmental Psychology 29. 
2. pp. 267–278. 
 
Bildiri: 
Akbil, A., Boğaç, C., Uluçay, B. (2014). Mimarlığın Özü: Ortak Zemin Arayışı, III. Mimarlık ve Eğitim 
Kurultayı: “Mimarlık ve Meslek Alanında bütünleşme ve Dayanışma”, 31 Ocak 2014, Kıbrıs Türk 
Mimarlar Odası, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs. 
 
Boğaç, C. (2014). The Fracture and Destruction of the Memory of a City and a New Hope: Famagusta 
Ecocity Project, “Reviving Famagusta, From Ghost Town to Eco-city?” Conference 2014, London 
School of Economics, London, UK 
 
Boğaç, C. (2012). ‘Sosyal Değerlerin Kentsel Konut Mimarisi Üzerinden Dışavurumu: Gazimağusa 
Yeniboğaziçi Köyü Örneği’, Konut Kurultayı III: “Kıbrıs’ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama”, 09-
10 Mart 2012, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası, Lefkoşa- 
Kuzey Kıbrıs. 
 
Boğaç, C. (2008). ‘Architecture for Meaning: Expression Of Social Values In Urban Architecture In 
Northern Cyprus’, “Doctoral Studies on Housing” Joint Symposium organized by HERA-C and HREC, 
20-22 May 2008, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa – North Cyprus. 
 
Boğaç, C. and Güley, K. (2007). ‘Museum of Time: A study of Gazimağusa’, Proceedings of Social 
Science History Association, 32nd Annual SSHA Conference, 15th -18th, November Chicago, Illinois, 
USA. pp. 93-103. 
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Boğaç, C. (2005). ‘Should Architecture Mean Anything? Explorations into Approaches to Study 
Environmental Meaning in Architecture’, Proceedings of Research Institute for the Built and Human 
Environment (BuHu),5th International Postgraduate Research Conference In The Built And Human 
Environment, 11th – 15th April 2005, The University of Salford, UK, 2005, pp.312-320. 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
Uraz, U. U., Özmen, B., Pulhan, H., Boğaç, C. (2014). Doctoral Studies On Housing, joint Symposium 
by HERA-C & HREC, Symposium Proceeding Book. Faculty of Architecture, EMU Press, Mağusa. 
 
Boğaç, C. (2010). Architecture for Meaning: Expression of Social Values through Urban Housing in 
Gazimağusa, North Cyprus, LAP LAMBERT Academic Publishing 
 
Dağlı, U., Olgaç Türker, Ö., Faslı, M., Güley, K., Boğaç, C., Uluçay, P.(2007). Medi-triology 2, 
International Gazimağusa Symposium. Faculty of Architecture, EMU Press, Mağusa. 
 
ÖDÜLLER : 
Defne Dergis, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Öykü Yazma Yarışması, 3.lük Ödülü, “Yedi Asır”, 2011 

Kıbrıs Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Türk Yazarlar ve Sanatçılar Birliği, Kısa Öykü Yazma Yarışması, 1.lik 
Ödülü, “Bir Aşk Bin Ölüm”, 2008 

KKTC Maliye Bakanlığı, “Vergi” Amblem ve Slogan Yarışması”, Mansiyon, 2008 

Kıbrıs Sanat Derneği, Şiir yazma yarışması, Teşvik Ödülü, “Nereden?”, 1996 

Deniz Bank Resim ve Öykü yarışması, Öykü Yazma 1.lik Ödülü, “Ve Öldürdüm”, 1995 

KKTC Eğitim ve Kütür Bakanlığı, Şiir Yazma Yarışması, 1.lik Ödülü, “Kan Lekesi”, 1995 

Kıbrıs Sanat Derneği, Şiir yazma yarışması, Mansiyon, “Bulut’tan”, 1994 

 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
Research on ‘Active Learning Methodologies and Intercultural Dialogue in a Research Design Studio’, 
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, 2011 (AB bursu ile) 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
Mimar, Rüçhan&Mazhar Cilasın’a ait konut projesi, İskele, Kuzey Kıbrıs, 2008 
Mimar, Jun Li&Cheng Chang Zheng’e ait konut projesi, Mağusa, Kuzey Kıbrıs 2007 
Mimar, Kaan Aytaçoğlu & Sadun Aytaçoğlu’na ait konut projesi, Gönyeli, Kuzey Kıbrıs 2005 
 
 
ÜYELİKLER:  
Uluslararası Kalkınma Derneği, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs (2011 yılından beri) 
INTBAU (Geleneksel Yapı Mimari ve Şehircilik Birliği) Kıbrıs (2010 yılından beri) 
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs (2002 yılından beri) 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Yard.Doç. Dr.. Nevter Zafer Cömert 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101  Introduction to Basic Design  
FARC 102 Introductory Design Studio  
FARC 104 Graphic Communication  
ARCH355 Process of Urban Design 
UDES 501 ,Urban Design Studio 1 (Postgraduate Course) 
UDES 515  Typomorphological Analysis in Urban Studies (Postgraduate Course) 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı, Bilkent Üniversitesi, 1998 
Yüksek Lisans,Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2001 
Doktora, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2013 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1999-2004 
Öğretim Görevlisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ,2010-2013 
Yard. Doç. Dr., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2013-2013  
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2013- 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.): 
Ziya Necati Özkan Mimarlık Mühendislik Ofisi,Lefkoşa, 2004-2008 
Oxy Green Landscape and Environment Ltd. Şti, 2008-2010 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
 “A Typomorphological study: The CMC mass housing district Lefke”,Northern Cyprus, Open  House 
International,  V:38 No:2 , 2013 (co-author Hoşkara, Ş.) 
 
Bildiri: 
“Delimitations of Morphological Regions of Famagusta Old Town”, Designing Urban Design:Towards a 
Holistic Perspective,4-5 October METUUD Sypmposium Conference Proceedings,2016, pp.153-161 
(Co author Özgece N.) 

“Typo-morphological Assessment of Ludlow,” ISUF 2015 XXII international Conference: City as 
organism. New visions for urban life, 2015, , 22-25 sept. Co authors Hoşkara.Ö.Ş, Doratlı N., 

Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
“An Analytical Study on Shopping Space:Newyork,London,Tokyo” , Lambert Academic 
Publishing,Germany, 2011 
ÖDÜLLER : 
Adana Seyhan Eğitim Kampüsleri Proje Yarışması, (2. Ödülü), 2013,(Ümit Sirel, Burak Türsoy, Erkal 
Şahoğlu) 
İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Yarışması, (2. Ödülü), 2010,(Ümit Sirel, Burak Türsoy, Erkal 
Şahoğlu, Ayşe Sirel) 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
….. 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  

UNDP Project, 2008, Kaleburnu,Erdemli,Lefke,Akıncılar köy meydanı ve cephe restorasyonu 
ve rehabilitasyonu    

ÜYELİKLER:  
Peyzaj Mimarları Odası , (Yönetim Kurulu Üyesi), Kuzey Kıbrıs 
CyNUM- Cyprus Network of Urban Morphology (Eş Başkan)  
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Yard.Doç. Dr. Polat Hançer 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 243 Construction and Material I  
ARCH 491 Design Project IV  
FARC 142 Design and Technology  
ARCH 492 Architecture Graduation Project 
MARC 591  Architectural Design I 
MARC 592  Architectural Design II 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1995  
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1999 
Doktora, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2005 
 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1996-1998 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1999-2008  
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2008–  
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
…. 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
- The Use of Graph Theory To Study The Relationship between the Spatial Organization and 
Climate in Traditional Iranian Architecture,  Open House International, Vol. 40., No:4, 2016. 
pp 71-80.  

 
Bildiri: 
- Suitable roof constructions for warm climates – Gazimagusa case.  
International Gazimagusa Symposium 2004. M e d i - T r i o l o g y: Momentum, Metamorphosis, 
Manifesto. 12-16 April 2004, Eastern Mediterranean University Press, Gazimagusa, North 
Cyprus.ISBN:975-8401-16-5, pp. 230-237. 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
 
ÖDÜLLER : 
….. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Çatıların Isıl Davranışları. TÜBİTAK, İNTAG Araştırma 
Projesi No: 100I020 (INTAG-237). Gazimagusa: TUBITAK Inşaat ve Çevre Teknolojileri 
Araştırma Gurubu,  Ekim 2002 

-Sıcak-Nemli İklimlerde, Çatılarda Nem Denetimi, DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. / 
KKTC BİLİMSEL ARAŞTIRMA     

 PROJELERİ RAPORU  (BAP-1), Ocak 2013    
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
 
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
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ÖĞRETİM ÜYESİ:  Yard.Doç. Ercan Hoşkara 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 243 Architectural Construction and Materials I 
ARCH 291 Architectural Design Studio I 
ARCH 292 Architectural Design Studio II 
ARCH 342 Working Drawing 
ARCH 449 Economic and Managerial Issues in Architecture 
MARC 591 Architectural Design I (Postgraduate Course) 
MARC 592 Architectural Design II (Postgraduate Course) 
MARC 551 Architecture and Building Economy (Postgraduate Course) 
MARC 542 Building Technology and Structural Design (Postgraduate Course) 
                
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 1997 
Yuksek Mimar, Istanbul Technical University, Turkey, 1999 
Doktora, Istanbul Technical University, Turkey, 2007 
MA., University of Westminster, UK, 2009 
 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi , Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 2002–2008 
Yardımcı Doçent, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 2008–present 
Bölüm Başkan Yardımcısı, DAÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eylül 2009 – Ekim 2010 
 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Trainee Architect, MESA, Mass Housing Construction Site, Izmir, Turkey. July-August 1995 
Architect, Tasarım Construction ve Decoration, Istanbul, Turkey, 1997–1998 
Architect, Izosan Architecture and Design Tic. A.Ş., Istanbul, Turkey, 1998–2000 
Architect (Construction Manager), TAF Construction LTD., Mediterranean Student Complex 
Construction Site Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, 2000  
Architect (Project Manager), TAF Construction LTD., Istanbul, Turkey, 2000-2001 
Professional Architect, Personal Architectural Office, Famagusta, North Cyprus. 2001–2008 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
“Sustainable Construction within the Context of National Conditions”, ITU Review, Istanbul, Turkey 
(April 2007).(co-author: Y. Sey) 
 
“A Theoretical Approach for Assessing Sustainability in Housing Environments” (co-auhtered by Beser 
Oktay, Şebnem Hoşkara), Open House International, Vol.35, No.1, 2010, ISSN 0168-2601, (p.26-37). 
 
“Evaluation of Developing Net Zero Energy Buildings in Northern Cyprus” published by Acoreana 
Journal,(2015). (co-author: M. Bavafa) 
- “The impact of sustainable boutique hotel design in Small islands”, (co-auhtered by Soad Abokhamis 
Mousavi), Argos Special Issue 2016-Part 1/pp.241-255 
 
Bildiri: 
“Assessing the Level of Sustainability in Housing Environments: A Theoretical Approach”, , ENHR 2007 
Conference on Sustainable Urban Areas, , Rotterdam. (25-28 June 2007), (co-authors: B. Oktay & Ş. 
Hoşkara) 
 
“The Evaluation of Construction Waste Management in Northern Cyprus” (Milad Najafy ile ortak) 
Proceedings of 2015 International Conference on Transportation and Civil Engineering, (ICTCE 2015), 
London, UK, March 21-22, 2015, pp. 63-69. ISBN 978-93-84468-19-4 
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Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
…. 
 
ÖDÜLLER 
“Ülkesel Koşullara Uygun Sürdürülebilir Yapım için Stratejik Yönetim Modeli” adlı Doktora Tezi ile, 
Türkiye Mimarlik Vakfı ve Türkiye Mimarlar Odası, Mimarlık Araştırmaları Seçkisi, Yapı Alanında En iyi 
araştırma 1. lik Ödülü. 2008. (Architecture Foundation in Turkey and Chambers of Architects in Turkey, 
the best Architectural PhD Research in Construction, 2008.) 
 
As a Design Team Member 2nd Prize from “Nicosia Kyrenia Gate and Surrounding Public Space 
Organization Project Competiton, which is administrated by Turkish Cypriot Chamber of Architects 
(November 2015) 
 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
…. 
 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
“Oğuzhan Hasipoğlu Evi” Mimari Projesi, Mağusa 2005. 
· “Cemal Hoşgör Evi” Mimari Projesi, Lefkoşa 2005. 
· “Saffet Aşaroğlu Evi” Mimari Projesi, Boğaztepe, İskele, 2006. 
· “Eral Ersuner Evi” Mimari Projesi, Mağusa, 2006.  
· “Salahi ve Çetin Şah Evleri” Mimari Projesi, Mağusa, 2006. (Henüz Uygulanmadı) 
· “Bayram Kansoy’a Ait Tuzla Doğa Evleri”, Toplu Konut Projesi, Mağusa, 2005.  
· “Gerçek İnşaat’a Ait, Minareliköy Yaşam Evleri”, Toplu Konut Projesi (Cem Kara ile Ortak), 
Minareliköy, Lefkoşa 2005. 
· “Schafer Construction Ltd’ye ait Toplu Konut Projesi”, Tatlısu, Mağusa, 2006. (Henüz Uygulanmadı) 
· “Sironco Ltd’ye ait Toplu Konut Projesi”, Karşıyaka, Girne, 2006. (Kismen Uygulandı) 
· “Sironco Ltd’ye ait Toplu Konut Projesi”, Karşıyaka, Girne, 2006. (Kısmen Uygulandi) 
 
The Coordinator of Sustainable Campus Project of Eastern Mediterranean University (April 2017 …) 
- Design team Member and Coordination of “Designing of New Central Lecture Halls of EMU as a 
Sustainable / Green Building (April 2015 …) 
- Design team Member and Coordination of “Designing of Faculty of Education Building of EMU as a 
Sustainable / Green Building (February 2016 … ) 
- Designing and Coordination of “Mehmetcik Municipality Village Square and Close Surrounding 
Project” (February 2015 – March 2017 ) 
- Co – Designer of “Seyit Ahmet Güler Apartment Building” (March 2016). 
 
 
ÜYELİKLER:  
 
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Yard.Doç. Dr. Nazife Özay  
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design Studio 
FARC 102 Introductory Design Studio 
FARC 113 Introduction to Design 
ARCH 226 History and Theories of Architecture II 
ARCH 312 Architecture and Design Theories 
ARCH 419 Housing Design Principles 
ARCH 598 Seminar 
ARCH 580 Stylistic Approaches in Design 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
 
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1996 
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1998 
Doktora, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2005 
 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1996-2004 
Yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2004-2008 
Yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2005-2008 
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2008- 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
…. 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
“Comparative study of climatically responsive house design at various periods of Northern 
Cyprus architecture”. Building and Environment, Volume 40, Issue 6, (June, 2005). 
 

Bildiri: 
“Transformation from Traditional to Modern Housing: A Comparative Case Study on Cyprus 

and Iran”, ARCH’12 - 7th International Symposium on Architecture and Interior Architecture, 

EUL, 29-30 November, 2012. (Co-author: R. M. Sani). 

 “Transformation of Mass Housing Units to Commercial Spaces; Government Social Housing 
in Taşkınköy, Nicosia”, ARCHTHEO’14/ Theory of Architecture Conference, DAKAM, 6-8 
November 2014, İstanbul, Turkey. (Co-author: M.Faslı). 

“Stylistic Characteristics of Housing Facades in Baykal Neigbourhood, North Cyprus”. 7th 
International Sinan Symposium, Trakya University Faculty of Engineering and Architecture, 
Department of Architecture, 27-28 April, 2017, Edirne, Turkey. (Co-author: D.Uzumcuoglu). 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
… 
 
ÖDÜLLER : 
-Mansiyon, Muratağa-Atlılar-Sandallar- Şehitleri Anıt Mezarları ve Müzesi Ulusal Proje 
Yarışması, Ocak 2016, (with Mukaddes F., Beser O. V., Polat H. and Doğa, Ü.). 
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ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
MEKB-10-05, Kuzey Kıbrıs’taki Yapılaşmanın Taşıyıcı Sistem Özellikleri Açısından 
Değerlendirilmesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğretimde Bilimsel Faaliyetlerin 
Desteklenme Projesi, Giray Özay, Nazife Özay, Ali Reza Mafi. 

UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
….. 
 
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Yard.Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 103 Graphic Communication I 
ARCH 291 Architectural Design I 
ARCH 292 Architectural Design II 
ARCH 213 Ecological Issues in Architecture 
ARCH 358 Urban Planning for Architects 
UDES 504 Contemporary Issues in Urban Design 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Strathclyde Üniversitesi, Glasgow, UK, 1993 
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa, KKTC, 2002 
Davetli Araştırmacı, Center for Alternative Studies, Wales, UK, 2011 
Doktora, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa, KKTC, 2013 
 
Yarı-zamanlı Okutman, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC, 1996-1997 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa, KKTC. 2000-2007 
Yarı-zamanlı Okutman, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa, KKTC. 2007-2010 
Öğretim Görevlisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa KKTC, 2010-2013 
Yrd.Doç.Dr. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa, KKTC. 2013-2017 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Staj, Pearl Construction, Lefkoşa, KKTC,1990 
Proje Mimarı, Kemik Construction, Lefkoşa, 1994-1995 
Proje Mimarı, Tefa Ltd., İzmir, Türkiye, 1997-1999 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu: Akdeniz Üçlemesi-Değişim-
Dönüşüm-Bildirim, 2004, Mağusa, KKTC. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu: Akdeniz Üçlemesi - 2 - KKK: Kıyı 
yerleşimleri - Kültür - Koruma', 2007, Mağusa, KKTC. 
 ‘Leonardo Da Vinci: Evrensel Deha’ Kıbrıs Sergisi Mekan Sorumlusu, Yakın Doğu Üniversitesi, 
Lefkoşa, KKTC, 2007 
KKTC II. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Sergisi’nin hazırlık ve organizasyonu, 2009  
KKTC Vakıflar Bankası İdari Binası Proje Yarışması, Raportörlüğü, 2010  
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Müzesi Uluslararası Proje Yarışması 
Raportörlüğü, 2012 
KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Organı Mimarca Yayın Kurulu Üyesi, 2005-2017 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 4. Uluslararası Tasarım Haftası Organizasyonu: Collaborative Creativity, 
2014, Mağusa, KKTC. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Tasarım Haftası Organizasyonu: Green Gestures, 2015, 
Mağusa, KKTC. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 6. Uluslararası Tasarım Haftası Organizasyonu: Sound-Soul-Space, 2016, 
Mağusa, KKTC. 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
Mehmet, O., Yorucu, V., Atun, R., Ulucay, P.,   (2010)  Cross-Border Trade Liberalization: The 
Case Of Lokmaci/Ledra Gate In Divided Nicosia, Cyprus, European Planning Studies, 
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, UK. 

Sani, M.R., Uluçay, B.,  Uluçay, P., (2011) Exploring user participation in social housing 
scheme, Nicosia, Northern Cyprus, Volume 5,  issue 2, July 2011, International Journal of 
Architectural Research (e-Journal). 

 
Bildiri: 
Righelato, P.U., Uluçay B. (Copenhagen, 20-25 October, 2014) TEvaluating the Potential for Sustainable 
Communities in Hybrid Rural Settlements of Northern Cyprus: The Case of Ötüken, İskele, Island Cities 
and Urban Archipelagos 2014, Copenhagen, Denmark. 
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Righelato, P.U., Uluçay B. (Hong Kong, 7-12 March, 2016)Tracing the Urbanization Process of Nicosia, 
Cyprus through the Narratives of Urban Elites.Island Cities and Urban Archipelagos 2016, Hong Kong. 
Righelato, P.U., Uluçay B. (İstanbul, 24-25 November, 2016) Informality as a Tool to Transform Public 
Space: The Collective Architecture of Santiago Cirugeda, CUI’16, İstanbul. 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu Kitabı: Akdeniz Üçlemesi-Değişim-Dönüşüm-Bildirim, 
2004, DAÜ, Mağusa, KKTC. 

Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu Kitabı: Akdeniz Üçlemesi - 2 - KKK: Kıyı yerleşimleri - 
Kültür - Koruma', 2007, Mağusa, KKTC.KKTC Cumhurbaşkanlığı İdari Binası Ulusal Mimari 
Proje Yarışması Kitapcığı, 2007 

KKTC I. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Kitapcığı, 2008 

Dr. Fazıl Küçük Müzesi Ulusal Özel Mimari Proje Yarışması Kitapcığı, 2009 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Genel Müdürlük ve Merkez Şube Binası Mimari Proje Yarışması 
Kitapcığı, 2016 

 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
Assessing the Impacts of Nicosia Master Plan on the walled city of  Nicosia:Policy 
Implications for the Future, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa, KKTC, 2007- 2009. 

 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
 
ÜYELİKLER:  
KTMMOB – MO Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Oda Sicil no: 279 
Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği 
KITREB (Kıbrıs Türk Turist Rehberliği) Üyesi 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Yard.Doç. Dr. Müge Riza 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 113 Introduction to Architecture  
FARC 101 Basic Design Studio  
FARC 102 Introductory Design Studio 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2007 
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2009 
Doktora, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2014 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2008-2013 
Yari zamanli Ögretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2014 
Yari zamanli Ögretim Görevlisi, Yakin Dogu Üniversitesi, 2014 
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sept. 2015 – 
Bölüm Başkanlığı Koordinatörlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2016- 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
…. 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
“The Assessment and Impact of Shopping Centres: Case study Lemar, Northern Cyprus“, Open House 
International, accepted for publication in Vol. 41 no. 4. 2016 (With Fasli, M., Erbilen, M.)( SSCI) 
“The Critical Lacuna Between New Contextually Juxtaposed and Free Style Buildings in Historic 
Settings”, Journal of Architectural Planning and Research (JAPR), Vol.32, Number 3, Autumn 2015.  
( With Doratli, N.) (SSCI) 
 “City Branding and Identity”, Procedia-Social and Behavior Sciences, Volume 35, Pages 293–300, 
2012. (With Doratli,N., Fasli, M.) (Scopus/ ISI Web of Knowledge) 
Bildiri: 
“Sustainable City Branding: Evaluating the Environmental Behavior of Slow City Citizens in Yeni 
Bogazici, North Cyprus”, The 5th World Sustainability Forum, 7–9 September 2015, Basel, Switzerland 
(Abstract available on conference website: http://www.sciforum.net/conference/wsf-5 ). 
( With Asilsoy, B., Erbilen, M.) 
“Culture as a Tool for City Branding: Redeveloping an Historic District as a Cultural Focal Point“, Ninth 
International Congress on Cyprus Studies, April 24-25, 2014, organized by the Center for Cyprus 
Studies (EMU) 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
‘A Review on the Design of New Buildings in Historic Settings:Harmonious Integration’, 
(together with Naciye Doratli), VDM Verlag, 2012 

ÖDÜLLER : 
….. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
MEKB 08-11 Lefkoşa Sur-içi – Girne Caddesi’ni Okumak: Morfolojik Değişim Süreci (1881-
2008), Start: March 2009, Duration: 18 months, Budget: 13,000 YTL (Project Member) (Type 
B research Project) Researchers: Doratli, N., Hoşkara, S., Fasli, M., Alpar Atun, R., Pulhan 
H, Riza,M. 

 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
Europa Nostra, Cyprus 

ÖĞRETİM ÜYESİ: Yard.Doç.Dr. Harun Sevinç 
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DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 213 Ecological Issues in Architecture  
ARCH 291 Architectural Design Studio – I 
ARCH 292 Architectural Design Studio – II 
ARCH 373 Life Safety in Buildings (Elective Course) 
ARCH/INAR/UDES 500 Master thesis (Postgraduate Course) 
ARCH 577 Solar Architecture (Postgraduate Course) 
ARCH 600 Ph.D. Thesis (Postgraduate Course) 
ARCH 699 Ph.D. Qualifying Exam (Postgraduate Course) 
FARC 142 Introduction to Design Technology 
UDES 598 Seminar (Postgraduate Course) 
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Lisans/Y. Lisans, Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin) – Federal Almanya, 1987-1993 
Doktora, Aachen Teknik Üniversitesi (RWTH Aachen) – Federal Almanya, 2002-2007 
Yard. Doç. Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi, 2007-2008 
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2008– 
 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Ofis - Architectural Office Savidis (Berlin), 1993-1995 
Ofis - Architectural Office Ripphausen (Baesweiler), 1995 
Ofis - Architectural Office Prof. Döhmen (Mönchengladbach), 1995 
Ofis - Architectural Office Minkus & Wolf (Köln), 1997 
Ofis - Architectural office Nölle & Saeftel (Köln), 1997-2003 
Ofis - Self-employed (freelance), 2004-2007 
 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
“Tourismusentwicklung an der Südwestküste der Türkei”, Geographische Rundschau – Science-
Magazine, January 2010, Pp. 48. (2010) 

“The Role of Dams in Drying Up Lake Urmia and Its Environmental Impacts on Azerbaijani Districts of 
Iran”, SAUSSUREA (ISSN: 0373-2525), 2016, Volume 6(1):PP. 54-65 (Co-authored by Ouria, M.), 2016 

 
Bildiri: 
“Future planning and design possibilities for tourism development areas and tourism facilities”, 
4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 22 – 27 
April 2008 in Antalya-Belek, Turkey (2008) 

“Sustainable housing development as a challenge for the missing climate protection policy of 
Northern Cyprus”, 6th International Sinan Symposium “Designing the Future”, 29-30 April 
2010, Trakya University, Faculty of Engineering and Architecture, Edirne, Turkey (2010) 

“Proposals for Climate-Protection Housing Estates for Northern-Cyprus”, ICCE 2010 – 10th 
International Conference on Clean Energy, 15-17 September 2010, Famagusta, North Cyprus 
(2010) 

“The Use of Renewable Energy in Residentials by means of PV-Systems for Approaching 
Sustainability”, SET 2013 – 12th International Conference on Sustainable Energy 
technologies”, 26-29 August 2013, Hong Kong (Co-authored by Najjaran, F.) (2013) 

“Architectural Quality approaching Integration with Thermal Collectors and Photovoltaics”, 
SET 2013 – 12th International Conference on Sustainable Energy technologies”, 26-29 
August 2013, Hong Kong (co-authored by Azami, A., Jahanara, A.) (2013) 
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“Integration Feasibility of Photovoltaic in Rector’s Office, EMU, Famagusta, North Cyprus”, 
SET 2013 – 12th International Conference on Sustainable Energy technologies”, 26-29 
August 2013, Hong Kong (co-authored by Azami, A., Jahanara, A., Sadeghi, A., Agahjani, N.) 
(2013) 

“Proper Utilization of Passive Solar Energy in Residential Buildings, North Cyprus”, ICCE 2014 
– 13th International Conference on Clean Energy, 08-12 June 2014, Istanbul, Turkey (co-
authored by Azami, A., Mirrezaei, A.) (2014) 

“Passive Cooling Strategies for Low-Rise Buildings in Hot and Arid Climate (A Case Study of 
Khartoum City of Sudan)”, ICCEAU 2017 – International Congress on World Contemporary 
Civil Engineering, Architecture and Urban Development, (co-authored by Osman, M., Hançer, 
P.), 06-07 March 2017, Dubai – UAE (2017) 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
“Tourism buildings on the coast of Southwest-Turkey: Future planning and design possibilities 
for tourism development areas and tourism facilities exemplified by the Kemer Region”, 
General Library of Technical University of Aachen + E-published by German Library Frankfurt 
a.M.), May 2007 

 
 
 
ÖDÜLLER : 
….. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
….. 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
Diverse construction projects (new construction, conversion) as project architect in different offices in 
Germany for instance 
 

 Kindergarden in Mönchengladbach (1995) 
 Multi-family house in Baesweiler (1995) 
 Two-family house with garage in Köln – Hausacker(2001) 
 Office-building in Köln-Ostheim (2003) 
 Conversion of an optician’s to pharmacy in Köln-Ehrenfeld, Venloer Street (2006-2007) 

 
ÜYELİKLER:  
Chamber of German Architects of Nordrhein-Westfalen (Land of the Federal Republic of Germany) – 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) 
 

  



 
57 

EK  Bölüm I    (1 – 4) 

ÖĞRETİM ÜYESİ: Yard.Doç. Dr. Öznem Şahali  
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design 
FARC 102 Introduction to the Design 
FARC 104 Graphic Comminucation II 
ARCH 235 Introduction to Tectonics of Structural Systems  
ARCH 236 Tectonics of Flexural Structures  
ARCH 337 Tectonics of Form Resistant Structures  
ARCH 392 Architectural Design IV 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2007  
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2009 
Doktora, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2015 
 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2007-2014 
Yarı zamanlı, Öğretim Görevlisi Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2014-2015 
Yard. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2015–  
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
…. 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
“Building Code Challenging the Ethics behind Adobe Architecture in North Cyprus” Science and 
Engineering Ethics. Published online first: DOI 10.1007/s11948-014-9533-0, (Co-authored by 
Hürol,Y.and Yuceer, H.). (2014). 
Bildiri: 
‘Use of tectonics elements in the concept of environmental sustainability’ 7th International seminar on 
vernacular settlements (ISVS-7) Re-assesment of Vernecular Architecture: theory and practice, 
İstanbul Technical University,Turkey,15-17 october (2014). 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
…. 
ÖDÜLLER : 
….. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
….. 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
 
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
INTBAU Cyprus 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Emre Akbil 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 392 Architectural Design Studio IV 
FARC 142 Introduction to Design Technology 
ARCH 416 Professional Issues in Architecture 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2001  
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2003 
Bauhaus Yüksek Lisans Sertifikası, Bauhaus-Dessau Kolleg, 2005 
Doktora Adayı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2003-… 
 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2001-2004 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2005-2007 
Uluslararası Araştırmacı, Bauhaus-Dessau Foundation, 2005 
KTMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği 2012-2016 
Kurucu Üye ve Proje Takım Üyesi, Imaginary Famagusta (IF) İnsiyatifi, 2012-…  
Yayın Kurulu Başkanı, KTMMOB Mimarlar Odası, 2014-2016 
Yayın Kurulu Üyesi, KTMMOB Mimarlar Odası, 2014-2017 
Yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2009- …  
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Mimar, Direktör, Etika Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu 2007- 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
……. 
 
Bildiri: 
“Flowing Bodies: Transgressors of the Symbolic Foundation”, 7th International Literature and 
Humanities Conference, Inscriptions in the Sand (an arts and culture festival), Famagusta, North 
Cyprus. (2004) 
“Beneath the Face”, Reviewing humanness: bodies, technologies and spaces, EASST 2006 
Conference, 23-26 August Lausanne (2006). 
“Hands-on Famagusta Project”, (with Socrates Stratis), Autonoma Conference, Onasis Cultural Center, 
Atina (2016) 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
 Akbil, Emre, Transformtive Themes: Advocating for Commons that Act Across Divided Territories, in 
Guide to Common Urban Imaginaries, ed. Socrates Stratis, Jovis Verlag, Berlin (2016). 
 Akbil, Emre, Engaging Roundtable: Transition from the Bi-communal Alliancesto the ‘Pluriverse’ of 
Potential Collectives, in Guide to Common Urban Imaginaries, ed. Socrates Stratis, Jovis Verlag, Berlin 
(2016). 
 Akbil, Emre, “The Ontological (Dis)embodiment of Space”, in Mediations in Cultural Spaces: Stucture, 
Sign, Body, ed. John Wall, Cambridge Scholars Publishing (2008). 
Can E., Akbil E., Moceri T., Informal Strategies for Transnational Urbanism, in TRANSNATIONAL 
SPACES, ed. Regina Bittner, Wilfred Hackenbroich, Kai Vockler, Jovis, Berlin (2007).  
 Akbil, E., Esra Can, Toni Moceri, “Carnival in Laleli”, in TRANSNATIONAL SPACES, ed. Regina 
Bittner, Wilfred Hackenbroich, Kai Vockler, Jovis, Berlin (2007).  
Edited Book of Collected Works for Bauhaus Kolleg VI Transnational Spaces. Bauhaus Dessau 
Foundation, Dessau (2005) (Co-edited with: Emre Akbil, Aida Miron, Toni Moceri, Thiago Soveral).  
 
ÖDÜLLER : 
Mimari Yarışma Ödülü, 2015: 3.lük ödülü, Lefkoşa Girne Kapısı ve Çevresi Kentsel Tasarım ProjesiÖ 
KTMMOB Mimarlar Odası, Lefkoşa (mimarlar: Emre Akbil, Esra Can Akbil, Erçim Uluğ). 
Europa Nostra Award for Conservation, 2014: Lefkoşa Ara Bölgede yer alan Home for 
Cooperation/Dayanışma evi projesi Lefkoşa Ara Bölgesinin Korunması ve Canlandırılması için 
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oluşturduğu örnek ile ödüle layık görülmüştür. (mimarlar: Giorgos Psaltis, Emre Akbil, Esra Can Akbil, 
Tonia Zissimu, Giorgos Zissimu, Munevver Ozgur Ozersay)  
Mimari Yarışma Ödülü, 2008: Mansiyon Ödülü, Dr. Fazıl Küçük Anı Müzesi Yarışması, KTMMOB 
Mimrlar Odası, Lefkoşa (mimarlar: Emre Akbil, Esra Can Akbil, Ahmet Akbil)  
Mimari Yarışma Ödülü, 2007: 1.lik ödülü KKTC Cumhubaşkalığı İdari Ofisleri Yarışması, KTMMOB 
Mimarlar Odası (mimarlar: Emre Akbil & Esra Can)  
Mimari Yarışma Ödülü, 2000: 2.lik ödülü, Architectural Competition Award: Cafeteria Project of EMU 
Faculty of Architecture, 1st Award from the Competition for the Memory of Ahmet Vural Behaeddin, 
Gazimagusa, TRNC, 2000, (2nd Prize)  

 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
 Proje Takım Üyesi, “Hands-on Famagusta Project”, Imaginary Famagusta (IF) İnsiyatifi, Hands-on 
Famagusta Projesi, (project in collaboration with Laboratory of Urbanism, University of Cyprus (LU2CY), 
Imaginary Famagusta (I.F.), and ALA/Stratis. www.handsonfamagusta.com, 2012-2017. (Project 
funded by USAID, UNDP-ACT through Mahallae Platform, and EU through Grow Civic-Active 
Citizenship Mechanism with in-kind contributions of UCY). 
 Ülkesel Fizik Plan Üzerine, KTMMOB Araştırma-İnceleme Çalışması (Can Kara, Ercan Hoşkara, Onur 
Olguner ile birlikte) 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
Etika Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu bünyesinde çalışılmış çeşitli konut yapıları 
Dayanışma Evi Projesi, Lefkoşa Ara Bölge 
 
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Esra Can Akbil 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 391 Architectural Design Studio III  
FARC 103 Graphic Communication I  
FARC 101 Basic Design Studio 
FARC 102 Introductory Design Studio 
ITAS 101 Temel Tasarım Atölyesi 
ITAS 102 Tasarıma Giriş Atölyesi 
ITAS 103 Grafik Anlatım I 
ITAS104 Grafik Anlatım II 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1999  
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2001 
Bauhaus Yüksek Lisans Sertifikası, Bauhaus-Dessau Kolleg, 2005 
Doktora Adayı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2002-… 
 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1999-2004 
Uluslararası Araştırmacı, Bauhaus-Dessau Foundation, 2005 
Kurucu Üye ve Proje Koordinatörü, Archis İnterventions_Cyprus (ARCHIS SEE NETWORK) 2010-… 
Kurucu Üye ve Proje Takım Üyesi, Imaginary Famagusta (IF) İnsiyatifi, 2012-…  
Yayın Kurulu Sekreteri, KTMMOB Mimarlar Odası, 2014-2017 
Yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2006 - …  
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Mimar, Direktör, Etika Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu 2007- 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
 Can Akbil E., Hoskara S., Psalitis G., “Fostering peace and co-operation in Cyprus: two projects” in 
Boundaries: Architectures of Peace / Architetture di pace, Index issue n. 3, January - March 2012, Italy.  
 Can Akbil E., Hoskara S., Psalitis G., “Post-Conflict Planning: Archis Interventions Cyprus” SEE Insert: 
Archis Interventions in South East Europe in Volume: Architecture of Peace, vol. 26 n.3, 2010, Stichting 
Archis, Netherlands.  
 
Bildiri: 
 “From Conflict to Reconciliation: Heritage Conservation in the Cyprus UN Buffer Zone” with Giorgos 
Psaltis, in Catastrophe and Challenge: Cultural Heritage in Post-Conflict Recovery, 5-7 December 2016, 
Cottbus, Germany.  
 Davetli Konuşmacı: ALEPPO: Strategies to Rebuild, Conference, 22 April 2016, DAZ, Berlin. 
 Davetli Konumacı: 5th International Symposium and Workshop of the International Association of 
People Environment Studies (IAPS), “Innovative Approaches to Presentation Techniques for 
Participatory Projects in (Post) Conflict Areas”, Borders: Conflict and/or Potential – Experiencing 
Nicosia, 28 and 31 October 2015 Bedestan, Nicosia.  
 Key Note Speech: “Imagine Famagusta! Encouraging common visions for a post-conflict city”, with 
Socrates Stratis, in BUILD PEACE 2015, www.howtobuildpeace.org Bedestan, Nicosia.  
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
 Can Akbil E., Interviewed by Wimmer L., “Discussing Aleppo”, in Strategies to Rebuild Aleppo, edited 
by Fansa M., Simon C., Wimmer L., Berlin (2016).  
 Can Akbil E., Mutman D., Psalitis G., Voeckler K., “Divided Cities and Building Dialogue: Community 
Centers in Mostar, Mitrovica and Nicosia” in edited book SEE: Urban Transformation in Southeastern 
Europe, edited by Kai Voeckler, Erste Foundation Series Volume 2, Berlin (2013).  
 Can Akbil E., Hoskara S., Psalitis G., “Towards a Third Space: Dipkarpaz/Rizokarpaso” in edited book 
SEE: Urban Transformation in Southeastern Europe, edited by Kai Voeckler, Erste Foundation Series 
Vol. 2, Berlin, (2013).  
 Can E., Akbil E., Moceri T., Informal Strategies for Transnational Urbanism, in TRANSNATIONAL 
SPACES, ed. Regina Bittner, Wilfred Hackenbroich, Kai Vockler, Jovis, Berlin (2007). 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 Akbil, E., Esra Can, Toni Moceri, “Carnival in Laleli”, in TRANSNATIONAL SPACES, ed. Regina 
Bittner, Wilfred Hackenbroich, Kai Vockler, Jovis, Berlin (2007).  
Edited Book of Collected Works for Bauhaus Kolleg VI Transnational Spaces. Bauhaus Dessau 
Foundation, Dessau (2005) (Co-edited with: Emre Akbil, Aida Miron, Toni Moceri, Thiago Soveral)  
 
ÖDÜLLER : 
Mimari Yarışma Ödülü, 2015: 3.lük ödülü, Lefkoşa Girne Kapısı ve Çevresi Kentsel Tasarım ProjesiÖ 
KTMMOB Mimarlar Odası, Lefkoşa (mimarlar: Emre Akbil, Esra Can Akbil, Erçim Uluğ). 
Europa Nostra Award for Conservation, 2014: Lefkoşa Ara Bölgede yer alan Home for 
Cooperation/Dayanışma evi projesi Lefkoşa Ara Bölgesinin Korunması ve Canlandırılması için 
oluşturduğu örnek ile ödüle layık görülmüştür. (mimarlar: Giorgos Psaltis, Emre Akbil, Esra Can Akbil, 
Tonia Zissimu, Giorgos Zissimu, Munevver Ozgur Ozersay)  
Mimari Yarışma Ödülü, 2008: Mansiyon Ödülü, Dr. Fazıl Küçük Anı Müzesi Yarışması, KTMMOB 
Mimrlar Odası, Lefkoşa (mimarlar: Emre Akbil, Esra Can Akbil, Ahmet Akbil)  
Mimari Yarışma Ödülü, 2007: 1.lik ödülü KKTC Cumhubaşkalığı İdari Ofisleri Yarışması, KTMMOB 
Mimarlar Odası (mimarlar: Emre Akbil & Esra Can)  
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
 Proje Koordinatörü, “Mapping Karpas Project”, Archis İnterventions_Cyprus, 2012-2013 (Project 
funded by Knowledge Innovation Grant by Management Center, NGO Support Center Nicosia in 
partnership with UNDP-ACT and Erste Foundation, Germany). 
 Proje Koordinatörü, “The Third Space: Dipkarpaz/Rizokarpaso Project”, Archis İnterventions_Cyprus, 
2012-2013 (funded by Erste Foundation, Germany). 
 Proje Takım Üyesi, “Hands-on Famagusta Project”, Imaginary Famagusta (IF) İnsiyatifi, Hands-on 
Famagusta Projesi, (project in collaboration with Laboratory of Urbanism, University of Cyprus (LU2CY), 
Imaginary Famagusta (I.F.), and ALA/Stratis. www.handsonfamagusta.com, 2012-2017. (Project 
funded by USAID, UNDP-ACT through Mahallae Platform, and EU through Grow Civic-Active 
Citizenship Mechanism with in-kind contributions of UCY). 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
Etika Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu bünyesinde çalışılmış çeşitli konut yapıları 
Dayanışma Evi Projesi, Lefkoşa Ara Bölge 
 
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Cenk Atun 

 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 391 Architectural Design Studio III 
ARCH 292 Architectural Design Studio II 
ARCH  492 Graduation Project  
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, DoğuAkdenizÜniversitesi,1998 
YüksekMimar,OrtaDoğuTeknikÜniversitesi, 2002 
Yarı-zamanlıÖğretimGörevlisi, DoğuAkdenizÜniversitesi 2015-2017 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Lefkoşa Türk Belediyesi- Belediye Tİyatro Proje Tasarımı 
 
UNDP-PFF İskele Bandabuliya Binasının Yeniden Yapılandırma ve yeniden İşlevleştirme Projesi. 
 
YAYINLAR:  
……… 
 
ÖDÜLLER : 
 
-Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Yerleşkesi Genel Yerleşim Planı Fikir Proje Yarışması. 3. 
Lük ödülü 2008 
-Vakıflar Bankası LTD. Genel Müdürlük ve Merkez Şube Binası Ulusal Özel Mimari Proje Yarışması. 
3.lük ödülü 2009 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
 Gölyaka (Bolu / Düzce) Kasabasının büyük 1999 debremi sonrası yeniden planlama ve yapılandırma 
proje çalışması.  (ODTU) 1999 
Laguna Sahil Yolunun rekreasyon alanı olarak Tasarım ve Düzenlenme Projesi. DAÜ-Mağusa 
Belediyesi) 1998 

 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
 
-Mehmet Aldemir Evi Gönyeli 2005 
-Emine Saydam Evi Edremit 2009  
-Buğrak Kaygısız Evi Gönyeli 2007  
-Nuri Erhat Evi 2003 
-İskele Bandabuliya Yenileştirme Projesi  İskele 2009 
-Veli Antaş Evi Demirhan 2009  
-AKM İlave Projesi Lefkoşa 2008 
-Fevzi Yeşiladaya ait apt. Tipi konut Tuzla Mağusa 2008 
-Turgay Ersalıcı ve Halil Kahraman Ofis Binası  Lefkoşa 2010  
-LTB Tiyatro Binası Lefkoşa 2007  
-Okan Ersan Evi Lefkoşa 2009  
-Orhan Oktay İlave Konut Projesi Köşlüçiflik Lefkoşa 2007 
-Salih Pakarı Evi Ergazi İskele 2007 
-Gülten Şevket Evi Demirhan 2007  
-Altınbaş Holding Genel Md. Binası (CreditWest)Lefkoşa 2005 
-Burhan Atun konut İlavesi Gönyeli Lefkoşa 2009  
-Mehmet Kesbiç’e ait Mobilya Fabrika Binası Alayköy Lefkoşa 2009 
-Nevhiz Özer Evi Ağırdağ 2010  
-Mustafa Atun Evi Balabayıs Girne 2010  
-Barış Saydam Evi Edremit Girne 2010 
-Ayhan Avunduk Evi Zeytinlik Girne 2011 
-Halil Özgüvenel Apt. ilavesi 2005 
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-Nazım Temizsoya Apt. nın Yutr binasına dönüştürülmesi Lefkoşa 2006 
-Şengül Kahraman ve Turgay Ersalıcı’ya ait dükkan/ofis/ konut (Akdeniz Karpaz Üniversite Binası) 
Projesi K.Kaymaklı Lefkoşa 2009 
-Solmaz Karadağ İkiz Evi Projesi Ortaköy Lefkoşa 2012 
-Gönyeli Belediyesine ait Akbelenk Sk. Çocuk Parkı Tasarımı Gönyeli Yenikent Lefkoşa 2013 
-Recep Yüksel Dükkan Projesi  K.Kaymaklı Lefkoşa 2013 
-Nuriye Aremek İkiz Evi Projesi  Yenikent/Gönyeli Lefkoşa 2013 
-Ufuk Aykara İlave konut Projesi K.Kaymaklı Lefkoşa 2014 
-Mehmet ve Aysın Çalıcı Evi Gönyeli Lefkoşa 2014 
-Şifa Nesimoğlu Evi Projesi  Zeytinlik Girne 2014  
-Ayfer ve Ahmet Özkaramanlı Apt. Projesi Hamitköy Lefkoşa 2014 
-Fatma Elagöz Evi Ozanköy Girne 2015 
-Mehmet ve Meryem Zorba Evi Çatalköy Girne 2015 
-Menteş Zorba Evi Çatalköy Girne 2015 
-Alsancak Belediyesi Milli Park Sosyal Tesis ve Rekreasyon alan Düzenleme Projesi Alsancak Girne 
2016   
-Taner Derviş ve Forman Development LTD. Dükkan ve Apt. Projesi Yenişehir Lefkoşa 2016 
 
ÜYELİKLER:  
MimarlarOdası, KuzeyKıbrıs 
 
ÖĞRETİM ÜYESİ: Mustafa Batıbeniz 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design Studio  
FARC 102 Introductory Design Studio 
FARC 103 Graphic Communication I 
ARCH 292 Architectural Design Studio II 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch, Eastern Mediterranean University, (2004-2009) 
MA in photography, London Metropolitan University, (2009-2010) 
Phd, Department of architecture, Eastern Mediterranean University,(2014-present) 
 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 2013–present  
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
……….. 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
 
Bildiri: 
……… 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
 
ÖDÜLLER 
………. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
Union of Chambers of Cyprus Turkish Engineers and Architects (KTMMOB)-Chamber of Architects 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Nilay Bilsel 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design Studio  
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch., Eastern Mediterranean University, 2010 
MSc Advanced Architectural Studies, Bartlett School of Architecture, UCL, 2009 
PhD, Eastern Mediterranean University, 2017 
 
Part-time lecturer, Eastern Mediterranean University, 2016-2017  
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
……… 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
Bilsel, N., 2017. Education under the shadow of politics: school buildings in Cyprus during the British 
colonial period, Paedagogica Historica, vol. 53. (Co-author:  Dincyurek, O.) 
 
Bildiri: 
Bilsel, N., 2014. Mediating power in British Colonial Architecture: Post 1931 Cyprus, IASTE Working 
Paper Series, vol.256, 47-48. (Co-author:  Dincyurek, O.) 
 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
 
ÖDÜLLER 
………. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
…… 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
……. 
 
ÜYELİKLER:  
Member of Kibris Teknik, NGO 
INTBAU Cyprus 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Zeref Birsel 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ITAS 104 Graphical Drawing II 
ITAS 103  Graphical Drawing I 
ITAS 201 Interior Design Studio 
FARC 101 Basic Design Studio  
FARC 102 Introductory Design Studio 
FARC 306 Interior Design for Architects (elective) 
FARC 103 Graphic Communication I 
FARC 104 Graphic Communication II 
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch., Eastern Mediterranean University, 1998 
M.Arch, Cyprus International University, 2011 
Lecturer, Cyprus International University, Cyprus, 2007-2012 
Part-time lecturer, Cyprus International university, Cyprus, 2013-2014 
Part-time lecturer, Eastern Mediterranean University, 2013-2014  
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Nilgün Cömert N&Art Interior designing office, 1997 
İbrahim Yalçın Architectural designing office, 1997 
Levent Construction Şti, 1988 
Karaca Point (istanbul), 1999 
911 architectural office (designing and producing furniture), 2003  
Work for homestore and point karaca (İstanbul)( Designing of  Home Store shops in the Turkey), 2000-
2003 
if’ Mimarlık tasarım ve dekorasyon (TRNC) (Office & shop), 2004- 2007 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
Assessment of traditional housing design principles in relation to climatic conditions of Northern Cyprus; 
case studies from Hisarüstü Lefkoşa, Kerpiç (2008). 
 
Bildiri: 
“Interpreting the Changing Architectural Values of Housing in North Cyprus”, XXXVI IAHS World 
Congress on Housing Science, Santander, Spain, October 2010. (Co-author: Çeliker, A.Çelik, D.) 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
2009-10 Summer UNDP - Data Collection, (Hülya Yüceer, Zalihe Kurtuluş, Devran Öztunç, Asya Vahip, 
Fatoş Sarı, Deniz Sarı, Zeref Birsel)- Field Assistant The UNDP Programme for the Future is currently 
undertaking an inventory study on the cultural heritage of Cyprus which involves data collection of the 
sites. (EU project). 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) - Chamber of Architects, 1998 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Şifa Arı Demircioğlu 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 384 Rhino for Architects 
ARCH 385 Digital Communication in Architecture 
ARCH 381 Computer Graphics Using Architectural Desktop 
ITAS 104 Graphic Communication II 
ITAS 213 Presentation Techniques 
ITAS 381 3D Modelling and Rendering in Computer 
ITAS 385 Rhino for Interior Architects 
INAR 381 Computer 3D Model and Rendering 
IDES 203 Graphic Communication for Industrial Designers 
IDES 282 CAD for Industrial Designers 
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch., Eastern Mediterranean University, 2005 
M.Arch in CAD and Postmodernism, The University of Wolverhampton, 2006 
Part-time Instructor, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 2007-present 
Part-time Instructor, Cyprus International University, North Cyprus, 2014-2015 
Part-time Instructor, European University of Lefke, North Cyprus, 2015-present 
 
 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
 
Atelier M Architectural Office, Nicosia, Cyprus, 2006-2009 
Own Architectural Office, Nicosia, Cyprus, 2006-present Some of Designed-Constructed projects: 
Ertan Kizmazoglu’s house project design and 3d model 
Huseyin Kizmazoglu’s house project design and 3d model 
Ali Ari’s house project, Ali & Ahmet Ari’s apartment project 
Aynur Alaminyolu’s house project, Salih Alaminyolu’s site division project 
Agah Necat’s Fabric project design and 3d model 
Bayram Guclu’s apartment project 
Fatos Nihat’s apartment project design and 3d model 
Umit Veli’s twin villas project design and 3d model 
Zelis-Halim Kahveciler’s interior home design 
Erten Necat’s house project Eral Necat’s villa project design and 3d model 
Nursu Ticaret Ltd. water production fabrique project 
Ediz Menguc’s villa project design and 3d model 
Emine Tokkan’s fabrique project design and 3d model 
Jet Gaz building facade design and 3d model 
Dilek-Kemal Emin interior house design and 3d model 
Omag fabric project 
Cyprus Life Hospital façade design 
Gunay Caklioglu Shopping centre and apartment project and 3d model 
Kuzey Pharmacy project  
Bahir Cetinkaya’s house project 
 
 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
 
Post-Modernism and CAD (Computer Aided Design), September 2006 
 
Bildiri: 
……… 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
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………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
ÜYELİKLER:  
Union of Chambers of Cyprus Turkish Engineers and Architects (KTMMOB)-Chamber of Architects, 
2005 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Halide Eroğul 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design Studio 
FARC102  Introductory Design Studio 
IDES 291  Interior Design Studio 
ITAS 101 Basic Design Studio 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch  Eastern Mediterranean University 
March Eastern Mediterranean University 
Ph.D.in progress Eastern Mediterranean University 
 
Teaching Assistant, Eastern Mediterranean University, 2005-2008 
Senior Lecturer, Girne American University, North Cyprus, 2008-2010 
Part-time Instructor, Eastern Mediterranean University, 2013-present 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
 
2004      Atakara Architecture and Engineering Office/ Jens Prüm Architectural Office 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
“Questioning the Tradition of Spaces & Traditional Spaces in the Cypriot Settlements: The Case of 
Lapta, North Cyprus”, Traditional Dwellings and Settlements Review Working Paper Series, Vol.217, 
(2008), (Co-authored by Orcunoglu,H.,Pulhan,H), (http://arch.ced.berkely.edu/research/iaste/wps.htm) 
 
Bildiri: 
 
“Designing Houses for Change: Understanding of Mass Housing Developments in the City of Girne, 
North Cyprus” (Proceedings of XXXIII IAHS World Congress, Pretoria, South Africa,  (CD-ROM), 
(2005), (Co-authored by H. Pulhan, H. Orcunoglu). 
“Evaluation of Traditional and Recent Residential Environments From  User’s Point of View: The Case 
of Ozanköy, North Cyprus”, ENHR, European Network for Housing Research Conference, Rotterdam, 
Netherlands, (2007), (Co-authored by Orcunoglu, H., Oktay, M). 
 “Sustaining a Unique Rural Settlement–Dip Karpas Village In North Cyprus–Through Revitalization.” 
Dipkarpaz Revitalization Project Team: Sebnem Hoskara*, Naciye Doratlı, Mukaddes Fasli, Resmiye 
Alpar, Kamil Guley, Esra Can, Makbule Oktay, Halide Orcunoglu, EMU Faculty of Architecture 
“Girne’deki Geleneksel Türk Kahvehaneleri ve İç Mekansal Organizasyonlarının İrdelenmesi”, II. Ulusal 
İç Mimarlık Sempozyumu, Mimar Sinan Universitesi, İstanbul, Türkiye, (2010), (Co-authored by Yücel 
Besim , D., Eroğul, H., Karaderi, Ş). 
“The Myths and Traditions in the Making of Spaces: The Case of Municipal Market, ‘Bandabuliya’ in 
Cyprus”. Biennial IASTE Conference, 4-7 October 2012, Portland, Oregon, U.S.A. (Co-authored by 
Eroğul,H., Pulhan, H). 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
Cyprus Turkish Chamber of Architects 
IASTE-International Association for the Study of Traditional Settlements 

http://arch.ced.berkely.edu/research/iaste/wps.htm
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Cem Kara 

 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 104 Graphic Communication II 
ARCH 281 Computer Aided Design 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch., Eastern Mediterranean University, 1997 
Msc Bs., Middle East Technical University, Turkey, 2001 
Student Assistant, Eastern Mediterranean University, Cyprus, 1997 
Part-time Instructor, Eastern Mediterranean University, 2003–present  
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
EU Project Construction of facilities for nature protection North Cyprus NATURA 2000 project (design) 
2009 
Architectural design competition.Vakiflar Bank Cyprus Headquarters and Nicosia Bank Building (First 
Price) April, 2008 
Architectural Design Competition Dr Fazıl Küçük Museum (First price) February, 2008  
Freelance Architect (Several Architectural projects, in Northern Cyprus) 2003 - present 
Mangan Granite& Marble Construction Company Ankara part time architect  (3d Visualization and 
design) 1999-2003 
Competition of Adnan Menderes Airport  Turkey Yakup Hazan Assoc.(3D Presentation) (1st  Price) 
(2months) 1998  
Competition of Ankara Esenboga Airport  Turkey Yakup Hazan Assoc. (3D Presentation) (2st  Price) (2 
months) 1998  
EMU Academic Staff Housing Competition Assoc.Prof.Dr  Derya Oktay (3D Presentation) (3nd Price) 
(2 months) 1997  
Training Experience: Blitzgold Assoc. Architectural Office London 1 Month, 1996 
Training Experience: Mesa İzmir Bostanlı Emlak Bank Housing İzmir 1 Month, 1995  
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
 
Bildiri: 
……… 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
 
ÖDÜLLER 
………. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
 
Union of Chambers of Cyprus Turkish Engineers and Architects (KTMMOB) - Chamber of Architects, 
1997 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Kemal Kasapoglu 

DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design Studio 
FARC 102 Introductory Design Studio 
FARC 103 Graphic Communication I 
FARC 104 Graphic Communication II 
FARC 106 Freehand Drawing and Rendering 
ARCH 291 Architectural Design Studio I 
ARCH 213 Ecological Issues In Architecture 
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
 
B.Arch., Eastern Mediterranean University, 2006 
M. Arch., in Advanced Architectural Studies, The University of Sheffield, 2008 
 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Eastern Mediterranean University, 2013–present 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Near East University, 2014–present 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
 
Atelier-M Cyprus Architecture, engineering, consultancy office Architect, 2006 October – 2007 August 
Private housing projects  
Supermarket with front square and surrounding landscape for Cyprus International University 
Sports complex for Cyprus International University 
Resort complex of various accommodation types with the collaboration of an architecture company from 
London. 
Competition Project: Administrative office building for the Presidency of Turkish Republic of Northern 
Cyprus ( Honourable Mention) 
Freelancer Architect, 2006–present 
Private housing projects, Interior design projects 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
Bildiri: 
……… 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
 
Union of Chambers of Cyprus Turkish Engineers and Architects (KTMMOB) - Chamber of Architects, 
2006 
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ÖĞRETİM ÜYESİ:  Sertaç İlter 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 142 INTRODUCTION TO DESIGN TECHNOLOGY 
ARCH 347 ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS AND MATERIALS III 
ARCH 491 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO V  
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2002 
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2006 
Doktora, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2006- 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2004-2010 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2011- 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.): 
AGA Development (Mimar) 
Dönüm Construction (Mimar/ Işveren) 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
Ilter, S., Vural, S.M., “Cross Method and Design Process for DSF”, Open House International, Vol. 42, 
No. 04, 2017. (in print) 
 
Bildiri: 
“FROM SURFACES TO SPACES: INTEGRATING THE IN/OUT AND BEYOND”, Architecture and 
Phenomenology, Technion Haifa, Israel, (May 2007) (co-authered by Yara Saifi) 

“TOWARDS A SUSTAINABLE CITY IN FAMAGUSTA: INTEGRATING THE CITY WITH ITS 
HISTORICAL WATERFRONT”, GaziMagusa Symposium, Eastern Mediterranean University, North 
Cyprus, (June 2007) (co-authered by Yara Saifi, Enver Kolac, Can Kara and Fodei M. Conteh) 

 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
 
ÖDÜLLER : 
….. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
….. 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
Gürsel Tokatlıoğlu’na Ait Konut Projesi/ Girne (2006) 
Rüyan Tokatlıoğlu’na Ait Konut Projesi/ Girne (2007) 
Northshore Construction Company’e Ait Konut Projesi/ Girne (2009) 
Northshore Construction Company’e Ait Konut Projesi/ Girne (2009) 
Mehmet Altunay ve Feride Altunay’a Ait Konut Projesi/ Girne (2010) 
DAÜ Öğrenci Hizmet Binası/ DAÜ Kampüsü, K.K.T.C (2011) 
Meryem ve Umut Gürtunç’a Ait Konut Projesi/ Girne (2016) 

 
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
The International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism (INTBAU) Kıbrıs 
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ÖĞRETİM GÖREVLSİ: Erdaş Kuruç  
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 281 Computer Aided Design-I (Doğu Akdeniz Üniversitesi) 
ARCH 385 Digital Communication in Architecture (Doğu Akdeniz Üniversitesi) 
MİM 111 Mimari Çizim I (Girne Amerikan Üniversitesi) 
MİM 112 Mimari Çizim II  (Girne Amerikan Üniversitesi) 
ARC 211 Digital Design and Presentation I (Girne Amerikan Üniversitesi) 
ARCT 421 Visual Design with Computer Aided Presentation (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) 
MİM 205 Bilgisayar Destekli Tasarım (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) 
MİM 206 Bilgisayar Destekli Tasarım II (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) 
ARCT 205 Computer Aided Design I (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) 
ARCT 206 Computer Aided Design II (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2001  
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2003 
Doktora, Girne Amerikan Üniversitesi, halen devam etmekte 
 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2001-2007 
Yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2008-  
Yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi, Girne Amerikan Üniversitesi, 2012-2017  
Yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2015- 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
TD Mimarlık Ofisi 2001 
Sn. Dagyaran’a ait konut projesi 2002 
New Hope Estates’e ait konut projesi 2004 
Sn. Ersoz’e ait konut projesi 2007 
Frontier Log Homes’a ait ahşap ev projesi 2005 
Piya Construction’a danışmanlık hizmeti 2006-2010 
Sn. Tosunoglu’na ait konut projesi 2008 
Sn. Çobanoğlu’na ait konut projesi 2017 
 
YAYINLAR:  
“The Effects of CAD on Architectural Developments in Presentation and Space Conception.”, Kıbrıs 
(yayınlanmamış yüksek lisans tezi), (2003) 
 
ÖDÜLLER : 
….. 
 
ÜYELİKLER:  
Mimarlar Odası, Kuzey Kıbrıs 
Uluslararası Kalkınma Derneği, Lefkoşa  
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Ceren Kürüm 

 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design Studio 
FARC 113 Introduction to Design 
FARC 114 Human and Socio-Cultural Factors in Design 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch, Eastern Mediterranean University, 2005 
M.Arch, Eastern Mediterranean University, 2009 
PhD, Katholieke Universiteit Leuven, (Expected in 2016) 
 
Teaching Assistant, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 2006 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 2014-2015  
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Department of Planning and Construction, North Cyprus, 2007-2009 
Department of Antiquities and Museums, North Cyprus, 2013 - ongoing. 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
 
Bildiri: 
"Appropriating the Hostile into Familial" paper presented at the 8th International Graduate Researches 
Symposium: Domesticity, Dwelling and Architectural History, Middle East Technical University, 
Ankara, Turkey, 12-13 December 2013. 
Poster presented at the EAHN Second International Meeting, Brussels, Belgium, 31 May - 3 June 
2012. 
"Modernity Negotiated: Vernacular-Modern Houses of Rural Cyprus" paper presented at the 6th 
International Symposium on Vernacular Settlements, Eastern Mediterranean University, Famagusta, 
North Cyprus, 19-21 April 2012. 
"How 'other' was the 'other'? Home Reconstructed in the House of 'The Other Cypriot" paper 
presented at PRIO Cyprus Annual Conference: Conflicts and Values of Heritage, Buffer Zone, 
Cyprus, 12-13 November 2010. 
"Reconstructing 'Home' in the House of 'the Enemy': Post-War Dwelling Practices in North Cyprus", 
paper presented at Home, Migration and the City: New Narratives, New Methodologies. Linkoping, 
Sweden, 6-10 August 2010. 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
 
ÖDÜLLER 
………. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) - Chamber of Architects, 2005 
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EK  Bölüm I    (1 – 4) 

ÖĞRETİM ÜYESİ: Onur Olguner 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 291 Architectural Design Studio I 
ARCH 292 Architectural Design Studio II 
ARCH 491 Architectural Design Studio V 
ARCH 416 Professional Issues in Architecture 
MARCH 594 Legal Managerial Aspects of Architectural Practice 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B. Arch., Middle East Technical University, 2007 
M.Sc. in Building Energy & Environmental Performance Modeling – Cardiff University, 2010 
 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, European University of Lefke, North Cyprus, 2011–2011 (one 
semester) 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Eastern Mediterranean University, 2012–present 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Olguner Mimarlık Ofisi 2008- 
Board Member, The Union of the Chambers of Cyprus Turkish Engineers and Architects - Chamber of 
Architects, Nicosia, Cyprus, 2012-2013 
Municipal Council Member / Technical Committee Coordinator, Nicosia Turkish Municipality, 
2013-2014 
Municipal Council Member / Technical Committee Coordinator, Nicosia Turkish Municipality,  
2014- 
Board Member / (Responsible for Projects), Cyprus Turkish Orthopedically Disabled Association, 
2014- 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
Bildiri: 
……… 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
Onur Olguner Tasarım Stüdyosu bünyesi altında uygulanmış çeşitli yapılar 
 
ÜYELİKLER:  
Union of Chambers of Cyprus Turkish Engineers and Architects (KTMMOB) - Chamber of Architects, 
2007 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Ahmet Özenç 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 103 Graphic Communication I  
ARCH 391 Architectural Design Studio III 
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch, Eastern Mediterranean University,2010 
M.Sc in Architecture, Politecnico di Milano, 2013 
Teaching Assistant, Politecnico di Milano, Italy, 2012-2013 
Parttime Instructor, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 2015–present 
 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
GAD, Global Architectural Development, Istanbul, Turkey, 2013-2014 
TAM Design & Construction, Istanbul, Turkey, 2014-2015 
Studio Bondo, Istanbul, Turkey, 2015 
Antre Design, North Cyprus, 2015–present 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
Bildiri: 
……… 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
ÜYELİKLER:  
UTCCTEA Chamber of Architects (KTMMOB) - Chamber of Architects, 2010 
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EK  Bölüm I    (1 – 4) 

ÖĞRETİM ÜYESİ: Ali Sarıyel 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 492 Architecture Graduation Project 
UDES 591 Architectural Design I 
UDES 592 Design in Traditional Context 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch., Eastern Mediterranean University, 1999 
M.Arch. in Arcitectural Design, Yıldız Technical University, 2001 
Part-time Instructor, Eastern Mediterranean University, 2003-2004 
Part-time Instructor, Eastern Mediterranean University, 2013-present 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Architect, Ziya Necati Ozkan Architectural Office, Nicosia, Cyprus, 2003-2004 

 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
Bildiri: 
……… 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
 
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) - Chamber of Architects, 1999 
 
 
  

     Architect, Famagusta Municipality – Department of Projects, Famagusta, Cyprus, 2004-present  
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EK  Bölüm I    (1 – 4) 

ÖĞRETİM ÜYESİ: Mehmet Sinan 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 291 Architectural Design Studio II 
FARC 104 Graphic Communication II 
 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch, Middle East Technical University, Ankara, Turkey 2003 
M.Arch, Eastern Mediterrenean University, Famagusta, Cyprus 2015 
 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Eastern Mediterranean University, 2014-present 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
 
Concept Design Architectural Office, Dublin, Ireland, Design and Technical office duties, 2004-2005 
Renaissance Construction, Perm, Russia, Technical office duties, 2006 
Çankiri İnsaat (Construction) Co., Ankara, Turkey, Architect, Technical office duties, 2006-2007 
Midek Mingü AŞ, Architect, Design and application, 2009-2010 
Sade Mimarlık (Architectural Office), Architect, Partner, 2010 - 2012 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
Bildiri: 
……… 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
 
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) - Chamber of Architects, 2003 
 
  



 
78 

EK  Bölüm I    (1 – 4) 

ÖĞRETİM ÜYESİ: Gaye Şenyaşa 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 102 Introductory Design Studio  
ARCH 291 Architectural Design Studio I  
ARCH 292 Architectural Design Studio II  
ITAS 281 Computer Aided Design  
ARCH 244 Architectural Construction and Materials–II  
ARCH 281 Computer Aided Design  
ARCH 382 Computer 3D Modelling and Rendering  
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch., Eastern Mediterranean University, 2001 
M.Arch., Eastern Mediterranean University, 2003 
PHd. Candidate, Eastern Mediterranean University, ongoing 
 
Administrative Assistant, Eastern Mediterranean University, 2001-2003 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Eastern Mediterranean University, 2014-present 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
 
Has Prefabrik, 2003-2004, Izmir 
Kutman Yapı, 2004, Izmir 
İbak İnşaat, 2004, Bodrum, Muğla 
Rasyonel Mimarlık, 2005-2006, Izmir 
Dor Yapı, 2007-2008, Izmir 
Kutman Yapı, 2008-2009, Izmir 
Bigatto Mimarlık, 2009-2014, Partner of the firm, İzmir 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
Bildiri: 
“Architectural Management As a Profession Evolving Around BIM Technology”, paper presented in 
NTMRP 2015 Conference, Istanbul, Turkey, 4-5 Nov.2015. 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
 
ÖDÜLLER 
………. 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB)-Chamber of Architects, Izmir, 2001 
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EK  Bölüm I    (1 – 4) 

ÖĞRETİM ÜYESİ: Ali Tanrıkul 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design Studio 
FARC 102 Introductory Design Studio 
FARC 103 Graphic Communication I 
ARCH 391 Architectural Design Studio-III 
ARCH 392 Architectural Design Studio-IV 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch., Eastern Mediterranean University, 2002 
M.Arch., Eastern Mediterranean University, 2004 
Ph.D. Candidate, Eastern Mediterranean University, ongoing 
 
Research Assistant, Eastern Mediterranean University, 2002-2006 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Eastern Mediterranean University, 2011-Present 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
 
Architectural Inspection, Boyut Construction, Kyrenia, Cyprus, 2004 
Architect / Designer, Özyalçın Construction, Kyrenia, Cyprus, 2005 
Managing Architect / Director, North Shore Estates and Construction, Kyrenia, Cyprus, 2006-2009 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
Bildiri: 
“A Critical Review on City Centre Regeneration in European Cities” 26th International Building and Life 
Fair and Congress: Re-invention of City Centre. (April 2014) (co-authered by Şebnem Hoşkara) 
"Lefkoşa’ da Yeni Yerleşim Bölgelerinde Konut ve Ortak Kullanım Alanları ve Kent Gelişiminin 
İrdelenmesi" Konut Kurultayı III, Kıbrıs’ ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama. (March 2012) (co-
authered by Zehra Öngül) 
"Exterior Spaces to Play a Role in Our Life: The Case of Social Housing Units in Nicosia"5th International 
Postgraduate Research Conference. (April 2005) 
"Sustainable Developments for Coastal Problems in Kyrenia, Cyprus"International Gazimagusa 
Symposium. (April 2004) (co-authered by Cemil Atakara) 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
 
Union of the Chambers of Cyprus Turkish Engineers and Architects (KTMMOB) - Chamber of 
Architects, 2002 
INTBAU – The International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism, 2014 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Bedia Tekbıyık Tekin 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design Studio 
FARC 104 Graphic Communication II 
ARCH 291 Architectural Design Studio I 
ARCH 461 Landscape  Design  
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch  Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, 
Cyprus, 2008 
MA in Interior Design, University For Creative Arts, UK , 2009 
Ph.D Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Department of Architecture (present) 
Teaching Assistant, Eastern Mediterranean University 2010-Present 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi,Eastern Mediterranean University  
International Summer School- Revitalisation of Street Space in the Mediterranean Workshop ; Cyprus 
Chamber of Architects, July-August 2006  
Member in editorial committee in the world organization of Design and Health, July 2015- Current 
11TH WORLD CONGRESS ON DESIGN AND HEALTH ,HONG KONG as a delegate and speaker, 
July 15th -19th , 2015 
MDA International Conference on Environment and Design, Agrigento, SICILY as a delegate and 
speaker, March 6th -8th 2015 
Unspoken Issues in Architectural Education 2014 Conference in Famagusta, Conference Organization 
Secretariat, September 2013- April 2014 
INTBAU Cyprus Workshop in Bandabulya,Famagusta :Environmental Awareness Café  Involved as an 
organizer and speaker of the event, June 2013 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Cyprus Travellers Exhibition/Lefkosa; woked displayed as architect participant, September 2010  
AKCAN Architecture and Engineering Company, September 2010-February 2011 
Sutton School Project / UK ; freelancer architect, October 2009  
Made Final Exhibition/ UK ; Work displayed as an interior designer , September 2009 
Make Exhibition / UK ; worked displayed as an interior designer, April 2009 
Kemaller Architecture Company Ltd ;as an architect and interior designer , June-August 2008 
Halken Estates and Construction Company ; as a trainee architect, Summer 2007 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
Bildiri: 
……… 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
Extension building for Lefkosa Nalbantoglu Hospital; Worked as an architect in cooperation with Ministry 
of Health, December 2010- December 2011   
 
ÜYELİKLER:  
Cyprus Chamber of Architects 
INTBAU, Cyprus 
AEEGE , London  



 
81 

EK  Bölüm I    (1 – 4) 

ÖĞRETİM ÜYESİ: Burak Türsoy 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 492 Architectural Design Studio VIII 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch., Trakya University, 1998 
Master of Arts in Architecture, A Review of Mass Housing in North Cyprus in Terms of Environmental 
Sustainability,Eastern Mediterranean University , 2005 
 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Eastern Mediterranean University, 2010–present 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Worked in different scaled projects such as hotel, housing groups, hospital, private house’s and office 
buildings, restorations and participated in various competitions that has received awards. Selected 
works; 
 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
Bildiri: 
Vitra Contemporary Architecture Series, commercial buildings. ( 2012) 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
Palm Beach Hotel,2011 
Balalan House, 2009 
Kanerler Headquarter office building,2008 
Middle East Technical University Cyprus campus housing project part II(80 houses),2008 
Middle East Technical University Cyprus campus housing project part I (80 houses),2005 
Mediterranean Health Hospital project, in Nicosia,2001 
 
 
ÜYELİKLER:  
Union of Chambers of North Cyrprus Turkish Engineers and Architects  (KTMMOB) - Chamber of 
Architects, 1998 
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) - Chamber of Architects, 2009 
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EK  Bölüm I    (1 – 4) 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: Bahar Uluçay  
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design Studio 
FARC 102 Introductory Design Studio  
FARC 103 Graphic Communication I 
FARC 104 Graphic Communication II 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
Mimar, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2002 
Yüksek Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2007 
Post Graduate Diploma, Architecutre: Advanced Environmental and Energy Studies, Graduate School 
of Environment, Centre for Alternative Technology Wales (Teaching Institution), University of East 
London (Awarding Institution), UK, 2013 
 
Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 2003-2007 
Öğretim Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 2010-2017 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
Staj, Ziya Necati Özkan Mimarlık ve Mühendislik Bürosu, 2000 
Proje Mimarı, Beylerbeyi Emlak Ltd. Şti., 2002-2003 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 2. Uluslararası Yaz Okulu Organizasyon Komitesi, 2005 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 2. Uluslararası Yaz Okulu Organizasyon Komitesi, 2006 
‘Leonardo Da Vinci: Evrensel Deha’ Kıbrıs Sergisi Mekan Sorumlusu, 2007 
Proje Mimarı, Mehmet Yıldırım Mimarlık Bürosu, 2008-2009 
KKTC II. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Sergisi’nin hazırlık ve organizasyonu, 2009  
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Müzesi Uluslararası Proje Yarışması 
Raportörlüğü, 2012 
KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Organı Mimarca Yayın Kurulu Üyesi, 2015- 
Naci Talat Vakfı Lefkoşa Kent Müzesi Projesi (Proje ekibinde halen çalışmakta) 2016-  
 
YAYINLAR:  
Makale: 
Uluçay, B., “İki Bağımsız Katlı Konut: Tek Katlı Konutta:n Apartmana Geçişteki Ara Durak”, Havadis 
Gazetesi eki, Mekanperest, Lefkoşa, Volume :7, Mayıs 2010, pp.5.  
Uluçay P., Uluçay, B., “Ege’nin Kalbinde Bir Liman Kenti: İzmir”, Havadis Gazetesi eki, Mekanperest, 
Lefkoşa, Volume:15, Eylül 2010, pp.12.  
Sani, M.R., Uluçay, B.,  Uluçay, P., (2011) Exploring user participation in social housing scheme, 
Nicosia, Northern Cyprus, Volume 5,  issue 2, July 2011, International Journal of Architectural 
Research (e-Journal). 
 
Bildiri: 
Sani, M.R., Uluçay, B., (Istanbul, 2-11 July 2005) The Aspect of User Participation in Public 
Residences in the Case of Nicosia, North Cyprus, XXII. World Congress of Architecture: Cities, Grand 
Bazaar of ArchitectureS, Turkey.   
Uluçay, B., Ulucay, P., (Istanbul – Ankara, 25-29 September, 2006) The Changing Landscapes of the 
City of Nicosia in the Modernization Period, 9. International Docomomo Conference, METU Faculty of 
Architecture Printing Workshop, Turkey, pp 105. 
Righelato, P.U., Uluçay B. (Copenhagen, 20-25 October, 2014) TEvaluating the Potential for Sustainable 
Communities in Hybrid Rural Settlements of Northern Cyprus: The Case of Ötüken, İskele, Island Cities 
and Urban Archipelagos 2014, Copenhagen, Denmark. 
Righelato, P.U., Uluçay B. (Hong Kong, 7-12 March, 2016)Tracing the Urbanization Process of Nicosia, 
Cyprus through the Narratives of Urban Elites.Island Cities and Urban Archipelagos 2016, Hong Kong. 
Righelato, P.U., Uluçay B. (İstanbul, 24-25 November, 2016) Informality as a Tool to Transform Public 
Space: The Collective Architecture of Santiago Cirugeda, CUI’16, İstanbul. 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
KKTC Cumhurbaşkanlığı İdari Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması Kitapcığı, 2007 
KKTC I. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Kitapcığı, 2008 
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Dr. Fazıl Küçük Müzesi Ulusal Özel Mimari Proje Yarışması Kitapcığı, 2009 
Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Genel Müdürlük ve Merkez Şube Binası Mimari Proje Yarışması Kitapcığı, 
2016 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
….. 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI:  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Binası Projesi (Tasarım), 2003 
Naci Talat Vakfı Restorasyon Projesinin Hazırlanması, 2009 
 
ÜYELİKLER:  
KTMMOB – MO Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Oda Sicil no: 556 
Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Süleyman Vehbi 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
ARCH 492 Architectural Design VI 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch., Eastern Mediterranean University, 1997 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
 
Emtan İnsaat  
 
YAYINLAR:  
Makale: 
 
 
Bildiri: 
 
 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
 
ÖDÜLLER 
 
 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
 
ÜYELİKLER:  
 
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) - Chamber of Architects 
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ÖĞRETİM ÜYESİ: Zafer Cafer Volkan 
 
DERS YÜKLERİ (SON İKİ YIL):  
FARC 101 Basic Design Studio 
FARC 102 Introductory Design Studio 
FARC 103 Graphic Communication I 
FARC 104 Graphic Communication II 
ARCH 491 Architectural Design V 
 
MESLEKİ VE AKADEMİK ÜNVANLAR:  
B.Arch., Eastern Mediterranean University, 2003 
Diploma in Construction Technology, (D.C.T.), Faculty of Computing and Technology, 1999 
 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Eastern Mediterranean University, 2014 
 
 
MESLEKİ PROFESYONEL DENEYİM (ofis, Belediye, vb.):  
John Doyle Const. Ltd., London, United Kingdom, Jun.2003 Feb. 2005 
Apex Architecture, London, United Kingdom, Feb.2005 Oct. 2006 
NorthernLAND Ltd. – Famagusta, Cyprus, Feb. 2007 – Aug. 2008 
Freelance Architect, Famagusta, Cyprus, Aug. 2008- Aug. 2009 
Marget Mareel Concept Design, Dubai, U.A.E., Dec. 2009- Dec. 2010 
Freelance Architect, Famagusta, Cyprus, Dec. 2010- Present 
 
YAYINLAR:  
Makale: 
.......... 
Bildiri: 
……… 
Kitap, Kitap Bölümü, Kitap Editörlüğü: 
………. 
ÖDÜLLER 
………. 
ARAŞTIRMA PROJE ÇALIŞMALARI: 
……….. 
UYGULANMIŞ TASARIM PROJE ÇALIŞMALARI: 
 
ÜYELİKLER:  
 
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) - Chamber of Architects, 2003 
  

http://www.margetmareel.ae/home.html
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EK 2. MİMARLIK EĞİTİMİ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 
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DAÜ Mimarlık Bölümü’ndeki mimarlık eğitiminin yetkinlikler çerçevesi en geniş kapsamı ile yetersiz 
kalınan hususların sunulması ile tanımlanabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

Yetersizliğin konusu Yetersizlikler Çözüm vadesi 

Bilgi ve beceri 
kriterleri 

-Geniş kapsamlı tasarım, 
-Bina servis sistemleri, 
-Yapı fiziği ve çevresel sistemler, 
-Liderlik, 
-Bina maliyetinin gözetilmesi. 

Kısa 

Dersler -ARCH246- Energy and environmental issues in 
design 
-ARCH348- Building and environmental systems in 
architecture 

Kısa 

Misyon -Dijital sunum teknolojileri hakkında genel bilgi, 
-Küresel değişimlere ayak uydurmak. 

Kısa 

İletişim -Öğrencilerin İngilizce konusundaki yetersizliği, 
-ITEC185- Introduction to digital media- ve 
FARC104- Graphic communication II- ilişkisinin 
mimari iletişim amacı ile iyi kurulması, 
-FARC104- Graphic communication II- dersinin 
mimari iletişim amacı ile yeniden kurgulanması. 

İlk sorun- orta 
vadede, 
Diğer sorunlar kısa 
vadede çözülebilir. 

Akademik personel 
ve yönetim 

-Yöneticilerin kendi kadrolarını oluşturma çabasının 
insan ilişkilerine zarar vermesi, 
-Fakülte Yönetim Kurulu’nun çalışmaması. 

Kısa 

İnsan kaynakları -Öğrenci sayısının öğretim elemanı sayısına oranının 
yüksek oluşu. 

Orta 

Akademik 
değerlendirme 

-Eşik oluşturan yükseltme koşullarının tek boyutlu 
(sadece Citation Index’li makale) oluşu, 
-Akademik performansı değerlendirmeye yönelik 
bir tüzüğün olmayışı. 

Orta 

Öğrencilerin 
değerlendirilmesi 

- - 

Özdeğerlendirme  -Öğrencilerle yapılan anket çalışmasının sakin bir 
zamanda yapılması gerekliliği. 

Kısa 

Bölüm ve Fakülte’nin 
organları 

-DAÜ’ye politik müdehale yapılıyor oluşu, 
-Bireysel çatşmalar nedeni ile prosedürün zaman 
zaman aksatılması, 
-Hiyerarşik yaklaşımın neden olduğu bazı iletişim 
sorunları nedeni ile enformasyonun paylaşılmaması. 

Orta 

Mekanlar -Renkli Bina ve Ofis Binası’nın genel bakım ve 
iyileştirme gerektirmesi, 
-Renkli Bina ve Ofis Binası’nda ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin eskimiş olması, 
-Ofis Binası’nın üst katlarına engelli erişimi 
olmaması, 
-Renkli binadaki akustik sorunu, 
-Stüdyolardaki “hot desk” sorununu çözmek için ek 
bina gerekmesi. 
 

Orta 
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Öğrenciler tarafından hazırlanmış bilgi ve becerileri gösteren matriks için bakınız Ek 
1.4.1.2.2. 

Akademik personel tarafından hazırlanmış bilgi ve becerileri gösteren matriks için bakınız Ek 
1.4.1.2.3. 

Öğrenciler ve akademik personel tarafından hazırlanmış matrikslerin karşılaştırıldığı matriks 
için bakınız Ek 1.4.1.2.4. 
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FARC 101, Basic Design Studio, 6 credits          
 
Course Description: 
To create a visual vocabulary through 2 and 3 dimensional exercises; design elements and design 
principles; problem solving exercises to enhance students’ mental and manual skills; and with 
emphasis on creatively and critical thinking. 
 
Course Goals & Objectives (list):  

 Knowledge of basic design elements and principles at understanding level 
 Knowledge of shared foundations of fine arts and design(western traditions) at awareness 

level 
 Ability to deal with simple design problems with limited number of variables 
 A basic knowledge about form-function relationship at understanding level 
 A basic knowledge on human-space relationship at understanding level 
 Formal ordering systems at awareness level 
 Structural awareness 

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking a: Critical Thinking 
I. Architecture- Design/ Creative Thinking Design d.:  Design 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 8 hours, Total 112 (8x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Research         : %5 
Assignment 1 (Phases until midterm %10+Pre-Final 10%+ Midterm Jury -20%)  : %40 
Assignment 2 ( In-term Jury 10%+ Pre-Final Jury 10%+ Final Jury 25%)  : %45 
Process and Progress        : %10 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:   
FARC 102 
 
References:  
Kurt Koffka, 1999, Principles Of Gestalt Psychology , Routlegde 
Ching F D.K., 2007, Form, Space and Order III edition, John Willey& Sons 
 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof.Dr.Resmiye Alpar Atun   Part Time Instructors  Zeref Birsel  
Assoc.Prof.Dr. Nil Paşaoğulları Şahin  Bahar Uluçay   Kemal Kasapoğlu 
Asst.Prof.Dr. Nevter Zafer Cömert  Esra Can Akbil   Sevil Aydınlık 
Asst.Prof.Dr. Nazife Özay   Mustafa Batıbeniz  Zehra Babutsalı 
Asst.Prof.Dr. Badiossadat Hassanpour  Zafer Cafer Volkan  Ali Tanrıkul 
Asst.Prof.Dr. Müge Rıza    Begüm Mozaikci  Defne Feridun Kara 
Asst.Prof.Dr. Ahenk Yılgın Damgacı  Halide Eeoğlu   Bedia Tekbıyık 
Tekin 
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FARC 103, Graphic Communication I, 3 credits 
 
Course Description: 
Basic tools of graphic communication, principles of orthographic, paraline and perspective drawing, 
introduction to different graphic presentation methods. 
 
Course Goals & Objectives (list): 
This is an introductory course which aims to develop students’ skills at design drawing and vizualization 
through the understanding of basic concepts of seeing, perception, freehand drawing, orthographic and 
paraline drawing.  The goal of this course is to develop students’ visual communication skills using a 
range of concepts and techniques which will stress; 

 Understanding of the basic elements of communication in the field of architecture and interior 
architecture. 

 Developing a broad and flexible graphic language from which student shall benefit in his/her 
design courses. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
I.Architecture-Design/Creative Thinking: b.Communication Skills  
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
56 (4x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam  : 15 %            Term Project  : 15 %   Final Exam : 
35 % 
Quiz I   :  5 %   Classwork  : 15 % 
Quiz II   :  5 %   Homework  : 10 % 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
ARCH 291 
 
References (Books available at EMU Library) 
•720.22 GRI, 1998, Griffin, Anthony W. Introduction to architectural presentation graphics, Prentice Hall 
Upper Saddle Ri. 
•720.28 FOR, 1980, Forseth, Kevin. Graphics for architecture, Van Nostrand Reinfold, New York 
•720.28 LAS, 1989, Laseau, Paul. Graphic thinking for architects and designers, Van Nostrand Reinfold, 
New York. 
•720.284 CHI, 1985, Ching, Francis. Architectural graphics, Van Nostrand Reinfold, New York. 
•720.284 GOL, 1997, Goldman, Glenn. Architectural graphics: traditional and digital communication, 
Prentice Hall Upper Saddle Ri. 
•720.284 COO, 1992, Cooper, Douglas. Drawing and perceiving. Van Nostrand Reinfold, New York. 
•741.6 GRA, 1992, Denton, Craig.Graphics for Visual Communication, Wm. C. Brown Publishers 
Dubuque, IA 
•720.28 UDD, 1997, Uddin, M. Saleh. Composite drawing: Techniques for architectural design 
presentation, McGraw-Hill, New York. 
•604.2 MAT, 2000, Matthews, Clifford. A guide to presenting technical information: effective graphic 
communication. Proffesional engineering pub. London. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assist. Prof. Dr. Pınar Uluçay  Pt. Inst. Bahar Uluçay  Pt. Inst. Mehmet Sinan  
Pt. Inst. Esra Can Akbil  Pt. Inst. Kemal Kasapoğlu Pt. Inst. Zeref Birsel 
Pt. Inst. Zafer Cafer Volkan Pt. Inst. Ahmet Özenç  Pt.Inst. Ali Tanrıkul 
Pt. Inst. Mustafa Batıbeniz  Pt. Inst. Zehra Babutsalı 
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FARC 113, Introduction to Design, 3 credits          
 
Course Description: 
Development of a conceptual background for design by introducing inclusive definitions of design, its 
basic vocabulary, elements, principles, organizational aspects and design process. 

Course Goals & Objectives (list):  
 The main aim of this course is to equip students with theoretical information on basic 

concepts and vocabulary of design common to all related disciplines. 
  The knowledge gathered in this course will help students tackle with various problems given 

in the design studio.  
 Through successful completion of this course, students are expected to develop an 

awareness on various aspects related to creation of design work, principles, elements and 
tools used in formal organizations, design process, etc.     

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: a. Critical Thinking 
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: c. Design Research 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Midterm exam   : 30%   
Final Exam   : 40% 
Research Presentation  : 10% 
Pop-up Quizes   : 15% 
Attendance   : 5% 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  

Ching, Francis (2007) 3rd  edition, Architecture, Form-Space and Order, Hoboken :John Wiley & Sons Cop. 
Yağız, Şenol (1995), About colour - Color as an element of design, Famagusta: EMU Press. 
Itten Johanes (1970) The Art of Color : the subjective experience and objective rationale of color (translated by 
Ernst van Haagen), New York : John Wiley & Sons Cop. 
Lauer, D. A., Pentak, S. (2005), 6th edition, Design Basics, Australia; United States: Thomson/Wadsworth. 
Meiss, P. von (1990) Elements of Architecture-From Form to Place, New York: Van Nostrand Reinhold 
(International). 
Wallschlaeger, C. & Busic-Snyder, C. (1992) Basic visual Concepts and Principles for Artists, Architects, and 
Designers (edited by, Meredith Morgan), Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown Publishers. 

Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Asst.Prof.Dr. Nazife Özay                                       Pt. Inst. Ceren Kürüm 
Assist. Prof. Dr. Guita Farivarsadri 
Assist. Prof. Dr. Müge Riza   
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FARC 102, Introductory Design Studio, 6 credits          

 
Course Description: 
Puts an emphasis on design process, exercises on 3D forms, space, function, material, structure, role 
of context, human dimension and scale, transition from abstract problems to concrete ones.  
 
Course Goals & Objectives (list):  

 developing an awareness of relationship of concepts such as: structures, architectural form 
and space, natural light and light control, building materials, vertical circulation, horizontal 
circulation to be solved within real-case (function), human dimensions and scale, the idea of 
context  (site/the physical one-topography, access, land  utilization, climate, sun orientation, 
simple and landscaping). 

 developing  a scenario to describe activities leading to architectural programming 
 achieving 3-D organization while improving graphic communication skills.  

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: a. Critical Thinking    
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: d. Design     
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 8 hours, Total 112 (8x14) hours 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course:  
28 (2x14) hours) 
 
Grading Criteria:  
Design Project Part 1     : 45% 

a. Site Analysis + Scenario Development + Concept development+ In term Jury :%10 
b. Midterm Evaluation :35% 

Design Project Part2     : 45% 
a. Pre-Final evaluation :15% 
b. Final Evaluation :30% 

Process and Progress     : 10% 
 
Prerequisites: 
FARC 101 
 
Prerequisite of:  
ARCH 291 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof.Dr.Resmiye Alpar Atun   Part Time Instructors  Zeref Birsel  
Assoc.Prof.Dr. Nil Paşaoğulları Şahin  Bahar Uluçay   Kemal Kasapoğlu 
Asst.Prof.Dr. Nevter Zafer Cömert  Esra Can Akbil   Sevil Aydınlık 
Asst.Prof.Dr. Nazife Özay   Mustafa Batıbeniz  Zehra Babutsalı 
Asst.Prof.Dr. Badiossadat Hassanpour  Zafer Cafer Volkan  Ali Tanrıkul 
Asst.Prof.Dr. Müge Rıza    Begüm Mozaikci  Defne Feridun Kara 
Asst.Prof.Dr. Ahenk Yılgın Damgacı  Halide Eeoğlu    
Bedia Tekbıyık Tekin    Gökhan Varol 
 
  



 
94 

EK  Bölüm I    (1 – 4) 

FARC104, GRAPHIC COMMUNICATION III, 3 credits          
 
Course Description: 
Advanced graphic communication techniques, developed techniques of 3-D drawing, drawing 
conventions in different design branches, presentation techniques in various drawing media. 

Course Goals & Objectives (list):  
 Introduce and equip students with advanced graphic communication skills include hand-on 

and computer based drawing method such as architectural convention.  
 Gains them the ability of expressing the process of design by learning how to analyze 

professional drawings and presentations. 
 Construct a communicative ground for conveying their design ideas throughout the process of 

design and represent their design ideas by using proper graphic techniques in various 
drawing media. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: b. Communication skills 
IV. Architecture- Technology   b. Structural systems 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Class Work Assignments + Portfolio :  20% 
Home Work Assignments+Portfolio :  10% 
Quiz(s)                 :  20% (Q1+Q2) 
Midterm Exam                :  20% 
Final Exam    :  30% 
 
Prerequisites: 
FARC 103 
 
Prerequisite of:  
ARCH 292 
 
References:  
Goldman, Glenn., Architectural Graphics: Traditional and Digital Communication, Prentice Hall upper 
Saddle Ri, 1997 
Denton, Craig., Graphics for Visual Communication Wm. C. Brown Publishers Dubuque, IA, 1992 
Uddin, M. Saleh, Composite Drawing: Techniques for Architectural Design Presentation, McGraw-Hill 
New York, 1997 
Rendow Y.,Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods,2012 
Yarwood, Alf, Introduction to AutoCAD 2010, 2D and 3D Design, Elsevier, 2009 
Autodesk Official Training Guide, Learning AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010,  USA, 2009 
Omura,George, Mastering AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011, Wiley Publishing, 2010 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assist. Prof. Dr. Öznem Şahali            Pt. Inst. Ali Tanrıkul         Pt. Inst. Cem Kara 
                                                        Pt. Inst. Bahar Uluçay     Pt. Inst. Belgin Sakallı 
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FARC 142, Design and Technology, 3 credits          
 
Course Description: 
Integration of design thinking with the appropriate structure and technology; history of design 
technology, structural logic, form, structure and material, sustainable and innovative aspects of design 
technology 
Course Goals & Objectives (list):  

 Evolution of design technology and materials in time 
 Structural systems and structural logic 
 Technical understanding of main building structures and components 
 Sustainability and ecological design  

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture-Design: a. Critical Thinking 
III. Architecture-Environment: a. Sustainability, b. Social Responsibility, c, Nature and Human being  
IV. Architetcure -Technology: b.Structural Systems, c.Building Physics and Environmental Systems 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                 : 30 % 
Weekly Term project critics                  : 30 %                    
Final Submission                                   : 40 % 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
ARCH 491 
 
References:  
Ching, F. D. K., Onouye, B.S., Zuberbuhler, D., Building Structures Illustrated, Patterns, Systems, and 
Design, John Wilet & Sons, Inc., 2009. 
Dinsev M., “Conceptual Site Investigations for the Selection of Optimal Srtuctural Systems on 
Preliminary Design Stage”, MS thesis, Eastern Mediterranean University, Cyprus, 2003 
Osbourn D. and Greeno R., Mitchell’s Building Series, Introduction to Building, Second edition., 
Longman, 1997. 
Silver, P., McLean, W., Introduction to Architectural Technology, Laurence King Publishing, 2008. 
Farrelly, L., The Fundamentals of Architecture, AVA Publishing SA, 2007. 
Farrelly, L., Construction + Materiality, AVA Publishing SA, 2009. 
Brooker+Stone, Form + Structure, AVA Publishing SA, 2007. 
Ambrose, J., Building Construction and Design., Van Nostrand Reinhold., New York, 1992. 
Seeley, I.H., Building Technology. Fifth Edition. NY: Palgrave Macmillan. 1995. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assoc. Prof. Dr. S. Müjdem Vural 
Asst.Prof.Dr. Polat Hançer 
Asst.Prof.Dr. Harun Sevinç 
Pt. Inst. Sertaç İlter 
Pt. Inst. Emre Akbil 
Pt. Inst. Ali Tanrıkulu 
Pt. Inst. Ahmet Özenç 
Rest.Assist. Ehsan Reza 
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ARCH 114, Human Socio-Cultural Factors in Design, 3 credits          
Course Description: 
This course contains a survey of relations between the human being as the primary determinant in 
shaping the built environment, social functions, cultural factors, and architectural design. In view of that, 
the link between human needs, ergonomics, social behavior, and cultural differences to architectural 
design will be investigated. 

Course Goals & Objectives (list):  
 This course will explore how human factors influence the design and occupancy of the 

architectural spaces.Introducing ergonomics and anthropometrics (human dimensions) and 
activities of the human being and association of these factors with design. 

 Investigating key issues of social and cultural life including interaction between individuals 
from various user groups in reference to private, public, semi-private and semi-public spaces 
at home, school or workplace; in and around other buildings; and urban spaces. 

 Introducing cultural differences in human interaction based on a complex set of hierarchies, 
social norms, behavior, translated into the design solutions is the other important plan of course.  
 

Student Performance Criterion Addressed  
II. Architetcure History/Theory, Culture/Art: b. Local Architecture/ Cultural Diversity 
III. Architecture- Environmet/ City/Society: c. Nature and Human being 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 hours (3x14) 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
21 (1x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Quiz              : 5 % 
Mid-Term Exam                                 : 35 % 
Term Project                                         : 10 % 
Final Exam                                           : 45 % 
Participation     : 5% 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
ARCH 491 
 
References:  
Pheasant, Stephen, “Body space: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work”, Taylor & 
Francis, 2003 
Lang, Jon, “Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental 
Design”, Van Nostrand Reinhold, 1987 
S.J. Ulijaszek& C.G.N. Mascie-Taylor, “Anthropometry: the individual and the population”, 
Cambridge University Press, 1994 
C.M. Deasy, “Designing Places for People: A Handbook on Human Behavior for Architects, 
Designers and Facility Managers", Whitney Library of Design, 1985. 
Neufert, E., “Architects' data”, Originally published: London : Granada, 1981, Oxford ; Cambridge, 
MA: Blackwell Science, 1995.  
Tuan, Yi-Fu, “Space and Place: The Perspective of Experience”, University of Minnesota, 2001 

 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assoc. Prof. Dr. Ege Uluca Tumer 
Assoc. Prof. Dr. Rafooneh.Msani 
Asst. Prof. Dr. Badiossadat Hassanpour 
Asst. Prof. Dr. Ceren Bogac 
Pt. Inst. Ceren Kurum  
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ARCH 291, Architectural Design Studio I, 6 credits          

 
Course Description: 
Develop an understanding of form, function and space relations through projects of limited complexity 
and minimum structural input in order not to limit the creativity of students. Emphasis is on the overall 
architectural design process including site conditions, literature survey, functional diagrams, and 
program concepts, human and social factors – ergonomics.  
 
Course Goals & Objectives (list):  

 aims to deal with the design project serving for a well defined user group (age, interest, 
profession, etc.) and located in the rural-vernacular context;  

 Intents to design a group of small buildings with limited complexity, strong contextual relations, 
expected to combine functional requirements with the fundamental space qualities; to relate 
inner/spatial characteristics to the outer /formal appearances and to propose an architectural 
solution suitable to place characteristics of the site.   

 Introduces the architectural design process using analysis/synthesis modes of inquiry and 
linking through serial interactions and feedback loops with creative activity, contains scenario 
writing, concept development and synthesis of an appropriate architectural form. 

 
Student Performance Criterion Addressed 
I. Architecture - Design / Creative Thinking : d. Design (B3) 
III. Architecture- Environment / City / Society: c.  Nature and Human Being A3);  d. Geographical 
Conditions (B3) 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 8 hours, Total 112 (8x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course:  
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Jury Grade    : 25 % 
Pre-final Review Grade     : 15 % 
Final Jury Grade    : 60 % 
 
Prerequisites:  
FARC 102, FARC 103 
Prerequisite of:  
ARCH 292 
References:  
Neufert,E.,Neufert,P.,Baiche,B.,Walliman,N.,(2000)Architects'Data,Blackwell Science, 
Oxford,Cambridge (721.021NEU, 1995 C.1) 
Pearman,H.,(2005) Contemporary World Architecture, Phaidon Press Ltd., London. (728WES, 2002)   
The Phaidon Atlas of Contemporary Architecture (2004) Phaidon Press, London, New York (REF 
724.7PHA, 2004) 
Dibner D.R.ve Dibner, D.A.,(1985), Building Additions Design, McGraw-Hill Book Company, New 
York.  
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr. R. A. Atun,             Assist. Prof. Dr. P. U. Righelato       Prt. Inst. B. Tekin        Res 
Assist.C. Eken 
Prof. Dr. H. Pulhan              Assist. Prof. Dr. H. Sevinç                Prt. Inst. O. Olguner                             
Prof. Dr. K. Grchev                   Prt. Inst. A. Özenç                       Prt. Inst. G. Şenyaşa     
Assoc. Prof. Dr.T.U.Uraz          Prt. Inst. M.Oktay                        Prt. Inst. M. Batıbeniz                    
Assoc. Prof. Dr. R.M. Sani        Prt. Inst. M. Sinan                       Prt. Inst. K. Kasapoğlu      

http://www.bookfinder4u.com/search_author/Ernst_Neufert.html
http://www.bookfinder4u.com/search_author/Bousmaha_Baiche.html
http://www.bookfinder4u.com/search_author/Bousmaha_Baiche.html
http://bliss.emu.edu.tr/cgi-bin/bliss/w3cattr?d=daukutup&n=0063332
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ARCH 213, Ecological Issues in Architecture, 3 credits 

 
Course Description: 
Provides an important component in paving the path towards environmentally sensitive architectural 
education by providing students a sensitivity and understanding of the natural processes that shape 
our social, cultural and natural environment. 
 
Course Goals & Objectives (list): 

 Raise awareness on the impact of human activities on the environment with specific focus on 
human-nature relationship and how to create sustainable environments.  

 Equip the students with the theory of basic ecological design principles and concepts at various 
scales – building and urban scale. 
 

Student Performance Criterion Addressed  
III.Architecture-Environment/City/Society: a.Sustainability, b.Human and Nature,c.Geographical 
Conditions 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                   : 25 % 
Quiz     : 10 % 
Term Project                                          : 20 % 
Final Exam                                              : 45 % 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
ARCH 491 
References:  
Stitt, Fred A. Ecological Design Handbook: Sustainable Strategies for Architecture, Landscape Architecture, 
Interior Design, and Planning. London: McGraw-Hill, 1999. 
Guastalla, Viviana, and Sarah K Rich. Ecological houses. Kempen, Germany; New York, NY: TeNeues, 2008. 
Johnson, Bart R, and K. Hill. Ecology and Design: Frameworks for Learning. Washington, D.C.: Island Press, 
2002. 
McHarg, Ian L. Design with Nature. New York: J. Wiley, 1994. 
Orr, David W. The Nature of Design: Ecology, Culture, and Human Intention. New York; Oxford: Oxford 
University Press, 2004. 
Papanek, Victor. The Green Imperative: Ecology and Ethics in Design and Architecture. London: Thames and 
Hudson, 1995. 
Roth, Manuela. Ecological Design. Kempen, Germany; New York: TeNeues, 2008. 
Stang, Alanna, Christopher Hawthorne, and National Building Museum (U.S.). The Green House: New Directions 
in Sustainable Architecture. New York; Washington, D.C.: Princeton Architectural Press; National Building 
Museum, 2005. 
Thomas, Randall; Garnham, Trevor, The Environments of Architecture: Environmental design in context, Taylor & 
Francis, New York, 2007. 
Toy, Maggie. The Architecture of Ecology. London; Lanham, Md.: Academy Editions ; Distributed to the trade in 
the U.S.A. by National Book Network, 1997. 
Uffelen, Chris van. Ecological architecture. [Berlin]: Braun, 2009. 
Zeiher, Laura C. The Ecology of Architecture: a Complete Guide to Creating the Environmentally Conscious 
Building. New York: Whitney Library of Design, 1996. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assist. Prof. Dr. Pınar Uluçay           Assist. Prof. Dr. Harun Sevinç              Pt. Inst. Kemal Kasapoğlu 
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ARCH 225, History and Theories of Architecture I, 3 credits 

Course Description: 
This is a survey of the evolution of architecture through a theoretical perspective covering a timeline 
from prehistory to the end of the Middle Age. 

Course Goals & Objectives (list):  

 Students will be provided with an introductory yet comprehensive theoretical overview of 
the historical survey of architecture and design. 

 Besides the evolution of architecture and art, students will learn the historical background 
such as the impact of sociopolitical and cultural events on the evolution of architecture and 
settlements.  

 Through the knowledge gained by learning the globally appreciated monuments and the 
philosophies that shaped them, it is intended to create talented, creative, distinguished and 
skillful architects with high intellectual capacity who also would reveal leadership 
personalities with high sensibility in the protection and preservation of the historical 
environment. 
 

Student Performance Criterion Addressed  
II. Mimarlık- Tarih / Kuram, Kültür / Sanat: a.World architecture, b. Local architecture /Cultural 
diversity 
 
A.7. Use of Precedents  A.9. Historical Traditions and Global Culture  

Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total (3x14) 42 hours 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 

Grading Criteria:  
Mid-term Exam                           : 25% 
Homeworks, On-line Quizes      : 15% 
Term Project                              : 10% 
Attendance                                 : 10% 
Final Exam                                 : 40% 
 
Prerequisites:  
None 

Prerequisite of:  
None 

References:  
Ching, F. D. K., Jarzombek, M. M. & Prakash, V. (2007). A Global History of Architecture,  

Jew Jersey: John Wiley & Sons. 

Gardiner, Stephen (1993). Introduction to Architecture, London: Chancellor Press 
Watkin, David (2000). A History of Western Architecture, London: Laurence King Publishers.  
Lecture Notes by Netice Yıldız. Notes on the web page: http://emuonline.emu.edu.tr/courses 

Offered (semester and year):  
Fall/Spring/Summer Semesters 

Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assoc. Prof.Dr. Netice Yıldız  

http://neticeyildiz.blogspot.com/
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ARCH 235, Introduction to Tectonics of Structural Systems, 3 credits          
 
Course Description: 
A course aiming at the exploration of a concept regarding the investigation of architectural meaning of 
“structures”. Study of basic terminology and classification of structural systems in relation to the concept 
of tectonics in architecture. Tectonics of all form-resistant structures, flexural and masonry structures 
via one successful case study for each system. Resultant forces in two dimensions, basic concepts of 
equilibrium, center of gravity, and moment of inertia along with structural requirements such as stability, 
strength and equilibrium, discussed on specific cases. Structural behavior, regulations, methods of 
construction and tectonics of masonry structures studied in detail. History of structures, philosophical 
concepts about the process of architectural and engineering design of building structures. Concepts of 
objectivity, abstraction, modeling, analysis and optimization in relation to different economic approaches 
to structures in architecture; structural efficiency, optimization of design, design of the optimum, and 
design of symbolic capital. Aesthetics and ethics of structural design in relation to economy and 
structural requirements of buildings.   
 
Course Goals & Objectives (list):  
Knowledge and understanding of: Preliminary basic concepts of structures, General behaviour of 
flexural structures, A more detailed understanding of contemporary and historical masonry structures, 
Building code compliance, Economy in architecture and structural engineering, Methods of 
understanding structures. 
Skills of: Basic mathematical operations of statics, such as finding moment, applying equations of 
equilibrium etc.   
Appreciation of and respect for values and attitudes regarding the issues of: The concept of structure 
and tectonics in architecture, Economy in architecture and structural engineering.  
    
Student Performance Criterion Addressed  
IV. Architecture -Technology: b. Structural Systems 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                      : 25 % 
Term Project                                           : 25 % 
Final Exam                                              : 50 % 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
ARCH 236 
References:  
Hurol, Y., (2016) The Tectonics of Structural Systems – An Architectural Approach. Routledge / Taylor 
and Francis Group. 
Ambrose, J., (1991) Simplified Design of Masonry Structures. John Wiley and Sons. 
Dabby, R., Bedi, A., (2012) Structure for Architects. John Wiley and Sons. 
Mainstone, R., (1975) Developments in Structural Form. Massachusets: MIT Press. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof.Dr. Yonca Hürol 
Assist.Prof.Dr. Öznem Şahali Kovancı 
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ARCH 243, Construction And Material I, 3 credits          
Course Description: 
Tectonics of buildings, which have all types of masonry (brick, stone, timber; with or without tie beams) 
and some basic types of skeletal structures, and their construction characteristics. All possible 
construction methods of these structures; infill wall possibilities and their construction methods; 
construction of possible cladding systems, which are used with these systems; some examples of 
finishing which are used in these types of buildings. 
 
Course Goals & Objectives (list):  

- Drawing building details 
- Awareness of the design possibilities offered by structural systems. 
- Main construction systems 
- Building details relating to construction systems 
- Technical understanding of main building components 

 
Student Performance Criterion Addressed  
IV. Architetcure -Technology: f. Building Materials and Applications 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Term Project 2                        :10% 
Term Project 1                        :15% 
Mid-Term Exam                      :20% 
Homeworks                           :15% 
Classworks                            :10%  
Final Exam                            : 30% 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
ARCH 244 
 
References:  
Vandenberg, M (edt.)., AJ Handbook of Building Enclosure., The architectural Press., London, 1984. 
Ambrose, J., Building Construction and Design., Van Nostrand Reinhold., New York, 1992. 
Rush, R. D., The Building Systems Integration Handbook., Butterworth, AIA, New York, 1986. 
Orton, A., The Way We Built Now-form, scale and technique.,  E&FN SPON-Imprint of  
Chapman&Hall., London, 1988. 
Foster, J.S., Mitchell’s Building Series-Structure and Fabric, Part 1, Fifth Edition., Longman, 1994. 
Ching, F.D.K., Building Construction Illustrated-second edition., John Willey & Sons, Inc., Canada, 
1991. 
King H. and Osbourn D., Mitchell’s Building Series-Components, Anchor Press Ltd, London, 1979. 
Foster, J.S and Harington, R., Mitchell’s Structure & Fabric Part 2, sixth edition., Longman, 2000. 
Osbourn D. and Greeno R., Mitchell’s Building Series, Introduction to Building, Second edition., 
Longman, 1997. 
Binan, M., Ahşap Çatılar., Birinci Baskı., Birsen Yayınları,., Istanbul, 1990. 

Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Asst.Prof.Dr. Polat Hançer 
Asst.Prof.Dr. Ercan Hoşkara 
Pt. Inst. Sertaç İlter 
Pt. Inst. Belgin Sakallı 
Pt. Inst. Ahmet Özenç 
Rest.Assist. Ehsan Reza 
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ARCH 281, Computer Aided Design, 3 credits          
Course Description: 
This course is designed  to provide students with the ability to produce planar drawings 2D and 3D 
models with the aid of new version of AutoCAD Architecture as well as Photoshop program for 
presentational purposes. 

Course Goals & Objectives (list):  
 help students make their projects in digital environment by using the latest AutoCAD 

Architecture software 
 introduce students essential commands and functions of software that facilitate the 

production, manipulation and storage of 2D, 3D and relevant drawings 
 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: b. Communication skills 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:                                           
Homeworks, Quizes and Classworks         : 20% 
Mid-Term Project                                               : 30% 
Final Exam                                                 : 50 % 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
ftp://ftparch.emu.edu.tr/Courses/arch/Arch281/arch281/autocad%20books/  

Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prt. Inst. Erdas Kuruc 
Prt. Inst. Gaye Senyasa 
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ARCH 292, Architectural Design Studio II, 6 credits          
Course Description: 
Develop an understanding of form, function and space relations through projects of fairly complex 
functions: A minimum of two-storey buildings with simple structures in the built environment. Emphasis 
on site and the immediate environment, sloped topography, orientation and other climatic, social factors, 
appropriate construction techniques, materials, details- roof, stairs, and other building components. 
 
 
Course Goals & Objectives (list):  

 develop architectural design skills of students on reasonably complex design in terms of 
contextual and functional issues in architecture.  

 provides an understanding of form, function and space relations, based on a sound architectural 
idea and constructional and structural systems, through working on projects of fairly complex 
functions in a settled district / neighborhood.  

 emphasis a holistic design approach initiated from a architectural scenario to site and 
environment spatial needs in relation to social factors, appropriate construction techniques, 
materials, and details (including roof, stairs, and other building components).  

  
 
Student Performance Criterion Addressed 
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: d. Design 
II. Architecture- History / Theory,Culture / Art : b. Local architecture /Cultural diversity, c. Cultural 
heritage and Conservation 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 8 hours, Total 112 (8x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Assignments + Studio works Grade        : 10 % 
Mid-Term Jury Grade                                : 25 % 
Interm Jury + Sketch Exam Grade         : 5 %                               
FinalJury Grade                                          : 60 % 
 
Prerequisites:  
ARCH 291, FARC102, FARC 103, FARC 104 
 
Prerequisite of:  
ARCH 391 
 
References:  
Adler, D. (2003),Metric Handbook: Planning and Design Data, Architectural Press 
Binat, B., Şık, N. (2015), VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi:3 - Eğitim Yapıları, Yapı Endüstri Merkezi 
Yayınları 
Jiajia, X. (2014), Paradise of Growth - Kindergarten Design, ArtPower International 
Leseau, P. Graphic Thinking For Architects and Designers. New York. 
Li, Q. (2013) School Buildings, Design Media Publishing Limited, Hong Kong 
LPA (Ed.) (2009), Green School Primer, Images Publishing, Victoria, Australia 
Neufert,E., Neufert, P., Baiche,B.,Walliman,N., (2000) Architects' Data, Blackwell Science.  
Pearman, H., edited by (2005), Contemporary World Architecture, Phaidon Press Ltd., London. 
Phaidon  (2003) Atlas of Contemporary Architecture, Phaidon. 
Yılmaz, B. (2011), Projeler Yapılar 3: Eğitim Yapıları, Yem Yayın, İstanbul 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.com/Xia-Jiajia/e/B00J5W6YBS/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.bookfinder4u.com/search_author/Ernst_Neufert.html
http://www.bookfinder4u.com/search_author/Bousmaha_Baiche.html
http://www.bookfinder4u.com/search_author/Bousmaha_Baiche.html
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Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr. H. Pulhan,               Assoc. Prof. Dr.R.M. Sani              Pt.-Inst. M. Batıbeniz      Pt.-Inst. C. 
Atun   
Prof. Dr. Kokan Grchev         Assist Prof. Dr. H. Sevinc               Pt.-Inst. G. Şenyaşa       Pt.-Inst. A. 
Özenç 
Prof. Dr. R. A. Atun              Assist. Prof. Dr. P.U. Righelato      Pt.-Inst.  O. Olguner       Pt.-Inst M. 
Sinan          
Assoc. Prof. Dr. T.U.Uraz                                                                Pt.-Inst K. Kasapoğlu    
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ARCH 226, History and Theories of Architecture II, 3 credits          

Course Description: 
Second one of the survey courses on the history and theories of architecture is dealing with the 
evolution of architecture and art in Europe and worldwide from rise of Renaissance till today. Also it is 
covering the developments in architecture during the 18th and 19th centuries in Europe and in the 
eastern world, and starting with the 19th century Industrial Revolution, covering contemporary 
architecture of Europe and America.  
 
Course Goals & Objectives (list):  
 To deepen and enrich the general education of the architecture student in the widest cultural sense. 
 Introduction to architectural heritage including western architecture in some depth and offering an 

introduction to eastern architecture. Historical contexts such as the influence of political, cultural, 
social, technological, and economical events on architecture are explained.  

 The critical thinking on the architectural issues is mainly aimed in the nature of the course. 
Discussions, opinions, ideas, thought and analysis are encouraged in the lectures. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architetcure –Design/Creative thinking: a. Critical thinking 
II. Architetcure –History/Theory.Culture/Art: a. World Architecture 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                         : 40 % 
Term Project                                              : 20 % 
Final Exam                                                 : 40 % 
 
Prerequisites: 
None 

Prerequisite of:  
None 

References:  
 Kostof, Spiro (1995). A History of Architecture: Settings and rituals, Oxford University Press, 

Oxford.Hattstein, Markus & Delius, Peter (2000). Islam: Art and Architecture, Könemann series. 
 Trachtenberg, Marvin; Hyman, Isabelle (1986). Architecture: From Pre-History to Post-

Modernism, Inc. Publishers, Japan.  
 Harbison, Robert (2009). Travels in the History of Architecture, Reaktion Books, UK. 

 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof.Dr Kokan Grchev  
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ARCH 236, Tectonics of Flexural Structures, 3 credits          
Course Description: 
A course covering the relationship between structural behavior, form, methods of construction, and 
tectonics for flexural structures, via successful case studies. History of supports and joints in 
architecture, three equations of equilibrium, types of stresses and internal forces  in relation to deflected 
shape and with the help of models. Approximate analysis and design of existing trusses and simple 
frames paralleling discussions of tectonics of their details. Earthquake resistant architectural design in 
relation to the architectural requirement of change in infill walls. Slabs, structures of large non-load 
bearing surfaces, and suspended surfaces with the help of case studies. Logic behind portal and 
cantilever methods, high-rise building structures and their space characteristics. 
 
Course Goals & Objectives (list):  
Knowledge and understanding of: General behaviour of flexural structures, A more detailed 
understanding of contemporary and historical flexural structures, Building code compliance. 
Skills of: Basic mathematical operations of statics, such as applying equations of equilibrium and 
drawing axial force, shear and moment diagrams, Research skills.  
Appreciation of and respect for values and attitudes regarding the issues of: The concept of flexural 
structure and its tectonics, Mathematical methods of understanding structures, Research about 
structures. 
 
Student Performance Criterion Addressed  
IV. Architecture -Technology: b. Structural Systems 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                         : 25 % 
Term Project                                              : 50 % 
Final Exam                                                : 25 % 
 
Prerequisites: 
ARCH 235 
 
Prerequisite of:  
ARCH 491 
 
References:  
Hurol, Y., (2016) The Tectonics of Structural Systems – An Architectural Approach. Routledge / Taylor 
and Francis Group. 
Dabby, R., Bedi, A., (2012) Structure for Architects. John Wiley and Sons. 
Ambrose, J., Tripeny, P., (2010) Simplified Engineering for Architects and Builders. John Wiley and 
Sons.  
Charleson, A.W., (2008) Seismic Design for Architects: Outwitting the Quake, Architectural press.  
Macdonald, A.J., (1997) Structural Design for Architecture, Architectural Press.  
Place, J.W., (2007) Architectural Structures, John Wiley and Sons.  
Schodek, D.L., (1980) Structures. New Jersey: Prentice Hall. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr. Yonca Hürol 
Assist.Prof.Dr. Öznem Şahali 
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ARCH 244, Architectural Construction And Materials II, 3 credits          
Course Description: 
Tectonics of buildings, which have complicated types of skeletal systems (with larger spans and shear 
walls; RC, steel, timber), trusses and some of the form resistant structures,and their construction 
characteristics. All possible construction methods of these structures; infill wall possibilities and their 
construction methods; construction of possible cladding systems, which are used with these systems; 
some examples of finishing which are used in these types of buildings 

Course Goals & Objectives :  
 learning how to design and how to develop the right detail for the slope roof types, stairs and 

doors with windows. Expected to have the right interest in the subject for a realistic detailing 
and a realistic design approach 

 students taking this course will be dealing with Pent, Gable and Hip roofs,vertical circulation 
elements mainly stairs and the other  wall openings, mainly doors and windows 

 
Student Performance Criterion Addressed  
IV. Architecture- Technology:   b. Structural systems, f. Building materials and applications 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours  
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours  
 
Grading Criteria:  
Attendance and Participation             : 5% 
Portfolio                                              : 5% 
Classworks & Quiz                             :15% 
Term Project                                      :15% 
Mid-Term Exam                                 :20% 
Final Exam                                        :40% 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
Foster, J.S., Mitchell’s Building Series-Structure and Fabric, Part 1, Fifth Edition., Longman, 1994. 
Ching, F.D.K., Building Construction Illustrated-second edition., John Willey & Sons, Inc., Canada, 
1991. 
King H. and Osbourn D., Mitchell’s Building Series-Components, Anchor Press Ltd, London, 1979. 
Foster, J.S and Harington, R., Mitchell’s Structure & Fabric Part 2, sixth edition., Longman, 2000. 
Osbourn D. and Greeno R., Mitchell’s Building Series, Introduction to Building, Second edition., 
Longman, 1997. 
Binan, M., Ahşap Çatılar., Birinci Baskı., Birsen Yayınları,., Istanbul, 1990. 
Vandenberg, M (edt.)., AJ Handbook of Building Enclosure., The architectural Press., London, 1984. 
Ambrose, J., Building Construction and Design., Van Nostrand Reinhold., New York, 1992. 
Rush, R. D., The Building Systems Integration Handbook., Butterworth, AIA, New York, 1986. 
Orton, A., The Way We Built Now-form, scale and technique.,  E&FN SPON-Imprint of 
Chapman&Hall., London, 1988. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assoc. Prof Dr. Halil Zafer Alibaba         Pt. Inst. Sertaç İlter                                
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ARCH 246, Energy and Environmental Issues In Design , 3 credits          
Course Description: 
A course to study the environmental factors influencing architectural design. Issues of climate, lighting 
and acoustics in relation to energy problems and user comfort. Climatic elements, classification of 
climates for architectural purposes, thermal process of human body, thermal comfort indexes, thermal 
process of buildings. Various climate control methods in buildings: thermal, solar, condensation, wind 
control and natural ventilation. 
 
Course Goals & Objectives :  

 developed their skills on energy and environmental issues, climate on macro and micro 
scale,thermal process of human body and thermal comfort,thermal process of buildings 

 developed their skills on designing energy conscious buildings by controlling the climatic 
parameters,designing passive solar systems when needed, designing condensation free 
buildings,controlling sunshine, natural ventilation and wind in and around buildings.   

 
Student Performance Criterion Addressed  
III. Architecture- Environment / City / Society: a. Sustainability    
IV. Architecture- Technology  c. Building physics and environmental systems  
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours  
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours  
 
Grading Criteria:  
Quizes                       : 30% 
Midterm Exam           : 30%  
Final Exam                : 40%  
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
BROWN, G.Z., DEKAY, M., Sun, Wind & Light, Architectural Design Strategies. Second Edition. New 
York: John Wiley & Sons, Inc., 2001. ISBN 047134775. 
GALLO,C.,Architecture: Comfort and Energy. New York: Elsevier Science, 1998 GIVONI, B.,      Climate 
Considerations in Building and Urban Design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1998. OLGYAY, V.     
Design with climate. 2nd Edition. New Jersey: Princeton University Press,1963. 
OZDENIZ, M.B., Yapı Tasarımı İçin Türkiye İklim Verileri. Trabzon: 1984ç 
OZDENIZ, M.B., Mimari Yapıda Isı ve Yoğuşma Denetimi. Trabzon: TMMOB Mimarlar Odası Trabzon 
Şubesi Yayını,1987 
SZOKOLAY, S.V., Environmental Science Handbook. Lancaster: The Construction Press,1980.                                
THOMAS, R.,Environmental Design: An Introduction For Architects and Engineers. New York: E & FN 
Spon,1996 
WATSON, D.,Climatic Design: Energy Efficient Building  Principles and Practices. New York: McGraw-
Hill, 1983 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assoc. Prof Dr. Halil Zafer Alibaba          
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ARCH 252, Theory of Urban Design, 3 credits 
Course Description: 
An introductory course on the basic understanding of urban design issues, in general and within a 
historic perspective. The course aims to introduce the theories and methods of urban design as a 
discipline integrated with architecture. The topics of the lectures and discussions: concept of urban 
space, visual variables determining the quality of urban space, unity as the basic element of urban 
design,permeability, variety and legibility as main principles of urban design determining the quality of 
public realm. The course provides students with an introductory yet comprehensive overview of urban 
design theory and the work of leading urban design theorists encompassing its visual, perceptual and 
environmental dimensions. 

Course Goals & Objectives (list):  
The main aims and objectives of this course are: 

 to give an overview of fundamental issues in urban design; 
 to provide knowledge on design of urban spaces giving special reference to every component 

with consideration of functional, physical, aesthetical needs; 
 to introduce various analysis techniques of the urban environment. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: a. Critical Thinking 
II. Architecture- History / Theory, Culture / Art  : b. Local architecture /Cultural diversity 
III. Architecture- Environment / City / Society   : c. Nature and human being 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
14 (1x14) hours 
 
Grading Criteria: 
Assignment                                       : 10 %  
Quizes (10% each)                            : 20 % 
Mid-term exam                        : 30 %  
Final exam     : 40 % 

   
  Prerequisites: 
  None 

Prerequisite of:  
None 
 
References: 
ARCH 252 Lecture notes 
Bentley, I. et al. (1985), Responsive Environment, The Architectural Press Ltd., London. 

 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr. Naciye Doratlı  
Prof. Dr. Mukaddes Polay  
Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun  
Assoc. Prof. Dr. Beser Oktay Vehbi 
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ARCH 391, Architectural Design III, 6 credits          
 
Course Description: 
A studio course designed to provide the student with skills of designing in urban context considering 
various urban problems. 
 
Course Goals & Objectives (list):  

 Demonstrate site analysis in a built-up area / within an urban context; 
 Develop consciousness about local geography, culture, historical heritage, climate, 

landscape, economy; 
 Employ an urban scenario through a concept and develop an urban scheme on the site level, 

responding to the existing urban context and urban life issues; 
 Practice formal ordering systems and achieve unity in an urban context; 
 Create well-defined and well-used public open spaces while designing buildings; 
 Experience group work and collaboration. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking c. Design Research 
III. Architecture- Environment / City / Society   b. Social responsibility d. Geographical conditions 
V. Architecture- Professional Milleau  a. Building program and evaluation 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 8 hours, Total 112 (8x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Interim jury (PP Presentations - initial site analysis & research on topic (1) + interim jury (4)) : 10 %  
Mid-Term Jury          : 25 % 
Sketch Exam & Pre-final        : 10 % 
Studio performance, group work and participation     : 5 % 
Final jury (of which %50 studio instructors, %50 external jury members)   : 50 %  
 
Prerequisites: 
Arch 292 Architectural Design II 
 
Prerequisite of:  
Arch 392 Architectural Design IV 
 
References:  

 All planning/urban design/architecture/design journals/periodicals 
 Any kind of printed / digital sources exhibiting examples of projects (design in historic 

environments, urban space design, urban design, cultural and educational complexes, etc.) 
both at urban and architectural scales  

 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof.Dr. Şebnem Hoşkara                         Pt.-Inst. Cenk Atun,                       Rest.Assist. Cemaliye 
Eken 
Prof.Dr. Mukaddes Polay                          Pt.-Inst.  Ahmet Özenç                                 
Assoc.Prof.Dr. Beser Oktay Vehbi            Pt.-Inst. Kemal Kasapoğlu,                  
Assoc.Prof.Dr. Rafooneh M. Sani              Pt.-Inst. Esra Can Akbil, 
Asst.Prof.Dr. Ceren Boğaç                         Pt.-Inst.  Ali Tanrıkul 
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ARCH 311, Principles of Conservation and Restoration, 3 credits          

 
Course Description: 
Basic concepts of theory of conservation, basic knowledge and understanding of the cultural heritage 
and its conservation, historical background, contemporary international regulations, charters, 
declarations; causes of physical deterioration in historic buildings, conservation techniques, the process 
of conservation work for historic buildings and environments through the analysis of actual examples 
and projects. 

Course Goals & Objectives (list):  
 The course will study mainly the basic principles of cultural heritage conservation and 

restoration,  
 The course will introduce the students the professional terminology of cultural heritage 

conservation and restoration, 
 Problems associated with the practice of conservation and restoration devoted to immoveable 

cultural properties will be dealt, 
 Special emphasis will be given to the restoration techniques and principles that must be applied 

during the preparation of restoration projects, from documentation to developing conservation 
strategies. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
II. Architecture- History / Theory, Culture / Art: b. Local architecture /Cultural diversity  
II. Architecture- History / Theory, Culture / Art: c. Cultural heritage and Conservation 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Assignments : 10 % 
Mid-Term Exam                              : 30 % 
Preliminary Submission : 20 % 
Final Project                                             : 40 % 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
Ahunbay, Z., (1996). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları. 
Feilden, B., (1982). Conservation of the Historic Buildings, (Butterworth, Oxford). 
Feilden, B.M. and Jokilehto, J., (1998). Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, 
(ICCROM, Rome). 
Jokilehto, J., (1999). A History of Architectural Conservation, (Butterworth-Heinemann, Oxford). (This 
book is available in .pdf format on www.iccrom.org  under home > information > pdf publications) 
Venice Charter, UNESCO, 1964 
Amsterdam Declaration, 1975 
Nara Document on Authenticity, Japan ,1994 

Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr. Kokan Grchev 
Assoc. Prof. Dr. Ege Uluca Tümer 
Assoc. Prof. Dr. Beser Oktay 
  

http://www.iccrom.org/
http://www.iccrom.org/index.shtml
http://www.iccrom.org/eng/02info_en.shtml
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ARCH 337, Tectonics of Form-resistant Structures, 3 credits          
 
Course Description: 
The relation between structural behavior, form, methods of construction, and tectonics are studied for 
form resistant structures, and these subjects are covered with the help of successful case studies. The 
relation between internal forces, form, and tectonics is discussed. Strength and deformation of members 
in compression and tension, and problems of buckling and wind instability are studied on existing 
examples, and in relation to the effect of solutions to the tectonics of the building. Internal forces in form 
resistant structures are studied with the help of physical models and approximate analysis of existing 
structures. Standards and regulations and their effects on tectonics of architecture. 
 
Course Goals & Objectives (list):  
Knowledge and understanding of: Classification of structural systems, Related  terminology, 
Different types of form-resistant structures, Structural behaviour of form-resistant structures, Criteria 
to select form-resistant structures, Construction techniques of form-resistant structures, Building 
systems integration. 
Skills of: Research, Building code compliance, Use of precedents. 
Appreciation of and respect for values and attitudes regarding the issues of: Compatibility of form-
resistant structural systems  with building  function, spatial organization, architectural form; structural 
material, span and efficiency.  
 
Student Performance Criterion Addressed  
IV. Architecture -Technology: b. Structural Systems  
IV. Architecture -Technology: g. Integration of Building Systems 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                         : 25 % 
Term Project                                              : 25 % 
Final Exam                                                 : 50 % 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
Hurol, Y., (2016) The Tectonics of Structural Systems – An Architectural Approach. Routledge / Taylor 
and Francis Group. 
Charleson, A., (2005) Structure as Architecture: A Source Book for Architects and Structural Engineers, 
Elsevier.  
Macdonald, A.J., (2001) Structure and Architecture, 2nd Edition, Architectural Press.  
Sandaker, B.N, Eggen, A.P., Cruvellier, M.R., (2011) The Structural Basis of Architecture, 2nd Edition, 
Routledge.  
Sandaker, B.N., (2007) On Span and Space – Exploring Structures in Architecture, Routledge.  
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr. Yonca Hürol 
Assıst.Prof. Dr. Öznem Şahali  



 
113 

EK  Bölüm I    (1 – 4) 

ARCH 347, Architectural Construction and Materials III, 3 credits          
 
Course Description: 
Industrialized and prefabricated building techniques (tunnel formwork, skeleton, panel, modular 
construction systems), building envelopes (structural, nonstructural, classification according to the 
materials) and their construction characteristics. 
 
Course Goals & Objectives (list):  

 The course will study mainly the problems of advanced construction techniques and 
advanced structural systems.  

 Problems associated with industrialized building techniques and detailing of advanced 
structural systems will be dealt.  

 Special emphasis will be given to structural systems of architectural design; tunnel formwork, 
skeleton, panel and modular construction systems; facades of glass, multilayer glass, metal, 
concrete, brick, natural stone and system detailing. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
IV. Architecture -Technology: d. Building Envelope Systems 
IV. Architecture -Technology: f. Building Materials and Applications 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                         : 20 % 
Homeworks, Quizes and Classworks         : 20 % 
Term Project                                               : 20 % 
Final Exam                                                 : 40 % 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
Allen, E., Joseph, I., (2004), Fundamentals of Building Construction-Materials and Methods, John 
Wiley&Sons Inc. 
Ching, F.D.K., Adams, C,. (2001), Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, John Wiley&Sons Inc. 
Deplazes, A., (2005), Constructing Architecture, Materials Processes Structures, a Handbook,  
Birkhauser, Basel 
Rosenthal, S. D., (2008), Components and Systems, Modular Construction, Birkhauser, Basel 
Türkçü, Ç., (1997), Yapım, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları. 
Yücesoy, L., (2001), Temeller, Duvarlar, Döşemeler, YEM Yayın, İstanbul 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assoc. Prof. Dr. S. Müjdem Vural 
Pt. Inst. Sertaç İlter 
Rest.Assist. Ehsan Reza  
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ARCH 355, Process of Urban Design, 3 credits          
 
Course Description: 
Knowledge is firstly imparted through series of lectures, then developed through the undertaking of 
Project work designed to ensure the application of theory to practice. 
 
Course Goals & Objectives (list):  

 To provide information on various urban design approaches; 
 To introduce various aspects of urban design 
 To introduce urban design concepts and criteria for various architectural and urban 

environments with different functions 
 To give an overview of fundamental issues in landscape design 
 To provide detailed knowledge on design of urban spaces giving special reference to every 

component with consideration of functional, physical, aesthetical needs; 
 
Student Performance Criterion Addressed  
III. Architecture- Environment / City / Society   b: Social responsibility 
III. Architecture- Environment / City / Society   d. Geographical conditions 
V. Architecture- Professional Milieu:  Team work and collaboration 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Homeworks + Classworks  : 30 % 
Workshop         : 5 % 
Midterm         : 25 %   
Final Project          : 40 % 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
None 
References:  
Carmona, Matthew (1996), Controlling Urban Design- Part 1: A Possible Renaissance?, Journal of 
Urban Design, Volume1, Number1, February 1996, Carfax, pp 47-74. 
Gehl, Jan (1987), Life Between Buildings: Using Public Spaces, trans. Jo Koch, Van Nostrand Reinhold, 
New York. 
Gibberd, Frederic (1955), Town Design, London: Architectural Press, 2nd Edition 
Hayward, Richard, McGlynn, Sue (1993), Making Better Places: Urban Design Now, Joint Centre for 
Urban Design, Butterworth Architecture, Oxford.. 
Booth,Norman K.(1983)"Basic Elements of Landscape Architectural design”, Waveland Press. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof.Dr.Şebnem Hoşkara 
Asst.Prof.Dr. Nevter Zafer Cömert 
Asst.Prof.Dr. Ceren Boğaç 
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ARCH 385, Digital Communication in Architecture, 3 credits          
 
Course Description: 
The aim of this course is to produce architectural projects as complete as possible from concept to final 
3D presentation models, which are 3-D building (BIM/Revit) models that are effectively rendered and 
situated in a context that is landscaped and designed with appropriate form, structure, materials and 
objects such as cars, people, etc. Rendering involves the convincing use of materials, lights, 
background and other rendered effects, with the aid of other software than BIM modellers such as 
Photoshop and/or 3DS Max, when appropriate. 
 
Course Goals & Objectives (list):  

 aims to provide an opportunity to design student’s own imagination about a model 
 aims is to make a three dimensional design by using realistic materials, lighting effects, real 

environmental background 
 

Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: b. Communication skills 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                         : 30 % 
Homeworks and Classworks                     : 30 % 
Final Exam                                                 : 40 % 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
Celik, Emrah; 3ds Max 2010 ile Gorsellestirme,Degisim Yayinlari,2010  
Kanbur Nezih; 3D STUDIO MAX I-II, Pusula Yayincilik ve iletisim Ltd., 2.baski, Mart 1999 
Murdock, Kelly; 3ds Max 2014 Bible, Wiley Publishing, Inc, Indianapolis, Indiana/Canada, 2014 
 http://www.3dlr.com, http://www.3dlinks.com, http://www.3dluvr.com, http://www.maxer.dk  
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prt .Inst. Erdaş Kuruç 
Prt .Inst. Şifa A. Demircioğlu 
 
 
 
 
  

http://www.3dlr.com/
http://www.3dlinks.com/
http://www.3dluvr.com/
http://www.maxer.dk/
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ARCH 392 , Architectural Design Studio IV, 6 credit 

 
Course Description: 
A studio course designed to provide the student with skills of designing buildings with high complexity 
in functional, structural and constructional terms while responding to an urban condition with peculiar 
sociocultural, economic and historic parameters. It is expected that students will acquire the ability to 
integrate different architectural systems throughout the design process. The students will develop their 
understanding of architectural expression and architectonic qualities. They will be producing alternative 
design solutions while developing their personal identities as independent designers.  
 

Course Goals & Objectives (list):  

On successful completion of the course, the student is expected to develop knowledge of: 

 fundamental architectural principles of organizing space, form and function considering human 
behavior and diversity at competency level, 

 responding to site conditions at competency level, 
 universal design criteria (equal accessibility design considerations throughout public spaces for 

different genders, age, disabilities…etc.) at competency level, 
 formal ordering systems as a part of urban and architectural context at competency level, 
 programming at urban and architectural levels at competency level  
 structural systems at competency level, 
 social and environmental sustainability at understanding level, 
 building envelope systems, building materials and assemblies, building service systems and 

building systems integration at understanding level, 
 detailed design development at understanding level, 
 developing consciousness about local geography, culture, historical heritage, climate, 

landscape, economy, etc. at competency level, 
 ethics and professional judgment at understanding level,  

 life safety systems, and building code compliance at competency level, 
On successful completion of this course, all students will have developed their skills in: 

 fundamental design and critical thinking at competency level, 
 site analysis in a built-up area / within an urban context at competency level, 
 creation of an architectural concept, scenario and a program in relation to the design topic within 

the user, society and city context with the overall conditions at competency level, 
 working on buildings within the urban context in 3-dimensional framework at 

competency level, 

Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: d. Design 
IV. Architecture- Technology  : a. Life Safety 
III. Architecture- Environment / City / Society  : c. Nature and human being  
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 8 hours, Total 112 (8x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
140 (10x14) saat 
 
Grading Criteria: 
Midterm Jury      : 20 % 
Pre-final jury      : 10 %  
Processes/Interim Juries/Sketch Exams   : 10 % 
Final Jury      : 60 %   
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Prerequisites: 
491 
 
Prerequisite of:  
ARCH 391 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit: Prof. Dr. Mukaddes Polay, Prof. 
Dr. Özgür Dinçyurek, Assoc. Prof. Dr. S. Müjdem Vural , Assist. Prof. Dr. Öznem Şahali Kovamcı, Pt 
Instructor Ali Sarıyel,  Pt Instructor Emre Akbil, Pt Instructor Zafer Cafer Volkan, , Pt. Instructor Ali 
Tanrıkul 
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ARCH 312, Architecture and Design Theories, 3 credits 
 
Course Description: 
The course focuses on the shifts in architecture and design theories and discourses in 19th- 20th 
centuries; dealing with several perspectives, paradigms and examples as well as in interdisciplinary 
theoretical studies.  
 
Course Goals & Objectives (list):  

 The course aims to provide the students with the ability  
 To identify formative influences and emerging patterns of Architecture during the 20th 

Century as well as emerging critical issues of the 21st century;  
 To understand co-formative relationship between technology/media and Architecture, as 

expressed in the work of past and contemporary ‘master’s in architecture;  
 To appreciate architectural space with its perception based objective (gestalt) and 

subjective (phenomenological) qualities, various existence, dimensions; the basic ways of 
building’s space organization;  

 To comprehend a theoretical framework of architectural design and design activity within 
the architecture and design research areas. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
II. Architecture- History / Theory, Culture / Art  a. World architecture, b. Local architecture /Cultural 
diversity 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria: 
Attendance                                                     :  5% 
Research and Presentation               : 15% 
Mid-Term Exam                                         : 35 % 
Final Exam                                                 : 45% 
 
Prerequisites: 
ARCH 226 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
Carpo, Mario (2001), Architecture in the Age of Printing, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.        
Ching, D. K. F (1979), ‘Architecture: Form, Space and order’, Van Nostrand Reinhold, New York.    
Curtis, William, (1996), Modern Architecture Since 1900, London: Phaidon Press Ltd. 
Gelernter, M (1996).’Source of Architectural Form:a critical history of western design 
theory’,Manchester University  Press, Manchester. 
Lawson, B (2006). 'How Designers Think: The Design Process Demystified', Elsevier Ltd., Oxford. 
Venturi, R., (1977). ‘Learning from Las Vegas’, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 
Venturi, R., (1966). ‘Complexity and Contradiction in Architecture’, Museum of Modern Art, New York. 
Von Meiss, P.,(1990).‘Elements of Architecture:from Form to Place’,Van Nostrand Reinhold 
(international). 

Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assoc. Prof. Dr. Türkan Ulusu Uraz 
Assist. Prof. Dr. Nazife Özay 
Prof.Dr.Hifsiye Pulhan 
  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.idefix.com%2Fkitap%2Fturkan-ulusu-uraz%2Furun_liste.asp%3Fkid%3D81447&ei=n8xeUZGhHYaQ4gTm_oAg&usg=AFQjCNFIAopfkzl3c1eDrmM47bM7Dv8s3w&sig2=AkUjLi_cAp_JlTvesr4tNg&bvm=bv.44770516,d.d2k
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ARCH 342, Working Drawing, 3 credits 

 
Course Description: 
The purpose of this course is to provide students with the ability to produce working drawings (two-
dimensional) with the aid of computer drawing software.   
 
Course Goals & Objectives (list):  

 Students will get familiar with the legislation and working drawing system for the professional 
use.  

 Lectures and exercises will be to introduce students to the systematic of drawing a project 
that could be realized in the real world.  

 The project would withhold enough information to be interpreted by contractor or any other 
personal who is involved in realization to be able to read it. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
IV. Architecture- Technology: g. Integration of building systems 
V. Architecture- Professional Milleau:  b. Comprehensive design, i. Legal rights and responsibilities, 
j. Professional practice 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
 
Grading Criteria:  
Term Project Mid-Term Submission                  : 20% 
Term Project Final Submission                         : 40% 
Final Exam                                                          : 30%                  
 
Prerequisites: 
ARCH 244  
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
None 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assist. Prof. Dr. Ercan Hoşkara 
Onur Olguner (Part-time Instructor) 
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ARCH 348, Building and Environmental Systems In Architecture, 3 credits 
 
Course Description: 
A course aiming to study all kinds of sanitary and environmental systems in buildings and their 
approximate size prediction. 
 
Course Goals & Objectives (list):  

 Issues covering water supply, hot water, liquid waste, solid waste systems and sanitary 
appliances 

 Theoretical and practical knowledge based on energy systems (Electrical systems, telephone 
ducts, gas-liquid and solid fuels), Heating, cooling, ventilating, air conditioning systems, smoke 
and ventilation flues, refuse chutes. 

 Provides students to understand mechanical conveyors-lifts, escalators, tube conveyors-, fire 
systems -alarms and firefighting equipment-, lightning protection. Security systems 

 Emphasis will be placed on the integration of mechanical equipment and mechanical services 
used in buildings with the architectural design features. 

Student Performance Criterion Addressed  
IV. Architecture- Technology: e. Building service systems 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                         : 25% 
Attendance                                                :  5% 
Term Project                                               : 30% 
Final Exam                                                 : 40% 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
F-Hall, Building Services and Equipment, Volumes 1-3, Longman, London and New York. 
David V. Chadderton, Building Services Engineering, E&FN Spon. 
In Turkish) Mimarın Tesisat El Kitabı, ISISAN Çalışmaları No: 238. 
Aly S. Dadras, Mechanical Systems for Architects, McGraw Hill 
Peter Burberry, MITCHELL ̉S Environment and Services, 8th Edition, Longman. 
Fuller Moore, Environmental Control Systems, McGrawHill 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr. Ugur Atikol 
Maher Ghazal (Teaching Assistant) 
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ARCH 491, Architectural Design V , 3 credits          
 
Course Description: 
A studio course designed to provide the student with skills of designing long span structures by 
considering integrated construction and service systems. The main emphasis is to design buildings 
with high complexity in function with appropriate structural systems and creating rich architectonic 
qualities. 
 
Course Goals & Objectives (list):  

 Design Thinking Skills 
 Technical Documentation  
 Investigative Skills  
 Ordering Systems  
 Historical Traditions and Global Culture  
 Accessibility  
 Sustainability  
 Site Design  
 Life Safety  
 Environmental Systems  
 Structural Systems 

 
Student Performance Criterion Addressed  
V. Architecture- Professional Milleau: b. Coomprehensive Design, e. Team work and collaboration 
   
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 8 hours, Total 112 (8x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
56 (4x14) hours 
 
Grading Criteria:  
In-Term Jury     : 10 % 
Midterm Jury     : 30 % 
Pre-final Jury    : 10 % 
Final Jury        : 50 % 

Prerequisites: 
ARCH 392 and 2nd year barrier system 
 
Prerequisite of:  
ARCH 492 
 
References:  
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assoc. Prof. Dr. Beser V. Oktay 
Asst.Prof.Dr. Polat Hançer 
Asst.Prof.Dr. Ceren Boğaç 
Pt. Inst. Sertaç İlter 
Pt. Inst. Onur Olguner 
Pt. Inst. Zafer Cafer Volkan 
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ARCH 449, Economic and Managerial Issues in Architecture, 3 credits 
 
Course Description: 
Construction management, principles of engineering economy, cost/benefit analysis, break-even 
analysis, interest calculations, and economic comparison; parties and stages of construction projects, 
engineering site organization, construction contracts and their documents  
 
Course Goals & Objectives (list):  

 The aim of the course is to provide the students with the ability to understand the basic 
concepts and definitions of construction management. 

 Also to provide the students with the ability to understand the engineering economy 
principles, interest calculations, simple interest, compound interest, cash flow diagram, 
equivalence and 
use the engineering economy principles to solve real architectural economy problems. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
V. Architecture- Professional Milleau: c. Building economy, f. Project management, g. Construction 
management 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                               : 25 % 
Homeworks, Quizes and Classworks         :   5 % 
Term Project                                               : 30% 
Final Exam                                                 : 40% 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
Lecture Notes 

Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assist. Prof. Dr. Ercan Hoşkara 
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ARCH 416, Professional Issues in Architecture, 3 credits 
 
Course Description: 
Professional practice, architectural ethics, management issues, and guides the students through the 
process of taking an architectural commission from initial meetings with the client through to 
completion of the project.  
 
Course Goals & Objectives (list):  

 To introduce the students to the principles of best practice in architectural office procedures. 
 To examine various approached to building procurement both within a western context, and on 

a comparative basis with other parts of the world. 
 To ensure that students are clear about the roles and responsibilities of an architect, and the 

consequences of not conforming to best practice. 
 To introduce the students to the range of building procurement methods, and recent changes 

in the ways that architects work 
 To introduce the students ethical guidelines that they need to obtain as they become Architects 

 
Student Performance Criterion Addressed  
V. Architecture- Professional Milleau: d. Architect and client relationship, i. Legal rights and responsibilities, k. 
Professional ethics 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                         : 30% 
Term Project  Presentation and Participation  :25% 
Final Exam                                                 : 45% 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
UIA - Recommended Guidelines for the UIA Accord On Recommended International Standards of 
Professionalism in Architectural Practice Policy on Ethics and Conduct. 
Royal Institude of British Architects (RIBA) Plan of Work 2013 Overview 
AIA Best Practices : Terminology: As-Built Drawings, Record Drawings, Measured Drawings 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prt. Inst. Onur Olguner  
Prt. Inst. Emre Akbil  
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ARCH 492, Graduation Project, 6 credits          
 
Course Description: 
This is the final project in which students are expected to work from macro to micro scales, and with 
special emphasis placed upon individual interest areas. Each student is expected to demonstrate that 
s/he has attained the professional standard required to practice within the rich context of the 
architectural discipline.  Thus, students are expected to develop their designs independently.  
 
Course Goals & Objectives (list): 

 To deal with the holistic nature of the design product, from the abstract initial form to the final 
concrete design outcome is expected to develop throughout the semester.  

 To develop the main idea/concept throughout design process is an important concern. 
Additionally, the grade is based upon both the quality of final product and individual effort for 
its achievement throughout the semester.  

 To experience professional abilities include architectural research, literature survey and time 
management skills, almost full attendance at reviews and discussions, midterm, pre-final and 
final juries are expected.  

 To provide an adequate knowledge about physical problems, technologies and the function of 
buildings regarding to the internal conditions of comfort and protection against any 
discomfortable and unsafe conditions. 

 To develop and improve final submission as a complete design project is expected to cover 
the minimum requirements that have been clarified in the course outline, regarding to the 
structural design, constructional and engineering problems associated with comprehensive 
building design. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
III. Architecture- Environment / City / Society:   a. Sustainability 
V. Architecture- Professional Milleau: b. Comprehensive design, h. Leadership 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 8 hours, Total 132 (8 x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course:  
28(2x14) hours 
 
Grading Criteria:    
1stReview    :   5 % 
2nd Review    :   5 % 
Mid-Term Jury   : 10 % 
3th Review   :   5 % 

PRE-FINAL Review  : 15 %                                                                                                                                                                                                           

  (a)   Term Grade         : 40 % 

  (b)   Final Presentation Grade: Jury Grades (60%)+Instructors`Grades(40%)   : 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
FINAL SEMESTER GRADE  ( a + b)        : 100 % 

 
Prerequisites:  
ARCH491 
 
Prerequisite of:  
None  
 
References:  
None 
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Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
 
Prof. Dr. H. Pulhan                                        Pt. Inst.C. Atun 
Prof. Dr. R. A. Atun                                        Pt. Inst A. Sarıyel 
Assoc. Prof. Dr. M. Vural                               Pt. Inst B. Türsoy 
Assoc. Prof. Dr. T. U. Uraz                            Pt. Inst. S. Vehbi  
Assoc. Prof. Dr. R. M. Sani 
Assoc. Prof. Dr. E.U. Tümer 
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ARCH 305, Architectural Drawing and Presentation Techniques, 3 credits   

 
Course Description: 
This course is specific place to meet the needs of students for better visual language experience and 
practice. In order to improve their skills and to get new tools for graphic language usage, students are 
introduced in various graphic techniques that can be used during the design process. Development and 
improvement of the students skills is organized to provide varieties of approaches on different stages 
of development of the design idea.  
 
Course Goals & Objectives (list):  

 The main point is set to underline the visual thinking, design thinking, visual thinking through 
design, as basic tools in the design studio concepts of education; 

 Skills achieved in the course are helping students to pay better attention on the visual presence 
and explanation of their design ideas, accompanying the other set of tools necessary to 
accomplish their studio design work. 

 Applicability of the knowledge from the course is expected to be used in each and every 
design or even theoretical course till the finishing stages of education in general and further 
praxis as well. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architetcure –Design/Creative thinking: a. Critical thinking 
II. Architetcure –Design/Creative thinking: d. Design 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                         : 45 % 
Process and development                         : 10 % 
Final Exam                                                 : 45 % 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  

- Architectural Drawing, 2014, by David Dernie 
- Architectural Graphics 5E, 2009, by Francis D. K. Ching  
- Representational Techniques for Architecture (Basics Architecture), 2014, by Lorraine Farrelly 

Nicola Crowson  
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr Kokan Grchev 
 
 
 
  

http://www.amazon.co.uk/David-Dernie/e/B001JRUA4E/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Francis+D.+K.+Ching&search-alias=books-uk&field-author=Francis+D.+K.+Ching&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Lorraine+Farrelly+Nicola+Crowson&search-alias=books-uk&field-author=Lorraine+Farrelly+Nicola+Crowson&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Lorraine+Farrelly+Nicola+Crowson&search-alias=books-uk&field-author=Lorraine+Farrelly+Nicola+Crowson&sort=relevancerank
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ARCH 316, Adaptive Re-Use of Buildings, 3 credits          
 
Course Description: 
In a world of rapid and continual economic change, keeping buildings in proper use would require the 
adaptation of the existing stock to fulfill the changing demands of business, leisure, and lifestyle. 
Adaptive reuse is the act of finding a new use for a building. Aims and objectives of this course are to 
determine benefits of adaptive reuse of buildings in different context. The course aims to provide the 
students to understand the reason for giving new function to abandoned, industrial, residential buildings.  

Course Goals & Objectives (list):  
 to provide information about basic principles and theory of conservation and restoration  
 to make students be aware of international and national legislations on conservation 
 to increase awareness about the reason for adaptive reuse of old buildings 
 to analyze the types of decay and deterioration in old building components, 
 to evaluate the successfulness/benefits of adaptive reuse projects  

 
Student Performance Criterion Addressed  
II. Architecture- History / Theory, Culture / Art  : b. Local architecture /Cultural diversity 
II. Architecture- History / Theory, Culture / Art  :  c. Cultural heritage and Conservation 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
14 (1x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                         : 30 % 
Homeworks, Quizes and Classworks     : 20% 
Term Project                                              : 50 % 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
None 
References:  
Cantacuzino, S. , New uses for old buildings , Architectural press : London,1975. 
Cantacuzino, S.,  Re/Architecture: Old Buildings/New Uses . Thames andHudson: London, 1989. 
Giebeler, G., Fisch, R., Krause, H., Musso, F., Petzinka, K., & Rudolphi,A., Refurbishment Manual: 
Maintenance, Conversions, Extensions.Birkenhauser: Basel, Boston, Berlin, 2009. 
Highfield, D. ,  Refurbishment and Upgrading of Existing Buildings . SponPress (Taylor and Francis): 
London & New York, 2000. 
Highfield, D. The construction of new buildings behind historic façades .Spon Press (Taylor and 
Francis): London & New York, 1991. 
Latham, D., Creative re-use of buildings  vol. 1&2, Donhead: Shaftesbury,2000. 
Machado, R., Old buildings as palimpsest. Towards a theory of remodeling,  Progressive Architecture, 
11, pp. 46-49, 1976. 
Powell, K., Architecture reborn. Converting old buildings for new uses,  Rizzoli international publications, 
inc.: New York, 1999. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assoc. Prof. Dr. Beser OKTAY VEHBİ 
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ARCH 325, History of Art (University/Area elective), 3 credits          

 
Course Description: 
Int History of Art course students are introduced with a general definitions of Art, beginning with 
explanations about the nature of art and artistic expression, nature of art work, need for art, art as a 
tool for communication and understanding from its beginnings till today. Following the changing of the 
societies in a way to decode the cultural and artistic transmissions of ideas various artistic styles and 
tendencies will be presented.  
 
Course Goals & Objectives (list):  

 This course in general corresponds with the needs of students for getting knowledge of wide 
areas improving their cultural communication skills,  

 this course helps students to understand todays cultural and artistic phenomenon, so to get 
knowledge for better communication in different cultural surroundings,  being able to respect 
and share common values at global level. 

 The main objective is introduction with a general definitions and understanding of Art 
 

Student Performance Criterion Addressed  
I. Architetcure –Design/Creative thinking: a. Critical thinking 
II. Architetcure –Design/Creative thinking: d. Design 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) saat 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                            : 40 % 
Term Project                                                 : 20 % 
Final Exam                                                     : 40 % 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
None 
References:  
 Gombrich, E.H. (1995). The Story of Art, London: Phaidon Press.  
 Hoag, John D. (1975). Islamic Architecture, London: (Faber and Faber / Electa). 
 Honour, Hugh – Fleming, John, (1991/1982). A World History of Art, London. 
 Risebero, Bill (1982). Modern Architecture and Design: An alternative history, Herbert Press, UK. 
 Toman, Rolf (ed.) (1995). Neoclassicism and Romanticism, Architecture, Sculpture, Painting, Drawings, 
  

Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr Kokan Grchev 
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ARCH 328 History and Theories of Eastern Archıtecture & Art, 3 credit 

Course Description: 
A chronological study for the evolution of Eastern (Asian) architecture and art in view of theories that 
created them 
 
Course Goals & Objectives (list):  
On successful completion of this course, all students will have developed adequate knowledge and 
understanding of: 
 the history and theories of architecture and art of Eastern world, mainly the Eastern, Southern, 

South-Eastern, Western and Central Asian regions, in a chronological order beginning from pre-
history to current times at understanding level, 

 the regional or social traditions, ethnic identities as well as economy and environmental issues in 
the formation of a diversity of the styles of built forms and art objects on Asian continent at 
competency level,  

 the history and theories of architectural development in Eastern and the related arts, technologies 
and human sciences at competency level, 

On successful completion of this course, all students will have developed their skills in: 
 designing well-arranged spaces, forms and structural systems with a knowledge of fine arts as an 

important factor for the improving of the visual quality of architectural design at competency level,  
 research and writing methods about the historical buildings at understanding level, 

On successful completion of this course, all students will have developed an appreciation of: 
the importance of coordination with other professionals mainly interior architects, artists, art historians 
and sociologist for large scale building projects, restorations or revitalization projects at competency 
level 
 
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: A.7. Use of Precedents  
A.9. Historical Traditions and Global Culture  
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total (3x14) 42 hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 

Grading Criteria: 
Mid-Term Exam:   20 %       
Homeworks (Research Projects.):  30 % 
Attendance: 10% 
Final Exam: 40% 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References: 
Ching, F. D. K., Jarzombek, M. M. & Prakash, V. (2007). A Global History of Architecture,  Jew Jersey: John Wiley 
& Sons. 

Fletcher, Banister (1953). A History of Architecture, on the Comparative Method for the Student, Craftsman, and 
Amateur, with about two thousand illustrations, London: B. T. Batsford 5th Edition,  

Lecture Notes on the web site by Netice Yıldız. http://emuonline.emu.edu.tr/courses 

 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assoc. Prof.Dr. Netice Yıldız 
ARCH 329, Historical Survey of the Architecture and Art of Cyprus, 3 credits  

http://neticeyildiz.blogspot.com/
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Course Description: 
This is a survey of the architecture and art of Cyprus, an island which inherited a rather rich variety of 
material cultural from different civilizations.  

Course Goals & Objectives:  

On successful completion of this course, all students will have developed adequate knowledge and 
understanding of: 

 the history and theories of architecture and art of Cyprus in a chronological order beginning from 
pre-history to current times at understanding level, 

 the regional or social traditions, ethnic identities as well as economy and environmental issues 
in the formation of a diversity of the styles of built forms and art objects in Cyprus at competency 
level,  

 the history and theories of architectural development in Cyprus and the related arts, technologies 
and human sciences at competency level, 

On successful completion of this course, all students will have developed their skills in: 
 design well-arranged spaces, forms and structural systems with a knowledge of fine arts as an 

important factor for the improving of the quality of architectural design at competency level,  
 research and writing methods about the historical buildings at understanding level,  

On successful completion of this course, all students will have developed an appreciation of: 
 the importance of coordination with other professionals mainly interior architects, artists, art 

historians and sociologist for large scale building projects, restorations or revitalization projects at 
competency level. 

 
Student Performance Criterion addressed (list number and title):  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: A.7. Use of Precedents , A.9. Historical Traditions and 
Global Culture 

 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total (3x14) 42 hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 

Grading Criteria:  
Mid-term exam: 30%  
Quiz: 15% 
Attendance:   5 % 
Home-work: 10% 
Final Exam: 40%. 
 
Prerequisites:  
None 

Textbooks/Learning Resources:  
Hanworth, Rosamond, (1992). The Heritage of North Cyprus, Lefkoşa. (Printed by TRNC, Ministry of 
Tourism). 
Brown, A.S. & Cattling, H.W., Ancient Cyprus, Oxford, 1975. http://bookza.org/book/1240170/643fb3 
Yıldız, Netice, History and Culture of Cyprus. http://emuonline.emu.edu.tr/courses (Web page 
material) 

Faculty assigned (list all faculty assigned during the two academic years prior to the visit):  
Assoc. Prof.Dr. Netice Yıldız. 
 
  

http://emuonline.emu.edu.tr/course
http://neticeyildiz.blogspot.com/
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ARCH 347, Superheroes of Architecture, 3 credits   (elective course)       
 
Course Description: 
This course focuses on the experimental process between spatial manifestations of design and heroic 
narratives of Archigram, as well as architects and theoreticians who inspired them, from the new era of 
social transformation of the communities during 1960’s . The display of idea through different medias 
without any boundaries is the main motivation of the course. The discussions center around how to 
evaluate utopic projects of Archigram within the light of current problems related to ‘ideal community 
and environment’. 
 
Course Goals & Objectives (list):  
On successful completion of this course, all students will have developed knowledge and understanding 
of: 

 Philosophy of ‘Archigram’ group 
 Built- environment problems and ideas after the Second World War. 
 Critical thinking through the philosophical, scientific and architectural search of ‘ideal 

community’ 
 Expression of ideas through different media manifestations 
 Understanding about current social and environmental problems 

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking:   a. Critical Thinking 
III. Architecture- Environment / City / Society: b.Social responsibility 

Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
14 (1x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Task 01 (Analysis of movie- report)    : 15 %                                          
Task 02 (Analysis of movie- report)    : 15 % 
Task 03 (Personal inspirations from 1960’s – essay)   : 15 % 
Task 04 Part 01 Presentation of an environmental problem: : 15 % 
Task 04 Part 02 Solution to an environmental problem:   : 40 %                                               
                                                 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  

 Sadler, Simone (2005), Archigram, Architecture without Architecture, MIT Press, Cambridge- 
Massachusetts, London- England 

 Cook, Peter (1999), Archigram, Princeton Architectural Press, New York 
 http://www.archigram.net 
 http://archigram.westminster.ac.uk 

 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Asst. Prof. Dr. Ceren Boğaç 
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ARCH 358, Urban Planning for Architect, 3 credits 
 
Course Description: 
This is an introductory course on urban planning, specifically tailored for the students of architecture 
to specify the significant role of planning in the shaping of future cities and suburbs. Today, with the 
majority of world’s population shifting to urban areas, it has become increasingly important for the 
architects to understand key concepts & terminologies in urban planning so that healthier and more 
attractive communities can be created.   

Course Goals & Objectives (list): 
Tthe course aims to introduce a series of technical and political procedures relating to  

 the organization of space in reference to the development and wise use of land and 
environment, 

 public well-being,  
 the design of the urban environment  

so that students can develop an understanding on how cities and towns grow and change; and how 
greener cities and sustainable communities can be created. 
 
Student Performance Criterion Addressed  
 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Take Home Exam                                   : 40 % 
Final Exam                                              : 60 % 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
None 
References (Books available at EMU Library) 
The Death and Life of Great American Cities by Jane Jacobs (1961) 
The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects by Lewis Mumford (1972) 
Local Planning: Contemporary Principles and Practice Edited by Gary Hack, et al. (2009) 
Civilizing American Cities: Writings on City Landscapes by Frederick Law Olmsted (1997) 
The Image of the City by Kevin Lynch (1960) 
The American City: What Works and What Doesn't by Alexander Garvin (1995) 
Good City Form by Kevin Lynch (1995) 
The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream by Peter Calthorpe 
(1993) 
Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century 
by Peter Geoffrey Hall (1996 Updated Edition) 
A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction by Christopher Alexander, Sara Ishikawa, and 
Murray Silverstein (1976) 
Edge City: Life on the New Frontier by Joel Garreau (1992) 
The Urban Villagers by Herbert J. Gans (l962, updated 1982) 
Design With Nature by Ian L. McHarg (1995) 
Great Streets by Allan B. Jacobs (1995) 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assist. Prof. Dr. Pınar Uluçay  
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ARCH 372, Building and Urban Space Relationship, 3 credit 

Course Description: 
A major design issue in both architecture and urban design is the relationship of the building to the 
urban spaces; street or squares.  This relationship determines not only the character of the building but 
also the character of the urban fabric.  In every culture, there is some attempt to achieve a transition 
between street and private realm of the building, either through a space, a wall backed by a courtyard, 
an architectural doorway, a sidewalk or some other design device that ties building and street together. 

This course introduces the concept of architecture and urban spaces relationship through various 
examples.  It will evaluate the role of building on the formation of urban spaces, in-fill buildings, corner 
treatments, active and passive edges and transition spaces.  

 
Course Goals & Objectives (list):  

 This course aims at developing and understanding of ‘continuity between architecture and 
urban spaces’. 

 It enables students to have heightened degree of ‘urban consciousness’ and relatively more 
‘urban friendly’ perspective in their design studios. 

 
Student Performance Criterion Addressed  
III. Architecture- Environment / City / Society   : b. Social responsibility 
III. Architecture- Environment / City / Society   : c. Nature and human being 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
14 (1x14) hours 
 
Grading Criteria: 
5 Assignments: 5 x8  : 40 % 
Mid-term exam : 25 % 
Term  Project : 35 % 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References: 
Bentley, I. et al. (1985), Responsive Environment, The Architectural Press Ltd., London. 
Madanipour, A (1996), Design of Urban Spaces, John Wiley and Son, Chichester. 
Moughtin, C (1992), Urban Design: Street and Square, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford. 
Carr. S. et al. (1992), Public Space, Cambridge University Press, Cambridge. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof.Dr. Resmiye Alpar Atun 
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ARCH 373, Life Safety in Architecture, 3 credits 
 
Course Description: 
This course is aimed to teach the student to understand the basic life safety principles and their 
adaptation in design process. Mainly this course will deal with strategies and concepts about life safety 
with the main emphasis on use and occupancy, building height and areas, fire-resistive construction, 
fire-protection systems and means of egress, where students are equipped with the latest building 
codes (IBC and NFPA 101) about life safety. 
 
Course Goals & Objectives (list): 

 life safety in buildings and their adaptation in design projects. 
 application of fire resistive construction, fire protection systems and other related systems in 

building design process. 
 the role of architect and the cooperation with related professions in the practice about life safety 

issues 
 
Student Performance Criterion Addressed 
IV. Architecture- Technology  : a. Life Safety 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam                                       : 30 % 
Quiz                                                        :   20 % 
Final Term Project                                    : 50 % 
 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
•Ching, D. K. Francis, Winkel, R. Steven, and FAIA. Building Codes Illustrated. A Guide to 
Understanding the 2006 International Building Code published by John Wiley & Sons, Inc.., Hoboken, 
New Jersey 2007. 
•International Code Council. IBC 2006. Architectural Appliacations for Designers. 
•International Code Council. IBC 2006. Solving Means of Egress Issues in Commercial Buildings. 
•Jensen, R. and Associates. From Model Codes to the IBC: A Transitional Guide. R.S. Means 
Company, Inc., 2001. 
•NFPA 101 Life Safety Code 2009 edition, National Fire Protection Association, July 2008. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assist. Prof. Dr. Harun Sevinç 
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ARCH 419, Housing Design Principles, 3 credits          
 
Course Description: 
This course is constructed as a lecture-discussion, the aim being to engage significant theoretical 
housing issues with housing design. Definition and role of house, types of house, factors influencing 
house design, an overview about house design in history and present, evolution of house and modern 
housing typologies and mass housing are discussed. On the base of these interactive discussions, the 
purpose of the course is to develop the students’ awareness about house and housing related issues. 

Course Goals & Objectives (list):  
 This course is designed to introduce the significant housing issues related to house design. 

When discussing about the different definitions and role of house, types of house and factors 
influencing house design, it is intended to support design knowledge of students. 

 Besides, an overview about house design in history and present, changing housing typologies 
and mass housing is expected to provide background information about the housing issues.  

 The course is to develop the students’ awareness about house and housing related issues. 
 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: c. Design Research 
II. Architecture- History / Theory, Culture / Art: a. World architecture 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 3 hours, Total 42 (3x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) saat 
 
Grading Criteria:  
Mid-Term Exam    : 35% 
Term-Project    : 40% 
Home works and Research Presentations: 20% 
Active Participation    : 5% 
 
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
Chandler, Robert, Clancy John, Dixon, David, Goody Joan and Wooding, Geoffrey (2010) Building 
Type   Basics for Housing, John Wiley & Sons, Utited States of America. 
Ching, Francis (2007) 3rd edition, Architecture, Form-Space and Order, Hoboken: John Wiley & Sons Cop. 
Kilmer, Rosemary and Kilmer W. Otie (1992). Designing Interiors, Harcourt Brace Jovanovich College 
Publishers. 
Lawrence J. Roderick (1987). Housing Dwellings and Homes, Design Theory, Research and Practice, John 
Wiley & Sons.  
Schoenauer, Norbert (2000). 6,000 Years of Housing (rev. ed.) (New York: W.W. Norton & Company). 
Rybczynski, Witold (1987). Home: A Short History of An Idea. London: Penguin. 
 

Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Assist. Prof. Dr. Nazifre Özay 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Witold_Rybczynski
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ARCH 431, Tectonics of High-rise Building Structures, 3 credits          
 
Course Description: 
The aim of this course is to provide necessary knowledge about the external factors which effect high-
rise building structures, structural systems of high-rise buildings and to discuss affirmative and 
contravening approaches to tectonics of high-rise buildings with the help of case studies. The subjects 
that are covered in the course are: Definition of the concept of “high-rise building” in different disciplines; 
Types of structural, mechanical and electrical systems in high-rise buildings and their effect on 
tectonics; Slenderness; High-rise structure as a cantilever; Cantilever Method; Strategies to increase 
height of high-rise buildings; Effect of aerodynamics to high-rise building structures (types forces due 
to wind, plan form, section form, surface roughness, treatments at the top, corner treatments); Selecting 
the appropriate structural system (economic height limits of various structural systems, frame systems, 
shear wall systems, frame and shear wall systems, use of belt trusses and outrigger trusses, shear lag 
in framed tubes, trussed tubes, tube in tubes, bundled tubes, coupled tubes, use of super columns, 
diagrid structures); Earthquake problems; Configuration of high-rise building structures; Use of damping 
systems (passive / active systems, damping with viscoelastic materials, use of secondary masses, 
computer controlled hydraulic actuators, pendulums); Tectonics due to wind effects; Tectonics due to 
earthquake resistant design; Tectonics due to structural system selection; Highest buildings of the 
world; Base-column-capital in high-rise buildings. 
 
Course Goals & Objectives (list):  
Knowledge and understanding of: General structural behaviour of high-rise building structures, 
Tectonics of high-rise building structures. 
Skills of: Analysing structural characteristics of high-rise buildings, Analysing tectonic characteristics of 
high-rise buildings, Research on high-rise buildings. 
Appreciation of and respect for values and attitudes regarding the issues of: The role of economy on 
high-rise building design, Requirement of achieving tectonic qualities in high-rise building design, The 
need for research in high-rise building design. 
 
Student Performance Criterion Addressed  
IV. Architetcure -Technology: b. Structural Systems 
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
28 (2x14) hours 
 
Grading Criteria:  
Weekly submissions             : 100% 
 
Prerequisites: 
None 
Prerequisite of:  
None 
References:  
Hurol, Y., (2016) The Tectonics of Structural Systems – An Architectural Approach. Routledge / Taylor 
and Francis Group.  
Mainstone, R., (1975) Developments in Structural Form. The MIT Press. Massachusets. 
Billington, D.P., (1983) The Tower and Bridge. Basic Books. NY. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr. Yonca Hurol 
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ARCH 461, Landscape Design, 3 credit 
 
Course Description: 
Students will be introduced to the basic vocabulary and techniques of landscape design. The following 
issues will be addressed: use of natural and man-made landscape materials, developing an 
understanding of qualities of exterior spaces, transitional zones between interiors and exteriors, a 
systematic approach in the selection of appropriate plants in terms of their linking and furnishing 
functions  as well as climatic and other factors related to context. 
 
Course Goals & Objectives (list):  

 Students develope knowledge and understanding of: Elements of landscape, basic plant 
data, primary and secondary architectural forms ,  landscape design elements 

 Students develope their skills in: Site analysis and synthesis, uses of landscape elements, 
designing exterior spaces with landscaping elements 

 Students develope their appreciation of and respect for values and attitudes regarding the 
issues of: Evironmental qualities, social aspects 

 
Student Performance Criterion Addressed  
I. Architecture- Design/ Creative Thinking: d. Design 
III. Architecture- Environment / City / Society   : c. Nature and human being 
V. Architecture- Professional Milleau: e. Team work and collaboration  
 
Total Course Hours per Week and per Semester: 
Weekly 4 hours, Total 56 (4x14) hours 
 
Total Work Load Hours Spend Extra for the Course: 
14 (1x14) hours 
 
Grading Criteria: 
Classwork submission and researches  : 5 % 
Mid-term exam     : 25 % 
Mid-term submission    : 25 % 
Final Submission    : 45 % 
  
Prerequisites: 
None 
 
Prerequisite of:  
None 
 
References:  
Austin, L. R. (1982), Designing with plants, Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York. 
Booth, N. K. (1983), Basic Elements of Landscape Architectural Design, Waveland Press Inc., Illinois. 
Cooker, J., Beck, H. (2004),  the master Landscape Series tract- Landscape Architects, Urban 
Designers, Town Planners, Images Publishing, Mulgrave. 
Simonds, O. J. (1976), landscape Architecture, Mc Graw-Hill Inc., New York. 
 
Faculty assigned for the two academic years prior to the visit:  
Prof. Dr. Mukaddes Polay 
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EK 4. İSTATİSTİKSEL BİLGİLER 
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Öğrenciler (son 2 yıl bilgileri): 
Üniversite giriş sınavı sonucu Programa en düşük puanla giren öğrencinin genel puan sıralaması ve 
giriş tercih sıralaması 

PROGRAM ÖĞRENCİ NO LYS YIL PUAN TÜRÜ PUAN BAŞARI SIRASI 

MİMARLIK İNG. 15000706 2015-16 MF-4  222,148 244.000 

MİMARLIK İNG. 16000691 2016-17 MF-4  259,532 199.121 

 
 
 
 
Mimarlık Programına Kayıtlı Öğrenci Sayıları 

 HAZIRLIK 1. Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf  

 Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam TOPLAM 

2016- 
2017 

27 11 38 173 118 291 150 66 216 112 50 162 71 37 107 814 

2015-
2016 

36 13 49 216 94 310 156 51 207 108 37 145 46 55 101 812 

 
 

PROGRAM ADI 

2015-16 GÜZ 
GENEL TOPLAM 

CGPA_GRADE 

0,00-
0,49 

0,50-
0,99 

1,00-
1,49 

1,50-
2,00 

2,00-
2,49 

2,50-
2,99 

3,00-
3,49 

3,50-
4,00  

MİMARLIK 17 21 44 109 108 83 48 19 449 

GENEL TOPLAM 17 21 44 109 108 83 48 19 449 

          

          

PROGRAM ADI 

2015-16 BAHAR 
GENEL TOPLAM 

CGPA_GRADE 

0,00-
0,49 

0,50-
0,99 

1,00-
1,49 

1,50-
2,00 

2,00-
2,49 

2,50-
2,99 

3,00-
3,49 

3,50-
4,00  

MİMARLIK 27 9 52 117 129 102 48 22 506 

GENEL TOPLAM 27 9 52 117 129 102 48 22 506 
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PROGRAM ADI 

2016-17 GÜZ 
GENEL TOPLAM 

CGPA_GRADE 

0,00-
0,49 

0,50-
0,99 

1,00-
1,49 

1,50-
2,00 

2,00-
2,49 

2,50-
2,99 

3,00-
3,49  

3,50- 

4,00 

 

MİMARLIK 46 21 50 148 181 138 58 22 664 

GENEL TOPLAM 46 21 50 148 181 138 58 22 664 

          

PROGRAM ADI 

2016-17 BAHAR 
GENEL TOPLAM 

CGPA_GRADE 

0,00-
0,49 

0,50-
0,99 

1,00-
1,49 

1,50-
2,00 2,00-2,49 2,50-

2,99 
3,00-
3,49 3,50-4,00  

MİMARLIK 50 17 65 145 221 144 60 21 723 

GENEL TOPLAM 50 17 65 145 221 144 60 21 723 
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 Erasmus ve Farabi programları ile gelen/giden öğrenci sayıları  
ERASMUS VE FARABİ PROGRAMI BULUNMAMAKTADIR 

 Eğitimin normal süresi içinde mezun olan öğrencilerin oranı  
 
 

MEZUNLARIN MEZUN 
OLDUKLARINDAKİ FİİLİ 

DÖNEM SAYILARI 

FİİLİ DÖNEM TOPLAM 

8 (4 yıl) 656 

9 424 

10 234 

11 146 

12 84 

13 57 

14 39 

15 22 

16 16 

17 9 

18 5 

19 3 

20 5 

21 1 

GENEL TOPLAM 1790 

EĞİTİMİ NORMAL 
SÜREDE BİTİREN 
ÖĞRENCİ ORANI  36,6 % 

MEZUNİYET 
SÜRESİ 

ORATLAMASI  9.37 
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 Toplam öğrenci sayısı içinde yabancı uyruklu ve kız/erkek oranları  

PROGRAM ADI 

KKTC 
KKTC 
Total TC 

TC 
Total YABANCI 

YABAN
CI Total 

GENEL 
TOPLAM ERKEK KIZ   ERKEK KIZ   ERKEK KIZ   

MİMARLIK 19 22 41 181 139 320 333 120 453 814 

 %47 %53 %6 %57 &43 %39 %73 %27 %55  

 
Öğretim elemanları (son 2 yıl bilgileri): 
 Görev unvanlarına göre akademik kadro sayı ve oranları  

Program Akademik Personel Profili 

 2015-2016 2016-2017 
Tam Zamanlı Kadın Erkek Toplam Kadın  Erkek Toplam 

Profesör 5 2 7 6 2 8 

Doçent 7 - 7 6 1 7 

Yardımcı Doçent 7 4 11 7 3 10 

Öğretim Görevlisi - - - - - - 

Araştırma Görevlisi 7 11 18 9 10 19 

Ara Toplam 26 17 43 28 20 49 
       

Yarı Zamanlı  Kadın Erkek Toplam Kadın  Erkek Toplam 

Profesör       

Doçent       

Yardımcı Doçent       

Öğretim Görevlisi 5 13 18 7 14 21 

Araştırma Görevlisi 4 4 8 2 3 5 

Ara Toplam 9 17 26 9 17 26 
       
Ders Başı Ücretli       
Profesör - - - - - - 
Doçent - - - - - - 
Yardımcı Doçent - - - - - - 
Öğretim Görevlisi -- - - - - - 
Araştırma Görevlisi -- - - - - - 
Toplam 35 34 69 38 37 75 
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Öğretim Elemanı Yükseltme Sayısı 

 2015-2016 2016-2017 
Prof 1 1 
Doç - 1 
Yrd.Doç.Dr. 2 - 
Dr. - - 

Öğretim Üyesi atama sayısı (alımı) 

 2015-2016 2016-2017 
Prof - - 
Doç - - 
YrdçDoç.Dr. 2 - 
Dr. - - 

 
  
Ayrılan öğretim elemanlarının sayısı 

2015-2016 2016-2017 
- - 

 
 Öğretim elemanlarının haftalık iş yükleri 
Sıra
No 

Isim Güz 
Haftalık 
yükü 

Bahar 
Haftalık 
yükü 

Komite Görevleri 

*iş gerekliliğine gore 
değişiklik gösteriyor 

1 Prof .Dr.Özgür 
Dinçyürek (dekan) 

14,6 5  

2 Prof .Dr.Naciye Doratlı      
(bölüm başkanı) 

8,9 3,5 Yüksek Lisansn 
Programları Komitesi 
İşe alım komitesi 

3 Prof .Dr.Şebnem 
Hoşkara 

9 18.4 Müfredat Komitesi 
Yüksek Lisansn 
Programları Komitesi 
Doktora komitesi 
İşe alım komitesi 

4 Prof .Dr.Yonca Hürol 17,26 18,25 Müfredat Komitesi 
Akademik Kayankalar 
Akreditasyon 
Komitesi 
(Koordinatör) 
İşe alım komitesi 
Kalite Güvence ve 
Mezunlar Komitesi 

5 Prof .Dr.Hifsiye Pulhan 8 13,25 Doktora komitesi 
İşe alım komitesi 

6 Prof .Dr.Resimiye 
Alpar Atun 

15 14,5 Yüksek Lisansn 
Programları Komitesi 
Doktora komitesi 
Akreditasyon 
Komitesi 
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7 Prof .Dr.Mukaddes 
Polay 

6,5 18,5 Tasarım 
Koordinasyon 
Komitesi 
Kalite Güvence ve 
Mezunlar Komitesi 

8 Prof .Dr.Kokan Grchev 15 13,2 Müfredat Komitesi 
Akreditasyon 
Komitesi 
Akademik ve Sosyal 
Etkinlikler Komitesi 

9 Doç .Dr.Türkan Uraz 13,5 14 Tasarım 
Koordinasyon 
Komitesi 
Doktora komitesi 

10 Doç .Dr.Netice Yıldız 16,1 9,5 Akademik Kaynaklar 
Kalite Güvence ve 
Mezunlar Komitesi 

11 Doç .Dr.Beser Oktay 13 17,5 Yaz Stajı Komitesi 
Transfer Komitesi 
Kalite Güvence ve 
Mezunlar Komitesi 

12 Doç .Dr.Halil Zafer 
Alibaba 

17.5 16 Yaz Stajı Komitesi 

13 Doç .Dr.Ege Uluca 
Tümer(Bölüm 
başakanı yardımcısı) 

12 6,75 Müfredat Komitesi 
Yüksek Lisansn 
Programları Komitesi 
Koordinatörü 
Doktora komitesi 

14 Doç .Dr.Müjdem 
Vural(dekan 
yardımcıs) 

16.2 8 Müfredat Komitesi 
Akreditasyon 
Komitesi 
İşe alım komitesi 

15 Doç.Dr.Rafooneh M. 
Sani 

13,8 14,45 Müfredat Komitesi 
Yüksek Lisansn 
Programları Komitesi 
Doktora komitesi 
Akreditasyon 
Komitesi 

16 Yrd.Doç.Dr.Pınar 
Uluçay Righelato 

13,8 15,8 Transfer Komitesi 
Müfredat Komitesi 
Yardım Masası 
Akademik ve Sosyal 
Etkinlikler Komitesi 

17 Yrd.Doç.Dr.Ercan 
Hoşkara 

13 19,5 Müfredat Komitesi 

18 Yrd.Doç.Dr.Nevter 
Zafer Cömert 

18 14,95 Transfer Komitesi 
Müfredat Komitesi 
Yüksek Lisansn 
Programları Komitesi 
Akreditasyon 
Komitesi 

19 Yrd.Doç.Dr.Müge Rıza 
(Bölüm başkanlığı 
koordinatörü) 

12 12.5 Tasarım 
Koordinasyon 
Komitesi 
Yardım Masası 

20 Yrd.Doç.Dr.Öznem 
Şahali Kovancı 

12 15 Yaz Stajı Komitesi 
Arşiv Komitesi 
Akreditasyon 
Komitesi 
Akademik ve Sosyal 
Etkinlikler Komitesi 
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21 Yrd.Doç.Dr.Polat 
Hançer 

14.5 14.25 Yaz Stajı Komitesi 
Yüksek Lisansn 
Programları Komitesi 
İşe alım komitesi 

22 Yrd.Doç.Dr.Badiehsad
dat Hassanpour  

13,25 13,75 Transfer Komitesi 
Tasarım Koordinasyon 
Komitesi 
Akademik ve Sosyal 
Etkinlikler Komitesi 

23 Yrd.Doç.Dr.Ceren 
Boğaç 

15,5 14 Web sayfası ve Grafik 
Tasarımı Komitesi 
Kalite Güvence ve 
Mezunlar Komitesi 

24 Yrd.Doç.Dr.Harun 
Sevinç 

14,6 16 Sınav Koordinatörü 
Arşiv Komitesi 

25 Yrd.Doç.Dr.Nazife 
Özay 

13.5 17 Yüksek Lisansn 
Programları Komitesi 

 
Araştırma ve yayınlar (son 2 yıl bilgileri): 
 Yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama projelerinin sayısı ve bütçeleri  

Yürütülmekte olan ulusal veya uluslararası araştırma ve uygulama projesi 
bulunmamaktadır.  

 Yurt içi ve yurt dışı makale ve bildirilerin sayıları ve öğretim elemanı sayısına göre ortalamaları  
 

Dönem Öğretim üyesi  Yayın  
Sayısı 

Toplam 
ÖÜ 
Sayısı 
Oranı 

MAKALE 
2015-2016 

   

 Prof.Dr. Naciye Doratli 2  

 Prof.Dr.Özgür Dinçyürek 1  

 Prof.Dr.Yonca Hürol 2  

 Doç.Dr. Beser Oktay Vehbi 1  

 Doç.Dr. Halil Zafer Alibaba 2  

 Doç.Dr. Raffoneh M. Sani 2  

 Doç.Dr. Müjdem Vural 1  

 Yrd.Doç.Dr. Müge Rıza 1  

 Yrd.Doç. Öznem Şahali 1  

 Yrd.Doç.Dr. Polat Hançer 1  

Toplam  14 14/25  56% 
MAKALE 
2016-2017 

   

 Prof.Dr. Mukaddes Polay 1  
 Prof.Dr.Resmiye Alpar Atun 3  
 Prof.Dr.Şebnem Hoşkara 1  
 Prof.Dr.Yonca Hürol 1  
 Doç.Dr.Beser Oktay Vehbi 1  
 Doç.Dr. Halil Zafer Alibaba 2  
 Yrd.Doç.Dr. Badiossadat Hassanpour 2  
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Toplam  11 11/25  44% 

BİLDİRİ  
2015-2016 

   

 Prof.Dr. Naciye Doratlı 2  

 Prof.Dr. Hıfsiye Pulhan 1  

 Prof.Dr. Mukaddes Polay 1  

 Prof.Dr. Şebnem Hoşkara 1  

 Doç.Dr.Beser Oktay Vehbi 1  

 Doç.Dr. Müjdem Vural 1  

 Doç.Dr. Netice Yıldız 1  

 Doç.Dr. Türkan Uraz 1  

 Yrd.Doç.Dr. Nevter Zafer Cömert 3  

 Yrd.Doç.Dr. Pınar Uluçay 1  

Toplam  13 13/25 52% 

BİLDİRİ  
2016-2017 

   

 Prof.Dr. Resmiye Alpar Atun 2  

 Prof.Dr. Şebnem Hoşkara 1  

 Doç.Dr.Beser Oktay Vehbi 1  

 Doç.Dr. Rafooneh M.Sani 1  

 Yrd.Doç.Dr. Badiossadat Hassanpour 1  

 Yrd.Doç.Dr. Nevter Zafer Cömert 3  

 Yrd.Doç.Dr. Pınar Uluçay Righelato 1 10/25 40% 
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 Program bütçe payı ve diğer program bütçe payları ile karşılaştırılması  
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2015-
2016 

4,502 8,492 

 

4,213 4,382 25,870 3,624 2,338 2,298 3,044 3,890 

2016-
2017 

5,263 10,008 5,120 5,240 15,961 4,587 5,674 5,285 6,085 5,055 

 
 

 
 Programın öğretim elemanı ve öğrenci bütçeleri 

Öğrenci  
Bütçeleri 

KKTC TC 3.Ülke Toplam 

2015-2016 356.764,14 1.411.996,36 2.638.341,56 4.407,102,06 

2016-2017 200.449,08 1.756.723,25 4.361.302,33 6.318.488,18 

Ziyaret yılı 189,000,02 2.585.000.96 5.683.767,24 8.457.768,22 

Öğretim 
elemanı  
bütçeleri 

Maaşlar Araştırma, 
Konferans 
Katkı  
Payı 

 Toplam 

2015-2016 3.317.731,86 17.513,25  3.335.245,11 

2016-2017 5.197.034,83 34.834,87  5.231.869,70 

Ziyaret yılı 6.852.901,77 
 

43.591,50  6.896.493,27 
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MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU - MİAK 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü 
 
Ziyaret Takımı Raporu 
Hakkında Bölüm Görüşü 
 
Kuzey Kıbrıs, Temmuz 2011 
 
 
Haziran 2011’de MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU – MİAK Ziyaret Takımı tarafından hazırlanan, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Raporu, Bölüm Başkanlığımız tarafından 
değerlendirilerek, raporda sunulan maddeler temelinde “maddi hata” olarak gözlemlenen hususlar aşağıda, yine 
maddelere referans verilerek ortaya konulmuştur. 

 

 
1.2.3. Ziyaret takviminin/programının rapora eklenmesi önerilmektedir. 

 
1.3. Bölüm Başkanı Doç.Dr. Özgür Dinçyürek isminin metne eklenmesi önerilmektedir. 

 
1.6. Bölüm değil Fakülte kitaplığı mevcuttur. Ayrıca, Fakültemizde, her bölümün ayrı proje arşivi mevcuttur. 
Bunun yanısıra, Fakülteye ait dijital arşiv ve slide arşivi de mevcuttur. Fakültemiz bünyesinde maket atölyesi 
bulunmamakla birlikte, üniversiteye bağlı Teknopark bünyesindeki AR-GE ve İnovasyon laboratuvarlarında, 
Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin kulllanımına açık, 3D laser scanner, 3D laser printer, ve üç eksenli CNC sistemi 
bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili bilgi ve dökümanlar ziyaret takımına verilmiştir. Programda olmasına rağmen, 
ZT, Teknoparkı ziyareti gerekli bulmamıştır. 

 
1.7.1.  Dekan,  Dr.  Şebnem  Önal  Hoşkara,  Profesör  ünvanına  sahiptir.  Metne  eklenmesi önerilmektedir. 

 
1.8.1. DAÜ, ücretli eğitim veren bir devlet (devlet-vakıf) üniversitesidir. 

 
3.1.1.1. Programın ve öğretim üyelerinin, üniversiteye bağlı KENT-AG ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezleriyle 
doğrudan, yönetim ve etkinlik bazında işbirliği sözkonusudur. Mühendislik, İletişim ve Fen ve Edebiyat 
Fakülteleriyle ve onlara bağlı programlarla, çeşitli seminerler, festivaller ve konferanslar düzenlenmesi yoluyla 
yakın işbirlikleri sözkonusudur. Konuyla ilgili detaylı bilgiler, özdeğerlendirme raporunun ilgili maddelerinde 
bulunmaktadır. 
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İlk yıl, Fakülte’ye bağlı üç Bölüm’de, tasarım stüdyoları da olmak üzere, tüm dersler ortak yürütülmektedir. 

 
3.2.2. Stüdyoların ders içerikleri gözönüne alındığında, ardışık stüdyoların artan bir karmaşıklık ve yoğunluk 
göstermediği eleştirisinin “geçerli olmadığı” düşünülebilir; ancak uygulamadaki olası farklılaşmalar 
düşünülerek ZT tarafından yapılan bu gözlem, program yöneticileri tarafından dikkatle değerlendirilecektir. 

 

3.3. Öğretim üyeleri tarafından dersler için işaretlenen kriterlerin belirlendiği matris, işaretlenen kriterler arasında 
herhangi bir önceliği içermemektedir. Ancak, yine öğretim üyelerimiz tarafından hazırlanan ve ders dosyalarında 
(course outlines) sunulan öğrenme çıktıları (learning outcomes), “yetkinlik” (competency level), “anlama” 
(understanding level) ve “farkındalık” (awareness level) olmak üzere üç farklı seviyede ele alınmıştır. Bu 
bağlamda, ZT raporunda önerilmekte olan “dersin asıl kazandırmayı hedeflediği nitelikler”, öğretim üyeleri 
tarafından zaten belirlenmiştir ve ders çıktılarında (course outlines) net olarak ifade edilmiştir. (Bknz. MİAK 
Özdeğerlendirme Raporu Ekleri: Ek. III) Herhangi bir yanlış anlamaya sebep olmamak açısından bu durumun ZT 
raporunda yer alması uygun olacaktır görüşündeyiz. 

 
Mezunların kazanması beklenen bilgi ve beceriler kısmında; ZT tarafından yapılan değerlendirmeninin, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan matrisleri ve ders dosyalarının incelenmesi ile ortaya çıkan 
sonuçları içerdiği belirtilmektedir. 

 

Ancak, kriterler incelendiğinde, karşılıyor, kısmen karşılıyor veya karşılamıyor şeklindeki değerlendirmenin 
sadece öğrenciler tarafından hazırlanan matris kısmen dikkate alınarak sonuçlandırıldığı ortaya çıkmaktadır. 
Örneğin, 41 öğrenci içerisinden 10 ile 14 arasında öğrencinin işaretlediği ve matris içerisinde “1” ile gösterilen 
değerlerin, ZT tarafından dikkate alınmadığı görülmüştür. 

 
Bu kısmın açıklamasında belirtildiği şekliyle, öğretim üyelerinin hazırladığı matris ve ders dosyaları incelenmesi 
sonucu da dikkate alındığı durumda, kısmen karşılandığı veya karşılanmadığı belirtilen kriterlerin pek çoğunun 
mezunların kazanması beklenen bilgi ve becerileri karşılayacağı görülebilir. 

 
Dolayısıyla, tablolarda işaretlenen, karşılıyor, kısmen karşılıyor veya karşılamıyor seçenekleri, ZT Raporunda 
belirtilen yönteme göre, tekrardan belirlenmesi, gerekmektedir. Bu şekliyle bırakılması, Programla ilgili olarak 
gerçekleri tam olarak yansıtmaktan uzak olması yanısıra belirtilen yöntem ve sonuçları açısından maddi bir hata 
oluşturmaktadır. 

 
3.5.2. Mimarlık çalışmaları, eğitimi ve araştırmaları için kolaylıkla erişilebilir bir fakülte kütüphanesi 
mevcuttur. Kütüphane, ağırlıklı olarak Kıbrıs’ın ilk Türk mimarı Ahmet Vural Behaeddin’in eşi tarafından 
Mimarlık Fakültesi’ne bağışlanan kitap ve süreli yayınlarla ilk kez kurulmuş ve sonrasında, Prof.Dr. Orhan 
Alsaç ve Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Ateşin’in şahsi kütüphanelerinin, vefatlarından sonra yakınları tarafından 
Mimarlık Fakültesine bağışlanmasıyla 
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zenginleşmiştir. Bu isimlerin de raporda yer alması programın vefa kültürü açısından önem taşımaktadır. 

 
3.6. Bu kısımda, iki kez KTTC kısaltması kullanılmıştır. Doğrusu KKTC olarak düzeltilmelidir. 

 
SONUÇ: 

2. “En yakın büyük komşu ülke olarak öncelikle Türkiye’ye veya diğer dış ülkelere geziler teşvik edilmeli ve bu 
amaçla öğretim kadrosunun kılavuzluğunda planlanmış ziyaretler ve ortak çalışma imkanları aranmalıdır” 
şeklindeki öneri saygıyla karşılanmakta ancak program içerisinde hali hazırda yoğunlukla uygulanıyor olması 
nedeniyle, ilgili cümlenin “....ziyaretler ve ortak çalışma imkanlarının devamı sağlanmalıdır” şeklinde 
değiştirilmesi önerilmektedir. 
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ZT RAPORU DOĞRULTUSUNDA GELECEĞE YÖNELİK ÖNERİLER 

 

Geleceğe yönelik olarak önereceğimiz değişiklikler ZT Raporundaki maddelerin sırası ile ele alınabilir. 

Madde 1.c içerisinde DAÜ Mimarlık Bölümü binalarının engellilere yönelik olarak tasarlanmamış olduğu 
konusu haklı olarak eleştirilmiştir. 4. Bölümde detayları açıklandığı gibi DAÜ kampüsünün engellilere yönelik 
yeniden düzenlenmesine yönelik bir proje yapılmıştır ve uygulanması beklenmektedir. Ancak, Mimarlık  
Fakültesi binalarında da bu konunun ayrıca ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda Mimarlık Fakültesi 
bünyesinde mimari öneriler geliştirilmesi önerilebilir. Konu en kısa zamanda Fakülte Yönetim Kurulu 
gündemine getirilecektir. 

Madde 3’de bazı dersleri veren öğretim üyelerinin mezunların kazanması gereken bilgi ve becerileri gösteren 
matris üzerinde çok fazla sayıda maddeyi işaretlemiş oldukları konusu haklı olarak eleştirilmiştir. Sözkonusu 
matrisin yeniden oluşturulması için 2012 – 2013 Güz Dönemi başında, tüm ilgili akademik personelin katılacağı 
bir atölye çalışması düzenlenecek ve derslerde kazandırılması gereken bilgi ve becerilerin dağılımı topluca 
yenilenecektir. Bu atölye çalışmasında, dersler yatay ve düşeyde ilişkileri dikkate alınarak, gerektiği hallerde 
tekrardan içerik ve uygulama yönünden değerlendirilecektir. 

Madde 4’de 9 ve 10 numaralı ölçütlerin (“Batı dışı mimarlık” ve “ulusal ve bölgesel mimarlık”) içerdiği bilgi 
ve becerilerin program bünyesinde kapsanması için  yeniden  bir kurgu yapılması önerilmiştir. Bu sorunun ortadan 
kaldırılması için alan seçmelisi olan ARCH426 - Günümüz Mimarisi (Architecture Today) isimli dersin 
kapsamında sözkonusu konuların yoğunlukla işlenmesi istenecek ve İslam mimarisi konsunda yeni bir seçmeli 
ders kurgulanacaktır. ARCH 329 – Kıbrıs Tarihi (Cyprus History) dersi kapsamında da, geleneksel Kıbrıs 
mimarisi konusunun teknik gezilerle desteklenmesi istenecektir. 

Madde 5’de 15 (“erişilebilirlik”), 21 (“yaşam güvenliği”) ve 24 (“bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi”) 
numaralı ölçütlerde kazandırılması gereken bilgi ve becerilerin sadece tasarım derslerinde işleniyor oluşu 
eleştirilmekte  ve  bu konularda  kuramsal derslerde de bir hazırlık sağlanması gerektiği şeklinde bir eleştiri yer 
almaktadır. Bu bağlamda “erişilebilirlik” konusu teorik olarak işlenebilmesi için ARCH114 - Tasarımda İnsan 
ve Sosyo-kültürel Faktörler (Human and Socio-cultural Factors in Design) dersi içeriğinde bir revizyon 
yapılacaktır. Ayrıca bu konu ARCH353 - Kentsel Tasarım Süreci (Urban and Landscape Issues) dersi 
bünyesinde de işlenecektir. “Yaşam güvenliği” konusunun programdaki eksikliği 2012 – 2013 Güz Dönemi 
başında gerçekleştirilecek olan atölye çalışmasında gündeme getirilecek ve orada soruna uygun bir çözüm  
üretilecektir. “Bina sistemlerinin entegrasyonu” konusu ARCH235 – Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniğine Giriş 
(Introduction to Tectonics of Structural Systems) ve ARCH243 - Mimari Konstrüksiyon ve Malzeme I 
(Architectural Construction and Materials I) derslerinde işlenmektedir ancak her iki ders içerisindeki konunun 
ağırlığının artırılması talep edilecektir. 

Madde 6’da bazı derslerde içeriklerin tekrar ediyor oluşu eleştirilmektedir. Bu konu önçalışması yapılarak 
2012 – 2013 Güz Dönemi başında yapılacak olan workshop sırasında gündeme getirilecektir. 

Madde 7’de bilgisayar derslerinde temel becerilerden başlayıp mesleki uygulamalara doğru gelişen bir yöntemin 
olmayışı eleştirilmektedir. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için 2012 – 2013 Güz Dönemi başında bu grup 
dersleri veren öğretim üyeleri  ile bir  toplantı düzenlenecektir. 
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2011-2012 AKADEMİK YILINDA PROGRAM İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

Haziran 2011 tarihli, Ziyaret Takımı (ZT) Raporu sonuç kısmında, ziyaret sırasındaki inceleme ve gözlemlere 
dayanarak, ZT’nin program için geliştirdiği bazı öneriler yer almıştır. 

Program yöneticileri için, bu öneriler 2011-2012 akademik yılı süresince, yol haritası olarak benimsenmiş 
ve aşağıda açıklanan önemli adımlar atılmıştır. Özellikle, fiziksel olanakların geliştirilmesine yönelik atılması 
gereken adımlarda, Program yönetiminin yanısıra, Fakülte ve Üniversite yönetiminin çağdaş vizyonu, kısa 
zamanda önemli ilerlemelerin sağlanmasına imkan vermiştir. Özellikle, 2011-2012 akademik yılında, Fakülte 
yönetiminin koordinasyonu altında ilgili programların, öğretim üyesi ve araştırma görevlisi desteğiyle  fiziki  
altyapının geliştirilmesine yönelik projeler hızlı bir şekilde üretilmiş ve uygulanmasına yönelik Üniversite 
yönetiminin onaylarıyla birlikte gerekli finansal destek sağlanmıştır. 2012-2013 akademik yılı boyunca da, 
fiziki altyapının geliştirilmesine yönelik geniş kapsamlı uygulamalar devam edecektir. 

 

 

 Mimarlık Bölümü Stratejik Planının Hazırlanması 
 

2011-2012 akademik yılında, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2012-2015 yıllarını kapsayacak stratejik plan raporunu 
hazırlamıştır. Bu rapor ışığında, ilgili tüm programların, 3  yıllık stratejik plan raporlarını tamamlaması 
istenmiştir. ZT gözlem ve önerilerinde, program vizyon ve misyonun revize edilmesi tavsiye edilmişti. Program, 
bu revizyonun, Üniversite’nin güncellenen stratejik plan raporu sonrasında ele alınmasını benimsemiştir. Bu 
bağlamda, program, 12-13 Haziran 2012 tarihlerinde, program öğretim elemanlarından oluşan 37 katılımcı ile 
birlikte, iki tam gün boyunca süren atölye çalışması düzenlemiştir. Atölye çalışmalarına, 20 öğretim üyesi’nin 
yanısıra 17 araştırma görevlisi aktif olarak katılarak katkıda bulunmuştur. Atölye çalışması öncesinde ise,  program  
bünyesinde yürütülen tüm mimari tasarım stüdyolarında,  ilgili tüm öğrencilerin katılımıyla, toplantılar 
düzenlenmiş ve öğrencilerin programla ilgili sorunları, eleştirileri, ve önerileri değerlendirmeye alınmıştır. 
Atölye çalışmasında, iki paralel çalışma grubu oluşturulmuş, öncelikle SWOT analiz methodu ile kurumun, 
güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönleri belirlemiş, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) 
ve tehditleri (Threats) saptanmıştır. Tüm katılımcıların oylamalarıyla, sıralamalar oluşturulmuştur. Güncellenen 
üniversite stratejik planı, atölye çalışması, ve MiAK ZT raporu dikkate alınarak, programın misyon ve 
vizyonu, ilk gün devam eden atölye çalışması sırasında, ele alınmıştır. Yapılan oylamalar sonucunda, program 
misyon ve vizyonunu oluşturan noktalar belirlenmiştir. Atölyenin ikinci gününde ise, programın hedefleri ve 
stratejileri ile ilgili genel perspektif belirlenmiştir. Atölye çalışmasının sonucunda, program yönetimi, Mimarlık 
Bölümü 3 yıllık stratejik  planını  geliştirmiştir.  Stratejik  plan,  SWOT  analiz  sonuçlarını,  güncellenen  program 
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misyon ve vizyonunu, hedef ve stratejileri ve ayrıca 3  yıllık aksiyon  planını içermektedir. 1 numaralı ekte, 
Mimarlık Bölümü 2012 Stratejik planı sunulmaktadır. 

 

   
Atölye çalışması – Mimarlık Bölümü 2012 Stratejik Planı 

 

 

 Fiziksel Olanakların İyileştirilmesine Yönelik Atılan Adımlar 
 

 

o Tasarım Stüdyolarının İyileştirilmesi 
 

MiAK ZT’nın programı ziyareti öncesinde, stüdyo mekanlarında yer alan donatılar ve stüdyo alanlarındaki 
sergileme düzenleri ile ilgili projeler geliştirilmiş, ve ZT’nın ziyareti esnasında bu projeler kendilerine sunulmuştur. 
Bu projeler, renkli bina diye adlandırılan merkezi binadaki stüdyoların iyileştirilmesini kapsamaktadır. ZT 
Raporunun sonuç kısmı 1.  maddesinde, iyileştirme konusunda yapılan öneriler içerisinde stüdyoların iyileştirilmesi 
gerektiği konusu açıkca belirtilmişti. 

2011-2012 Akademik yılı içerisinde, tasarım stüdyolarının donatılarının yenilenmesi ve sergi alanlarının 
zenginleştirilmesine yönelik proje uygulanmaya başlanmıştır. Öncelikle, tek bir stüdyoda (A12 numaralı stüdyo), 
projede yer alan iyileştirmeler uygulanmış, ve stüdyo öğrenci kullanımına sunulmuştur. Sonrasında, kullanıcılardan 
gelen eleştiriler ve öneriler doğrultusunda revizyonlar yapılarak, aynı kattaki diğer stüdyolara uygulanmaya 
başlanmıştır. 2012-2013 akademik yılı başlangıcından önce, aynı binadaki tüm stüdyolarda uygulanmış olması 
hedeflenmektedir. 
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Sözkonusu iyileştirme çalışması, aşağıdaki maddeleri içermektedir; 

 

 Çizim masalarının yenilenmesi: 
Ağır ve kullanışsız olan eski masaların yerine, beyaz renkli, hafif yeni  masalar kullanılmaya başlanmıştır. 
Hali hazırda tüm stüdyolardaki masalar  bu yeni masalarla değiştirilmiştir. 

 Taburelerin yenilenmesi: 
Yeni beyaz tabureler kullanılmaya başlanmıştır. Hali hazırda tüm stüdyolardaki tabureler bu yeni taburelerle 
değiştirilmiştir. 

 Stüdyo mekanlarının boyanması: 
 Stüdyolar beyaz renkle tekrardan boyanmış, ve her stüdyoda tek cephe ve zeminde devam eden çizgisel 

bir band, açık mavi renk kullanılarak, mekanlarda kurumsal kimlik güçlendirilmiştir. 
 Perdelerin yenilenmesi: 

Eskiyen ve işlevsiz hale gelen perdeler yenilenmeye başlanmıştır. 

 Kapıların yenilenmesi: 
Kapı sistemleri değiştirilmiş, çerçevesiz cam (yarı şeffaf) kapılar kullanılmaya 

başlanmıştır. 

 Sergileme düzeni kurulması: 
Stüdyo mekanlarında, hem duvar yüzeylerinde, hem de mekan içerisinde devam eden portatif ve 
istenildiği şekilde organize edilebilme esnekliğine sahip bir sergileme düzeneği kurulmuştur. 

 

 
Örnek Stüdyo Mekanı – Final Jürisi 

 
o Dolaşım Alanlarında Sergileme Düzeni 

 

Renkli bina olarak bilinen merkezi binada, üç kata yayılmış geniş yatay dolaşım alanlarının, sergileme amacıyla 
kullanılmasına yönelik hedeflenen çalışma da ayrıca projelendirilmiş ve üniversite yönetimi tarafından da uygulanması 
için onaylanmıştır. Bu projenin uygulanması da 
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2012-2013 akademik yılı içerisinde  tamamlanacaktır. ZT Raporunun sonuç kısmı 1. maddesinde de, dolaşım 
alanlarının sergileme amacıyla düzenlenmesi önerisi yer almaktadır. Uygulanacak olan proje, ZT raporunun ilgili 
maddesi dikkate alınarak geliştirilmiştir. 

o Yeniden Düzenlenecek olan Bilgisayar Laboratuarları 
İstikrarlı bir biçimde güncellenen bilişim teknolojisine ayak uydurabilmek amacıyla, mevcut bilgisayar 
laboratuarlarının (E2, E3, E12) mimari altyapısı, ve bilişim teknolojisi ile ilgili fiziki ve yazılım altyapısı olmak 
üzere iyileştirilmesi amacıyla bir proje üretilmiştir. Yeniden düzenlenecek laboratuarlarda, “akıllı sınıf” teknolojik 
desteği sağlanacaktır. 2 numaralı ekte, detaylı sunulan proje, 2012-2013 akademik yılında uygulanması için 
üniversite yönetimi tarafından onaylanmış ve finansal destek sağlanmıştır. 

o Yeniden Düzenlenecek olan Yapı Malzemeleri Laboratuarı 
Laboratuarlar ve atölyelerle ilgili yapılan çalışmalarda, Yapı Malzemeleri Laboratuarı’nın fiziki altyapısının ve 
örnek çeşitliliğinin geliştirilmesi ve böylelikle ilgili derslerde etkin kullanımının artırılmasına yönelik kararlar 
alınmıştır. Fakülte bünyesinde, yeni bir laboratuvarlar binası ve atölye kurulması ve mevcut olup da hizmet 
verenlerin iyileştirilmesi bağlamında geliştirilen bu projede, Yapı Malzeme Laboratuarı da yeniden kurgulanmıştır. 
2012-2013 akademik  yılında tamamlanacak olan proje, 2 numaralı ekte sunulmaktadır. 

 

 

o Yeniden Düzenlenecek olan Fotoğraf Atölyesi 
Öğretim üyelerine ait ofislerin bulunduğu, merkezi idari binanın alt katında bulunan mevcut fotoğraf atölyesi, 
kısıtlı bir alana sahip olması ve gelişen teknolojiyi yakalamadaki yetersizliği nedenleriyle, laboratuarların ve 
atölyelerin toplandığı yeni merkeze taşınarak, 2012-2013 akademik yılında yeni yerinde hizmete girecektir. 
Böylelikle, hem mekansal hem de fiziki ve yazılım donanımı güncel ihtiyaçlara yanıt verir hale gelecektir. Proje 
detayları, 2 numaralı ekte sunulmaktadır. 

 
o Maket Atölyesinin Kurulması 

2012-2013 Akademik yılında çağdaş donanımlara sahip bir maket atölyesinin kurulması tamamlanacak ve 
sözkonusu atölye hizmet vermeye başlayacaktır. Maket atölyesi kurgulanırken, üniversitede bulunan (Mimarlık 
Fakültesine bağlı olmayan) ve  kapatılmasına karar verilen PROMER merkezinin maket yapımında kullanılan tüm 
ekipmanları, yeni kurulacak olan Mimarlık Maket Atölyesine taşınacaktır. Yapılan çalışmalar sonucunda, çağdaş 
bir maket atölyesinde bulunması gereken önemli eksik ekipman da belirlenmiş (Ek 3) ve satın alınmıştır. 2 numaralı 
ekte bu amaçla gerçekleştirilen proje ve eksik olduğu belirlenen ve satın alınan yeni aletlerin listesi sunulmaktadır. 
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o Seramik Atölyesinin Kurulması 
Maket atölyesiyle birlikte, 2012-2013 akademik yılında uygun donanımlara sahip bir seramik atölyesi de kurulacak 
ve hizmet vermeye başlayacaktır. Maket atölyesi gibi Seramik Atölyesi de kurgulanırken, üniversitede bulunan 
(Mimarlık Fakültesine bağlı olmayan) ve  kapatılmasına karar verilen PROMER merkezinin seramik atölyesi için 
gerekli tüm ekipmanları, yeni kurulacak Mimarlık Seramik Atölyesine taşınacaktır. Mimarlık Seramik Atölyesi ile 
ilgili geliştirilmiş olan proje 2 numaralı ekte sunulmaktadır. 

 
o Çevre Denetim Laboratuarının Kurulması 

Program, çağdaş bir çevre denetim laboratuarında olması gereken tüm ekipmanlara sahiptir. Bu ekipmanlar 
kullanılarak, kurumda ihtiyaç duyulan durumlarda hizmet vermektedir. Ancak, eğitimde, çevre denetimi için gerekli 
ekipmanlar etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Program için bir zaafiyet oluşturan bu durumun 2012-2013 
akademik yılında giderilebilmesi için bazı önlemler alınmıştır. Çevre Denetim Laboratuarı kurulması için bir 
proje geliştirilmiş ve uygulanması için finansman desteği sağlanmıştır. Ayrıca, ilgili derslerin, öğrencilerin laboratuar 
ortamını ve ekipmanlarını kullanması ile aktif bir biçimde ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi amacı ile ilgili 
laboratuar yeniden kurgulanmıştır. Yeni Çevre Denetim Laboratuarı ile ilgili olarak uygulanacak olan proje, 2 numaralı 
ekte sunulmaktadır. 

 
o Seminer Odasının Kurulması 

Yüksek lisans çalışmalarında özellikle eksikliği duyulan, “akıllı sınıf” özellikli bir seminer odası elde etmek 
amacı ile 2010-2011 akademik yılında (MiAK Çalışma Odası adı altında) gerekli çalışmalar yapılarak bu konuda 
bir proje gerçekleştirilmiştir. “Akıllı sınıf” seminer odasının uygulaması, 2012-2013 akademik yılında tamamlanacak 
ve kullanıma açılacaktır. Bu amaçla, merkezi ofis binasının zemin  katında arşiv olarak kullanılan mekan, 
güncellenmiş teknolojik altyapıya sahip bir seminer odasına dönüştürülecektir. Yan odada bulunan, mevcut 
fotoğraf atölyesinin de yeni mekanına taşınmasıyla birlikte, iki alan içten birleştirilecek, ve fotoğraf atölyesi, seminer 
odasına hizmet veren küçük bir mutfak fonksiyonunu yüklenecektir. Uygulanacak olan proje ile ilgili detaylar, 4 
numaralı ekte sunulmaktadır. 

 
o Çok Amaçlı (Akademik) Salon İyileştirilmesi 

Kullanılmakta olan mevcut çok amaçlı salonun yetersizliği nedeniyle, bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda, 
mevcut mekan her türlü akademik aktiviteye (akıllı sınıf özellikli derslik, seminer mekanı, yüksek lisans çalışma 
alanı, vb) imkan verecek şekilde yeniden projelendirilmiştir. Yeni kurgulanan salon, yandaki sergi mekanıyla 
birleştirilmiş, ve kullanıldığı zaman ihtiyaç duyulması durumunda, sergi mekanının fuaye fonksiyonunu da 
yüklenmesi öngörülmüştür. Mevcut salonda bulunan fiziki yetersiz donanım yerine uzun süreli aktiviteleri izlemeye 
uygun esnek masalı rahat koltuklar önerilmiştir. Böylelikle, Fakültenin ihtiyaç duyduğu 
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mekansal özelliklere sahip yeni çok amaçlı bir salon kurgulanmıştır. Yıl içinde, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda 
davetli konuğu ağırlayan program, 2012-2013 akademik yılında, her türlü akademik sunumu yapmaya uygun 
prestijli bir salona kavuşacaktır. Yeni çok amaçlı salon projesi ile ilgili detaylar, 5 numaralı ekte sunulmaktadır. 

 
o Ofis Mekanlarının İyileştirilmesi 

Merkezi Ofis Binasının tüm mekanlarında bulunan ve zaman içerisinde yıpranmış olan halı zemin kaplaması, yeni ahşap 
zemin kaplaması ile değiştirilmiştir. 

 

     
Zemin Kaplaması Yenilenen Çalışma Ofisleri – Eski ve Yeni Halleri 

 
o E-Stüdyolarının İyileştirilmesi Projesi 

Kurum, fiziksel altyapı çalışmalarını programlarken, öncelik sırasını, programların ihtiyaçlarını ve kurumun finansal 
olanaklarını gözeterek belirlemiştir. Bu bağlamda, öncelikle, mevcut merkezi stüdyo binasında (Renkli Bina) bulunan 
stüdyoların iyileştirilmesi öngörülmüştür. Bununla birlikte, mevcut bilgisayar laboratuarların bulunduğu bina, yeniden 
tasarlanarak, diğer laboratuarların ve atölyelerin toplandığı bina olarak işlevlendirilmiştir. Laboratuarların ve 
atölyelerinin yeniden kurgulanması işlemi de öncelikli sırada yer almış ve 2012-2013 akademik döneminin ilk 
yarısında bitirilmesi hedeflenmiştir. 

 
Fakülteye ait, program tarafından da kullanılan, üçlü gruplar halinde bulunan ve E-stüdyoları diye adlandırılan 
stüdyolar ise, bir sonraki etapta ele alınmak üzere projelendirilmiştir. Tek katlı mevcut stüdyo bloklarına, bir kat 
daha eklenmiş ve stüdyoların içerisine uzanan asma katlar, seminer odalarını oluşturmuştur. Mimari değişiklikler, 
fiziki iyileştirmeler ve donanım yeniliği (dolaplar, arşivler, çizim masaları, maket kesim masaları, teknoloji  köşeleri,  
tabureler,  vb) içeren proje tamamlanmış ve onaylanarak, 2012-2013 akademik  yılının  ikinci yarısında uygulamaya 
geçirilmesi planlanmıştır. 6 numaralı ekte, proje detayları sunulmaktadır. 
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 Engellilere Yönelik olarak Kampus içerisindeki Açık Alanların Düzenlenmesi Projesi 
 

Engellilere yönelik olarak mekanın düzenlenmesi ihtiyacı, ZT Raporunun sonuç kısmı 1. maddesinde, açıkça 
belirtilmiştir. Rektörlük görevlendirmesiyle birlikte, Mimarlık Bölümüne ait Kentsel Tasarım Yüksek Lisans 
Programında kapsamında yürütülen  kentsel  tasarım stüdyosunda, kampus’un yeniden, evrensel tasarım kriterleri 
doğrultusunda düzenlenmesine yönelik detaylı bir proje geliştirilmiştir. Kampus içerisindeki açık alanlarda, farklı 
kullanıcıların (engelli, yaşlı, hamile, çocuk, vb) engelsiz bir biçimde dolaşım özgürlüğünün sağlanmasını amaçlayan 
proje, uygulanabilmesi için Rektörlük düzeyinde değerlendirme sürecindedir. 

 

 

 Eğitim  kapsamında  Türkiye  ve  Dış  Ülkelere  düzenlenen  Teknik  Geziler,  Planlanmış Ziyaretler ve 
Yurtdışında Bulunan Kurumlarla Ortak Çalışma İmkanları Yaratılmıştır. 

ZT Raporunun sonuç kısmı 2. maddesinde, Mimarlık eğitiminin doğası gereği, çeşitli yapı, yapı grubu, ve kent 
dokusu örneklerinin tanınması gerekliliği, ve Kıbrıs’ın küçük bir ada ülkesi oluşundan dolayı eğitimin bu parçasının 
kısıtlı kaldığı belirtilmektedir. Bu eleştiri ısığında, Program, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Programı ile 
ortak stüdyo yürütülmesi, Türkiye’deki Uluslararası Yapı Fuarlarına katılım ve yurtdışı teknik gezilerinin artırılması 
gibi bir dizi etkinliği hayata geçirmiştir. 

o DAÜ ile YTÜ Ortak Mimari Tasarım Stüdyosu 
Programda eksikliği fazlasıyla hissedilen, ada dışında metropol dokusu içerisinde tasarım problemi çözümünü, 
Yıldız Teknik Üniversitesi ile varolan akademik işbirliği protokolu çerçevesinde, ortak stüdyo kurgulanmasıyla 
çözüm yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda, YTÜ MT5 stüdyosunda yürütülen, kentin çok katmanlı, karmaşık dokusu 
içerisinde, tasarlanacak mimarinin, tekrar, çoğaltma ve çeşitlendirme problemlerine sistematik olarak yanıt aranmasını 
hedefleyen modelini, ARCH392 Mimari Tasarım Stüdyosu IV ile eşleştirmiştir. 2011-2012 Güz ve Bahar 
dönemlerinde, iki kez bu ortaklık deneyimlenmiştir. Her iki dönemde de, öğrenciler, İstanbul’da gerçekleşen 
teknik geziye katılmış, YTÜ’de ilgili stüdyo yürütücülerinin yoğun katkısıyla hazırlanan, genelde İstanbul’un  tarih 
boyunca kentsel gelişimi, özelde ise tasarım problemi, uyulacak kurallar ve şartnameler ve proje alanı ile ilgili 
seminerlerine sonrasında ise arazi çalışmasına katılmışlardır. 

2011-2012 Güz döneminde,  İstanbul Güngören semtinde, kentsel  dönüşüm uygulaması kapsamında belirlenmiş 
arazide, dar-gelirli kullanıcı için toplu konut projesi tasarlanmış, 2011- 2012 Bahar döneminde ise, MİA olarak 
değer kazanan Esentepe’de üst-gelir grubu kullanıcıya yönelik (%70 konut ve %30 rekreatif yoğunluklu) çok amaçlı 
kompleks projesi tasarlanmıştır. 7 numaralı eklerde, derslerin içerikleri detaylı bir biçimde sunulmaktadır. 
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Ayrıca, 2011-2012 Güz döneminde, ilgili stüdyo yürütücüleri, karşılıklı olarak, vize ve final jürilerine katılmış ve 
ilerleyen süreçleri deneyimleme şansına sahip olmuşlardır. 

 

 
YTÜ-MT5 ile DAÜ-ARCH392 Ortak Stüdyo çalışmaları – İstanbul Ziyareti 

 
o Türkiye Yapı Fuarlarına Ziyaretler 

Yapı malzemeleri ve teknolojileriyle ilgili gelişmelerin takip edilebilmesi amacıyla, programda ilgili dersleri 
yürüten öğretim üyelerinin koordinasyonunda, lisans öğrencileri, İstanbul Uluslararası Yapı Fuarı’na katılmışlardır. 
Yapı sektörüyle ilgili olarak son gelişmeler gözlemlenmiş ve düzenlenen seminerlere katılınmıştır. 

Uluslararası Yapı Fuarı sırasında, ilgili öğretim üyeleri geliştirdikleri araştırmaları, fuar kapsamında düzenlenmiş 
olan seminerler vasıtasıyla diğer katılımcılarla paylaşmışlardır. 8 numaralı ekte, yapı fuarıyla ilgili bilgiler 
paylaşılmaktadır. 

Aynı zamanda, İstanbul Yapı Fuarı katılımları sırasında, Fakülteye ait bir stand kurulmuş ve fuar katılımcılarına, 
mimarlık lisans ve lisansüstü programları hakkında bilgi verilmiştir. 

o Yurtdışı Teknik Gezileri 

2011-2012 akademik yılı boyunca, Mimarlık Fakültesindeki programlar, çok sayıda uluslararası sunuş, seminer, 
konferans, ve atölye çalışmasına evsahipliği yapmıştır. Yurtdışından gelen yoğun profesyonel mimar, akademisyen, ve 
öğrenci grupları nedeniyle, yurtdışına az sayıda teknik gezi kurgulanabilmiştir. Yine de, 2011-2012 Yaz döneminde, 
yaz stajı kapsamında Tasarım Kenti – Helsinki temalı bir Finlandiya gezisi düzenlenmiştir. 

 

 

 ZT Raporu Işığında Derslerin İçeriği ve/veya Metodolojisinde İyileştirmeye Yönelik Atılan Adımlar 
 

 

o ZT Raporunun sonuç kısmı 4. Maddesine yönelik yanıtlar 
33, 31, 30, 28, 27 nolu ölçütlerdeki bilgi ve becerilerin güçlendirilmesine yönelik olarak, ARCH412 dersinin 2012-
2013 güz akademik döneminde yeniden kurgulanması planlanmıştır. 
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Dersin içeriği ve işleyişi ile ilgili yeniden yapılan düzenlemelerin yanısıra, konusunda uzman bir öğretim görevlisinin, 
yarı zamanlı özel öğretim görevlisi pozisyonunda, dersi yürütmesi planlanmıştır. İngiltere’den, RIBA akrediteli 
profesyonel mimarlık  ofisi sahibi başarılı  Mimar Hugh Clark, bu dersin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Farklı 
üniversitelerde, akademik deneyime sahip, Prof. Clark, teknik dokümantasyon, mimarlıkta müşterinin rolü, mimarın 
yönetimsel rolü, mimari uygulama, ve liderlik konularının ele alınışına katkıda bulunacaktır. Hugh Clark, lisans 
ve yüksek lisans stüdyolarına destek vermesinin yanısıra, özellikle yukarıda belirtilen konularda zaafiyetin 
giderilmesine yönelik olarak, 2012-2013 güz akademik döneminden itibaren program kadrosuna dahil edilmiştir. 

29 nolu ölçütteki bilgi ve becerinin güçlendirilmesine yönelik olarak, ARCH392-Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV, 2011-
2012 güz akademik döneminden itibaren yeniden kurgulanmıştır. Geçtiğimiz iki dönem boyunca, YTÜ-MT5 ile ortak 
stüdyo olarak yürütülmüştür. Dersin yeni kurgusu, yukarıda detaylarıyla belirtilmiştir. Ayrıca, 2012-2013 Güz 
akademik döneminden itibaren, ARCH491-Mimari Tasarım Stüdyosu V, bu bağlamda tekrardan kurgulanmıştır. 
Önerilen tasarım problemi, geniş kapsamlı tasarım yapma becerisini geliştirecek biçimde ele alınacak ve holistik 
tasarım anlayışı hedeflenecektir. Bu bağlamda, ARCH491-Mimari Tasarım Stüdyosu V yürütücüleri, bu dersin 
istenilen boyutta yeniden kurgulanması misyonuyla görevlendirilmiştir. Profesyonel mimarlık deneyimi yüksek 
başarılı mimarlar, yarı-zamanlı öğretim görevlisi sıfatıyla kadroya destek olmaları amacıyla, davet edilmişlerdir. 

o ZT Raporunun sonuç kısmı 5. Maddesine yönelik yanıtlar 

15 nolu ölçütteki kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerinin sadece proje dersleri ile sınırlı olduğuna yönelik 
eleştiri doğrultusunda, 2012-2013 güz akademik döneminde ilk kez yürütülecek olan ARCH353 – Kentsel Tasarım 
Süreci (Urban and Landscape Issues) isimli zorunlu derste erişilebilirlik konusu detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 
Erişilebilirlik teması yalnızca ARCH353 dersinde değil, İç Mimarlık programı tarafından önerilen, ve program 
tarafından alan seçmelisi olan değerlendirilen INAR318 – Evrensel Tasarım (Universal Design) isimli derste de 
yoğun bir şekilde işlenmektedir. 9 numaralı ekte, ayrıntılı ders içerikleri sunulmaktadır. 

20 nolu ölçütteki kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerinin, sadece proje dersleri ile sınırlı olduğuna yönelik 
eleştiri tarafımızdan kabul edilmemektedir. Çevresel sistemlerin tasarımda aydınlatma, akustik, iklimlendirme, ve 
enerji kullanımına yönelik, program  bünyesinde, ARCH246 - Tasarımda Enerji ve Fiziksel Çevre Sorunları (Energy 
And Environmental Issues In Design), ve ARCH348 – Mimarlıkta  Bina ve  Çevresel Faktörler (Building And 
Environmental Systems In Architecture) mecburi dersleri mevcuttur. Ayrıca, alan seçmelisi olarak ARCH345 – 
Çevresel Denetim II (Environmental Control II) dersinde, bu konular etkin bir şekilde ele alınmaktadır.  10 numaralı 
ekte, ayrıntılı ders içerikleri sunulmaktadır. 
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24 nolu ölçütteki kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, daha önce 
belirttiğimiz gibi ARCH392 - Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV, bu bağlamda daha da güçlendirilmiştir. Ancak, 
ARCH492 – Mezuniyet Projesi, öncesinde yer alan ARCH491 - Mimarlık Tasarım Stüdyosu V, tasarım problemi ele 
alınırken,  bina  sistemlerinin  entegrasyonu konusunda bazı zaafiyetlerin oluştuğu program yöneticileri tarafından 
tespit edilmiştir. Bu sorunun giderilmesine yönelik, tasarım  problemi çözümünde, holistik  tasarımın  öncelikli bir 
şekilde ele alınabilmesi amacıyla konusunda uzman yürütücüler danışmanlığında, ARCH491 stüdyosu, 2012-2013 
Güz döneminden itibaren uygulanmak üzere yeniden kurgulanmıştır. Böylelikle, ardarda gelen tasarım stüdyoları 
arasında gittikçe artması beklenen kompleksite problemine yönelik olarak da bir çözüm bulunmuş olacaktır. 

o ZT Raporunun sonuç kısmı 7. Maddesine yönelik yanıtlar 

Bilgisayar becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerde temel becerilerden başlayarak, daha çok mesleki 
uygulamaların öğretilmesine doğru gelişen bir yol izlenmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir. Programda yapılmış olan 
bazı seçmeli derslerin yerine zorunlu derslerin yerleştirilmesini içeren düzenleme ile birlikte, zorunlu bilgisayar 
dersi sayısı ikiye çıkartılmıştır. 2012-2013 Güz döneminden başlayarak, ARCH281- Bilgisayar Destekli Tasarım 
I (Computer Aided Design I) ve ARCH381 Üç Boyutlu Bilgisayarlı Grafik (3D Digital Graphics) dersleri yukarıda 
belirtilmiş olan zaafiyetleri giderecek biçimde kurgulanmıştır. Ayrıca, ARCH281 dersinden geçmiş olmak, 
ARCH381 dersine kayıt için bir önkoşul oluştururken, bir sonraki dönem ARCH342 –Uygulama Projesi Çizimleri 
(Working Drawings) dersi de seçmeli ders olmaktan çıkarılıp revise edilmiş ve zorunlu ders olarak programda 
yerini almıştır. Böylelikle, ARCH281, ARCH381 ve sonrasında bilgisayar desteği yoğunlaştırılmış olan ARCH342 
dersiyle birlikte, temel becerilerden başlayarak, daha çok mesleki uygulamaların öğretilmesine doğru gelişen bir yol 
izlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, ARCH382 Üç Boyutlu Modelleme ve Görselleştirme (Computer 3D Modelling 
and Rendering) ve ARCH383 Coğrafik Bilgi Sistemleri (Geographic Information Systems) gibi artan sayıdaki ilgili 
seçmeli derslerle de, bu alanda özel olarak  uzmanlaşmak hedefi olan öğrencilere gerekli desteğin verilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 
 ZT Raporu Işığında Atılan Diğer Adımlar 

 

ZT Raporu içerisinde yapılan  eleştirel değerlendirmeler dikkate alınarak, atılan  bazı adımlar aşağıdaki gibidir. 

o 3.1.1.1. Maddesine Yanıt 

Özdeğerlendirme Raporu’nda işbirliği ve ilişkiler bağlamında, diğer Fakülte ve Bölümlerden alınan/verilen servis 
dersleri dışında konu ile ilgili herhangibir bilgi bulunmadığı belirtilmektedir. Ancak, Bölüm Başkanı ve üst yönetimle 
yapılan görüşmelerde Fakülte bünyesindeki programlarla işbirliğinin yoğun olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir. 
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Fakülte bünyesindeki tüm lisans programlarının ilk yıl eğitimi ortak olarak verilmektedir. Değişik Bölüm kadrolarında 
yer alan öğretim elemanları, değişik programlardan oluşan karma sınıflarda eğitim vermektedirler. Programlar, seçmeli 
ders kurgularını da, diğer programlarla istişare halinde ve öğrenci kotası sağlanarak kurgulamaktadırlar. Aynı şekilde, 
program tarafından üniversite seçmelisi olarak önerilen ders sayıları da artırılmıştır. Mevcut, ARCH329- Kıbrıs Sanatı 
ve Mimarisi (Historical Survey of The Architecture and Art of Cyprus) dersinin yanısıra, ARCH354 

– Kent Kültürü (The Culture of Cities) ve ARCH383 – Coğrafik Bilgi Sistemleri (GIS) dersleri, tüm diğer Fakülte 
ve Bölümlere eğitim verecek şekilde önerilmiştir. 

 
Yüksek lisans ve doktora programlarında da, Fakülte bünyesinde bulunan İç Mimarlık yüksek lisans programı ile 
işbirliği içerisinde, yüksek lisans ve doktora dersleri önerilmektedir. Ayrıca, İç Mimarlık yüksek lisans programında 
bulunan bazı zorunlu dersler, Mimarlık programı tarafından yürütülmektedir. 

 
Fakülte bünyesinde bulunan programlar arası ilişkiler yalnızca derslerle sınırlı değildir. 2011- 2012 akademik yılı 
boyunca, çok sayıda ulusal ve uluslararası seminer, konferans, atölye çalışması gibi akademik aktiviteler, Fakülte’de 
yer alan programların etkin ortaklığında gerçekleştirilmiştir. 

 
Ortak akademik akitivitelerin yanısıra, Fakülte bünyesinde çok sayıda gerçekleştirilen profesyonel mimari/ iç 
mimari/kentsel tasarım projeleri, Mimarlık programının öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin diğer 
programların akademik elemanlarıyla yoğun biçimde işbirliği içerisinde çalışmasıyla mümkün olmuştur. 

 
Diğer Fakülte ve Bölümlerle de işbirliği geçtiğimiz 2011-2012 akademik yılında artırılmıştır. İnşaat Mühendisliği 
ve Makine Mühendisliği Bölümleri öğretim üyeleri, mimari tasarım stüdyolarında (ARCH392, Mimarlık Tasarım 
Stüdyosu IV ve ARCH492, Mezuniyet Projesi) dönem içerisinde, projelere danışmanlık hizmeti sağlamış, seminerler 
vermiş, ve jürilerde görev alıp etkin şekilde katkı sağlamışlardır. 

 

 

o 3.2.2. Maddesine Yanıt 
Stüdyo Kültürü başlığı altında, ZT’nın stüdyo ürünleri ve ders dosyalarını incelemesi sonucunda edindiği izlenim, 
ardışık stüdyolarda artan bir karmaşıklığın ve yoğunluğun görülmediğidir. Bu tespitin, dönemsel tekil durumların 
bir sonucu olabileceği de belirtilmektedir. Eleştirilen bu durumun giderilebilmesi amacıyla, stüdyo veren ekiplerin 
yatay ve düşey iletişimlerinin artırılması önerilmektedir. 
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2011-2012 akademik yılı boyunca, her dönem en az bir kez olmak üzere, stüdyo yürütücüsü öğretim üyeleri ve 
destek sağlayan araştırma görevlilerinin katılımıyla, Tasarım Stüdyoları Koordinasyon Komisyonu toplanmıştır. Bu 
toplantılar esnasında, önceki dönem yürütülen projeler, önerilmesi düşünülen yeni projeler, tasarım sürecinde 
uygulanan metodlar, ve stüdyolarla ilgili diğer önemli konular masaya yatırılıp tartışılmıştır. Toplantılar öncesinde, 
MiAK ZT raporu, öğretim üyelerinin tümüyle paylaşılmış, ve akabinde alınacak önlemler tartışılmıştır. Bu tartışmalar 
ışığında, özellikle ARCH392 - Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV ve ARCH491 - Mimarlık Tasarım Stüdyosu V, 
stüdyolarının tekrardan kurgulanması, böylelikle önceki stüdyolardan daha yüksek bir karmaşıklık ve yoğunluk 
düzeyinin yakalanması kararlaştırılmıştır. Geçtiğimiz iki dönem süresince, ARCH392 stüdyosu, bu yeni kurguyla 
yürütülmüştür. ARCH491 stüdyosu ise, 2012-2013 Güz akademik döneminden itibaren yeniden kurgulanarak 
yürütülecektir. 

 

o 3.9 Maddesine Yanıt 
Raporda, programın başarılı öğrenciye sağladığı ödüller konusunda bilgi verilmediği tespiti yer almaktadır. Program, 
başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi konusunda büyük bir hassasiyet taşımaktadır. Yeni program yönetimi ile birlikte, 
her dönem düzenli bir şekilde, yüksek onur ve onur derecesi kazanan öğrencilere yönelik, organizasyonlar 
düzenlenmektedir. Programa kayıtlı tüm öğrencilerin davet edildiği bu organizasyonlar, mimarlık öğrencisini 
kentle buluşturması hedefiyle, Gazimağusa tarihi suriçi bölgesinde düzenlenmektedir. Bu organizasyonlar  gerek yerel 
gerekse Türkiye basınında oldukça ses getirmektedir. Düzenlenen törenlerde, sırasıyla tek tek öğretim üyelerimiz 
öğrencilerimize başarı sertifikalarını, Program başkanı ise tebrik belgelerini takdim etmektedirler. Organizasyon 
öncesi ve sonrası, tüm duyurular ve fotoğraflar, program web sitesinde yayınlanmaktadır. (http://arch.emu.edu.tr 
“archive” bölümü) 

 

     
2011-2012 Güz Dönemi – Onur Töreni (İkiz Kiliseler, Suriçi) 

http://arch.emu.edu.tr/
http://arch.emu.edu.tr/
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2011-2012 Bahar Dönemi – Onur Töreni (Monks Inn, Suriçi) 

 
Onur törenlerinin yanısıra, Program mezuniyet projelerini özel olarak ele almakta, ve teşvik ve ödüllendirme yolunu 
benimsemektedir. Bu bağlamda, her dönem, mezuniyet projelerine üç ödül vermektedir. Kazanan projeler, kapalı 
oylama ve açık sayım yöntemiyle belirlenmektedir. En iyi sunuş ödülü, mezuniyet projesini teslim eden öğrenciler 
tarafından, en yenilikçi tasarım ödülü ise araştırma görevlileri tarafından belirlenmektedir. Büyük ödül olan, Kurumu, 
ARCHPRIX INTERNATIONAL isimli uluslararası öğrenci proje  yarışmasında  temsiliyet  ise,  mezuniyet stüdyosu 
yürürütücüleri ile mezuniyet jüri üyeleri tarafından belirlenmektedir. Mezuniyet jürisi bitiminde, tüm öğretim üyesi 
ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kolokyum sırasında, oylar sayılıp, sonucunda ödül kazananlar 
duyurulmaktadır. Diploma töreni öncesinde, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen ve Fakülte’de düzenlenen 
organizasyon sırasında tüm mezuniyet projeleri sergilenmekte ve ayrıca az önce sözü edilen ödüllerin sahiplerini 
bulduğu bir ödül töreni yapılmaktadır. 

 

   
Mezuniyet Jurisi Sonrası Kolokyum ve Ödül Kazanan Projelerin Belirlenmesi 
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Mezuniyet Töreni Öncesi Sergi ve Ödül Töreni 

 

 

 ZT Raporu Sonrasında Atılan Diğer Adımlara Örnekler 
 

 
o Öğrencilerle Toplantılar 

Bölüm Kurullarına, herhangi bir mecburiyet olmamasına rağmen, resmi öğrenci temsilcisi davet edilmektedir. Toplantı 
gündemine bağlı olarak, gerektiği durumlarda öğrenci temsilcisinin toplantıda kalma süresi, Program Başkanı 
tarafından belirlenmektedir. Program Yönetimi, öğrenci temsiliyetini, demoktratik, katılımcı ve şeffaf yönetim 
tarzının bir gereği olarak değerlendirmektedir. 

Ayrıca, Program Yönetimi, programa kayıtlı öğrencilerle, toplantılar organize ederek, düzenli aralıkla onlarla 
görüşmektedir. Yaygın katılımın sağlanabilmesi amacıyla, özellikle jüri dönemlerinde, önceden duyurularak ve 
ilgili öğretim elemanlarının bulunmadığı bir ortamda, Program Yönetimi ve öğrenciler karşılıklı olarak fikirlerin 
paylaşıldığı, demokratik bir platformda biraraya gelmektedirler. Toplantılar, ayrı ayrı tüm stüdyolarda 
gerçekleştirilmektedir. Böylelikle, Program Yönetimi, program vizyon ve misyonunu ve hedeflerini doğrudan 
öğrenciyle paylaşma imkanı bulurken, öğrenciler de her türlü şikayet, sorun veya önerilerini, Program Yönetimine 
ulaştırma olanağına erişmektedir. 

o Bölüme ait Web Sitesinin Geliştirilmesi 
2011-2012 akademik yılı boyunca, Mimarlık Bölümü’ne ait web sitesi oldukça gelişme kaydetmiştir. Web sitesi, 
Mimarlık Bölümü’ne bağlı lisans ve lisanüstü tüm programlarla ilgili bilgilerin eklenmesiyle zengileştirilmiştir. 
Her dönem, program dahilinde açılan dersler ve içerikleri web sitesine yüklenmiştir. Tüm akademik ve sosyal 
aktiviteler de web sitesinden duyurulmuştur. Akademik ürünler ve organizasyonlarda çekilen fotoğraflar, arşivlenmiş 
ve paylaşıma sunulmuştur. Gelişmelerin takip edilebilmesi için http://arch.emu.edu.tr linki kullanılabilir. 

  

http://arch.emu.edu.tr/
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o Öğrenci Projelerinin Sergilenmesi 
2011-2012 akademik yılı boyunca, öğrenci projelerinin sergilendiği bir dizi aktivite düzenlenmiştir. Sergi 
düzenlenmesi, öğrencilerin başarılı projeler türetmelerini teşvik eden bir girişim olmuştur. Bununla birlikte, 
programın gelecekte öğrencisi olma potansiyeli taşıyan bireylere tanıtılması yönünde de bir faydası olduğu 
söylenebilir. Düzenli bir şekilde yurtiçi ve yurtdışından üniversite öncesi eğitimine devam eden öğrenciler bu sergileri 
ziyaret etmişlerdir. 

 

 

o Yazılı, Görsel ve Sosyal Medyada Görünürlük 
2011-2012 akademik yılı boyunca, yurtiçi ve yutdışı kaynaklı yazılı, görsel ve sosyal medyada, programın yapmış 
olduğu profesyonel, akademik ve sosyal aktiviteler çok yoğun bir şekilde yer almıştır. 2011-2012 akademik yılı, 
programın da kuruluşunun 20. Yılı olması nedeniyle, özel etkinlikler düzenlenmiş ve yurtdışında bulunan medyada 
da yer alınabilmiştir. Bu yolla, program, doğru bir şekilde medyanın gündemine taşınmış ve tanırlık ve saygınlık 
düzeyi artırılmıştır. 

 

 

o 2011-2012   Akademik   Yılında   Mimarlık   Fakültesinde   Düzenlenen   Akademik Aktivitelere 
Örnekler 

2011-2012 akademik yılı boyunca Mimarlık Fakültesi, ulusal ve uluslararası olmak üzere yoğun bir dizi etkinliğe 
evsahipliği yapmıştır. Program, bu etkinliklerin başarıyla organize edilebilmesi amacıyla etkin bir şekilde katkı 
sağlamıştır. Bu etkinliklerden örnekler aşağıda belirtilmektedir. 

 
 3 Ekim 2011, Dünya Mimarlık Günü - Seminer Etkinliği– Yavuz Önen – Mimarlık ve İnsan Hakları 
 28 Kasım 2011, Özel Söyleşi, Yrd.Doç. Arif Feridun 
 15 Aralık 2011, Yüksek Lisans Seminer Etkinliği – Bijan Rouhani - The Concept of Cultural Heritage 

from Tangible to Intangible 
 16 Aralık 2011, Yüksek Lisans Seminer Etkinliği – Bijan Rouhani - Risk Preparedness for Cultural 

Heritage During Armed Conflicts 
 2 Ocak 2012, Yüksek Lisans Seminer Etkinliği  – Yrd.Doç.Dr. İpek Akpınar  - Research Approaches 

Revisited: Architecture & Design in Context 
 13 Ocak 2012, Yüksek Lisans Seminer Etkinliği – Prof. Dr. Gülsüm Baydar – Bedroom in Excess: 

Feminist Strategies 
 26 Ocak 2012, Yüksek Lisans Seminer Etkinliği –Doç.Dr. Güven Arif Sargın – Urban Atlas: Ankara 
 09-10 Mart 2012, III. Konut Kurultayı, “Kıbrıs’ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama” 
 4 Nisan 2012, MeMA Konuşmaları 2012 - Mert Eyiler 

http://farc.emu.edu.tr/foa/pages/foa/events/20112012/bijan/bijan.html
http://farc.emu.edu.tr/foa/pages/foa/events/20112012/bijan/bijan.html
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 18 Nisan 2012, Dünya Kültür Mirası Günü Panel Etkinliği: The 40th anniversary of the World 
Heritage Convention: Recognising challenges for the future: Panelistler (Doç.Dr. Netice Yıldız, 
Doç.Dr. Özgür Dinçyürek, İsmail Cemal) 

 19-21 Nisan 2012, ISVS-6; 6. Uluslararası Yerel Yerleşimler Konferansı 
 10 Mayıs 2012, KentAG – Mimarlık Bölümü Ortak Seminer - Hugh Clarke- The role of Public 

Space and Public Art in Urban Design 
 13 Mayıs 2012, VI. Kumdan Kale Festivali 
 16-18 Mayıs 2012, 2.Uluslararası Tasarım Haftası 
 18 Mayıs 2012, 6. Ahmet Vural Behaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışması 2012 

Gerçekleşen  tüm  aktivitelerin  duyurularına  ve  detaylı  bilgilerine,  http://farc.emu.edu.tr  ve  
http://arch.emu.edu.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://farc.emu.edu.tr/foa/pages/foa/archive/20112012/WHC/whc.html
http://farc.emu.edu.tr/foa/pages/foa/archive/20112012/WHC/whc.html
http://farc.emu.edu.tr/foa/pages/foa/archive/20112012/WHC/whc.html
http://farc.emu.edu.tr/
http://arch.emu.edu.tr/
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DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2014 AKADEMİK YILI RAPORU 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

          Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs, Temmuz 2014 
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DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 

              2013-2014 AKADEMİK YILI RAPORU 
 
 
 

Rapor, Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, koordinatörlüğünde, 

Akreditasyon Komitesi üyeleri, Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 

Ceren Boğaç, Prof. Dr. Yonca Hürol, Doç. Dr. Müjdem Vural, Yrd. Doç. Dr. Nevter 

Zafer Cömert ve Yrd. Doç. Dr. Polat Hançer tarafından hazırlanmıştır. 

Araştırma Görevlileri, Bedia Tekbıyık, Nilay Bilsel, Gökhan Varol ve Ehsan Reza 

raporun hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır. 
 
 
 

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs, Temmuz 2014 
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İÇİNDEKİLER 
 

 

1. BÖLÜM YILLIK RAPOR İSTATİSTİK ÇİZELGESİ (Ek H) 

2. BÖLÜM ZT RAPORUNDA YER ALAN SORUNLARA PROGRAMIN YANITLARI 

3. BÖLÜM ZT RAPORUNDA YER ALAN SORUNLARA 
PROGRAMIN ÖNERDİĞİ ÇÖZÜMLER 

4. BÖLÜM PROGRAM TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

EKLER 
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BÖLÜM 1 
 

EH H: 2013-2014 Akademik Yılı İstatistik Çizelgesi 
 
 

Program Öğrenci Profili 
 Önceki Dönem Değerleri 2013-

2014 Güz 
Son Dönem Değerleri 2013-
2014 Bahar 

 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 
Yeni başlayan 
öğrenci 

42 128 170 38 153 191 

2. yıl öğretim sayısı 43 121 164 43 108 151 
3. yıl öğretim sayısı 40 77 117 38 76 114 
4. yıl öğretim sayısı 68 66 134 49 58 107 
Toplam 193 392 585 168 395 563 

 
 

 

Program Akademik Personel 
 

 
Tam Zamanlı 

Profesör 
Doçent 
Y. Doç. 
Öğ.Gör. 
Araş. Gör. 
Toplam 
Yarı zamanlı 

Profesör 
Doçent 
Y. Doç. 
Öğ.Gör. 
Araş. Gör. 
Toplam 
Ders başı ücretli 

Profili 
Öncek 

2 
Kadın 

3 
1 
4 

- 8 
16 

Kadın 
- 
- 

- 12 
3 

15 
Kadın 

 
i Dönem Değ 
013-2014 Güz 

Erkek 
1 
9 
4 

- 7 
21 

Erkek 
- 
- 

- 6 
5 

11 
Erkek 

 
erleri 
 

Toplam 
4 

10 
8 

- 15 
47 

Toplam 
- 
- 

- 18 
8 

26 
Toplam 

 
Son Dönem Değerleri 2013-

2014 Bahar 
Kadın Erkek Toplam 

4 2 6 
- 7 7 
4 5 9 
- - - 
7 6 13 

15 20 35 
Kadın Erkek Toplam 

- - - 
- - - 
- - - 
5 17 22 
5 6 11 

10 23 33 
Kadın Erkek Toplam 

Profesör - - - - - - 
Doçent - - - - - - 
Y. Doç. - - - - - - 
Öğ.Gör. - - - - - - 
Araş. Gör. - - - - - - 
Toplam - - - - - - 
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Lisansüstü Program Akademik Personel Profili 
 Önceki Dönem Değerleri 2013-

2014 Güz 
Son Dönem Değerleri 2013-2014 
Bahar 

 Öğrenci sayısı/ 
Tam zamanlı 
öğretim üyesi 
sayısı 

Öğrenci sayısı/ 
Tam zamanlı + 
yarı zamanlı 
öğretim üyesi 
sayısı 

Öğrenci sayısı/ 
Tam zamanlı + 
yarı zamanlı 
öğretim üyesi + 
araştırma 
görevlisi sayısı 

Öğrenci sayısı/ 
Tam zamanlı 
öğretim üyesi 
sayısı 

Öğrenci sayısı/ 
Tam zamanlı + 
yarı zamanlı 
öğretim üyesi 
sayısı 

Öğrenci sayısı/ 
Tam zamanlı + 
yarı zamanlı 
öğretim üyesi + 
araştırma 
görevlisi sayısı 

Lisans 26.59 14.62 8.01 25.59 12.79 8.27 

Y. Lisans 
(tüm programlar) 

5.7 5.7 5.7 6.11 6.11 6.11 

Doktora 
(tüm programlar) 

6.2 6.2 6.2 7.88 7.88 7.88 

TOPLAM 
Ortalama 

38.49 26.52 19.91 39.58 26.78 22.26 

 
 

*Arch 500 (Master Thesis), Arch 598 (Seminar), Arch 600 (Ph.D. Thesis) ve Arch 699 (Ph. D. Qualifying 
Exam) dersleri öğrencilerin ders danışmanları tarafından yürütüldüğünden tüm öğretim üyeleri görev 
almaktadır. Bu rakam yukarıda belirtilen öğretim üyesi sayılarına dahil edilmemiştir. 
 
 
 

Mezuniyet Süresi (son yıl) 
 Önceki Dönem Değerleri 2013-

2014 Güz 
Son Dönem Değerleri 2013-
2014 Bahar 

 Kadın Erkek TOPLAM Kadın Erkek TOPLAM 
4 yıldan kısa sürede 17 8 25 1 0 1 
4 yıl 8 8 16 8 15 23 
4.5 yıl 15 18 33 5 2 7 
5 yıl 3 0 3 0 2 2 
5.5 yıl 4 5 9 0 0 0 
6.5 yıl 2 1 3 1 1 2 
7 yıl 0 0 0 0 0 0 
7.5 yıl 0 3 3 0 0 0 
8 yıl 0 0 0 0 1 0 
8.5 yıl 2 0 2 0 0 0 
9 yıl 0 1 1 0 0 0 
9.5 yıl 0 0 0 0 0 0 
10.5 yıl 0 0 0 0 0 0 
Toplam 51 44 95 15 21 36 



 
66 

EK  Bölüm II    (5 – 7) 
  

 

Mezuniyet Derecesi 
 Önceki Dönem Değerleri 2013-

2014 Güz 
Son Dönem Değerleri 2013-
2014 Bahar 

 Kadın Erkek TOPLAM Kadın Erkek TOPLAM 
3.50 – 4.00 4 4 8 4 4 8 
3.00 – 3.49 15 12 27 7 3 10 
2.50 – 2.99 3 6 9 8 2 10 
2.00 – 2.49 12 9 21 2 5 7 
Toplam 34 31 65 21 14 35 

 
 

Öğrenci Sayısı / Mekan 
 Önceki Dönem 

Değerleri 
2013-2014 Güz 

Son Dönem 
Değerleri 

2013-2014 Bahar 
Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam derslik alanı oranı 0.26 0.25 
Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam tasarım stüdyosu alanı 
oranı 

0.34 0.32 

Toplam lisans öğrenci sayısı / kütüphane alanı oranı 1.42 1.37 
Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam laboratuvarı alanı oranı 0.08 0.08 
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BÖLÜM 2 
 

En son, 15 Eylül 2011 tarihli ve MiAK-01/2011-118 numaralı Ziyaret Takımı Raporu’nda 
belirlenmiş olan sorunlara, Program adına Temmuz 2012’de teslim edilen 2011-2012 Akademik 
Yılı Raporu’nda yanıt verilmiştir. 

22 Ocak 2013 tarihli ve MiAK-01/2013-163 sayılı MiAK Raporu’nda açıklanmakta olan ve 
programdaki gelişmeleri tanıyan, değişimleri onaylayan ve sürdürülmesini talep eden 
değerlendirme için teşekkür ederiz. 
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BÖLÜM 3 
 

En son, 15 Eylül 2011 tarihli ve MiAK-01/2011-118 numaralı Ziyaret Takımı Raporu’nda 
belirlenmiş olan sorunlara, Program adına Temmuz 2012’de teslim edilen 2011-2012 Akademik 
Yılı Raporu’nda çözüm önerileri sunulmuştur. Söz konusu tarihten itibaren önerilen yeni 
çözümler aşağıda sunulmaktadır. 
 
 

1. Fiziksel Olanakların İyileştirilmesi 
 

 Ofis Binası Sergi ve Arşiv Odası: 
 
Bölüm için önerilen yeni sergi ve arşiv mekanı ofis bloğunun zemin katında konumlanmaktadır. 
Bu mekan, Ek 1 Şekil 1, 2, 3, 4’te de görüldüğü gibi hem yapılan işlerin sergilenmesi hem de 
öğrenci işlerinin arşivlenmesi için kullanılacaktır. 
 
 

 Ofis Binası Koridor Arşivi ve Sergi Alanı: 

Arşiv ve sergi mekanı ofis binasının zemin katındaki doğu bloğundaki koridorda yer alacaktır. Ek 
Ek 1 Şekil 5’te de görüldüğü üzere lineer bir şekillenmesi olup alt taraflarda projeleri saklamak 
için çekmeceler üst taraflarda ise hem maketleri arşivlemek hem de sergileyebilmek için raflar 
tasarlanmıştır. 

 
 Ofis Binası Toplantı ve Araştırma Odası: 

Ofis binasının 2. katının düz çatı olan kısmınının üzerine tüm bölümün ihtiyacını karşılayacak bir 
toplantı odası ve iki tane araştırma odası tasarlanmıştır (bkz. Ek 1 Şekil 6). Binanın strüktürel 
olarak 3. katın inşa edilmesine uygun olup olmadığı ile ilgili inşaat mühendisliği bölümünden 
bilirkişi raporu beklenmektedir. 
 
 

 NAAB İkinci Ziyaret İçin Takım Odası: 

Renkli Binada NAAB ikinci ziyareti için tasarlanan Takım odasının sergi ve çalışma mekanları 
tasarlanmış ve Aralık 2014’te ziyaretin yapılacağı döneme dek uygulamaların bitirilmesi 
hedeflenmektedir.  (bkz. Ek 1 Şekil 7, 8) 
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 Laboratuvarlar Bloğu: 
 
Şu andaki mevcut laboratuvar bloğu Ek 1 Şekil 9, 10’ dan da görüleceği üzere yenilenecektir. 
Önerilen yenilemede zemin katta maket ve seramik atölyesi ile fotoğraf atölyesi konumlanacak, 
birinci katta ise 3 bilgisayar atölyesi ve malzeme laboratuvarı yeralacaktır. Önceki projden farklı 
olarak, bilgisayar atölyelerinden bir tanesi Machintosh (MAC-LAB) atölyesi olarak tasarlanmıştır 
(bkz. Ek 1 Şekil 9, 10). Yine üst katta bu mekanlara ek olarak üç boyutlu baskı, üç boyutlu tarama 
ve CNC makinelerinin olduğu Dijital atölye / FAB-LAB düşünülmüştür. 
 
 

 Engellilere yönelik olarak fakülte binalarında yapılacak olan değişiklikler: 
 
Fakülte bünyesinde farklı kullanıcıların engelsiz bir biçimde dolaşım özgürlüğünün sağlanmasına 
yönelik evrensel tasarım ilkeleri bağlamında gerçekleştirilen proje geliştirilmiştir. (bkz.Ek 1 Şekil 
11,12,13). 

Tasarımı tamamlanıp projesi onaylanan mekanların 2014-2015 akademik yılında uygulanması 
hedeflenmektedir. 
 
 

2. Madde 4’te belirtilen, 9 ve 10 numaralı ölçütlerin içerdiği bilgi ve becerilerin program 
bünyesinde daha etkin yer alması için, yeni bir seçmeli ders  (Osmanlı etkisi altında gelişen 
Balkan Mimarisi) açılması önerilmektedir. 

3. Madde 5’te belirtilen, 21 numaralı ölçütün kazardırması gereken bilgi ve becerilerin edinilmesi 
amacı ile, program tarafından yakın zamanda yeni bir seçmeli ders önerilene kadar, İç Mimarlık 
programının, alan seçmelisi olan ITAS 315 kodlu Acil Durum ve Afetlerde İç Mekan Yaklaşımları 
isimli derse ayrılan Mimarlık programı öğrenci kotasının artırılması ve dersin seçilmesine yönelik 
teşvikin artırılması hedeflenmektedir. 
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En son, 15 Eylül 2011 tarihli ve MiAK-01/2011-118 numaralı Ziyaret Takımı Raporu’nda 
belirlenmiş olan konulara uygun olarak yapılan değişiklikler, Program adına Temmuz 2012’de 
teslim edilen 2011-2012 Akademik Yılı Raporu’nda sunulmuştur. Söz konusu tarihten itibaren 
MiAK Akreditasyon Koşulların’nda yapılan değişikliklere uyum gösterilmesi konusundaki girişimler 
aşağıda sunulmaktadır. 
 
 

Madde 1 
 

1.   Fiziksel olanakların iyileştirilmesine yönelik gerçekleşen adımlar: 
 

 Engellilere yönelik olarak kampüste ve fakülte binalarında yapılan değişiklikler: 
 
Kampüs içerisindeki açık alanlarda farklı kullanıcıların (engelli, yaşlı, hamile, çocuk vb) engelsiz bir 
biçimde dolaşım özgürlüğünün sağlanmasına yönelik evrensel tasarım ilkeleri bağlamında 
gerçekleştirilen proje önerisi uygulanmıştır (Şekil 1). Renkli bina girişine rampa eklenmesi işlemi 
tamamlanmıştır (Şekil 2). Bu 2011 yılında MİAK tarafından istenen bir değişiklik idi. Renkli bina ile 
idari binaya eklenecek asansörler için ihaleye çıkılmıştır. 
 

 
 
 

Şekil 1. Engelsiz DAÜ kampüsü 
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Şekil 2. Engelsiz renkli bina girişi 
 
 
 

 Renkli binadaki tasarım stüdyolarının iyileştirilmesi: 
 
2012 yılında stüdyolar için önerilen iyileştirme projesi sadece A12 numaralı stüdyoda deneme 
amacıyla uygulanmıştı. Hedeflendiği gibi 2012-2013 akademik yılı başında, Renkli binadaki tüm 
stüdyoların iyileştirilmesi tamamlanmıştır (Şekil 3). Bu 2011 yılında MİAK tarafından istenen bir 
değişiklik idi. 

Sözkonusu iyileştirme çalışması aşağıdaki maddeleri içermektedir: 
 

- Çizim masalarının, taburelerin, perdelerin, kapıların yenilenmesi, 
- Stüdyo içlerinde yeni bir sergileme düzeni kurulması, 
- Stüdyo mekanlarının boyanması, 
- Mekanda kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amacı ile yapılan değişiklikler. 

 

 
 

Şekil 3. Renkli bina stüdyolarında yapılan değişiklikler 
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 Mobil/Hareketli Panolar: 
 
Binanın dolaşım alanlarındaki sergileme faaliyetleri için yeni metal hareketli panolar yapılmıştır 
(Şekil 4). Bu 2011 yılında MİAK tarafından istenen bir değişiklik idi. 
 

  
 

Şekil 4. Mobil panolar 
 
 

 Yeniden düzenlenecek olan bilgisayar laboratuvarları ve E-stüdyoları: 
 
Bilgisayar laboratuvarlarının bulunduğu binanın ve E-stüdyolarının iyileştirilmesi için önerilmiş 
olan proje, mali destek bulunmuş olmasına karşın inşaat mühendisliği hizmetlerindeki teknik 
bazı sorunlardan dolayı henüz gerçekleştirilememiştir (Bkz. Ek 1 Şekil 9, 10). Bu 2011 yılında 
MİAK tarafından istenen bir değişiklik idi. Bu kapsamda, bilgisayar laboratuvarları için 25 yeni 
bilgisayar alınmıştır. Bir yıl içerisinde bu işlem tamamlanacaktır. 
 

 
 Yeniden düzenlenecek olan fotoğraf atölyesi: 

 
Fotoğraf atölyesi de, bilgisayar laboratuvarlarının bulunduğu binaya taşınacağı için henüz bu 
işlem gerçekleştirilememiştir (Bkz. Ek 1 Şekil 10). Ancak, geçici mekanda hizmet veren foroğraf 
atölyesinde, gelişen teknoloji yakalanmış ve fiziki ve yazılım donanımı güncel ihtiyaçlara yanıt 
verebilir hale getirilmiştir. 
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 Maket atölyesinin kurulması: 
 
Maket atölyesinde kullanılacak olan aletleri alınmıştır ancak bilgisayar laboratuvarlarının 
bulunduğu binada yer alacağı için henüz çalışır durumda değildir (Bkz. Ek 1 Şekil 10). Bu 2011 
yılında MİAK tarafından istenen bir değişiklik idi. Bir yıl içerisinde bu işlem tamamlanacaktır. 
 
 

 Seramik atölyesinin kurulması: 
 
Uygun donanımlara sahip bir seramik atölyesi kurulmuş ve E12 numaralı sınıfta çalışmaya 
başlamıştır (Şekil 5). Laboratuar binasında yapılacak fiziksel iyileştirme sonrasında, aynı binada 
alt katta tasarlanan yeni mekanına taşınacaktır. (bkz. Ek 1 Şekil 10) 
 

   
 

Şekil 5. Seramik atölyesi 
 
 
 

 Çevre Denetim Laboratuvarı 
 
Yeni çevre denetim laboratuvarı bilgisayar laboratuvarlarının bulunacağı henüz tamamlanmamış 
olan binaya taşınacaktır (bkz. Ek 1 Şekil 10). 
 
 

 Seminer Odası (Sarı Oda) 
 
İdari binada kurgulanan “akıllı sınıf” seminer odası tamamlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır 
(Şekil 6). 
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Şekil 6. Yeni seminer odası (Akıllı Sınıf) 
 
 
 

 Çok Amaçlı Salon ve Sergi Salonu 
 
Renkli binadaki çok amaçlı salon ve sergi salonu kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 7). 
 

 
 
 

Şekil 7. A01 – Akıllı sınıf 
 
 

 Ofis Mekanlarının İyileştirilmesi 
 
Akademik   personelin   kullandığı   ofis   mekanlarının   iyileştirilmesi   amacı   ile   ahşap   parke 
döşenmesine ek olarak perdeler de değiştirilmiştir (Şekil 8). 
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Şekil 8. İdari binadaki ofisler 
 
 
 

Madde 2 
 

 Ada Dışı Ülkelere düzenlenen Teknik Geziler, Planlanmış Ziyaretler ve Yurtdışındaki 

Kurumlarla Ortak Çalışmalar 
 
DAÜ 2011-2012 Yıllık raporunda belirtildiği gibi, eğitim kapsamında Türkiye ve dış ülkelere 
düzenlenen teknik geziler, planlanmış ziyaretler ve yurtdışında bulunan kurumlarla ortak çalışma 
imkanları sürdürülmektedir. 
 
Program, ARCH392 Mimarı Tasarım Stüdyosu IV dersi kapsamında yürütülen mimari projeyi, 
İstanbul’da YTÜ Mimarlık programı MT5 dersi ile ortak yürütmeye devam etmektedir. Her dönem, 
derse kayıtlı öğrenciler çalışma alanını görmek, YTÜ öğretim üyeleri tarafından verilen seminerleri 
izlemek, ortak stüdyo çalışması yürütmek, ve/veya jürilere katılmak için İstanbul teknik gezisine 
katılmaktadırlar. Bu amaçla, öğretim üyeleri dönem içi ve final jürilerine karşılıklı olarak katılmakta 
ve/veya ortak sergi düzenlemektedir. 
 
Türkiye’ye düzenlenen bir diğer teknik gezi ise, Yapı Fuarı kapsamındadır. Öğrenciler, her yıl 
Mayıs ayında, ARCH190 Part B stajı kapsamında, öğretim üyeleri eşliğinde Yapı Fuarı’na 
katılmaktadır. 

ARCH190 Part B stajı kapsamında, özellikle yaz döneminde yurtdışı teknik gezileri 
düzenlenmektedir. 2013-2014 Yaz döneminde, Mimarlık Bienaline katılmak üzere, İtalya gezisi 
düzenlenmiştir. 
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Madde 3 Matris 
 

MiAK Akreditasyonu sonrasında, Program uluslararası akreditasyon (NAAB) ve validasyon (RIBA) 
çalışmalarına başlamıştır. MiAK ZT raporları dikkate alınarak programda revizyona gidilmiştir. İki 
yıl boyunca süren revizyon çalışmaları, sırasıyla; akreditasyon komitesi, ders grupları komiteleri, ve 
Bölüm Kurulu’nun ayrı ayrı ve birlikte yaptığı, çok sayıda çalıştay sonucunda gerçekleştirilmiştir. 
Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu ve Senato kararıyla hayata geçirilmiştir. Bir sonraki bölümde, 
müfredat değişikliği detaylarıyla anlatılacaktır. Müfredat değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan 
yeni program Matrisi aşağıda verilmektedir. 
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Müfredat Değişlikleri 
 

MiAK akreditasyonu sonrasında, Program, genel vizyon korunarak eğitim kalitesinin artırılması amacı ile 
müfredatında kısıtlı ölçüde revizyona gitmiştir. Bu  değişikliklerin  yapılma nedenleri aşağıdaki şekilde 
sıralanmıştır: 

• MIAK Akreditasyon kurulu tarafından yapılan öneriler, 
• Uluslararası tanınırlık için yapılan değişiklikler, 

(NAAB SE Akreditasyonu, RIBA Part One Validasyonu), 
• Önceki müfredatta rastlanan ifade/ rakamsal hataların düzeltilmesi, 
• Bazı derslerde kredi ve içeriklerin yeniden gözden geçirilmesi. 

07.06.2013 ve 26.09.2013 tarihli Bölüm Kurulları (kararlar: 12/13 Spring- 3/1, 13/14 Fall-1/1) ve 9.07.2013 
ile 02.10.2013 tarihli Fakülte Kurulu kararları (kararlar: FK 013/03 – 2, FK013/05 – 2) ile Senato’ya 
sunulan bu değişiklikler, 29.01.2014 (karar: 14/364 – 2) tarihinde onaylanarak, o tarihten itibaren 
Mimarlık Bölümü’nde uygulanmaya konmuştur. Yeni müfredat programa kayıtlı tüm öğrencilere 
uygulanmaktadır. Müfredat değişikliklerini içeren detaylı rapor Ek 2’te sunulmaktadır. Tablo 1’de, yapılan bu 
değişiklikler sayısal olarak özetlenmektedir. 
 

Tablo 1. Müfredat değişikliği özeti 
 

Değişiklikler Ders sayıları 
Ders başlığında değişiklik 3 
Ders tanımında değişiklik 13 
Ders kredilerinde yapılan değişiklik 2 
Ön koşullarda yapılan değişiklik 8 
Ekleme / çıkarma/ Ders silme 2 

 

Müfredat revizyonu sırasında, ders isimlerinde yapılan değişiklikler Tablo 2.’de verilmektedir. 
 
Tablo 2. Ders Adı Değişiklikleri 
 

Ders Kodu Eski Yeni Ders Kodu Yeni 
ARCH353 Urban And Landscape 

Kentsel Tasarım Ve Peyzaj 
ARCH355 Process Of Urban Design 

Kentsel Tasarım Süreci 
ARCH381 Computer Graphics Using 

Architectural Desktop 3DS-VI 
 
Bilgisayar Destekli Archıtectural 
Desktop 3DS-VI 

ARCH385 Digital Communication In 
Architecture 
 
Mimarlıkta Dijital Sunumlar 

ARCH412 Professional Issues & Portfolio 
Preparation 
Mesleki Konular Ve Portfolyo 
Hazırlığı 

ARCH416 Professional Issues In 
Architecture 
Mimarlıkta Mesleki Konular 
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Bazı derslerde yapılan sınırlı sözel ifade düzeltmelerinin  yanı sıra, bazı derslerde akreditasyon gerekliliklerini 
yerine getirebilmek için yeniden yapılandırma yapılmıştır. Tablo 3’de yapılan bu değişiklikler 
özetlenmektedir. 
Tablo 3. Ders İçeriklerinde Yapılan Değişiklikler 
 

FARC102 Introductory Design Studio 
Tasarıma Giriş Atölyesi 

İfade değişiklikleri 

FARC142 Introduction To Design Technology 
Tasarım Teknolojisine Giriş 

İfade değişiklikleri 

ARCH190 Summer Practice –I 
Yaz Stajı-I 

Akreditasyon gereksinmelerini yerine 
getirmek amacı ile yaz stajlarının yeniden 
yapılandırılması 

ARCH244 Architectural Construction And Materials- II 
Mimarlıkta Konstrüksiyon Ve MalzemeIeri 

Akreditasyon gereksinmelerini yerine 
getirmek  amacı  ile konstrüksiyon dersinin 
yeniden yapılandırılması 

ARCH252 Theory Of Urban Design 
Kentsel Tasarım Kuramı 

İfade değişiklikleri 

ARCH290 Summer Practice- II 
Yaz Stajı-II 

Akreditasyon gereksinmelerini yerine 
getirmek amacı ile yaz stajlarının yeniden 
yapılandırılması 

ARCH391 Architectural Design Studio- III 
Mimari Tasarım Atölyesi-III 

Akreditasyon gereksinmelerini yerine 
getirmek amacı ile tasarım stüdyosunun 
yeniden yapılandırılması 

ARCH347 Architectural Construction And Materials –III 
Form Dirençli Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniği 

Akreditasyon gereksinmelerini yerine 
getirmek amacı ile konstrüksiyon dersinin 
yeniden yapılandırılması 

ARCH392 Architectural Design Studio- IV 
Mimari Tasarım Atölyesi-IV 

Akreditasyon gereksinmelerini yerine 
getirmek amacı ile tasarım stüdyosunun 
yeniden yapılandırılması 

ARCH342 Working Drawing 
Uygulama Projesi Çizimleri 

Akreditasyon gereksinmelerini yerine 
getirmek amacı ile dersin yeniden 
yapılandırılması 
 
 
 
 

 

ARCH390 Summer Practice –III 
Yaz Stajı-III 

Akreditasyon gereksinmelerini yerine 
getirmek amacı ile yaz stajlarının yeniden 
yapılandırılması 

 
ARCH491 

Architectural Design 
Studio –V Mimari 
Tasarım Atölyesi-V 

Akreditasyon gereksinmelerini yerine 
getirmek amacı ile tasarım stüdyosunun 
yeniden yapılandırılması 
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Müfredat değişikliği sırasında, tüm yaz stajlarının (ARCH 190, ARCH 290, ARCH390) yeniden kurgulanması 
öngörülmüştür. Yaz stajlarının detay, kapsam ve süreleri daha detaylı ve açık olarak belirtilmiştir. Bu 
bağlamda ARCH 190 Yaz-Stajı I, iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım, süresi en az 10 gün arazi ölçümü ve 
araştırma, ve en fazla 10 gün çalıştay ve/veya teknik gezi olarak yapılandırılmıştır. Çalıştay veya teknik gezi 
2 kısa dönemden oluşabilir (güz dönem arası). Öğrenci başarılı sayılmak için hem arazi ölçümü ve araştırma 
hem de çalıştay veya teknik geziden geçmek durumundadır. 
 
Yaz Stajı II (ARCH 290) ise eski müfredatta yer aldığı gibi şantiye stajı olarak belirlenmiştir ve öğrencilerin 
belirli şantiyelerde yapmış olduğu çalışmayı günlük rapor, projeler ve resimlerle sunması istenmektedir. Bu 
sunum için bölümün belirlemiş olduğu standart staj kitapçığının doldurulması ve bu kitapçığın çalışılan şantiye 
şefi tarafından imzalanması gerekmektedir. ARCH 290 yaz stajının süresi 25 iş günüdür. 
 
Yaz Stajı III (ARCH 390) ise ofis stajı olarak, öğrencinin bir mimari ofiste veya şirkette, en az 25 iş günü, 
tasarım, sunum ve/veya uygulama projesi aşamasındaki mimari projelerinde (konut, mağaza, ofis, 
restaurant vb.) tasarımcı veya yardımcı tasarımcı olarak çalışması olarak kurgulanmıştır. 
 
Konstrüksiyon ders içeriklerinde tekrara yer vermemek amacı ile yeniden kurgulamalar yapılmıştır. Ön 
görülen değişiklere göre, FARC142 dersinin içeriği, ARCH244 Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme-II 
(Architectural Construction and Materials- II) dersi öğrenciye geniş açıklıklı çatı strüktürleri (katlanmış 
plak, uzay kafes sistemler, membran, kubbe, kafes kiriş vb.), merdiven, duvar boşlukları (kapı, pencere) ile 
ilgili bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu sistemler ile ilgili tüm yapım detayları 
incelenmektedir. Arch 347 Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme-III (Architectural Construction and 
Materials –III) dersinde ise, endüstrileşmiş ve prefabrike yapım teknikleri (tünell kalıp, iskelet, panel, 
modüler konstrüksiyon sistemleri), cephe sistemleri (taşıyıcı, taşıyıcı olmayan, malzemelerine göre 
sınıflandırma) ve yapım teknikleri  incelenecek şekilde yeniden  kurgulanmıştır.  Derste ayrıca bu  tür 
yapılarda kullanılan konstrüksiyon metodları ve örnekler ile irdelemeler yapılmaktadır. 
 
ARCH342 Uygulama Projesi Çizimleri (Working Drawing) dersi, öğrencileri uygulama projesi çizimleri ve 
kriterleri hakkında bilgilendirerek, bilgisayar destekli 2 boyutlu çizimlerin üretimi irdelenecek şekilde 
yeniden kurgulanmıştır. Ders kapsamında öğrenci, mevzuat ve uygulama projesi çizimlerinin profesyonel 
hayatta kullanımı hakkında bilgilendirilecektir. Bunun dışında, ders kapsamında ilgilenilecek konular arası 
profesyonel mesleki çizgiye yönelik ihale esasları da vardır. Önceki müfredatta seçmeli olarak yer alan bu 
ders, yapılan değişikle zorunlu ders olarak programda yer almıştır. 
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Yeni revizyon önerileri, ayrıca ARCH 391 Mimari Tasarim Atölyesi-III (Architectural Design Studio- III), 
ARCH392 Mimari Tasarim Atölyesi-IV (Architectural Design Studio- IV) ve ARCH491 Mimari Tasarim Atölyesi-
V (Architectural Design Studio –V) dersleri içinde öngörülmüştür. 
 
ARCH 391 Mimari Tasarım Atölyesi-III, öğrenciye, kentsel çevrede konumlanmış, tüm kentsel sorunları 
dikkate alan, işlevsel ve mekansal nitelikleri yüksek bir binalar kompleksi tasarımına yönelik becerileri 
kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin ana vurgusu, bina kompleksinin kentsel çevreyle entegrasyonunu 
dikkate alan tasarım konsepti üzerinedir. Ders ayrıca, mevcut çevre elemanlarına, özellikle tarihi çevreye 
duyarlı gelişimi ve çağdaş niteliği yakalamayı hedeflemektedir. Müfredat değişikliği  sırasında  oluşan kurgu 
çerçevesinde, toplumsal faktörleri dikkate alarak kent mobilyaları ve peyzajının, binaların yönlenmesinin, 
vaziyet planındaki organizasyonlarının, iklim koşullarının, özel ve kamuya açık alanlar ilişkisinin, araç ve 
yaya trafiğinin, duruma uygun yapı sistemleri ve malzemelerinin ve kentsel çevre ve yapı yönetmeliklerinin 
dikkate alınması dersin yeni beklentileri arasında yer almaktadır. 
 
ARCH392 Mimari Tasarım Atölyesi-IV, öğrenciye, karma kullanımlı, çok katlı, orta derecede işlevsel ve 
mekansal karmaşıklığa sahip bir tasarımın gereğine uygun strüktür ve çevre kontrol sistemlerinin, malzeme 
ve iklimin, enerji bilincinin, kentsel çevre ve yapı yönetmeliklerinin dikkate alındığı yapıların tasarımına 
yönelik becerileri kazandırmayı amaçlayacak şekilde yeniden kurgulanmıştır.  Projede, metropol sorunsalı 
ele alınacaktır. Stüdyonun tasarım vurgusu, tekrar, çoğaltma ve çeşitlendirme problemlerine sistematik 
olarak yanıt aranması yönündedir. 
 
ARCH491 Mimari Tasarım Atölyesi-V, önceki müfredattan farklı olarak, öğrenciye yapım ve servis 
sistemlerinin entegrasyonu ile geniş açıklıklara sahip binaların tasarımına yönelik becerileri kazandırmayı 
amaçlamaktadır. Dersin ana vurgusu işlev açısından karmaşık binaların uygun  strüktür  sistemleri  ve yapım 
teknikleri açısından zengin çözüm önerileri doğrultusunda geliştirilmesi üzerinedir. 
 
Ders, eğitim ve laboratuvar saatlerinde yapılan değişikliler ise Tablo 4’de belirtilmiştir. 
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Tablo 4. Ders Kredilerinde yapılan değişiklikler 
 

    Eski     Yeni    

  
 
Ders 

Le
c 

La
b 

Tu
t 

To
t 

EC
TS

 

Le
c 

La
b 

Tu
t 

To
t 

EC
TS

 

 
 
Gerekçe 

1. ARCH312 
 
Architecture And 
Design Theories 

Mimarlık Ve 
Tasarım Kuramları 

3 0 1 3 4 3 0 0 3 4 Akreditasyon 
sürecinde 
yapılan 
düzeltme 

  

2. ARCH348 
 
Building And 
Environmental 
Systems  In 
Architecture 

Mimaride  Yapı  Ve 
Çevre Sistemleri 

3 0 1 3 4 2 0 2 3 4 Akreditasyon 
sürecinde 
yapılan 
düzeltme 

 

 



EK  Bölüm II    (5 – 7) 
   84 
 
  

 

 

Müfredat revizyonu sırasında ayrıca iki dersin programdan çıkarılarak, yerlerine iki farklı dersin eklenmesi 
ön görülmüştür (Tablo 5.) 
 
Tablo 5. Ekleme / Çıkarma/ Ders Silinmesi 
 

Dönem Yeni ders Yeni ders adı Eski Ders Gerekçe 

1 FARC113 Introduction To Design 
 
Tasarıma Giriş 

FARC111 Ders  içeriği  ve  dersin  adı  değiştiğinden 
dolayı,   olası   teknik   hataları   önlemek 
amacı ile dersin kodu da değiştirilmiştir. 

6 AE Area Elective-I 

Alan Seçmelisi I 

ARCH338 Mevcut müfredatta bir çok teknik derste 
aynı içerik tekrar edilmesinden dolayı, 
deprem konularını içeren bu ders, 
müfredattan çıkarılmıştır. Bu konular 
ARCH236 dersinde işlenmektedir. 

Yerine, yeni bir alan seçmelisi eklenmiştir. 

 

Mevcut ikili bariyer sisteminden tekli bariyer sistemine geçilmiştir. Müfredat değişikliği öncesinde, ikili 
bariyer sistemi mevcut olmasına rağmen, üniversite kurallarına uyum göstermemesi nedeniyle hiçbir 
zaman uygulanamamıştır. 

Yeni düzenlemeyle, bariyer sistemi teke (ARCH491) düşürülerek uygulanması sağlanmıştır. Buna bağlı 
olarak, uygulamada olan ön koşullu dersler yeniden düzenlenmiş ve sayılarında azaltmaya gidilmiştir. 
Senato kararıyla, geçiş döneminde oluşabilecek istisnai durumlarda, en çok iki ön koşullu dersi olan 
öğrencilerin bariyer oluşturan ARCH491 dersini alabilmeleri için Bölüm Kurulu kararı gerekecektir. Ayrıca, 
önkoşullu dersler için istisnai durumlarda gerekli düzenlemeleri yapma inisiyatifi de Bölüm Kurulu’na 
verilmiştir. 
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Madde 4 
 

33, 31, 30, 28, 27 nolu ölçütlerdeki bilgi becerilerin güçlendirilmesine yönelik olarak, ARCH 416 Mimarlıkta 
Mesleki Konular (Professional Issues in Architecture) dersi 2012-2013 bahar akademik döneminde DAU 
2011-2012 MİAK Raporunda belirtildiği gibi Mimar Hugh Clark (RIBA) tarafından verilmeye devam etmiştir. 
Söz konusu ders 2013-2014 güz akademik döneminden itibaren ise  yarı zamanlı öğretim üyesi Mimar Onur 
Olguner tarafından yürütülmektedir. Akademik deneyimini farklı bir üniversitede başlayan Mimar Onur 
Olguner, teknik dokümantasyon, mimarlıkta müşterinin rolü, mimarın yönetsel rolü, mimari uygulama ve 
liderlik konularını profesyonel deneyimlerinden, Mimarlar Odası Yönetim kurulu Üyelik ve ayrıca Lefkoşa 
Türk Belediyesi’nde Meclis Üyelik görevleri sırasında edindiği deneyimleri nedeni ile bilmekte ve öğrenciye 
aktarmaktadır. 

33, 31, 30, 28, 27 nolu ölçütlerdeki bilgi becerilerin güçlendirilmesine yönelik ek olarak, ARCH449 
Mimarlıkta Ekonomi ve Yönetsel Konular (Economic and Managerial Issues in Architecture) dersi tam 
zamanlı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Ercan Hoşkara tarafından verilmektedir. Dersin içeriği ve işleyişinin 
NAAB kriterlerine de yanıt verilebilecek şekilde yeniden yapılandırılması söz konusudur. 

29 nolu ölçütlerdeki bilgi becerilerin güçlendirilmesine yönelik olarak, DAÜ 2011-2012 MİAK Raporuna 
ek, ARCH491 Mimari Tasarım Stüdyosu V (Architectural Design Studio V) ve ARCH492 Bitirme Projesi 
(Architectural Graduation Project) yeniden kurgulanmıştır. Söz konusu 2 stüdyo dersine ek, ARCH392 
Mimari Tasarım Stüdyosu IV (Architectural Design Studio IV) de destek olarak geniş kapsamlı tasarım 
yapma becerisini geliştirecek biçimde ele alınmıştır. Önceki bölümlerde, stüdyoların yeni kurgusu detaylı 
bir şekilde açıklanmıştır. 

9 ve 10 nolu ölçütlerdeki bilgi ve becerilerin yeniden kurgulanması için DAÜ 2011-2012 MİAK Raporunda 
belirtilenlere ek olarak ARCH312 Mimarlık ve Tasarım Teorileri (Architecture and Design Theories) dersi 
yeniden kurgulanmıştır. Dersin içeriğine ulusal sınırlar içinde modernlik konusunda (Transnasyonal 
modernizm) eklenmiştir. 
 
 

Madde 5 
 

15, 20, 21 nolu ölçütlerdeki kazandırılması hedeflenen bilgi beceriler ile ilgili detaylar DAÜ 2011-2012 
MİAK Raporunda belirtilen şekilde devam etmektedir. 24 nolu ölçüt için söz konusu rapora ek olarak 
ARCH348 Mimarlıkta Bina ve Çevresel Faktörler (Building and Environmental Systems in Architecture) 
dersinde bina sistemlerinin entegrasyonu konusu işlenmektedir. 
 
 

Madde 6 
 

Bazı dersler arasındaki içerik tekrarlarının önlenmesi amacıyla, yapı grubu derslerini yürüten öğretim 
üyelerinin  katılımı  ile  çalışma  toplantıları  yapılmıştır.  Bu  toplantılar sonucunda  söz  konusu  derslerin 
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içeriklerinde değişiklikler yapılmış ve stüdyo dersleri ile ilişkileri yeniden kurgulanarak, artırılmıştır. Bu 
bağlamda öngörülen değişikliklere göre, FARC142 Tasarım Teknolojisine Giriş dersinde, üst sınıflarda 
sıklıkla tekrarı yapılan strüktür konularının, ders toplamındaki ağırlığı azaltılarak, İç Mimarlık programıyla 
ortak yürütülen Fakülte alan dersi kimliği güçlendirilmiştir. Ayrıca, ARCH244 Mimarlık’ta Konstrüksiyon 
Ve Malzeme-II (Architectural Construction And Materials- II) dersi öğrenciye geniş açıklıklı çatı 
strüktürleri (katlanmış plak, uzay kafes sistemler, membran, kubbe, kafes kiriş vb.), merdiven, duvar 
boşlukları (kapı, pencere) ile ilgili bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu sistemler ile 
ilgili tüm yapım detayları incelenmektedir. ARCH347 Mimarlık’ta Konstrüksiyon Ve Malzeme-III 
(Architectural Construction And Materials –III) dersinde ise, endüstrileşmiş ve prefabrike yapım teknikleri 
(tünel kalıp, iskelet, panel, modüler konstrüksiyon sistemleri), cephe sistemleri (taşıyıcı, taşıyıcı olmayan, 
malzemelerine göre sınıflandırma) ve yapım teknikleri incelenecek şekilde yeniden kurgulanmıştır. Derste 
ayrıca  bu tür yapılarda kullanılan konstrüksiyon metotları ve ilgili örnekler ile irdelemeler yapılmaktadır. 

Dersler ve stüdyolar arası ilişki, yatay ve düşey koordinasyon sağlanarak, tüm strüktür ve konstrüksiyon 
derslerinde, tasarım stüdyoları ile bağlantılı dönem ödevleri verilerek güçlendirilmiştir. 
 
 

Madde 7 
 

İlgili ders grubu öğretim üyeleri ve akreditasyon komitesinin yapmış olduğu çalıştaylar sonucunda, 
bilgisayar becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerde bir dizi değişiklik yapılmıştır. 

Bu kapsamda, öğrenci öğrenimi süresince 3 adet (FARC104 Grafik Anlatım II, ARCH281 Bilgisayar Destekli 
Tasarım, ARCH385 Mimarlık’ta Dijital Sunumlar) zorunlu bilgisayar destekli çizim ve sunum teknikleri 
dersi almaktadır. Ek olarak öğrenciye zorunlu dersleri destekleyen ve dünyada yaygın olarak kullanılan 
programları öğrenmesi için 3 adet (ARCH382 3D Dijital Grafik, ARCH383 Coğrafik Bilgi Sistemleri, ARCH384 
Mimarlar için Rhino) de seçmeli ders sunulmaktadır. 

Bilgisayar becerilerinin geliştirilmesi FARC 103 (Grafik Anlatım I) dersinin içeriğinin revizyon edilmesiyle 
başlamaktadır. Değişiklik öncesi, FARC 104 dersinde verilen  1/100 ölçekli ortografik çizim teknikleri FARC 
103 ders içeriğine eklenmiştir. Bu kapsamda öğrenci, ders sürecinde ortoğrafik, aksonemetri ve 
perspektif çizim tekniklerini öğrenmektedir. Dersin sonuna gelindiğinde öğrenci 1/100 detayda çizim ve 
sunum tekniklerini öğrenmektedir.  Bu kapsamda FARC 104 (Grafik Anlatım II) dersinde öğrenci, ara sınava 
kadar 1/100 ve 1/50 detayda sunum tekniklerini öğrenir, ara sınav sonrasında ise temel bilgisayar 
komutlarını öğrenip ortografik çizimleri dijital ortamda çizmeyi öğrenir. Bu dersin devamında; 

ARCH 281 (Bilgisayar Destekli Tasarım I) dersinde ileri bilgisayar tekniklerini kullanıp projeleri tarayıp 
bilgisayara aktarmayı, aktarılan projeler üzerinde çizim yapmayı, modellemeyi Sketch-up ve Photoshop 
programında temel düzeyde sunum yapmayı öğrenir. 

ARCH 385 (Mimarlık’ta Dijital  Sunumlar) daha önce seçmeli olan ders MiAK akreditasyon sürecinde 
müfredata zorunlu ders olarak eklenmiştir. Öğrenci 3D-MAX programını kullanarak  projelerini üç boyutlu 
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modellemeyi ve animasyon yapmayı, Photoshop kullanarak birçok farklı bilgiyi birleştirerek çeşitli sunum 
tekniklerini kullanmayı öğrenir. 

ARCH 382 (3D Dijital Grafik) dersi kapsamında öğrenci diğer bilgilerine ek olarak, aynı program üzerinde 
farklı disiplinler ile birlikte eş zamanlı çalışabilme, farklı modelleme teknikleri, ekolojik ve iklimsel verilerin 
analizini yapabilme ve bunları üç boyutlu ve grafiksel olarak sunmayı öğrenir. 

ARCH 383 (Coğrafi Bilgi Sistemleri) dersi sayısal ortamda statistiksel bilgileri program aracılığı ile 
yorumlayıp haritaların  üretilmesini  öğretirken diğer yandan bu  bilgilere ek coğrafi  bilgi  sistemini  de 
çakıştırarak, aynı yöntemle verileri kullanıp görselleştirmesini içerir. Öğrenci, ARCH 384 (Mimarlar için 
Rhino), Rhino programını kullanarak mimari sunum teknikleri ile birlikte farklı düzlemlerdeki amorf yüzeyleri 
ve diğer yüzeyleri modellemeyi öğrenir. 

Yukarıda belirtilen derslere ek olarak, bilgisayar becerilerini mesleki uygulamalara aktaran, ARCH342 
Uygulama Projeleri Çizimi (Working Drawings) dersi seçmeli olmaktan çıkartılarak tüm  öğrencilerin alması 
gereken zorunlu alan dersi haline gelmiştir. 
 
 

Mimarlık eğitimini güçlendirmek için atılan yeni adımlar 
 

Program’ın sağladığı eğitimi güçlendirmek için müfredat kapsamında ve dışında 2013-2014 akademik yılı 
boyunca bir dizi etkinlik ve yeni uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 
 
 

 Mimarlık Mesleki Oryantasyon Programı (A-POP Architecture Profession Orientation Program) 
 

Akreditasyon süreçlerini destekleme ve mezun olacak öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sunabilmek 
amacıyla, Bölüm Kurulu kararıyla kısaca A-POP diye anılan yeni bir oryantasyon programı geliştirilmiştir 
(bkz. Ek 3). Amaçları arasında, programın yürütüttüğü müfredat ile profesyonel yaşam arasında 
oluşabilecek farklılıkları ortaya çıkarmak ve bu kapsamda çözümler üretmek vardır. Uluslararası öğrenci 
profiline sahip olan programdan verilen mezunların farklı ülkelerdeki mesleğe kabul koşullarının 
belirlenmesi ve bu alanda danışmanlık verilmesi ayrıca hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 10’u aşkın ülkeden 
20’yi aşkın mezunla iletişime geçilerek gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Oryantasyon programı 
çerçevisinde ayrıca, başarılı mezunlar, farklı ülkelerin meslek odaları başkanları, başarılı mimarlar, yapı 
endüstrisi yöneticileri ve uzmanları, öğrencilere seminerler vermek üzere davet edilecektir. 
 
 

 Tasarım Stüdyoları Koordinasyon Çalıştayları 
 

Tüm mimarlık stüdyo yürütücüleri ve araştırma görevlilerinin katılımıyla, dönem başları ve sonlarında, 
çok sayıda koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Dönem başında gerçekleştirilen toplantılarda, yeni 
dönemde uygulanması öngörülen tasarım problemleri, stüdyo organizasyonları, teknik geziler, ve diğer 
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mimarlik stüdyolarını ilgilendiren tüm sorunlar, tasarım stüdyoları koordinasyon çalıştay katılımcılarının 
görüşüne sunulmuştur. Dönem sonlarında gerçekleştirilen ve üç tam günde tamamlanan çalıştayda ise, 
stüdyo yürütücüleri hazırladıkları sunuşlarda, her stüdyo için ayrı ayrı özdeğerlendirmeler yapmış, her 
stüdyo grubundaki farklı başarıdaki projeler karşılaştırmalı biçimde sunulmuş, misafir jüri üyelerinin ve 
araştırma görevlilerinin görüşleri alınmış ve tüm katılımcıların katkı sağlamasına olanak tanınmıştır. 
Böylelikle, program bünyesinde bulunan farklı mimari tasarım stüdyolarına yönelik farkındalık artırılmış, 
katılımcı ve şeffaf bir yönetişimle stüdyolar arasında sağlıklı koordinasyon sağlanmıştır. 
 
 

 Mimari Tasarım Stüdyolarına Uzman Destek Sağlanması 
 

Üst sınıflardaki mimari tasarım stüdyolarına (ARCH392 Mimari Tasarım Stüdyosu IV, ARCH491 Mimari 
Tasarım Stüdyosu V, ARCH492 Mezuniyet Projesi), profesyonel uzman desteği sağlanmıştır. Profesyonel 
alanlarda başarıya sahip, İnşaat ve Makine Mühendisleri, yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 
görevlendirilmiş ve ilgili stüdyolarda, seminerler ve öğrenci projelerine danışmanlık hizmeti vermiştir. 
 
 

 Uluslararası Konferans Organizasyonu (UIAE 2014, Unspoken Issues in Architectural Education) 
 

3-4 Nisan 2014 tarihlerinde, DAÜ Mimarlık Fakültesi Gazimağusa’da 100’ü aşkın özet başvurunun, 50’yi 
aşkın makalenin sunulduğu  “Mimarlık Eğitimi” konulu uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. 
Konferans EAAE tarafından desteklenmiştir. Konferansa, RIBA Eğitim Direktörü Prof.Dr. David Gloster, 
NAAB Başkanı Prof.Dr. Theodore C. Landsmark, EAAE Başkanı’nı temsilen Prof.Dr. Manuel Coucerio Da 
Costa, ENHSA Direktörü, Prof.Dr. Constantin Spiridonidis, ve Prof.Dr. Susan Roaf davetli konuşmacı olarak 
katılmıştır. Konferansı başarılı kılan faktörler arasında, dünyanın farklı noktalarından çok sayıda 
katılımıcının yanısıra programa kayıtlı öğrencilerin konferans sırasında yapılan sunumlara izleyici sıfatıyla 
katılımları ve sunuşlara soruları ve yorumları ile katkıları da vardır. (Şekil 9) 
(http://architecturaleducation2014.emu.edu.tr/) 

http://architecturaleducation2014.emu.edu.tr/
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Şekil 9. UIAE 2014 Kapanış Resmi 
 
 
 

 Akreditasyon Çalıştayı 
 

3-4 4 Nisan 2014 tarihlerinde, Gazimağusa’da düzenlenen UIAE 2014 Konferansı sırasında, program 3 Nisan 
2014 tarihinde akreditasyon çalıştayı düzenlemiştir. Prof.Dr. Neslihan  Dostoğlu’nun  ABD’nin  Şikago 
kentinde edinmiş olduğu NAAB Akreditasyon deneyimlerini aktardığı sunuş sonrasında, MiAK  Başkanı 
Prof.Dr. Nur Esin ve NAAB Başkanı Theodore C. Landsmark, DAÜ Mimarlık programı öğretim üyeleri ve 
araştırma görevlilerinden gelen akreditasyon süreçleriyle ilgili sorulara cevaplar vermiştir. 

 
 

 Program ile INTBAU Cyprus İşbirliğinde Düzenlenen Seminerler 
 

Program, uluslararası saygın bir birlik olan INTBAU (International Network for Traditional Building, 
Architecture and Urbanism) Cyprus ile işbirliği çerçevesinde, bir dizi akademik seminer 
gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, uluslararası başarılı ve saygın mimarlar, arkeologlar ve sanat 
tarihçileri, öğrencilerin tarihi doku ve kültürel miras konularındaki farkındalığının artırılması amacıyla 
seminerler vermektedir. Hindistan’dan Deependra Prashad, Birleşik Krallık’tan Costas Georghiou, 
Almanya’dan Marko Kiessel ve Güney Kıbrıs’tan Andreas Lordos’un davetli konuşmacı olarak katıldığı 
seminerler gerçekleştirilmiştir. (Şekil 10) 



EK  Bölüm II    (5 – 7) 
  90 

 
  

 

    
 
 

Şekil 10. Seminer Posterleri 
 
 
 

 Mezunlar Sohbeti (Alumni Talks) 
 

Program, başarılı mezunlarını öğrencileriyle biraraya getirmek üzere ilk “Mezunlar Sohbeti”ni 
düzenlemiştir. Bu vesileyle, eski DAÜ Mimarlık Bölümü mezunları ile mevcut öğrencileri bir araya getirdi. İlk 
sohbette, Romanya’da yapı sektöründe önemli başarılara imza atmış DAÜ Mimarlık Bölümü mezunu 
Mimar Serhat Terzi öğrencilerle deneyimlerini, hatıralarını ve DAÜ’nün okul olarak kendisine kattıklarını 
paylaştı. (Şekil 11) 
 
 
 

  
 
 

Şekil 11 Mezun Sohbetleri 
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 High Honour 
 
Her dönem düzenli bir şekilde, Gazimağusa suriçinde tarihi bir yapıda, (St Peter ve St Paul Kilisesi’nde), 
tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin katılımıyla, başarılı öğrencilere sertifika ve hediyelerin 
takdim edildiği bir tören düzenlemektedir. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katılmaktadır. 
Organizasyon öncelikle öğrencilerin motivasyonunun artırılması ve öğrenci/öğretim üyesi  arasındaki bağın 
pekiştirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. (Şekil 12) 
 

 
 

Şekil 12. Onur Töreni 
 

 Sinema 
 

Program, öğrencilerin toplumsal ve kültürel duyarlılıklarının artırılması, mimarlık disiplinine bakışlarının 
zenginleşmesi ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amacıyla, sinema etkinlikleri düzenlemektedir. 
Böyllikle, eğitim saatleri dışında, öğrenciler, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, sosyal ve kültürel bir 
etkilik çerçevesinde biraraya gelmektedirler. (Şekil 13) 
 

 
 
 

Şekil 13 Sinema Posterleri 
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 Sergi 
 
Program, kültürel etkinliklerin artırılması amacıyla, mimari fotoğraf sergisi düzenlemiştir. İlk sergide, Eski 
KKTC Meclis Başkanı Sn. Hakkı Atun’un fotoğrafları sergilenmiştir. Sergi aktivitelerinin yıl boyunca 
sürdürülmesi hedeflenmektedir. Sergiler, sadece, sergi salonuyla kısıtlı tutulmamakta, hollere ve 
koridorlara da taşırılmaktadır. Böylelikle, her an öğrenciler kültürel etkinliklerle karşılaşmaktadır. (Şekil 
14) 
 

  
 
 

Şekil 14. Sergi Açılışı 
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Ek Tablosu 
 

 
Ek 1. Fiziksel İyileştirmeler Ek 

2. Müfredat Değişiklikleri Ek 

3. A-POP 
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Ek 1 
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Şekil 1. Ofis Bloğu Zemin Kat Sergi ve Arşivleme Odası 
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Şekil 2. Ofis Bloğu Zemin Kat Sergi ve Arşivleme Odasına Bakış 
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Şekil 3. Ofis Bloğu Zemin Kat Sergi ve Arşivleme Odasına Bakış 2 
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Şekil 4. Ofis Bloğu Zemin Kat Sergi ve Arşivleme Odasına Bakış3 
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Şekil 5. Ofis Bloğu Sol Kanat Koridor ‘arşiv ve sergi alanı’ plan ve kesit 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 6. Ofis Bloğu 3. Kat toplantı odası ve araştırma odaları 
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Şekil 7. NAAB SE Ziyaret Odası 1 
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Şekil 8. NAAB SE Ziyaret Odası 1 
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Şekil 9. Laboratuvar ve Atölye Bloğu 1. Kat Planı 
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Şekil 10. Laboratuvar ve Atölye Bloğu Zemin Kat Planı 
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Şekil 11. Otoparktan ofis binasına erişilebilirlik vaziyet planı 
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Şekil 12. Ofis Binası erişilebilirlik 
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Şekil 13. Renkli Bina erişilebilirlik için önerilen rampa ve asansör 



EK  Bölüm II    (5 – 7) 
107 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek 2 
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EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY 
University Curriculum Committee 

Program Revision Proposal Form 

Level 2-Year Associate 3-Year Assoc. X  Bachelor Master (No Thesis) Master (Thesis) PhD 

 
 
 
 
 
 

       
Program Title 

 
ARCHITECTURE / MİMARLIK   

Program code 71   

 
Faculty / School 

 
FACULTY OF ARCHITECTURE 

 
Department FACULTY OF A 

 
RCHITECTURE   

     

 
 
 

 
Academic year of first 
implementation 

 
2013 – 
2014 

Anticipated number of 
semesters needed for full 
transition 

 
1 

 
Number of students which will be affected 
by this revision 

 
ALL 

 

 
 
 

Summary of Program Revision 

 1.  Program title change 

2.  Diploma degree change 

3.  Teaching language change. 

4.  Course code modification Total number of courses with course code modification:    
5. X Course title revision Total number of courses with course title revision: 3   
6. X Course description revision Total number of courses with course description revision: 13   
7. X Catalog course credit description modification Total number of courses with credit description modification: 2   
8. X Prerequisite change Total number of courses with prerequisite change: 8   
9. X Addition / replacement / deletion of courses Total number of new courses… 2 and deleted courses 2   
10.  Shift in the semesters of courses Total number of courses having shift in their semesters    
11.  Splitting into or modification of streams 

12.  Other.  Please describe:    
  

Overall statement of justification for revision 

In order to improve the quality of education, minor changes are proposed without changing the spirit of the program. Reasons for the changes in the program are
given below. 

Recommendations by MIAK (National Accreditation Board for Architecture) 
Adaptation for international accreditation (NAAB, RIBA) 

 Wording and/or numeric mistakes in previous curriculum 
 Credits and description of some course are revised 
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 Mimarlık Lisans Programı Yeni Müfredatı 

           
            
Semester Ref 

Code 
Course 
Code 

 
Full Course Title Course 

Category 
 Credit   

Prerequisites ECTS 
credits 

     Lec. Lab. Tut. Tot.   
1 71711 FARC101 BASIC DESIGN STUDIO FC 4 0 4 6  10 

1 71712 FARC103 GRAPHIC COMMUNICATION – I FC 2 0 2 3  5 

1 71713 FARC113 INTRODUCTION TO DESIGN FC 3 0 0 3  3 
 

1 
 
71714 

ENGL191 
ENGL181 

COMMUNICATION IN ENGLISH – I 
ACADEMIC ENGLISH – I 

 
UC 

3 
5 

0 
0 

1 
1 

3 
3 

  
6 

 
1 

 
71715 

 
MATH191 MATHS AND GEOMETRY FOR 

DESIGNERS 
 

FC 
 

3 
 
0 

 
0 

 
3   

3 

 
1 

 
71716 

 
TUSL181 / 
HIST280 

ATATÜRK’S PRINCIPLES AND 
HISTORY OF TURKISH REFORMS / 
TURKISH AS A SECOND LANGUAGE 

 
UC 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

  
2 

        20   
           

2 71721 FARC102 INTRODUCTORY DESIGN STUDIO FC 4 0 4 6 FARC101 10 

2 71722 FARC104 GRAPHIC COMMUNICATION – II FC 2 0 2 3 FARC103 5 
 

2 
 
71723 

 
FARC142 INTRODUCTION TO DESIGN 

TECHNOLOGY 
 

FC 
 

2 
 
0 

 
2 

 
3   

3 

 
2 

 
71724 

ENGL192 
ENGL182 

COMMUNICATION IN ENGLISH – II 
ACADEMIC ENGLISH – II 

 
UC 

3 
5 

0 
0 

1 
1 

3 
3 

ENGL191 / 
ENGL181 

 
6 

2 71725 ITEC105 COMPUTER – I UC 2 0 2 3  3 
 

2 
 
71726 

 
ARCH114 HUMAN AND SOCIO- CULTURAL 

FACTORS IN DESIGN 
 

AC 
 

3 
 
0 

 
0 

 
3   

3 

        21   
           
 

3 
 
71731 

 
ARCH291 

 
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO – I 

 
AC 

 
4 

 
0 

 
4 

 
6 

FARC102 
FARC103 

 
12 

 
3 

 
71732 

 
ARCH213 ECOLOGICAL ISSUES IN 

ARCHITECTURE 
 

AC 
 

3 
 
0 

 
0 

 
3   

3 

 
3 

 
71733 

 
ARCH225 HISTORY AND THEORIES OF 

ARCHITECTURE – I 
 

AC 
 

3 
 
0 

 
0 

 
3   

3 

 
3 

 
71734 

 
ARCH235 INTRODUCTION TO TECTONICS OF 

STRUCTURAL SYSTEMS 
 

AC 
 

3 
 
0 

 
1 

 
3   

3 

 
3 

 
71735 

 
ARCH243 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 

AND MATERIALS – I 
 

AC 
 

2 
 
0 

 
2 

 
3   

4 

3 71736 ARCH281 COMPUTER AIDED DESIGN AC 2 0 2 3  5 

3 71727 ARCH190 SUMMER PRACTICE – I AC 0 0 0 0  3 

        21   
           
 

4 
 
71741 

 
ARCH292 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO 

–   II 

 
AC 

 
4 

 
0 

 
4 

 
6 

ARCH291 
FARC104 

 
12 

 
4 

 
71742 

 
ARCH226 HISTORY AND THEORIES OF 

ARCHITECTURE – II 
 

AC 
 

3 
 
0 

 
0 

 
3   

3 
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4 

 
71743 

 
ARCH236 TECTONICS OF FLEXURAL 

STRUCTURES 
 

AC 
 

3 
 

0 
 

1 
 

3 
 
ARCH235 

 
3 

 
4 

 
71744 

 
ARCH244 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 

AND MATERIALS – II 
 

AC 
 

2 
 

0 
 

2 
 

3 
 
ARCH243 

 
4 

 
4 

 
71745 

 
ARCH246 ENERGY AND ENVIRONMENTAL 

ISSUES IN DESIGN 
 

AC 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3   
4 

4 71756 ARCH252 THEORY OF URBAN DESIGN AC 3 0 0 3  4 

        21   
           
 

5 
 
71751 

 
ARCH391 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO – 

III 
 

AC 
 

4 
 

0 
 

4 
 

6 
 
ARCH292 

 
14 

 
5 

 
71752 

 
ARCH311 PRINCIPLES OF CONSERVATION 

AND RESTORATION 
 

AC 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3   
3 

 
5 

 
71753 

 
ARCH337 TECTONICS OF FORM RESISTANT 

STRUCTURES 
 

AC 
 

3 
 

0 
 

1 
 

3   
3 

 
5 

 
71754 

 
ARCH347 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 

AND MATERIALS – III 
 

AC 
 

2 
 

0 
 

2 
 

3   
4 

5 71755 ARCH355 PROCESS OF URBAN DESIGN AC 2 0 2 3  4 
 

5 
 
71756 

 
ARCH385 DIGITAL COMMUNICATION IN 

ARCHITECTURE 
 

AC 
 

2 
 

0 
 

2 
 

3 
 
ARCH 281 

 
5 

5 71747 ARCH290 SUMMER PRACTICE – II AC 0 0 0 0 ARCH190 3 

        21   
           
 

6 
 
71761 

 
ARCH392 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO – 

IV 
 

AC 
 

4 
 

0 
 

4 
 

6 
 
ARCH391 

 
14 

 
6 

 
71762 

 
ARCH312 ARCHITECTURE AND DESIGN 

THEORIES 
 

AC 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3   
4 

6 71763 AE-01 AREA ELECTIVE – I AE 3 0 0 3  3 

6 71764 ARCH342 WORKING DRAWING AC 2 0 2 3 ARCH244 4 
 

6 
 
71765 

 
ARCH348 BUILDING AND ENVIRONMENTAL 

SYSTEMS IN ARCHITECTURE 
 

AC 
 

2 
 

0 
 

2 
 

3   
4 

6 71766 AE-02 AREA ELECTIVE – II AE 3 0 0 3  3 

        21   
           
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
71771 

 
 
 
 
 
 

ARCH491 
(*) 

 
 
 
 
 
 
ARCHITECTURAL DESIGN 

STUDIO – V 

 
 
 
 
 
 
 

AC 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

6 

ARCH392 
FARC111 
FARC142 
ARCH114 
ARCH213 
ARCH281 
ARCH226 
ARCH236 
ARCH244 
ARCH246 
ARCH252 

 
 
 
 
 
 
 

14 

 
7 

 
71772 

 
ARCH449 ECONOMIC AND MANAGERIAL 

ISSUES IN ARCHITECTURE 
 

AC 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3   
4 
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7 71773 AE-03 AREA ELECTIVE – III AE 3 0 0 3  3 

7 71774 AE-04 AREA ELECTIVE – IV AE 3 0 0 3  3 

7 71775 UE-01 UNIVERSITY ELECTIVE – I UE 3 0 0 3  3 

7 71767 ARCH390 SUMMER PRACTICE – III AC 0 0 0 0 ARCH190 3 

        18   
           
 

8 
 
71781 

 
ARCH492 ARCHITECTURE GRADUATION 

PROJECT 
 

AC 
 

4 
 

0 
 

4 
 

6 
 
ARCH491 

 
20 

 
8 

 
71782 

 
ARCH416 PROFESSIONAL ISSUES IN 

ARCHITECTURE 
 

AC 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3   
4 

8 71783 AE-05 AREA ELECTIVE – V AE 3 0 0 3  3 

8 71784 UE-02 UNIVERSITY ELECTIVE – II UE 3 0 0 3  3 

        15   

 
(*) Mevcut ikili bariyer sisteminden tekli bariyer sistemine geçilmiştir. Buna bağlı olarak, uygulamada olan ön koşullu 

dersler yeniden düzenlenmiş ve sayılarında azaltmaya gidilmiştir. İstisnai durumlarda, en çok iki ön koşullu dersi olan 

öğrencilerin bariyer oluşturan ARCH491 dersini alabilmeleri için Bölüm Kurulu kararı gerekecektir. Ayrıca, önkoşullu 

dersler için istisnai durumlarda gerekli düzenlemeleri yapma inisiyatifi de Bölüm Kurulu’na verilmiştir. 

The existing two barriers system which was in application earlier has been turned into a single barrier system. 

Accordingly, the prerequisites of the courses have been revised and the number of prerequisites has been decreased. 

For exceptional cases, for the students with remaining maximum two prerequisite courses, to be able to register 

ARCH491 course (which is the barrier), a Departmental Board decision will be required. The Departmental Board will 

also hold the right to make decisions regarding exceptional cases for prerequisite conditions. 

 

 
 
 

Mimarlık Lisans Programı Eski ve Yeni Müfredat İntibakı 

  Old Curriculum      New Curriculum    
 

Sem 
Course 
Code Course Title Tot 

Crd Prereq. ECTS 
credits 

 

Sem 
Course 
Code Course Title Tot 

Cr
d 

Prereq ECTS 
credits 

1 FARC101 BASIC DESIGN STUDIO 6  10 1 FARC101 BASIC DESIGN STUDIO 6  10 

 

1 
 

FARC103 
GRAPHIC 
COMMUNICATION 
– I 

 

3   

5 
 

1 
 

FARC103 
GRAPHIC 
COMMUNICATION 
– I 

 

3   

5 

 

1 
 

FARC111 INTRODUCTION TO 
ART & DESIGN 

 

3   

3 
 

1 
 

FARC113 
 

INTRODUCTION TO DESIGN 
 

3   

3 

 

1 

 

ENGL191 
ENGL181 

COMMUNICATIO
N IN ENGLISH – 
I 
ACADEMIC ENGLISH – I 

 

3 
  

6 

 

1 
ENGL191 
 

ENGL181 

COMMUNICATION 
IN ENGLISH – I 

ACADEMIC ENGLISH – I 

 

3 
  

6 

 
1 

 
MATH191 

 

MATHEMATICS & 
GEOMETRY FOR 
DESIGNERS 

 
3 

  
3 

 
1 

 
MATH191 

MATHEMATIC
S & 
GEOMETRY 
FOR 
DESIGNERS 

 
3 

  
3 

 
 

1 

 
HIST280 / 
TUSL 181 

ATATÜRK'S PRINCIPLES 
AND TURKISH REFORMS / 
TURKISH AS A SECOND 
LANGUAGE 

 
 

2 
  

 

2 

 
 

1 

 
HIST280 / 
TUSL 181 

ATATÜRK'S PRINCIPLES 
AND TURKISH 
REFORMS / TURKISH 
AS A SECOND 
LANGUAGE 

 
 

2 
  

 

2 
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2 

 
FARC102 INTRODUCTORY 

DESIGN STUDIO 

 
6 

 
FARC101 

 
10 

 
2 

 
FARC102 INTRODUCTORY 

DESIGN STUDIO 

 
6 

 
FARC101 

 
10 

 
2 

 
FARC104 

GRAPHIC 
COMMUNICATION 
– II 

 
3 

 
FARC103 

 
5 

 
2 

 
FARC104 

GRAPHIC 
COMMUNICATION – 
II 

 
3 

 
FARC103 

 
5 

 
2 

 
FARC142 INTRODUCTION TO 

DESIGN TECHNOLOGY 
 

3   
3 

 
2 

 
FARC 142 INTRODUCTION TO 

DESIGN TECHNOLOGY 
 

3   
3 

 
2 

 
ARCH114 

HUMAN AND SOCIO- 
CULTURAL FACTORS 
IN DESIGN 

 
3 

  
3 

 
2 

 
ARCH114 

HUMAN AND SOCIO- 
CULTURAL FACTORS 
IN DESIGN 

 
3 

  
3 

2 ITEC105 COMPUTER – I 3  3 2 ITEC105 COMPUTER – I 3  3 
 

2 

 
ENGL192 
ENGL182 

COMMUNICATION IN 
ENGLISH 
– II 
ACADEMIC ENGLISH – II 

 

3 

 
ENGL19
1 
ENGL18
1 

 

6 

 

2 

 
ENGL192 
ENGL182 

COMMUNICATION 
IN ENGLISH – II 
ACADEMIC ENGLISH – II 

 

3 

 
ENGL1
91 
ENGL1
81 

 

6 

      2      
 

3 
 
ARCH291 

ARCHITECTURAL 
DESIGN STUDIO – I 

 
6 

FARC10
2 
FARC10
3 

 
12 

 
3 

 
ARCH291 

ARCHITECTURAL 
DESIGN STUDIO – I 

 
6 

FARC1
02 
FARC1
03 

 
12 

 
3 

 
ARCH213 ECOLOGICAL ISSUES 

IN ARCHITECTURE 
 

3   
3 

 
3 

 
ARCH213 ECOLOGICAL ISSUES 

IN ARCHITECTURE 
 

3   
3 

 
3 

 
ARCH225 HISTORY AND THEORIES 

OF ARCHITECTURE – I 
 

3   
3 

 
3 

 
ARCH225 HISTORY AND 

THEORIES OF 
ARCHITECTURE – I 

 
3   

3 

 
3 

 
ARCH235 

INTRODUCTION TO 
TECTONICS OF 
STRUCTURAL SYSTEMS 

 
3 

  
3 

 
3 

 
ARCH235 

INTRODUCTION TO 
TECTONICS OF 
STRUCTURAL 
SYSTEMS 

 
3 

  
3 

 
3 

 
ARCH243 

ARCHITECTURAL 
CONSTRUCTION 
AND MATERIALS – 
I 

 
3 

  
4 

 
3 

 
ARCH243 

ARCHITECTURAL 
CONSTRUCTION 
AND MATERIALS – I 

 
3 

  
4 

3 ARCH281 COMPUTER AIDED DESIGN 3  5 3 ARCH281 COMPUTER AIDED DESIGN 3  5 

3 ARCH190 SUMMER PRACTICE – I 0  30 3 ARCH190 SUMMER PRACTICE – I 0  3 

            
 

4 
 
ARCH292 

ARCHITECTURAL 
DESIGN STUDIO – II 

 
6 

ARCH29
1 
FARC10
4 

 
12 

 
4 

 
ARCH292 

ARCHITECTURAL 
DESIGN STUDIO – II 

 
6 

ARCH2
91 
FARC1
04 

 
12 

 
4 

 
ARCH226 HISTORY AND THEORIES 

OF ARCHITECTURE – II 

 
3 

 
ARCH223 

 
3 

 
4 

 
ARCH226 HISTORY AND 

THEORIES OF 
ARCHITECTURE – II 

 
3   

3 

 
4 

 
ARCH236 TECTONICS OF 

FLEXURAL 
STRUCTURES 

 
3 

 
ARCH235 

 
3 

 
4 

 
ARCH236 TECTONICS OF 

FLEXURAL STRUCTURES 
 

3 
 
ARCH235 

 
3 

 
4 

 
ARCH244 

ARCHITECTURAL 
CONSTRUCTION 
AND MATERIALS – 
II 

 
3 

 
ARCH243 

 
4 

 
4 

 
ARCH244 

ARCHITECTURAL 
CONSTRUCTION 
AND MATERIALS – II 

 
3 

 
ARCH243 

 
4 

 
4 

 
ARCH246 

ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL ISSUES 
IN DESIGN 

 
3 

  
4 

 
4 

 
ARCH246 

ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL 
ISSUES IN DESIGN 

 
3 

  
4 

4 ARCH252 THEORY OF URBAN DESIGN 3  4 4 ARCH252 THEORY OF URBAN DESIGN 3  4 

            
 

5 
 
ARCH391 ARCHITECTURAL 

DESIGN STUDIO – III 

 
6 

 
ARCH292 

 
14 

 
5 

 
ARCH391 ARCHITECTURAL 

DESIGN STUDIO – III 

 
6 

 
ARCH292 

 
14 

 
5 

 
ARCH311 

PRINCIPLES OF 
CONSERVATION 
AND 
RESTORATION 

 
3 

  
3 

 
5 

 
ARCH311 

PRINCIPLES OF 
CONSERVATION 
AND RESTORATION 

 
3 

  
3 

 
5 

 
ARCH337 TECTONICS OF FORM 

RESISTANT 
STRUCTURES 

 
3 

 
ARCH236 

 
3 

 
5 

 
ARCH337 TECTONICS OF FORM 

RESISTANT 
STRUCTURES 

 
3 

 
ARCH236 

 
3 

 
5 

 
ARCH347 

ARCHITECTURAL 
CONSTRUCTION 
AND MATERIALS – 
III 

 
3 

 
ARCH244 

 
4 

 
5 

 
ARCH347 

ARCHITECTURAL 
CONSTRUCTION 
AND MATERIALS – III 

 
3 

  
4 

 
5 

 
ARCH353 

 
URBAN AND LANDSCAPE 

 
3 

 
ARCH252 

 
4 

 
5 

 
ARCH355 PROCESS OF 

URBAN DESIGN 
 

3   
4 



EK  Bölüm II    (5 – 7) 
114 

  

 

 
5 

 
ARCH381 

COMPUTER GRAPHICS 
USING ARCHITECTURAL 
DESKTOP 3DS – VI 

 
3 

 
ARCH281 

 
5 

 
5 

 
ARCH385 

 
DIGITAL 
COMMUNICATION IN 
ARCHITECTURE 

 
3 

 
ARCH281 

 
5 

5 ARCH290 SUMMER PRACTICE – II 0  30 5 ARCH290 SUMMER PRACTICE – II 0  3 

            
 

6 
 
ARCH392 ARCHITECTURAL 

DESIGN STUDIO – IV 
 

6 
 
ARCH391 

 
14 

 
6 

 
ARCH392 ARCHITECTURAL 

DESIGN STUDIO – IV 
 

6 
 
ARCH391 

 
14 

 
6 

 
ARCH312 ARCHITECTURE AND 

DESIGN THEORIES 
 

3   
4 

 
6 

 
ARCH312 ARCHITECTURE 

AND DESIGN 
THEORIES 

 
3   

4 

 
6 

 
ARCH348 

BUILDING AND 
ENVIRONMEN
TAL 
SYSTEMS IN 
ARCHITECTURE 

 
3 

  
4 

 
6 

 
ARCH348 

BUILDING AND 
ENVIRONMENTAL 
SYSTEMS IN 
ARCHITECTURE 

 
3 

  
4 

 
6 

 
ARCH338 EARTHQUAKE IN 

ARCHITECTURAL 
DESIGN 

 
3 

 
ARCH236 

 
3 

 
6 

 
AE – 01 

 
AREA ELECTIVE – I 

 
3   

3 

 
6 

 
ARCH342 

 
WORKING DRAWING 

 
3 

FARC104 
ARCH281 

 
4 

 
6 

 
ARCH342 

 
WORKING DRAWING 

 
3 

 
ARCH244 

 
4 

6 AE – 01 AREA ELECTIVE – I 3  3 6 AE – 02 AREA ELECTIVE – II 3  3 

            
7 ARCH491 ARCHITECTURAL 

DESIGN STUDIO – V 
7 ARCH392 14 7 ARCH491 (*) ARCHITECTURAL 

DESIGN STUDIO – V 
7 ARCH3

92 
FARC1
11 
FARC1
42 
ARCH1
14 
ARCH2
13 
ARCH2
25 
ARCH2
81 
ARCH2
26 
ARCH2
36 
ARCH2
44 
ARCH2
46 
ARCH2
52 

 
 
 
 
 
 

14 

 
7 

 
ARCH449 

 
ECONOMIC AND 
MANAGERIAL ISSUES IN 
ARCHITECTURE 

 
3 

  
4 

 
7 

 
ARCH449 

ECONOMIC AND 
MANAGERIAL 
ISSUES IN 
ARCHITECTURE 

 
3 

  
4 

7 AE – 0 2 AREA ELECTIVE – II 3  3 7 AE – 03 AREA ELECTIVE – I II 3  3 

7 AE – 03 AREA ELECTIVE – III 3  3 7 AE – 04 AREA ELECTIVE – IV 3  3 

7 UE – 01 UNIVERSITY ELECTIVE – I 3  3 7 UE – 01 UNIVERSITY ELECTIVE – I 3  3 

7 ARCH390 SUMMER PRACTICE – III 0 ARCH190 30 7 ARCH390 SUMMER PRACTICE – III 0 ARCH190 3 

            
 

8 
 
ARCH492 ARCHITECTURE 

GRADUATION PROJECT 
6 ARCH491  

20 
 

8 
 
ARCH492 ARCHITECTURE 

GRADUATION 
PROJECT 

 
6 

 
ARCH491 

 
20 

 
8 

 
ARCH412 PROFESSIONAL ISSUES 

& PORTFOLIO 
PREPARATION 

3   
4 

 
8 

 
ARCH416 PROFESSIONAL ISSUES 

IN ARCHITECTURE 
 

3   
4 

8 AE – 04 AREA ELECTIVE – IV 3  3 8 AE – 04 AREA ELECTIVE – V 3  3 

8 UE – 02 UNIVERSITY ELECTIVE – II 3  3 8 UE – 02 UNIVERSITY ELECTIVE – 
II 

3  3 

 

(*) Mevcut ikili bariyer sisteminden tekli bariyer sistemine geçilmiştir. Buna bağlı olarak, uygulamada 
olan ön koşullu dersler yeniden düzenlenmiş ve sayılarında azaltmaya gidilmiştir. İstisnai durumlarda, en 

çok iki ön koşullu dersi olan öğrencilerin bariyer oluşturan ARCH491 dersini alabilmeleri için Bölüm Kurulu 
kararı gerekecektir. Ayrıca, önkoşullu dersler için istisnai durumlarda gerekli düzenlemeleri yapma inisiyatifi 
de Bölüm Kurulu’na verilmiştir. 

The existing two barriers system which was in application earlier has been turned into a single barrier 

system. Accordingly, the prerequisites of the courses have been revised  and  the  number  of  prerequisites  
has  been decreased. For exceptional cases, for the students with remaining maximum two prerequisite 
courses, to be able to register ARCH491 course (which is the barrier), a Departmental Board decision will 

be required. The Departmental Board will also hold the right to make decisions regarding exceptional cases 

for prerequisite conditions. 



EK  Bölüm II    (5 – 7) 
115 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ek 3 
 

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs, Ağustos 2015 
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EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY, FACULTY OF 
ARCHITECTURE, DEPARTMENT OF ARCHITECTURE 

ARCHITECTURE PROFESSION ORIENTATION PROGRAM (A-POP) 

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs, Ağustos 2015 

Mission of the A-POP 
 

We expect this Program (A-POP) to effect on our original approach to this part of the process of 
recognizing our Substantial Equivalency, taking in consideration the need of separate adjustments 
that are to be applied so to expect real feedback from the educational process or from the 
accreditation bodies as well. It will also point to our specific academic understanding of cultural 
and other differences in today’s societies especially in a domain of architectural education 
and profession that produces sometimes obstacles for the graduated students in a process of 
their employment and professional practice elsewhere. The program’s mission will be to balance 
between necessities and possibilities, standing on its international structure, being aware of 
diversified world, understanding the interdisciplinary approaches for  professional world and able 
to spread its educational activities into professional world further on with the rapidly-changing 
environmental and technological conditions. 

In that sense the program targets: 
 

- section A. Architectural education and academic community 
- section B. Architectural education and students 
- section C. Architectural Education and the Regulatory Environment ; 
- section D. Architectural Education and the Profession; 
- section E. Architectural Education and the Public Good. 

 
If accepted, the APOP is to become part of the Mission and Vision section of the general 
explication of conditions and terms of the EMU and the Department of Architecture especially. 
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Vision of the APOP 
 

Referring to APOP in the future can fulfill the possible missing links between the  existing learning 
outcomes and the real professional needs of graduate students in a way to be eligible for fulfilling 
the standards in different countries or professional surroundings. In that sense this program is to 
refer to the following regions that are proposed as a starting frame: 
 
By the APOP, these “cases regions” are to be presented and explored to fulfill the following 
data: 
 

 What is offered and 
conducted by EMU 
Department of 
Architecture 
programs 
(“EMU Diploma 
possibilities”) 

What are the 
requirements deriving 
from the legislation 
and professional 
demands in the 
mentioned “case 
regions” 
(According to 
“Diploma evaluation”) 

What are the 
differences between 
and what are we 
offering in the APOP 
to complete the 
process of orientation 
at EMU 
(“Diploma additions 
necessity”) 

1. United States of 
America 

   

2. United Kingdom    
3. European Union    
4. Republic of Turkey    
5. Eastern 

Mediterranean 
Region Countries 

Iran 
Palestine 
Dubai 
Qatar 
Nigeria 
Canada 
Russia 
Australia 

   

 
 

Note 1 : the list is proposed and accepted but It can be redefined with different proposals at any 

stage.
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Further activities of the APOP, are to be conducted by three main groups of participants: 
 

1. Institutional officials and representatives (Chambers, EU Council, others) 
2. Professionals  (professional  architects with high level  applied  architecture 

praxis and presence in their “regions”) 
3. EMU graduate architecture students working abroad (alumnae, etc.) 

 
Depending on the level of the participant, further activities of the APOP, are to be 
performed by different main forms such as: 
 

 
 
 

Activities deriving from the APOP, are to be announced and applied according the 
Accepted early based program schedule, so to be able to cover any necessity of 
professional orientation available, contributing to the students professional 
performances. 
 

Main goal of the APOP 
 

The main goal of the APOP is to establish referral point through which will become 
possible to have active role in defining and constantly improving architectural 
education in a way to be recognized worldwide; 
It can increase the number of students if becomes clearly identified as unique possibility 
to have education as preparation for the real professional world; 
The APOP refers to the EMU Department of Architecture program responsiveness to each 
of the five perspectives mentioned in the NAAB Substantial Equivalency Criteria, 
especially targeting the opportunities for the student learning and development and 
having a cross-reference to the five perspectives especially pointing to their role in long-
term planning. 

- Seminars 
- Lectures 
- Workshops 
- Exhibitions 

- Thematic studio discussions 
- Company based presentations 
- Commercial business presentations 
- Other 
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           DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ       

MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK 

BÖLÜMÜ 
 
 
 

 
 
 
 
 

2014-2015 AKADEMİK YILI RAPORU 

 
 
 

Rapor, Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ve Başkan Yardımcısı 

Yrd. Doç. Dr. Ceren Boğaç tarafından hazırlanmıştır. 



EK  Bölüm II    (5 – 7) 
120 

  

 
 
 
 
 
 

İÇİNDEKİLER 
 

 
1. BÖLÜM YILLIK RAPOR İSTATİSTİK ÇİZELGESİ (Ek B) 

2. BÖLÜM ZT RAPORUNDA YER ALAN SORUNLARA PROGRAMIN YANITLARI 

3. BÖLÜM ZT RAPORUNDA YER ALAN SORUNLARA 
PROGRAMIN ÖNERDİĞİ ÇÖZÜMLER 

4. BÖLÜM PROGRAM TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

EK “6 Yıllık” Akreditasyon Belgesi 
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BÖLÜM 1 
 
EK B: YILLIK RAPOR İSTATİSTİK ÇİZELGESİ* 
(* Çizelge, Özdeğerlendirme Raporu'na konu olan öğretim yılı sonundaki Haziran ayı itibarıyla bir yıllık 
durumu göstermelidir.) 
 

Program Öğrenci Profili 
 Önceki Dönem Değerleri * Son Dönem değerleri 
 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 
Hazırlık öğrencisi 32 106 138 22 93 115 
Yeni başlayan 
öğrenci (1. yıl 
öğrenci sayısı) 

66 194 260 70 184 254 

2. yıl öğrenci sayısı 43 106 149 43 131 174 
3. yıl öğrenci sayısı 43 96 139 40 96 136 
4. yıl öğrenci sayısı 31 71 102 40 79 119 
Toplam 215 573 788 215 583 798 

 

*2014 Temmuz raporunda sunulmuş olan istatistiki bilgiler, bazı öğrencilerin okul harçlarıyla ilgili 
yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı farklılık göstermektedir. 2014 Eylül ayı itibari istatistiki 
bilgiler yeniden güncellenmiş ve bu raporda düzeltilerek sunulmuştur. 
 

Program Akademik Personel  Profili 
 Önceki Dönem Değerleri Son Dönem değerleri 

Tam zamanlı Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 
Profesör 4 2 6 4 2 6 
Doçent 7 - 7 8 - 8 
Y. Doç. 5 4 9 5 4 9 
Öğ. Gör. - - - - - - 
Araş. Gör. 7 8 15 7 9 16 
Ara Toplam 23 14 37 24 15 39 
 
Yarı zamanlı Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 
Profesör - - - - - - 
Doçent - - - - - - 
Y. Doç. - - - - - - 
Öğ. Gör. 7 15 22 7 14 21 
Araş. Gör. 6 3 9 5 2 7 
Ara Toplam 13 18 31 12 16 28 
Toplam 36 32 68 36 31 67 
 
Ders başı ücretli Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 
Profesör - - - - - - 
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Doçent - - - - - - 
Y. Doç. - - - - - - 
Öğ. Gör. - - - - - - 
Araş. Gör. - - - - - - 
Toplam - - - - - - 

 
 

Lisansüstü Program Akademik Personel Profili 
 Önceki dönem değerleri Son dönem değerleri 
 Öğrenci 

sayısı/ 
Tam 
zamanlı 
öğ.üyesi 
sayısı* 

Öğrenci 
sayısı/Ta
m 
zamanlı+ 
Yarı 
zamanlı 
Öğ.Üyesi*
* 

Öğrenci 
sayısı/Tam 
zamanlı+y
arı 
zamanlı 
öğ. 
üyesi+araş
. Gör. *** 

Öğrenci 
sayısı/ 
Tam 
zamanlı 
öğ.üyesi 
sayısı* 

Öğrenci 
sayısı/Ta
m 
zamanlı+ 
Yarı 
zamanlı 
Öğ.Üyesi*
* 

Öğrenci 
sayısı/Tam 
zamanlı+y
arı 
zamanlı 
öğ. 
üyesi+araş
. Gör. *** 

Lisans 25.59 12.79 8.27 29.6 15.5 11.3 
Y. Lisans 
(tüm 
programlar
) 

6.11 6.11 6.11 2.3 1.2 0.88 

Doktora 
(tüm 
programlar
) 

7.88 7.88 7.88 3.5 1.86 1.36 

TOPLAM Ortalama 39.58 26.78 22.26 35.5 18.5 13.6 
 

* Tam zamanlı kadrolu 
** Yarı zamanlı+ders saatine göre görevlendirilen öğretim elemanları 
 
Arch 500 (Master Thesis), Arch 598 (Seminar), Arch 600 (Ph.D. Thesis) ve Arch 699 (Ph. D. Qualifying 
Exam) dersleri öğrencilerin ders danışmanları tarafından yürütüldüğünden tüm öğretim üyeleri görev 
almaktadır. Bu rakam yukarıda belirtilen öğretim üyesi sayılarına dahil edilmemiştir. 
 

 Önceki dönem değerleri 
(2013-14 Güz ve Bahar 
Dönemleri) 

Son dönem 
değerleri (2014-15 
Güz ve Bahar 
Dönemleri) MEZUNİYET SÜRESİ 

(son yıl) 
Kadın Erkek TOPLAM Kız Erkek TOPLAM 

4 yıldan kısa sürede 3 1 4 10 25 35 
4 yıl 10 7 17 4 19 23 
4.5 yıl 7 6 13 5 9 14 
5 yıl 9 8 17 3 4 7 
5.5 yıl 12 10 22 2 0 2 
6 yıl 1 6 7 2 3 5 
6.5 yıl 5 3 8 0 1 1 
7 yıl - 2 2 0 1 1 
7.5 yıl ve üstü 2 5 7 0 0 0 
TOPLAM 49 48 97 26 62 88 
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MEZUNİYET DERECESİ Kadın Erkek TOPLAM Kız Erkek TOPLAM 
3.50-4.00 4 1 5 6 5 11 
3.00-3.49 8 6 14 1 11 12 
2.50-2.99 6 14 20 3 25 28 
2.00-2.49 31 27 58 16 20 36 

 
 

Öğrenci Sayısı / Mekân 
 Önceki Dönem Son Dönem 
Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam derslik alanı oranı 0.25 0.20 
Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam tasarım stüdyosu alanı oranı 0.32 0.26 
Toplam lisans öğrenci sayısı / kütüphane alanı oranı 1.37 1.12 
Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam laboratuvar alanı oranı 0.08 0.06 
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BÖLÜM 2 ve BÖLÜM 3 
 

DAÜ Mimarlık Lisans Programı, Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun 11.07.2011 tarihli kararıyla “6 
yıllık – 3. Yılda Özelleşmiş Değerlendirmeli” olarak belirlenmişti. 

Program, Ziyaret Takımı  Raporları’nda  belirlenmiş  olan  sorunlara  yanıtlar  hazırlamış  ve ilgili 
Raporlar’da yer alan sorunlara çözümler önermiştir. 

DAÜ Mimarlık Lisans Programı “2014 Yıllık Raporu” Mimarlık Akreditasyon Kurulu tarafından 
incelenmiş, ve 21 Kasım 2014 tarih ve MİAK-01/2014-246 sayılı karar ile “6 Yıllık” akreditasyona 
tamamlanmıştır. (Ek 1) 
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BÖLÜM 4 
 

PROGRAM TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

2014-2015 Akademik yılında, Program tarafından yapılan değişiklikler aşağıda sunulmaktadır. 
 
 

1. İnsan Kaynakları (2014-2015 akademik yılı Öğretim Elemanları) 
 

 T am zaman l ı Ö ğr eti m Üyel er i  
 

Prof. Dr. Şebnem Hoşkara Prof. 
Dr. Naciye Doratlı Prof.Dr. 
Özgür Dinçyürek Prof.Dr. Kokan 
Grcev Prof.Dr. Yonca Hürol 
Prof.Dr. Hıfsiye Pulhan Doç.Dr. 
Resmiye Alpar Doç.Dr. Netice 
Yıldız Doç.Dr. Türkan Uraz 
Doç.Dr. Mukaddes Faslı Doç.Dr. 
Beser Oktay Doç.Dr. Müjdem 
Vural Doç.Dr. Ege Uluca Tumer 
Doç.Dr. Rafooneh Sani 
Yrd.Doç.Dr. Halil Alibaba 
Yrd.Doç.Dr. Harun Sevinc 
Yrd.Doç.Dr. Ercan Hoskara 
Yrd.Doç.Dr. Ceren Boğaç 
Yrd.Doç.Dr. Nazife Özay 
Yrd.Doç.Dr. Polat Hançer 
Yrd.Doç.Dr. Badiosaddat Hassanpour Yrd.Doç.Dr. 
Pınar Uluçay 
Yrd.Doç.Dr. Nevter Zafer 
 
2015-2016  Akademik  Yılında  Tam  zamanlı  akademik  kadroya  üç  yeni  öğretim  üyesi 

katılacaktır. Akademik münhal sonuçlanmıştır. 
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 Yar ı zaman l ı Ö ğr eti m El eman l ar ı  
 

Erdas Kuruc Ali 
Tanrıkul Emre 
Akbil Defne 
Feridun Cenk 
Atun Sertaç 
İlter 
Makbule Oktay 
Onur Olguner 
Bahar Ulucay Burak 
Türsoy Kemal 
Kasapoğlu Ali 
Sariyel 
Gaye Şenyaşa Zafer 
Cafer Volkan Ceren 
Kurum Mustafa 
Batibeniz Mehmet 
Sinan 
Turugsan Aslankelle 
Oznem Sahali Belgin 
Sakalli 
 
 

 A r aşt ır ma Gö r evli l eri  
 

Bedia Tekbıyık 
Ehsan Reza 
Cemaliye Eken 
Amınreza Iranmanesh 
Shahrzad Torabı Gökhan 
Varol 
Seyedmehran Shahıdıpour Aref 
Arfaei 
Tina Davoodi 
Mobarak Mohamed Osman 
Elnaz Farjami 
Sanaz Nezhadmasoum 
Kamiar Yazdani 
Hasan Doğan 
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Abdullah Can Nazgol 
Hafızi Aida 
Jalalkamali 
Patrick Chukwuemeke H. Uwajelt 
Saloumeh Khayyat Kahouei Banafsheh 
Abd Alsamadi Esfahani Meshach Moyım 
Fasanhmi Fatemeh Karbasi 
Maral Yazdankhah 
 
 
Yukarıda belirtilen öğretim elemanları dışında, İç Mimarlık Bölümüne bağlı Tam zamanlı ve yarı 
zamanlı öğretim görevlileri de Programın özellikle ortak ilk temel eğitimine katkı koymaktadır. 
Ayrıca, ilgili fakültelerden öğretim elemanları servis derslerini vermektedir. 

 
2. Fiziksel Olanakların İyileştirilmesi 

 
 NAAB İkinci Ziyaret İçin Hazırlanan Takım Odası 

Renkli Binada NAAB SE ikinci ziyareti için Takım odasının sergi ve çalışma mekanları tasarlanmış 
ve Aralık 2014’te tamamlanmıştır. NAAB SE Takım Ziyareti planlandığı şekilde başarıyla 
gerçekleşmiştir. Program, NAAB SE Üçüncü ve son ziyarete hazırlanmaktadır. 
 
 
 

   
 

 A21 Arşiv Odası (Yeni Mimarlık Bölümü Akreditasyon Çalışmaları Odası ve Arşivi) 

Fakülte bünyesinde çeşitli alanlarda akreditasyon süreçleriyle ilgili arşivlenmiş olan tüm projeler 
ve dökümanlar, tek mekanda toplanmıştır. Böylelikle, sağlıklı bir şekilde akreditasyon süreçlerinde 
istenilen çalışmalar saklanabilecektir. 
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 Tadilatına Başlanan Mimarlık Stüdyoları (E Stüdyoları) 

2013-2014 Yıllık Raporda detaylarıyla belirtilmiş olan E-Stüdyolarının yenilenmesine yönelik 
çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmaların 2015-2016 Güz yarıyılı öncesinde tamamlanması 
hedeflenmektedir. 
 

   
 
 

 Engellilere yönelik olarak fakülte binalarında yapılmış ve yapılmakta olan değişiklikler: 
 
Bir önceki raporda da belirtildiği üzere, Fakülte bünyesinde farklı kullanıcıların engelsiz bir biçimde 
dolaşım özgürlüğünün sağlanmasına yönelik evrensel tasarım ilkeleri bağlamında gerçekleştirilen 
proje geliştirilmiştir. Bu kapsamda Fakülte bünyesinde engelli rampaları tasarlanmış ve bir kısmı 
inşa edilmiş. Ayrıca, Renkli Binada asansör münhali tamamlanmış ancak montajına henüz 
başlanmamıştır. 

 
3. Akademik Aktiviteler 

 

 Birinci Sınıf Ortak Tasarım Stüdyosu İyileştirme Çalışmaları 
 

Mimarlık Bölümüne kayıt yapmış öğrencilerin, önceki eğitimlerinden sahip oldukları kalıplaşmış 
düşünce biçimi yıkabilmek, farklı parametreler ve çeşitli boyutlarıyla düşünmelerini ve bunları 
uygun bir mimari dil yardımıyla ifade edebilmeleri oldukça zor bir süreçtir. Bu nedenle, mimarlık 
okullarında ilk yıl eğitim oldukça özeldir ve önemlidir. Programın Tasarım Stüdyoları Koordinasyon 
toplantılarında, ilk yıl (temel) mimarlık eğitimimizde karşılaşılan zorluklar ve bunların üst sınıflara 
yansımaları sıklıkla tartışılmıştır. NAAB SE İkinci Ziyaret sonrasında, temel eğitimde karşılaşılan 
bazı zorluklar (eleştirel düşünme becerisi, grafik anlatım becerisi, biçimsel kompozisyon 
sistemleri, tasarım becerileri,...) tekrardan  ele alınmıştır. İlk yıl eğitimi ile ilgili belirtilmiş olan 
hususlar gerek Bölüm Kurulunda gerekse de Tasarım Stüdyo Koordinasyon toplatısında akademik 
üyelerle paylaşılmıştır. Böylelikle, İlk yıl (temel) mimarlık eğitiminin sorgulanacağı  ve  eğitim  
kalitesinin  artırılmasına  yönelik  görüşlerin  geliştirileceği  öğretim 
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üyelerimizden oluşan bir ad-hoc komitenin kurulmasına karar verilmiştir. 2015-2016 Güz yarıyılı 
başlangıcında, komite tarafından oluşturulan rapor, Bölüm Kurulu’na sunulacaktır. Gerek 
duyulması halinde, iyileştirmeye yöenlik adımlar atılacaktır. 
 

 
 Yan Dal / Çift ana dal çalışmaları 

 

Program, üniversitemizin imkan tanıdığı çift anadal ve yan dal seçeneklerinin uygulanmasına yönelik bazı 
adımlar atmıştır. Bu kapsamda, çift anadal ve yandal programlarını geliştirecek bir ad-hoc komite 
oluşturulmuştur. Bu komite, lisans programına kayıtlı öğrencilerin, üniversite yönetmeliğine uygun şekilde 
aynı zamanda Fakülte bünyesinde yer alan İçmimarlık lisans programında çift anadal ve yan dal eğitim 
programına başvuru, kabul, kayıt ve yükümlü olacakları eğitim programlarının (curriculum) geliştirilmesi 
için çalışma yürütmektedir. 
 
 

 Yeni Önerilen Dersler 
 

Mimarlık Bölüm Başkanlığı, Akreditasyon çalışmaları sırasında, Program bünyesinde belli 
alanlarda seçmeli (üniversite seçmelisi ve alan seçmelisi) derslerin önerilmesine karar vermiştir. 

Bu kapsamda aşağıda isimleri verilen seçmeli dersler açılmıştır. 
 
ARCH428 - Mediterranean Vernacular Architecture 
ARCH317 - Multidisciplinary Dialogues on Design Issues 
ARCH325 - History of Art 
ARCH305 - Architectural Drawing And Presentation Techniques 
ARCH306 – Interior Design 
ARCH373 - Life Safety 
ARCH428 – Evolution of Space and Furniture in Time 
 
 

 Yeni Önerilen Yüksek Lisans Programı 

Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programını geliştirmiştir. Kurum 
içerisinden gerekli olan tüm onaylar alınmış, programa öğrenci kabulu için YÖK izni 
beklenmektedir. 
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 Program ile INTBAU Cyprus İşbirliğinde Düzenlenen Seminerler 
 

Program, uluslararası saygın bir birlik olan INTBAU (International Network for Traditional 
Building, Architecture and Urbanism) Cyprus ile işbirliği çerçevesinde, bir dizi akademik seminer 
gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, uluslararası başarılı ve saygın mimarlar , öğrencilerin tarihi 
doku ve kültürel miras konularındaki farkındalığının artırılması amacıyla seminerler vermektedir. 
İtalya’dan Prof.Dr. Giuseppe Amoruso ve İran’dan Shahabeddin Arfaei’nin davetli konuşmacı 
olarak katıldığı seminerler gerçekleştirilmiştir. 
 

   
 
 

 Mimarlık Mesleki Oryantasyon Programı (A-POP Architecture Profession Orientation 

Program) Kapsamında Mezunlar Sohbeti (Alumni Talks) 

Önceki raporda da belirtildiği üzere, akreditasyon süreçlerini destekleme ve mezun olacak 
öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sunabilmek amacıyla, Bölüm Kurulu kararıyla kısaca A-POP 
diye anılan yeni bir oryantasyon programı  geliştirilmiştir.  Amaçları arasında,  programın 
yürüttüğü müfredat ile profesyonel yaşam arasında oluşabilecek farklılıkları ortaya çıkarmak ve 
bu kapsamda çözümler üretmek vardır. Uluslararası öğrenci profiline sahip olan programdan 
verilen mezunların farklı ülkelerdeki mesleğe kabul koşullarının belirlenmesi ve bu alanda 
danışmanlık verilmesi ayrıca hedeflenmektedir. 

 Akdemik yılında, A-POP kapsamında program mezunlarını öğrencileriyle biraraya getirmek 
üzere “Mezunlar Sohbeti” düzenlemiştir. Bu vesileyle, eski DAÜ Mimarlık Bölümü mezunları ile 
mevcut öğrencileri bir araya getirdi. 

İngiltere’de profesyonel olarak çalışan Ediz Oraç ve yine İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde 
doktora çalışmasına devam eden Çağrı Şanlıtürk öğrencilerle deneyimlerini, hatıralarını ve 
DAÜ’nün kurum olarak kendilerine kazandırdıklarını paylaştı. 
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Ayrıca, A-POP programı çerçevesinde, ARCH311 Koruma ve Restorasyon İlke ve Prensipleri dersi 
kapsamında, program mezunlarından UNDP-PFF Kıbrıs Direktörü Tiziana Zennaro, Koordinatörü 
Fatma Terlik ve iki toplumlu kültürel miras teknik komite üyeleriKıbrıs’ta yapmış oldukları 
uygulamalar hakkında düzenlenen panelde konuşmalar yapmıştır. 
 

   
 
 

 Onur Törenleri 
 

Her dönem düzenli bir şekilde, Gazimağusa suriçinde tarihi bir yapıda, (St Peter ve St Paul 
Kilisesi’nde), tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin katılımıyla, başarılı öğrencilere 
sertifika ve hediyelerin takdim edildiği bir tören düzenlemektedir. Düzenlenen etkinliğe çok 
sayıda öğrenci katılmaktadır. Organizasyon öncelikle öğrencilerin motivasyonunun artırılması ve 
öğrenci/öğretim üyesi arasındaki bağın pekiştirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. 
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 Sosyal Sorumluluk Projeleri 
 
Clean Beach Coalition (Temiz Sahil Koalisyonu) 
 

2014-15 Güz döneminde, Program çevresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla bölüm bünyesinde 
planlanan ve aynı zamanda Yeniboğaziçi Belediyesi’nin desteği ile ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. 
‘Temiz Sahil Koalisyonu’ isimli etkinlik bölgesel ve ulusal düzeyde topluma hizmet verme 
doğrultusunda yaratıcı bir araç olma amacı taşırken aynı zamanda katılımcı  eğitimin hedefi olan 
sosyal ve çevresel sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlamıştır. Etkinliğin ilk ayağı, 300’ü aşkın 
öğrenci, öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlik 3 kilometrelik 
sahil şeridinin temizlenmesinin ardından DAÜ Deniz Tesisleri’nde verilen dönem açılış kokteyl 
ile tamamlanmıştır. 
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Green Island Mission (Yeşil Ada Misyonu) 
 

 Bahar döneminde, “Yeşil Ada Misyonu” adı altında, Tatlısu Köyü’nde gerçekleştirilen ağaç 
dikimi etkinliğine 300 mimarlık öğrencisi, akademisyenler ve araştırma görevlileri katıldı. “Yeşil 
Ada Misyonu” adı altında DAÜ Mimarlık Bölümü, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs 
Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve Tatlısu Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projede, Kıbrıs 
adasının kuzey sahiline yakın Tatlısu köyünün sahil şeridi ağaçlandırıldı. Yaklaşık dört saat süren 
fidan dikiminde 1200’den fazla selvi ve kavak ağacı, Tatlısu beldesinin sahil şeridini süsledi. 
Böylece mimar adayları, doğa ile iç içe, arkadaşlarıyla ortaklaşa çalışarak yoğun geçecek yeni bir 
dönem başlangıcında enerji depolamış oldular. 

 

  
 
 

 Öğrenci Sergileri 
 

Geçtiğimiz akademik yıl içerisinde, çok sayıda dersin sergileri organize edilmiştir. Düzenlenen 
sergiler, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmış ayrıca yerel medyada da yer almıştır. Açılan 
sergilerin bazıları aşağıda belirtilmektedir. 

ARCH305: Students' Works Exhibition, Architectural Drawing and Presentation Techniques 
ARCH353 Process of Urban Design ARCH347 
Exhibition: Building Facades 
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 Sinema 
 

Program, öğrencilerin toplumsal ve kültürel duyarlılıklarının artırılması, mimarlık disiplinine 
bakışlarının zenginleşmesi ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amacıyla, önceden belirlenmiş 
bir takvim çerçevesinde sinema etkinlikleri düzenlemektedir. Ayrıca “Green Gestures” teması ile 
gerçekleşen 5. Uluslarası Tasarım haftasında, çevresel duyarlığa vurgu yapan film gösterimleri 
düzenlenmiştir. 
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 Atölye Çalışması 
 
 
Politecnico di Milano ile or tak Atö l ye Çalı şması  
 

Poletecnico di Milano İtalya’dan Prof. Dr. Giuseppe Amoruso’nun düzenlenmiş olduğu, DAÜ 2. 
İtalyan Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Mapping The Landscape Studying of the Local Building 
Code” isimli atölye çalışmasını gerçekleştirmiştir. Etkinliğe INTBAU Cyprus ve INTBAU Italy de 
destek olmuştur. 
 

 
 
 İ st an b ul T ekn i k Üni ver sitesi Şeh ir Planl ama Böl ümü i l e or tak A töl ye Çal ı şması  
 

DAÜ Mimarlık Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Planlama Bölümü işbirliği ile bir çalıştay 
düzenledi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir Planlama Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Kerem 
Koramaz tarafından 2014-2015 Akademik Yılı Güz Döneminde yürütülen ‘Bölgesel Analiz Ve Gelişim 
Senaryoları’ başlıklı 3. sınıf stüdyo projesi bağlamında DAÜ Mimarlık Bölümünü ziyaret eden 
katılımcılara proje çalışmalarına ışık tutacak nitelikte bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay kapsamında 
düzenlenen  paneller  bir çok farklı daldan uzman konuşmacı tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. 
İTÜ’den gelen 100’ü aşkın öğrenci ve 10 öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda 
Gazimağusa’nın kentsel sorunları ele alındı. Program, tüm öğrencilere ve öğretim üyelerine 
konaklama ve lojistik destek sağladı. 
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 Mar on i t K ü ltür ü Ve Mi mar i si Çal ı şt ayı  
 

DAÜ, Mimarlık Bölümü ile USEK, Mimarlık Bölümü (Lübnan) arasında yürütülen akademik 
çalışmalar sonucunda, 25 Haziran 2015 – 04 Temmuz 2015 tarihleri arasında, Kıbrıs’ta Maronit 
Kültürü ve Mimarisi temasıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu kapsamda, USEK Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Prof.Robert Karam ve Prof. Fouad Gabriel ile birlikte 10kişiden 
oluşan lisans öğrencileri ile adaya gelip, Programa kayıtlı öğrencilerle birlikte Maronit kimliğini 
ve yerleşimlerini incelemiştir. 
 

   
 
 
 

 Teknik Geziler 
 

 DA Ü Mi mar l ı k Böl ü mü İ tal ya’ya T ekn i k Gezi Düz en leyerek Vened i k Mi marl ı k Bi en al i’ne 
 K atı l mı ştır  
 

Program ARCH300 stajının ikinci bölümü kapsamında İtalya’ya teknik gezi organize ederek 2014 
Venedik Mimarlık Bienali’ni ziyaret etti. Programın ikinci ve üçüncü sınıf öğencilerinin katıldığı 
teknik gezide, 2 gün Venedik şehrinin hem doğal, hem de kurgulanmış doğasının keşfi yapılırken, 
öte yandan zamanı etkili bir şekilde kullanarak tüm ülkelerin pavyonları incelenip gerekli bilgiler 
toplanmıştır. Etkinliğin genel konu ve ana fikrinin anlaşılması için Rem Koolhas tarafından 
tasarlanıp uygulanan “The Elements of Architecture” pavyonundan başlayarak, sırayla diğer 
pavyonlar gezilmiştir. Teknik gezinin ilerleyen günlerinde, Ortaçağ antik kenti olarak bilinen ve 
UNESCO tarafından koruma altında olan surlar şehri “San Gigimanio”, dünyanın 4. en büyük 
katedrali olan ve Milano’da bulunan “Milano Katedrali”, RIBA Stirling 2010 Ödülü alan Zaha 
Hadid tasarımı “MAXXI Müzesi” de Bienal’e ek olarak gezilip inceleme yapılan yerler arasındadır. 
Toplam 7 gün süren teknik gezide, tarih, doğa, kültür ve sanatın mimarlık ile olan ilişkisi ve 
etkileşimleri ele alınarak, öğrencilerin vizyonlarının genişletilmesi hedef alınmıştır. 
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 DA Ü ve YT Ü Mi mar l ı k Böl ü ml eri Ar ası nd a İ şb i rl iği  
 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Bölümleri, 
akademik işbirliği protokolü çerçevesinde, geçtiğimiz akademik dönemler boyunca başarıyla 
tamamladıkları ortak mimari stüdyo uygulamasını 2014 – 2015 akademik yılınında da sürdürdü. 
Protokol çerçevesinde, DAÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen ARCH392 kodlu Mimari Tasarım 
Stüdyosu IV ile YTÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen MT5 kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu 5 
arasındaki etkin işbirliği sonucunda, İstanbul Büyükdere Caddesi ve Levent Mahallesi sınırı içinde 
bulunan alanda “konut, ofis ve kültürel işlevleri kapsayan proje” yürütülmektedir. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK  Bölüm II    (5 – 7) 
138 

  

9. AKREDİTASYON SÜRECİNİN SÜREKLİLİĞİ – YILLIK RAPORLAR  
9.1. Yıllık Raporların İçeriği 
Tüm akreditasyon türündeki Programlar, Yıllık Raporlarını Eylül ayı başına kadar MiAK’a teslim eder. Yıllık 
Raporlar aşağıdaki dört bölümü içerir:  
1. Bölüm:  İstatistik çizelgesini içerir. (Bkz. EK C: Yıllık Rapor İstatistik Çizelgesi) Bu istatistik her yılın Haziran 
ayındaki durumu gösterir. Kurum Özdeğerlendirme Raporu yazılan yıllarda Özdeğerlendirme Raporu’nun bir 
parçası olmalıdır.    
2. Bölüm:  En son Ziyaret Takımı Raporu’nda belirlenmiş olan sorunlara programın yanıtları yer alır.   
3. Bölüm:  Ziyaret Takımı Raporu’nda yer alan sorunlara Program’ın önerdiği çözümleri kapsar.    
4. Bölüm:  Yapılan değişiklikleri gösterir. Bu bölümde MiAK Akreditasyon Koşulları’nda yapılan değişikliklere 
uyum gösterilmesi konusundaki girişimler yer alır.   

9.2.  MiAK Yıllık Raporları ilgili Ziyaret Takımı üyelerinden destek alarak inceler ve aşağıda belirtilen çerçevede 
kısa raporlar yazar:  
a)  Önceki Ziyaret Takımı Raporu’nda saptanmış olan bir sorunun çözüldüğü MiAK tarafından Yıllık Rapor’la 
saptanmışsa, sonraki Yıllık Raporlarda bu konunun yer almasını istemez.   
b) MiAK, sorunlar için üretilen çözümlerin yeterli olmadığını saptarsa, Program’ın sonraki Yıllık Raporlarda söz 
konusu sorunların çözümünün ele alınmasını ister.  

9.3. Program Yıllık Raporunu zamanında teslim etmezse uyarılır ve bu durum bir sonraki Kurum Ziyareti 
sırasında yapılacak değerlendirmede dikkate alınır. 
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DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 

 

 

 

 

 

2015-2016 AKADEMİK YILI RAPORU 

 

 

 

 

 

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs, Temmuz 2016 
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DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 

 

 

 

 

 

2015-2016 AKADEMİK YILI RAPORU 

 

 

Rapor, Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, koordinatörlüğünde, 

Akreditasyon Komitesi üyeleri, Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 

Ceren Boğaç ...vs tarafından hazırlanmıştır.  

Araştırma Görevlileri, Gökhan Varol, Abdullah Can ve Erman Berkay raporun 

hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır. 

 

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs, Temmuz 2016 
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BÖLÜM 1 

EK B: YILLIK RAPOR İSTATİSTİK ÇİZELGESİ*  
(* Çizelge, Özdeğerlendirme Raporu'na konu olan öğretim yılı sonundaki Haziran ayı itibarıyla bir yıllık durumu 
göstermelidir.) 

Program Öğrenci Profili 
  Önceki Dönem Değerleri  Son Dönem değerleri 
  Kadın Erkek  Toplam Kadın Erkek  Toplam 
Hazırlık öğrencisi 22  93 115 13 36 49 
Yeni başlayan öğrenci  
(1. yıl öğrenci sayısı) 

70 184  254  94 216 310  

2. yıl öğrenci sayısı  43 131 174  51 156 207 
3. yıl öğrenci sayısı  40 96 136  37 108 145  
4. yıl öğrenci sayısı  40 79 119  46 55 101  
Toplam  215  583  798  241  571  812 
 
Program Akademik Personel  Profili 
  Önceki Dönem Değerleri Son Dönem değerleri 
Tam zamanlı Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 
Profesör  4  2  6 5 2 7 
Doçent  8  -  8 7 - 7 
Y. Doç.  5  4  9 7 4 11 
Öğ. Gör.  -  -  - - - - 
Araş. Gör.  7  9  16 7 11 18 
Ara Toplam  24  15  39 26 17 43 
  
Yarı zamanlı Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 
Profesör  -  -  -  -  -  - 
Doçent  -  -  -  -  -  - 
Y. Doç.  -  -  -  -  -  - 
Öğ. Gör.  7  14  21 5 13 18 
Araş. Gör.  5  2  7 4 4 8 
Ara Toplam  12  16  28 9 17 26 
Toplam  36  31  67 35 34 69 
                                                   
Ders başı ücretli Kadın Erkek Toplam  Kadın Erkek Toplam 
Profesör - - - - - - 
Doçent - - - - - - 
Y. Doç. - - - - - - 
Öğ. Gör. - - - - - - 
Araş. Gör. - - - - - - 
Toplam - - - - - - 
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Lisansüstü Program Akademik Personel Profili 
  Önceki dönem değerleri Son dönem değerleri 
  Öğrenci 

sayısı/ Tam 
zamanlı 
öğ.üyesi 
sayısı*  

Öğrenci 
sayısı/Tam 
zamanlı+ 
Yarı zamanlı  
Öğ.Üyesi**  

Öğrenci 
sayısı/Tam 
zamanlı+yarı 
zamanlı öğ. 
üyesi+araş. 
Gör. ***  

Öğrenci 
sayısı/ Tam 
zamanlı 
öğ.üyesi 
sayısı*  

Öğrenci 
sayısı/Tam 
zamanlı+ 
Yarı zamanlı  
Öğ.Üyesi**  

Öğrenci 
sayısı/Tam 
zamanlı+yarı 
zamanlı öğ. 
üyesi+araş. 
Gör. ***  

Lisans  29.6 15.5 11.3 32.48 18.88 11.76 
Y. Lisans (tüm 
programlar) 

2.3 1.2 0.88 2 1.16 0.72 

Doktora (tüm 
programlar) 

3.5 1.86 1.36 3.84 2.23 1.39 

TOPLAM Ortalama 35.5 18.5 13.6 38.32 22.27 13.87 

* Tam zamanlı kadrolu 
**  Yarı zamanlı+ders saatine göre görevlendirilen öğretim elemanları 

Arch 500 (Master Thesis), Arch 598 (Seminar),  Arch 600 (Ph.D. Thesis) ve Arch 699 (Ph. D. Qualifying Exam) 
dersleri öğrencilerin ders danışmanları tarafından yürütüldüğünden tüm öğretim üyeleri görev almaktadır. Bu 
rakam yukarıda belirtilen öğretim üyesi sayılarına dahil edilmemiştir. 

  Önceki dönem değerleri 
 

Son dönem değerleri  
 

MEZUNİYET SÜRESİ  
(son yıl) 

Kadın Erkek TOPLAM Kız Erkek TOPLAM 

4 yıldan kısa sürede 10 25 35 3 11 14 
4 yıl 4 19 23 4 5 9 
4.5 yıl 5 9 14 0 1 1 
5 yıl 3 4 7 3 9 12 
5.5 yıl 2 0 2 0 0 0 
6 yıl 2 3 5 1 3 4 
6.5 yıl 0 1 1 1 0 1 
7 yıl 0 1 1 0 0 0 
7.5 yıl ve üstü 0 0 0 2 1 3 
TOPLAM  26 62 88 14 30 44 
MEZUNİYET DERECESİ Kadın Erkek TOPLAM Kız  Erkek TOPLAM 
3.50-4.00 6 5 11 3 6 9 
3.00-3.49 1 11 12 5 8 13 
2.50-2.99 3 25 28 3 9 12 
2.00-2.49 16 20 36 3 7 10 
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Öğrenci Sayısı / Mekân 
  Önceki Dönem Son Dönem 
Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam derslik alanı oranı 0.20 2.20 
Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam tasarım stüdyosu alanı oranı  0.26 0.26 
Toplam lisans öğrenci sayısı / kütüphane alanı oranı  1.12 1.14 
Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam laboratuvar alanı oranı  0.06 0.06 
      
 

 

 

BÖLÜM 2. ZT RAPORUNDA YER ALAN SORUNLARA PROGRAMIN YANITLARI 

En son, 15 Eylül 2011 tarihli ve MiAK-01/2011-118 numaralı Ziyaret Takımı Raporu’nda belirlenmiş olan 
sorunlara, Program adına Temmuz 2012’de teslim edilen 2011-2012 Akademik Yılı Raporu’nda yanıt 
verilmiştir. 

22 Ocak 2013 tarihli  ve MiAK-01/2013-163 sayılı MiAK Raporu’nda açıklanmakta olan ve programdaki 
gelişmeleri tanıyan, değişimleri onaylayan ve sürdürülmesini talep eden değerlendirme için teşekkür 
ederiz.  

Program devam etmekte olan gelişmeler MİAK 2013-14 Raporu’nda detaylı olarak paylaşılmıştır. Bu 
rapor (MİAK 2015-16) 
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BÖLÜM 3. ZT RAPORUNDA YER ALAN SORUNLARA PROGRAMIN ÖNERDİĞİ ÇÖZÜMLER 

En son, 15 Eylül 2011 tarihli ve MiAK-01/2011-118 numaralı Ziyaret Takımı Raporu’nda belirlenmiş olan 
sorunlara, Program adına Temmuz 2012’de teslim edilen 2011-2012 Akademik Yılı Raporu’nda çözüm 
önerileri sunulmuştur. Söz konusu tarihten itibaren önerilen yeni çözümler aşağıda sunulmaktadır. 

1. Fiziksel Olanakların İyileştirilmesi 

 

 NAAB Üçüncü Ziyaret İçin Hazırlanan Takım Odası 
Renkli Binada NAAB Üç ve son ziyareti için Takım odasının sergi ve çalışma mekanları tasarlanmış ve 
Nisan 2015’te tamamlanmıştır.   

 

 A21 Arşiv (Yeni Mimarlık Bölümü Akreditasyon Çalışmaları Odası ve Arşivi) 
 Tadilatına Başlanan Mimarlık Stüdyoları (E Stüdyoları) 
 Engellilere yönelik olarak fakülte binalarında yapılmış ve yapılmakta olan değişiklikler: 
 

1. Bir önceki raporda da belirtildiği üzere, Fakülte bünyesinde farklı kullanıcıların engelsiz bir biçimde 
dolaşım özgürlüğünün sağlanmasına yönelik evrensel tasarım ilkeleri bağlamında gerçekleştirilen proje 
geliştirilmiştir. Bu kapsamda Fakülte bünyesinde engelli rampaları tasarlarınmış ve inşa edilmiş. Fakülte 
dersliklerinin ilk ve ikinci katlarına erişim için asansör montajı tamamlanmak üzeredir.  

2015-2016 akademik yılında ARCH373 Life Safety in Buildings seçmeli dersi açılmıştır.   
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BÖLÜM 4. PROGRAM TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

En son, 15 Eylül 2011 tarihli ve MiAK-01/2011-118 numaralı Ziyaret Takımı Raporu’nda belirlenmiş olan 
konulara uygun olarak yapılan değişiklikler, Program adına Temmuz 2012’de teslim edilen 2011-2012 
Akademik Yılı Raporu’nda sunulmuştur. Söz konusu tarihten itibaren MiAK Akreditasyon Koşulların’nda 
yapılan değişikliklere uyum gösterilmesi konusundaki girişimler aşağıda sunulmaktadır. 

 Fiziksel olanakların iyileştirilmesine yönelik gerçekleşen adımlar: 

 Ada Dışı Ülkelere düzenlenen Teknik Geziler, Planlanmış Ziyaretler ve Yurtdışındaki 

Kurumlarla Ortak Çalışmalar 

 Mimarlık eğitimini güçlendirmek için atılan yeni adımlar 

 Birinci Sınıf Ortak Tasarım Stüdyosu İyileştirme Çalışmaları  

Program ile INTBAU Cyprus İşbirliğinde Düzenlenen Seminerler 

Program, uluslararası saygın bir birlik olan INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture 
and Urbanism) Cyprus ile işbirliği çerçevesinde, bir dizi akademik seminer gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, 
uluslararası başarılı ve saygın mimarlar , öğrencilerin tarihi doku ve kültürel miras konularındaki farkındalığının 
artırılması amacıyla seminerler vermektedir. .... davetli konuşmacı olarak katıldığı seminerler gerçekleştirilmiştir. 

 

DAÜ Mimarlık Bölümü ile INTBAU Kıbrıs Ortak Etkinliğinde, Iliona O. Khalili Sunum Yaptı 

Her dönem INTBAU ve DAÜ Mimarlık Bölümü’nün ortaklaşa yürüttüğü bir dizi seminere, bilindiği üzere 
dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcılar davet edilmektedir. Bu dönemki katılımcı, İngiltere’de yaşayan 
Kıbrıslı mimar liona Outram Khalili, aynı zamanda ülkesinin “Earth Architecture” adlı enstitünün 
yöneticilerindendir ve dünyanın bir çok yerinde, Kıbrıs da dahil olmak üzere, çevreye duyarlı projeler 
üretmiştir. Çok sayıda mimarlık öğrencisi, araştırma görevlisi ve akademik personelin katılımıyla 
gerçekleşen, ilginin yüksek olduğu seminerin ana başlığı 21. yüzyıl ekoköyleri idi. Khalili seminerinde, 
yaptıkları atölye çalışmalarına ve birçok projesine yer vermiştir. Bunlardan bazıları; ateşe dayanıklı 
seramik evler, kerpiç evler ve deprem sonrası tamamen gönüllü olarak çalıştıkları Nepal’de inşa ettikleri 
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geleneksel barınaklardır. Eşi, Mimar Nader Khalili ile birlikte, kum torbasından inşa ettikleri kerpiç 
evlerle Aga Han mimarlık ödüllerine layık görülmüşlerdir. 

 

DAÜ Mimarlık Bölümü ve INTBAU Kıbrıs, Dünya Kültür Mirası Günü’nü ortak bir Seminerle 
Kutladı 

INTBAU Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün bir başka 
etkinliği de, AESOP üyesi Dr. Gizem Caner’in  “Lefkoşa’nın Bölünmesinin Mekansal Düzenine Tarihsel 
Bir Bakış” adlı sunuşuydu. Mimarlık eğitimini İstanbul’da İTÜ’de tamamlayan Caner, doktora 
çalışmasını “Çok Kültürlülük, Bölünme ve Planlama: Kentsel Bütünleşme İçin Dersler ve Lefkoşa 
Örneği” adı altında tamamladı. Mimarlık öğrencilerinin ve akademik personelin yoğun ilgisiyle, katılımın 
yüksek olduğu seminerde, Lefkoşa’nın bölünmeden önce Osmanlı Dönemi’ndeki mekânsal 
organizasyonuna ve Lefkoşa’nın tarihsel gelişimine değinen Caner, tarihin öneminden bahsetmiş ve 
bir şehrin / mekanın yaşadıklarıyla var olması gerektiğine ve tarihi iyi bilmeden de o şehri / mekanı 
nasıl daha iyi yaşatabileceğimizi bilmenin mümkün olmadığına sunuşunda yer vermiştir. 

 

 

 Mimarlık Mesleki Oryantasyon Programı (A-POP Architecture Profession Orientation Program) 

Kapsamında Mezunlar Sohbeti (Alumni Talks) 

Akreditasyon süreçlerini destekleme ve mezun olacak öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sunabilmek 
amacıyla, Bölüm Kurulu kararıyla kısaca A-POP diye anılan yeni bir oryantasyon programı 
geliştirilmiştir. Amaçları arasında, programın yürüttüğü müfredat ile profesyonel yaşam arasında 
oluşabilecek farklılıkları ortaya çıkarmak ve bu kapsamda çözümler üretmek vardır. Uluslararası 
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öğrenci profiline sahip olan programdan verilen mezunların farklı ülkelerdeki mesleğe kabul koşullarının 
belirlenmesi ve bu alanda danışmanlık verilmesi ayrıca hedeflenmektedir. 

2015-16 Akdemik yılında, A-POP kapsamında program mezunlarını öğrencileriyle biraraya getirmek 
üzere “Mezunlar Sohbeti” düzenlemiştir. Bu vesileyle, eski DAÜ Mimarlık Bölümü mezunları ile mevcut 
öğrencileri bir araya getirdi. 

Politecnico di Milano, İtalya’dae yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’da  mimarlık yapan 
ve sonrasınd adaya dönen başarılı  mimar Ahmet Özenç ve DAÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra  İstanbul AE Tasarım Ofisi’nde Türkiye’nin Emre Arolat gibi önde gelen mimarları ile 
kordinatör mimar olarak çalışan Hayriye Gültutan  öğrencilerle deneyimlerini, hatıralarını ve DAÜ’nün 
okul olarak kendisine kattıklarını paylaştı.  

 

 Archixtra 
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 UNDP Teknik Komite Sunuşu 

Ayrınca, ARCH311 Koruma ve Restorasyon İlke ve Prensipleri dersi kapsamında, program mezunlarından UNDP-
PFF teknik komite üyesi Fatma Terlik ve teknik komite başkanı Tiziana Zennaro, komitenin Kıbrıs’ta yapmış 
olduğu uygulamalar hakkında seminer vermiştir.  

 

 Şeref/ Yüksek Şeref Sertifika Töreni 

Her dönem düzenli bir şekilde, Gazimağusa suriçinde tarihi bir yapıda, (St. Peter ve St. Paul 
Kilisesi’nde), tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin katılımıyla, başarılı öğrencilere 
sertifika ve hediyelerin takdim edildiği bir tören düzenlemektedir. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda 
öğrenci katılmaktadır. Organizasyon öncelikle öğrencilerin motivasyonunun artırılması ve 
öğrenci/öğretim üyesi arasındaki bağın pekiştirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.    
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 Sosyal Sorumluluk Projeleri 

 

Temizleyelim, Yeşili Yeşert, Hayali Boyaya, Takıma Güven 

2015-16 Güz döneminde, Program çevresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla bölüm bünyesinde planlanan ve 
aynı zamanda Gazimağusa Belediyesi desteği ile ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. “Temizleyelim, Yeşili Yeşert, 
Hayali Boyaya, Takıma Güven‘’ isimli etkinlik bölgesel ve ulusal düzeyde topluma hizmet verme doğrultusunda 
yaratıcı bir araç olma amacı taşırken aynı zamanda katılımcı eğitimin hedefi olan sosyal ve çevresel sorumluluk 
bilincini geliştirmeyi amaçlamıştır. Etkinliğin ilk ayağı, 500’ü aşkın öğrenci, öğretim üyesi ve araştırma 
görevlisinin katılımı ile gerçekleşmiş ve Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı 3 Park’ta ağaç ekimi, boya ve temizlik 
gerçekleştirilmiştir. 

    

inşa Edelim: Mülteciler İçin Adalet Yuvası  

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde, 2015-16 Bahar döneminde, “inşa Edelim: Mülteciler İçin Adalet Yuvası” adı altında 
gerçekleşen kampanya etkinliğine,  600 mimarlık öğrencisi akademisyenler ve araştırma görevlisi katıldı. DAÜ 
Mimarlık Bölümü ve Mülteci Hakları Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü etkinlikte, ülkelerindeki savaş yüzünden 
Kuzey Kıbrıs’a göç etmiş mülteci aileler için farkındalık yaratmak için panel düzenlenip ardından gerçekleşen 
tartışmalarsan sonra, DAÜ Mimarlık Bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından mülteci aileleri için yüzlere 
gıda, hijyen ve eğitim malzemesi bağışında bulunuldu.  
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 Sergi     

Kokan Grcev'den Resim Sergisi 

DAÜ Mimarlık Bölümü desteğiyle, Makedon mimar, sanatçı ve sanat tarihi uzmanı Mimarlık Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Kokan Grcev, yedinci kişisel sergisini Gazimağusa suriçinde yer alan İkiz Kiliselerde düzenledi. 
Toplamda 16 adet eserin yer aldığı serginin açılışı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Grcev’in surrealist sanat 
akımından etkilendiği ve son iki yılda yaptığı tabloların tamamı resim fırçası ve bıçağı kullanılarak yapılmış, 
akrilik boya ile kanvas üzerine resmedilmiştir. 
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İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Plancılık Bölümü “Yöre Analiz ve Gelişim Senaryoları” Sergisi 
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 Sinema 

Program, öğrencilerin  toplumsal  ve kültürel duyarlılıklarının  artırılması, mimarlık disiplinine bakışlarının 
zenginleşmesi ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesi  amacıyla, sinema etkinlikleri düzenlemektedir.  

       

 

     

 DAÜ ve YTÜ Mimarlık Bölümleri Arasında İşbirliği 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Bölümleri, akademik 
işbirliği protokolü çerçevesinde, geçtiğimiz akademik dönemler boyunca başarıyla tamamladıkları ortak mimari 
stüdyo uygulamasını 2015 – 2016 Bahar Dönemi’nde de sürdürdü. Protokol çerçevesinde, DAÜ Mimarlık 
Bölümü’nde yürütülen ARCH392 kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu IV ile YTÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen MT5 
kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu 5 arasındaki etkin işbirliği sonucunda, İstanbul sınırı içinde bulunan alanda 
“konut, ofis ve kültürel işlevleri kapsayan proje” yürütülmektedir.  

 

 Atölye Çalışması 

 Teknik Gezi  

 Dış Mekan Uygulamalı Dersler  
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LINK: 

 

http://arch.emu.edu.tr/en/design-research 

 

 

2013-2014 
http://arch.emu.edu.tr/en/design-research/2013-2014 

2014-2015 
http://arch.emu.edu.tr/en/design-research/2014-2015 

2015-2016 
http://arch.emu.edu.tr/en/design-research/2015-2016 

2016-2017 
http://arch.emu.edu.tr/en/design-research/2016-2017 

 

 

 

http://arch.emu.edu.tr/en/design-research
http://arch.emu.edu.tr/en/design-research/2013-2014
http://arch.emu.edu.tr/en/design-research/2014-2015
http://arch.emu.edu.tr/en/design-research/2015-2016
http://arch.emu.edu.tr/en/design-research/2016-2017
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Önsöz
Her kitap zorlu bir sürecin ürünüdür. Elinizdeki kitabın size ula� ması ise yalnızca zorlu bir sürecin değil, 
aynı zamanda uzun bir serüvenin sonucudur. Kitabımızın serüveni  2009 yılında ba� ladı. DAÜ Mimarlık 
Fakültesi’nden bir grup öğretim üyesi olan bizler, yapıla� mı�  � evre konusunda toplum bilincini artırmak
ve sorunlara dikkat � ekmek amacı ile yoğun � alı� ma temposu ve ağır i�  yükümüze rağmen, zaman ayırıp, 
gazete yazıları aracılığı ile mimarlık ve � evre konularında gerek kronik, gerekse akut bir takım sorunlara 
dikkat � ekmek ve bunların � özümü i� in önerilerde bulunmak i� in uğra�  vermeye karar verdik.  

Bu i� in aklımıza dü� tüğü günden itiba en ‘En iyi nasıl yapabiliriz?’ sorusu üzerinde kafa yorarak, baskı sayısı 
yüksek bir gazete ile okuyucuya ayda bir ula� abilecek bir gazete eki olu� turmayı öngördük. Üniversitemiz 
Rektörlüğü’nün giri� imleri sonucunda bu projemizin Havadis Gazetesi’nde hayat bulmasına, bir yıllık  
süreyle, ilk ba� ta öngördüğümüz gibi ayda bir değil, onbe�  günde gazetenin eki olarak yayınlanmasına, 
bu süre sonunda da  yayınlanan gazete eklerinin bir kitap haline getirilmesine karar verildi. Sonu�  olarak 
MekanPerest, 14 Şubat 2010’dan 13 Şubat 2011’e kadar Havadis gazetesi okuyucusu ile bulu� tu.  Bu 
serüvenin birinci etabıydı ve Mekanperest’in hazırlanmasında sorumluluk alan öğretim elemanlarının 
yanı sıra, ilerleyen sayfalarda da görebileceğiniz gibi bir gönüllü ordusu özveri ile katkıda bulundu. Yoktan 
varedilenin kitapla� tırılma a� aması olan ve ancak � imdi tamamlayabildiğimiz ikinci etap ise, biz editörlerin 
birlikte � alı� mak i� in ortak zaman bulmakta ya� adığımız zorluklar nedeni ile öngörülenden uzun sürdü. Ha� a 
son gözden ge� irmeler yapılırken, bilgi eskimesi olmu�  mu diye kaygı duyduğumuz bile oldu. Ke� ke bilgiler 
eskiseydi. Ama ne yazık ki dört yıl önce yapılmı�  saptamaların önemli bir bölümü hala daha güncelliğini 
koruyor. Koruyamamı�  olanlar da ibret verici olmasından dolayı tarihe dü� ülmü�  notlar olarak algılanmalı. 

Hem ülkemizden hem dünyanın bir� ok yerinden, yapıla� mı�  � evre, mimarlık alanında, iyiyi kötüyü, güzeli 
� irkini, sorunu ve � özüm önerilerini harmanlanmı�  bir bi� imde sizinle bulu� turan ve zaman zaman sizi 
gülümsetecek, zaman zaman da dü� ünmeye sevkedecek olan MekanPerest’in � evrenize bakı�  a� ınızı 
zenginle� ti eceğine yürekten inanıyoruz.  
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DAÜ Rektörü
Geleceğin mimarlarını ye� � tirme te olan Mimarlık Fakültemizde görev yapan öğretim üyelerinin, öğretim,
ara� tırma, üniversite ve topluma katkı ü� lemesi � er� evesinde görev yapmakta olan tüm disiplinlerden 
akademisyenler i� inde, yapıla� mı�  � evre ile ilgili olarak toplum bilincini artırmakla ilgili � ok önemli 
bir misyonları vardır. Çünkü, ya� anabilir, kaliteli � evrelerin olu� turulması, bu konuda önemli aktörler 
olan mimarların olduğu kadar, toplum bireylerinin iyiyi kötüyü ayırt edebilmelerine olanak verebilecek 
sorgulayıcı bir bakı�  a� ısına sahip olmalarına da bağlıdır. Tasarım, mimarlık, � evre ve kent bağlamında 
toplum bilincinin artırılması misyonunu yerine getirmek i� in en önemli ara� lardan birisi, bilimsel doğruları 
ve bu alanlarla ilgili olarak ülkemizde ya� anmakta olan sorunları basın aracılığı ya da kitap yayını yoluyla 
payla� maktı . 

Her � ar� a � alı� malarını büyük bir özveri ile sürdürmekte olan Mimarlık Fakültesi, eğitim ve öğretimi
destekleyen ders programı dı� ı etkinlikleri, gerek Üniversitemiz gerekse resmi kurumların talebi 
doğrultusunda üstlendikleri proje � alı� maları, ve elinizde bulunan kitap � alı� ması ile Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nin en renkli ve gülümseyen yüzü olmayı ba� armı� tı . Bu ba� arılarını sürdüreceklerine inancım 
tamdır. Özellikle kitap � alı� maları ile ülkemizdeki önemli bir bo� luğu doldurmak üzere benzer yayınların 
artarak devamını diliyorum. 

Prof. Dr. Necdet Osam

Rektör (V)
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Havadis Gazetesi Baş azari
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DAÜ Mimarlik Dekan
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Editör Yazılarından Seçkiler
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MekanPerest  1

Editör Yazılarından Seçkiler
Naciye Doratlı

(Sayı 01, 21 Şubat 2010)

Akademisyenlerin önemli görevlerinden biri toplumsal geli� ime katkı koymaktı . Tüm disiplinler i� in ge� erli 
olan bu görevin, özellikle bizlerin de mensubu olduğumuz mimarlık alanında daha da önemli olduğunu 
dü� ünmekteyiz. Çünkü ülkede yapıla� mayı düzenleyen kurallar ne olursa olsun, ne kadar yeterli ve 
etkili olursa olsun, ya� anabilir � evreler olu� turulmasında bu kurallar kadar belki de daha � ok toplumun 
bilin�  düzeyi önemli rol oynar. Yapıla� ma ile ilgili kararlar ve bunların uygulanmasında bireysel � ıkarlar 
bağlamında maksimum fayda sağlama kaygısı kadar kamu yararı ya da zararının da önemsenmesi toplumsal 
bilin�  düzeyine bağlıdır. Hi�  � üphe yok ki her konuda bilin� li bir toplum olunabilmesi i� in bireylerin kü� ük 
ya� lardan bu doğrultuda eğitim almaları gerekir. Konumuz olan yapıla� mı�  � evre a� ısından konuya bakacak 
olursak durumumuz hi�  de i�  a� ıcı değil. İ� te bu durumun bilinci ile karınca kararınca yapıla� mı�  � evre 
konusunda toplum bilincini artırmak amacı ile sorunlara dikkat � ekmek, güzele doğruya değinmek üzere 
bir gazete aracılığı ile sizlere ula� mak istedik.

Peki, biz kimiz? Bizler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden yoğun � alı� ma temposu ve ağır i�  
yüküne rağmen zaman ayırıp mimarlık ve � evre konularında gerek kronik, gerekse akut bir takım sorunlara 
dikkat � ekmek ve bunların � özümü i� in öneriler sunmak i� in uğra�  vermeyi göze alan gönüllü bir grup 
öğretim üyesiyiz. Bu gönüllü grup, bu i� in fikir annesi olan ben Do� . Dr. Naciye Doratlı, Do� . Dr. Nesil Baytin,
Dr. Ceren Boğa� , Do� . Dr. Uğur Dağlı, Yrd. Do� . Dr. Kağan Gün� e, Yrd. Do� . Dr. Ercan Ho� kara, Prof. Dr. 
Şebnem Ho� kara, Yrd. Do� . Dr. Beril Özmen Mayer, Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Do� . Dr. Hıfsiye Pulhan, Do� . Dr. 
Türkan Uraz ve ara� tırma örevlisi Begüm Mozaikci’den olu� uyor.

Bu i� in aklımıza dü� tüğü günden itiba en ‘En iyi nasıl yapabiliriz?’ sorusu üzerinde kafa yorarak, basın 
aracılığı ile baskı sayısı yüksek bir gazete ile sizlere ayda bir ula� abilecek bir gazete eki olu� turmayı öngördük. 
Üniversitemiz Rektörlüğü’nün giri� imleri sonucunda bu projemizin Havadis Gazetesi’nde hayat bulmasına 
karar verildi. Sonu�  olarak MekanPerest, bizim ilk ba� ta öngördüğümüz gibi ayda bir değil, onbe�  günde bir 
Havadis gazetesinin eki olarak sizlerle bulu� acak.

MekanPerest’te Neler Var?
Mimarlık, tasarım, � evre ve kentlerimizle ilgili olarak nelere dikkat � ekmek istediğimizi kâğıda döktüğümüzde 
ortaya � ıkan uzun listeyi toparladığımızda ise, ağırlıklı olarak ülkemizin ye� � ti diği mimarlar ve tasarladıkları 
binaların tanıtıla ağı, Uğur Dağlı’nın sorumluluğundaki Bir Mimar, Bir Bina; benim sorumluluğumdaki 
Ge� mi� in Sessiz Tanıkları; DAÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde konut alanında faaliyet gösteren bir merkez 
olan HERA-C’nin üyeleri Nesil Baytin, Beril Özmen Mayer, Hıfsiye Pulhan ve Turkan Uraz’ın sorumluluğundaki 
Konut ve Ya� am; Kağan Gün� e’nin sorumluluğunda Gelenekten Evrensele Mimari; gezilen kentlerle ilgili 
izlenimlerin payla� ılacağı, Turkan Uraz’ın sorumluluğundaki Al Gözüm Seyreyle; yapım süreci ile ilgili akla 
gelen sorulara cevap verecek, Ercan Ho� kara’nın sorumluluğunda Sorular- Cevaplar, Yanlı� lar- Doğrular; 
kitap tanıtımının yapılacağı, Beril Özmen Mayer’in sorumluluğundaki ProVo-K-itaP; kentlerdeki ortak 
ya� am alanlarının irdeleneceği, Şebnem Ho� kara’nın sorumluluğundaki Kentin Tadı- Tuzu; mimarlık alanına 
ili� kin haberlerin yer alacağı Kutsal Öztürk ve Begüm Mozaikci’’nin sorumluluğundaki Haberler’den olu� an 
bir kurgu üzerinde görü�  birliğine vardık. Buna ek olarak ayda bir, daha kapsamlı bir i� erikle sizlere ula� acak 
olan Dosya’mız olacak. Dosya konularımızı belirlerken genelden özele giden bir � izgi izledik. Dosya’yı 
i� ermeyen sayıda yine ayda bir olmak üzere, İ�  Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında bilgiler 
sizlerle payla� ılacak.
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Editör Yazılarından Seçkiler2

MekanPerest’in ba� langı�  sayılarında, ve dosya i� eriklerine baktığını da, ilk bakı� ta sanki � evremizdeki 
akut ve � ok ciddi bir takım sorunların göz ardı edildiği izlenimine kapılabilirsiniz. Ancak unutmayınız ki bu 
bir ba� langı�  ve kü� ük ülkemizde yapıla� mı�  � evre ile ilgili sorunlarımız diz boyu. Takdir edersiniz ki tümüne 
ilk sayımızda değinmek mümkün değil. Hangisine değinseydik, hangisini geriye bıraksaydık? Annan Planı ile 
ya� anan in� aat patlamasının yarattığ doğa katliamı ve beraberinde geti diği veya ardından gelen � ok boyutlu 
sorunları mı? Köylerde tehlike arz ettikler gerek� esi ile devlet otoritesi tarafından yıkım emri verilen eski 
geleneksel köy evlerimizi mi? Lefk � a Sur-i� i’nin göbeğinde bir mücevher gibi ba�  tacı etmemiz gereken 
ama maalesef bir utan�  abidesi olarak kültür varlıklarının korunmasındaki beceriksizliğimizi sergileyen 
Kumarcılar Hanı’nı mı? İmar Yasamız uyarınca bir Ara-dönem planlama aracı olan emirnamelerde, “mü� teri 
vatanda�  - tüccar siyaset� i” anlayı� ı sonucu; doğal ve tarihi sitler, orman alanları, kıyılar, kentlerimiz, 
köylerimiz, tüm ulusal kaynak ve varlıklarımızın yeni bir “Yağmalanma Süreci”nin bir nevi müjdesi olarak 
algılanabilecek bir söylemle deği� ikliklerin yapılmasını mı? Bunlar sadece hemen akla gelenler. Bunların 
yanında daha bir� oğu var. Tüm bunlara ileriki sayılarımızda yer vermeye, bilim penceresinden bakmaya 
� alı� acağız.

Sizlerle bulu� mamıza olanak sağlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin vizyon sahibi yöneticilerine, ‘Zararına 
da olsa biz bu eki basarız’ diyen Genel Yayın Yönetmeni Ba� aran Düzgün � ahsında tüm Havadis Gazetesi 
� alı� anlarına te� ekkür ederiz.

Bina, i�  mekan, ya da kentsel mekan olsun mekan sevdalısı olan bizleri sizinle bulu� turacak olan 
MekanPerest’le tasarım, mimarlık, � evre ve kent bağlamında bilimsel doğrulara, güzele a� ılan kapıyı 
aralamayı ba� arabilirsek ne mutlu bize...

İyi okumalar ve seyirler dileklerimizle...
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(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Bu yazımı 26 Şubat Cuma günü kaleme alırken, Kuzey Kıbrıs genelinde ya� anan doğal felaketin bir� ok 
yerle� im yerinde yaratmı�  olduğu tahribat bana bu önemi bir kez daha hatırl ttı Yüzyılın afeti denilen doğa 
olayının bilgi ve bilin� le ne alakası var diyebilirsiniz. Tabii ki doğrudan bir ilgisi yok. Ama imar faaliyetlerinde 
doğal özelliklerin dikkate alınmaması, dere yataklarına binaların, yolların in� a edilmesi veya � öplerin, 
molozların dökülmesi sonucunda barajlardan ta� an suların i� inden akabileceği su yatakları bulamayıp sele 
dönü� mesinin temelinde bilgisizlik ve bilin�  eksikliği yok mudur?

Bu bilgi ve bilin�  eksikliği nerededir, nereden kaynaklanmaktadır? Bu soruya bütüncül bir yakla� ımla cevap 
aranması gerektiğini dü� ünüyorum. Kentlerin i� inden ge� en dere yataklarının in� aatlarla i� gal edilmesi 
sürecinde bilgisizlik ve bilin�  eksikliği bakımından kim ne kadar sorumlu diye baktığımı da, ilk olarak in� aat 
izni i� in ba� vuran vatanda�  veya kar ama� lı in� aat yapan yap-sat� ıları görüyoruz. İzin makamı (Belediye 
hudutları i� inde ilgili Belediye, dı� ında Kaymakamlık aracılığı ile Şehir Planlama Dairesi) yürürlükteki imar 
mevzuatına göre izin veriyor. Burada iki önemli soru var: Birincisi; İn� aat izni verilirken imar mevzuatı
dı� ında diğer yasalara bakılıyor mu? Bu noktada 1930’da İngiliz döneminde ilan edilen ve halen yürürlükte 
olan Fasıl 82 Kamu Derelerinin Korunması Yasası’nın ilgili maddelerine dikkat � ekmek isti orum. Bu yasanın 
4. maddesi, ‘Dere Kenarlarına v.s’ye zarar yapılmasına’, 5. Maddesi de ‘Kaymakamlıkların sorumluluk ve 
yetkilerine’ ili� kindir. Eğer ilgili İzin Makamları in� aat izni verirken bu Yasa’dan haberdar değillerse � ok 
ciddi bir su�  i� lemi� lerdir. İkinci soru; Dosyaları inceleyen memurlar, dere yatakları etrafına izin vermeme 
eğiliminde olmasına rağmen siyasilerden gelen baskılar nedeni ile mi izin vermi� lerdir? Eğer böyleyse 
siyasiler, izin makamları ve bu konuda baskı uygulayan � ıkar grupları kamu yararı aleyhine hep birlikte 
su�  i� lemi� lerdir. Bilgi ve bilin�  eksikliği ve bunun geti diği günü kurtarma � abaları ve rant kaygısı, bugün 
ya� anan � evre felaketini etirm �  ve hi�  su� u olmayan (?) insanlar zarar görmü�  ve cezalandırılmı� tı .

Devletin en üst düzey yetkililer tarafından, bu felaket sonucunda ortaya � ıkan zarar ziyanın kar� ılanmasına 
ili� kin gerekli önlemleri alacağı söyleniyor. Bu tabii ki yapılmalı. Ama bizler toplum olarak bunun faturasını 
öderken aynı zamanda bugünkü duruma neden olan siyasiler, izin makamındaki görevliler ve bina 
sahiplerinin asıl sorumlular olarak daha büyük bir bedel ödemeleri gerekmez mi?

Her � ey bir yana � imdi ne yapılmalı? Buna da kısa ve uzun vadeli önlemler a� ısından bakmakta yarar var. 
Öncelikle kısa vadede sadece bugün felaket ya� anan bölgeler de dahil olmak üzere, tüm yerle� imlerde 
dere yataklarının ihlali vb. � arpık yapıla� ma ile ilgili tespitler yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bu 
önlemler bazılarımızın canını yakacak olsa bile.

Bunun yanı sıra ge� tiğimiz günlerde gündemi i� gal eden İ� i� leri ve Yerel Yönetimler Bakanı’nın a� ıkladığı 
‘Emirnamelerin deği� tirilmes ’ kararının ciddi bir bi� imde gözden ge� irilerek bu kararın iptal edildiği kamuoyuna 
duyurulmalıdır. Emirnameler ve bunların deği� tirilmesi konusu tek ba� ına üzerinde durulması, tar� � ılması 
gereken � ok önemli bir konu aslında. Ama özet olarak vurgulanması gereken, belirli kesimleri memnun etmek, 
bunların rant sağlaması veya sağlayacakları rantı artırmalarına olanak vermek i� in Emirname’lerde a� ıklanan 
deği� ikliklerin yapılması, düzensiz ve dağınık geli� meye daveti e � ıkaracak ve bunun netic sinde bugün 
ya� anmakta olan felaketin � ok daha beterleri ile kar� ı kar� ıya kalmamıza neden olacaktı . Bunu toplum olarak 
hi�  hak etmiyoruz.

Uzun vadede ise bir an önce ülkesel fizik plan ve büyük yerle� imlerin imar planları yapılmalı ve planların sağlıklı 
bir bi� imde uygulanmasına olanak verecek planlama ara� ları (vergilendirme, geli� me hakkının devri vb.) hayata 
ge� irilmelidir.

Bütün bunlar da yine bilgi ve bilin�  i� i ve en azından her alanda i� in uzmanına, onun bilgisine saygı i� i. Çok 
özendiğimiz Batılı ülkelerin ya� am kalitesine ula� abilmek i� in bu konuda nerede yanlı�  ve eksiğimiz olduğunu bir 
kez daha dü� ünelim...
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(Sayı 03, 21 Mart 2010)

Ge� mi� in Sessiz Tanıkları bölümünde ele aldığım Kumarcılar Hanı ile ilgili olarak Han’ın yüzde 75 hissesine 
sahip olan Sayın Aziz Kent beni telefonla arayarak, güzel ve doğru � eyler yazdığımı, ancak eksikleri 
bulunduğunu ifade etti e kendi penceresinden bu kültür varlığının bugünkü durumunu anla��

Sayın Aziz Kent, Kumarcılar Hanı ile ilgili olarak yirmi yıldır uğra�  vermekte olduğunu, dağınık olan hisseleri 
toparladığını, restorasyon projesinin hazır olduğunu, kendisinin sağlık sorunları nedeni ile yurt dı� ına gittiğ
bir dönemde restorasyona eldeki 50 000 dolarla ba� landığını anlattı Sonrasında kaynak yaratmak i� in her 
yolu denediğini ama özel mülk olması nedeni ile T.C Büyükel� iliği Yardım Heyeti de dahil hi�  bir merciden 
olumlu yanıt alamadığını ifade e��

Kendi a� ısından haklı olduğu noktalar olabilir ama turizm sektöründe en eski yatırımcılar arasında bulunan 
bir i�  adamının, restorasyon i� in belirlenen ke� if sonucunda ortaya � ıkan meblağı bulmadan 50.000 dolarla 
böyle büyük bir yatırıma ba� lamasını anlamakta gü� lük � ekiyorum. Tecrübeli bir i�  adamı, birileri kendine 
‘Nasıl olsa kaynak bulunur’ dendiği i� in restorasyonu ba� latır mı? Anlayamadığım ikinci konu, böyle bir 
yapının restorasyonu ile ilgili ke� ifin 350 000 vro olarak ifade edilmesi.

Sayın Aziz Kent ‘Versinler paramı kamula� tı sınlar’ diyor. Aslında ‘15/1962 - Âmme Menfaati Yararına 
Maksatlar İ� in Zorla Mal İktisabına Dair Yasa’ veya ‘60/1994 Eski Eserler Yasası’nın ilgili maddeleri 
� er� evesinde kamula� tırma apılabilir. Bu konuda ne engel var? Kamula� tırmak � in paramız mı yok?

Kamu Sektörü zaman zaman ‘Yap İ� let Devret’ modeli ile bir takım yatırımların yapılabilmesini sağlıyor. 
Acaba Kumarcılar Hanı ile ilgili olarak bu model tersine � alı� tırılıp yapının restorasyonu tamamlanamaz 
mı? Eski Eserler ve Müzeler Dairesi mal sahipleri ile anla� ma yapıp en azından ge� ici bir süre (40-50 yıl!) 
i� in Hanı devralıp kaynak yaratarak restore edemez mi? Bence zaman tüm alternatifler değerlendirip � are 
üretme zamanı. Mal sahibi beklentilerini gözden ge� irmeli, ilgili kurumlar da mevcut kurallar � er� evesinde 
bir � ıkı�  yolu bulmalı. Her olumsuz durumun bir � ıkı�  yolu var. Önemli olan vizyon sahibi olmak...
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  (Sayı 08, 6 Haziran 2010) 

Yerel se� imlerle ilgili propaganda � alı� malarının yoğunla� maya ba� ladığı zaman, Belediye Ba� kan adayları 
önümüzdeki dört yıllık dönemle ilgili olarak projelerini a� ıklamaya ba� ladılar. 29 Mayıs 2010 tarihli 
gazetelerde, Girne Kordonboyu Projesi’nin, ‘Girne’de Çağın Projesi’ olarak tanıtıldığı ve projenin ODTÜ’nün 
vakıf kurulu� u (EBİ) grubu ile iki yıllık bir ortak � alı� manın ürünü olduğu haberi vardı. Bu haberi okuduğumda, 
bu ve benzer bir� ok projenin uygulamaya konması i� in yapılan/cak � alı� malarda bizim üniversitelerimizin 
niye akla gelmediğini sordum kendi kendime. Aslında bu soruyu herkesin kendine sorması gerektiğini
dü� ünüyorum. Sadece tasarım alanında değil, zaman zaman ba� ka alanlarda da Kuzey Kıbrıs dı� ından 
danı� manlık, proje bağlamında veya ba� ka türden hizmet alımları yapılıyor. Kuzey Kıbrıs’ta bu gibi i� leri 
yapabilecek ki� i ya da kurulu� lar yok mu? Devlet yetkililerinin � e� itli vesilelerle ekonomimizin turizmle 
birlikte lokomotif sektörü ve aynı zamanda gurur kaynağımız olduğunu ifade ettikler ‘üniversitelerimiz’ 
proje üretmek, danı� manlık yapmak konularında yetersiz mi görülüyor acaba? Bu sorulara cevap bulmak 
ger� ekten zor.

Bu noktada, mimarlık alanına giren konularda üniversitelerimizin neler yapabileceğini hatırl tmakta 
yarar görüyorum. K.K.T.C’de be�  mimarlık okulu var. Bu okulların tek bina ya da kentsel tasarım projeleri 
üretebilecek yetkinlikte olduğunu dü� ünüyorum. Dü� üncenin ötesinde, önce master ve doktora öğrencisi 
olduğum, daha sonra da öğretim üyesi olarak kadrosunda yer aldığım kendi kurumuma hi�  dü� ünmeden 
kefil olabilirim.

Öncelikle Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak, böyle ya da benzer projelerin altından
kalkabilecek donanımda akademik kadro ve alt yapıya sahip olduğumuzu vurgulamak isterim. Hi�  bir � eyi 
kanıtlamak durumunda değiliz; ama fakültemizde üretilen projeler, uluslararası kurum ve kurulu� lara 
yapmakta olduğumuz katkılar, potansiyelimizin en iyi göstergesidir. Şu anda önümde fakültemiz öğretim
üyeleri tarafın an ger� ekle� tirilen projeler ve katıldıkları etkinliklerin dökümü yok ama, ilk anda aklıma 
gelenler arasında a� ağıdakileri sayabilirim: 

Kuzey Kıbrıs için hazırlanan ve bazıları uygulanan projeler:
•Özgür Din� yürek ve ekibinin Bafra Rekreasyon alanı projesi; 

•Derya Oktay’ın Büyükkonuk köyü i� in hazırladığı proje; 

•Şebnem Ho� kara ve benim koordinatörlüğümde hazırlanmı�  Dip Karpaz Köyü Canlamdırma Projesi;

•Benim Koordinatörlüğümde K.K.T.C Gen� lik ve Spor Bakanlığı i� in hazırlanan ve Moskova’da bir yarı� mada 
mansiyon ödülü alan ‘Gazimağusa Hendek Projesi’.

Yurt dı� ından gelen talep üzerine hazırlanmı�  proje veya katkı konulan (konferans ve sempozyumlar 
dı� ında) önemli etkinlikler:

•İbrahim Numan’ın Cami projesi (Bosna Hersek);

•Derya Oktay’ın Hollanda İ� i� leri ve Kraliyet Bakanlığı i� in hazırladığı ‘Kıbrıs’ta Kent Sorunları ve Politi aları’ 
raporu; 

•Şebnem Ho� kara’nın MİAK’da (Türkiye Mimarlık Akreditasyon Kururlu) denetleme takımı üyesi olarak 
görev alması;

•Benim Europa Nostra Bilim Kurulu üyeliğim ve Avrupa Komisyonu 7. Çer� eve Programı i� in hakemliğim.

Bunlar yukarıda da belirttiği gibi bir � ırpıda aklıma gelenler. Bizim fakültemiz dı� ından, DAÜ’lü bir� ok 
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akademisyenin yurtdı� ında � e� itli örgütlerde etkin görevler yapmakta olduklarını da biliyoruz. Bunlar 
arasında yine ilk aklıma gelenlere � e� itli finans kurulu� larına danı� manlık yapan Glenn Jenkins ve 
Avrupa Komisyonu 7. Çer� eve Programı i� inde yoğun bir � alı� ma sergileyen Huriye İcil’i örnek verebiliriz. 
Hatırl yamadıklarımın sayısı � ok olabilir. Burada ismini ve projesini atladığım arkada� lar beni lü� en mazur 
görsün. Ayrıca burada sözünü ettiği kapsam dı� ında değerli arkada� larımın pek � ok ve önemli ara� tırma
projesi üzerinde � alı� malarını yürütmekte olduklarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemekte 
yarar var.

Devlet kurumlarının proje hazırlatma ve danı� manlık konularında yurtdı� ındaki uzman ya da 
üniversitelere ba� vurmalarına yönelik serzeni� im, aynı zamanda bana � eli� kili bir durumu da hatırl ttı
Cumhurba� kanlığımız, Kıbrıs sorununa � özüm bulunması i� in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yürütülmekte 
olan görü� meler i� in olu� turduğu heyetlere üniversitelerimizden saygın akademisyenleri dâhil ediyor. Peki, 
böyle önemli bir konuda kendi değerlerimize güvenilirken, proje ve danı� manlık konularında yurtdı� ından 
uzman aranması bir � eli� ki değil mi?

Buraya kadar sözünü ettiği bilgiye ve değerlere sahip � ıkılmasının öneminin yanında, konunun bir diğer 
yüzü daha var. Kü� ük bir ülkede ya� ıyoruz ve öl� eğimizden dolayı üretilebilecek proje sayısı zaten sınırlı. 
Sınırlı sayıdaki projeyi yurt dı� ında yaptırı sanız, buradaki i� in ehli ki� iler ne yapacak? Unutulmaması gerekir 
ki her yeni proje, o projeyi hazırlayan ekip i� in kendini yenileme, bilgilerini tazeleme ve yeni bilgilere ula� ıp 
bu bilgiler doğrultusunda öneriler geli� tirme fı satı demekti . İ� in bir de mali boyutu var. Büyük kentsel 
tasarım ve peyzaj projelerinin fikir projesi olarak hazırlanmasının maliyeti olduk� a yüksek. Peyzaj projesi i� in 
(fikir projesi olarak) maliyeti  dönüm ba� ına 250 Stg olduğunu göz önünde bulundurursak, yüz dönümlük 
bir alanın peyzaj projesi hazırlanmasının maliyeti 25 000 Stg olacaktı . Uygulama projesi de hazırlanacaksa 
bu maliyet katlanıyor. Bu para niye yurtdı� ına gitsin? 

Bu mesajımın tüm ilgililer tarafından doğru algılanmasını diliyor ve sadece Belediyelerin değil, diğer 
kurumlarının da kendi üniversitelerimizin potansiyelinin farkına vararak, yurt dı� ına ba� vurmadan önce 
� areyi buralarda aramalarını ümit etmek isti orum.
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(Sayı 09, 20 Haziran 2010)

Herkese Merhaba

Ge� en sayımızdaki editör yazımda Girne Belediyesi’nin önemli bir projeyi, yurt dı� ında hazırlatmı�  
olmasından hareketle, proje ve danı� manlık konularında yurtdı� ında uzman aranması/ uzmanlara i�  
verilmesi konusunu ele� tirm �  ve kendi Üniversitemiz/ Fakültemizin potansiyelinden ve Fakültemiz öğretim
üyeleri tarafından ger� ekle� tirilen projeler ve katıldıkları etkinliklerin ilk anda hatırl yabildiklerimden 
söz etmi� tim. Fakültemizde neler yapılmakta olduğuna dair daha detaylı bilgileri sizlerle payla� manın, 
hem isimlerini dillendirmediğim arkada� larımıza kar� ı bir sorumluluk olduğu, hem de bizim özelimizde 
Üniversitelerimizin potansiyelini bir daha hatırl tma adına yararlı olacağı inancı ile bugün ge� tiğimiz birka�  
yılın proje ve etkinliklerine değineceğim. Umarım editör sayfasına sığdırabilirim. 

Nelerden söz edeceğimi özetleyerek i� e ba� lamakta yarar görüyorum. Sırasıyla, Fakültemiz/Rektörlük 
� atısı altında faaliyet göstermekte olan Merkezler, Devlet Kurumlarındaki üyelikler/verilen danı� manlık 
hizmetleri, düzenlenen Sempozyumlar, ve öğretim ü elerimizin yürüttükleri p ojelere değineceğim.

Merkezlerimiz:
Fakültemiz � atısı altında faaliyetlerini sürdürmekte olan Uğur Dağlı’nın ba� kanlığındaki TASAR (Tasarım ve 
Ara� tırma Merkezi), Nesil Baytin, Beril Özmen Mayer, Türkan Uraz, Hıfsiye Pulhan ve Resmiye Alpar Atun’un 
yönetim kurulu üyeleri olarak katkı koydukları HERA-C / KEDA-M (Konut Ara� tırma, Eğitim ve Danı� manlık) 
Merkezi, Rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan KENT-AG (Kent Ara� tırma ve Geli� tirme)
Merkezi’miz var. Bu merkezler altında her türlü danı� manlık ve projelendirme hizmetleri verilmektedir. Bu 
Merkezler, gerek Merkezi gerek Yerel Yönetim birimleri tarafından talep edilmesi durumunda Türkiye’deki 
Üniversitelerin benzer Merkezleri tarafından verilen hizmetlere e� değer hizmet verebilecek potansiyele 
sahiptirle .

Devlet Kurumlarındaki üyelikler/verilen danı� manlık hizmetleri:

• Beser Oktay Vehbi Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Anıtlar Yüksek Kurulu üyesidir.

• Özlem Olga�  Türker ve Hıfsiye Pulhan, Girne Kaymakamlığı’nın talebi ile Anıtlar Yüksek Kurulu’na bağlı 
olarak ‘Girne Bölgesi Tehlikeli Binalar Tesbit Komisyonu’nda görev yaptıla .

Sempozyumlar: 

• Gazimağusa Belediyesi ile ortakla� a düzenlenen ikisi Uluslararası olmak üzere Uğur Dağlı - Şebnem Ho� kara 
ve Uğur Dağlı – Mukaddes Faslı koordinatörlüğünde be�  kez düzenlenen Gazi Mağusa Sempozyumları;

• Uğur Dağlı’nın koordinatörlüğünde ger� ekle� tirilen Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği- Çağda�  
Kentler ve Yerel Yönetimler Sempozyumu (6-8Şubat 2002) ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, İ� i� leri Bakanlığı -Çağda�  Ya� am ve Trafik Semp zyumu (2-4 Mart 2005).

Bu sempozyumlarda sunulan ve Bildiri kitap� ıklarında yer alan bildirilerden kentlerimizdeki yapıla� ma ve 
ya� am kalitesinin artırılması konusunda alınacak o kadar � ok dersler var ki. Ke� ke Belediye Ba� kan adayları 
bu önerileri de dikkate alarak programlarını hazırlasalar. Üzerinden yıllar ge� mi�  olmasına rağmen iddia 
ediyorum ki, bildirilerdeki değerli bilgiler hala daha güncelliğini koruyor ve ne yazık ki tümüne yakını ilgili 
ve yetkililer tarafından dik ate alınmamı� .

Öğretim ü elerimizin ger� ekle� ti dikleri/ katkı koydukları projeler: 

• Banu T. Çavu� oğlu, Afet Çeliker ve Didem Çelik’in Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Sosyal tesisi i� in danı� manlık;

 

 

EK Bölüm III



Editör Yazılarından Seçkiler8

• Özgür Din� yürek, Hıfsiye Pulhan, Nevter Zafer’in Fakültemizin Tasarım ve Ara� tırma Merkezi � atısı altında
hazırladıkları Mehmet� ik Köyü Ekolojik ve Sosyal Tesis Projesi;

• Saim Nalkaya’nın TASAR � atısı altında K. T.C Sağlık Bakanlığı i� in hazırladığı Lapta Huzur Evi Projesi;

• Derya Oktay’ın TÜBİTAK ara� tırma p ojesi: Gazimağusa’da Ya� am Kalitesinin Öl� ülmesi; 

• Resmiye Alpar Atun, Pınar Ulu� ay ve Vedat Yorucu’nun Lefk � a İmar Planı’nın Sur-i� ine Etkisinin 
Değerlendirilmesi projesi; 

Özetlemeye � alı� tığım bütün bu etkinliklerin yanı sıra Fakültemizde K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 
Üniversitemiz tarafından desteklenmekte olan bir� ok ara� tırma projesi yürütülmekte, Türkiye ve 
Avrupa’daki Üniversiteler veya Kurumlarla ortak etkinlikler ger� ekle� tirilme tedir. 

 Her ne kadar, ülkemizde Üniversitelerimizin potansiyeli pek fazla dikkate alınmasa da, bizler 
bilimsel dergilerde makaleler yayınlayıp, konferanslarda bildiriler sunup hem bilime katkı yaparak, hem de 
önemli projelere imza atarak yolumuza devam ediyoruz. 

Ke� ke ülkemizde bu değerlerin farkına varılsa ve � ağda�  ya� am alanlarının olu� turulması, kent kimliklerin 
olu� turulması/iyile� tirilmesi, kültür varlıklarının korunması vb. konularda sadece bizim üniversitemizdekiler 
değil, Kuzey Kıbrıs’taki tüm Üniversitelerimizdeki bilim insanlarına proje üretme, katkı koyma fı satı verilse. 
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(Sayı 10, 4 Temmuz 2010)

Ça� da�  Görünüm Kazandırmak mı Yoksa Esere Saygısızlık mı?
18 Haziran 2010 günkü Kıbrıs gazetesinde, Lefk � a’nın farklı noktalarındaki anıtların elden ge� irilip � ağda�  
görünüme kavu� turulmu�  olması ile ilgili bir haber vardı. Çağda�  görünümden ne kastedildiğini bu gazete 
haberinden önce i� i gereği sık sık Lefk � a’ya giden oğlumdan duyduğumda kulaklarıma inanamamı� tım,
� ünkü brüt betondan yapılmı�  olan anıtlar (Kaymaklı Şehitleri Anıtı ve Barı�  Anıtı) ‘� ağda� lık’ adına beyaza 
boyanmı� lardı. Anıtların � evresini � ağda�  peyzaj yakla� ımları � er� evesinde düzenlenmesi anla� ılabilir ve 
takdir edilir ama brüt beton olarak tasarlanmı�  anıtların beyaza boyanmasını anlamak � ok gü� . Tabii eğer 
müellifinden izin alına ak yapılmı� sa diyecek söz yok ama sorulmadan yapılmı� sa bu olacak i�  değil. 

Asıl ilgin�  olan, bu konu ile ilgili olarak kimsenin sesi soluğu � ıkmıyor. En azından ben, ne gazetelerde ne de 
yerli televizyonlarda anıtlara yapılan bu yanlı� lığa ili� kin olarak bir tepki göremedim. 

Bu tepkisizlik bu konuda bilgisiz ya da ilgisiz olduğumuzdan mı? Yoksa ülkemizde � ok daha önemli sorunlar 
olduğu i� in benim gibilerin önemsediği bu ve benzeri yanlı� lık hi�  kimseyi ilgilendirmiyor mu? Varın siz 
karar verin.

Yeni/Yeniden Seçilmi�  Belediye Ba� kanlarımızın Yeni Dönemde İcraatları Sorgulamak
Önce Cumhurba� kanlığı se� imleri, hemen ardından da ge� tiğimiz ha� a yapılan Yerel Se� imler derken, 
birbirine eklemlenen se� im dönemlerini geride bıraktık ve yirmi sekiz yerle� imin Belediye Ba� kanlarını 
se� tik. Siyaseti bir yana bırakacak olursak 28 Belediye Ba� kanı’nın 25’nin yerini korumu�  olması, se� menlerin 
Belediye Ba� kanlarından memnun oldukları i� in onları bir dönem daha se� tikleri anlamına mı geliyor 
acaba? Eğer cevap ‘Evet’ ise, demek ki bizler ya � ok mütevazıyız, ya da haklarımızın neler olduğunun, 
Belediyelerin bizler i� in neler yapmaları gerektiğinin � ok da farkında değiliz. Çünkü genel olarak etrafımı a 
baktığımı da, ne yazık ki � ağda�  ve kaliteli ya� am � evrelerinde ya� amakta olduğumuzu söylemek olanaksız. 

Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul edilerek ilan edilmi�  bulunan 20 maddelik deklarasyon ve 13 
maddelik � art ilkelerinden olu� an Avrupa Kentsel Şartı nı göz önünde bulunduracak olursak, Belediyelerin 
icraatlarını sorgulamak ve memnun olmamak i� in o kadar � ok neden var ki....

Bunu neden dile getiri orum? Bize verilen hizmetlerden memnun olmadan önce, haklarımıza ili� kin 
farkındalığı artırm ya yardımcı olmak ve yeni dönemde � ağda�  kent sakinlerinin takip� isi oldukları 
haklarımızı hatırl tmak i� in. 

Avrupa Kentsel Şartı nı burada tümüyle anlatmak yerine, Belediyelerin icraatlarından doğrudan 
etkilenmekte olan ‘Kentli Hakları’na değinmekle yetineceğim. Bu haklar � inde öne � ıkanlar:

- Kirletilmem � , Sağlıklı bir Çevre: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları 
korunan bir � evre; 

- Dola� ım: Toplu ta� ım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin 
hareket kabiliyetini e dola� ım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması; 

- Sağlık: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı � evrenin ve ko� ulların sağlanması; 

- Spor Ve Dinlence: Ya� , yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey i� in, spor ve bo�  vakitlerini 
değerlendirebileceği olanakların sağlanması; 

- Kaliteli Bir Mimari Ve Fiziksel Çevre: Tarihi yapı mirasının duyarlı bir bi� imde restorasyonu ve nitelikli 
� ağda�  mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fizi sel mekânların yaratılması;
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- İ� levlerin Uyumu: Ya� ama, � alı� ma, seyahat i� levleri ve sosyal aktivi elerin olabildiğince birbiriyle ilintili
olmasının sağlanması; 

- Katılım: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kurulu� lar arasındaki dayanı� manın esas olduğu kent 
yönetimlerinde; ereksiz bürokrasiden arındırma, yardımla� ma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması; 

- Ki� isel Bütünlük: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal geli� imine, ki� isel refahına yönelik kentsel 
ko� ulların olu� turulması.

Amacım, yeniden se� ilmi�  Belediye Ba� kanları’nın ge� tiğimiz dönemde tümden ba� arısız olduklarını iddia 
etmek değil elbe� e. Ama genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak ve özellikle Avrupa kentlerinde 
gördüğümüz uygulamaları göz önünde bulundurursak, yukarıda sadece bir kısmını özetlediğim Avrupa 
Kentsel Şartı/ Kentli Hakları Deklarasyonu bağlamında yerle� imlerimizin � oğunda sorunlar hala daha yerli 
yerinde duruyor. 

Ula� ımla ilgili olarak bir� ok yerle� imde özellikle büyük kentlerimizde sorun ya� amıyor muyuz? Ağırlıklı 
olarak özel araca bağımlı olan ula� ımla ilgili sorunu elbe� e sadece Yerel Yönetimlerin uygulamaları ile 
� özmek mümkün değil. Ama en azından, hem ekonomik a� ıdan, hem insan sağlığı a� ısından bu sorunun 
� özülmesinde gerekli adımların atılması i� in Belediyelerin ısrarcı olması gerekmez mi? Lefk � a, Gazimağusa 
ve Girne’de belli güzergahlarda sadece i�  � ıkı� ı saatlerinde değil gün boyu tı anıklık ya� anmakta. Avrupa 
kentlerinde tı anıklıkları önlemek i� in yapılan uygulamalardan birinin yol ağının tek yön sistemine 
dönü� türülmesi olduğunu görüyoruz. Ge� en gün, Fakülte’mizin üyesi olduğu EAAE’nin (European 
Asssociation for Architectural Education- Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği) toplantısı i� in gittiği Paris’i bu 
a� ıdan okumaya � alı� tım, ve gördüm ki kent merkezinde Champs-Élysées Bulvarı hari�  hemen hemen tüm 
ana caddeler tek yön � alı� ıyor. Şüphesiz trafiğin � ok rahat akı� ında tek neden bu değil ama, biz sadece 
böyle bir sistemi uygulamayı dü� ünsek ve bu konuda ısrarcı olsak bugün ya� anmakta olan trafik sorununu 
büyük öl� üde rahatlatabiliriz. Ve bu konuda en büyük görev bence Belediyelerin.

Kaliteli bir mimari ve fizi sel � evrenin sağlanmasında en sorumlu makam Belediyeler değil mi? Yeni, � ok 
katlı yapılara in� aat izni verilirken yürürlükteki Yasalarda öngörülen ve öngörüldüğü � ekli ile zaten yetersiz 
olan ara�  park yeri sayısını bile sağlamadan, yayalara ayrılması gereken kaldırımların park yeri olarak 
kullanılmasına göz yumulması doğru bir icraat mı? 

Avrupa Kentsel Şart’ında ‘Bir kentin karakteri, onun � ağda�  mimarisi ve tarihi dokusundadır.’ denilmektedir. 
Acaba Belediyelerimizin � ağda�  bir kent karakteri olu� turmak i� in gayret gösteriyorlar mı? Ya da biz � ağda�  
bir ken� e ya� ama hakkımız olduğunun farkında mıyız?

Sadece yukarıda belirttiği kentli haklarının tümüne değinmeye kalkarsam editor sayfama sığmak 
olası değil. Bu nedenle, bu sayfayı okumak inceliğini gösteren herkesten haklarının takip� isi olmalarını, 
Belediyelerin icraatlarını sorgulayarak hakları olan � ağda�  ya� am ko� ullarının sağlanmasında ısrarcı olmaları 
gerektiğini h tırl tarak yazımı tamamlamak isti orum. 

Se� imi kazanmı�  olan Belediye Ba� kanlarına, bizlere � ağda�  ya� am � evreleri sağlamaları yönünde ba� arılar 
diliyorum…… 
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(Sayı 11, 18 Temmuz 2010)

De� i� en Yerel Yönetim Anl yı� ı ve Güney Lefk � a 
Her yıl farklı bir ülke, farklı bir � ehirde ger� ekle� tirilen Europa Nostra Bilim Komitesi konferans dizisinin 
altmı�  altıncıs , bu yıl 8-12 Haziran 2010’da İstanbul’daki Europa Nostra Kongresi kapsamında yer aldı. 
Ü�  yıldır ben ve Güney Kıbrıs’tan Agni Petridou, üyesi olduğumuz Bilim Komitesi toplantılarında bir araya 
geldiğimizde 1980’li yıllarda birlikte � alı� tığımız Lefk � a İmar Planı ve güneydeki uygulamalarıyla ve Agni’nin 
görev yapmakta olduğu Belediye’nin icraatları ile ilgili olarak sohbet etme fı satı buluyoruz. Bunun yanı sıra, 
Avrupa Birliği üyesi olarak yapısal fonlardan (structural funds) yararlanarak İmar Planı kapsamında Lefk � a 
Rum Belediyesi tarafından kentsel koruma alanında yapılan uygulamalardan bir ka� ını da Bilim Komitesi 
konferanslarındaki sunu� larda gıpta ederek izleme olanağım oldu. Finans a� ısından sorun olmayınca iyi 
hazırlanmı�  projelerin uygulanması sonucunda � ok iyi i�  � ıkarmı� lar. 

Benim bugün sizlerin dikkatine getirmek istediğim konu bu projelerden � ok, Agni’nin İstanbul’daki 
konferansta sunduğu, Güney Lefk � a’nın Merkezi İ�  Alanı’nda yer alan eski bir stadyum’un bulunduğu 
bölgenin Lefk � a İmar Planı kapsamındaki öneriler � er� evesinde yenilenmesi (regeneration/ enewal) i� in 
Lefk � a Rum Belediyesi tarafından e� tiğimiz günle de ger� ekle� ti diği mini referandumdur.

Halkın Katılımı e Mini Referandum
1984 yılında Lefk � a İmar Planı 2. etap � alı� maları kapsamında Suri� i ve hem kuzeyde hem de güneydeki 
yakın � evresi i� in projeler hazırlamı� tık. Suri� i’nin yakın � evresi i� in hazırlanmı�  olan projeye göre, 
kuzeyde Girne Kapısı’ndan bugünkü Lefk � a Otobüs Terminali’ne kadar olan alanın Merkezi İ�  Alanı olarak 
geli� tirilmesi i� in � ok güzel bir öneri geli� tirm � tik. O dönemin � artlarında, yasal, idari, mali sorunlar nedeni 
ile sadece terminal uygulanabilmi�  ve maalesef projenin gerisi güzel bir öneri olmaktan öteye gidememi� ti.
Güneyde ise Sur dı� ında Kıbrıs Müzesi, Devlet Hastanesi ve civarı i� in yapısal deği� iklikler i� eren bir proje 
üretilm � ti. Orada da anla� ılan i� ler yava�  gitmi�  olacak ki, eski hastane yakın bir zamanda yıkılmı� , ba� ka bir 
yere � ağda�  bir stadyum yapıldıktan sonra bu alanda yer alan eski stadyum ve yakın � evresinin yenilenmesi 
ancak � imdi gündeme gelebilmi� . 

İmar Planı takımının, ya da Belediye proje ekibinin alanın nasıl geli� mesi gerektiği konusunda fikir üretmesi 
yerine Rum Belediyesi halka sormayı uygun bulmu� . Bunu ger� ekle� tirme bi� imi ger� ekten ilgin� . Belediye 
uzman bir ekip olu� turmu�  ve bu ekip se� men listelerinden bu bölgede ikamet etmekte olanları belirlemi� . 
31000 kayıtlı se� men ve bu alanda � alı� makta olan ki� ilere bir mini referandum uygulanmı� . Referandumu, 
belirlenen ki� ilere posta yolu ile mektup yollayarak ger� ekle� tirm � ler. Soru olarak da özetle ‘Bu alanın nasıl 
yenilenmesini, geli� tirilmesini arzu edersiniz?’ sorusu sorulmu� . Posta ile yapılan bu uygulamaya nasıl bir 
tepki aldıklarını sorduğumda, yakla� ık %15’lik bir geri dönü�  olduğu ve Avrupa standartlarında böyle bir 
geri dönü� ün kabul edilebilir limitler i� inde olduğu cevabını aldım. Cevap verenlerin önemli bir � oğunluğu, 
alanın daha � ok eğlence-dinlence ama� lı ve dü� ük yoğunluklu olarak geli� tirilmesi yönünde fikir beyan 
etmi� . Proje ekibi bu sonu�  uyarınca harıl harıl proje üzerinde � alı� ıyormu� .

Biz Böyle Bir Yöntemi Kullanabilir miyiz?
Bizdeki Belediyeler benzer bir konuda böyle ya da ba� ka bir yöntemle halkın istek veya beklentilerini
belirleme yoluna gider miydi acaba? Bu soruya evet demek bir ka�  nedenden dolayı neredeyse imkânsız 
diye dü� ünüyorum. İlk olarak niyet olsa bile prati te bunu sağlamak mümkün olmayabilir. Çünkü bir� ok 
yerle� im yerimizde numerotaj (binaların numaralanması) sorunu var. İkinci sorun ise, posta yolu ile 
se� mene böyle bir anket ula� tırılsa bile, ki� iler cevap verir mi? Geri dönü� ler standart kabul edilebilir 
limitlere ula� ır mı? 
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Her � eye rağmen karamsar olmamak gerek. Önemli olan halkı etkileyecek olan önemli konularda, halka 
sormak, fikir almak. Özellikle günümüzde yerel yönetim anlayı� ında meydana gelen deği� iklikleri dikkate 
aldığımız zaman, halkın katıl mı konusunda yeni a� ılımların takip� isi olunması zamanı geldi, ha� a ge� iyor 
bile. Sadece güneyde değil Türkiye’de de bazı kentlerde bu konuda � ağda�  modeller uygulanıyor. Elbe� e 
ba� ka yerlerdeki uygulamaların aynısını uygulamak yerine kendi bünyemize uyarlamak zorundayız. Bu 
sizce � ok mu zor?
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(Sayı 12, 1 Ağustos 2010)

Lefk � a Terminal Alanına Külliye Yapılması
Ge� en günkü gazetelerde Lefk � a Terminal alanına bir cami ve külliye haberini okuyunca hayrete dü� tüm. Bu 
konu bir� ok a� ıdan tar� � ılabilir. ‘Toplumsal a� ıdan böyle bir gereksinim var mı?’ diye sorulabilir; ‘Ekonomik 
sorunlarla boğu� ulduğu bir dönemde öncelik bu olamaz.’ denilebilir. Bu konular da � ok önemli ama benim 
esas üzerinde durmak istediğim konu, hem kendi meslek alanımla doğrudan ili� kili olduğu, hem de Devlet 
Kurumlarının bir � e� it kanun/ kural tanımazlığının her konudan daha önemli olduğuna inandığım i� in, İmar 
Planı’na aykırı bir durumla kar� ı kar� ıya bulunmamızdır.

Lefk � a Terminal Alanına Külliye yapılması İmar Planı’na Aykırı
İmar Planı olan tek kentimiz Lefk � a ve bu plana göre Külliye yapılması öngörülen alan, terminal alanı 
olarak belirlenmi� tir ve bu � ekilde kullanılmaktadır. Bu alanın külliye ya da ba� ka bir bi� imde kullanılması 
yönünde, İmar Yasası’na uygun bir bi� imde İmar Planı’nda bir deği� iklik yapıldığını hi�  duymadık. Öyle 
anla� ılıyor ki herhangi bir deği� iklik yapılmadan, birileri o alanın uygun olduğunu dü� ünmü�  ve böyle 
bir a� ıklama yapılmı� . İster Sayın Cemal Bulutoğulları’nın � ahsi tercihi, isterse diğer ‘resmi’ kurumlarla 
birlikte Ba� kan’ın ortak görü� ü ya da tercihi olarak ortaya atılm �  bir görü� /karar olsun her halükarda böyle 
bir kararın devlet ciddiyeti ile bağda� madığını dü� ünmekteyim. Eğer kurumlar yasalara aykırı kararlar 
üretirle se, sade vatanda� ın yasalara saygılı olmasını, yasalara uygun davranmasını nasıl bekleyebiliriz ki...

Beğenilsin ya da beğenilmesin, Lefk � a İmar Planı 55/89 İmar Yasası’na uygun bir bi� imde hazırlanmı� tır
ve yürürlüktedir. İmar Yasası’nda günün ko� ullarına göre deği� iklikler yapılması gerekebilir. Lefk � a İmar 
Planı’nın uygulanmasında sorunlar olabilir, günün ko� ullarına göre revize edilmesi gerekebilir. Bu sorunlar 
giderilmeden veya gerekli görülen revizyon yürürlükteki mevzuat � er� evesinde yapılmadan, yasaya aykırı 
kararlar üretmenin veya uygulamalar yapmanın savunulacak bir tarafı asla olamaz

Burada İmar Yasası’nın bazı maddelerine ‘özetleyerek’ atı a bulunmak isti orum:

- Yasa’nın 7. maddesine göre İmar Planlarını Planlama Makamı (Şehir Planlama Dairesi) yapar. 

- 12.(2): İmar planları, be�  yıldan fazla olmayacak aralıklarla, ....ara� tırma sonu� larındaki deği� meler 
doğrultusunda deği� iklikler yapmak i� in, sürekli gözden ge� irilir. Bu gözden ge� irme yapılırken, plan alanı 
i� inde ya� ayanların plana ili� kin � ikâyetleri ile Belediye veya Belediyelerin veya yoksa Muhtarlıkların 
uygulamadaki zorlukları ile programlarına ili� kin Deği� ikliklerin belirlenebilmesi i� in, bu Yasanın 7 ‘nci 
maddesinin (3)’üncü fık ası kuralları uygulanır. 

- 12. (3): Meydana gelen deği� meler doğrultusunda, planda yapılması tasarlanan deği� iklikler bir rapor 
halinde düzenlenecek, haritalar ve � izelgelerde gösterilerek, deği� iklik önerisi Birle� ik Kurulun onayına 
sunulur.

- 13. (1): Bu yasanın 12 ‘nci maddesinde belirtilen süre i� erisinde daha kısa aralıklarla planın yapıldığı 
alanındaki Belediye veya Belediyeler veya Bakanın istemde bulunması, Planlama Makamının uygun 
ve gerekli gö� me ve Birle� ik Kurulunun onaylanması halinde zaman zaman imar planında deği� iklikler 
yapılabilir.

Yasa’da bu kadar a� ık kurallar varken, Kurumlarımızın nasıl bu kadar ‘Yasa tanımaz’ bir tavırla kararlar 
aldığını, a� ıklamalar yapabildiklerini benim kafam almıyor. Siz anlayabiliyor musunuz? Ger� i geriye dönüp 
baktığımız zaman, bugün Külliye konusu ile ilgili karar ve söylem, Lefk � a İmar Planı’na aykırı olarak resmi 
kurumlar tarafından apılan veya göz yumulan bir ilk değil ne yazık ki. Sonuncusu da olmayacak galiba.

 

 

EK Bölüm III



Editör Yazılarından Seçkiler14

Külliye konusuna gelince, bir daha vurgulamakta yarar görüyorum. Benim ciddi bir sorun olarak ortaya 
koymaya � alı� tığım temel konu, yasalara aykırı bir durumun söz konusu olması. Buraya mevzuata uygun 
olmadığı sürece, okul yapılacağı kararına da aynı tepkiyi göstereceğimden � üpheniz olmasın. Çünkü Devlet 
olma ciddiyetinin asalara uygun hareket etmekle ba� ladığına inanırım.

Yirmi birinci Yüzyılda Külliye
Yasaya aykırılık yanında mesleğim gereği olarak bir de Mimari ve Şehircilik a� ısından bir ekleme yapmam 
gerek. Külliye tanımını bir hatırl yalım önce. Ansiklopedilere göre ‘Külliye, İslam tarihinde yapılmı�  olan, 
dini-sosyal kompleks. Külliye, cami ile birlikte medrese, imaret, türbe, kütüphane, hamam gibi binalardan 
olu� an yapılar topluluğudur’. Bizler kent tarihi okuturken, Türk ve İslam kentlerinin önemli öğelerinden 
biri olarak anlatırız külliyeyi. Külliyeler ge� mi� in sosyo-ekonomik ve toplumsal yapının gereği olarak in� a 
edilmi� lerdir tüm kentlerde. Bugünün toplum yapısı böyle bir kompleks gerektiri or mu?

Mimari a� ıdan bakacak olursak, İslamabad - Pakistan’da 1970’lerde in� a edilmi�  olan, Vedat Dalokay’ın 
Kral Faysal Camii, onaltıncı yüzyılda in� a edilmi�  Mimar Sinan’ın Selimiye Camiine hi�  benzemez. Benzetme 
kaygısı olmadan tasarlanmı�  modern caminin de dört minaresi var ama son derecede modern � izgiler ta� ır. 
Bu ve benzer örneklerden hareketle, Lefk � a’da da yeni bir camii in� a edilecekse, yeri neresi olursa olsun, 
ge� mi� in muhte� em eserlerinin kopyası olmak zorunda değil.

Son Olarak
Ge� en sayımızda Güney Lefk � a’dan stadyum alanında yapılacak yenileme öncesinde Belediye tarafından
ger� ekle� tirilen mini referandumdan söz etmi� tim. Belediye karar vermeden önce batılı ve � ağda�  bir tavırla 
halkın ne istediğini sorguladı. Bizdeki kurumlar acaba ne zaman ‘halk i� in’ yapılması gereken uygulamaları 
‘halka rağmen’ yapmaktan vazge� ecek? 
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(Sayı 13, 15 Ağustos 2010)

Ge� tiğimiz ha� a sonu bir yıldan beri gönüllü olarak görev aldığım Kanal T’de yayınlanan sohbet programı 
Gül Döktüm Yollarına � ekimleri i� in Malpas Hotel’de iki günlük kamptaydım. ‘Oh ne güzel tatil yapmı� sınız.’ 
diye dü� ünebilirsiniz ama iki günde her biri yakla� ık iki saat süren altı program � ektiğimizi ve orada 
bulunduğumuz sürede havuza girme fı satımın bile olmadığını söylesem bunun bir tatil olmadığını eminim 
siz de kabul edeceksiniz. 

Size bunu niye anlattığım merak ettiğini değil mi? Yakla� ık bir yıldır her ha� a Cumartesi geceleri yayınlanan 
bu programda Dilek Kırıcı, Emine Beton ve Özge Ta� ger’le birlikte � e� itli sektörlerden konuklar ağırlayıp, 
geldikleri sektörle ve güncel konularla ilgili sohbetler yaptık, bilgi alı�  veri� inde bulunduk. Altı programı 
arka arkaya � ekti ten sonra önemli bir nokta dikkatimi � ekti. Eğitim, sağlık, turizm, yerel yönetim, � iir-yazın, 
din, siyaset, sanat, sağlıklı beslenme, ti aret alanlarından konuklarla yaptığımız sohbetler dönüp dola� ıp 
ağırlıklı olarak eğitim, turizm ve problemlere, olaylara bütüncül bir bakı�  a� ısı ile yakla� ılması konularında 
yoğunla� tı.

Eğitim aslında her � eyin, belki de sağlıklı ve kaliteli ya� amın anahtarıdır dersek, abartmı�  olur muyuz acaba? 
Bence hayır. Bilin� li, gerek � evresine, ya� am alanına, gerekse toplumsal sorunlara duyarlı olmanın yolu iyi 
bir eğitimden ge� miyor mu? Bu konuyla ilgili tar� � mayı yedi yüz elli kelimeye sığdırabilmek hi�  kolay değil. 
Hele benim gibi derdini uzun cümlelerle anlatabilen birisi i� in hi�  değil. Bu nedenle burada sadece � evre 
ile ilgili olarak eğitimin önemine değinm ye � alı� acağım. 

E� itim e Çevre
En genel anlamda � evremiz, doğanın bize bah� ettiğ hava, su, toprak ve flo a fauna’dan (bitki ve hayvanlar) 
olu� an doğal zenginliklerden ve insanoğlunun günün ko� ullarına göre ya� amını sürdürebilmesi i� in gerek 
duyduğu her türlü yapıdan olu� mu�  yapıla� mı�  � evreden olu� ur. Doğal � evremizi koruyup hoyrat� a 
kullanmamak, daha doğrusu harcamamak, bize sunduğu nimetleri akılcı bir bi� imde kullanmak i� in kü� ük 
ya� tan, önce aile i� inde ba� layan, daha sonra okulda devam eden ve ömür boyu süren bir eğitim gereklidir 
diye dü� ünüyorum. Çocukken � evre bilinci olu� an bir ki� i, ye� � kin olduğu zaman � ör � öpünü geli� igüzel 
oraya buraya döker mi? Ülkesinde su sıkıntısı olduğunu bilirken � e� mesinden akan suyu israf eder mi? 
Piknik yaptı tan sonra, piknik yaptığı alanı � öplük gibi bırakır mı? Hayvanlara zarar verir mi? Ağa� ları, hele 
hele zeytin a a� larını kesip � öminesinde yakar mı? Bu soruları � oğaltarak devam edebiliriz.

Bir de yapıla� mı�  � evremize bakalım ve benzer sorular sormaya � alı� alım. Kü� ük ya� tan, binalar, yapıla� ma 
konularında en azından en temel noktalarda eğitilen bireyler, büyüdükleri zaman kendileri mal sahibi olarak 
etra� a gördüğümüz bir� ok anlamsız yapıya sahip olmak i� in can atarlar mıydı? Burada anlamsızdan kastım
iklim ko� ullarımıza hi�  uymayan, ya da mimari bir dilden yoksun olan yapılardır. Bu binalar, i� in eğitimini
almı�  mimarlar tarafından tasarlanmıyor mu diyebilirsiniz. Mal sahibi illa ki belli taleplerle geliyorsa mimar 
ne yapsın? Biri reddederse bir diğeri mü� terinin isteğini yerine geti ecekti . 

Bu konunun sadece bir boyutu. Bir diğer boyutu da her türlü yapı in� a edilirken in� aatı yapan ve yaptı anların, 
kontrol edenlerin eğitim ve bilin�  düzeyi. Çocukluğundan itiba en duyarlı bir birey olarak ye� � en/ye� � tirilen
bir ki� i, yapım sürecinde etrafı taciz ve talan eder mi? Bir binanın in� aatında emek harcayan in� at ustası, 
marangozu, tesisat� ısı doğru eğitim almı� sa kalitesiz i�  � ıkarır mı? Bu noktada eğitim sistemimizdeki önemli 
bir eksikliğe değinmeden ge� emeyeceğim. Bizim eğitim sistemimizde ara eleman ye� � tirilmi or. Hem 
sistemimizde böyle bir � ey yok hem de insanımız � ocuğunun ara eleman olarak ye� � tirilmesini istemiyor. 
Geli� mi�  ülkelere, Avrupa ülkelerine baktığımı da durum hi�  de böyle değil. Ya� amımın yedi yılını ge� irdiğim 
ve bizlere � ok � ey kattığın dü� ündüğüm Almanya’dan örnek vermek isti orum size. En genel hatları ile 
(en azından bizim orada bulunduğumuz 1978-1984 yılları arasında öyleydi) � ocuklar ilkokul eğitiminde
dördüncü sını� a ayrı� tırılm ya ba� lıyor. En iyi öğrenciler Gymnasium olarak isimlendirilen bizdeki Kolej 
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ayarında okullara, becerilerine göre bir kısım öğrenci meslek liselerine, en alt seviyede olanlar da temel 
eğitim veren okullara yönlendiriliyor. İn� aa� an kuaförlüğe kadar ve ha� a kasaplık i� in bile mesleki 
eğitim veriliyor. Orada hatır gönül de yok. Zaten hi�  kimse de sürekli olarak öğretmenlerle ile� � im i� inde 
olduğu i� in, � ocuğunun durumu/seviyesinin bilinci i� inde a� ırı talepkar değil. Tabii sistemin esnekliğini de 
vurgulamakta yarar var. Bir � ocuk � e� itli nedenlerle kendisini üniversiteye ta� ıyacak yol olan Gymnasium’a 
gidemese bile meslek okulu ya da temel eğitim sonrasında ba� arı durumuna göre üniversitede okuma 
hakkını kazanabilir. Hal böyle olunca da her türlü i� i yapanlar, bu i� in eğitimini dördüncü sını� an itiba en 
almaya ba� ladıkları i� in, her � eyde olduğu gibi ya� am � evrelerinin binalardan yollara kadar � ekillenmesi de 
� ok düzgün gidiyor, kaliteli oluyor.

Kü� ük ya� lardan duyarlı bir birey olarak ye� � tirilmek, hangi i� i yaparsanız yapın doğru ve düzgün yapmanıza 
olanak vereceği gibi, yasalara saygılı davranmanın yanında birlikte ya� amakta olduğumuz toplum bireylerine 
saygılı davranmayı da te� vik edecekti . Yine Almanya’dan bir örnek vermeden ge� emeyeceğim. Orada 
ya� adığımız süre i� inde, hi�  kimsenin Pazar günleri balkona ya da dı� arıdan görülebilecek bir yere � ama� ır 
asmadığı dikkatimi � ekmi� ti. Bunun yasal bir zorunluluk mu ya da din ile alakalı bir durum mu olduğunu 
sorduğum zaman aldığım cevap ger� ekten dü� ündürücü idi: ‘Pazar yürüyü� üne � ıkan insanların göz zevkini 
bozmaya hakkımız yok.’ Çocuklar i� te böyle bir anlayı� la büyütülüyor. Böyle bir konuda bile duyarlılık sahibi 
olmayı öğrenen bireyler, kendileri � evreye bir bina ile ya da ba� ka bir bi� imde katkı koyacağında sizce 
duyarsız olabilir mi? İ� te tüm bu yazdıklarımdan dolayı � evreyi korumak, iyi bir ya� am alanı yaratmak adına 
kü� ük ya� tan itiba en eğitim � ok önemli.

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest  17

(Sayı 16, 21 Kasım 2010)

Günümüzde ya� amın bir� ok alanını teknolojinin yönettiğin ya da yönlendirdiğini, � oğu zaman insan 
kaynakları ile yapılabilecek i� lerde teknolojinin belirleyici rol oynadığını dü� ünüyorum. Bugün yolda 
yürürken elektronik mesajlarınıza bakıp cevap verebiliyorsunuz; aracınızdaki navigasyon (GPS) donanımı 
ile bilmediğiniz bir yere gitmeyi ba� arabiliyorsunuz; gazeteci iseniz ya da basınla ilgili bir i�  yapıyorsanız, 
bir haberi hazırlamak i� in illa ki mensubu olduğunuz basın kurulu� unda fiilen bulunmanız gerekmiyor. 
Bilgisayarınız ve iyi bir internet bağlantınız varsa i� inizi dünyanın öbür ucundan bile yapabilirsiniz. Ama ya 
bilgisayarınız bozulursa ve kolaylıkla i� inizi yürütebileceğiniz bir internet-kafe bulunmuyorsa ne yaparsınız? 
Teknoloji bize sağlamakta olduğu kolaylıklar kadar, zaman zaman elimizi kolumuzu bağladığı, bizi � aresiz 
bıraktığı durumlarla da sıklıkla ar� ıla� mamız mümkün ne yazık ki. 

Mekanperest ekibi olarak bizler � u anda böyle bir durumla kar� ı kar� ıyayız. Bu yüzden belki de on be�  kez 
sizinle bulu� mu�  olan Mekanperest bazı farklarla bugün sizinle olacak. Çünkü, bundan önceki sayılarımızda 
da sizinle payla� tığımız üzere, on iki ki� ilik ekip ve/veya konuk yazarlardan gelen yazıların sizin elinize 
ula� tığı � ekline gelmesini sağlayan ve bu bağlamda ekibimizin en önemli elemanı olan sevgili Ceren Boğa� , 
AB bursu ile bir yıllığına gittiğ Çek Cumhuriyeti nin ba� kenti Prag’da bulunuyor. Ve ne yazık ki bilgisayarı 
bozulduğu i� in, yapmakta olduğu i� i sıradan bir internet-kafede yürütmesi mümkün olmadığı i� in, sorununu 
� özene dek Mekanperest’e hayat veremeyecek. İ� te size teknolojinin yarattığı bir e el. 

Bu olumsuz duruma rağmen bizler pes etmeyip ne yapılabileceğini Havadis gazetesi yetkilileri ile görü� üp 
bundan sonraki sayıların baskıya hazırlanması sorununu onların katkıları ile � özülebilmesini sağladık. Her 
konuda olduğu gibi bu durumda da önemli olan ‘Niyet’ meselesi, doğruyu yapmak, iyi sonu�  almak i� in 
‘Duyarlı olmak’ meselesi.....

Ke� ke devlet kurumlarımız da icraatları ile ilgili olarak duyarlı olabilseler, doğru niyetler ortaya koyabilseler, 
ya da uyarılara beklentiler doğrultusunda tepki verebilseler.... Konuyu yeni KKTC Meclis Binası ile ilgili olarak 
KKTC Meclis Ba� kanlığı ile YDÜ arasında imzalanan protokolle ilgili olarak, DAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim
elemanları tarafından Sayın Meclis Ba� kanı ve Millet Vekillerine gönderilen 8 Ekim 2010 tarihli mektuba 
getirmek isti orum. KKTC halkını temsil edenlerden, atılma ta olan yanlı�  bir adıma dikkat � ekmeye � alı� an 
konunun uzmanı bilim insanları olarak ‘Duyarlı olmalarını’ ve tepki göstermelerini beklemek en doğal 
hakkımız değil mi?
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(Sayı 17, 12 Aralık 2010) 

Kumarcılar Hanı!... Lefk � a her gidi� imde benim i� in � ok özel olan Suriç ’nde biraz yürümek i� in fı sat 
yaratmaya � alı� ırım hep. Gecen gün de böyle yapıp Atatürk Meydanı'ndan Selimiye Meydanı'na kadar 
yürüdüm ve Kumarcılar Hanı'nın önünden ge� tim. Bu değerli kültür varlığımızın enkaz gibi duran görünü� ü 
i� imi sızlattı Belki de ilk kez ve yanlı�  olduğunu bile bile, yağmur yağmıyor olmasına sevindim. Çünkü 
ülkemiz i� in bereket olan ve hepimizin dörtgözle  beklediği yağmur, � atısı a� ılmı�  korumasız bu anıtsal 
yapı i� in felaket demek, gerekli önlem alınmazsa ka� ınılmaz sona yani tamamen yıkılma  sına bir adım 
daha yakla� ılması demek. Dikkat � ektiğimiz ciddi sorunlardan yalnızca birisi olan Kumarcılar Hanı'nın 
restorasyonunun tamamlanmasını bekleyen i� ler acısı hali yerli yerinde duru- yor ama Kumarcılar Hanı'nın 
az ilerisinde Naci Talat Vakfı tarafından sahip � ıkılan Mısırlızade Konağı, Barı�  ve Dostluk Evi olarak 
kullanılmak üzere restore edilmi� , gülen yüzü ile bize ümit  veriyor. Ke� ke bu türde giri� imler � oğalabilse, 
ke� ke gelecek nesillerimize kültür varlıklarımızı yok etmeden teslim edebilsek. Bunun bizim vazifemiz 
olduğu kadar gelecek nesillere kar� ı sorumluluğumuz olduğunu, gelecek nesillere kar� ı borcumuz olduğunu 
bilmemiz gerekir. Sizce de öyle değil mi?
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(Sayı 18, 26 Aralık 2010) 

Ge� tiğimiz günlerde yerel basında Bufavento Kalesi’ndeki � evre kirliliği, Boğaz piknik alanındaki kirlilik, 
yabancı turistlerin ülkemizdeki � evre kirliliğinden � ikayetleri vb. bir � ok haber, ya da � evremizdeki 
kirlilikle ilgili olarak ki� isel gözlemlerimi hatırlamak, � evre kirliliği konusuna � ok fazla vurgu yapmadığımızı 
dü� ündürdü bana. Bu durum, konuyu göz ardı ettiğim den değil, yeni bir bina in� a ederek, ya da korunması 
gereken geleneksel, tarihi değerleri bozarak yaratılan ‘kirlili e’ değinmekten fı sat bulamadığımız i� indir.

Turizm, Kültür ve Çevre Bakanımız Sayın Kemal Dürüst, bir ka�  gün önce medyada 2011 yılının ‘Çevre Yılı’ 
olarak ilan edileceğini duyurdu. Ge�  de olsa iyi bir giri� im. Çevre Yılı olarak ilan etmek güzel de, hangi 
faaliyetlerin öngörüldüğünü ve nasıl bir organizasyonla nelerin ger� ekle� tirileceğini merak ediyorum 
doğrusu. Her � eyden önce acaba farklı Bakanlıklar (Turizm, Kültür ve Çevre, İ� i� leri ve Yerel Yönetimle ,Milli 
Eğitim), Belediyeler, Sivil Toplum Örgütleri bu yılda yaratılması olası etkinin gelecek on yıllara yayılması, 
� evre konusunda bilin�  düzeyi, duyarlılığın olu� ması veya artırılması i� in bir program � er� evesinde birlikte 
hareket edebileceklermi? Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA) ve Ye� il Barı�  Hareketi daha aktif ve sorunların 
� özümüne yönelik faaliyetlere giri� ecekmi?

Ve her � eyden önemlisi, toplumun � evre konularında duyarlılığının, bilincinin artırılmasına yönelik olarak, 
toplumun her katmanının eğitilmesi i� in bir seferberlik ba� latıla akmı? Par� ası olmaya � alı� tığımız Avrupa 
Birliği’nin bir� ok alanda � ocuk ve gen�  nesilin eğitilmesine ne kadar büyük bir önem vermekte olduğunu 
yakından takip ediyoruz. Bu da yetmiyor, bir � ok konuda zaten bilgi sahibi olan toplum bireylerinin 
bile ‘Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP = Lifelong Learning Programme)’ � er� evesinde eğitilmesinin
öngörüldüğünü biliyoruz. 2013 yılına kadar sürmesi öngörülen bu programın genel ama� larından 
birinin ‘� evrenin gelecek ku� aklar i� in daha iyi korunmasını sağlamak’ olduğunu görüyoruz. Bu konuda 
öngörülen ‘Topluluk i� indeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında kar� ılıklı deği� im, i� birliği ve hareketliliği 
gü� lendirmek’ konusunu saklı tutarak, biz acaba kendi i� imizde bu konuda ne yapabiliriz? Ya da � evre 
konusunda toplumu eğitmek i� in Avrupa Birliği’nin LLP programlarından yararlanabilir miyiz?

Bu konuların belirli bir vizyon � er� evesinde iyi değerlendirilerek, 2011 Çevre Yılı’nın uzun vadede bir 
seferberliğe dönü� türülmesi, � evreyi hoyrat� a kullanmamızın sonunu geti ebilir diye dü� ünüyorum. En 
azından yürekten, öyle olmasını temenni ediyorum.
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(Sayı 19, 23 Ocak 2011)

2011- KKTC’de Çevre Yılı, Türkiye’de KKTC Yılı
Ülkemiz i� in iyi � eyler yapılacağına inanmak isti orum. ‘Çevre Yılı’ ilan edilmi�  olması, konu eğer bütüncül 
bakı�  a� ısı ve ‘stratejik’ bir planlama anlayı� ı ile ele alınırsa, sadece bir yıl değil, toplum olarak her yıl ve 
ya� adığımız her gün � evre bilinci ile hareket etmemize vesile olabilir. Yok eğer sadece birka�  toplantı ya da 
‘Temizlik Kampanyası’ adı al� nda orayı burayı temizlemekle yetinilece se, � ok bir � ey beklememek gerek. 
‘Balık verip karın doyurmak yerine balık tutmayı öğretmek’ tabirini � evreye uyarlayacak olursak, elbe� e 
� evreyi temizlemek i� in seferberlik ba� latalım ama daha da önemlisi ‘Çevreyi temiz tutma, � evreye zarar 
vermeme bilincinin toplumun her bireyine kazandırmak’ temel misyonumuz olmalı.

2011’in ‘Türkiye’de KKTC yılı’ ilan edilmesi ile ilgili basın toplantısını gerek görsel gerekse yazılı medyadan 
izledik. Bu toplantıda iki ülkenin ilgili Bakanlarının sözleri � ok güzeldi ama Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın ‘Kuzey Kıbrıs'ın � ok önemli doğası, tarihi, Türkiye'nin Akdeniz'inde ne 
varsa onu i� selle� ti en insan, doğa yapısı var. Bu zenginliği bir berekete, istihdam kapısına, geli� im kapısına 
kavu� turma konusunda i� birliği yapmak isti oruz.’ sözü acaba nasıl hayata ge� irilebilecek? Biz kendi 
evimizde daha � ok turisti ağırlamaya ne kadar hazırız? Konu ne olursa olsun ‘bütüncül’ bir bakı�  a� ısı gerektiği
ve bunu genel olarak ne yazık ki ba� aramadığımız i� in her iki soruya da olumlu yanıt verilemeyeceğini 
dü� ünüyorum. Ama her � eye rağmen ülkem adına iyi i� ler yapılmasını ümit etmek isti orum.
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(Sayı 20, 13 Şubat 2011)

Günlerdir medyada sürekli olarak tar� � ılmakta olan Ba� kent Lefk � a’nın otobüs terminaline yapılacağı 
söylenen ‘Külliye’ konusundaki dü� ünce ve görü� lerimizi sizlerle daha önce payla� mı� tık ama, ge� en gün 
bir televizyon programına telefonla katılan Belediye Ba� kanı Cemal Bulutoğulları’nın, terminal alanına 
‘Külliye’ değil de ‘Cami ve dükkanlar’ in� a edilmesi ve terminalin de Sur altına ta� ınabileceği konusundaki 
ısrarcı ve agresif ve Yasa tanımaz tavrı, � ehir plancıları ve Lefk � a İmar Planı ekibi ile ilgili mesnetsiz söylemi 
nedeni ile bir kez daha bu konuya değinme gereksinimi duydum.

Külliye’ye kar� ı � ıkmak dini yapıya kar� ı � ıkmak değil. Ancak, böyle bir gereksinimin olup olmadığının doğru 
yöntemlerle belirlenmesi ve yer se� iminin i� in ‘uzmanları’ tarafından yapılması gerektiğinin altını � izmek 
isti orum. Daha sonra yer se� iminin yasalla� ması ve halkın katılım süre� lerinin i� letilmesi i� in yürürlükte 
olan Lefk � a İmar Planı’nın İmar Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca deği� tirilmesi gerekir. Bu süre�  
i� letilmeden verilen her türlü karar ve uygulama su�  te� kil eder. İmar Yasası hilafına ister Belediye Ba� kanı, 
isterse Bakan olsun hi�  kimsenin kendi beğenileri doğrultusunda kentin fiziki yapısı ve imajı ile ilgili önemli 
kararlar alma yetkileri yoktur. Yer se� imi ne denli önemli ise, bu gün kente eklenecek önemli bir yapının 
mimari tasarımı da o denli önemlidir. Alelacele ba� ka bir yer i� in tasarlanmı�  bir projeyi getirip mühür gibi 
Lefk � a’ya vurmak kente yapılabilecek en büyük yanlı� lık olacaktı .

Sayın Belediye Ba� kanı’nın ‘Ben en doğrusunu bilirim. Benim Vizyonum herkesinkinden daha iyidir.’ 
görü� ünü bir kez daha gözden ge� irip, uzakta değil Güney Lefk � a’da eski bir stadyum alanına yapılacak 
iyile� tirme/ enile� tirme projesi i� in Belediye’nin uyguladığı referandum sürecini sorup öğrenmesini 
yürekten diliyorum. Lefk � a’mız demokratik öntemlerle idare edilmeyi fazlasıyla hak ediyor.

Doğrular ve güzelliklerle dolu yarınlar dileklerimle....

Hoş a kalın....
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Dosya I: Kent- Yapısal Çevre- Mimari Ürün: Kavramlar Dünyasına 
Yolculuk
U� ur Ula�   Da� lı, Ercan Ho� kara, � ebnem Önal Ho� kara

(Sayı 01, 21 Şubat 2010)

Ba� larken
Herhangi bir� eye “ba� lamak” zordur; bir� eyin “ilk”i olmak da, ayrı bir sorumluluk yükler insana. İ� te biz de, 
yayınına yeni ba� layan gazete-eki’mizin ilk Dosya’sını hazırlarken bu duygular i� indeyiz. Bu ilk Dosya’mız, 
bundan sonraki dosya konularımızın genel kapsamına değinmek, siz okuyucularımızı belirli kavramlarla 
tanı� tırmak, sizleri “bizim konularımız”ın i� ine � ekmeye � alı� mak, biraz merak biraz ilgi uyandırmak, ve 
sonrasında tüm bu konuları “sizin ilgi alanınıza dahil etmek” üzere kurgulandı. Amacımız, i� inde ya� adığımız 
ve � oğu kez sorunlarıyla boğu� tuğumuz “kentlerimiz” ve hergün gördüğümüz ama üzerinde pek de � ok 
dü� ünmediğimiz “mimarimiz” ve diğer tasarım öl� ekleri üzerine farkındalık yaratmak; bazı önemli olduğunu 
dü� ündüğümüz konulara dikkatlerinizi � ekmek. Umarız ba� arırız...

Kent ve Kenti Ol � turan Parçalar
Kent, bir mekan i� indeki üründen, mekanın kendisine, binaya, binaların olu� turduğu � evre ve binaların 
dı� ında kalan sokak, meydan gibi alanlara kadar geni�  bir perspekti� i� ine almaktadır. Bu bağlamda 
bakıldığında ya� amımızı hergün etkileyen kentlermizin yorumu, kent, yapısal � evre, kentsel mekan, bina, 
i�  mekan ve ürün kavramlarının tanımını, i� lerinde ta� ıdıkları derin anlamları ve onların olu� umuna katkı 
koyan meslek dallarının görev ve sorumluluklarını benimseyerek yapılabilmektedir.

“Kent”, kentin olu� umunu etkileyen “disiplinler” ve “tasarım”, birbirinden ayrılmayan, birbirini bütünleyen 
kavramlardır. Hepimizin sözcük dağarcığı i� inde yer almakla birlikte, aslında kavramsal i� erik ve ili� kiler 
anlamında tam olarak da yerli yerine oturmamı� tırlar zihnimizde. Zaten, bu kavramaların, bilimsel olarak 
da pek � ok farklı tanımlamaları vardır. Çünkü herbirinin kendi ba� ına sahip olduğu derin anlamların 
birbirleriyle ili� kilendirildiklerinde daha da derinle� mesi, olayı karma� ıkla� tırma tadır.

Kavramlarla Tanı� ma 1: Kent ve yapısal çevre, mimari ürün – bina ve mekan
Kavramlarla tanı� manın ilk adımı, kenti alt bil � enlerine ayırarak ayrı ayrı irdelemekti .

Kent ve Yapısal Çevre
Ya� adığımız kentler. Özlemler � ektiğimiz, uzakla� mak zorunda kaldığımız veya ya� arken değerini 
bilmediğimiz veya bizi nasıl etkilediğini, bizim ona nasıl etken olduğumuzu kavrayamadan ya� adığımız 
yerler. Fiziksel bir ya� am ve yerle� me birimi olmanın yanında, aynı zamanda sosyal, kültürel, felsefi, siyasi 
ve ekonomik anlamlar da ta� ıdığını unuttuğumuz yerler. Hi�  dü� ündünüz mü, “kent” ve onun kar� ıt anlamı 
olan “kır” sözcüklerinin nereden ortaya � ıktığını ve bizim önemini unuttuğumuz kentlerimizin i� indeki derin 
anlamların neler olduğunu? Kent ve biz kavramlarının, gerek bireysel gerekse toplumsal olarak birbirine ne 
kattığının, biri-birini nasıl etkilediğinin arkında mıyız?

Mutluluklarımızdan mutsuzluklarımıza, geli� mi� likten gericiliğe, kültürlülükten yozla� maya bütün bu gel-
git kavramlar aslında kent ve biz arasında bir diyalog olduğunu görebiliyor muyuz?
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Kent kavramı, Latince deki “yur� a� lık” (civitas) kavramından türediği; Yunan ve Roma dönemlerindeki 
“kent (polis)” kavramının ardında gizli olan “özgürlük”, “demokrasi”, “hem� ehrilik” ve “siyasal ya� am” gibi 
kavramlarla doğrudan ili� kilidir. Aynı zamanda kent, yenilik, toplumsal deği� me ve � ağda� lık kavramlarıyla 
da ili� kilendirilebilir hem “kurumsal” ili� kileri i� inde barındırır, hem de toplum imgelemi i� inde, “uygarlık”la, 
“aydınlanma”yla özde� le� mi� ti .

Siyasi anlam yükü yanında kentlerin felsefi ve sosyal anlamları da vardır. Kent yönetimlerinde “kamusal 
yur� a� lık ve kentlilik hakları”. Bu da gösteriyor ki kentlerin yönetimlerinde halkın söz sahibi olması, ve 
karar verme süre� lerine katılması yleminin, kent kavramı i� inde olmazsa olmasıdır.

Ya� ayan bir varlık olan kenti, durağan bir olgu olarak kabul etmek, sürekli deği� en bir yapı i� inde 
olacağını gözardı etmek büyük bir yanılgıdır. Kentlerimiz, deği� en ekonomik ve sosyal gereksinimler, 
kültürel beklentile , teknolojik geli� meler, ile� � im � ağının geti dikleri, küreselle� me gibi � e� itli etkenler 
doğrultusunda sürekli bir “deği� im ve dönü� üm” i� erisindedirler. Bu bağlamda her zaman hatırlanması
gereken bir diğer anlam da kentin, oplumsal ve ekonomik deği� imin / dönü� ümün mekanı olduğudur.

Ku� kusuz bu deği� im sürecinde kentler, � e� itli betimlemeleri ve kar� ıtlıkları da yapısında barındırır: 
Geleneksel kent-� ağda�  kent, kırsal-kent, dünya kenti, küresel kent, sürdürülebilir kent, ideal kent, düzenli 
kent-düzensiz kent, ütopik kent, planlı kent-plansız kent...

Bizim toplumumuzda ise en yaygın olarak bilinen, kentlerin fizi sel yapısının olu� turduğu tanım – anlamdır; 
bu da kent dokusunun olu� turduğu yapısal � evredir. Bu � evre, binalar ve binalar arasında kalan tanımlı ya 
da tanımsız bo� lukların bir araya gelmesiyle olu� an ü�  boyutlu bir fizi sel bi� imleni� ti . Bu bi� imleni�  i� inde, 
yapısal (ya da yapıla� mı� ) � evrenin en önemli iki bile� eni, “binalar – mimari ürün” ve arasındaki “bo� luklar 
- kentsel mekanlar”dır.

Mimari Ürün – Bina ve Mekan
Zamanımızın büyük bir � oğunluğunu ge� irdiğimiz ve � oğu kez mimari ürün olarak kar� ımıza � ıkan binalar da 
kent tanımı kadar bir� ok farklı, derin ve karma� ık anlam ve tanımı i� inde ta� ımaktadır; kullanıcılarının ya� am 
aktivi elerini kaliteli ve konforlu sürdürebilmesi i� in yaratılan �  boyutlu formlara sahip mekanlardır aslında.

Bu ürünler, yani binalar havada u� u� an nesneler olmadıklarına göre, bastıkları toprakla, bir ba� ka deyi� le 
yatay anlamda temas halinde bulundukları � evreyle bütünle� erek kente fizi sel, ekonomik ve sosyal bir girdi 
de olu� turmaktadırlar.

Böyle karma� ık bir olu� um i� inde olan mimari ürünleri bir� ok ünlü mimar deği� ik bakı�  a� ılarıyla yorumlamı� tı . 
Bu bağlamda mimari ürün: 

“... ı� ık altında bi araya getirilm �  kütlelerin dahiyane, doğru ve harika oyunudur..” (Le Corbusier)

“...ya� amdır; ya da en azından bi� im haline gelmi�  ya� amdır ve bu yüzden, dün ya� andığı, bugün ya� anıyor 
olduğu, yarın ve daima ya� anacağı i� in, ya� amın en ger� ek tanığıdır / belgesidir.” (Frank Lloyd Wright)

“... i� inde ya� anılan heykeldir.” (Constantin B ancusi)

“... bi� � i olmayan sürekli deği� en bir olgudur.” (Walter Gropius)

Bu tanımların yanında unutulmaması gereken mimari ürünün hi� bir zaman tek ba� ına algılanan bir eleman 
olmadığıdır; daima i� inde bulunduğu mevcut durum, bağlam ve ko� ullara bağlı olarak algılandığı ve fark 
edildiğidir. Burada söz edilen mevcut durum, bağlam ve ko� ullar, hem fizi sel � evrenin (sokak – mahalle – kent 
– ülke – coğrafya) binaya olan etkileri ve yansımalarıdır, hem de, toplum tarafından kendisine verilmi� , sosyal, 
ekonomik ve/veya sembolik anlamlardır. Bunlara ek olarak mimari ürünün tanımlanmasına ve algılanmasına 
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katkı koyan bir diğer etken de, mekanı olu� turan elemanların ve mekan i� indeki ürünlerin bir bütün olarak 
kendilerine özgü duru� larıdır. Bütün i� indedirler ama farklıdırlar.

Kavramlarla Tanı� ma 2: Tasarım
Tasarım... uykusuz geceler, bitmeyen � izimler ve sabır ta� ı olmu�  vücut kütlesi

Kent ve � evre ve bunlarla bağlantılı disiplinleri tanımadan önce bu disiplinlerin can damarını olu� turan 
“tasarım” kavramının derinliklerine inmekte yarar vardır.

Tasarım... Ya� amımız boyunca sürekli bir� eyler tasarlarız. Aslında sürekli ya� amı tasarlarız. Günümüzü ve de 
geleceğimizi tasarlarız. Bu tasarlama olgusu i� inde hedefler koyarız. Çözümler üretmeye � alı� ırız. İ� te böyle 
soyut kavramlar i� inde dola� an ya� amımızı tasarlarız.

Bir de hergün ya� amızı etkileyen ve farkına varmadığımız bir� ok somut tasarımlar vardır. Belki de bir� ok insan 
yoğun ya� am temposu i� erisinde bunun farkına varamaz. Ama tasarımın ne olduğunu ve hayatımı a ne kadar 
etkisi olduğunu görmek aslında o kadar da zor değildir. Sadece etrafını a bakmanız yeterlidir. Tuttuğunu  
bardaktan, kullandığınız bilgisayara, yazmak i� in kullandığınız kalemden, oturduğunuz sandalyeye, � ıktığını  
merdivenden, kullandığınız asansöre, ya� amınızın bir� ok zamanını ge� irdiğiniz ofisini den, kapısını a� ıp 
girdiğiniz evinizden, kaldırımlarında yürüdüğünüz sokağa, ha� a ya� adığınız kente kadar hayatınız i� erisinde ki 
her � ey “tasarım” anlamına gelmektedir, yani bir tasarım ürünüdür.

Tasarımın farklı tanımları yapılması ile birlikte aslında tasarım, ya� amın rengine bir ton eklemekti . Burada 
önemli olan “farklı” bir ton eklemektir; aynı tonu eklemek bir tasarım olamaz. Bu anlamda bakıldığında 
tasarım, yaratıcılık ve aklın bir sentezi sonucu olu� tuğu zaman, ya� am i� inde farklı bir tona dönü� ür. Bu 
farklılık ba� langı� ta ütopik dü� üncelerle yola � ıkılarak ger� ekle� ebilir. Ya� am sınırlarını geni� leterek soyutu 
somuta yani masalı ger� eğe dönü� türmekti . İ� te bu anlamda bakıldığında ger� eğe dönen bu masal bizim 
hayatımı dır.

Tasarımda, ya� amımıza farklı bir ton ekleyecek olan tasarlama sürecinde yer alacak olan tasarımcı kim 
olursa olsun her zaman ortak bir hedef vardır; bu da, ortaya � ıkacak olan “üründür”. Ürün, her tasarımda 
kavramsal olarak aynı fakat i� erik olarak farklıdır. Örneğin, mimari tasarımda süre�  sonunda ortaya � ıkacak 
ürün bir bina ya da bina grubu iken, endüstriyel tasarımda bu ürün bir obje ve kentsel tasarım öl� eğinde 
bir kentsel mekan olacaktı .

Güne ba� ladığımız andan tüm gün boyunca i� i� e olduğumuz, tasarım dünyası i� inde bir� ok farklı tasarım 
boyutu - disiplini söz konusudur. İnsan – � evre – mekan ili� kisi bağlamında bakıldığında büyük öl� ekten 
kü� ük öl� eğe doğru gidilecek olursa, bu boyutlar Kentsel Tasarım, Mimari Tasarım, İ�  Mekan Tasarımı ve 
Endüstriyel Tasarım olarak gruplanmaktadır.

Öl� eği ne olursa olsun tasarımı ger� ekle� ti ebilmek i� in – yeni bir ürün ortaya koyabilmek i� in bir takım 
aktivi eler zincirine ihti a�  vardır. Bu aktivi eler zincirine “tasarım süreci” denmektedir. Tasarım süreci, en 
genel anlamıyla 5 adımda ger� ekle� mektedir:

1) Problemin tanımlanması: Tasarım sürecindeki ilk a� ama, � ok girdisi olan problemi tanımlamak yani 
� özümlenmesi istenilen konunun (projenin) ne olduğunu tam olarak anlama ve onu benimseyebilmekti . 
Problemi tanımlarken önemli olan projenin sınırlarını zorlamak, daha önce yapılmı�  tanımlar dı� ında o 
projeye özgün tanımı yakalayabilmekti .

2) Bilgi toplama ve analiz: Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problemin her 
girdisine bağlı bir� ok bilgi toplayabilmek ve bu bilgileri analitik bir dü� ünce sistemi i� inde değerlendirmeye 
almaktı .
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3)Yaratıcılık ve bulu� : Tasarımcı, konu ile ilgili ara� tırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamı� sa ve bunları 
değerlendirebiliyorsa yaratıcılı a ula� ılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir. Yaratıcı ıkta iki 
a� ama olduğu söylenebilir. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında “dı� avurumcu yaratıcılık” a� amasındadır. 
Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hal  getirildiğind  ise “üretken yaratıcılık” � amasına ge� ilmi�  olur.

4) Çözüm bulma: Yaratıcılık ve bulu�  süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların ara� tırılmasına
yönelik � alı� maları i� erir. Çözüm bulma ise bu olasılıklar hakkında bir karara varılarak, ara� tırmanın sona 
erdirilmesidir. Çözüm olarak se� ilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı p ojeler halinde hazırlanır.

5) Uygulama: Tüm a� amalardan ge� mi�  olan tasarımın ger� ekle� tirilme a� amasıdır. (http:// ww.
serdarkalkan.com/tasarim.htm)

Dü� ünce ve kalem arasındaki ili� ki ile ortaya � ıkan tasarım süreci, kentin, yapısal � evrenin ve mimari ürünün 
olu� umunu sağlamaktadır. Tüm bu farklı öl� ekteki tasarım eylemleri, kendi aralarında yoğun etkile� im 
i� indedirler; � özülmesi gereken probleme bağlı olarak birbirleriyle ardı� ık, bazan e�  zamanlı, ancak her 
zaman bir kavramsal ana fikir - onsept � er� evesinde ele alınırlar.

Disiplinlerle Tanı� ma: Kentsel Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel 
Tasarım

Kentsel Planlama
Kent ve Tasarım kavramları biribiri i� ine karı� ınca bunların � atısı olan bir disiplin ortaya � ıkmaktadır: 
Kent(sel) planlama. Tasarım ve planlama � ok farklı kavramlar olmakla birlikte karı� tırılma tadır. 
Kentsel planlama, toplumsal ve ekonomik gereksinimleri göz önünde bulundurarak kentlerin fizi sel 
gereksinimlerinin bi� imlenmesine bir yön vermekle ilgili sorunlarla uğra� an bir bilim, bir sanat ve bir uğra�  
alanıdır. Kenti durağan değil dinamik ve karma� ık bir sistem olarak ele aldığımızda, kentsel planlamanın 
da, durağan toplumlarla değil dinamik ve karma� ık toplumsal sistemlerle ilgili olduğu iddia edilebilir. Bu 
noktadan hareketle kentsel planlama, disiplinlerarası bir � alı� ma � er� evesinde yürütülmesi gereken bir 
kararlar ve politi alar bütünü olarak da ele alınabilir. Yani bu tanım kentsel planlamanın tek bir noktada ele 
alınamayacağı, farklı teknik elemanlarla yapılabileceği ortaya � ıkmaktadır.

Buradan anla� ılacağı gibi kentin � atısını olu� turan planlamanın bütüncüllük özelliği vardır. Bunun anlamı, 
kentsel planlama � alı� malarının ürünü olan kent planlarının, kente fizi sel bir olgu olarak bakarak sadece 
toprak kullanımının denetimi değil kentin ekonomik, toplumsal, kültürel ve doğal-ekolojik � evresiyle ili� kin 
konularında da � özüm arayı� ları i� inde olmalarıdır. Kısacası kent planlama, kentin denetiminde olmazsa 
olmaz bir disiplindir.

Kentsel Tasarım
Uzmanlar kentleri ele� tirir en kentsel tasarım eksikliğinden bahsederler sürekli olarak. Kentlerimizin 
olu� umundaki ana problemin, planlama eksikliği yanında, tasarlanmadan olu� ması olduğu vurgulanmaktadır. 
Peki bize uzak olan bu disiplin nedir? Neyi i� ermektedir? Kentsel tasarım, birden fazla anlam i� eren bir if 
adedir. Bu terim bazen farklı iki disip lin olan mimarlık ve planlamayı, bazen kentlerin yapılarını ve niteliklerini 
ifade et mek, bazen de kentsel geli� imi, kentsel yapının � ekillendirilmesi ve yönetilmesini i� eren karma� ık 
bir yöntemi ve süreci tanımlamak i� in kullanılmaktadır. Konunun bu kadar kompleks olmasının nedeni, 
kentsel tasarımın geli� meye devam eden yeni bir disiplin olmasıdır.

En basit tanımlamasıyla kentsel tasarım, yapısal � evrede kaliteyi elde etme i� lemidir. Bu tanım, yapıla� mı�  
� evrelerin kendi bağlamlarına ve orada ya� ayan insanların ihti a� larına özen gösterilerek yaratılması,
yeniden olu� turulması, değerinin arttırılmas ve yönetilmesi görsel, fonksiyonel, ekolojik ve � evresel 
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boyutları olan pek � ok i� lemi kapsar ve dolayısıyla pek � ok ki� iyi ilgilendirir.

Uygulamada da kentsel tasarım terimi, bir binanın veya kü� ük öl� ekli bir alanın iyile� tirilmesi i� in yapılan 
tasarımlar, yeni bir yerle� im bölgesinin tekliflerinin hazırlanması, bir metropol alanı olu� turulması i� in 
tasarım stratejileri belirlenmesi gibi bir � ok farklı boyu� aki tasarım eylemlerini kapsamaktadır.

Günümüzde kentlerin fizi sel, ekonomik ve sosyal boyutlarını ele alan dört tür � ağda�  kentsel tasarım 
uygulamasından söz edilebilir. Bunlar, kentsel geli� im tasarımı, tasarım politi alarının yönlendirmesi ve 
kontrolü, kamusal alan tasarımı, ve toplumsal kent tasarımıdır.

Bu tanım i� inde söz edilen aktivi enin ne öncesi ne de sonrası vardır, ve bu bağlamda � oğunun gözünde 
mimarlık, � ok kısa bir zaman dilimi i� ine sıkı� tırılm �  bir faaliye�� .

Oysa mimarlık � ok geni�  bir zaman dilimi i� inde ger� ekle� tirilebilecek, farklı boyutları olan, “bina ve mekan 
tasarlama” sanatı ya da bilimidir. Bir ba� ka deyi� le mimarlık, bilim, sanat ve teknolojinin entegrasyonudur.

Mimarlık bir Sanat eseridir. Çünkü orjinal bir resim yapmak, bir � iir yazmak, bir beste yapmak, vb. gibi 
orjinal bir eser – bina/ mekan ortaya koymaktı .

Mimarlık bir Bilimdir. Çünkü yaratılan eser – bina, yeni bir kuramı ortaya koymakta ya da bir hipotez 
üzerinden geli� mektedir.

Mimarlık bir Teknolojdir. Çünkü teknik bir problem olarak da nitelendirilen eseri- binayı yeni ve � ağda�  
yakla� ımlarla � özümlemekti .

Ancak mimarlık, sanat, bilim ve teknoloji yanında, � ok daha kapsamlı tanımları da i� erir. En eski � ağlardan 
günümüze mimarlığın � e� itli tanımları yapılmı� , mimarlık üzerine türlü söylemler ve yorumlar geli� tirilm � ti . 
A� ağıda sıralanan bir dizi mimarlık tanımı, mimarlığın farklı ele alını� larını örneklemek a� ısından anlamlıdır.

Antiki e’den bu yana, Augustus döneminin ünlü Romalı mimar ve mimarlık kurmacısı Vitrivius’un, özgün 
bir mimari için varlı� ını � art ko� tu� u üç temel ö� e, aradan ge� en zamana ve � e� itli kavramsal � alkantıla a, 
farklıla� malara, � e� itlenmelere rağmen, temelde ge� erliliğini korumaktadır. Vitrivius’un ba� arılı bir mimari 
i� in gerekli olduğunu saydığı ü�  temel faktör, sırasıyla: sa� lamlık (firmi as), fayda / i� e yararlık (utili as), 
ho� luk / çekicilik / zarifli  (venustas)’dir. Daha sonra Rönesans dönemine gelindiğinde, o dönemin ünlü 
mimar ve kuramcıları, Alberti ve Palladio’nun da bu ü�  assal öğeyi benimsedikleri gözlemlenmektedir. Ancak 
bu dönemdeki ele alı� ta, kavramların sıralanı� ında bir farklılık gözlemlenmektedir. Rönesans mimarları 
i� in “comodita’, perpetuita’, bellezza” ü� lemesi, yani kullanı� lılık / uygunluk, süreklilik / kalıcılık, güzellik 
kavramları ge� erli olmu� tur.

Bu kavramları bugün irdelediğimizde, Vitrivius’un utili as, İtalyan Rönesansı’nın “comodita” diye adlandırdığı 
kavramın kar� ılığı fonksiyon / i� lev’dir. Diğer kavramların bugünkü bakı�  a� ısı ve diliyle kar� ılıkları ise 
strüktür + konstrüksyon ile sanatsal de� er / estetik � r.

Yakın tarihimizde ise mimarlığın tanımı yapılırken farklı boyutlara odaklanarak

deği� ik noktalara vurgular yapılmı� tı . Buna göre mimarlık;

“... mekanı organize etme sanatıdır; onun i ade yöntemleri strüktürdür.” (August Perret)

“... milletlerin i� idir.” (John Ruskin)

“...belirli bir toplumun ger� ek ihti a� larıyla imkanları � er� evesinde, o toplumu ilgilendiren faaliyetleri duygusal 
yönden de destekleyerek barındırabilecek nitelikte mekan düzenleri olu� turma becerisdir.” (Bülent Özer)
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“... fizi sel bir sanat ve insan ve � evresi arasındaki kar� ıtlığı � özme eylemidir. (Ralph Rapson)

Bu farklı tanımlar incelendiğinde, mimarlığın � ok boyutluluğu, ba� ka bir deyi� le mimarlığın geni�  kapsamı 
ortaya � ıkmaktadır. İ� te bu a� ıdan bakıldığında mimarlık, Ya� amsal... Sosyal... Fiziksel... Organizasyonel... 
Strüktürel... Konstrüksyonel... Sanatsal... Çevresel... Ulusal... Evrensel... İdeolojik... Süreklilik... Ekonomik... 
Kültürel... Bilimsel... Eğitimsel... İl � � imsel... gibi bir� ok farklı boyut ve kapsamı i� ine almaktadır.

Çok boyutlu kimliğe sahip olan mimarlığın ortaya � ıkı� ı, “ya� amı düzene sokma” gereksinimiyle geli� mi� ti . 
Ya� amı kolayla� tırma, karma� ık bir dünyayı ki� iye özel renklere büründürerek düzeni sağlama yani özgün bir 
mimari yaratmak temel � ıkı�  noktası olmu� tur.

Tarihin derin felsefeleri i� inden bugüne gelindiğinde, sanatsal değer ve estetik kavramlarına sahip mimarlığın, 
fonksiyon ve strüktür � özümlemeleri yanında insan etkinliklerini i� inde barındıran form ve mekanın 
organizasyonu olduğu vurgulanabilir.

Mimarlık mesleğinde, mimar; mevcut ko� ullara, eldeki verilere ve ihti a� lara bağlı olarak, teknik, strüktürel, 
konstrüksyonel, iklimsel, vb. problemleri, esteti  ve ekonomik yollarla � özerek, orjinal / daha önce in� a 
edilmemi�  bir mekan, form, bina tasarlar / ortaya � ıkarır.

İ� te bu noktada mimarlık kağıda bir iki � izgi � izilmesinin ötesinde, bir problem � özme ya da tasarım 
sürecidir. Mimari tasarım süreci sonunda, kullanılabilir mekanlar yaratmak amacıyla fizi sel � evrenin yapısı 
bi� imlendirilir ve yukarıda bahsedilen tüm kavramlar bu sürecin i� ine katkı koyar.

İç Mimarlık – İç Mekan Tasarımı
Üst satırlada anlatılm ya � alı� ılan mimarlık, tüm bina olgusu ile ilgilenirken i�  mimarlık i�  mekana 
odaklanmaktadır. Bina bütününü olu� turan mekanlar insan ya� amında en az bina kadar önem ve anlam 
kazanmaktadır. Zamanımız � oğu bir takım sınırlarla tanımlanmı�  alanlar i� inde ge� mektedir. Bu alan bizi 
zaman zaman huzur verirken bazen huzursuzluğa neden olmaktadır. Neden huzursuzdur sorusunun i� indeki 
a� ıklamaları ise genel olarak bilemeyiz: Mekanın rengi mi, kapalılığı mı? Kendimize ait bir� ey bulamamak mı?

Mekanı ya� anır kılan onu kullanan bireylerdir ve mekanlara ya� anmı� lığını veren de bu bireylerin olu� turduğu 
kimliğin mekanlara aktarımıdır. I� mimarlık, yapıla� mı�  � evrenin i�  mekan tasarımı konusunda yoğunla� an � ok 
yönlü bir uzmanlık dalıdır. Perde se� imi ve mobilya kararı dı� ında � ok derin anlamları ta� ıyan bir disiplindir. 
Her türlü yapının (konut, konaklama mekânları, tarihi mekânlar, ti ari mekânlar, sosyal yapılar vs.) i�  mekân 
ve yakın � evresinin, i�  veya dı�  mekân mobilyalarının, ha� a mekânda yer alan, mekânın kimliğini yansıtacak 
ürünlerin (logo, amblem, ambalaj, servis ürünleri vs.) tasarlanması gibi yaygın bir alanı kapsar. Daha konforlu, 
daha estetik olanı arama � abasında günlük ya� amlarımızı ge� irdiğimiz i�  mekanların, ya� am � evrelerimizin 
istek ve gereksinimlerimize göre tasarlanmasıdır. İ�  mimarlık mekâna anlam ve kimlik katma sanatıdı .

Deği� en ve geli� en tasarım dünyasında, teknoloji ve malzeme � e� itliliğinin fazlalığı göz önüne alındığında 
uzmanla� ma ka� ınılmaz bir olgudur. Aynı zamanda kullanıcısı henüz belli olmadan ortaya � ıkan binalar, iskan 
ruhsatı alınmı�  olsa bile henüz bitmemi�  olarak kabul edilir. Özellikle bu tür binalar, i�  mimarlığın öneminin 
daha iyi anla� ılmasını sağlamaktadır.

İ� mimarın görevi, gereksinimler doğrultusunda alan analizi; tasarım kararları; projelendirme; malzeme 
kararları ve detaylandırma; modelleme; sunma; uygulama; ve üretim konularına yönelik bir � alı� mayla, 
doğru mekanlar ortaya koymaktı .

Mekan, i� inde ya� ayanların gereksinimlerini kar� ılayabildiği ve en temel biyolojik ihti a� larından, en üst 
düzeydeki hazlarına kadar geni�  bir yelpazeyi olu� turabildiği oranda değer kazanmaktadir. Bu bağlamda, 
insanca ya� anılası mekanlar, i�  mekan tasarımı uzmanlarınca, yani i� mimarlarca, deği� ik a� ıların göz 
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önünde bulundurulup değerlendirilmesiyle kurgulanabilir. Mimari mekan, mevcut bina verilerine ek olarak 
mekan algısında büyük önem ta� ıyan tüm etkenlerin (aydınlatma, akustik, renk, doku, mobilya, malzeme, 
vs.) yanında, mekan fonksiyonu, ve kullanıcı profili gibi a� ıların da ele alınması ve uygun organizasyonun 
yapılmasıyla kurgulanır.

İ�  ve dı�  mekan kavramları birbirinden bağımsız değil aksine i�  i� edir. Bu nedenle i� mimarlık sadece 
binaların i�  � özümleriyle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda i�  mekanın dı�  mekanla bütünle� mesini sağlayacak 
bi� imde bina yakın � evresine yönelik gerek yarı-a� ık gerekse a� ık mekanlara yönelik � özümlerle de uğra� ır.

Deği� en kullanıcı veya ya� am bi� imleri nedeniyle, mekan gereksinimlerinin sık deği� mesi, daha da önemlisi, 
ya� amın tüm safhalarında i�  mekanlara gereksinim duyulması nedeniyle i� mimarlık geni�  bir uygulama 
alanı da vardır; yoktan var edilen tasarımlar yapmakta veya varolan mekanların yenilenmesi ya da i� lev 
deği� ikliği gerekti en tasarımlarda, bireysel olarak da geni�  bir alanda � alı� ma olanağı bulabilmektedir. 
Örneğin, vitrin; fuar-sergi; � ar� ı; sahne-ekran; yat, u� ak veya benzer hareketli i�  mekan tasarımı; ya da 
mobilya tasarımcılığı yanında mobilya veya modüler in� aat gibi...

İ�  mekan tasarımları güzel sanatların gerekti diği plastik değerleri i� erirken; aynı zamanda psikolojik (estetik,
beğenme, davranı�  ya� ayı�  bi� imi, kültürel seviyesi vs.) ve fizi sel mekan konforuna yönelik (sıcaklık, nem, 
ı� ık, ses vs.) fizi sel � evre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma, vb. mekan kalitesine yönelik � özümleri, 
uygun malzeme ve yapım sistemleriyle de entegre etmektedir.

Endüstriyel Tasarım
Kent, bina, mekandan hareket ederek geldiğimiz son nokta objedir. Tasarım bütünü i� inde bakıldığında en 
kü� ük obje mekanı, mekan binayı, bina kenti etkilemektedir. Bu anlamda bakıldığında tasarım ürünü olan 
obje de en az bina kadar önem ta� ımaktadır...

Günlük haya� a kullandığımız ve seri üretim yöntemi ile üretilen, neredeyse tüm nesnelerin tasarımını 
kapsayan Endüstri Ürünleri Tasarımı (Endüstriyel Tasarım), nesnelerin tasarımında i� levsel gereksinimlerin 
yanı sıra insan, teknoloji, üretim öntemleri, vs ile ili� kin etmenleri de göz önünde bulundurur.

Endüstri Ürünleri Tasarımı hızla geli� mektedir. Günümüzde her � e� it sanayinin geli� mesinde donanımlı 
Endüstri Ürünleri tasarımcıların rolü inkar edilemez. Artı  tüm sanayi dallarında üreticiler dünya pazarında var 
olabilmek ve ba� ka üreticil rle rekabet edebilmek i� in tasarımcıların yaratıcı fikirlerin  ihti a� ları olduğunun 
farkındalar. Bu nedenle de günümüzde Endüstriyel tasarımcılar sanayinin � e� itli dallarında � alı� maktadırlar.

Toplum i� inde, özellikle de ya� adığımız coğrafyada, “mimarlık nedir?” sorusuna, her bireyin vereceği bir 
cevap vardır. Bu cevaplar i� inde maalesef en yaygın olanı, mimarlığın, “mimarın mal sahibinin isteklerini 
kağıda � izme aktivi esi” olduğunu ifade eden tanımdır. Bu tanım i� inde söz edilen aktivi enin ne öncesi ne 
de sonrası vardır, ve bu bağlamda � oğunun gözünde mimarlık, � ok kısa bir zaman dilimi i� ine sıkı� tırılm �  
bir faaliye�� .Tasarım bazen var olanın iyile� tirilmesi veya geli� tirilmesine yönelik olabilir; geli� tirme yeni 
pazarlar bulmak veya i� levsel bir sorunu gidermek i� in de olabilir. Bazen de yeni bir i� lev i� in yeni bir nesne 
tasarlamak gerekebilir. Bunu örnek olarak ilk cep telefonları veya ilk lap top tasarımları gösterilebilir. Her iki 
durumda da genel olarak ama� , var olan durumu geli� tirip daha iyi bir seviyeye ta� ımaktı . Ayrıca tasarım 
disiplininin özündeki yaratıcılık  yenilik� ilik olarak kendisini gösterir. Bir problemin tanımdan yola � ıkarak, 
yapılan uygulamaya tasarım denebilmesi i� in geli� tirilen � özümün daha önce var olmaması gerekir. İ� te bu 
yenilik� ilik her adımda daha rahat, daha güzel, daha kullanı� lı, kısacası daha iyi bir hayat, daha iyi bir ya� am 
ve dünyaya götürebilir bizi.

Endüstri Ürünleri Tasarımı hızla geli� mektedir. Günümüzde her � e� it sanayinin geli� mesinde donanımlı Endüstri 
Ürünleri tasarımcıların rolü inkar edilemez. Artık tüm sanayi dallarında üreticil r dünya pazarında var olabilmek 
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ve ba� ka üreticil rle rekabet edebilmek i� in tasarımcıların yaratıcı fikirl rine ihti a� ları olduğunun farkındalar. Bu 
nedenle de günümüzde Endüstriyel tasarımcılar sanayinin � e� itli dallarında � alı� maktadırlar. Artık endüstri ürünleri 
tasarımı mesleğinin günlük hayatımızı belirlemede � ok daha belirgin rollere bürüneceği bir döneme girdiğini de 
söyleyebiliriz. Bu rolleri kısaca � öyle sıralayabiliriz: Geli� tirilen yeni enerji kaynaklarının ihti acı olan yeni ürün 
konseptleri, insanlığın ve gezegenimizin yeni sorunları, ulusal ekonomilerin global kriz ortamında yeni üreti  
tanımlarına olan ihti acı gibi uzayan listedeki her bir maddede gözler ister istemez endüstri ürünleri tasarımı 
pratiğin  yöneliyor. Fakat deği� im trendleri ne olursa olsun, endüstriyel tasarımı a� ıklayan tek bir büyülü kelime var: 
“Yeni”. Bu yüzden bir kez daha tasarımcılar yeni insanı, yeni bir geleceği ve yeni bir dünyayı bulmaya tanımlamaya 
� alı� ıyorlar. Ve bu yüzden endüstriyel tasarımın bir ‘meslek’ değil ‘ya� am bi� imi’ olduğunu vurgulamaktayız.

Kent, Çevre ve Meslek İli� kisi İçinde İdeal Durum
Sağlıklı ve ya� anabilir, ya� am kalitesi yüksek kentler hepimizin özlemidir – değilse de, olmalıdır. Fiziksel, � evresel, 
sosyal, ekonomik ve kültürel zenginliklerle donatılm �  kentlerde ya� ayabilmenin ko� ulu ise, yukarıda kısaca 
tanımlamaları yapılan, birbirlerinden farklı ama birbirleriyle ili� kili ve bütünleyici olan “planlama” ve farklı 
öl� eklerde “tasarım” eylemlerinin doğru süre� lerde uygulanmasından ge� er.Ya� anabilir, ya� am kalitesi yüksek 
kentsel � evrelerin olu� umu, öncelikle bunu talep eden “bilin� li bir toplumsal yapıyı” gerektiri . Yalnızca “toplumun 
bilin� li bireyleri”, ya� adıkları � evre kalitesinin artırılması yönünde ilgili kesimler üzerinde bir baskı olu� turabilir. Bu 
baskı, doğallığıyla, kentlerimizin doğru yapılandırılması, planlı geli� mesi, ya� adığımız � evrelerin iyi tasarlanması 
adına zorunlu bir “siyasi irade” olu� masını sağlayacaktı .

Kentler planlanmalıdır; bir ba� ka deyi� le, planlı geli� melidir. Kent planları, geli� imi kısıtlamaz, belli öngörüler 
doğrultusunda, geleceğe yönelik olarak düzenler. Siyasal düzeyde “sürdürülebilir kalkınma” hedefl rine yönelik 
alınacak kararlar ve hazırlanacak ülkesel (fiziki) planlar doğrultusunda kent plancıları; sosyologlar, ekonomi 
uzmanları, kentsel tasarımclar, mimarlar, vb. gibi ilgili diğer meslek gruplarıyla birlikte, disiplinlerarası bir 
� alı� ma yöntemi i� inde kentlerin imar planlarını yapmalıdırlar. Bu planlar yapılırken, stratejik planlama anlayı� ı 
benimsenmeli; kentlerin � evresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir ya� am � evreleri olabilmesi adına, 
doğru veriler temel alınarak, belirli bir vizyon ve senaryo � er� evesinde geli� tirilecek stratejiler ile, bu stratejilere 
ula� mada kullanılacak eylem planları hazırlanmalı; bu eylemleri ger� ekle� ti ecek aktörler ve finans kaynakları 
belirlenmeli ve uygulamaya konmalıdır.

Planlar yapılırken, eldeki kaynakların doğru kullanılması da önemlidir. Ortaya � ıkacak olan ürünün ba� arısı, 
kaynakların verimli ve etkin kullanılmasıyla da doğrudan ilgilidir. Kentlerin bir par� ası olan ya� am � evrelerinin 
kalitesine yönelik olarak, imar planları, kentsel tasarım rehberleriyle desteklenmeli, kentlerde yer olan “özel” 
alanlar i� in (örneğin tarihi � evreler, kent merkezleri, doğal koruma alanları, kent meydanları, vb.) kentsel tasarım 
projeleri hazırlanmalıdır. Kentsel öl� ekli bu tasarım eylemi i� inde de farklı disiplinler bir arada � alı� malı, farklı tasarım 
öl� ekleri devreye girmelidir.

Kentlerin en göz önünde bulunan elemanı binalar ise, sözü edilen tüm planlama ve kentsel tasarım � alı� malarını 
temel alarak, mevcut fizi sel, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamlar i� inde, doğru tasarım ve uygulama 
süre� lerinden ge� irilerek kentlerimize “pozitif girdi” olu� turmalıdır. Bu ama� la, mimari ürünün ortaya � ıkmasında 
en önemli görevi üstlenen mimarlar, ve i�  mekanın kurgulanmasında mimarla birlikte rol alan i�  mimarlar, tüm 
yaratıcılıklarını ortaya koyarak, olanakları doğru kullanma beceresi i� inde en ba� arılı mimari ürünü ortaya 
� ıkarmak i� in � aba göstermelidirler. Yeni bir tasarım yapılırken i� mimara ba� vurmak i� in mimari tasarımın 
bitmesi beklenmemeli, ideal olarak en iyi sonu�  mimar ve i� mimar birlikte � alı� tığında alınmaktadır. Mimari 
tasarım tamamlandıktan ve ha� a kaba in� aat bi�� ten sonra i�  mimara danı� ıldığında ge�  kalınmı�  olunur. 
Özellikle elektrik ve mekanik projeler sonu� lanmadan i�  mekan tasarımı da ortaya � ıkmı�  olmalıdır.

Bu resim i� inde, kent plancılarına, kentsel tasarımcılara, mimarlara ve i�  mimarlara, doğru yer ve zamanlarda 
peyzaj mimarları, endüstriyel ürün tasarımcıları ve mühendisler de destek olmalıdır. Tüm disiplinler, kendi 
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görev ve sorumluluklarını belli etik kurallar i� inde yerine getirmelidi . Çağda�  ve daha iyi ya� anabilir kentler 
yaratabilmenin sırrı, doğru planlama ve tasarım süre� lerini takip etmekten ge� mektedir.

Kuzey Kıbrıs Özelinde Tespitler-Öneriler
Yukarıda tanımlanan � er� eve i� inde Kuzey Kıbrıs özelini değerlendirerek dosyamızı sonlandıracağız. Aslında bu 
değerlendirme � ok kısa da sürebilir. Bir üst satırla da belirtilm kte olan “ideal durum” Kuzey Kıbrıs’ta mevcut 
değildir! Peki ama neden? ......... Hadi hep birlikte dü� ünelim!

Kuzey Kıbrıs üzerinde ciddi bir plansızlık sorunu var. Doğru mu? Evet!

1989’da yürürlüğe giren mevcut yasada belirtilm �  olmasına rağmen “ülkesel fizi  plan” 20 yıl i� inde hazırlanmı�  
mı? Hayır!

Ülkenin bir “ulusal sürdürülebilir kalkınma planı” var mı? Yok!

1989’dan beri imar yasası yürürlükte olmasına kar� ın, ba� kent Lefk � a hari� , kentlerimizin imar planları var mı? 
Yok!

Peki plan yapılması gerektiği bilinmiyor mu? Biliniyor, ama bunu ger� ekle� ti ecek irade olu� muyor! Neden 
olu� muyor?Rant edi� esi! Siyasi irade eksikliği! Bireysel

yararların toplumsal yararın önünde olu� u! Uzun vadeli � özümler yerine kısa vadeli pansuman � özümlerin – 
emirnameler gibi - daha fazla talep görüyor olması!

İyile� meye yönelik toplumsal talep ve baskı var mı? Hayır! En bilin� li kesimler olarak dü� ünülebilecek meslek 
odaları ve eğitim kurumlarından, ve/veya aydın � evrelerden dahi bu yönde etkili bir talep gelmiyor. Kuzey Kıbrıs 
toprakları üzerinde, sermaye (kaynaklar) yetersiz; mevcut sermaye (finansal kaynaklar, doğal kaynaklar, bilgi, i�  
gücü, vb. gibi kaynaklar) ise verimli kullanılmıyor. Yasalar - yönetmelikler yetersiz, eski; olanlar da zaten doğru ve 
yeterince uygulanmıyor. Daha ya� anabilir, kaliteli ve konforlu ya� am � evreleri i� in, yukarıda tanımlanan türden 
bir ideal duruma ula� abilmek, i� in mutlak sure� e bir stratejik plana ve bu plana bağlı uygulamalara ihti a�  
vardır. Tabi bu bütün i� inde, herkesin görevinin veya mesleğinin sorumluluklarını yerine getirmesi d  ba� arı i� in 
� ok önemlidir.

Siyasi irade aslında bir� ok ki� i tarafından mimarlık anlamında bilin� lenmesi ve bu konularda hem siyasilere 
yönelik hem de mesleği uygulayan profesyönellere yönelik “kaliteyi talep eden” ve bunun i� in baskı olu� turan 
noktaya gelmesi en önemli noktadır.

Bölgesel ve ulusal anlamda, zor ko� ullarda, kıt kaynaklarla mücadele edilmeye � alı� ılıyor aslında. İ� te bu 
noktada, planlama ve tasarımdaki yaratıcı ık, bilgi ve deneyim bir o kadar daha önem kazanıyor. Ger� ekte bunları 
ger� ekle� ti ebilecek insan potansiyelimiz var, üniversitelerimiz ciddi bir potansiyel; ama bu potansiyelleri de 
doğru ve yerinde kullanamıyoruz. Ne yazık ki, bireyler ve toplum olarak, yıllardır � özüm bekleyen Kıbrıs meselesi 
gündemin birinci sırasını o kadar uzun süreli i� gal ediyor ki, bu Dosya kapsamında ele almaya � alı� tığımız (ve 
bundan sonra da � alı� maya devam edeceğimiz) bu ve benzeri konular, toplum gündeminde yeterince öne 
� ıkamıyor, tar� � ılamıyor. Vatanda�  bu konularla ilgili � ok az dü� ünce üreti or veya beyan ediyor...Oysa ya� adığımız 
� evrelerin geli� imine katkı koymak hem vatanda� lık hakkımız, hem de görevimiz....

Daha ya� anabilir � evreler dileklerimizle...bir sonraki Dosya’da bulu� mak üzere...
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Dosya II: Kuzey Kıbrıs’taki Yasal Çerçevenin Yapıla� mı�  Çevrenin 
Olu� umuna Etkileri ve Ortaya Çıkan Sorunlar
Naciye Doratlı, Ercan Ho� kara, � ebnem Önal Ho� kara

(Sayı 03, 21 Mart 2010)

MekanPerest’in bu sayısındaki 2. Dosya’mızda, Mimari ve Kentsel Çevremizin olu� umunda hangi faktörlerin 
etkin olduğunu, önce genel olarak daha sonra da kendi ülkemiz kapsamında mercek altına alacağız; öncelikle 
kentlerimizde ve ayrıca kentler dı� ındaki kırsal alanlarda, dağlarda, tepelerde, deniz kenarlarında, � ehirlerarasındaki 
yol kenarlarında ortaya � ıkan yapıla� madaki sorunlara dikkatinizi � ekmeye � alı� acağız. Sorunların bir� ok nedeni 
olmakla birlikte, yasal � er� evedeki eksiklikler veya yasaların gerektiği bi� imde uygulanmaması, ge� tiğimiz birka�  
ay i� inde ya� anan Güzelyurt, Girne ve Lefk � a’daki sel felaketleri gibi hayati sorunlara neden olduğu i� in, bina 
öl� eği ve kent öl� eğindeki yapıla� maya temel olan yasaları da ayrıca irdelemeye � alı� acağız.

Mimari ve Kentsel Çevrenin Olu� umunu Neler Belirliyor?
Günümüzde, deği� en dünya ko� ulları ve ileri teknoloji sayesinde, � ok yönlü hareketlilik ve gerek medya gerekse 
internet aracılığı ile bilgiye eri� imin sağladığı olanaklarla hepimizin kendi ülkemizdeki ve de ba� ka ülkelerdeki mimari 
ve kentlerle ilgili bir fikrimiz vardır. Niye farklı ülkelerde ve ha� a kendi ülkemizin farklı kö� elerinde farklı mimariler veya 
farklı kentler vardır? Hi�  dü� ündünüz mü?

Do� al, Sosyo- ekonomik ve kültürel Faktörler + Teknoloji
Bu farklılıklara neden olan faktörlerin ba� ında topoğrafya, toprak yapısı, bitki örtüsü, su ve iklim ko� ulları gibi doğal 
özellikler ve ko� ullar gelir. Arazinin eğimli ya da düz olmasına, iklimin zorlu kı�  ko� ulları ya da yazların � ok sıcak olmasına 
bağlı olarak mimaride ve de kentlerin yapısında farklılıklar gözlemlenir. İskandinav ülkeleri, orta Avrupa ülkelerinde kı� ın 
yoğun karıyla ba�  edebilmek i� in eğimli � atılar kullanılırken, sıcak iklimlerde düz � atıların � oğunlukta olduğu görülebilir. 
Bir kentin deniz kenarında olması, ya da i� inden nehir ge� mesi de bu kenti aynı ülke i� indeki ba� ka kentlerden bile 
farklı kılar. Paris’in ortasından ge� en Sen nehri, ‘Altın Şehir’ olarak isimlendirilen Prag’ın i� inden ge� en ve bir sanat 
eseri olan Karl köprüsü gibi köprülerle süslenmi�  Vltava nehri, bu kentlerin özel olmalarında önemli rol oynarlar. Bir an 
i� in İstanbul’u dü� ünün gözlerinizi kapatarak... Boğazı ya da yedi tepesi olmasa İstanbul, İstanbul olur muydu?

Doğal özellikler mimariyi ve kentlerin yapısını etkiliyor ama tahmin edebileceğiniz gibi bu tek faktör değil. Her ülkenin 
farklılık gösteren sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı ve tabii ki teknoloji de hi�  � üphe yok ki en az doğal özellikler kadar 
mimarinin ve kentlerin yapılarının � ekillenmesinde önemli rol oynar.

Tüm bu faktörlerin i� inde ülkelerin idari ve politi  yapılarının ve yapıla� mayı düzenleyen yasaların da mimari ve kent 
yapılarının olu� masında önemli belirleyiciler olduğunu unutmamak lazım. Tarihin derinliklerinde, orta� ağ kentlerinde 
bile yolların geni� liklerinin ne olacağını, binaların cephelerinin geni� liklerini, � ıkmaların yoldan olması gereken minimum 
yüksekliklerini belirleyen kurallar vardı. İslam � ehirlerinde ise yapılar ve yolların olu� masında Kuran kurallarının yol 
gösterici olduğunu biliyoruz.

Günümüzde Avrupa kentlerine baktığımı da, bu kentlerin bulunduğu ülkelerin imar/planlama yasalarının yüzyıllık 
ge� mi� leri olduğunu da göz önünde bulundurursak, genelleme yapmak belki doğru olmaz ama � oğu kentin  
kültürlerini yansıtan bir mimarisi, düzgün bir kentsel yapısı olduğunu söylemek � ok da yanlı�  olmasa gerek. Bu gün 
tüm geli� mi�  ülkeler, fizi sel geli� menin yanında, yapıla� manın sürdürülebilirlik kavramı temelinde, sosyal ve 
ekonomik boyutları ile ele alınmasına ve ya� am kalitesinin her yönüyle yükseltilm sine önem vermektedir.
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Bütün bunların yanı sıra, “devletler arasındaki sınırları ortadan kaldıran, sermayenin dola� ımının ulusal sınırlar 
ile saptanmadığı, kültürel anlamda kimliklerin giderek eridiği ve farklılıkların azaldığı” bir kavram olarak kar� ımıza 
� ıkan küreselle� menin de sadece geli� mi�  ülkelerde değil dünyanın her yerinde mimariyi ve kentlerin yapılarını 
hatırı s yılır bir bi� imde etkilemekte olduğunu da göz ardı etmemek gerek.

20. yüzyılın sonundan itiba en, teknolojik geli� melerin etkisi ile üretim yerine, pazarlama ve sa� � ın öne � ıkması, 
mal ve hizmet üretimind  patlamaya neden olduğunu ve kentlerin yapılarınin bu yeni ekonomik düzen i� inde 
deği� meye ba� ladığını görüyoruz. Gü� lü � ehirlerin ülkelerinin önüne � ıkarak ‘Dünya kenti ne dönü� mü�  
olduklarını ve bu � ehirlerde ba�  döndürücü geli� meler olduğuna hepimiz tanıklık etti  etmeye de devam 
ediyoruz. Bu kentlerde inanılması gü�  mimarlık ve mühendislik harikası yapıların yükselmekte olduğunu yazılı 
ve görsel medyada sıklıkla izliyoruz.

Küreselle� menin etkisi ile bir tara� an Dünya Kentleri’ni izlerken diğer tara� an da Dünya kenti olmayanların 
gi�� � e birbirine benze� mekte, aynıla� makta olduğunu, kentlerin aynı mekânsal görünüm, aynı yapı malzemesi 
ve aynı kültürel doku ile doldurulmakta olduğunu gözlemliyoruz. Herhangi bir kentin merkezine gittiğin de; 
� evrenizi saran küresel markaların veya her yöndeki aynı görünüme sahip mağazaların, kopya, taklit, özen�  
kent mobilyalarının etkisiyle hangi ken� e olduğunuzu bile karı� tı abiliyorsunuz. Sonu� ta, bir kenti diğerlerinden 
ayıran en önemli özellikler yok oluyor ve bir kentsel kimliksizle� me ba� lıyor.

Bizde Durum Ne?

Geçmi� ten Gelen Durum..
Peki, bizde durum ne? Ge� mi� ten bugüne pek � ok uygarlığın (Roma, Bizans, Lüzinyan, Venedik, Cenova, 
Osmanlı, İngiliz) etkisinde kalmı�  olan ülkemizde mimarimiz ve kentlerimizin yapıları, bu uygarlıkların ve 
i� inde bulunduğumuz Akdeniz iklim ku� ağının etkileri ile � ekillenmi� ti . Kü� ük ülkemizde 20. yüzyılın ortalarına 
kadar, köylerde olsun kentlerde olsun doğal özelliklerin, özellikle iklimin mimaride en önemli belirleyici etken 
olduğunu, özellikle köylerimizin bulundukları yöreye göre evlerin farklı bir mimari dili olduğunu söyleyebiliriz. 
Dağlık yörelerde köy evlerinin ta� tan, Mesarya köylerinde daha � ok kerpi� ten yapılmı�  olduklarını sanıyorum siz 
de zihninizi zorlasanız hatırl yabilirsiniz.

Fakültemizde bu alanda yapılmı�  değerli � alı� malar, ara� tırmalar olduğunu, doktora ve yüksek lisans tezlerinde 
de bu konuların bilimsel olarak irdelenmi�  olduğunu söylemeden ge� meyelim. Bu � alı� maların sayısının � okluğu 
nedeniyle isimlerini bu satırla da vermemiz olanaksız; ancak bu bilgiye fakültemiz web sayfasından ula� manız 
mümkün. (http://a ch.emu.edu.tr).

Bu noktada ülkemizin gerek mimarisi gerekse kentlerimizin yapılanması a� ısından İngiliz Koloni Dönemi’nde 
yürürlüğe giren ve Fasıl 96 diye bilinen ‘Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası’nın bir ‘Milat’ olduğunu iddia 
edebiliriz. Çünkü bu yasa ile yolların a� ılması, parsel büyüklükleri, kat yüksekliği ve benzeri bir� ok konuda 
getiril n kurallarla önceki dönemlerdekine göre farklı bir geli� me eğilimi ba� lamı� tır ve o gün bugündür, tüm 
ya� am alanımızın � ekillenmesinde bu Yasa önemli rol oynamaktadır.

..ve Bugün...
Ülkemizde mimariyi ve kentlerimizdeki yapıla� mayı en � ok hangi faktörler etkiliyor diye bir soru soracak 
olursak � oğumuz herhalde ‘yürürlükteki ilgili yasalar’ diye cevap verecekti . Yasaların � ok önemli bir rol 
oynadığı doğru ama acaba sadece yasalar mı? Yasalar oyunun kurallarını koyuyor aslında. Oyunu oynayan 
herkes, yani siyasiler, bürokratlar, plancılar, mimarlar, müteahhitler ve mal sahipleri kendileri a� ısından 
azami fayda sağlamak pe� inde olunca, ortaya bugünkü dağınık, düzensiz, dağda, tepede, dere yatağında, 
� ehirlerarası yol kenarlarında yapıla� ma ve geli� meler � ıkıyor. Buna bir de tüketim kültürünün kıskacındaki 
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bilin� siz mal sahiplerinin dizginlenemeyen bilin� siz beğenilerinin binalara yansımasını da eklerseniz tablo 
tamamlanmı�  oluyor. Burada hemen, bu söyleme uymayan, bilin� li, duyarlı mal sahiplerinin, mimarların 
ve bürokratların hakkını yemeyip, onları bu tablonun dı� ında tutmak gerektiğini vurgulamakta yarar 
görmekteyiz.

Bu konuda daha pek � ok � ey yazılabilir ama biz burada güzellik, iklim ko� ullarına uygun mimari, estetik
konularından � ok yapıla� mı�  � evrenin olu� masında ‘sorumlu’ olan ‘sorunlu’ yasal � er� eveyi mercek altına
almak isti oruz. Çünkü en azından yürürlükte olan bu yasaları doğru düzgün � alı� tırm �  olsaydık, Annan 
Planı sonrasında ortaya � ıkan kontrolsüz in� aat patlamasının � evre tahribatı bu kadar büyük olmazdı. Ya da 
ge� tiğimiz günle de ya� adığımız sel felaketleri meydana gelmezdi.

Kuzey Kıbrıs’ta Yapıla� mı�  Çevreyi İlgilendiren Yasalar Hangileri?
Yapıla� mı�  � evremizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen yasalar var. Ancak biz burada sadece imar 
faaliyetlerini doğrudan etkileyen en önemli yasaları (Çevre Yasası, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme 
Yasası, İmar Yasası;) ve son dönemde � ok tar� � ılan Emirnameleri özetlemekle yetineceğiz

Çevre yasası: Bu yasanın amacı, bütün insanlığın ortak varlığı olan � evrenin korunması, iyile� tirilmesi  kırsal 
ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun � ekilde kullanılması ve korunmasını; insan sağlığını 
olumsuz etkileyen, su, toprak, hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesini ve ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal 
ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek ku� akların, sağlık, kültür ve ya� am düzeylerinin 
geli� tirilmesi ve güvence altına alınması i� in yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal 
kalkınma hedeflerini  sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve kirleten öder ilkeleri � er� evesinde düzenlemekti .

Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası: Kıbrıs’ta yapıla� mayı doğrudan ilgilendiren ve bugün ülkemizin 
her yerinde görmekte olduğumuz yapıla� manın dayandırıldığı ilk yasa 1946 İngiliz Koloni Dönemi’nde 
yürürlüğe giren ve Fasıl 96 diye bilinen ‘Yollar ve Binalar Yasası’dır. Bu yasa, 1959, 1963, 1971, 1976, 1984, 
1989 tarihlerinde � e� itli kereler revizyondan ge� mi�  olarak hala ge� erliliğini korumaktadır.

Dağ - Tepe ve Yarım İn� aatlar (Fotoğraf: Fevzi Özersay)
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Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası
Fasıl 96’ya göre bir kamu yolundan ula� ılabilen her arazi parsellenebilir. Bu parseller üzerinde Fasıl 96’nın 
i� erdiği kurallara uygun her türlü in� aat yapılabilir. Yine bu yasa altında yetkili makam tarafından sanayi 
bölgesi, okul alanı vb. bölgeleme (zoning) yapılabilir.

Diğer bir� ok yasa gibi Fasıl 96’nın da, yürürlüğe girdiği dönemdeki ko� ullara göre yeterli olsa bile, o günden 
bugüne deği� en ko� ullarda � ağda�  ya� am � evreleri yaratmak i� in yetersiz kaldığını dü� ünmek i� in mimar, 
� ehirci ya da mühendis olmak gerekmez.

Bu nokta’da Fasıl 96’nın niye yetersiz kaldığını hatırl tmakta yarar görüyoruz. İlk olarak ula� ılabilir her 
arazinin parsellenebilmesi, parseller üzerine istenilen fonksiyonda bina yapılabilmesi, dağınık ve düzensiz 
yapıla� mayı beraberinde getirme tedir. Bunun ne zararı var diyeceksiniz? Özetleyecek olursak:

• Kıt kaynakların savurganca kullanımı;

• Doğal kaynakların ve ekolojik yapının tehlikeye girmesi;

• Dağınık yerle� imlere servis (yol, su, elektrik, belediye hizmeti) ötürülmesinin yüksek maliyeti

• Ülke ve yerle� imlerin planlarının yapılmasına olanak vermemesi,

• Sürekli in� aat halinde ve bitmeyen � anti e görünümündeki yerle� im alanları;

• Yarım in� aatlar, yarım yollar;

Fasıl 96’nın yetersizliğinin göstergeleri değil mi?

Tamamen serbest piyasa ko� ullarına göre geli� en bir � ehir, Mağusa. Şehrin en önemli caddesi ama henüz plan yüzü 
görmemi�  bir cadde. Under Construction! (yapım devam ediyor). Peki bu cadde ne zaman bitecek? Bilen var mı? 
Yarım in� aat bir evde ya� amak gibi... yarım in� aat bir � ehir...

İmar Yasası
• Ülke düzeyinde sektörel hedef ve yatırımlar dikkate alınarak, düzenli geli� meyi özendirmek ve denetlemek; 

nüfus yerle� tirilmesi ve yoğunla� ması; sanayi, ti aret, turizm, ula� ım, altyapı, kamu ve sosyal servisler ve tarım ile 
ilgili genel politi alar ile özellikli sosyal, kültürel, tarihsel, mimari önemi olan bölgeleri belirlemek amacı ile Ülkesel 
Fizik Plan’ın yapılmasını ve Planda öngörülen yatırımların mali p ogramlarının hazırlanmasını;

• Her büyüklükteki yerle� me birimi i� in, ilgili yerle� me biriminin Belediyesinin veya Muhtarlarının program ve/
veya istemleri ile beklentil rinin de dikkate alınarak ve sorunların önceliklerini göz önünde bulundurarak, İmar 
Planı yapılmasını;
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• Geli� menin , yenile� menin hızlı, sorunların yoğun olduğu tarihi , mimari , turistik , tarımsal, konut, ti aret, 
endüstri, ula� ım, kültürel ve doğal kaynaklar bakımından önemi olan bölgelerin belirlenip, bunlar i� in Çevre 
Planları’nın yapılmasını;

• Planı yapılmı�  yerle� im/alanlarda, İmar Yasası’nda ‘Geli� me’ olarak tanımlanan her türlü faaliyet i� in, ilgili 
Belediyelerin görü� lerini alan Şehir Planlama Dairesi’nden Planlama Onayı alınmasını;

• Bu Yasa altında yayımlanacak bir emirname ile tarihi ve kültürel değere sahip ve/veya � evresindeki listelenmi�  
binalara, konumu dolayısıyla katkıda bulunan, bina, bina grupları ve/veya bunları i� eren bir alanın “Koruma Alanı” 
olarak ilan edilmesini;

Yaygın, yoğun ve düzensiz yapıla� ma tehdidi altında olan ve İmar Planı olmayan veya hazırlanmakta olan alan/
yerle� menin özelliğine göre, doğal zenginlikleri, sahil � eridini, tarihi ve kültürel kaynakları korunması ve geli� melerin 
kontrol edilebilmesi amacı ile, bir plan yapılıncaya kadar Emirname yayınlanmasını i� erir.

55/89 İmar Yasası: Kentlerimizin planlara ihti acı olduğu ger� eğinden hareketle bir ilk olarak 1979 yılında ba� latılı  
1984 yılında sonlandırılan Lefk � a İmar Planı, planın yasalla� tırılmasına olanak verecek bir yasa olmadığı i� in o 
yıllarda yürürlüğe girememi� ti. İ� te bu nedenle ve düzenli geli� menin ancak planlarla mümkün olabileceği 
ger� eğinden hareketle yeni bir yasa � alı� ması ba� latılm �  ve 1989 yılında 55/89 İmar Yasası yürürlüğe girmi� ti . 
Bu yasa, ülkesel fiziki plan, imar planı ve � evre planı yapılmasını, tarihi ve kültürel özelliğe sahip � evre ve yapıların 
korunmasını öngörür.

Emirnameler: İmar Yasasında belirtildiği � ekilde, İmar Planının olmadığı veya hazırlanmakta olduğu, ancak, 
geli� menin yaygın ve hızlı olduğu yerle� me birimleri veya alanlarda, İmar Planı onaylanmadan önce veya İmar Planı 
olmadığına bakılmaksızın, Yasa altında yayımlanan ve ilgili alan i� in “Ön İmar Sınırları” � izilen belgelerdir. “Planlama 
makamı, gerekli gördüğü durumlarda, ilgili yerel yönetimlerin görü�  ve önerilerini alarak, emirnamelerle, ne 
tür geli� melere hangi ko� ullarda izin verilebileceğini ilan edebilir.” (İmar Yasası, 11(5)/C) Planlama Makamı, 
emirnamelerin hazırlanmasında sektörle ilgili kamu kurum ve kurulu� larının bilgilerine ba� vurur. İmar Yasamızda 
yer alan Emirnameler, sadece Lefk � a kenti imar planının bulunduğu mevcut durumda, en etkili planlama ara� ları 
görünümündedir. İmar planları yapılması yerine mevcut emirnameler üzerinde sürekli deği� iklik yapılması yoluyla 
planlama sisiteminin sürdürüldüğü ülkemizde, emirnamelerin yanlı�  kullanım ve uygulanmaları, yapıla� mı�  
� evremizde pek � ok sorunu da beraberinde getirme tedir.

KKTC’de İmar Yasası Altında ayınlanan ve İçi� leri ve Yerel Yönetimler akanlı� ı Tarafından 201  
Yılında De� i� tirilen Emirnamele
- Girne Beyaz Bölge Emirnamesi (1993, 2003, 2005)

- Karpaz Emirnamesi (2004, 2005, 2008,2009.)

- Tatlısu Büyükkonuk Bölgesi Emirnamesi (2004,2006,2009)

- Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi (2006, 2007,2009)

- Girne II. Bölge Emirnamesi (2007,2009)

- Girne I. Bölge Emirnamesi

Planlama Sistemiyle Gelen Sorunlar *
Kuzey Kıbrıs’ta, yukarıda a� ıklanan yasal � er� eve ve düzenlemeler i� erisinde yer alan ve özellikle Annan 
Planı sonrasında ortaya � ıkan hızlı yapıla� ma sürecinin yarattığ sorunları dört ana ba� lık altında ayrı ayrı 
ancak bağlantılı olarak incelemek, ortaya � ıkan etkiyi kavrayabilmek a� ısından doğru olacaktır: 1. Kentsel 
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ve mimari yapı ve kimlik ile ilgili sorunlar; 2. Çevresel sorunlar; 3. Planlamayla ilgili sorunlar; 4. Ekonomik 
ve sosyal sorunlar.

Kentsel ve Mimari Yapı ve Kimlik ile İlgili Sorunlar
Kuzey Kıbrıs’taki yapıla� ma, özellikle planlamanın olmayı� ından veya yetersizliğinden dolayı, � arpık 
kentle� me yanında, pek � ok � evre sorununa sebep olmaktadır. Öncelikle, planlamadaki yetersizlikler, 
güncelliğini yitirm �  yanlı�  uygulamalar ve denetimsizlik nedeniyle, kentlerin � eperlerinde, mevcut yasal 
düzenin verdiği imkanlar doğrultusunda, bütün ye� il alanlara in� aat izni verilmesi ve dolayısıyla arazinin 
verimsiz kullanılmasından dolayı, yaygın, dağınık, düzensiz ve niteliksiz yerle� imler olu� makta; doğal 
güzelliklere sahip Çatalköy, Bellapais, Ozanköy, Karmi, Lapta gibi doğal � evresel özelliklere sahip yerle� imler 
etrafında olu� an betonla� ma, ye� il dokuya, ekolojik yapıya ve doğal güzelliklere zarar vermektedir. Mevcut 
kent/yerle� im merkezlerinde ise, var olan özgün/yerel/geleneksel dokular zedelenmekte, tarihsel, sosyo-
kültürel ve doğal değerler yok olmakta, ve dolayısıyla geleneksel kentsel kimlik yitirilme tedir.

Doğal ve özgün yapıla� mı�  kentsel ve mimari � evre; � oğu, niteliksiz, sosyal, � evresel ve iklimsel veriler 
dikkate alınmadan, � e� itlilik, bütünlük, okunabilirlik, ayrımsanabilirlik gibi tasarım ilkeleri göz ardı 
edilerek tasarlanmı� , tekdüze mimarlık örnekleri ile adeta doldurulmaktadır. Bu tekdüzelik hem yerle� im 
tasarımlarında hem de bina öl� eğinde i�  mekan tasarımlarında gözlemlenmektedir. Yeni yapılan sitelerin 
olu� umunda, yeni tasarlanan tek bir yapının ya da daha önce ba� ka yerlerde üretilen bir tasarımın arazi 
üzerinde � oğaltıla ak yerle� tirilmesi, ‘kopyala yapı� tı ’ yöntemi uygulanmaktadır. Yapıla� manın büyük 
� oğunluğunu olu� turan (ve � oğunluğu İngiliz ve Kuzey Avrupalı olmak üzere yabancı alıcılara satılmak üzere 
sat-yap mantığıyla tasarlanan ve ne yazık ki kötü iş ilikle de in� a edilen) konut alanlarında, tasarımcıların, 
imar planlarında belirlenen parsel sistemine de bağlı kalarak ger� ekle� ti dikleri tasarımlarda, özellikle dı�  
mekanlarda mekansal kalite de aranmamakta, geleneksel yerle� imlerin özgün sokakları, meydanları yerine, 
mekansal estetik ve toplumsal kaliteden uzak araba yolları in� a edilmektedir. Binalar yerle� tirildi ten sonra 
arda kalan bo� luklar olarak kar� ımıza � ıkan bu niteliksiz ve tanımsız dı�  mekanlar, özellikle � ok katlı konut 
alanlarında belirgindir. Bu � ekilde birbirine eklemlenerek geli� en yerle� im alanlarında, Prof. Dr. Derya 
Oktay’ın bir yazısında ifade ettiğ gibi, “kentsel tasarım öl� eğinde bir konut yerle� iminin sahip olması 
gereken nitelikler tümüyle gözardı edilmekte, ve insanların ya� am kalitesine daha nitelikli � evre üreterek 
katkıda bulunma � ansı yitiril ektedir”. Bu uygulamalarda sadece yatırımcıların ve müteahhitlerin ekonomik 
kaygıları hesaba katılma ta, genelde � evresel ve sosyal kaygılar göz ardı edilmektedir. İmar mevzuatlarına 
uyulmasına rağmen olu� an bu sorunlar ise bir anlamda imar mevzuatlarının yetersizliğini göstermektedir.

Konunun bir ba� ka kentsel boyutu da, hızlı yapıla� manın ve geli� imin kentsel alanlarda ortaya � ıkardığı trafi  
yoğunluğu ve kentlerdeki mevcut yolların ve otopark alanlarının, bu durum kar� ısında yetersiz kalı� ıdır.

Çevresel Sorunlar
Anlatıldığı bi� imde geli� en yerle� im alanları, pek � ok � evre sorununu da beraberinde getirm ktedir. Hızlı ve 
yoğun yapıla� ma, bina, ve özellikle konut sayısındaki ar� � , bu binaların hemen � oğunun ekolojik � özümlere 
dayandırılmadan tasarlanıyor ve in� a ediliyor olu� u, yoğun yapay ısıtma ve soğutma kullanımı, � ok ciddi enerji 
tüketimini beraberinde getirme tedir. Bu durum hem CO2 salınımından dolayı hava kirliliğini artırma ta 
ve küresel ısınmaya yol a� makta hem de doğal kaynakların geri kazanılamaz � ekilde tüketilm si sonucunu 
getirme tedir.

Bu anlamda bir diğer sorun, Be� parmak dağlarındaki ta�  ocaklarının yarattığ � evresel sorunlardır. Malzeme 
temini adına dağlardaki ta�  ocakları bilin� sizce kullanılmaktadır. Bu bilin� siz kullanım, bir yandan doğanın ve 
doğal kaynakların tüketilm sine bir yandan da toz kirliliği a� ısından uzun dönemde önemli sağlık sorunlarının 
olu� umuna sebep olmaktadır. Bu durum ayrıca, � evresel estetik anlamında da � irkin bir görüntü yaratmaktadır.
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Yine � evresel anlamda ortaya � ıkan bir ba� ka sorun, yeraltı su kaynaklarının kirlenmesidir. Yerle� im 
alanlarındaki altyapı eksikliği, ve halen Gazimağusa, Girne gibi yoğun yapıla� ma ve hızlı geli� ime sahne 
olmakta olan kentlerde bile kanalizasyon olmayı� ından dolayı, emici kuyuların atık sular i� in kullanılması, bu 
kuyularda yeraltı su kaynaklarını da kirletmeye ba� lamı� tı . Konuyla ilgili önerilen tedbir, 20 konut üzerinde 
olan yapıla� malar i� in talep edilen ön-ÇED raporu ve bu bağlamda Çevre Dairesi tarafından genelde 
önerilen paket arıtma sistemi zorunluluğudur. Ancak giri� imciler/yatırımcıla , bu sistemin maliyetinden
ka� ınabilmek adına projelerini 19 konutluk ayrı bir dosyayla vizeye sunup in� aat izinlerini alabilmektedirler. 
Dolayısıyla, konuyla ilgili yeterli tedbir alınmadığından, sorunun, uzun dönemde, sürdürülebilirliği tehdit 
eden boyutlara ula� acağı tahmin edilmektedir.

Tabi burada asıl sorun, alt yapısı olmayan yerlere imar ve in� aat izni verilmesi konusudur.

Kuzey Kıbrıs’ta Planlama Sorunları
Yukarıdaki iki ba� lık altında sıralanan tüm bu sorunlara bakıldığında, günümüzde kentle� me adına en önemli 
kavramlardan biri olan sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir geli� me a� ısından, Kuzey Kıbrıs’ta durumun hi�  de 
olumlu bir durum sergilemediği görülmektedir. Sürdürülebilirlik i� in önemli dört doğal kaynak – arazi/
toprak, enerji, su ve malzeme, Kuzey Kıbrıs’ta tamamiyle verimsiz olarak kullanılmakta ve tüketilme tedir. 
Bunun en önemli nedeni de ülkedeki planlama olgusu, ya da tersten bir söylemle, plansızlıkdır. Ülkenin 
planlama sistemi, son yılların hi�  de sürdürülebilir olmayan “yaygın, dağınık, yoğun yapıla� masına” 
hazırlıklı değildir. Ne yazık ki, Kuzey Kıbrıs’ta planlama olgusuna bakıldığında, ortaya � ıkan tablonun, � ağda�  
planlama anlayı� larından olduk� a uzak bir nokta olduğu söylenebilir.

Öncelikle ifade edilmesi gereken, bugün Kuzey Kıbrıs’ta kentlerdeki ve hemen tüm yerle� im alanlarındaki 
hızlı geli� im ve büyümeye kar� ı önlem almaya planlamanın hızının yetmediği konusudur. Yukarıdaki 
satırla da da bahsedildiği gibi, kentler, hızlı büyüme, yoğun, yaygın ve düzensiz bir geli� me ile kar� ı kar� ıyadır. 
Özellikle Annan Planı süreci ile ba� layan ve hızla ivme kazanan yoğun yapıla� ma, bugün özellikle Girne 
gibi kıyı kentlerinde ve/veya Dip Karpaz bölgesinde olduğu gibi diğer doğal geli� im alanlarında, � evrenin 
tahribatına yol a� maktadır. Bir yandan, hi�  bir geleneksel, iklimsel, sosyal ve kültürel kimlik öğesi göz önüne 
alınmaksızın yapılan ek in� aatlarla geleneksel � evreler kimliklerini yitirme te, diğer yandan yine benzer 
� ekilde, sadece rant kaygısıyla in� a edilen yeni ya� am � evreleri doğal � evreye olumsuz girdiler olarak damga 
vurmaktadır. Sosyal ya� am � evrelerinin ve dolayısıyla kamusal a� ık alanların kalitesi, kom� uluk ili� kileri, 
ge� irgenlik, okunabilirlik, bütünlük, � e� itlilik gibi estetik değerler dü� ünülmeden tasarlanan bu yeni ya� am 
� evreleri, � ağda�  mimarlık ve planlama ortamlarının gündeminde ve en odak noktasında bulunan ekolojik 
kaygılardan ve, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden u ak, plansızca geli� mektedirler.

Bu noktada kar� ıla� ılan asıl sorun, in� aat ve imar konusunda yürürlükte olan Fasıl 96 Yollar ve Binalar 
Düzenleme Yasası’nın yanından yol ge� en her araziye, her alana in� aat yapma hakkı tanımasıdır. Bu durum, 
Ada’nın Kuzeyinde, Karpaz’dan Güzelyurt’a, Lefke ye tüm alanlarda ge� erlidir. Durum bu olunca, herhangi 
bir sebeple, herhangi bir bölge, yapıla� maya yönelik olarak önem kazandığı anda, orada hızlı bir in� a süreci 
ve fizi sel geli� me ile kar� ı kar� ıya kalınmaktadır. Bu da, plan olmayan bu alanlarda, “yaygın, yoğun, dağınık 
ve düzensiz” yapıla� ma olan ya da olma tehdidi altına girmi�  yerlere, kamu yararına bir � e� it “in� aat / imar 
yasağı ve kısıtlamaları” getirilme orunluluğunu ortaya � ıkarmaktadır.

Bu noktada, 1989 İmar Yasası’nda bir ge� i�  dönemi tanımlaması olarak ifade edilen “Emirnameler” kar� ımıza 
� ıkmaktadır. Ancak, Kuzey Kıbrıs’ta bugün halen, plansız geli� en kentlerde, bir planlama enstrümanı olarak 
kullanılan “emirnameler” sorunlara, sadece “yasaklar ve kısıtlamalar geti erek” kısa dönemli � özümler 
üretmektedir; ha� a bu � özümlerin yanında aynı zamanda yoğun yapıla� mayı da tetikleme te ve bu da uzun 
dönemli sorunlar ortaya � ıkarmaktadır. Emirname kararlarının ge� ici olmadığı ve ardından planın gelmediği 
durumlarda (-ki bu uygulama ge� erlidir: bugüne kadar � ıkarılmı�  olan hemen hi� bir emirnamenin ardından, 
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yerle� ime ili� kin planların hazırlığı tamamlanmamı� tır), uzun dönemde bu � özümlerin “sorunlara” 
dönü� mesi ka� ınılmazdır. Yukarıda bahsedilen sorunların ya� andığı bir � ok bölgede, örneğin ve özellikle 
Girne bölgesinde, uzun yıllardır uygulamada olan emirnamelerin olduğu dü� ünülürse, bu emirnamelerin 
planlı geli� me adına yetersizliği de ortaya konmu�  olacaktı . Özellikle bu emirname uygulamaları kaynakların 
verimli kullanılmasını te� vik etmek bir yana tam tersi bir tablo yaratmaktadır. 

Son günlerde, aynı anlayı� ın devam ettiği  de yeniden tanık olunmu� tur. Mevcut emirnamelerin hepsi yeni 
bir düzenlemeyle deği� tirilm � ti .. Deği� tirilen 6 Emirname’yi tek tek irdeleyerek, yapılan deği� ikliklerin ne 
gibi tehditler i� erdiğini bu Dosya i� inde bize ayrılan alan i� ine sığdırmamıza imkân yok. Ama ger� ek olan � u ki, 
bu deği� ikliklerle Girne, doğal zenginliklerimiz, orman alanları, kıyılar ve köyler, yeni bir ‘yağmalanma süreci’ 
ile kar� ı kar� ıya bırakılacaklardır. Bu süre� , sosyla ve ekonomik pek � ok sorunu da beraberinde geti ecekti . 
Ülkedeki planlama olgusu i� inde ülkesel fiziki planın halen hazılanmamı�  olması da büyük bir eksiklikti . İmar 
planlarına bakıldığında, ülkede sadece Lefk � a kentine ait imar planı mevcuttur; bu plan da, yakla� ık 15 
yılda hazırlanarak yürürlüğe girmi� ti . Bir turizm alanı olarak yıllardır geli� mekte olan Girne, emirnamelerle 
kontrol altında tutulmaya � alı� ılmakta; 1986 yılından bugüne bir üniversite kenti olarak hızla büyümekte olan 
Gazimağusa kenti i� in imar planı � alı� maları halen sürmektedir. Yasanın sorumlu kıldığı ilgili planlama makamı, 
ülkedeki bu plansız geli� im kar� ısında tamamen yetersiz kalmı� tır/ almaktadır. Ülkedeki planlama disiplin 
ve inancından yoksun günübirlik uygulamalar, Kuzey Kıbrıs kentlerini ya� anabilir ve sürdürülebilir olmaktan 
uzakla� tırma tadır. Ayrıca ülkede planlamaya ili� kin bir siyasi irade eksikliği de yıllardan beri süregelmektedir. 
Ne yazık ki, � ağda�  planlama anlayı� ları ve “sürdürülebilir yerle� meler, ya� anabilir � evreler yaratma ve/veya 
� evre ya� am kalitesini artırılması” gibi � ağda�  ve güncel planlama kavramları, Kuzey Kıbrıs’ın gündeminde 
henüz yoktur. Bu noktada bir an i� in İmar Yasası’nın özüne uygun olarak uygulandığını, ülkesel fizi  plan, imar 
planları ve diğer planların tamamlanarak yürürlüğe girdiklerini varsayalım. Yapıla� ma tümüyle kontrol altın  
alınabilecek mi? Yürürlüğe giren planlar, ba� ta Siyasiler olmak üzere Belediyeler ve haklarının kısıtlandığını 
dü� ünecek olan vatanda� lar/mal sahipleri tarafından benimsenecek midir? Bu iki sorunun da cevabı ne 
yazık ki ‘Hayır’dır. Çünkü bugünkü � ekli ile İmar Yasası’nı desteklemesi gereken, planların hak� a uygulanması 
i� in bir� ok ülkede kullanılmakta olan ‘Plan Uygulama Ara� ları’ mevzuatımı da yer almamaktadır. Bu ara� lar 
i� inde mali ara� lar (emlak vergisi, geli� me hakkının devredilmesi, � erefi e vergisi vb.) önemli bir yer tutar. 
Kent Planlarının uygulandığı her yerde uygulamadan doğan yararın da ‘zararın’ da kent sakinleri arasında 
payla� tırılması, planın herkes tarafından desteklenmesini ve benimsenmesini sağlayacaktı . Aksi takdirde 
sadece kullanım ve geli� melerle ilgili önerileri i� eren haritalar ve raporlardan olu� an bir İmar Planı, plan 
kararları ile malı değer kazanan mal sahipleri dı� ında bir� ok mal sahibi i� in yasaklayıcı, kısıtlayıcı bir devlet 
müdahalesinden öteye gidemez. Bize göre en büyük zafi et de, sorun da buradan kaynaklanıyor. Bu sorun 
dikkate alınmadığı sürece, İmar Yasası ‘Plan uygulama ara� ları’ mevzuatı ile birlikte � alı� tırılmadığı sürece 
� ağda�  planlamadan söz etmek � ok zor. Konuyla ilgili bir ba� ka sıkıntı ve üzüntü veren durum da, planlama 
sisteminin ve konuyla ilgili siyasi iradenin, ülkede mevcut Üniversitelerin bu alanlardaki bilgi, deneyim, birikim 
ve potansiyellerini kullanmıyor olmasıdır.

Ekonomik ve Sosyal Sorunlar
Annan Planı sonrasında ortaya � ıkan hızlı yapıla� manın ortaya � ıkardığı sorunlardan en sonuncusu – 
kısa dönemde sorun olarak görülmeyen ya da sorun olu� u göz ardı edilen ekonomik sorunlardır. İn� aat 
sektöründeki canlılık, bugün piyasayı hareketlendirmi�  olması a� ısından, para akı� ının sağlanması, emlak 
piyasasının geli� mesi a� ısından bakıldığında ekonomik a� ıdan olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu 
noktada göz ardı edilen konu, halen, alınıp satılma ta olan, üzerine in� aat yapılmakta olan kar� ılığı olmayan 
mallar – arsalar, araziler, binalar i� in, gelecekte eski sahiplerine ödenmesi gerekecek tazminatlar i� in kaynak 
olmaması konusudur. Bu durum da uzun dönemde önemli bir ekonomik ve dolayısıyla sosyal sorun olarak 
kar� ımıza � ıkacaktı . Gelecekte sadece siyasi bir � özüm ile önlenebileceği dü� ünülen bu konu, günümüzde 
belirsizliğini korumaktadır.Annan planı sonrası büyüyen in� aat sektörünün ülkede yarattığ ekonomik büyüme 
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gözardı edilemez. Fakat, malzeme ve i� gücü olarak %80’e varan dı� a bağımlılık nedeniyle sektör yaratabileceği 
katma değerin � ok altında kalmı� tı .In� aat sektörünün Kıbrıs’ta kullanılan mevcut yapım teknolojisine bağlı 
olarak ihti a�  duyduğu düz ve ucuz i�  gücü Kıbrıs’ta mevcut olmadığından bu ihti a�  genellikle Türkiye’den 
kar� ılanmakta ve in� aat sektöründeki geli� meler i� sizlik sorununa � are olamamaktadır. Aksine � ok sayıda 
yabancı i� gücünün adaptasyon sorunu ciddi sosyal sıkıntı yaratmaktadır. Bu durum in� aat sektörünün mevcut 
i� gücü potansiyeline yani genel olarak ülke ko� ullarına da uygun olarak planlanması gerektiğini göstermektedir.
Ülkemizde üretilen bu binala da ciddi bir kalite sorunu da mevcuttu .

Emirnamelerin De� i� tirilmes
Emrinamelerin deği� tirilmesi ile ilgili, akla gelen ilk soru, yapılan deği� ikliklerin herhangi bir bilimsel temeli olup 
olmadığı konusudur. “Kısıtlamalar Kaldırlıyor”, “Yatırımların Önü A� ılıyor” söylemiyle gündeme dü� en deği� iklik 
yapılacağı duyurusu, bilimsel bir kaygı ta� ınmamakta olduğunun en a� ık ifadesidir.

Şehir Plancıları Odası tarafından dile getirildiği gibi yürürlüğe giren deği� iklikler arasında, özellikle ü�  konuda, 
topluma, kamu yararına, ülkeye zarar verecek, devlete külfet geti ecek ciddi tehditler olduğu görülmektedir:

1. Girne kent merkezindeki bina yoğunluklarının, yapıla� ma oranlarının 2–3 katı arttırılmas bilimsel dayanaktan 
ve ekonomik akıldan yoksundur. Çünkü bu karar:

• Annan Planı sonrasındaki in� aat patlamasıyla, sa� � ı yapılamayan ya da in� aatı tamamlanamayan yakla� ık 
25 000 konut ile ilgili sorunun giderilmesine � are aranırken, Kar� ıyaka’dan Çatalköy’e kadar her türlü altyapıdan 
yoksun bir bina deposu haline gelen Girne’de, konut sayısını 3 katına � ıkmasına yol a� acaktı .

• Otopark ihti acını, trafik yükünü ar�� acak, yol, elektrik, su, kanalizasyon, katı atık  okul, hastane ve benzeri 
altyapı ve hizmetler i� in ilave yatırımları orunlu kılacak. Belediye hizmetlere yük geti ecekti .

• Çağda�  � ehirciliğin temel ilkesine aykırı olarak her yerde ti ari kullanımlara izin verilmesi, konutlar ile ti ari 
i� yerlerinin i�  i� e olmasına, gürültü, trafik e benzeri rahatsızlıklara yol a� acaktı .

2. Karpaz Bölgesinde ve Girne Boğazı Bölgesinde, geli� meye a� ık olmayan bölgelerde yolu ve elektrik, su, 
haberle� me altyapısı olan her yere birka�  ev yapılması kararı � ağda�  � ehirciliğin ‘yaygın, dağınık ve geli� i güzel 
geli� menin önlenmesi’ ilkesine ve İmar Yasası’nın esasına, özüne aykırıdır.

3. 1/1250 Öl� ekli Haritalar Bölgesi olan Köy-i� i alanlarında yapıla� ma yoğunluğunun iki katına � ıkarılması, 
Kıbrıs’a özgü köy mimari ve geleneksel karakterinin bozulmasına, bu bölgelerin turizm a� ısından � ekiciliğini 
kaybetmesine yol a� acaktı .

Sonsöz
Planlama bir yasaklama değil, bir doğru-geli� im aracıdır. Ülkemizdeki � evresel, kentsel ve mimari sorunların 
� özümü, ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz sürdürülebilir � evreler, ancak “stratejik planlama anlayı� ı”nın 
uygulanmasıyla mümkün olacaktı . Stratejik planlama günümüzde pek � ok ülkede klasik planlama yakla� ımlarının 
önüne ge� mi�  durumda. Stratejik planlama anlayı� ı, planlama ve tasarımda � ağda�  yakla� ımların temelini 
olu� turmakta. Bu nedenle stratejik planlama konusunu bundan sonraki Dosya’mızda sizlerle payla� acağız.

Yapıla� mı�  � evremizle ilgili olarak sorunların ve olumsuzlukların gündemimizde olmadığı yarınlar dileğiyle....

* Yazımızın bu bölümü, dosya yazarlarmızından Ercan Ho� kara ve Şebnem Ho� kara’nın 2007 yılında Mimarlık dergisinde 
yayımlanmı�  “Annan Planı Sonrasında Kuzey Kıbrıs’ta İn� aat Sektörüne, Mimarlık ve Planlamaya Ele� ti el Bir Bakı� ” ba� lıklı 
makalelerinden uyarlanmı� tı . (Mimarlık, No 334, TC Mimarlar Odası Yayını, Mart-Nisan 2007, s. 53-61).
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Dosya III: Planlama ve Tasarımda Ça� da�  Yakla� ımlar: 
Sürdürülebilirlik Ba� lamında Yapıla� mı�  Çevre
Naciye Doratlı, Ercan Ho� kara, Hıfsiye Pulhan

(Sayı 05, 18 Nisan 2010)

MekanPerest’in 3. sayısındaki 2. Dosyamızı hazırlarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde mimari ve 
kentsel � evrenin olu� umunu belirleyen faktörler i� inde günümüzde yasal � er� eve ve planlama sistem ve 
yakla� ımının hem belirleyici hem de sorun yaratan en önemli faktörler olduğu noktasından hareketle, 
tar� � ma zeminini yasal mevzuat ve planlamaya � ekmenin daha doğru ve bilgilendirici olacağı dü� üncesi 
ile dosyamızı bu doğrultuda kurguladık. 2. Dosya’yı bitiri ken de Stratejik planlama anlayı� ının, planlama 
ve tasarımda � ağda�  yakla� ımların temelini olu� turduğunu vurgulayarak, stratejik planlama konusunu 
bundan sonraki Dosya’mızda sizlerle payla� acağımızı ifade etmi� tik. İ� te bu nedenledir ki � imdi okumakta 
olduğunuz, ana teması ‘Planlama ve Tasarımda Çağda�  Yakla� ımlar: Sürdürülebilirlik Bağlamında Yapıla� mı�  
Çevre’ olan 3. Dosya’mızın vurgusunu Stratejik Planlama olu� turdu.

Ancak, Dosya’mıza doğrudan Stratejik Planlama ile ba� lamak yerine, dünya gündemine 1987 yılında 
Birle� mi�  Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun (OECD) Brundtland Raporu ile giren ve ‘Gelecek 
ku� akların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihti a� larını temin ederek, 
kalkınmayı sürdürülebilir kılma’ � eklinde küresel bir hedef olarak tanımlanan ‘sürdürülebilirlik’ kavramı 
üzerinde durmakta yarar görüyoruz. Çünkü ortaya atıldığı tarihten itiba en bu kavram, ya� amın her alanında 
farklı bi� imlerde kullanılmaya ba� lamı�  ve planlamada ve tasarımda alı� ıldık bildik ezberlerin bozulmasında 
önemli rol oynamı� , stratejik planlama yakla� ımlarının neredeyse geleneksel planlama yakla� ımlarının 
önüne ge� mesine yol a� mı� tı .

Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Geli� me
“Sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir kalkınma” kavramlarının, doğrudan doğal ve yapıla� mı�  � evreyle ilgili 
olduğu dü� ünüldüğünde, mimarlık alanındaki ve in� aat sektöründeki yansımaları, anlamları ve kullanımları 
önem kazanmaktadır. Günümüzde, doğal ve yapıla� mı�  � evrede, özellikle kentsel öl� ekte olmak üzere 
tüm insan yerle� imlerinde küresel boyutlarda rastlanan � evresel, ekonomik ve sosyal sorunlar; geli� mi�  
ülkelerde ‘� evresel öncelikli’, geli� mekte ve/veya az geli� mi�  ülkelerde ise ‘ekonomik ve sosyal öncelikli’ 
olarak kar� ımıza � ıkmaktadır. İ� te küresel düzeydeki bu � evresel, ekonomik ve sosyal sorunlara ve olumsuz 
ko� ullara � are olarak, “sürdürülebilir kalkınma” ön plana � ıkmı� tı . Sürdürülebilir kalkınma, bugün, toplumu 
ve � evreyi ilgilendiren hemen her alanda, her sektörde, dikkate alınması gereken temel bir hedefti , 
bütüncül bir � özüm yakla� ımıdır. İn� aat sektörü de, tüm bunlara bir istisna değildir; tam tersi, sürdürülebilir 
bir � evre ve topluma ula� abilmede, sürdürülebilir kalkınma hedefine varabilmede, en fazla etkili olabilecek 
sektörlerden birisidir.

Bu bağlamda, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve bunlarla ili� kili olarak sürdürülebilir insan 
yerle� imleri ve kentsel sürdürülebilirlik kavramlarını birbirleriyle ili� kili olarak, CIB ve UNEP-IETC (2002, s: 
6)’nin “Agenda 21 for sustainable construction in developing countries”, adlı yayınında ele alındığı � ekliyle, 
ortaya koymakta fayda vardır. Buna göre; (Hoskara, 2007)

• Ama�  homo sapiens (insan) türünü sürdürmekti . Yani bu türü desteklemek ve onu haya� a tutmak.
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• Sürdürülebilirlik, homo sapienslerin (insan türünün) varlığının devamını olanaklı kılacak ve yerel kültürel 
ve manevi değerler, ve doğa ile uyum i� inde güvenli, sağlıklı ve üretken bir ya� am sağlayacak � art veya 
durumdur. Bu da ba� arılmak istenen hedefti .

• O halde, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik durumunu elde etmek i� in ger� ekle� tirilm ye 
� alı� ılan bir tür kalkınmadır. Sürdürülebilir kalkınma, adalet, refah ve ya� am kalitesi i� in toplumun talepleri 
ile ekolojik olarak mümkün olan arasında dinamik bir dengeyi koruyan devamlı bir süre� ti .

• Sürdürülebilir insan yerle� imleri, sürdürülebilirlik durumunu ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini 
destekleyen bir tarzda ya� amamızı mümkün kılan kentler, kasabalar, köyler ve onların toplumlarıdır.

• Kentsel sürdürülebilirlik, özellikle kasabalar ve kentler olmak üzere, sürdürülebilir insan yerle� imlerini 
meydana getirmenin daha geni�  � aplı bir sürecidir. Kentsel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmayı 
destekleyen kurumsal, sosyal, ve ekonomik sistemlerin olu� umunu da i� ermektedir.

Özetleyecek olursak, sürdürülebilir geli� me sürekli ve dengeli geli� me anlamına gelmektedir ve � evre 
değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol a� mayacak bi� imde akılcı yöntemlerle, bugünkü 
ve gelecek ku� akların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride 
bulunmaksızın ekonomik geli� menin sağlanmasını ama� layan � evreci bir dünya görü� üdür.

Kraliyet Sava�  Müzesi, Manchester, 2002. Daniel Libeskind

Kraliyet Sava�  Müzesi, Manchester, 2002. Daniel Libeskind
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Bu görü�  � er� evesinde sürdürülebilir geli� me ile � evresel ya� am kalitesinin, sosyal ya� am kalitesinin ve 
ekonomik yapabilirliğin sağlanması ama� lanmaktadır. Bu yönüyle, sürdürülebilir geli� me, kentsel geli� me 
kavramı ile de bütünle� mektedir. Çünkü insan eylem ve dü� ünceleri doğrudan insanın ya� am mekânı 
olan kentlerde bi� imlenmekte ve kentsel geli� me ile kar� ılıklı bir etkile� im i� inde sürmektedir. Bu nedenle 
sürdürülebilir geli� me politi alarının uygulanabilmesinin ko� ulu, bu politi aların mekâna yansıtılmasıdı . 
Diğer bir deyi� le sürdürülebilir geli� menin sağlanabilmesi i� in, sürdürülebilir kentle� meyi sağlayacak 
politi aları ve uygulamaları hayata ge� irmek gereklidir; planlama yakla� ımı ve planlama ile ilgili yasal 
� er� eve sürdürülebilir geli� meyi/sürdürülebilir kentle� meyi sağlamaya uygun olmalıdır.

Bir par� ası olmak i� in � aba göstermekte olduğumuz Avrupa Birliği, sürdürülebilir kentle� me, yapıla� mı�  
� evre ve mimarlık alanında önemli adımlar attı AB ülkelerinin kentsel geli� im ve bölgesel uyumdan 
sorumlu bakanlarının Leipzig’de 24-25 Mayıs 2007’de ger� ekle� ti dikleri gayri resmi toplantıda kabul ettiğ
ve daha önce kabul edilen Kasım 2004 tarihli Ro� erdam Kent Müktesebatı ve Aralık 2005 tarihli Bristol 
Mutabakatı nın bir devamı niteliğinde olan “Sürdürülebilir Kentler i� in Leipzig Şartı”, özellikle mimari 
kalitenin sürdürülebilir kentlerin olu� turulmasındaki rolüne vurgu yaparak hükümetleri bu faktörü dikkate 
almaya � ağırıyor, Avrupa kentlerinde sürdürülebilirliği sağlamak i� in izlenmesi gereken ilkeleri sıralıyor.

“Sürdürülebilir Kentler i� in Leipzig Şartı nda Avrupa kentlerinin, kent bütünü i� in bütünle� mi�  kentsel 
geli� me planları hazırlamalarını tavsiye ediliyor ve uygulamaya dönük planlama ara� larını � öyle sıralıyor:

• Mevcut durumun analiz edilerek, kentlerin ve mahallelerin gü� lü ve zayıf yanlarının

tanımlanması;

• Kentsel alan i� in tutarlı kalkınma hedefleri belirlenmesi e kent i� in bir vizyon geli� tirilmesi

• Mahalle, sektör ve teknik düzeylerdeki politi alar ve planlar arasında e� güdüm sağlanması ve planlanan 
yatırımların entsel alanda dengeli bir geli� imin te� vik edilmesine yardımcı olmasının gözetlenmesi;

• Kamu ve özel sektördeki aktörlerin kullandıkları fonların e� güdümünün sağlanması ve

bunların mekânda nerelere odaklanacağının belirlenmesi;

• Yerel ve metropoliten düzeyde e� güdüm i� inde olarak, halkın ve tüm bu alanlarda

ekonomik, sosyal, kültürel ve � evresel kalitenin � ekillenmesine önemli katkı koyabilecek

diğer ortakların sürece katılımın sağlanması

İ� te tam bu noktada sorulması gereken soru: ‘Geleneksel planlama anlayı� ı ile sürdürülebilirlik hedefine
ula� ılması mümkün mü?’ Planlama ile ilgili bilgi sahibi olanlar buna hemen ‘Hayır. Bu hedefe ancak stratejik 
planlama yakla� ımı ile ula� mak mümkündür.’ diyecekti . Okuyucu kitlemizin � e� itliliğini göz önünde 
bulundurarak Stratejik Planlama Yakla� ımını mercek altı a alalım, önemini ve geleneksel planlamadan 
farkını ortaya koymaya � alı� alım.

Stratejik Planlama Yakla� ımı Neden Önemli?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde biz, geleneksel planlama yöntemleri ile kentlerin master planlarını 
henüz tam anlamıyla yapmayı ba� aramazken, bir� ok ülkede geleneksel planlamanın ve ürünü olan master 
planların prati te beklenen öl� ülerde ba� arılı olamaması ve bu ba� arısızlığın günümüz ko� ullarında 
giderek daha da artması nedeni ile kentlerin geli� mesine stratejik bir planlama anlayı� ıyla yakla� ılmasının 
giderek yaygınla� maya ba� ladığını görüyoruz. Kentsel geli� menin nasıl olması gerektiğine ili� kin kararlar 
manzumesi olan geleneksel master planlarının statik olduğu, oysaki hızlı nüfus ar� � ı, altyapı eksikliği/

 

 

EK Bölüm III



46

bulunmayı� ı, özellikle geli� mekte olan ülkelerde mali kaynaklar ve personelin yetersiz olu� u nedeni ile 
daha dinamik planlama süre� lerine gereksinim olduğu � e� itli pla� ormlarda sıklıkla kabul görmeye ba� ladı. 
Küreselle� menin etkisi ile kentler arasında ortaya � ıkan kıyasıya rekabet de, kalıpla� mı� , katı planlar yerine, 
vurgusu ‘payda� lar’ ve ‘eylemler’ üzerine olan stratejik planlama yakla� ımlarının tercih edilmesinde önemli 
rol oynadı. Geleneksel planlama yakla� ımlarının karar üretmeye odaklı anlayı� ının aksine stratejik planlama 
yakla� ımı ‘payda� ların katılımı’, ‘yöne� � im1’ (governance) ve ‘sürdürülebilirlik’ (sustainability) gibi uzun 
soluklu kavramlar � er� evesinde temellendirildiği görülmektedir. Bu bağlamda geleneksel anlamdaki 
imar planlaması (master plan / comprehensive planning) ile stratejik planlama arasındaki benzerlikler ve 
farklılıklar i� in bir pencere a� alım.

STRATEJİK PLANLAMA (STRATEGIC PLANNING) GELENEKSEL PLANLAMA (URBAN COMPREHENSIVE 
PLANNING)

Geli� tirilen bir vizyon � er� evesinde hangi aktörlerin, 
hangi eylemleri ger� ekle� ti eceklerinin tanımlanması

Nüfus, i� gücü, arazi kullanımı ve ula� ım gibi temel 
faktörlerin mevcut durumundan hareket ederek bir 
takım varsayımlar ve projeksiyonlar yapılması

Hangi kurum veya örgütlerin hangi zaman diliminde ne 
tür stratejileri olduğunun özetlenmesi

Yapılan projeksiyonlar doğrultusunda kentin gelecekte 
nasıl olması gerektiğine ili� kin bir kararlar bütünü olması

Tehditler, fı satlar, kuvvetler ve zayıflıklar (SWOT) 
� er� evesinde, toplumun gücünün maksimize, 
zayıflıklarının da minimi e edilmesi

Bugünkü konumdan gelecekte arzu edilen noktaya 
varmak i� in gerekli olan destekleyici ara� ları i� ermesi

Planın ana ba� lıklarının, standart bir tahmin listesi 
olmaması

Plan hedeflerine ula� mada kimin (aktörler) hangi eylemi 
yapacağının belirlenmemi�  olması

Rekabet unsurunu i� ermesi
Plan kararlarının uygulanmasına yönelik olarak, devletin
planlama ve idari birimlerinin e� it kapasite ve te� vik 
yetisinin olduğunun arsayılması

Yöne� � im
Eylemler, aktörler (özel/tüzel kurum, kurulu�  ve bölge/
kent sakinleri) ve zamanlamanın belirlenmesi (Eylem 
planı hazırlanması)

Özet tablo’da da ortaya koymaya � alı� tığımız gibi, Stratejik planlamada yukarıda payda�  olarak ifade 
ettiğimi sivil toplum tarafı a da karar sürecinde yer veren ekonomik öncelikli anlayı�  hâkim. Ancak, 
Stratejik Planlamanın vazge� ilemez yasal i� levler gören Geleneksel Planlamanın yerine ge� ecek bir se� enek 
olarak değil, kentin ekonomik büyümesini sağlayacak fı satları kullanmaya dönük giri� imci bir yakla� ım 
olarak Geleneksel Planlamanın düzenleyici kararlarıyla beraber kullanıldığını vurgulamak gerekir.Bu rada 
bir sorun olduğunu söylemeden ge� meyelim. Geleneksel Planlamanın düzenleyici nitelikte yasal kararların 
Piyasa süre� leriyle uyum sağlayabilecek bir esneklikle uygulanması gibi gü�  bir sorunu a� mak gerekiyor. 
Farklı anlayı� ta iki planlamayı bir arada yürütmenin yol a� tığı bu önemli soruna kar� ın, Stratejik Planlamanın 
giderek kazandığı yaygınlık, onun ta� ıdığı özelliklerin bugünün dünyasında ne kadar vazge� ilmez olduğunu 
gösteriyor.

Bu bilgiler ı� ığında ve bir önceki dosyamızda detaylı bir bi� imde ortaya koymaya � alı� tığımız Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki mevcut (geleneksel) planlama anlayı� ı ve yasal � er� evenin yapıla� mı�  
� evrenin olu� umuna etkileri ve ortaya � ıkan sorunları da hatırl yarak, ülkemizde sürdürülebilir geli� meyi, 
sürdürülebilir kentle� meyi sağlayacak durumda olmadığımız kolaylıkla anla� ılacaktı . Mevcut sistemde 
en iyi planları hazırlasanız bile, bunların uygulanmasına tüm payda� ların katılımını sağlamazsanız, 
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uzun, orta ve kısa dönem eylem planları ile neyin, ne zaman, kimler tarafından yapılacağı belli olmazsa, 
sürdürülebilirlikten söz etmenin mümkün olmadığı a� ıktı .

Planlama alanında � ağda�  yakla� ımların geldiği son noktayı bu � ekilde özetlemek, yapıla� mı�  � evrenin 
sürdürülebilirlik a� ısından değerlendirilmesi i� in yeterli mi? Tabii ki değil. Sürdürülebilirlik a� ısından 
yapıla� mı�  � evre konusunun bütüncül bir yakla� ımla irdelenebilmesi i� in, planlama, tasarım, in� aat, 
kullanım, yapım ve ha� a söküm a� amalarını i� eren süre�  bağlamında ele alınması ve ilkeler ve kaynaklar 
a� ısından değerlendirilmesi gerekir. Ancak böylesine kapsamlı bir konuyu takdir edersiniz ki 3600 kelimelik 
bir Dosya’ya sığdırmak mümkün değil. Bu nedenle biz saptamalarımızı planlama ve tasarım a� amaları ile 
sınırlı tutmayı tercih etti

Bu � er� evede yapıla� mı�  � evrenin öznesi olarak nitelendirebileceğimiz yapıların tasarımında � ağda�  
yakla� ımlar a� ısından durumun ne olduğuna bakalım; deği� en ko� ullar � er� evesinde evrimle� ip, deği� ip, 
dönü� en tasarım etkinliğinin vardığı noktayı, � ağda�  tasarım yakla� ımlarının mimarlıktaki yansımalarını 
mercek altına alalım

Mimari Tasarımda Ça� da�  Yakla� ımlar
Tasarım, en basit anlamı ile bir dü� ünce ürünü olarak politik  ekonomik veyahut da � evresel unsurlar ile Çağda�  
tasarım yakla� ımları denince, bu � ağa ili� kin teknolojik geli� melerin ve ile� � im hızının öne kö� elerine ya da 
oralardan farklı yerlere, gerek geli� mi�  bir noktaya ula� masını hem � ok kolayla� tırm � , hem doğru yol almı� tı . 
Artık  ne keskin tasarımcı-kullanıcı � ağda�  tasarım yakla� ımlarının doğrultusunu belirlemi� ti . yolculuğuna devam 
etmektedir. Bu nedenlerledir henüz yapılamamı� tı .

1970’lerden itiba en, Modernism’e kar� ı � ıkı�  ile konteks� ualizm gibi bir� ok farklı sti  ve yakla� ım uzakla� acak 
mimari bir dili olu� turmak vardır. Teknolojinin bir ruh vardır � ağda�  tasarım yakla� ımlarında. görseler de, � oğu 
zaman kendilerini bu � ekilde tanımlanmakta Frank Ghery, Zaha Hadid, Steven Holl, Daniel Libeskind, Globalle� en 
dünyanın deği� en ihti a� ları ve farklıla� an ya� anmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin tasarım yüzeylerle ortaya 
� ıkan heykelimsi yeni formlar, mimari getirilmem � ti belki de. Böyle bir süre� te, hi�  � üphesiz Bilbao Müzesi bu 
tür yakla� ımların, genellikle ilk bir İspanyol kentinin dünya � apında ünlü teknolojinin heykelimsi ürünü olarak 
öne � ıkar.

Bi� im dilinin � ok keskin bir � ekilde farklıla� tığı Dekonstrüktivism i strüktür ve yüzey par� aları deği� ik a� ılarla 
konumlanır. yakla� ımın öncüleri arasında, Daniel Libeskind, Rem örneklerinden biri olarak her gün yüzlerce ki� inin 
olan sıkı bağlarını ele� ti erek tasarlamı� lardır. Genellikle, olduğunca soyut bir bi� im dili takınırlar. Mimarlıkta, 
binanın bulunduğu yerle, o yerin gerek katmadığı anlamlar, deği� ik mimari yakla� ımları göz önünde bulunduran, 
konteksti sas alan ve ruhunu göz önünde bulundurarak � alı� malar yapmı� lardır. � ağda�  yakla� ımlarda.

Öncelikli hedefi sürdürülebilirlik olan � ağda�  tasarım hedefl r. Bu ama� la, geri dönü� ümü olan kaynakları 
� e� itliliğe kar� ı önlemler almayı hedefl r ve bunun bir i� birliği i� erisinde, arazi se� iminden, malzeme tasarım 
yakla� ımları da bu bağlamda değerlendirilebilecek.

1 Yöne� � im (Governance): 1996’da HABITAT II ile önem ve vurgu kazanan ve ‘merkezi hükümetle ile yerel 
yönetim arasında; merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin kendi i� inde, ve devletle sivil toplum arasında yeni 
bir i�  bölümü ve yetki ve kaynak payla� ımı’ (Göymen,1997, p.11) olarak ifade edilen bir kavramdır.

Pekin Ulusal Stadyumu, 2008. Herzog de Mouron
olarak tanımlanırken aslında ü� ünebilen insanın tarihi kadar da eski bir olgudur. Yüzyıllar boyunca bu dü� ünce 
etkinliği, özellikle zaman ve yer kavramlarına bağlı olarak sosyo-kültürel,ile � ekillenmi�  ve farklı stille , akımlar, 
yakla� ımlar ortaya koymu� tur.

 

 

EK Bölüm III



48

ili� kin en son geli� tirilm �  kavram ve tekniklerle ortaya � ıkmı�  olan günümüzün ürünleri akla gelir genellikle. 
O zaman, i� inde bulunduğumuz � ağın en belirleyici özelliklerine bakacak olursak, öne � ıktığı bir zaman 
dilimi anla� ılmaz mı? İlk kez, üretilen bilgi bu kadar hızlı yayılmı�  ve dünyanın farklı yerlerinde ayni anda 
kullanılıp payla� ılmayı ba� armı� tı . Artık, dünyanın en ücra geli� mi�  ula� ım ara� ları gerekse uydu ve 
internet imkânları ile ula� ılabiliyor. Bu da hi�  � üphesiz ki, � ok büyük bir � e� itlilik sunarken, farklı fikirlerin,
eğilimlerin, imajların bir noktadan ba� ka hem de � ok hızlandırmı� tır oluyor. Globalle� me sürecinde 
mimarlık ise, medyanın ve kapitalist ekonominin etkileri altındaki tüketim toplumu ve de onun ihti a� ları 
ile yeni yakla� ımlara kullanıcı ayrımı, ne de sadece tasarımcının dominant olduğu bir süre�  vardır. Kullanıcı 
da, ekonomik bir erk olmanın imti azları ile, tasarım sürecinde etkin rol almaya ba� lamı� tır ki bu da, 
belirlemi� ti . Çe� itlilik i� erisinde, � oğulculuk esası ile ba� layan bu arayı� ta, � ağda�  tasarım yakla� ımları, 
teknoloji ve sürdürülebilirlik kavramlarını da göz önünde tutarak günümüzdeki nedenlerledir ki, � ağda�  
tasarım yakla� ımlarıyla ortaya � ıkan mimari ürünleri tanımlayabilecek ortak özellikleri saymak � oğu zaman 
pek mümkün olmazken, � ağda�  mimarlığın da � ok net bir tanımı ba� layan süre� te, modern sonrası anlamına 
gelen Post-modernizmin de etkilerinin giderek sönükle� tiği yakın zamanlarda, yeni modern anlamına gelen 
Neo-modernism, dekonstrüktivism, yakla� ım etkilerini günümüzde sürdürmektedir. Tüm bu yakla� ımların 
ortak paydasında ise genellikle, yeni malzeme ve formlarla olu� turulacak ge� mi� in tipog afilerinden veya 
geleneğinden Teknolojinin ileri imkânlarını kullanarak, yeni malzeme ve tekniklerin aracılığı ile yaratıcılığın
sınırlarını büyük riskler alarak zorlayan, büyük bir tutku ile yenilik� iliği ve ileri görü� lülüğü gerekti en 
yakla� ımlarında. Bu nedenle olsa gerek ki, korumacılığı, gelenekselciliği, klasik formları yada yerel mimariyi 
esas alan mimarlar, her ne kadar da kendi görü�  ve uygulamalarını 21.yüzyıl i� in ge� erli tanımlanmakta olan 
� ağda�  tasarım yakla� ımlarına yakın hissetmemi� lerdir. Bu anlamda, David Chipperfield, Jacquez Herzog, 
Pierre de Meuron, Santia o Calatrava, Norman Foster, Libeskind, Jean Nouvel, Renzo Piano, Richard Rogers, 
Bernard Tschumi ve diğer � ağda� lar, yapmı�  olduğu tasarımlarla, gelecek nesillere 21. yüzyıl mimarlığından 
izler bırakmaktalar.

Farklıla� an gü�  dengeleri doğrultusunda bugün, geli� mi�  bilgisayar programlarının gerek tasarımda gerekse 
uygulamada sağladığı avantajlarla hayal edilemeyecek boyutlarda yenilikler i� in kullanılması olarak 
nitelendirilen, bilgisayar destekli tasarımın bir “endüstriyel sanat” olarak öne � ıkı� ı ile alı� ılmadık bir mimari 
dil geli� tirilm � ti . Çoğu zaman, esnek ya da eğri mimari tasarıma yeni boyutlar getirm � ti . Bu zamana kadar, 
mekânı tanımlayan duvar, tavan, yer gibi yüzeyler, hi�  bu kadar, eğriliğin ve akı� kanlığın esas alındığı bir 
� özümle bir araya � üphesiz ki, mimarlık da dijital dünyanın nimetlerinden faydalanmanın yollarını aramaya 
ba� lamı� tı . İspanya’nın Bilbao kentinde Nervion Nehri’nin kıyısında tasarlanmı�  olan Guggenheim akla 
gelenlerindendir. Amerikan Mimar Frank Ghery tarafında  Avrupa’da tasarlanmı�  olan bu bina gerek dı�  
görünü� ü gerekse i�  mekânları ile farklılık yaratmı� , � oğu zaman bilinmeyen ve bilinir olmasını sağlamı� tı . 
Öte yandan, dünyaca ünlü bir kentin merkezinde Mimar Sir Norman Foster tarafından tasarlanmı�  olan 
Londra Belediye Binası da � ok özel geli� tirilm �  bir Dekonstrüktivism i esas alan yakla� ımlarda da, bina 
radikal görsel unsurlara sahipti . 

Düzgün bir geometri olmadan, daha � ok par� alanmı� lığı öne � ıkaran bu yakla� ımda, deforme edilmi�  
konumlanır. Daha � ok, Fransız fil zof Jacques Derrida’nın görü� lerinden ve bi� imsel bir arayı�  i� erisinde olup 
geometrinin dengesizliğini savunan Rus Konstruktivisim inden etkilenen, bu Rem Koolhaas, Zaha Hadid 
ve Bernard Tschumi sayılabilir. Bernard Tschumi’nin birincilik kazanan yarı� ma projesi Parc de la Ville� e, 
bugün Paris’te Dekonstruktivi t yakla� ımın ilk ki� inin gezdiği bir parktı . Her nekadar da deği� ik a� ılardan 
Modernism ve Postmodernism ile ili� kilendirilen Dekonstruktivi tler, Modernism’in rasyonalitesini 
ve Postmodernizm’in de tarih ile Genellikle, soyut, karma� ık ve bazılarında bitmemi� liğin hissedildiği 
binalardır onlar. 
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Bulundukları yeri pek önemsemez yada önemsediğini ortaya koyacak netlikte mesaj vermezler, mümkün 
gerek somut fizi sel gerekse soyut sosyo-kültürel değerleri ile olan ili� kisi � ok sık tar� � ılan konularından 
biri olmu� tur. Özellikle, yer ve zaman kavramları ve bunların binalara kattığ ya da ortaya koymu� tur. 
Günümüz mimarisinde, hem “yer” hem de “yersizlik” kavramlarına bağlı yakla� ımlar görülmekle 
birlikte, bulunulan yerin, bölgenin, coğrafyanın dinamiklerini ve de ruhunu alan yakla� ımlar özellikle son 
zamanlarda yoğunluk kazanmakta. Bu bağlamda, Peter Zumpthor, Steven Holl, Glenn Murcutt gibi isimler 
genellikle, � evrenin karakterini, yerin özelliklerini yapmı� lardır. Özünde, o yere özel mimari � özümlemeler 
yapmak önemsenirken bir yandan da, sürdürülebilir � evreler tasarlamak ya da bu tür � evrelere katkı 
koyma kaygısı vardır bu tür tasarım yakla� ımları, � evre bilincini ve � evreye duyarlılığı esas alarak ekonomik, 
sosyal ve ekolojik konuları bünyesinde barındırarak � evre üzerine olabilecek negatif etkileri azaltmayı 
kaynakları ve insan-� evre ili� kilerini önemser. Global � evre krizine, hızla artan ekonomik aktivi e ve nüfusa, 
tükenen doğal kaynaklara, hasar verilen eko-sisteme ve de yok edilen biyolojik bunun da bütüncül bir 
yakla� ımla � özülebileceğini savunur. Sürdürülebilirlik esasındaki � ağda�  tasarım yakla� ımlarında, mimar 
ve mühendisleri i� eren tasarım grubunun kullanıcı ile sıkı malzeme se� imine, uygulamaya kadar projenin 
her a� amasında yer alması hedefleni . Bu anlamda, � evre ile uyumlu, � evreden fayda sağlayacak ancak ona 
zarar vermeyecek � ekilde ekolojik değerlendirilebilecek onlarca ba� lıktan birisidir.

Bitirir en
Ya� amın her alanında farklı bi� imlerde kullanılmaya ba� lanmı�  ve planlamada ve tasarımda alı� ıldık, 
bildik ezberlerin bozulmasında da önemli rol oynamı�  olan sürdürülebilirlik kavramının, günümüzde 
artık � ağda� lığın birincil göstergesi durumuna geldiği bir ger� ek. İnsan ırkı ve binlerce diğer canlı türünün 
devamının sağlanmasında, dünyanın ve sahip olduğu biyolojik � e� itliliğin bütünlüğünün korunmasında 
ve � u anda iklim deği� ikliği ve sürdürülemez geli� im nedeniyle tehdit altında olan, gelecek nesillerin 
mirasının sürdürülmesinde yapıla� mı�  � evrenin planlanması ve tasarımının önemli bir rolü olduğu da geni�  
kitleler tarafı dan kabul görmekte. Sürdürülebilir geli� me, sürdürülebilir kentsel geli� me kavramları ise 
stratejik planlama yakla� ımlarını gerekli kılmakta. Tasarım alanına baktığımı da, özellikle geli� mi�  ülkelerde 
sürdürülebilirlik öne � ıkmakta.

Londra Belediye Binası, 2002. Norman Foster
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Ama ne yazık ki kendi ülkemizdeki duruma baktığımız zaman, gerek planlama gerekse tasarım alanında 
tüm bu söylemlerin � ok uzağında olduğumuzu söylemek durumundayız. Genelden özele gidecek olursak, 
planlama alanında, yapısal, örgütsel, yasal ve idari anlamda � ok ciddi bir deği� ime gereksinimimiz var.

Tasarım alanında da daha duyarlı olunması � art. Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) 24 Eylül 2009’da Brüksel’de, 
mimarlık ve sürdürülebilirlik temasıyla düzenlediği seminer kapsamında kabul edilen ve kamuoyuna 
duyurulan Mimarlık ve Sürdürülebilirlik Hakkında ACE Bildirgesi ve Politi a Belgesi, mimarlık mesleğinin 
iklim deği� imiyle mücadele konusunda üstlenebileceği rolleri a� ıklıyor ve Avrupa kurumlarının iklim 
deği� ikliği politi aları bağlamında mimarlık mesleğinin pozisyonunu özetliyor. Kar� ı kar� ıya bulunduğumuz 
ambargolar nedeni ile Mimarlar Odamız ACE üyesi değil. Ama bu durum, mimarlık mesleğinin 
sürdürülebilirlik bağlamında icra edilmesi konusunda ACE tarafından � izilen yol haritasının mimarlarımız 
tarafından benimsenmesi konusunda engel de değil. Duyarlı mimarlarımızın bu yol haritasını izlemekte 
olduklarını dü� ünüyoruz. Önemli olan bu duyarlılığın artması, sıra dı� ı değil sıradan bir hal alması. Son 
söz olarak, sürdürülebilir ya� am alanları olu� turmak i� in devletin en üst kademesinden sade vatanda� a 
kadar hepimize önemli görevler dü� üyor. Bir yandan sürdürülebilirliğin özündeki katılım ve yöne� � im 
kavramlarını, diğer yandan öl� eğimizi, olduk� a kaliteli olduğunu söyleyebileceğimiz insan kaynağımızı, 
üniversitelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurduğumuz zaman iyi bir örgütlenme ve yönlendirme 
ile sürdürülebilir ya� am � evreleri yaratmak i� in önümüzde � ok da büyük engeller olmadığını dü� ünüyoruz.

Sürdürülebilir ya� am � evreleri dileklerimizle

Kaynakça
(1) B. Özkaynak ve F. Adaman (2004), Sürdürülebilir Kentle� me: Yalova Örneğinde Sürdürülebilir Kent Tasarımına 
Yönelik Bir Yöntem Önerisi, TÜSES Yayınları, İstanbul.
(2) E. Ho� kara, Y. SEY (2008) Ülkesel ko� ullar bağlamında sürdürülebilir yapım, itüdergisi/a, mimarlık, planlama, 
tasarım, Cilt:7, Sayı:1, 50-61, Mart 2008.
(3) Erim, A. (� eviri), Sürdürülebilir Avrupa Kentleri i� in Leipzig Şartı (24 Mayıs 2007); http://mimarla odasi.org.tr 
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Dosya IV: Tasar-La-Ma (!)
U� ur Ula�  Da� lı, Kutsal Öztürk, Ka� an Günçe

(Sayı 07, 23 Mayıs 2010)

“İyi tasarım yapma dürtüsü, tıpkı yaşamayı sürdürme dürtüsü gibi bir şeydir.”  Harry Bertoia
“Hayalgücü ve uyduru, gerçek yaşamımızın 4’te 3’ünden fazlasını oluşturur.”  Simone Weill
“Ana sanat mimarlıktır. Kendimize özgü bir mimarlığımız yoksa uygarlığımızın ruhu da yok demektir.” 

Frank Llyod Wright

“Edebiyatta, müzikte, resimde ya da mimarlıkta, her insanın yapıtı kendisinin bir portresidir.”
Samuel Butler

Bugün sizlerle yepyeni bir dosya konusuyla beraberiz. Dosyamız bugün sayfalarını TASAR-LA-MA (!) temasına 
ayırdı. Sizlere, dünden bugün, bugünden yarına ‘tasarım’ alanında ya� anan serüveni aktaracağız. İ� te size 
tasarlamanın birka�  ger� eği…

“… Aniden kendimi ger� eklik ile dü�  arasında buldum. Ve uykudan uyandığım ‘an’ önce bir dü�  ile kar� ı 
kar� ıyaydım; sonra dü� ü ger� eğe dönü� türecek olan o gü�  devreye girdi. Ve beni dü�  – gücü ile imgelerin ger� ek 
olduğu bir metafora ta� ıdı…”

Tasarım ya da tasarla – ma bir dü� ün ger� eğe dönü� ünün öyküsüdür... Flu bir görüntüyü somutla� tırmadı . 
Tasarım bir öyküdür aslında; tasarımcı ise bir öykü yazarıdır. Tasarım dü� ün kağıda dökümüdür. Kelimeler 
� izgilerdir. Edebiyat kuralları burada tasarım kuralları ile yer deği� tirme tedir.

Tasarım edebiyatında dü�  – gücü var; projelendirme ve dü� ün estetik bir bi� imde aktarımı ve en önemlisi 
merkezinde insan var. Kavga eden, üzülen, ağlayan, sevinen, seven, doğan, evlenen ve ölen bir öykü kahramanı 
yerine tasarım edebiyatnda mutlu insan profili vardır. Tasarımın ana hedefi ise öykünün ana nesnesi olan insanın 
gereksinimlerini yerine getirm kti .

Öyküde ana nesne insan, bazen bir kent mekanında yer alırken, bazen bir binada, bazen bir mekanda, bazen de 
bir mekan i� indeki objenin yanında yer almaktadır. İ� te bu anlamda deği� ik öykü yazarları – kentsel tasarımcılar, 
mimarlar, i�  mekan tasarımcılar, ürün tasarımcıları, ...vb gibi – öyküyü deği� ik anlamda ele almakta, deği� ik 
a� ılarda yorumlamaktadırlar.

Tasarım edebiyatını okumaya ba� ladığınızda öyle deği� ik yolculuklara � ıkarsınız ki bazen tarihi bir mekan 
i� erisindeki yeni sesleri i� itir en, bazen de dijital � ağın yarattığ ortamlarda bulursunuz kendinizi. Her yeni öykü 
ise dünü geleceğe ta� ımak i� in kurgulanmı� tı . Her yeni öyküde yaratıcı  innovatif bir yakla� ım vardır. Her öykünün 
hedefi yazıldığı dönemin ko� ullarına göre insanı mutlu edecek, ya� amını kolayla� tı acak bir yakla� ım getirme ti .

“Gerçek olan, şeylerin dış formu değil, özüdür..."
Constantin B ancusi
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“Yerleşimi görmeden ve içinde oturacak insanları tanımadan hiçbir zaman bir binanın tasarımını yapmam.”
Frank Llyod Wright

“Binalar insanlara hizmet etmeli, insanlar binaya değil.” 
John Portman

“Modern bir yapının bir şey olması ve bir şey yapması yeterli değildir. Aynı zamanda bir şey   söylemelidir.” 
Lewis Mumford

“Mimarlık basit şeylerdeki gerçek güzelliği gözlerden saklamamalıdır.” 
Deborah Berke

“Mimar bir kahin olmalıdır... Sözcüğün gerçek anlamında bir kahin... En az on yıl ileriyi göremiyorsa ona 
mimar denemez.” 

Frank Loyd Wright

Bilinçsiz Tasarımdan Belirtik asarıma Retrospektif Bir Bak �
Tasarım, insanların belli sınırlar i� inde ‘an’ın ger� eğinden kopması, ge� mi� i yeniden kurmasına ve geleceği 
yorumlamasına olanak verdiği i� in, bilimsel bilgi alanında, kılgısal eylemde ve insanın sanatsal etkinliklerinde 
� ok önemli yer tutar. Öğrenmenin ve eylemin en önemli itici gücüdür. İnsanların her etkinliği Tasarımla 
bağlantı � indedir. Tasarımla ilgili tam bir tanım yapmanın zorluğu genellikle söylenir.

• ‘Hedefe yönelik bir problem � özme etkinliği’,

• ‘Belli bir ko� ullar takımına ili� kin ger� ek gereksinmelerin toplamı i� in optimum � özüm’,

• ‘Yaratıcı bir a tivi e - daha önce var olmayan ve yeni bir � eyi i� erir’,

• ‘İnsanların ideal kavramlarına yanıt verecek doğrultuda belirtik (explicit) önerilerle var olan bir durumdan 
gelecekteki bir duruma dönü� üm’,

• ‘Bir � eyi zihinde bi� imlendirme, tasavvur etme, kurma’

• ‘Tasarımlanan bi� im anlamına geldiği gibi, bir ürün ortaya koymak üzere ger� ekle� tirilen zihinsel ve maddi 
� alı� malar süreci’

Tasarımla İlgili Bazı Önemli Tanımlar...
Bu ve buna benzer tanımlar � oğaltılabili . Ancak belirti en tanımların tek hedefi vardır; o da insana yönelik 
olmalarıdır. İnsana yönelik olan tasarlama eyleminin ‘anlamlı’ bir de süreci vardır. Bu da tasarım sürecidir. 
Tasarım sürecinin evrimiyle geli� imi, süreci saydamla� tırma  a� ıklığa kavu� turma � abalarıyla görelidir. Geli� meler 
sonucu, günümüzde bu süre�  büyük öl� üde a� ıklanabilir bir düzeye ula� mı� tı . Sürecin saydamla� masıyla bilime 
gereksinim daha da artarken, tasarım sürecinde demokratikl � meye olanak veren, kullanıcı ve diğerleri i� in 
katılım im anı da ivme kazanarak sağlanmı� tı .

Bugünlerde sıklıkla ekranda yer alan IKEA reklamında da görüldüğü gibi, � ok önceden insan ya� amında da ihti a� lar 
ve mecburiyetler vardı. Söz konusu reklamda görüldüğü üzere, ilk yıllarda tasarımı, insanın doğal etkinliklerinden 
biri olarak görüyoruz. Bu ba� langıc Bilin� siz Tasarım olarak tanımlanmı� tı . İhti a� lar ve mecburiyetler ar�� � a, 
tasarım belirginle� meye ba� lıyor ve geri dönü� lerle geli� me ba� lıyor. Örneğin, kare tekerlek yuvarlakla� ıyor. 
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Bu döneme Tasarımın Tanım Alması (Tasarımın Belirginle� mesi) deniyor. Sonra insanoğlu doğayı taklit etmeye 
ba� lıyor. Algıda, bili� te ve bilin� te geli� me yeni bir durum yaratı or ve tasarımda öykünme (taklit) dönemi 
ba� lıyor. Bu döneme Öykünen Tasarım dönemi adı veriliyor. Artık karar verme süreci iyice belirginle� iyor. Bilim 
ve teknolojinin geli� mesi, tasarımları da etkiliyor. Kara kutu (black – box) tasarım sürecini, Usta - Çırak Dönemini 
ba� latı or. Hem eğitimde hem de uygulamada... Bu dönem Örtük Tasarım (Implisit tasarım) olarak da tanımlanır. 
Bu dönem tasarımları a� ıklanamayan bir sürecin tasarımlarıdır. Daha sonraları ise ama� lanan hedefe sürecin 
saydamla� masına ula� ılır. Belirtik Tasarım (Explisit Tasarım) dönemi ba� lar. Gelinen nokta bilimle gü�  birliği 
i� inde a� ıklanabilen, anlatılabilen  öğretilebil n bir tasarım devrimidir.

Belirtik Tasarım, saydam kutu (glass – box) süre� li tasarım olarak adlandırılabilir. Bu yakla� ım a� ağıdaki gibi alt 
ba� lıklarla ifade edilebilir:

• Sorun Belirleme

• Bilgi Toplama

• Çözümleme (Analiz)

• Se� enek Üretme

• Değerlendirme

• Bire� im (Sentez)

• Geli� tirm

• Anlatım – İl tim (2 e 3 boyutlu)

Saydamla� mı�  olan tasarım süreci, tasarımın önünü a� mı� tı . Böylelikle de tasarım, sürdürebilirliğin ötesinde, 
yenilik� i, deği� im - dönü� üm (Innovativity) desteği ile olumlu geli� mesine � ok yönlü olarak farklı boyutlar 
kazanarak hızla yoluna devam etmektedir.Tasarımlarda mükemmelliğe ula� ma arzusu, evrim kar� ıtlarının 
savundukları Zeki Tasarım kavramına da tarihsel süre� te bakmamızda yarar vardır. Dinsel Tasarım dü� üncesine 
felsefi boyut katıla ak ‘Zeki Tasarım’ kavramı hala savunulmaktadır. Felsefenin, aklın karı� tığı yerde onu daha 
da karı� tı arak akıl sağlığını sağlamak gibi bir i� levi olduğu var sayılarak, İngiliz kilisesinin 17-18 yy da � ok 
büyük destekler verdiği, laboratuvarlar kurduğu bilinen bir ger� ekti . Zeki Tasarımla ilgili � alı� malarda hedef, 
mükemmel tasarım, kusursuzluk, Tanrının yaratıcılığı  doğanın nasıl kavramla� tırıldığı kusursuz doğa ve doğadaki 
mükemmelliye�� .

Tasarım Bilimindeki Ara� tırmala
Mimarlar ba� ta olmak üzere, tüm tasarımcıların üstlenmesi gereken yeni görevlerden biri, ile� � imi sağlama, 
tercümanlık görevidir. Yani geli� mi�  teknoloji, bilim – sanat, estetik ve tasarımı topluma iyi tercüme etmekti . 
Tasarımcı, tam bir uzman ağzıyla değil, bir tercüman gibi insan yapısı � evreyi herkese anla� ılır bir � ekilde 
a� ıklayabilmelidir. Böylelikle de tasarım, özgün kelimelerle dolu ve � ok kelimeli bir sözlük olarak bize daima 
yardımcı olacaktı . Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel ger� eklik ile doğrudan ili� kisi 
bulunmaz. Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat � eker. Bunun sonucu olarak da 
algılardan genelle� tirme yapılarak kanılara varılır. Tasarımın ortaya koyduğu ‘anlam’dır. Anlamın doğruluğu, 
ger� eklik ile uyu� ması ya da uyu� mamasından olu� ur. Ayrıca tasarımın, kesin olarak doğruluğu – yanlı� lığı 
bilinemez. Tasarımın doğruluğunu ger� eklik ile kar� ıla� tı arak saptayabiliriz.

Tasarım biliminde ve tasarım ara� tırmalarında son kırk yılda büyük ilerlemeler kaydedilmi� ti . Tasarımın 
sistemle� tirilmesi ve tasarımın bir sibernetik sistem olarak ele alınması konularıyla ilgili � alı� malar, 1960’larda, 
tasarlama metodolojisiyle birlikte ba� lamı� tı . Günümüzde tasarımda bilgi tabanlı sistemler, tasarlama 
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psikolojisi, tasarım yönetimi, tasarımda yaratıcılık  tasarımda bili� sel bilimi yakla� ımları, bilgisayar destekli 
tasarım, tasarımın bilgisayarlarla görselle� tirilmesi  tasarımda yapay zeka yakla� ımları, tasarımda grup 
� alı� maları, tasarlanan ürünün insan ya� amı ve sağlığı üzerindeki etkileri, v.b. gibi bir� ok yeni alanda tasarım 
bilimi ara� tırmaları sürdürülmektedir. Tasarımın sorgulanması ve yarınlarının tasarımı, dünden ba� layıp bugün 
de devam etmektedir.

Tasarımın Yarını
Yakın ge� mi� e kadar öl� eği ne olursa olsun tasarımı, insan ihti a� larına cevap verecek iki ve ü�  boyutlu 
kurgular olarak tanımlarken; bugünlere kadar, zaman ve hareket kavramları da i� in i� ine karı� arak 
tasarımın artı  dört boyutlu olduğunun tanımı ortaya � ıkmı� tı . İ� inde bulunduğumuz yüzyılın yarınları ise 
bize be� inci boyutun sinyallerini vermeye ba� lamı� tı . Be� inci boyut tanımını, sinema teknolojisi örneği 
üzerinde irdelersek, sinemadaki sunumda ikinci boyut bir kenara bırakılmaya hazırlanılırken ü� üncü 
boyuta, dördüncü boyuta ge� ilmi�  ve ha� a be�  boyutlu filmler bile gösterilmeye ba� lanmı� tı . Ü� üncü 
boyut, filmdeki derinlik; dördüncü boyut oturduğunuz pla� ormun kurguya göre oynaması / hareket etmesi; 
be� inci boyut ise, salon i� i efektler – rüzgâr esiyor, sis basıyor, ha� a üstünüze su sı� rıyor – olarak ortaya 
� ıkmaktadır. Mimari tasarımda ise, mekansal deği� imler yanında, kullanıcı tasarımın sadece kullanıcısı 
değil, par� ası oluyor ve tasarım ona göre sürekli deği� ken bir � ekil i� ine giriyor. Obje tasarımı öl� eğinde 
bakıldığında insan ısısı ile desen, doku deği� ti en yatak örtüleri veya oturma üniteleri, bina öl� eğinde ise 
hareketli gökdelenler örnek verilebilir. Gökdelenlerde yer alan mekanların kullanıcı kontrolu ile yönlerinin 
binadan bağımsız deği� tirme imkanı ile kullanıcı bina formunu sürekli olarak deği� ikliğe uğratmakta; 
böylece kullanıcı tasarımın ana par� asını olu� turan öğe durumuna gelmekte.

Nasıl Bir Tasarım?
Tasarımda olmazsa olmazlar vardır. Tasarım, süre� ten kopuk, insan ve � evreden bağımısız ele alınamaz. 
Peki tasarımda bir� ok farklı tanımın yapılmasına rağmen en güncel haliyle “süre� ” nedir? Ve tasarıma insan 
– � evre ili� kisi nasıl etki etmektedir? Tarihsel geli� imine göz a�� tan sonra sözkonusu sorulara bilimsel bir 
� er� eveden yakla� manın yararlı olacağına inanmaktayız.

Tasarımda süre�  - farklı boyutlar...

Yaratıcı bir eylem olarak tasarım süreci yaratıcı boyut ve rasyonel boyut olmak üzere iki boyu� a 
ger� ekle� mektedir. Yaratıcı süre�  boyutu, tasarımcının belirsizlik ortamında yeni ve yaratıcı se� enekler 
ürettiğ bir dizi dü� ünsel eylemi i� erir. Sözkonusu boyu� a gereksinim kar� ılanmasının ne i� e yarayacağı 
tasarımcı tarafından belirlenir. Bu, tasarımın i� eriğini olu� turmaktadır. Beklentiler doğrultusunda i� eriğin 
belirlediği, görsel veya fizi sel i� levin nasıl olacağı sorusu ile yaratıcı dü� ünce süreci ba� lar ve se� enekler 
üretili . Rasyonel süre�  boyutunda ise, tasarımı yönlendiren � evresel etkenlerin sınırlandırmaları 
� er� evesinde tasarım kriterleri olu� turularak birle� ime varılır. Bir dizi karar etkinliği ile se� enek azaltma 
yoluna gidilir. Se� eneklerin indirgenmesiyle varılan kavramsal yalınla� tırma sonucu tasarımın bütünsel 
kavramı yani konsept ortaya � ıkar. Bütünsel kavramı kar� ılayan optimum � özüm veya tasarım öğeleri 
arasındaki ili� kiler sisteminin belirlediği düzen i� in son karar verilir.

Tasarım, yaratıcı düzeyde se� enek üretimi, rasyonel düzeyde se� enek azaltımı a� amalarının izlendiği ve 
olabilecek en iyi � özüme varılan bir süre�  i� erisinde ger� ekle� mektedir.

Tasarım – İnsan – ç evre Üçlemi
Mimari tasarımda insan – � evre etkile� imleri konusundaki � alı� maların önemi büyüktür. Bu konudaki 
� alı� malar uzun bir ge� mi� e sahipti . Bu konuda yapılan bir� ok � alı� manın ı� ığında, � evre ve mimari yapının 
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insan üzerindeki ve insan davranı� ının da � evre üzerindeki etkilerinin kar� ılıklı belirleyici olduğu konusunda 
bir uzla� ma vardır. İnsan – � evre etkile� imleri dinamik ve adaptif süre� ler olarak yorumlanabilir. İnsan 
davranı� ı, insan yapısı � evrenin örgütleni� ine etki eder ve kar� ılığında da � evre de insan davranı� ına etki 
eder. Dolayısı ile de her biri diğeri tarafından deği� tirilir ve � ekillendirilir (Altman, 1975). Bir tasarımın 
ba� arılı olabilmesi i� in ön ko� ut olarak değerlendirilebilecek kıstaslar; doğru yerde, doğru zamanda, doğru 
insan i� in doğru örgütlenme � eklinde ifade edilebilir (Gür, 2000).

Mimari tasarım, karma� ık bir olgudur. Basit, komplike olmayan bir tasarımın yapılmasında bile, diğer bilim 
dallarındaki ara� tırmala a dayanan kültürel, sosyolojik, ekonomik ve fi yolojik bulguların göz önünde 
tutulması gerekmektedir. Tasarlanan bir bi� imin olu� ması i� in ilk a� amadan itiba en malzemenin ve yapım 
yöntemlerinin diğer etkenlerle birlikte göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Mimari tasarlama 
eyleminin ilk a� amalarında ama�  ve i� lev belirlendiği gibi, ürünün olu� masında kullanılacak olan malzeme 
türleri de belirlenmelidir.

Tasarımında kullanıcının kim ya da kimler olacağı tasarımın bi� imlenmesinde önemli bir etkendir. Bir ba� ka 
deği� le, insanların ya� am tarzlarının nasıl olduğu, yapı bölgelerinin planlanması ve tasarlanmasında son 
derece önem ta� ımaktadır. Bu bağlamda, mimariyi belirleyen faktörler, toplumsal, yasal; fizi sel, bi� imsel; 
davranı� sal, anlamsal boyutları ile de ele alınarak öznel ve nesnel olarak da irdelenebilir (Gür, 2000).

Kıbrıs Adasında Tasarım Nerededir?
Mimari tasarımda aidiyet - doğru yerde, doğru zamanda, doğru insana ait olma..

Mimari tasarım, doğru yerde, doğru zamanda, doğru insana ait olmalıdır. İnsan faktörü, yani kullanıcı 
faktörü göz ardı edilerek tasarlanmı�  mimari projelerin ba� arısından söz edilemez. Ait kelimesi, bir ki� iye 
ili� kin, o ki� iye özgü olan; o ki� iyi ilgilendiren anlamına gelmektedir. Aidiyet kelimesi ise, ait olma durumu, 
deyginlik, ili� kinlik anlamına gelir. Aidiyet kelimesi kuramsal anlamda da bir kavram olarak kar� ımıza � ıkar. 
Aidiyet kavramına gelince, bu kavramın Abraham Maslow (1954) tarafından önemli bir insan gereksinmesi 
olarak görülüldüğünü biliyoruz. Aidiyet, insanın kendisini belli bir kültüre ve coğrafyaya ait hissetmesinin 
insan varlığı üzerindeki yapıcı etkisidir. Mimari tasarımların da insanın bu duyarlılığına cevap verme 
zorunluluğu vardır. Mimari tasarım, peki mimari tasarımın var olduğu coğrafyaya, kültüre, sosyal yapıya 
vb gibi, ait olma, onunla ilgili olma gereği yok mudur? Ve elbe� e kullanıcısına ait olmayan bir mimari 
tasarımın, tasarım – kullanıcı paradoksu ne büyük bir � eli� ki olur..
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Tasarım Aidiyetsizse ya Kopyalanmı� tı , ya Taklittir a da Kimliksiz bir o lgudur..
Ülkemizde son dönemlerde tasarlanan projelerler i� erisinde � ok se� kin örnekler bulunmaktadır. Bunların 
yanında azımsanmayacak kadarı, yani büyük bir � oğunluğu da bu coğrafi yapıya, kültürel yapıya, sosyal 
yapıya, ekonomik yapıya v.s. gibi, yani kısacası bugüne ait değildir. Bugüne ait olmayan bu tasarımlardan 
‘geleceğin tasarımları’ olmaları hi� bir zaman beklenemez.

Son söz
Kuzey Kıbrıs’ta yer alan tasarımların artık günü yakalaması gerekmektedir. Tasarımcıların, tasarımın 
kü� ümsenemeyecek kadar önemli bir i�  olduğunu unutmaması, tasarım öyküsünü yazarlarken ise daha 
hassas olmaları gerekmektedir. Bugün ya� amımızı ge� irdiğimiz odalarımızdan, binalarımıza, sokaklarmızdan 
kentlermize kadar tasarlanmı�  alanlarda ya� ıyor olsaydık, bu mekanlara yönelik tar� � malarımız daha � ok 
sürdürülebilir mekanlar, ekolojik mekanlar ve mekanların kurgusundaki be� inci boyut gibi � u anda dünya 
kentlerinin gündemini olu� turan yakla� ımları tar� � ır durumda olacaktık. Tasarımın önemine inan� la, bugün 
dünyanın bir� ok yerinde ilkokuldan ba� layarak Tasarım – Teknoloji dersleri yer almasına paralel ülkemizde 
de isim bazında da olsa bu dersin ortaokul programına konulmu�  olmasını sevindirici bir haber olarak 
algılamaktayız. Tasarımın önemi, bir farkındalık olarak bile olsa kü� ük ya� tan verilmeye ba� lanması önemli 
bir adımdır.

Ayrıca, tasarımların dünya standartlarına uygun olup olmadığı, kendi ülke sınırlarımızın i� inde - ister kent 
öl� eğinde ister ürün öl� eğinde olsun-, denetlenmelidir. Dünyaya kapalı kapılarını yeni a� mı�  bir toplum 
olarak eksik kalmı�  olan ‘tasarım’ vizyonunu artı acak toplumsal yöntemler de geli� tirilmelidi .
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Dosya V: 21. Yüzyılda Kentlerin Yeni-De� i� en Yüzü
Ceren Bo� aç, Şebnem Önal Ho� ara, 
Beril Özmen Mayer, Müge Riza

(Sayı 09, 20 Haziran 2010) 

Giri�  Yerine...
Kentlerin olu� ması, tasarlanması ve geli� mesi konusunda politi acılar, avukatlar, müteahhitler, mühendisler, 
ekonomistler, sosyologlar, planlamacılar, mimarlar, kentsel tasarımcılar, özel i�  ve meslek sahipleri, i�  
adamları, ev / arsa sahipleri, ve daha pek � ok aktör sorumluluk almaktadır. . Her grup aktör, kente ve 
yapıla� mı�  � evreye, kendi bulunduğu noktadan, kendi doğruları, kendi � ıkarları, sosyal/kültürel/ekonomik 
yapısı yönünden bakmakta ve � evreyi kendine göre bi� imlendirmeye � alı� maktadır. Ancak, kentsel ve 
mimari � evreye bi� im vermeye yönelik bireysel yakla� ımlar, kente pozitif sonu� lar getirmenin yanında, 
toplum/ toplumsallık olgusunun yok olması sonucunu da beraberinde getirme tedir.

Tüm bu yeni düzen i� inde, küreselle� menin de etkisiyle, kentlerimiz planlı ya da – � oğu kez – plansız 
bir dönü� üm süreci i� indedir. Bir ba� ka deyi� le, kentlerin tarihsel ve geleneksel alı� ılagelmi�  dokusuna 
eklemlenen, yeni ve farklı betimlemelerle � e� itlenen insan yerle� meleri, deği� im ve dönü� ümlerle 
� ekillenmektedir. Bu deği� im ve dönü� ümler sonucunda, eski kentler ‘yeni’ görünümlere bürünürken, bir 
yandan da, ‘Yeni Kentler’ diyebileceğimiz alanlar ortaya � ıkmaktadır. Bu görü� ler ı� ığında, bu sayımızdaki 
Dosya’mızı, ‘yeni’ kavramı üzerinden kentleri okumaya ayırdık. Ancak kentsel deği� imler, dönü� ümler ve 
sonucunda ortaya � ıkan “yeni yüzlü eski-kentler” ve “yeni kentler” konusu öylesine derin, � ok boyutlu ve 
karma� ık ki, biz konuları biraz daha anla� ılabilir kılmak adına bölüp-par� alayarak sizlere aktarmayı yeğledik 
ve daha � ok “kentlerin deği� en-yeni yüzü” konusuna odaklandık. Bu bağlamda � e� itli kavramlar üzerinde 
yoğunla� tık: Klasik Kent, Bo� luksal Kent, Post-Modern Kent... Marka Kent... Meta Kent... Ancak yine bu 
sayımızdaki Al Gözüm Seyreyle – Gezi Notları sayfasında, Kağan Gün� e’nin kaleme aldığı, “..Son yüzyıla 
damgasını vuran, yapaylığın ve para gücünün simgesi Dubai kenti...”, Dosya’mızın “yeni kentler” konusunu 
bütünler nitelikte... Aynı zamanda, Konut ve Ya� am sayfasında Nesil Baytin in kaleminden okuyacağınız 
“Kapalı Yerle� imler” konusu da, kentlerin deği� en yüzlerine bir örnek te� kil ediyor.

Aslında bu sayfalarda aktarılabilenler, ilgili konuların � ok azı ve belki de � ok yüzeyseli... Bu yüzden 
okuyacaklarınızı, konuları tar� � mak adına bir ba� langı�  olarak değerlendirirseniz, daha doğru olacaktı . İyi 
okumalar dileriz...

De� i� im I� ı� ında Ortaya Çıkan Kavramlar
Ceren Bo� aç

Gerek Batı  gerekse dünyada geli� mekte olan diğer kentlere bakıldığında, bugün ‘Klasik Kent’ yapılanmasının 
söz konusu olmadığı ve kent kavramının � e� itli evrimlerden ge� tiği gözlenmektedir. ‘Klasik Kent’ dediğimiz 
kavram, yersel değerlerin her daim ön planda olduğu ve merkezi bir örgütleme temeline dayanan bir yapıya 
sahip yerle� im bi� imidir.

21. Yüzyılda artık insan ya� amı büyük öl� üde ‘yer’ ve ‘zaman’ kavramlarını yitirm �  ve bundan ‘kent’ olgusu da 
nasibini almı� tı . İnsan ya� amına egemen olan yeni yerle� me düzeni, ‘par� alı’, ‘dağınık’, ‘moleküler’ bir yapıya 
sahiptir ve bu da, 19. yüzyıl sonlarında ba� layan `merkezden uzakla� ma`, ba� ka bir deyi� le `banliyöle� me` 
hareketinin son halkasıdır. Yüzyıl gibi kısa bir zamanda, tahmin edileyemeyen bir hızda geli� en ula� ım ve 
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ile� � im teknolojileri, ge� mi� tekinin aksine, insanın kent merkezlerine bağımlılığını azaltmı� tı . Bunun sonucu 
olarak, 80’li yılların sonlarında, kurumların kırsala ta� ınmasına olanak veren ile� � im teknolojileri, kentle� mede 
klasik yapılanmanın ortadan kalkmasına zemin hazırlamı�  ve genellikle ‘bo� luksal’ düzen olarak tanımlanan 
yapılanma, kent evriminin dönüm noktalarından biri haline gelmi� ti . Peki bu dönü� üm sırasında insan ya� amı 
nasıl etkilenmi� , kazanımları ve kayıpları neler olmu� tur?

Elbe� eki, teknolojinin ya� amı kolayla� tı dığı ve böylelikle insan ya� amının tek bir merkeze bağımlılıktan 
kurtulduğu bir yapıla� manın kazanımları olmu� tur. Ancak bunun yanında, klasik kent ya� amından soyutlanan 
yeni yapıla� manın sebep olduğu bazı kayıplar da vardır. Mimari ve psikoloji arasında köprü kuran “Çevresel 
Psikoloji” bilimi, insanın davranı�  mekanizmalarını etkilediğine inanılan, ‘mahremiyet’, ‘egemenlik sınırı’ ve 
‘ki� isel/sosyal mekan’ gibi kavramların, sağlıklı ve sürdürülebilir bir � evre i� in önemini ortaya koymu� tur. 
Geleneksel kent olarak da adlandırabileceğimiz ‘klasik kent’, � üphesiz insan ya� amı a� ısından � ok önemli olan bu 
davranı�  mekanizmaları i� in olanak sunmakta ve sakinlerine ‘yersel psikoloji’, ‘yersel kimlik’, ve ‘yersel duyum’ 
gibi psiko-sosyal duyumsamalar konusunda avantajlar tanımaktadır. Bu kavramlar � er� evesinden bakıldığında, 
‘bo� luksal’ veya ‘moleküler’ diye anılan yeni kent modeli, insan davranı� larını desteklemekten � ok uzaktı .

Bu bağlamda yakın ge� mi� imizden bugüne kentlerin ge� irdiği deği� imlere bakarak, kentle ilgili bazı kavramları 
kısaca irdelemekte fayda görüyoruz:

Klasik Kent
Kentlerin tarihi kimliklerinden kaynaklanan özelliklerinin, yalnızca ge� mi� te değil bugün de insanlığın ortak 
geleceği i� in ne denli önemli bir esin kaynağı olduğu, Aldo Rossi’nin 1982 yılında yazmı�  olduğu ‘Kent Mimarisi’ 
(The Architecture of the City) adlı kitabında net bir � ekilde ortaya konmu� tur (1). Bu bağlamda bakıldığında 
‘klasik kent’, toplumlar i� in ortak hafı a ve mimari kültür mirasi kavramlarının vücut bulduğu bir ‘ortak tarih 
bilinci’ a� ısından ya� ama önemi göz ardı edilemez bir katkı koymaktadır. Klasik kent mimarisinin ‘yer’ ve 
‘zaman’ eksenli tanımını yapacak olursak, hi�  � üphesiz kentsel yapının olu� umunda etki sağlamı�  coğrafi ve 
kültürel özelliklerden; tarih öncesi ve sonrası dönemlere ait ve kent sürecinde belirleyici rol oynamı�  anıtsal 
olu� umlardan; yine o yöreye ait doku karakterlerinden; protoik yapılardan ve planlamadan (2) söz etmemiz 
gerekir ki, tüm bu etkenler insanların psiko-sosyal duyumsamalarına dair davranı�  mekanizmalarını teti leyen 
ve Rossi’nin bahsettiği oplumun ortak hafı asının olu� umuna katkı koyan değerledir.

Bo� luksal/Moleküler Kent (Yer-ötesi Kent)
Ne yazık ki ‘bo� luksal kent’ olarak tanımladığımız yeni düzende, yukarıda bahsettiğimi değerlerin � oğu 
kaybolmu� tur. Önce lokomoti , sonra telefon ve faksın, sonra otoyolun ve nihayet internetin ortaya � ıkı� ıyla 
olu� an bu yeni kent modelleri, ‘yersel bağımlılık’, ‘yer psikolojisi’, ‘yer ve mekan’, ‘yersel duyum’ gibi kavramlar 
a� ısından olduk� a zayıftı . Bu tür kentlerin sebep olduğu mimari sonu� lar, Robert Venturi ve ortaklarının 1972 
yılında yayınlamı�  olduğu ‘Learning from Las Vegas’ kitabında net bir � ekilde ortaya konmu� tur (3). Venturi 
ve ortaklarının yaptığı � alı� ma, kent peyzajının insanlar tarafından algılanabilir ve anla� ılabilir unsurlardan 
olu� masının ne denli önemli olduğunu ortaya koymu� tur. Las Vegas örneği üzerinde yapılan � alı� mada, 
söz konusu olan unsurların, kumar � ehrini ba� tan ba� a saran ve binalardan yer yer daha ön planda olan 
tabelalara hitaben ‘tabela yapı’, tarihsel ikona, yöresellik, bi� im (-ki Venturi ve ortakları literatüre ge� mi�  olan 
‘ördek yapı’ tanımını ilk kez burda ördek � ekline sahip ördek restaurantına atı a bulunarak kullanmı� lardır) 
ve yapıdan bağımsız cephe gibi insanlar tarafından kolaylıkla algılanabilir elemanların, kentin kültür nesneleri, 
bir ba� ka deyi� le kentin ya da metropolün kentsel imge ve imgelenebilirlik nesneleri olabileceğini ortaya 
koymu� tur. Aslında bu � alı� manın temelinde yatan sonu� , kent pejzajının tarihsel ve güncel kültür temaları 
üzerinden ne denli etkin bir bi� imde � ekillenebildiği yönündedir.
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Post-Modern Kent
Bo� luksal kentin gerek mimari, gerekse insan psikolojisi üzerinde yarattığ olumsuz sonu� ların ele� ti el 
bir söylemi niteliğinde ortaya atılan ‘Post-Modern Kent’ kavramı, simgesel ve tarihsel tema ağırlıklı bir 
yakla� ımı öne sürmektedir. Bu a� ıdan bakıldığında, post-modern söylem de, ken� e bildik, tanıdık veya 
sıradan ifadeler kazandırmaya yönelik arayı� ların, kent kimliğini gü� lendireceğini öne sürmü�  ve bunun da 
‘bo� uksal kent’in kullanıcıları üzerinde yarattığ kayıpları giderebileceği vurgulanmı� tır; � ünkü yapıla� mı�  
� evrede ‘bildik’, ‘tanıdık’ ve ‘sıradan’ ifadeli yapı elemanlarıyla, insanlar i� in kent bütününü anla� ılmaz veya 
bulanık ifadelerden ve bunun geti diği psikolojik etkİlerden kurtulacağı yönündedir. ‘Kent Kimliği’ kavramı, 
bu söylemle gündeme gelmi�  ve � ağımızın kent planlama ve geli� imi a� ısından en önemli unsurlarından 
biri olmu� tur.

Kent kimliği bir kenti diğerlerinden e� siz / farklı kılan karakter veya yapısal durumdur. Kent kimliği o kadar 
gü� lü bir olgudur ki, bir kenti hi�  görmemi�  insanların benliğinde bile kalıcı ve anımsatıcı imajlar yaratı . 
Ancak ‘kent kimliği’, yalnızca fizi sel nitelikte bir sürece verilen isim değildir. Bu kavram, aynı zamanda 
yerel, ulusal, uluslararası, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel vs. değerlerin tümünü barındıran bir olgudur. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, kent kapsamında ortaya � ıkan sosyal yapı mutlaka fizi sel yapıya 
yansımaktadır. Kent kimliğinin önemini vurgulamak i� in, konuya bu a� ıdan yakla� ılmalı ve kent kimliği, 
‘Çevresel / Bi� imsel Kimlik’ ve ‘Sosyo Kültürel Kimlik’ olarak iki farklı ancak biri birini bütünleyici yönden 
incelenmelidir. (4)

‘Çevresel kimlik’, kentin doğal ve yapıla� mı�  � evre özelliklerinin bir araya gelmesiyle olu� an, ve bu bağlamda, 
doğal yapının yanında, kent-mahalle-mekan-bina öl� eklerinde kentin özgün yapısıyla bir sanat yapıtına
dönü� tüğü bi� imsel olu�  sürecidir.

‘Kolektif kimlik’ olarak da adlandırabileceğimiz ‘Sosyo-kültürel kimlik’ ise, kenti kent yapan sosyal değerlerin 
tümüne verilen isimdir. Günümüzde tüm kentlerin ya� adıkları geli� im ve evrimler sonucunda ortaya � ıkan 
kozmopolit kent kültürü, bugün sosyo-kültürel kent kimliğinin temel yapı ta� ıdır.

Kısaca günümüz insanının ula� ım, haberle� me ve ile� � im ara� larındaki her türlü ihti a�  ve alı� kanlıklarının 
deği� mesi sonucunda ortaya � ıkan yeni düzeni, beraberinde deği� en simgesel ve yapısal unsurları getirm �  
ve kentlerin bu bağlamda yukarıda bahsi ge� en � e� itli kimlikleri olu� mu� tur.

Günümüz kentleri, kültürün ve simgeselliğin ti ari ekseninde geli� en neredeyse soyut bir ‘yer’ kavramına 
dönü� mü� tür. Teknoloji, bilim, sanat ve daha bir� ok ögenin simgesine ‘dönü� en’ kentler vardır ve daha 
nicesi geli� mekte/ olu� maktadır. İ� te bu geli� meler sonucunda ön plana � ıkan ‘marka kent’ ve ‘meta-kent’ 
kavramları, kültürel ve simgesel ti ari dönü� ümün merkezinde tar� � ılması gereken iki konudur.

Kaynakça
(1) Rossi, A. (1984). The Architecture of the City-New Edition. Cambrid e, MA.: MIT Press.
(2) Nalkaya, S. (2005). ‘Dağılan Kent ve Yeni Dönem Kent Mimarlığı’, Yapı Dergisi, 279- Şubat 2005.
(3) Venturi, R., Brown, D.S. & Izanour, S. (1996). Learning from Las Vegas. Cambridge, MA.: The MIT Press.
(4) Faslı, M (2003). A Model for Sustaining the Identity of The City of Lefk � a (Nicosia) in North Cyprus, (yayımlanmamı�  
Doktora tezi), Eastern Mediterranean University, Gazimagusa.
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Marka Kent: Kentin Mar ala� tırılmas
Müge Riza

Kentlerin markala� ması son senelerde dünyanın bir� ok ülkesinde ve kentinde gündemde olan bir 
yakla� ımdır. Daha önce de bahsettiğimi üzere, Modern kentler � ok hızlı deği� imler ya� amaktadır. 
Toplumlar, sosyal yapılar ve teknolojinin deği� ime uğraması neticesinde farklıla� an hayat tarzları, kentlerin 
de deği� mesine veya deği� tirilmesine yol a� maktadır. Ge� mi� te bu tür deği� imlerin günümüze kıyasla 
� ok daha yava�  ger� ekle� mesinin yanı sıra, toplumların deği� imleri daha fazla yerel ve bölgesel boyu� a 
olmu� tur. Günümüzde ise, deği� imler küresel (global) boyu� a önümüze � ıkıyor. Küreselle� me, toplumların 
hayatını bir � ok yönden deği� tirm �  ve hızlandırmı� tır ve bunun yanında, deği� ik kültürden insanların ve 
farklı kentlerin birbirine � ok hızlı bir � ekilde yakla� masına olanak sağlamı� tı . Küreselle� menin etkisi altında
kentler, ekonomik, turistik, teknolojik, sportif ve buna benzer farklı alanlarda birbirleri ile dayanı� ma i� ine 
girerek diğer kentlerle yarı� ırken ‘Karde�  Kentler’ adı altında kendilerine payda�  aramakta, böylelikle bu 
büyük yarı� ta daha kuvvetli olmaya � alı� maktadır. Günümüzde, bir� ok insanın istediği an istediği ülkeye 
gitme fı satın  bulabilmesi ve özellikle de turizm a� ısından � ok fazla se� enek arasında en � ekicisini 
se� ebilme � ansı olması, kentlerin aranılır bir ‘marka’ olarak anılabilme ve tanınması i� in deği� ik yöntemlere 
ba� vurmasına neden olmaktadır.

Kent ve Markala� ma
Kentler de artık alınır satılır imajlara büründüğü i� in markala� maya uygun bir kıvama gelmi�  konumdadır. 
Kentlerin markala� masını bir ürünün markala� masına benzetebiliriz. Marka, benzer ürünleri birbirlerinden 
ayırt etmek i� in kullanılan bir ‘i� aret’ti . İ� letmelerin ti ari ya� amlarında önemli bir rol oynayan marka, 
onların kimliklerini yansıtan bir ‘parmak izi’dir. Bu durumun aynısı, kentler i� in de ge� erlidir. Bugün kentler 
rekabet i� inde oldukları i� in, kendi kimliklerini ortaya koyan bir ‘parmak izi’ aramaktadırlar. Bu ‘parmak izi’ 
de, kente bir imaj, bir kimlik vermektedir. Bu yüzden kentler kendilerini ‘sa� � a’ � ıkarmaktadırlar ve bunun 
i� in de en � eki� i yöntemleri bulmak arayı� ındadırlar.

Kentler Nasıl Markala� ır?
Günümüzdeki kentler, özellikle batı ülkelerinde, ü�  ana yöntem ile markala� ır / markala� tırılır: Kültürel 
ve tarihi miraslarını öne � ıkararak; mega-kültürel faaliyetler ve festi aller düzenleyerek; ve/veya, ‘ikonik’ 
(simgesel) binaları ara�  olarak kullanarak.

Zengin kültürel veya tarihi bir mirasa sahip olan kentler ‘� anslı kentler’ olarak isimlendirilir. ‘Şanslı kentler’ 
varolan tarihi mekanlarını ön plana � ıkarır veya doğal harikalarını sergilerler. Bu kentler, kendi kendilerinden 
doğallığıyla marka olarak ortaya � ıkarlar. Buna güzel bir örnek olarak dünyanın yedi harikasından biri olan 
Gize’deki Keops piramidi verilebilir. Varolu� u ve bunun tanıtımı mar ala� maya yeterlidir.

Böyle bir ‘Şanslı kent’ potasiyeli, aslında Mağusa suri� i i� in de ge� erlidir. Tarihi dokusu ve yapısı ile nadir 
bulunan kentlerden biridir. Fakat ‘marka’ olmak i� in değerini bilmek ve dünyaya tanıtmak gerekir – ki ne 
yazık ki Mağusa’da � u an i� in eksik olan bu.

Bir marka kent olmak i� in pozitif ve etkileyici bir imaj yaratmak da gerekir. Bazı kentler bunun i� in mega –
festi al veya sportif faaliyetlerini kullanırlar. Örneğin Avrupa Kültür Ba� kentleri veya Olimpiyatlar bu yönde 
� ok etkili bir ara�  oluyor. Bu yöntemi kullanarak, kent bir ‘marka’ olarak bütün dünyada tanıtılm �  oluyor. İyi 
bir örnek, geleneksel olarak her sene eylül ayında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ‘Oktoberfest’ 
veya bira festi alidir.

Her yıl bütün dünyadan yakla� ık 6 milyon ki� inin katıldığı bu festi al, Münih � ehrinin en tanınmı�  olayıdır. 
Bu festi al, Münih kentini bir ‘Marka kent’ olarak bütün dünyaya tanıtmı� tı . Bunun yanında kentler, 
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modernle� me sürecinde markala� ma a� ısından en etkileyici ve ‘hızlı’ yöntem olarak ikonik yapıların 
önemini ke� fetmi� lerdir. İkonik binalar, kentin imajını ve dünyadaki yerini bir anda deği� ti ebilmektedir. 
Özellikle ünlü bir mimar tarafından tasarlanmı� , fizi sel görünü� ü etkileyici olan bir yapı, küreselle� meye 
doğru giden dünyada, kentin tanınması ve bir ‘marka’ olarak algılanması i� in önemli bir rol üstlenebilir. 
Bir kentin ba� arılı olabilmesi i� in, ekonomik refaha ve � ekici bir görünü� e sahip olması gerekir. Simgesel 
/ ikonik binalar, turizm a� ısındandan da � ok önemli rol oynamaktadır. Son senelerin en � arpıcı örneği 
İspanya’nın Bilbao kentindeki Guggenheim müzesidir. Çökmü�  ekonomisi, dü� ük refah düzeyi ve olmayan 
kent imajıyla, eskiden ölü bir kent olan Bilbao, 1997 senesinde Guggenheim müzesinin in� a edilmesiyle 
dünyanın en tanınmı�  kentlerinden biri haline gelmi� ti . Her sene yüzbinlerce turist, ünlü mimar Frank 
O’Ghery’nin ti aniyumdan in� aa etmi�  olduğu müze binasını görmek amacıyla Bilbao kentine gitmektedir. 
Artık Guggenheim Müzesi, Paris’in Ei� el Kulesi ve New York’un Özgürlük Anıtı gibi, Bilbao kentinin sembolü 
olmu� tur. Yani simgesel / sembolik bir bina bir kenti, eni bir ‘marka’ya dönü� türmü� tür.

Konuya Ele� ti el Bir Bakı�
Yukarıda okuduğunuz gibi, kentler bir � ok yöntem ile ‘marka’ olmaya � abalamaktadır. Günümüzde kentler 
bir � ok a� ıdan rekabet ya� adıkları i� in , ‘marka kent ‘ olmak belki de ka� ınılmaz bir hale gelmi� ti . Dünyada 
� eki� i bir sembol ile tanınmı�  bir kent, daha fazla ziyaret� i � ekmekte \ve ilgi görmektedir. Sonu�  olarak, 
böyle kentlerin ekonomisi gü� lenmekte ve o ken� e ya� ayan insanların refah düzeyi artmaktadır. Ekonomik 
düzeyi yüksek olan kentlerde de, sosyal sorunlar az ve ya� am kalitesi yüksek olur.

Bir markanın en önemli unsuru, bu markanın özelliklerini öne � ıkarıp ba� ka markalardan farklı olduğunu 
vurgulamak ve özgün olduğunu simgelemekti . Günümüzde bir � ok kent, ba� ka kentlerin yöntemlerini 
takip edip kopyalamaya ba� lamı� tı . Dünyanın bir � ok kentinde birbirine benzeyen ‘ikon’ binalar 
tasarlanmaktadır. Örneğin Bilbao’daki Guggenheim müzesi, Bilbao kenti i� in tasarlanmı� tı , ba� ka bir 
ken� e aynı etkiyi yaratması mümkün olamaz. O yüzden ‘marka’ olmak i� in, e� siz-özgün olmak gerekiyor. 
Her kente aynı yapılar tasarlanılırsa, kentlerin arasında fark kalmaz ve dolayısıyla ‘marka kent’ diye bir� ey 
olmaz. Kentlerin, kendi özelliklerine göre ‘marka olmayı’ hedeflemeleri ve kendi kimliklerini bulmaları 
ya da var olan kimliklerini korumaları ve sürdürmeleri gerekiyor. Son tahlilde kentlerin markala� ması ve 
bunun yöntemlerinin uzun süre tar� � ılacağını bir tespit olarak sunabiliriz. Unutmamamız gereken, tüm bu 
geli� melerden öğrenecek � ok � eyimiz olduğudur.

Kaynakça
(1) O.Can Ünver (2010), 21.Yüzyılda Türk Kentleri Nasıl Markala� malı? (http:// ww.updon.com)
(2) Kotler P.,Asplund C.,Rein I &Heider D.(1999). Marketing Places Europe:Att acting Investements,Industries, 
Residents and Visitors to European
(3) www.vikipedia.org
(4) www.anakarapatent.com
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Meta-Kent : Kentin M tala� tırılmas
Beril Özmen Mayer

Küresel kentlerde ortaya � ıkan benzerlikler kadar, vurgulanan farklılıkları göz önüne seren ‘Yeni Kentler’, 
yurtdı� ı gezilerimizde hayran olmakla kalmayıp aynı zamanda ‘oralarda’ ya� amak isteğimizi yinelediğimiz 
tadlar ya� atmakta bizlere. Ya� adığımız kentlere dönüp de baktığımı da ise, gözlerimizi alan, kentin kredisini 
yükseltip o denli arklı kılan, global kentin med atik ol ylarına rastlamak pek mümkün görünmemekte.

Çağda�  tanınmı�  kentlerde, hız, otomasyon, verimlilik gibi tüketim toplumu hedeflerine göre planlanan 
ve ekonomide canlılığı destekleyen her türlü aksiyonu insanı yoracak kadar hızla cerayan e�� en bu 
küreselle� me pratiği, `Kentin Metala� tırılması` ve pazarlanmasında bahsedilmesi gereken ana noktaya 
ı� ık tutmaktadır. Küreselle� en dünyada, `Kentlerin Yeni Yüzü` konusunu a� arken, bu anlamda adlandırmak 
istediğimiz bir tür ken� en söz etmek isti oruz:

Meta-Kent.
`Meta` sözbilimsel olarak, Yunanca kökenli bir ön-ek; bir � eyin ötesinde olmayı ve kavramsal olarak bir 
soyutlanmayı bize sunarken, diğer yandan da kapitalizm kuramında adı ge� en alınır-satılır olma özelliğini 
de niteler ana dilimizde.

Mimarlık, � ehircilik ve planlama eğitiminde adı ge� en güncel konular, kendisine kar� ıt bulamayan bu tekil 
‘yeni-liberal’ ekonomik sistemin küreselle� me etkisiyle geldiği kritik momen� e, son dönemde ya� anan 
krizlerle kendi yarattığ canavarla ba�  edebilme sorunu ya� amaktadır. Amerikalı profesör David Harvey’e 
göre, kapital ya da meta üretimi ve birikiminin tarihi, ‘Yaratıcı Yıkım’ eylemiyle ba� at gitmekte ve ‘Mekan’ 
kendi i� inde tutarlı bir tasarım ürünü olmaktan � ıkarak, yıkılıp yeniden üretilen bir meta olma özelliğini 
ta� ımaya ba� lamakta, bu anlamda kentler kapitalin yeniden dönü� ebilmek i� in � ıktığı yeryüzü seyehatine
yeni ve aktif bir unsur ola ak katkı koymaya ba� lamaktadır (1).

Güncel prati te ise ilgilendiğimiz ve basında izlediğimiz tasarım, mimarlık ve kentle ilgili yeni geli� meleri 
destekleyen kuram ve söylemler kentin metala� tırılm sı sonucu ortaya � ıkmı� tı . Örneğin ‘Kentsel 
Dönü� üm’ konsepti, biz mimarlara bir tür deği� tirme gücü sağlamakla beraber, yeni mimarlık bi� imlerini 
uygulamamıza imkan vermekte; ve ardından gelebilecek mesleki saygınlık ve maddi olanaklarla da belli 
bir ivme sağlamaktadır. Bu güzel yaratma heyecanının kapattığ gözlerimizi araladığımızda ise, kentsel 
dönü� üm uygulamalarının perde arkasını olu� turan nedenleri ve ortaya � ıkan sorunları meslek etiğine
uyan bir aydın olarak görmemezlikten gelemeyiz.

Kentin yeniden yapılandırılması, bir yandan -görünürde- kent sakinlerine yeni bir ya� am vadederken; bir 
yandan da -esas can alıcı mesele olan- küresel para akımının olu� abilmesi a� ısından uygun parametreleri 
sağlamaktadır. Daha da önemlisi, ken� eki farklı gelir gruplarının bu durumdan farklı düzeylerde 
yararlanmasının yarattığ e� itsizlik ortamıdır. Hemen hatırl yalım, ge� en son iki-ü�  senenin gündemine 
oturan İstanbul tarihi yarımadasındaki Sulukule mahallesi sakinlerinin muhalefetine ve mülkiyetin temel 
hukuki haklardan biri olmasına rağmen ‘Devlet Baba’, ‘Hükümet Ana’, ya da ‘Belediye Karde� ’ tarafından
hızla hazırlanıp onaylanan yeni kararlarla yürürlüğe giren bu yıkımlar, bu ‘farklı’ bir kültürel alt grupta 
sayılan bu kent sakinlerinin aleyhine sonu� lanmı� tı .

Bir kent par� asında sava�  yoksa ve bu insanlar normal hak sahibi vatanda� sa, neden bu yerin özgünlüğü 
sakinleriyle birlikte korunamaz? Çünkü tarihi ken� eki bu alan � ok değerlidir. Yeni sahiplerine satılmalı,
rant getirisi daha da artmalıdır. Bu bir tür modern gö� erlik, gö� menlik ve yer deği� tirme, � ıkar � evrelerinin 
lehine yapılmalıdır, öyle değil mi? Tarihimizde mübadele yani kar� ılıklı yer deği� tirmenin � ok fazla ya� andığı 
sava�  sonrası yılları anımsamamız lazım. Bu sefer hakim gü� , ne sava� , ne dil, din ya da kültür faktörüdür; 
adına ne derseniz deyin- ama yeni ekonomik sistemin dayatması ile kent toprağının satılır mal, kazanabilir 
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rant ya da paraya dönü� türülebilir meta olduğunun kanıtı ola ak artık or adadır.

Kapitalist toplumların yazgısını belirleyen kararlar büyük kentlerde hem ekonomik hem de kültürel 
etkinliklerin yoğunla� tığı alanlarla kendini daha � ok pazarlayan bir etkiye sahip olmaktadır. Kentsel süre� ler 
� ok katmanlı bir � ekilde ortaya � ıkarken, kapitalist toplumsal ili� kilerin sürekli dönü� ümüyle beslenmekte, 
her an yeniden tanımlanmakta ve deği� ime uğramaktadır. Bu anlamda kenti, kapitalist toplumsal ili� kilerin 
bir yansıması olarak görmek doğrudur. Ancak günümüzde kentin, sadece bu yansımayı yapan bir ortam değil, 
kapitalist toplumsal ili� kilerin ana-kurucu öğelerinden birisi olduğunu özellikle belirtmemiz gerekmektedir. 
Bu durumda, kentler neo-liberal ekonominin bir aracı değil, kendisidir (2).

Kapital üretiminin girdiği a� maz, Harvey’sözünü ettiğ anlamda; ‘yeni misyonuyla üretim ili� kilerinin 
geni� lemeye a� ık bir coğrafi öl� ekte tutulması’ yani ‘küreselle� menin ka� ınılmazlığı’nı anımsatmakta, ve 
bu söylemin yeni � özüm noktası olarak görülen kent toprağının ne denli etkilenebilir olduğunun altını
� izmektedir. Kent toprağının sınıfsal ve / veya gelirsel ayrı� ması ise sınıf mücadelesinin kendine aradığı � ıkı�  
noktalarını benzer � ekilde etkileyerek, yerel düzeyden ba� layarak küresele ula� ana kadar bir dizi geni� leme 
sürecini i� ermesi de yeni bir sava� ım ve bir zorunluluk haline gelmektedir (3).

Coğrafi geni� leme ve mekânsal düzenlemeler uzun ömürlü fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarını gerekti diği 
i� in, mekânın ve mekân ili� kilerinin yeniden düzenlenmesi, kapitalizmin kriz yaratıcı eğilimini ortadan 
tamamıyla kaldırmasa da bir öl� üde dizginler. Bu tür düzenlemeler, zamanın bir noktasında söz konusu 
mekânı tamamen yok etmek zorunda kalır. Zamanın ba� ka kesitinde ise sonsuz sermaye birikiminin a� lığını 
doyuracak, tamamıyla farklı bir coğrafi mekân yaratacaktı . Kapitalizmin mekânları yeniden düzenlemesi 
aynı zamanda e� itsiz ve bile� ik geli� menin yeniden � ekillenmesidir. Bu anlamda, söz konusu örüntüyü 
neoliberal küreselle� menin yol a� tığı “ � itsiz coğrafi eli� me” olarak görmeliyiz (4).

Mekanın hem üretilmesi hem de tüketim aracı haline gelmesi, ve kar marjı sağlamakta olan rekabet� i 
ortamların hedefi olarak tasarlanması ve insanlara ya da kentlilere yeni mekansal kurgular üzerinden 
yeni ya� amlar sunulması, ve medyanın etkisiyle bu yaratılan suni talebin cazip hale dönü� erek insanların 
istekleri haline getirilmesi, ve sonunda bir türlü modaya dönü� mesi � ok ilgin� ti . Örneğin, son onyıllarda 
mega-kentlerde yerden mantar gibi bitmekte olan gözlemlediğimiz `Alı� Veri�  Merkezleri`, � oğu insan 
i� in alı� veri�  yapmadan, kente inmek, ken� e dola� mak amacı ile gidilen, sosyalle� ebileceği bir arka-plan, 
bir kent dekoru olarak kullanmaktadırlar. Kısaca AVM’lerin � ıkı�  amacı esas fonksiyonu olan alı� veri� in 
ötesinde, etrafındaki yerle� imlerin ve kent mekanlarının metaya ve ha� a markaya dönü� mesini sağlamak 
olmaya ba� lamı� tı .

Ken� eki sorunların ar� � ı, yeni bir sorunsal olan ‘Kentin İnsanile� tirilmes ’ konusunu da bu anlamda 
gündemimize oturtmaktadır. Dünya Meta-Kent’lerinde, kırsaldan kente gö�  ile, ülkelerarası küresel gö� ün 
de eklenerek artı dığı yeni kent sakinlerinin olu� turduğu sınıf farklarının, kent yoksulu ve alt gelir ve kültür 
gruplarının aleyhine � özümlerin olu� tuğu ve böylelikle soylula� tırma projeleri ile kentin pazarlanacak yeni 
yüzünün tekrar üretile ek tüketildiğini görüyoruz. Sonu� ta, ya kent yoksulları gö� men olmaya zorlanarak, 
ya da halihazırda gö� men olan kitleler, kent � eperlerine doğru iyice itile ek yeni imajlarla düzenlenecek 
kent mekanlarına yer a� mı�  oluyorlar.

Kente methiye sunan tüm kavramlar, kentin o heyecanlı etkinlikleri, o hareketli ve zaman zaman uğuldayan 
kalabalığının ritmini yakalayarak o ken� e ya� amanın bir serüvene dönü� mesinin yarattığ � ekim, kent 
sakininin bireysel rekabet sava� larına sürüklemesi gibi olumsuz boyutlarla, kent ya� amının zorluklarına i� aret 
ediyor ve bir kentli olarak hayatını devam ettirmeni � ok da kolay olmadığını da dü� ündürüyor. Kentlile� me 
ve insan psikolojisinin ortaya � ıkardığı duygu ve eylem trafiği, sürekli ar� �  gösteren mekansal hareketlilikle 
birle� erek bir ya� ama alanı � ansı bulduğu anda, daha da hızlı bir geli� im göstermekte, bu yüzden, � ehircilik 
ve planlama disiplinleri daha hareketli bir strateji belirleyerek kenti insancılla� maya yönelik önlemlerle 
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geli� tirm yi ama� lamalıdır. Ancak, mesleki olarak belirlenen bu ama� larda ü�  ayrı düzeyde � eli� ki ortaya 
� ıkmaktadır. Bunlardan ilki ‘Soyutlama ve Entegrasyon’; kentsel i� levlerin soyutlandığı anlamlardan 
uzakla� arak insanda ki� ilik par� alanmasına neden olmasıdır. İkincisi ise, ili� kilerin geli� tirileceği sosyal 
ortamların sunulmadan önce, o ken� e ve toplumda halihazırda varolan sosyal ili� kilerin yorumlanarak 
entegre edilmesidir.

Sonuncu � eli� ki ise, gündelik ya� am alanları i� erisine tatil ya da eğlence kavramının � ırınga edilerek 
bütünselliğin korunmasıdır (5). İnsanın kendisini alıp götüren kalabalıklar arasında � ehrin ruhunu, 
dilini duyumsaması; kendisini yalnız, adsız, anonim bir ki� ilik olarak ortaya koyabilme özgürlüğü, ha� a 
yabancıla� maya kadar uzanan bireyselliğin doruğuna � ıkabilmesi…

İ� ine eklenen bedenimizle birlikle kımıldadığımız, uğuldadığımız, ve e� -ya� ar -simbioti - olarak birlikte 
bütünle� mi�  bir organizmaya dönü� erek artık onsuz olamadığımız e `kendimizle� ti diğimiz` kent.

Kent mekanı, bize sunduğu bu sahnede modern ötesi bir � ekilde bizi tekrar tekrar yarattığ ve farklı 
� ekillerde tüketerek sosyalle� meye kilitlediği mekanizmalarıyla artık satılı tı . Ve bu söylemin - yeni kentin
- yeni adı `Meta-Kent`ti .

Kaynakça
(1) David Harvey, Kapitalist Kent, New Left eview, 2008 Türkiye Se� kisi, Agora Kitaplığı;
(2) Tarık Şengül, Kapitalist Kentle� me Dinamikleri ve Türkiye Kentleri, Evrensel Kültür Dergisi, sayı 128, aralık 2008;
(3) David Harvey, Umut Mekânları, Metis ayınları, 2008;
(4) İrfan Mukul, E� itsiz Coğrafi Gel � me: Meta Kent, http:// ww.birgun.net, 25 Ocak 2010;
(5) Hans Jürgen Helle, Kentlile� mi�  İnsan, Cogito Kent Kültürü Dergisi, Sayı 8, Yaz 1996, s: 71-79.

Son Söz Yerine...
21. yüzyıl kentlerinin ‘yeni yüzü’ hakkında yazacak daha � ok � ey, değinecek daha � ok konu var. Buna 
örnek olu� turacak, dünyadan pek � ok deği� im, dönü� üm örnekleri var. Ba� arılı bir Barselona örneği var.. 
Barselona eski Belediye Ba� kanı (1982-97) Pasqual Maragall’ın söyledikleri var: “Kimse sadece korumayla 
ya� ayamaz. Eğer yeni yapı yapılmazsa, kent ayakta kalamaz; ha� a eski bile sürdürülemez. Her bir kentin,
mevcut sembollerini yenilerle birle� tirmede kendi formülünü bulması gerekiyor. Sonrası olmadan, eski 
yapıtlar sadece birer tekrar olur.” (1) İstanbul’da hergün, kentsel yenileme adıyla ortaya atılan projeler var. 
Londra’da 2012 Olimpiyatları i� in hızla yapılan “yenileme” ve in� aat � alı� maları var.

Dünya kentleri hızla deği� iyor, dönü� üyor. Kentler, kendi yenile� me ve dönü� me modellerini, kendi i�  
dinamiklerini kullanarak kendileri yaratı orlar. Tüm aktörler devrede. Herkes i� in bir ucundan tutuyor. İyi-
kötü sorumluluk almaya � alı� ıyor. Yönetimle e katılım artı or. Halklar kendi gü� lerini birle� ti erek kentlerine, 
yerle� imlerine, mahallelerine, sokaklarına sahip � ıkıyor. Kentler yüz deği� tiri or, ki� iler anlayı� larını, bakı�  
a� ılarını…

Peki biz ne yapiyoruz?
Biz, tüm – olumu ya da olumsuz - yeniliklerin neresindeyiz?

Yerel se� imlere hazirlanirken, belediye ba� kani adaylarimiz

Hangi “yeni” söylemlerle kar� imiza � ikiyor?

Bizim kentlerimizin `yeni yüzü` nasil olacak?

Böyle bir resim � izen var mi bizler i� in?
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Ya da bir yerlerde – örneğin akademia i� inde � izilmekte olan resimleri, gören, bunlardan yararlanmak ve 
kullanmak isteyen birileri var mi?

Belki bu � ağrimiza kulak veren birileri � ikar! Bu ve bundan bir önceki mekanperest editor kö� emizde 
bahsedilen, doğu akdeniz üniversitesi mimarlik fakültesi`nde ger� ekle� tirilm �  ve ger� ekle� tirilme te olan 
� ali� malardan, ara� tirmala dan, projelerden faydalanmak i� in bir adim atilir… belki?..

Umut dünyasi…

Umut kentleri…

Kuzey kibris’ta…

Kaynakça
(1) http:// ww.mimdap.org/w/?p=34029
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Dosya VI: Konut/Sorun/Sorunsal .....Konut Sorunu, Konut Sorunsalı
Türkan Ulusu Uraz, Hıfsiye Pulhan, Resmiye Alpar Atun, 
Beril Özmen Mayer ve NesiL Bayti

(Sayı 11, 18 Temmuz 2010)

Giri�

Türkan Ulusu Uraz
İnsanoğlunun en iyi bildiği bina türü ‘Konut’; ilk algıladığı ve deneyimlediği mekanlar ‘Konut Mekanları’dır. 
Mimarlığın tek bina öl� eğindeki en temel birim, yine konut; en temel i� lev barınma ve en önemli kentsel 
öl� ek de ‘Ya� ama ve Konut Alanları’dır. Dolayısıyla konut, ken� en objeye kadar bütün tasarım öl� eklerinin 
ortak paydasıdır. Belki, tam da bu nedenle konutla olan kavgamız hi�  bitmez ve konut � oğu kez bir ‘sorun’dur; 
ve � oğu � evresel, sosyal, yönetsel sorunun kaynağının da KONUT SORUNU olduğu iddia edilir. Konutun 
bu � oklu karakteri sadece tasarım alanında kendini göstermez, konut hem uygulama hem de ara� tırma
alanı olarak farklı meslek gruplarını (politi acılar, müteahhitler, hukuk� ular vs.) ve farklı bilgi alanlarını 
(ekoloji, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, ideoloji vbg.) kapsar. Bu nedenle, batıda, bir zamanların kentdı� ı 
ya� am modeli, ‘Amerikan Rüyası’, kapitalist devlet ideolojisinin beslenmesi adına devlet politi alarıyla 
desteklenmi� ti . Ne var ki sonunda, kent merkezlerinin rağbe� en dü� mesi ve ortaya � ıkan kentsel/sosyal/
ekonomik � öküntünün giderilmesi i� in bu kez, kentlerin kutsanması ve kente dönü� ün te� vik edilmesine 
öncülük edecek yeni politi alar gerekmi� ti .

Dünyanın uzak kö� esinde bunlar olup biterken, yanlı�  politi aların ve ‘batılıl � ma’ rüzgarlarının etkisindeki 
ü� üncü dünya ülkelerinde de yerel kent dokuları yıkılıp-yapılma yani ‘apartmanla� ma’ nedeniyle bozulmu� , 
büyük kentlerin dı�  eteklerinde alt gelir grubunun konut alanları, ‘gecekondu’ yerle� meleri olu� mu� tur. 
Ve günümüzde � evresinden yalıtılm �  ‘Dı� a Kapalı’, ‘Korunaklı Yerle� meler-Siteler’ bir ba� ka sosyal grubun 
kurtarılmı� /kapalı ya� am adaları olarak kar� ımıza � ıkmaktadır. Bütün bunlar önce farklı sorunlara � özüm 
olarak kendini göstermekte; ama daha uygulandıkları ilk günden ba� layarak bir ba� ka konut sorunsalını 
davet edip, yeni bir ‘konut sorunu’ ger� eğinin farklı yüzlerini olu� turmaktadırlar. Ne yazık ki � oğu kez devlet 
politi aların yanısıra gü� lü ve doğru ‘konut politi aları’ üretilemem � , üretilm � se de uygulanamamı�  ve 
konut, hep ‘sorun’ olmaya devam etmi� ti .

Hep yeniden üretim, hep yeninin üretimi, ilk � ağdan beri kendisi bir üretim yeri olan konutu ‘tüketim’
malzemesi olmak durumuna getirm � ti . Artık bugün en temel be� eri gereksinme olan konut bir imaj olarak 
alınıp satılma tadır. ‘Kuleler’, ‘Residanslar’, ‘konaklar’, ‘yalılar’ ve ‘villalar’ i� eren toplu konut projeleri ve 
uygulamaları bırakınız üst gelir grubunu neredeyse alt orta gelir grubunun hayallerini süsler durumdadır. 
Ne tür bir kullanıcı profili ama� landığı; yani hane halkı kavramının nasıl yorumlandığı, bunun � e� itliliği ve 
bu � e� itliliğin mekansal gereksiniminin ne olduğu � oğu kez bu imaj bombardımanı tarafından örtülmekte 
ve önemsenmemektedir. Bir anlamda ‘özenti esaslı değer yargısı’ ger� ek gereksinimin önüne ge� mekte; 
bu arada ‘kültürel miras’, yıllarca i� inde ya� anmı�  ‘mevcut konutlar’ gözden dü� mektedir. Halbuki bunlar, 
bilin� li bir � abayla � oğu kez yenilerden daha da kaliteli olabilecek ve bu yolla kent dokusunun, konut 
� evrelerinin ve ya� am kültürünün sürdürülmesi sağlanabilecekti .

Böylece konut tasarımı, kullanıcının değer yargılarını süsleyen bu imajların yani kli� e konut tipolojilerinin,
bağlamına uysun uymasın kaygısızca üretilmesine indirgenmekte; hele bilgisayar ortamının bu sürece 
sağladığı kolaylıkla ‘kopyala/kes/yapı� tı ’ komutlarının yönlendirdiği tasarımlar, ü�  boyutlu animasyon 
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teknikleriyle süslenerek daha da kı� kırtıcı boyutlarda kullanıcıya sunulmaktadır. Sonunda ‘kalite’ bu sürecin 
neresindedir? Uygulamada ve kullanım süre� lerinde kalite nasıl sağlanır ve sürdürülür? Bilinmemekte, ve 
sorgulanmamaktadır.

Bu sayıdaki, dosya sayfası, tasarımın, uygulamanın ve ara� tırmanın bu gözde konusuna ‘Konut ve � evresine’ 
ayrıldı. DAÜ Mimarlık Fakültesi Hera-C ‘Konut, Eğitim, Ara� tırma ve Danı� manlık Merkezi’ üyeleri, aslında 
kapsamı ve � özüm önerileri � ok geni�  olan KONUT SORUNU ile ilgili olarak yukarıdaki kısa değinmelere siz, 
‘Mekanperest Okuyucuları’ i� in a� ıklık geti ecekler.

Mevcut Konut Stokunun De� erlendirilmesi/ Ya� atılmas
Resmiye Alpar Atun

Konut, ge� mi� ten bugüne insan ya� antısının en temel uzamı, aynı zamanda fizi sel, sosyo-kültürel ve 
ekonomik değerlerin bütünle� ik bir göstergesidir. Fiziksel değer olarak, kentsel/kırsal alanlardaki mimari 
dokunun en temel par� ası olan konut, sosyal değerler a� ısından öne � ıkan en önemli ya� amsal boyuttur;
daha da ötesi, yıllardır orada ya� ayan insanların deneyimlerini, nesilden nesile aktararak olu� turdukları 
kimlik ve kültür birikimidir. Özetle, insanı anlatan ve insana ait olanın bir bütünüdür. Konut alanları, insanlara 
birbirleri ile kar� ıla� ma imkanı sunan, kom� uluk ili� kilerinin kurulduğu ve sosyal ya� amın ge� tiği alanlardır. 
Ge� mi� in bir par� ası olup, aynı zamanda gelecek i� in de bir kaynak olu� turan mevcut konut dokusu, bir 
‘somut ve soyut’ belge olarak nitelendirilebilir. Bu anlamda sosyal değer, ekonomik değer, fizi sel değer 
ve kullanım değeri olmak üzere bir değerler bütünü olan mevcut konutların ya� atılması günümüzde sık� a 
tar� � ılan sürdürülebilir geli� im i� in de son derece önemlidir.

Bu bağlamda ‘yenileme’ yoluyla zamansız ‘kayıpları önlemek’, stokun ekonomik ‘ömrünü uzatmak’, yatırım
‘değerini korumak ve yükseltmek’, sunulan hizmetlerin ve ya� am � evrelerinin ‘standartlarını iyile� tirmek’,
güncel ihti a�  ve eğilimlere ‘uyum sağlamak’ mevcut dokunun ya� atılması a� ısından gereklidir. Bu sayede 
hem kullanıcıların daha yüksek standartlarda konutlarda ve � evrede ya� aması hem de temel bir ekonomik 
kaynak olan konut stokunun daha verimli � ekilde kullanılması sağlanabilir.

Bir konut belirli bir yıpranmı� lığa rağmen ayakta kalabilmi�  (strüktür olarak sağlam veya kısmen sağlam) ise bu haliyle 
bile gerek mal sahibi a� ısından, gerekse ulusal zenginliğin bir par� ası olarak vazge� ilmez nitelikler ta� ımaktadır. 
Yıkılmı� lığa terk edilmesi ya da yıktırılıp yerine ba� kasının yaptırılması önceden imal edilmi�  zenginlikten bir 
anlamda vazge� ilmesi olarak kabul edilebilir. Oysa yenilenerek kazanımının, yeniden in� a edilmesine göre bazen, 
daha az maaliyete sahip olduğunu, yapılan ara� tırmalar göstermektedir. Bu doğrultuda, yenileme sadece mal 
sahibine değil bu i� le ilgili tüm ki� ilere (giri� imci, in� aat ustaları, vazıfsız i� gücü vbg.) i�  olanakları a� ılmasına ve 
‘dı� sal ekonomi’nin geli� tirilmesine de yarar sağlar. Böylelikle ya� am � evreleri, hem fizi sel (yapının onarımı), 
hem sosyal (olu� an i�  olanaklarından bölge sakinlerinin yarar sağlaması ve artan � evre kalitesi) hem de ekonomik 
a� ılardan (kendi kendinin ekonomik döngüsünü olu� turan � evre yoluyla) desteklenmi�  olur.

Bu sonuca ula� mak i� in yapının yeniden kazanımı sürecinde yapılacak yatırımların  yenileme sonrası elde edilecek 
gelir ar� � ından daha fazla veya yatırımdan elde edilecek toplumsal faydanın, yatırımın sosyal maliyetinind n 
daha dü� ük olmaması gerekmektedir. Aksi durumda, mevcut stoğun iyile� tirilmesi pek önerilmez, � ünkü 
beklendiği kadar verimli olmaz. Dolayısı ile ekonomik boyutun sadece maddi değil, sosyal ve fizi sel kazanımlarla 
da desteklenebilmesi, her� eyden önce yapılacak � alı� maların sürdürülebilir olması i� in bir önko� uldur; ve bu 
nedenle de � ok önemlidir.

Bu durumda � ok boyutlu (fizi sel/sosyal/ekonomik) paydaları ve payda� ları birarada bulunduran aynı zamanda 
farklı katılımcıları (halk/özel giri� imci/yerel/merkezi hükümetler) da öngören, her kesimin kazancını ortak 
noktalarda bulu� turan � özümler aranmalıdır. Bu bağlamda, mevcut durumdaki 

 

 

EK Bölüm III



68

� evresel � öküntünün iyile� tirilmesi sonucu ortaya � ıkan (fizi sel/sosyal/ekonomik) geli� menin iyi hesaplanması 
ve bunun belirli bir dengeye oturtulması � ar�� . Özel giri� imcilerin yatırım konusunda ikna edilmesi, yatırımları  
hangi sürede ne öl� üde kazanca dönü� eceği ve alınacak riskin boyutlarının belirlenmesi gereklidir. Sonunda, bu 
� evrelerin doğru kullanımlarının yaratacağı dı� sal ekonomilerin nitelik ve � e� itliliği artacak ve bu tekrar kamu 
yararına dönü� ecekti .

Mevcut Konut dokusu, toplum ya� antısının bir par� ası ve hafı ası olmanın yanısıra, ülke i� in de temel bir 
ekonomik kaynaktı . Ülkemizde konut politi alarının odağında � oğu zaman ‘yeni konut üretim ’nin’ yer aldığı 
görülür. Güncel ihti a� lara duyarlı, yeni malzeme ve üretim teknolojilerinden faydalanan konut üretimin  her 
zaman ihti a�  duyulacağı bir ger� ekti . Ancak artı  konut politi alarının birinci önceliği ‘yeni konut üretim ’ 
olmamalıdır. Buna kar� ılık mevcut konut stoğunu ‘yenileme’ politi alarının olu� turulmasının, sürdürülebilir 
geli� menin hedeflendiği günümüzde artık ka� ınılmaz olduğu görülmelidir. Bu politi aların mevcut konut 
stokunun bakımı, iyile� tirilmesi  ya� am kalitesinin artırılması gibi konuları i� ermesi, bununla birlikte kullanıcıları 
bu konularda bilin� lendirilmesi ve te� vik etmesi beklenir. Bu anlamda mevcut konut stoğunun değerlendirilmesi 
hem insan ya� amının vazge� ilmez par� ası olarak ‘sosyal değerler’ bütününün ya� atılması  hem de sürdürülebilir 
ekonomik dönü� ümün sağlanabilmesi a� ısından önemlidir.

KKTC kentleri ve köylerindeki mevcut konut stoku, bugünkü görünümü ile gerek fizi sel yapılarına, gerekse 
sosyal doku anlamında vazge� ilemez bir zenginlik olan ya� amsal boyutlarına sahip � ıkılmasını beklemektedir. 
Bunun ger� ekle� ebilmesi � ok fazla emek ve � aba gerekti en, bireysel iradeden � ok toplumsal farkındalığa ihti a�  
duyan bir süre� ti . Bu konuda olu� turulacak toplumsal iradenin de siyasi ve idari anlamda desteklenmesine 
ihti a�  vardır; hepimize gerek birey olarak, gerekse toplum ve siyasi irade olarak � ok i�  dü� mektedir.

Konuta Yönelik De� er Yargılarımız ve Be� enilerimiz

Hıfsiye Pulhan
Mimari ürünün estetik değerlerini, bi� im dilinin sadece görsellik ağırlıklı özellikleri üzerinden değil, ama bunun 
da ötesinde, kullanıma dayalı ‘fonksiyon’, geometrik düzenlemelerin olu� turduğu ‘oran’ ve ilettiğ ‘anlamlar’ 
ile ili� kilendirerek ele almak gerekir. Binlerce yıl öncesinde de, Romalı mimar-kuramcı Vitruvius, ba� arılı bir 
mimarlık i� in, “Utili as, Firmitas, Venustas” gibi unsurların yani ‘kullanı� lılık’, ‘sağlamlık’ ve ‘güzelliğin’ gerekli 
olduğunu ileri sürmü� tür. Böylece, mimarideki ba� arının güzellik, güzelliğin de genellikle sadece dı� ardan 
bakılıp görülen bi� imsel bir kaygı olmadığı üzerinde durulur. Mimarlığın en önemli ürünlerinden biri olan 
konuta bakıldığında, günümüzün esteti  değerleri ve değer yargıları, yukarıda belirtil n unsurlara ek olarak, 
büyük bir � e� itlilik göstermi� ti . Mimari tasarım bilgisi ve becerisinin yanında artık  yazılı ve görsel medyanın, 
hızlı ile� � im teknolojilerinin ve tüketim toplumu değerlerinin kullanıcı tarafından enjekte edildiği bir tasarım 
sürecinin ürünüdür günümüz konutu.

Tasarım ürünleri arasında, konut, aslında en � ok hayal edilip tutku ve ısrar ile ha� a saplantı düzeyinde beğenilen 
ve istenilen mekanları, mekan bile� enlerini ve donatılarını i� erir. Tıpkı, bir dönemin eski Türk filml rinde olduğu 
gibi pembe pancurlu ev, bir� oğunun hayallerini süsler. Yakın zamanda ise, � atılı veya kemerli imajlar en popüler 
beğeniler arasında yeralırken özellikle bi� ime ili� kin temel kararların verilmesinde belirleyici olmu� lardır. 
Gerek � atının gerekse kemerin, konutun ayrılmaz bir par� ası olduğu bu tür beğenilerde, belirli mekanların da 
tanımı ve kullanımı sözkonusu olmu� tur. Çatı dı� arıdan bakıldığında, konutun genel görünümünü belirlerken, 
i� eride de � atı atını olu� turur. Öte yandan, tekrar eden kemerler evin giri� ini tanımlarken, ada kültüründe de 
� ok tercih edilen yarı-a� ık mekan kullanımlarını sunar. Aslında burada yararsallığı da i� eren bir esteti  beklen�  
sözkonusudur.

Mimari bi� imin fonksiyon, mekan ve stürüktürle bütünle� erek olu� turduğu estetik değerler herzaman 
önemsenmi� ti . Mimari, sadece bi� imsel kaygılarla kurgulanmı�  bir heykel değildir. Mimari bi� im, ancak 
i� erisine girilebilecek, ya� anılabilecek ve de kullanılabilecek mekanlar sunduğu sürece vardır. Bu bağlamda, 
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kemerli ve � atılı konutlara bakıldığında, sundukları ilave mekan kullanımları ve yerel öğelere yaptıklar  
atı alarla aslında ne kadar öl� ülü, yalın, mütevazi ve rasyonel oldukları farkedilir. Buna kar� ın günümüz 
konutunda bu tür değerlerin, genellikle önemini yiti diği; bunların yerine büyüklüğün önem kazandığı; � e� itli 
ve karma� ık, gösteri� li ve ha� a rükü�  denebilecek düzeyde daha � ok post-modern eğilimlerin etkisindeki 
beğeni ve bunu besleyen � özümlerin öne � ıktığı özlenmi� ti .

Son zamanlarda, konuta ili� kin beğenileri etkileyen unsurların ba� ında � ok a� ık ki ‘büyüklük’ gelmektedir. 
Ailenin ‘ ka�  metrekarelik bir konu� a ya� amakta olduğu’ � oğu zaman hem kullanıcı memnuniyetini hem 
de beğeni kriterlerini ortaya koymu� tur. Geni�  salonlar, büyük mu� aklar, ferah holler hep beğenilerimizi 
anlatmak i� in kullandığımız değer yargılarımız olmu� tur. Halbuki, bu “saray yavrusu” konutlarda ‘büyüklük’, 
kullanım a� amasında bazı sorunları da yaratmı� tı . Büyük bir salonun i� erisinde, organize edilemeyen 
mobilyalardan tutun da, ısıtma yada soğutma ile ilgili fizi sel sorunlara, kullanıcının kendisini kaybolmu�  
gibi hissetmesine neden olan psikolojik huzursuzluğa da yol a� tığı görülmü� tür. Öte yandan, büyük mu� ak 
ger� eğinde de � e� itli elveri� sizlikler ya� anmı� tı . Kolay ula� ma mesafesi i� inde ili� kilendirilmesi beklenilen 
buzdolabı, evye ve ocak, artan mekan boyutları sayesinden birbirinden uzakla� makta ve mu� ağı bir ko� u 
alanına dönü� türmektedir. Halbuki, metrekare olarak büyük bir konutun, farklı ama� lar i� in kullanılacak 
mekanlar i� ermemesi, bunun yerine sadece devasa oturma odası, mu� ak ve holler sunması, buna kar� ın 
iki yatak konamayacak kadar kü� ük yatak odalarını barındırması akıl almaz bir durumdur.

Gerek büyüklük, gerekse kullanılan elemanların � e� itliliği a� ısından abartının hakim olduğu bir tasarım 
dalgası i� erisinde, konutun bi� im dili de ka� ınılmaz olarak deği� mi� ti . Postmodern eğilimlerin etkisinde, 
nostaljik öğeler ve dü� sel dünyanın fantazileri konut cephelerinde etkili olmu� tur. Özellikle, antik bir 
tapınağı anımsatan, kolonlu, ü� gen alınlı giri� lere, binbir gece masallarındaki kemerlere ya da Rapunzel’in 
indiği kulelere sahip konutlar, en tercih edilenler arasında yeralmı� lardır. Ka� ınılmaz olarak yapılan bu 
tür benzetmeler aslında, mimarlığın, bir i� aret dili olduğunu, mesajlar ilettiğin ve özellikle de belirli 
formların belirli ‘� ey’leri simgelediğini bir kez daha hatırl tmı� tı . Bir güzellik, bir estetik değer katmak 
amacıyla tasarlanmı�  olan bu konutlar, acaba günümüz � ağda�  insanının ya� amak istediği ortamı ne kadar 
yansıtmaktadır?

Günümüzde, yazılı ve görsel medyanın, radyo, televizyon, internet gibi elektronik ile� � im ara�  ve 
ortamlarının etkisini gözardı edemeyiz. Bir� ok populer dergideki veya internet sitesindeki, gözalıcı konut 
projesini, mimari uygulamalar i� in kolaylıkla alıp kullanılabiliyoruz. Ancak, bir dergide görmü�  olduğumuz 
kıyafetin bile bedenimize, boyutlarımıza, hayat tarzımıza uygun olup olmadığını sorgularken, i� erisinde 
yıllarboyu ya� ayacağımız, anılarımızı birikti eceğimiz ve � ocuklarımıza miras bırakacağımız aslında büyük 
paralar harcayarak ger� ekle� ti diğimiz kendi konutumuz i� in kar� ımıza � ıkan örneklerin “bize, bizim ya� am 
bi� imimize uygunluğunu” sorgulamakta neden � oğu zaman kayıtsız ve yetersiz kalırız! Bu nedenle olsa 

  

Gazimağusa yeni konutlara örnek (Fotoğraf: Ceren Boğa� / 2009)
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gerek, ortaya � ıkan konutlar, ilk bakı� taki etkileyici özelliklerine rağmen, konut ihti acını � özmekten öte, 
ülke kaynaklarının tüketimine, görsel ve fizi sel � evre kirliliğine neden olurken i� levsel yetersizliğe bağlı 
olarak kullanım dı� ı kalmakta ve konut sorunsalının bir par� asını olu� turmaktadırlar.

Özetle,Konut, en önemli mimarlık ürünüdür; bize, kullanımımıza ve beğenilerimize göre özenle tasarlanıp, 
bir mimari kullanım ve estetik kaliteye, ancak yetkin bir tasarımcı mimar sorumluluğunda ve bilin� li bir 
kullanıcı desteğiyle ula� abilecekti .

Konu� a Tasarım Tipolojileri

Beril Özmen Mayer
Ülkemizde küresel taleplerin geti diği spekülatif rekabet, kentlerimizin ya� am alanlarında kar marjı güden 
bir yapıla� maya yol a� arak konut tasarımında olduk� a sorunlu bir süreci ba� latmı� tı . Yeni konutlarla 
alı� ageldiğimiz evlerin tipolojileri arasındaki ili� kisizlik, kültürel üretim süre� lerinde ortaya � ıkan paralel bir 
atlamanın belirtilerini östermekte ve ya� anmamı�  bir dönemin sancısını bizlere anımsatmaktadır.

Konut sektöründeki aktörler, konutların yerel ve sürdürülebilir özelliklerini satın-alınabilir kılan bir ili� kiye 
kurban verirken, bu tüketim ideolojisi tavizsiz bir � ekilde bizi ku� atmakta, medyayi kullanarak bina 
tipolojilerini etkilemekte ve ti ari yap-sat dü� üncesine ko� ut olarak tasarlanagelmektedir. Hızlı, kontrolsüz 
ve duyarsız bu tasarım eyleminin kentin tümüne olduğu kadar, ekolojinin ve kentsel kimliğin silinmesine 
neden olduğu a� ıktı .

Sosyo-kültürel durumlara göre tercih edilen konutlar, kullanıcı ile e� le� tirile ek incelendiğinde ise � eli� kili 
sonu� lar ortaya � ıkmaktadır. Bu bağlamda, iki tür belirgin sorun gözlenmektedir. Ülkemizde ortaya � ıkan 
birincil sorun, en dü� ük gelir grubundan kaynaklanan ve konut kavramsalını ‘kendisine ve ailesine sadece 
bir barınak’ aramaya indirgeyen dü� ünce bi� imidir. Konut edinme sorununa bakıldığında, bireylerin konut 
hakkı, onları gelecek nesiller ve kara günler i� in yatırım yapmaya yöneltmektedir. Öte yandan mimarlığın 
aynı zamanda bir hizmet sektörü olması nedeniyle, daha iyi ya� am ko� ullarındaki hali-vakti erinde kullanıcı grubu 
ise konut tasarlama kararları üzerinde fazlasıyla baskın bir gü�  olu� turmaktadır. Bu iki birbirine kar� ıt grubun, birlikte 
kullanıcı profilinin büyük bir kısmını olu� turduğu bu ortam, mimarın hala teknik bir meslek insanı olarak görüldüğü 
toplumumuzda, tasarım uygulamaları a� ısından pasifi e olmasına neden olabilmektedir.

Bu durum mimarlık meslek alanının da bir ya� am ve ge� im kavgasına dönü� mesine bağlı olarak mimarlarda ‘hayal 
kaybı’na neden olmaktadır. Bu bağlamda, mimarın kendi sorumluluğu ile farklı konut � özümleri belirleme ve kent 
i� erisindeki konumunu dengeleme gibi bir tasarım mesleği olan mimarlığın genel-ge� er bilinen öğelerini bile tar� � ma 

Mağusa’dan Konut Görünümleri (fotoğraf: t. ulusu 
uraz 2005)

Mağusa’dan Konut Görünümleri (fotoğraf: t. 
ulusu uraz 2005)
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konusu yapması olanaksız kılınmaktadır. Ayrıca, mimarların ‘bir sanat objesi, bir mekan dili ve ya� am tarzı yaratmak’ 
gibi kaygılarla tasarıma yakla� tığı � ağda�  arakesi� e, kullanıcı ile tasarımcı arasında farklı bir anlam ve ama�  ayıracının 
ortaya � ıkması da bu anlamda bir zıtlık yaratmaktadır.

Ger� ek dünyada ise bilgiyar destekli tasarımın kolayla� tırıcı etkisiyle konut binalarındaki formasyonun birbirine 
benzer ve fazla dü� ünülmeden � özümlendiği bir anlayı�  biz tasarımcıları dünya standartlarında bir tasarım kalitesine 
ula� masını engellemektedir. Konut tasarımı ve uygulaması süreci bir ya� am mekanının sorgulanarak tasarlanması ve 
mimari değerlere sahip türlü nitelikleri ta� ıması yerine bir tür Kopyala-Çoğalt-Yap-Sat davranı� ına dönü� mü� tür. Belli 
konut imajlarının sürekli tekrarı ister istemez, bireyler ve toplum üzerinde baskın ve belirgin bir konut tiplem sinin 
dı� ına � ıkılamıyacağı mesajını vermektedir. Konut, fı satların kullanılacağı bir yatırım aracı olarak, yüklenicilerin kar 
marjlarını arttır ya hizmet ederken, ki� inin ba� ını sokacağı, i� inde ya� ayacağı veya kiraya verebileceği bir fizi sel 
ortam olarak önem kazanmı� tı .

Bu anlamda, � evremizde örneklerini izlediğimiz yapıla� malar, insanların konutlarıyla ilgili beklentil rini kısıtlamakta, 
tekil konutlarda gözlenen bu durum, villa yerle� melerinde benzer parsellere bölünerek / � oğaltıla ak uygulanmaktadır. 
Uzun yıllardır süregelen alı� ılmı�  yöntemlerde yakalanan artıların günümüz uygulamalarında da yeni yakla� ımlarla ve 
politi alarla geli� tirilmesi erekmektedir.

Yönetmeliklerin olu� turduğu yaptırımlar mimarların mü� teri ve yükleniciler kar� ısında elini zayıfl tmakta, konut 
� özümleri ise sağlanması gereken minimum gereksinmelerin ötesine ula� amamaktadır. Ekonomik ko� ullanmalar, alan 
kaybetmeden tekrarlanan konut birimleri, iklime uygun gölgelenen mekanların tasarlanmasını önlemektedir. Ayrıca, 
konut - kom� uluk ünitelerinde ortak kamusal alanlar, ara ge� i�  mekanları, peyzaj düzenlemeleri, kent mobilyaları ve 
sanatsal moti� rlerin de eksiklikleri gözlemlenmektedir.

Geleneksel ‘mimarsız mimarlık’ örneklerinde ise günümüz mimarlığının sağlayamadığı nitelikte konut örneklerine 
rastlamaktayız. ‘Avlu – havlı’, ‘sundurma –sündürme’ gibi yerel kültürün ya� am tarzını yansıtan, iklimi doğayı evlerimizle 
i� ine alan mekanlar yok olmaktadır. Bu olumlu öğelere, aile nüfusu ya da kazancı ar�� � a eklenen esnek tasarım öl� ütü 
de eklenirse, monotonluk ve tek tip seri üretim  kar� ıt olarak, esnek geli� ebilir konut tasarım kavramı yeni konut 
tipolojil rine iyi bir esin kaynağı olu� turabilir. Ü� ün� ü Milenyumda dikkat � ekilen ekolojik mimarlık ilkelerine uyumlu 
yerel malzeme ve in� aat tekniğinin yeniden dü� ünülmesi ise sürdürülebilir söylemlerde sık sık ortaya konulmaktadır.

Çoklu konut projelerinin seri üretimind  tekrarlayan tipl melerin ka� ınılmazlığına rağmen mimarlar, meslek 
heyecanı gereği ‘dü�  ve yaratı ların pe� ine dü� mektedirler. Firma ba� arısı i� in öne sürülen sloganlar, konutların 
niteliği ile tasarlanan ya� antı ve imgelerin örtü� mesi, o toplumu olu� turan bireylerin eğilimlerini ara� tı arak, dü� sel 
por� öylerini geli� tirme sorumluluklarıyla olasıdır. Böylelikle, � evremizde bulunan ya� am stilleri  iklim özellikleri, 
in� aat tekniklerinin anlamlı yorumlamaları ile yeni ya� am � evrelerinin daha duyarlı bir � ekilde tasarımı mümkündür. 
Bu anlamda, � evremizde az sayıda da olsa, kopyalamadan daha özgün bi� imde tasarlanmı�  � ağda�  ya� am bi� imi ve 
geleneksel mekan � özümlerinin birlikteliğinin özümsendiği farklı yakla� ımlarda tasarlanmı�  ba� arılı konut örnekleri de 
görebilmekteyiz ve görmekte devam etmek isti oruz.

Ya� am, Ya� am Kalitesi: Konut Ve Konut Çevrelerinde Kalite
Nesil Bayti
“Bir dost ‘Se� enekler ömrü uzatı .’ dedi ve � öyle devam etti ‘...insanoğlu bir� eyler arasından se� im yaparken var 
olduğunu hisseder.’ ‘’

Bu yazıyı hazırlarken, Sayın Prof.Dr.Nur Esin’in, bir söyle� i yazısında aktardığı bu dost sözü yolumu aydınlatı erdi 
birden. (1) Hani ‘Hızır’casına, ya� antınızın or anlarında birden beliriveren bir yardım eli gibi.

Ya� antımızınhemen her anında se� imler yapıyoruz, yapmak zorunda kalıyoruz. Bazen de se� eneksiz bırakılıveriyoruz, 
ba� kalarının ürettiği � imler sonucunda. İ� te o zaman, ‘var olduğumuzu’ hissetmemiz � ok gü� le� iyor.
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O halde, ya� amımızın, sunulan ‘Se� enekler’ arasından yapılan ‘Se� imler’ e bağlı olduğunu söylemek hi�  de abar�  
değil. Eğer se� enekler ve se� imler insan ya� amında bu denli önemli ise: ‘Se� enekler nasıl ve kimler tarafında  
olu� turuluyor?’, ‘Ne niteliğe sahip se� enekler?’, ‘Neye göre se� im?’

Ya� am, Kalite, Ya� am Kalitesi

Her se� im bir hedefe yönelik olarak yapılır.İnsanoğlunun ilksel ve öncelikli hedefi  diğer bütün canlılar gibi, ya� amını 
sürdürmekti . 21. yy. insanı i� in bu hedef artık ’Ya� amı KALİTELİ sürdürmek’ olmu� tur. Öyleyse, se� imlerimizi 
belirleyen ana öl� üt, ya� amda ‘KALİTE’ ye ula� mak ve geli� ti erek, sürdürmekti .

İnsanoğlu i� in bu denli önemli olan ‘KALİTE’ kavramı “hata yapmamak/yapılmasını önleyebilmek” ve 
“mükemmele ula� ma isteği” nden kaynaklanmı�  olup, standart bir tanımı yoktur: Kalite anlayı� ı birey/
kullanıcı özelliklerine ( Be� eri:fi yolojik/psikolojik; � evresel: fizi sel:doğal/yapma; sosyo-kültürel, ekonomik, 
politik,vbg.) bağlı olarak deği� ebilen, farklı gereksinim ve beklentileri doğrultusunda � ekillenebilen, öznel 
bir kavramdır; onun kullandığı üründen her a� ıdan memnuniyetini sağlama amacına yönelikti . Özetle, 
KALİTE, kullanıcı MEMNUNİYETİnin öl� üsüdür.

‘Ya� am’ ve ‘Kalite’ kavramlarını biraraya geti en ‘YAŞAM KALİTESİ’ hakkında � e� itli tanımlar yapılmı� tır:
Dünya Sağlık Örgütüne göre: “Hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, ki� ilerin, 
ya� adıkları kültür ve değer yargılarının bütünü i� inde durumlarını algılama bi� imi” olup, laboratuar 
i� lemleriyle, nesnel öl� ülebilecek bir nicelik değil, öznel olarak ya� anan bir nitelikti .(2) Shin ve Johnson, 
ya� amın tüm alanlarını kapsayan tanımlamalarında ya� am kalitesini; bireyin isteklerini ger� ekle� tirmesi,
etkinliklere katılması, ki� isel geli� im olanaklarından yararlanması, nitelikleri bakımından yeterli kaynaklara 
sahip olması ve bu kaynakların sosyal kar� ıla� tırmalar oluyla yeterli bulunması” olarak ele alır.(3)

Ya� am kalitesi, günlük konu� ma dilinde yaygınlıkla kullanılan, ‘Özsaygı, İyilik hali, Mutluluk, Sağlık, İtiba , 
Ya� amın önemi’ gibi farklı terimlerle ifade edilen anlamları birarada ta� ımaktadır.(4)

Kaliteli Kentsel Ya� am?-Kaynak:http:// ww.mersinmimar.
com/architect/2009/12/22/ mimarlarin-ortak-dilicizgi.html

(Kaynak:http:// ww.mersinmimar.com/architect/2009/12/22/
mimarlarin-ortak-dilicizgi.html)
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 ‘Kalite’ kavramının yorum ve uygulanı� ının bireyin ki� isel özellikleri � er� evesinde � ekillendiği ger� eği, 
bazı birey/ topluluk/ bireylerin olu� turduğu/yönlendirdiği sistemlerin ürettiğ ve sunduğu se� eneklerin, 
onların kendi kalite anlayı�  düzeylerine ko� ut olarak, ‘Ya� am kalitesi’ni yükseltmeye yönelik olmayacağını 
doğrulamaktadır. Dolayısıyla, se� enekler arasında se� im yaparken öl� ütümüz ’YAŞAM KALİTESİ’ ne ula� mak/
ula� tırmak olmalıdır. Çünkü ya� am kalitesini yakalamı�  insan i�  dünyasında huzurludur; bu huzurdan aldığı 
gücü dı�  dünyasında da yararlılığa yönelik kullanır; böylelikle toplumun ya� am kalitesine de olumlu katkısı 
olur.

Herbiri tek tek önemli olan bir� ok bile� enin (Fizyolojik ve maddi iyilik hali, ya� ama doyumlu katılımı sağlayan 
fizi sel: doğal/yapma � evreler, hak ve fı sat e� itliği, vbg.) olu� turduğu bir bütün olan ‘Ya� am kalitesi’, 
birinin bile eksikliği halinde zedelenir. Ara� tırmalar sonucunda, insanların mutluluk ve doyum duygularını 
özetleyen ‘Doyum alanları’ nı saptayan bir� ok gösterge olu� turulmu� tur. İlgin�  olan, bu göstergelerin 
tümünde ‘Ekonomik durum’ la ilgili doyum alanının- toplumda yerle� ik genel kanının tam tersine- en son 
sırayı alması ve böylece, Dünya Sağlık Örgütü’nün saptamalarının doğrulanmasıdır.

Bu göstergelerde ‘Konut’, sağlık ve aile ya� amının hemen sonrasında, bireylerin genel ya� am kalitesi, 
‘Konut � evreleri’ ve ‘Kentsel’ ya� am kalitesi’ nin ana belirleyicilerinden biri olarak yer almaktadır. “Kentsel 
Ya� am Kalitesi’’, dar anlamıyla: ‘Toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler a� ısından kent tanımına giren 
yerlerde, kentsel alt yapı, ile� � im, ula� ım, konut ve benzeri olanakların sunulma düzeyinin önceden 
belirlenen öl� ülerin üstünde olması’ durumudur Geni�  anlamıyla ise: ‘Toplumsal, kültürel, siyasal öğe ve 
süre� leri de i� erir;...kentin sunduğu olanak ve fı satlardan...bireylerin e� it, dengeli, gereksinimleri oranında 
yararlanması, eğitsel, sanatsal, ekinsel, siyasal etkinliklere, süre� lere etkin bi� imde katılabilme olanaklarına 
sahip olabilmesi söz konusudur.’ (5)

Konut
- Bireyin yalnız kendisine ait ve kendisinin de ona ait olduğu (AİDİYET-AİT OLMA: Be� eri,sosyo-kültürel), --- 
Kendisini ve sosyo-ekonomik konumunu ifade ettiği (SEMBOL -Be� eri ve,sosyal,kültürel,ekonomik),

- Kendisi ile, özgürlük ve se� im hissi, ki� isellik ifadesi, estetik değer yargılarını yansıtması a� ısından kimliksel 
olarak bütünle� ti diği (KİMLİKLENDİRME-Be� eri,sosyo-ültürel,fizi sel),

- Özel ya� amını ge� irdiği, mahremiyet ve, egemenlik sınırının belirleyicisi olduğu ve kontrol etme gücünü 
aldığı koruyucu bir sığınak olma (BARINAK-Fiziksel,be� eri, sosyo-kültürel),

- Fiziksel � evrede yer edinme/yerle� iklik ifadesi/ilan etmesi görevi ta� ıma (YER-Fiziksel) gibi karma� ık 
ve biribiriyle i� i� e algılanan � ok sayıda özellik ve önemi i� ermektedir. ‘KONUT ÇEVRESİ’ ise, konutu 

  

       Siz, sayın kullanıcı, bu resmin neresindesiniz Kuzguna yavrusu ANKA görünür                             
Kaynak: (http:// asityakalikarikaturokulu.blogspot.com/ 2009_10_01_archive.html)
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sarmalayan ‘Kom� uluk birimi’ ve ‘Toplumsal � evre’ yi (sosyo-kültürel/ekonomik) ve bireyin bu � evrelerle 
be� eri,fizi sel,sosyal ili� kisini kapsamaktadır. Konut ve � evresinin, bireylerin gereksinmelerini, memnuniyet 
ve doyum sağlayarak kar� ılaması, onların ve giderek toplumun ya� am kalitesi ve genel sağlık düzeyinin 
yükselmesi i� in bir ‘Vazge� ilmez’dir.

Bu nedenle, birey ve topluma ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KALİTESİ’ sunmak hedefine yönelik konut 
alanlarının olu� turulması (yeni konut yerle� melerinin geli� tirilmesi ve varolan konut stokunun iyile� tirilmesi)
i� in, olmazsa olmaz ‘Ama� lar bütünü’ geli� tirilmelidi . Birle� mi�  Milletler İnsan Yerle� meleri Habitat 
Gündemi’nin a� ağıda sıralanan temel ama� ları bu konuda belirleyici olabilir:

• Sağlık ve ya� am kalitesi

• Çevresel sürdürülebilirlik

• Ekonomik ve sosyal canlılık

• Katılımcı önetim (6

Geli� tirilen ‘Ama� lar bütünü’ doğrultusunda, ‘Arzu edilen’ ya� am kalitesinin sağlanmasına yönelik öl� ütler 
saptanması gerekmektedir. Bu öl� ütlerin geli� tirilmesinde  ba� ta kullanıcı (birey/bireyler/kom� uluk ünitesi 
üyeleri) olmak üzere konuyla ilgili tüm aktörlerin ( yerel yönetimle , üniversiteler,meslek odaları-mimarlık, 
kent planlama, vbg.) ortak ve bütüncül katılımı, gelecek nesillere bırakma sorumluluğunu ta� ıdığımız 
‘KALİTELİ YAŞAM ÇEVRELERİ’nin belirleyicisi olacaktı .

Her türlü � evrenizin sizlere KALİTELİ YAŞAM SEÇENEKLERİ sunması dileği ile. 

Kaynakça
(1) http://nu esin.blogspot.com/2010/03/secenek-omru-uzati .html
(2),(3),(4) ZORBA, E.: “Ya� am Kalitesi ve Fziksel Aktivi e” 10Th. International Sports Sciences Cong ess, ss: 82-85.
(5) http://t .wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_kalitesi
(6) http:// ww.planlama.org/new/imp/konut-ve-yasam-kalitesi.html
(7) http:// ww.itudergi.itu.edu.tr/tammetin/itu-a_2006_5_2_OL_ ellekci.pdf
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Dosya VII: Turizm – Çevre – Oteller - Kültür Mirası
Naciye Doratlı, Uğur Ul �  Dağlı, ̈ zlem Olgaç Türker

(Sayı 14, 05 Eylül 2010)

MekanPerest’in bu sayısındaki Dosya’mızda, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan turizm konusunu 
mercek altına alıyoruz. Turizm konusu birçok açıdan çok önemli. İlk olarak, kaynakları çok kısıtlı olan 
bir ada ülkesi olmamız nedeni ile ülkemiz için çok önemli. Yükseköğretim sektörü ile birlikte ülkemizin 
lokomotif sektörü olduğunu kabul ettiğimiz için ekonomik açıdan, sosyal ve kültürel açıdan ve çevre ile 
ilişkisi açısından çok önemli. Bu kadar önemli ve çok boyutlu bir konuyu biz, çevre, otel tasarımı ve turizm- 
kültür mirası etkileşimi boyutuna biraz dokunmakla yetiniyoruz.

Küçük Ülkelerin Lokomotif Se törü: Turizm
Naciye Doratlı
Dünya Turizm Örgütü’nün ‘Turizmin 2020 Vizyonu’ isimli raporunda 1995 yılında 564.000 olan turist 
hareketinin 2020’de 1.602.000 milyona ula� acağı, turizm hareketinde Doğu Akdeniz (Türkiye, Kıbrıs, 
İsrail) ülkelerinin doğal ve kültürel zenginliklerine bağlı olarak dünya turizmindeki paylarının artacağı ifade 
edilmektedir. Bunun yanında yapılan bir� ok ara� tırmada elde edilen bulgular, turizmin özellikle kü� ük 
ülkelerin, dolayısıyla adaların uzun dönemli büyümesine olumlu etki yapmakta olduğunu göstermektedir. 
(Hazari ve Ng, 1993).

Ekonomik a� ıdan öneminin yanı sıra turizm, bir � e� it tüketim endüstrisi olmakla birlikte, � evre ile en barı� ık 
endüstrilerden biri olarak doğru yönetili se, doğal � evre ile kültürel mirasın korunması ve geli� tirilmesi
a� ısından iyi bir ara�  olarak nitelendirilmektedir. Ancak, yirminci yüzyılın son � eyreğinden itiba en 
dünyanın kar� ı kar� ıya bulunduğu ekonomik, sosyal, politi  ve teknolojik geli� me ve deği� ime paralel olarak 
turizm sektörü ve turizm tüketim modelleri de büyük bir deği� im sürecine girmi�  olup, 1970’li yıllarda 
kitle turizminin turizm alanları üzerindeki olumsuz etkileri yoğun bir bi� imde tar� � ılmaya ba� lanmı� tı . 
Turizmin, � evreye geti diği yük, yerel ekonomilere yaptığı katkı kadar, geti diği maliyet, sosyal bozulma 
gibi konular üzerinde durulmu� tur. Bu tar� � malar sonucunda ‘sürdürülebilir turizm’, ‘eko turizm’, kırsal 
turizm’ gibi sosyal ve � evre duyarlı kavramlar öne � ıkmaya ba� lamı� tı . Kitle turizmine alternatif olarak 
önerilen bu özel turizm kavramlarının en önemli özelliği, � evreyi, toplum ya� amını bozmadan, tarihi, doğal 
ve kültürel varlıklara zarar vermeden, bölge ekonomisine ve sosyal hayata olumlu katkı sağlamalarıdır. 
Uluslararası düzeyde bütün turistik destina yonlarda giderek daha fazla gündeme gelen ve kabul edilen 
sürdürülebilir turizm yakla� ımları (UN, 1999) doğal kaynaklar ile turizm arasında kurulan ortak ya� amsal 
bir ili� ki bi� iminde kabul edilmektedir (Sharpley ve Sharpley, 1997, pp. 231- 232).*

Dünya turizm sektöründe bu deği� im ve geli� im süreci ya� anırken, Kuzey Kıbrıs’ta henüz bu alanla ilgili sağlam 
bir vizyon olduğunu söylemek zor. Tüm payda� ların söz sahibi olduğu bir örgütlenme bi� imi benimsenmediği 
gibi, sektörün büyük patronu sayılabilecek Turizm Bakanlığı, sürekli olarak Bakan’ın deği� tirildiği, koalisyon 
hükümeti urulması durumunda da kü� ük ortağa verilen bir bakanlık olmu�  � oğu zaman.

Ama her � eye rağmen, her ne kadar da politik belirsizlik ve ambargolar nedeni ile de ülkemizdeki turizm 
faaliyetleri arzu edilen düzeye ula� amamı�  olsa bile, kaynakları � ok kısıtlı olan ülkemizin ekonomideki 
‘lokomoti ’ sektörünün turizm olduğunu söylemek yanlı�  olmasa gerek. En azından böyle olduğu, olması 
gerektiği konusunda toplum düzeyinde bir görü�  birliği var. Kendi kendime sorular soruyorum hep. ‘Acaba 
ambargolar olmasaydı, Güney Kıbrıs’a gelen turist veya fazlası Kuzey Kıbrıs’a da geliyor olsaydı, biz gerek alt 
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yapımız gerekse turizm sektörünün gerek duyduğu diğer servisler a� ısından yeterli olabilir miydik?’. İkinci 
Soru: ‘Turizm faaliyetlerinin doruk noktasında olması durumunda, doğal, sosyal ve kültürel değerlerimizin 
durumu ne olurdu?’

Bu sorulara kestirmeden olumsuz bir cevap olarak ‘Hayır! Kötü olurdu!’ demek mümkün, ama konuyu 
enine boyuna irdelemek neredeyse kitap yazmakla e�  anlamlı. Bu nedenle ben burada sadece turizm 
– � evre ili� kisine yoğunla� ıp ve gerekli duyarlılık gösterilmemesi ve iyi yönetilmemesi durumunda olası 
sonu� ları üzerinde durmakla yetineceğim

Turizm ve Çevre
Hi�  ku� kusuz turizm ve � evre arasında ortak ya� amsal (symbiotic) bir ili� ki vardır. Çevre, turizm i� in en 
temel kaynaksa, turizmin öncü sektör olduğu bir ülkede, � evreye olumlu ya da olumsuz en büyük etkiyi 
turizm yapacaktı . Turizm bölgesindeki geli� menin gelecekte de sürmesi ve � evre bilinci yüksek turist 
kitlesi i� in � ekiciliğinin uzun dönemde devamı, söz konusu kitlenin moti asyonlarını ar�� an � evresel ve 
doğal değerlerin korunmasına bağlı görünmektedir. Kısa günün karı mantığı ile yatırımları yönlendiren, 
kaynakların doğru ve rasyonel bir bi� imde kullanılmasına kılavuzluk eden bir plan olmadan turizme yönelik 
olarak yapılacak yatırımla , 1970’li yıllarda İspanya’nın Balear adalarından İbiza ve Mallorca’da olduğu 
gibi � evre değerlerinde tahribata yol a� ıp, ülkenin/bölgenin bir turizm � ekim noktası olarak cazibesinin 
azalmasına neden olabilir. Hataların tamir edilmesinin bedeli ağır olabilir. Unutulmamalıdır ki turizm, 
� evreye biraz dokunduğunuz zaman inti am alan belki de tek sektördür. Bu nedenle gerek doğal gerekse 
yapıla� mı�  � evrenin üzerindeki olumsuz baskıların en aza indirgenmesi ya� amsal önem ta� ır.

Do� al Çevreyi Bekleyen Tehlikeler
Plansız yapıla� ma doğal � evre değerlerinin tahribatına neden olan en önemli etkenlerden biridir. Turizm 
ama� lı veya konut sektöründe olsun, yoğun, düzensiz veya dağınık yapıla� ma, verimli tarım alanlarının, 
orman alanlarının, bakir koyların, kıyı � eritlerinin tahrip edilmesine neden olacaktı . Marinalar, diğer tatil
kompleksleri de doğal zenginlikleri tehlikeye sokabilir. Kuzey Kıbrıs’ta durumun benzer bir görünümde 
olduğunu söylemek herhalde yanlı�  olmaz. Çünkü 1989 yılından beri hazırlanması öngörülen Ülkesel Fizik 
Plan hala yapılamamı� tı . Ge� tiğimiz günlerde basında, yıllardır sözü edilen ve bir türlü tamamlanamamı�  
olan Turizm Master Planı’nın nihayet hayata ge� irileceği yönünde haberler yer almı� tı . Kapsam ve i� eriği 
konusunda henüz bir bilgi olmadığı i� in, � evreye ili� kin olarak ne denli olumlu bir etki yapabileceği 
konusunda yorum yapmak � u an i� in mümkün değildir.

Plansız yapıla� manın neden olabileceği doğal � evre tahribatı yanında, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin 
eksikliği/yetersizliği, yeraltı su aynaklarının ve denizin kirletilmesine neden olma tadır.

Yapıla� mı�  Çevre ile İlgili Sorunlar Turizm hareketinde tatil i� in gidilecek yerin belirlenmesinde, sadece 
doğal zenginlikler değil, kültür varlıkları, özgün yerel mimari ve peyzaj da önemli bir rol oynar. Genelde 
küreselle� me, özelde de turizm faaliyetleri nedeni ile tüm Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de 
yapıla� mı�  � evre bağlamındaki özgün değerlerimiz giderek yok olmaktadır. Giderek yok olmanın yanı sıra, 
belki de daha önemlisi, her yer ‘aynıla� ıyor’. Kıyılar aynıla� ıyor, dağ tepe aynıla� ıyor. Akdeniz’i � evreleyen 
ülkelerde, i� indeki adalarda, her yerde, turistik tesisler, yazlık siteler birbiriyle benze� iyor. Yerel mimarinin 
göz ardı edilmesi, yoğunluk ve benzer mimari bi� imleni� ler, kıyı mekânı ve ormanlık alanlar üzerinde görsel 
kirlilik olu� turmaya ba� lıyor.

Özellikle kitle turizmi, yer aldığı yapıla� mı�  � evre üzerinde öncelikle arazi kullanımlarının deği� imine neden 
oluyor. Korunması gerekli özgün kentsel alanlar yeni devasa konaklama yapılarıyla tahribata uğruyor, 
kentsel imaj deği� iyor. Dikkat � ekmeye � alı� tığım tüm bu sorunlar, turizm faaliyetlerin ülkeye yapacağı 
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ekonomik katkı nedeni ile önemsiz gibi algılanabilir. Ancak unutmamak gerekir ki turistler i� in gitmeyi 
tercih ettikler yerin özgün yapısı da � ok önemli. Bu nedenle üzerinde titizlikl durmak gerekiyor. Yukarıda 
sözünü ettiği nedenlerle, turizm faaliyetleri doruk noktada olmamasına rağmen doğal ve yapıla� mı�  
� evrede olu� an tahribatı öz önünde bulundurarak Kuzey Kıbrıs’ta � ok daha duyarlı olmak zorundayız.

Olumsuz Etkiler Nasıl Önlenebilir?

Ekonomik, sosyal, kültürel ve � evre değerleri a� ısından doğru ve sağlıklı sonu� lar elde edilebilmesi i� in 
ilk ve en önemli � art, turizm faaliyetinin doğru yönetilmesidi . Bunun da sadece hükümet i� inde kü� ük 
ve gereken önemin verilmediği bir Bakanlık tarafından ger� ekle� tirilebilmesi mümkün değildir. Gü� lü ve 
sağlam bir yönetsel, idari, yasal, mali � er� eve olu� turularak, geriye dönü� ü olmayan veya ağır bedeller 
ödenerek düzeltilmesi gereken durumların ortaya � ıkmasını engelleyebilmek i� in katılımcı bir yapılanma ile 
turizm alanında faaliyet gösteren tüm payda� lardan olu� acak bir ‘Turizm Örgütü’ olu� turulmalıdır.

İyi bir yönetim ve katılımcı bir örgütlenme kadar, toplum bilin�  ve duyarlılığının artırılması da büyük bir 
önem ta� ımaktadır. Bilin�  sahibi ve duyarlı olunmasının yolu ise kü� ük ya� larda eğitilme ten ge� er. Her 
konuda olduğu gibi bu konuda da eğitim � ok önemli. Böyle olmasa geli� mi�  ülkelerde � ocuklar rutin
eğitim programı dı� ında düzenlenen bir� ok etkinlikle eğitilm ye � alı� ılır mıydı? Bu noktadan hareketle, 
turizm alanında ba� arı sağlayabilmek i� in hem tüm kesimlerin katılımının sağlanacağı bir bakı�  a� ısı, plan, 
program, hem de bilin� li bir toplum i� in kü� ük ya� tan eğitime önem ermek gerekli.

* Bu bölüm tümüyle MEKB-06-12 DİP KARPAZ KÖYÜNÜ CANLANDIRMA PROJESİ RAPORU’ndan alınmı� tı .

Naciye Doratlı

Kaynakça
(1) Hazari, B.R., Ng, A., (1993) An analysis of tourists’ consumption of non-traded goods and services on the welfare 
of the domestic onsumers. International eview of Economics and Finance, Vol 2, 53–58.
(2) Ho� kara, Ş. (v.d.), (2008) MEKB-06-12 Dip Karpaz Köyünü Canlandırma Projesi Raporu.
(3) Sharpley, R., Sharpley, J. (1997). “Sustainability and the consumption of tourism”, Stabler, M.J. (ed.), Tourism and 
Sustainability: Principles to Practice, CAB I ternational, allingford.

(4) WTO, 1995. “Tourism 2020 Vision”. A new forecast from the WTO.

Otel Tasarımları Üzerine Bir De� erlendirme
yazılımı�  bir filimi
i� letme kompozisyonunda da farklılıklar göstermekte ve bu da otel mimarisinde yeni yakla� ımların (!) ortaya 
� ıkmasında etkin rol oynamaktadır. Farklıla� an i� letme komposizyonu � u anda kentle “Bağlamsız” oteller, 
imaj oteller ortaya koymakta. Bu yeni yakla� ım ise otel mimarisinin amaca ve adaya uygunluğunu terk etmi� ; 
yerini heyecan arayı� larına(!) bırakmı� tı . Kuzey Kıbrıs’ta Otel Tasarımıları; İ� indeki Yanlı� lar ve Tehlikeler 

Antalya Adem – Eve Oteli Ağır kütleye sahip Colony Otelinin Post-
Modernist cephesi
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Tüm bina tasarımlarında olduğu gibi otel tasarımlarında da hedef, � evreninin sunduğu olanaklar ile fizi sel 
gereksinimleri giderebilmek ve bunu nyanında imaj, kimlik, anlam gibi psikolojik temelli gereksinimleri 
kar� ılayabilmekti . (1) Ancak Kuzey Kıbrıs’ta son zamanlarda yapılan otel tasarımlarında; imaj, kimlik, 
anlam olu� turma yanlı�  bir yönelmeye kaymı� ; � e� itli stil, bi� im ve arayı� lar üzerinde yoğunla� ılmı�  ve 
tasarımda farklılık yaratma güdüsü ile bir takım ‘trendler’ görülmeye ba� lanmı� tı . Ancak mimari tasarımda 
sürdürülebilir yakla� ımını i� inde ta� ımayan bu “trendler”, genel mimari tasarım değerlerinin dı� ında, 
modası ge� mi�  yakla� ımları ortaya koymaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ta 1974 yılı sonrasında ger� ekle� tirilen otel binalarını grupladığımızda kar� ımıza genel olarak, 
2 grup otel tiplemesi ( ematik O eller ve Post-Modern Oteller) ortaya � ıkmaktadır.

1. Post Modern Oteller
Bugün Kuzey Kıbrıs’ta yapılan yeni ve 1974 öncesine ait olan ve yenilenen (!) otellerin bir� oğu ağır bir 
kütle anlayı� ını ortaya koyan ve ge� mi� e ait öğelerin bir araya getirile ek ger� ekle� mesi ile olu� an Post-
Modern Mimari akımı yansıtmaktadır. Post-modern yakla� ım dünyada 1960 yılından sonra tekdüze bina 
tiplerine (tüm detaylardan arınmı�  genel anlamda dikdörtgen forumların söz konusu olduğu Istanbul Hilton 
Otel gibi) tepki olarak ortaya atılm � tı.1980 yıllarına kadar süren bu akımın dünyada � ok ilgi görmemesi ve 
mimarinin i� indeki � ok boyutluluğu ta� ımaması ile bundan uzakla� ılmı�  ve buna kar� ın dekonstrüktivizm,
high-tech, minimalism gibi farklı akımlar gelmeye ba� lamı� tı

Yeni Yapılan Oteller

Kuzey Kıbrıs’ta Post – Modern otel yakla� ımlarının bir kısmı geleneksel Türk Mimarisine referans verirken 
� oğunlukla doğu klasik mirasını yansıtmaya � alı� maktadır. (2) Şu anda Rocks Otel, Colony Otel, Savoy Otel, 
Merit Cyrstal Cove, Merit Lefk � a, Golden Tulip Lefk � a gibi bir� ok otelimizde yansıtılan bu yakla� ım, 
karma� ık ve ağır kütleleri ile adamızın silüetine olumsuz tki yaratmaktadır..

1974 öncesi Oteller

Yenilerek(!) kullanılması veya Yenilenerek kimlik kaybetmeleri

Bir ken� e var olan bir yapının ortadan kaldırılması veya kimliğinin deği� tirilmesi, kentin genel temasını 
etkiler. Bu nedenle, eğer bir yapı kentin özgün kimliğine ili� kin önemli bir değer olu� turuyorsa onunla 
ilgili verilecek kararlar olduk� a önemlidir; bu tür kararlar vermeden önce yapının ve � evresinin � ok iyi 
anla� ılması gerekmektedir. (3)

Kuzey Kıbrıs’ta 1974 öncesine ait yapılmı�  ve modern mimari akımın özelliğini ta� ıyan bir� ok otel binası, 
(Salamis Bay Oteli, Park Otel, gibi) yenilenme adı altında yıkımla kar� ı kar� ıya kalmı� tı . Bu özgün binalar, 
modern mimarinin Kıbrıs’taki uygulamalarına benzer bir bi� imlenme anlayı� ıyla tasarlanmı� ; genel olarak 
sade, � evredeki mimari değerlere saygılı ve sade bir cephe düzenine sahiptile . Bunlar Kıbrıs’ın mimari 
sürecini yansıtan, yapıla� ma kültürünün 40 sene önceki durumunu anlatan bir belge niteliğindeydiler. Ve 
zaman i� inde bunlar kent i� in birer simge haline gelmi� lerdi. Bazılarının hala daha fotoğrafları kartpostallarda 
yer almaktadır. (3) Kısacası bu yapılar 40 sene önce � e� itli bi� imlerde kentin ve kentlilerin ya� antısına dahil 
olmu�  ve kalıcı izler bırakmı� lardır. Bunların tarihi birer anlamı vardır.

Tarihin neyi yansıttığ ise görecelidir. Mimari anlamda eski - yeni ikilemini ve korumayı İki bilim adamı � öyle 
a� ıklamı� tı. Madran, “Toplumun önemli bir kesiminde, özellikle yerel yöneticile de korunacak yapı anlayı� ı 
hala anıtsal yapılar (cami, han, hamam, kilise vb.) ve görkemli konutlarla kısıtlıdır” diye vurgularken Kuban 
ise zamanın, estetik ve kültürel değer saptamak i� in � ok yetersiz bir boyut olduğunu, estetiğin, sadece tarihi 
yapıların bir özelliği olmadığını, kültürel değerin de, yaygınla� mak i� in - özellikle � ağımızda - yüzyıllarca 

 

 

EK Bölüm III



79

beklemediğini belirterek, bir yapının korunmaya değer olup olmadığının belirlenmesi konusunda öncelikle 
estetik de erin dikkate alınması gerektiğini belirtm � ti.(3

Yeni i� letmeci komposizyonu ile bozguna uğrayan mimari estetik değeri olan otel binalarımız aslında 
kentlerimizin birer sıfatı dılar. Ve tadilat adı altında bu binaların kimliklerine saldırı yapılıp zorla onlara 
post-modern bir kıyafet giydirmeye � alı� mı� lar ve hala daha � alı� maktadırlar. Bu da cümledeki sıfatın
kaldırılıp zorla ba� ka bir sıfat yerle� tirilmesine ben er bir yakla� ımı i� inde ta� ımaktadır.

2. Tematik O eller
Bina ve mekansal tasarımını, görevlilerin tipi ve giyini� ini, aktivi eleri ve ha� a aktivi elerin saatini belli 
bir konuya göre düzenleyen otel tiplerine Tematik Otel denmektedir. Her � ey daha önceden ge� mi� in bir 
noktasında yazılımı�  bir filimin sena yosu i� ine giydirilmeye � alı� ılan bir mimari yakla� ım � eklidir.

Ancak bu yakla� ım bir� ok mimar ve bilim adamı tarafı dan ele� tiri konusudur. Özellikle yakınımızdaki 
Antalya’da ger� ekle� tirilen bu tip otel mimarisi üzerine bir� ok yorum yapılmı� tı . Mimar Emre Arolat bir 
konu� masında, Antalya’nın tematik otellerle sanalla� tırı dığını… � evreyle � ok fazla bağlantısı olmayan 
yapılarla Antalya’nın Las Veagasla� tırıldığını vurgulamı� tı. Ayrıca, “Topkapı Sarayı, İstanbul, Kremlin, 
Venedik, Hollanda temasıyla oteller yapılıyor. Bunlar tüketecek bir � eyi olmayan ve bir sanallık üzerinden 
geli� en Las Vegas’a ait yönelimler… Bu yapıların orijinallerine haksızlık yapılıyor” diyerek özellikle tematik
mimarinin Antalya turizmine zarar verdiğini de savunan Arolat “9 ya� ındaki Rus Igor Türkiye’ye geldiğinde 
aklında bir otelin İstanbul ya da Topkapı Sarayı imajı kalıyor. Bu bir mimarlık problemi değil bu bence kültür 
su� u” (4) diye ele� tiri or.

Bunun gibi bir� ok ele� tiriyi i� inde barındıran bu yakla� ım aslında kültür su� u ile birlikte mimari tasarımın 
yaratıcı ve yenilikci tutumuna da darbe vurmakta; “karbon kopya” tasarımı ortaya koymaktadır. Şu anda 
Tematik Otel yakla� ımının Kıbrıs’taki ilk örneği Bafra’da yer alan Kaya Artemis Oteli ve yapılması planlanan 
ve bazıları in� aat halinde olan İtalya`daki Colleseum, Babilin Asma Bah� eleri, Nuhun gemisi gibi bir� ok 
Tematik Otel, ilk ba� ta heyecan verici olsa da kısa sürede ba� gösterecek sorunları mevcuttur; turist ayni 
temaya geri gelmek isteyecek mi? Geldi diyelim, yine de her geli� inde yeni bir � eyler beklemeyecek mi?... 
ortaya koymaktadır. Şu anda Tematik Otel yakla� ımının Kıbrıs’taki ilk örneği Bafra’da yer alan Kaya Artemis 
Oteli ve yapılması planlanan ve bazıları in� aat halinde olan İtalya`daki Colleseum, Babilin Asma Bah� eleri, 
Nuhun gemisi gibi bir� ok Tematik Otel, ilk ba� ta heyecan verici olsa da kısa sürede ba� gösterecek sorunları 
mevcuttur; turist ayni temaya geri gelmek isteyecek mi? Geldi diyelim, yine de her geli� inde yeni bir � eyler 
beklemeyecek mi?...

Adamızda Nasıl Bir Otel Tasarımı Yapılmalıdır?

Aslında adamızda ağır kütleli Post-Modern ve karbon kopya Tematik Oteller değil de Tasarım Oteller - 
tasarlanmı�  oteller, dizayn oteller- yapılsa dinamik bir tasarım anlayı�  ile süreklik ortaya � ıkacaktı .

Tasarım Otel ile Tematik O el Arasındaki Fark

Tematik otel bir kopya iken Turizmin yeni olgunla� an � ocuğu olarak kar� ımıza � ıkan Tasarım Oteller’i 
i� inde � ok derin anlamlar ta� ımaktadır. İnsanın hayal gücündeki derin öğelerin resmini � izen, yaratıcılığın
sunulduğu ilgin�  mekanlar yaratan sıradan otellerin, sıradan tasarımların � ok dı� ında olan Tasarım 
Otellerinde, sanatın mimari ile birle� tiği kıvrımlara sahip, farklı konseptler ile ki� iye özel odaların 
olu� turulduğu, beklentinin sürekli deği� imine (ha� a deği� imin turizmin ya� am kaynağı haline dönü� tüğü 
� ağımızda) cevap veren kalite-� ıklık ve özgünlüğün yer aldığı mekanlar sözkonusudur. Dünyanın bir� ok 
yerinde farklılıkları ke� fetmek isteyenlere hizmet veren Tasarım Oteller, bulundukları ülkenin - bölgenin 
kültürel yapısını, coğrafi özelliklerini de bir bakıma yansıtmaktadır. (5) Kısacası yeni yaratıcı tasarımlar 
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i� inde yer aldığı bölgenin özellikleri ile bütünle� tirile ek anlamla� tırılı or. Bölge ile bağlamsız değil bölge ile 
i� i� e yenilikci tasarımlar.

Sürekli kopyasının yaratmaya � alı� tığımız Türkiye’deki “karpon kopya” oteller yanında bir� ok ba� arılı Tasarım 
Oteli de vardır. En önemlilerden biri “Adam&Eve Hotels”, dünyanın ve Avrupa’nın en iyi Tasarım Oteli 
liderliğini elinde tutuyor. Otele adeta ruh veren, sembol tasarım ürünleri “ayna (asla yalnız kalmamak), 
cam (ya� amsal zenginliği görme arzusu) ve beyaz rengin ağırlık kazandığı mobilyalar (yeryüzü cennetinin
saflığı)” ile Adem ve Havva’dan esinlenerek bir cennet yaratılm ya � alı� ılmı� . Romantizmin kokusunun 
buram buram i� ine i� lediği atmosfer, mekanı en seksi otel yapmayı da ba� armı� . Ayrıca kör garsonların 
konuklarına hizmet verdiği “Kör Restoran” da karanlıkta, sıradı� ı yemek yemeyi merak edenler - daha 
doğrusu görmeyen gözlerin hissiyatını bi az olsun ya� amak isteyenler i� in ilgin�  bir alternati e. (5)

Sonuç

Otel tasarımı, � evresel özelliklere uyum sağlama, kullanıcının fizi sel ve psikolojik gereksinimlerine � özüm 
getirme yanında; yatırımcın n istekleri doğrultusunda yönlenildiği bir ger� ekti . Genellikle, ülkemizde 
imaj, kimlik ve anlam olu� turma � abalarının, birey üzerinde etkileyici bir bi� im olu� turmaya dönü� tüğü 
görülmektedir. (1) Bu da Post-Modern veya tematik bir yakla� ımla ele alınmaktadır. Halbuki adamızda otel 
tasarımında bağlamsız değil � evre ile bütüncül bir tavırla � ağa uyabilen yeni anlamlar olu� turabilse ada 
mimarisi a� ısından ba� arılı olunabilinecek. Son söz olarak artık modası ge� mi�  (!) akımlar yerine i� inde 
bulunduğumuz yüzyıla ve ada kültürüne hizmet edecek taklitci olmayan, yenilikci, yaratıcı dü� ünceler 
barındıran “Tasarım Otelleri” yaratmanın zamanı geldiğine inanmalıyız.

Kaynakça
(1) Kancıoğlu, M. (2006), İmaj, Kimlik Ve Anlam Olu� turma Bi� imlerinin Turizm Binalari Üzerinde İncelenmesi
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2006
(2) Besim, D., Kiessel M., Kiessel A., (2010) Ho Tel-Casino Complexes In Northern Cyprus Metu Jfa 2010/1
(3) Birol, G. Bir Kentin Kimliği e Kervansaray Oteli Üzerine Bir
Değerlendirme, W3.Balikesir.Edu.Tr/~Birol/Kervansaray.Pdf
(4)Http://W w.Sabah.Com.Tr/Ekonomi/2009/08/29/Tematik_O eller_Kultur Sucu_Isliyor_Bu_Orijinaline_Haksizlik
(5) Dilsiz B., Otelciliğin Gelecek Trendi “Dizayn Oteller” Www.Turizmgazetesi.Com

Turizm ve Kültürel Miras Arasındaki Etkile� imin Dinamizmi
Özlem Olgaç Türker
Turizm geli� melerinde tarih ve kültürün rolüne vurgu giderek artmaktadır.

Turizm sadece tarihi yerlerin gezildiği, fizi sel hareketi i� eren bir etkinlik olmaktan � ıkmı� ; entellektüel, kültürel, 
ruhani deneyimleri i� eren bir bi� im almı� tı . Bu nedenle tarihi � evreler ve kültürel değerler, turizm � ekim ara� ları 
olarak kabul edilmektedir. Kültürel miras turizmi veya kültür turizmi, bu değerlerin özgün nitelikleri tanınıp 
kullanılırken, buradan sağlanan ekonomik gelirle gerekli koruma adımlarının atıla ak sürdürülmesini savunur.

Yeri doldurulamaz doğal ve kültürel değerler yasa ve politi alarla korunduğunda sürdürülebilir turizmden söz 
edilebilir. Sürdürülebilir turizm planlaması karma� ık, ama aynı zamanda dinamik bir süre� tir bu nedenle deği� imi 
gerektiri . Öte yandan sürdürülebilir geli� me istik ar ve kalıcılık pe� indedir.
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Sürdürülebilir turizmin ba� lıca prensipleri a� ağıdaki maddelerle özetlenebilmektedir (Cuneo, 1991, Feilden, 1993):

•Yerel � evresel ve sosyal değerlerin

dikkate alınması.

•Doğal kaynakların korunması;

•Tarihi � evrenin korunması;

•Kültürel kimliğin ve bütünlüğün korunması;

•A� ırı tüketimin e atık arın azaltılması

•Gereksinim � e� itliliği;

•Turizm geli� melerinin, diğer ekonomik ve geli� im etkinlikleri ile bütünle� mesi.

•Yerel halkın turizm deneyimine bizzat katılımı

Sürdürülebilir Turizm Yönetimine önelik Kültür Turizmi Tüzü� ü
Turizm, mirasın ekonomik potansiyelini yakalayarak; finansman sağlayarak; toplumu eğiterek; politi ayı 
etkileyerek; bu kazanımları mirasın korunmasına yönelik kullanabilir. Turizm, ba� arılı bir bi� imde yöneti diği 
zaman, ulusal ve bölgesel ekonomiye katkı yaparak kalkınmada önemli bir rol oynayabilir. Mirasın yönetilmesini  
temel ama� larından biri, hem ev sahibi topluma hem de ziyaret� ilere mirasın önemini ve korunması gerektiğin  
iletebilmekti . Bu bağlamda ICOMOS’un 12. Genel Kurulu’nda, miras a� ısından önem ta� ıyan yerlerde turizmin 
yönetilmesi amacıyla Uluslararası Kültür Turizmi Tüzüğü kabul edilmi� ti . Doğal ve kültürel miras, en geni�  
anlamda tüm insanlara ai�� . Evrensel değerleri anlamak; takdir etmek; ve muhafaza etmek, her bireyin hakkı 
ve sorumluluğudur. Miras, hem doğal, hem de kültürel � evreyi kapsayan geni�  bir kavramdır. Manzara, tarihi 
mekanlar, sit ve in� a edilmi�  ortamlar ile bilikte biyolojik � e� itlilik, birikim, ge� mi�  ve mevcut kültürel adetler, bilgi 
ve hayat deneyimlerini i� erir. Tarihsel geli� imin uzun süre� lerini belgeleyerek ve ifade ederek modern hayatı  
ayrılmaz bir par� ası olan � e� itli ulusal, bölgesel, ve yerel kimliklerin özünü olu� turur. Geli� me ve deği� im i� in 
dinamik bir referans noktası ve somut bir ara� tı . Her yöre ve toplumun kendine has mirası ve toplumsal 
hafı ası e� siz olduğu gibi, hem günümüzde hem de gelecekte kalkınma i� in önemli bir temeldir (ICOMOS, 1999).

Turistler ziyaret ettikler � evrenin doğal � evresini, sosyal ve kültürel ya� amını, tarihi mirasını deneyimlemeyi 
tercih ederler. Geli� en turizm aktivi eleri a� ısından bu gereksinimleri kar� ılamak gerekmektedir. Turizm 
planlamasında hem turistler, hem de ev sahibi toplumların beklentil ri arasında denge kurulurken, doğal 
ve fizi sel � evrenin dengeleri de unutulmamalıdır. Turizm kapasitesi dikkate alınmadan yapılan turizm 
aktivi elerinde ziyaret� inin mekana ili� kin deneyimi, ev sahibi toplumların ekolojik düzeni, kütürü ve ya� am 
tarzı i� in tehdit olu� turabilmektedir.

Turizm, ev sahibi toplumlara yarar sağlarken, kültürel miraslarını ve adetlerini önemsemeleri ve korumaları i� in 
önemli bir ara�  ve moti asyon sağlamalıdır. Sürdürülebilir bir turizm endüstrisine ula� abilmek; ve gelecek nesiller 
i� in miras kaynaklarının korunmasını kuvvetlendirebilmek i� in, yerel toplulukların temsilcilerinin, � evrecilerin, 
turizm i� letmecilerinin, mülk sahiplerinin, politi a belirleyicilerinin, ulusal kalkınma planlarını düzenleyenlerin 
ve sit yöneticilerinin atılımı e i� birliği gerekmektedir.

Kültür turizmi bölge üzerinde ge� mi� te ya� amı�  toplulukların geriye bıraktıkları mimari yapıların, yemek kültürü, 
toplumsal gelenek ve göreneklerin günümüz insanına aktarılması temeline dayanan turizm türüdür. Kültür 
Turizmi sadece düne ve ge� mi� e değil; tarihten � ıkarılacak derslerle günümüze ve geleceğe de ı� ık tutmaktadır. 
Kültür Turizmi Tüzüğünün İlkeleri a� ağıdaki gibidir:

•İ�  ve uluslararası turizm, kültürel alı� veri� in önde gelen ara� ları arasında olduğuna göre, koruma, ev 
sahibi topluluğun üyelerinin ve ziyaret� ilerin söz konusu topluluğun mirasını ve kültürünü doğrudan doğruya 
ya� ayabilmeleri ve anlayabilmeleri i� in fı sat sağlamalıdır.
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•Miras yerleri ve turizm arasındaki ili� ki dinamiktir ve � eli� en değerler i� erebilir. Günümüz ve gelecek ku� aklar 
i� in sürdürülebilen bir bi� imde yönetilm si gerekmektedir.

•Miras yerleri i� in Koruma ve turizm planlamaları, ziyaret� i deneyiminin zahmete değer, tatmin edici ve zevkli 
olmasını sağlamalıdır.

•Ev sahibi topluluklar ve yerli ki� iler, koruma ve turizm planlarına katkıda bulunmalıdır.

•Turizm ve koruma faaliyetleri ev sahibi topluluğun yararına olmalıdır.

•Turizm tanıtım programarı, doğal ve kültürel mirasın özelliklerini korumalı ve geli� tirmelidi . (ICOMOS, 1999)

Düzgün yönetilmediği zaman turizmin önemli bir etkisi ba� ta � ekim noktası olu� turan kültürel kaynakların 
yıpranmasıdır. Turizm uygulamalarında yerel kültürün turistlerle etkile� im sonucunda akültürasyona uğradığı 
gözlemlenmekte, böylece uzun vadeli kültürel deği� imler gözlemlenmektedir.

Yeniden canlandırılan kentsel veya kırsal tarihi alanlarda artı  var olmayan bir kültüre dayandırılması yapay, 
teatral bir izlenim verecekti . Kültürel turizmin felsefesi, turistler ve yerel toplumların bir arada ya� ayabileceği, 
geleneksel ya� am formlarının � ağda�  servislerle desteklenerek ya� anarak deneyimlenebileceği ortamlar sunmayı 
gerektiri . Kültürün bir önemli özelliği de toplumların ya� amlarını kaliteli hale getirmek yönündeki � abalarının 
bir göstergesi olmasıdır. Önceki uygarlıkların ya� adıkları mekanları, kentleri, günlük hayatlarını anlamak ve 
aktarmak bazında değerlendirdiğimiz kültür turizmi bizden sonrakilere de bu anlamda bizden bir ileti olacağı 
i� in önemlidir.

Dünyadan Sürdürülebilir Turizm Örnekleri
Rekabetin yükseldiği günümüzde, en iyi planlanmı�  turizm yatırımları  en ba� arılı turizm destina yonları olarak 
kar� ımıza � ıkmaktadır. Doğru planlamayla, hem turist memnuniyeti artırılma ta; hem de minimum � evresel 
zarar ile maksimum yarar elde edilebilmektedir.

Ge� mi� le kırık bağların yeniden kurulduğu, yeni ya� am bi� imleri bularak özgün dokularını sürdüren kentler 
ve yerle� melere bakıldığında tümünde ortak olan özellik, yerel halkın katılımıdı . Yerel kullanıcılar projeyi 
sahiplendiğinde projenin uygulama ba� arısı daha yüksek olur. Ağa Han Vakfı nın Tarihi Kentler Programı (The 
Aga Khan Historic Cities Programme -HCP) her yıl Müslüman ülkelerde bu tür projelere verilen ödüllerle tarihi 
kentlerdeki binalar ve kamusal alanların korunması ve yeniden kullanımını te� vik etmektedir.

Tunus’taki Sidi Bou Saod yerle� imi, mavi beyaz akdeniz mimarisinin özgün bir örneğini sunmaktadır. Burada, kültür 
turizmi yerle� tirilir en, yerel toplumun ve yerel nüfusun kendi kültürel mirasına saygı göstermeleri sağlanarak, 
misafir olarak gelenlerin de bunu izlemesi üzerine bir model uygulanmi� tir (Özkan, 1999). Bir� ok sanat� ının biraraya 
geldiği festi alleriyle ünlü bu yerle� imi sık ziyaret eden sanat� ılar arasında en ünlüsü Paul Klee’dir.

Fas’ta bir kıyı yerle� imi olan Asilah, bir dı�  etkenin enjekte edilmesi ile canlandırılan ve sürdürülen bir örnekti . 
Turizm Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetiml rin i� birliğiyle Asilah Festi ali diye bir etkinlik 
yaratılm � tı . Sanat� ılar burada ya� amak, üretmek ve eserlerini sergilemek üzere Asilah’ya davet edilmi� lerdir 
ve bu sayede, her yıl tüm Ağustos ayı boyunca süren etkinlik sayesinde buraya binlerce turist akmaktadır. Bu 
etkinliğin tekrarlanacağını bilen yerel kullanıcılar da her yıl gelecek olan turistleri dü� ünerek ya� adıkları � evreye 
daha da özen göstererek � evrenin restorasyon ve bakımını yapmaktadırlar.

Yemen’deki Eski Sana’a UNESCO tarafındankültürel sit alanı ilan edilmi� ; bu nedenle uluslararası üne kavu� mu� tur. 
2500 yıllık kentin mimarisi seller, sava� lar ve kıtlık dönemlerinde zarar görmü� ; yeniden in� a edilmi� ti . Mimari 
doku 70’lerde yok olma tehditi ile kar� ı kar� ıya kalınca, 80’lerin ba� ında Yemen Hükümeti nin giri� imiyle UNESCO 
tarafından kenti korumak i� in uluslararası bir kampanya ba� latılm � tı . Önemli koruma ve rahabilitasyon � abaları 
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sonucunda 1988’de UNESCO’nun Dünya Mirası listesine giren Sana’a 1995’te de Ağa Han Ödülünü almı� tı . 
Kentin özgün dokusunu korumak i� in yapılan uluslararası katkılar, yerel halkın ge� mi� le kopan bağlarını yeniden 
kurmaları i� in moti asyon sağlamı� tı . (Young, 2010)

Türkiye’de ba� arılı bir� ok örnekten birisi, 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık’ın canlandırılması örneğidir. Bursa’ya 
bağlı Cumalıkızık’ta Yerel Gündem 21 aracılığıyla projenin tüm a� amalarında yerel halkın katılımı sağlanmı� ; 
kültür turizmi aracılığıyla köyün kalkınması sağlanmı� tı .

Güney Kıbrıs’taki Lefka a Köyü özgün dokusunu korumayı ba� armı� ; ve köydeki yeni yapıla� manın mevcut 
dokulara uyumlu geli� mesi yönünde yasal düzenlemeler yapılmı� tı . Kültürel sürekliliğin yansıması, mimarideki 
süreklilik yanında köy merkezinde el sanatları ve zanaatlarının satıldığı so aklarda görülebilmektedir.

Kuzey Kıbrıs’ta Kültür Turizmi Aracılı� ıya Koruma
Günümüzde dünyada ya� anmakta olan hızlı global deği� imlerden doğal olarak Kıbrıs Adası da etkilenmektedir. 
Sosyo-kültürel, ekonomik, ve politik ko� ullardaki degi� imlerin yanında; yerel gelenek-görenek, adet, 
inan� lar ve kültürel değerler globalizm i� inde yoğrularak yok olma tehlikesi ile kar� ı kar� ıya kalmaktadır. 
Buna paralel olarak insanların mimari � evrelerinden beklentileri de deği� mektedir. Bilin� lenme eksikliği 
nedeni ile insanlar kendi kültürlerinin somut yansıması olan mimari dokuyu yok etmekten � ekinmeden 
� evrelerini bu yeni globalle� mi�  normlar doğrultusunda deği� tirme ten ne yazık ki ka� ınmamaktadırlar. 
Özellikle in� aat sektöründeki patlama sonrası tarihi ve yöresel � evreler tehdit altındadı . (Aksugür ve 
Türker, 2005, Türker ve Pulhan, 2006, Din� yürek ve Türker, 2007, Türker ve Din� yürek, 2007)

Doğan Kuban’ın (2000) “Tarihi Çevre Korumanın Mimari Boyutu” adlı kitabının giri� inde değindiği gibi, 
“toplum geli� meyi hem arar hem ona direnir. Geli� meyi bilin� li olarak arar, deği� meye ise duygusal olarak 
kar� ı � ıkar.” Burada kastedilenin romantik bir duygusallık olmadığı; tam tersi bilin� li bir duyarlılık olduğu 
apa� ıktı . 

Kuzey Kıbrıs’ın özgün mimari mirası, � ok kültürlülüğün bir yansıması olan � ok katmanlı mimari dokuları, 
Dünya Mimari Miras listelerine girmi�  tarihi kentleri, yok olmaya terkedilmek yerine sürdürülebilir turizm 
yakla� ımlarıyla geleceğe ta� ınabilir. 

Sadler’in de değindiği gibi (2004), Güney’le kıyaslandığında geli� mi� lik Kuzey Kıbrıs turizminin 
pazarlamasında Avrupa tur � irketlerinin pazarlama stratejilerinde yer alan ‘bozulmamı� ’ kavramı a� ısından 
az olumlu katkı yapmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs’ta otantik karakteri korunmu�  olan Karaman Köyü (Karmi) fizi sel anlamda iyi bir koruma 
örneği olmakla birlikte kültürel süreklilik a� ısından zayıf kalmaktadır. Uzun dönem kiralama yöntemiyle 
hemen hemen tümüyle yabancıların yerle� tiği köyde turistler ve yerel halk arasındaki etkile� im olanağı 
bulunmamaktadır. 

Dipkarpaz, Büyükkonuk ve diğer yerle� imlerimizdeki adımlar olumlu olmakla birlikte mevcut konut 
stoğunun değerlendirilmesi ve özgün dokuların kültür turizmi � er� evesinde ya� atılması; mevcut geleneksel 
konut stoğunun rehabilitasyonuyla pansiyonculuk yapılabilek bir model kültür turizmine � ok daha uygun 
olur. Örneğin Dipkarpaz’daki ‘Arch House’, mevcut konut stoğunu kullanarak yapılan olumlu bir örnek 
olmakla birlikte tek bir sokaktaki bir grup evle sınırlı kalmı� tı .

Halahazırda turizm � ekim noktası olan ama sürdürülebilir turizm planlaması � er� evesinde koruma imar 
planı geli� tirilm zse bozulma tehditi altında olan Balabayıs gibi yerle� imlerin ta� ıdığı potansiyeli ta� ıyan 
daha bir� ok yerle� im bulunmaktadır.

Annan Planı sonrası kırsal yerle� imlerin özgün niteliklerine dikkat edilmeden artan yapıla� malarla Be� parmak 
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Dağları’nın Kuzey eteklerine yayılmı�  Kaplıca Köyü ve benzeri bir� ok yerle� im, özgün mimarisinin ge� irdiği 
hızlı deği� im nedeniyle “bozulmamı� ” sıfatını kaybetmi� , kültür turizmi potansiyeli azalmı� tı . Be� parmak 
Dağları’nın güney eteğinde Mesarya ovasını seyreden Çınarlı Köyü, yöresel Kıbrıs mimarisini tamamlayan 
jeolojik kaya olu� umları, “İncirli Mağara”sı ve “Değirmi Çam”ıyla neden kültür turizmine ev sahipliği 
yapmasın? Ya da merkezden uzakta kaldığı i� in � arpık yapıla� madan henüz nasibini almami�  diğer köylerimiz, 
örneğin Mallıdağ, Ak� i� ek, Alemdağ, ve diğerleri özgün mimari dokularını geleceğe ta� ıyabilecek koruma 
projeleri � er� evesinde eko- turizmle bütünle� mi�  kültür turizmi önerileriyle kırsal kalkınma programlarına 
neden alınmasın? Çam”ıyla neden kültür turizmine ev sahipliği yapmasın? Ya da merkezden uzakta kaldığı 
i� in � arpık yapıla� madan henüz nasibini almami�  diğer köylerimiz, örneğin Mallıdağ, Ak� i� ek, Alemdağ, 
ve diğerleri özgün mimari dokularını geleceğe ta� ıyabilecek koruma projeleri � er� evesinde eko-turizmle 
bütünle� mi�  kültür turizmi önerileriyle kırsal kalkınma programlarına neden alınmasın?
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Dosya VIII: Üniversiteler ve Kentler
Kutsal Öztürk, Derya Oktay, Şebnem Önal H � kara, Begüm Mozaikçi

 (Sayı 15, 23 Ekim 2010)

Kent-Üniversite ili� kileri genelde iyi niyetle hep tar� � ılagelmi� ti . Her iki kesimde � ok iyi ve gü� lü ili� kiyi 
samimiyetle istemi� ti . Ama bu istek her iki tarafı da tam memnun edecek düzeye bir türlü ula� amamaktadır.

Mekanperestinbu sayısında Dosya konusu olarak, genelde kent-üniversite ili� kileri, özelde DAÜ - Gazimağusa 
ili� ki ve etkile� imi ele alınmı� tı . Bu bağlamda, Prof.Dr.Kutsal Öztürk ve Ara� . Gör. Begüm Mozaikci, DAÜ 
- Gazimağusa ili� kilerine olumlu dü� üncelerle bakarak samimi beklentilerini dile getiri or. Prof.Dr.Derya 
Oktay ‘Michigan Üniversitesi - Ann Arbor’ modelini irdeleyerek Çağda�  Üniversite - kent ili� kilerinin 
nasıl olması gerektiği üzerinde duruyor; KKTC Üniversiteleri ve bulundukları kentlerle ili� kileri üzerine 
değerlendirmeler yapıyor. Prof.Dr.Şebnem Ho� kara Kentin Tadı-Tuzu dediği Üniversite Kampuslarında Dı�  
mekan - A� ık alanlar tasarımları üzerine dü� üncelerini kaleme alıyor. Görsel örneklerle de beslenen bu 
yazıların, Kent - Üniversite ili� kilerinin sizler tarafından da yeniden değerlendirmeler ile istenilen düzeye 
ula� masına vesile olması dileklerimizle.....

DAÜ-Gazima� usa İli� kileri Üzerine Olumlu Dü� ünceler...
Kutsal Öztürk
Kent-Üniversite ili� kileri yıllar boyunca hep tar� � ılmı�  ve tar� � ılmaya da devam edecekti .Planlama a� ısından 
üniversite kampus olarak mı planlanmalı yoksa kent i� inde mi yer almalı sorusu hep sorgulanmı� tı .

Toplum Bilimciler, üniversitelerin kent i� inde yer alarak � ok yönlü katkılar sağlayacağını savunurken, 
üniversiteler kampus olarak planlandığında kendi sır� a saraylarını yarattıklar ele� tirisini getirm � lerdir. 
Günümüz geli� melerinde ise kampus üniversitelerinin öne � ıktığı görülmektedir. Türkiye’deki ‘Apartman’ 
üniversiteleri örnekleri hep ele� tiri almaktadır. Öğrenci kapma yarı� ında Kampuse sahip olma artık
üniversiteler i� in ayrılacılık sağlamaktadır.

DAÜ’ye gelince. Kent-i� i Kampus Üniversitesi olma özelliği ile ayrıcalıklı bir durum kazanmaktadır. Kentle 
i� -i� e ya� ama toplumsal a� ıdan ger� ekten kent/üniversite ili� kileri bağlamında önemli bir olumlu ayrıcalık 
sağlamaktadır. ‘DAÜ deyince doğrudan Gazimağusa akla geliyor mu?’ sorusunu sorduğumda hemen evet 
dediğimizi sanmıyorum. Oxford, Cambridge örneklerinde olduğu gibi bir simge değer özde� le� mesi yok. 
Ger� i tarihi ve kültürel � ok etkin değerlere sahip olan Gazimağusa i� in yine de bizim isteğimiz, bu simge 
özde� le� mesinin olması. Gazimağusa Sempozyumları anılınca akla hemen DAÜ gelebiliyor tabii Gazimağusa 
Belediyesi ile birlikte. Bu simgele� me bizi � ok mutlu ediyor. Bu birlikteliğin gü� lenerek devamı hepimizin 
arzusu olmalıdır. DAÜ’nün kentle bağını daha da gü� lendirecek bir projesi de var. Kale i� inde tüm tarihi ve 
kültürel varlıkları koruyacak onlara yeniden ya� am verecek DAÜ - Güzel Sanatlar Fakültesi projesi....

Ciddi bir ön raporu hazırlanmı�  olan bu projenin hayata ge� irilmesi konusunda Avrupa birliğinden de destek 
verilebileceğini dü� ünüyoruz. En azından bu konunun kamuoyunda tar� � ılmaya a� ılmasının � ok yararlı 
olacağına inanıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kent i� inde yapıla� ma projesine kar� ın DAÜ’nün 
Kalei� i duru� u olsun isti oruz.

Prof.Dr.Derya Oktay’ın bu sayımızda okuyacağınız yazısında belirttiğ gibi Üniversite ve kent arasındaki 
belirgin bir etkile� imin ger� ekle� ebilmesi i� in üniversite nüfusunun kentin toplam nufusunun %20
-30 oranına sahip olmasının yeterli olduğundan söz edilir ki; Gazimağusada bu oran %33 tür. Bu da � ok 
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olumlu bir değerdir. Yine aynı yazıda belirtilen;TÜBİ AK destekli ara� tırma sonucuna göre DAÜ’nün kent 
ekonomisine olumlu katkı sağladığı ve kentin kültürel ve entellektüel ya� amına katkısına %92 gibi yüksek 
bir oranda inanılmaktadır. Bu durum ger� ekten sevindiricidir. Ama birde olaya DAÜ a� ısından bakalım....

Üniversiteler bacasız sanayidir deği� ine özellikle Rektörler � ok haklı olarak kar� ı tepki gösterirler. Bu kent 
–üniversite ili� kisine maddeci olarak bakmaktı ,yani öğrenci=$ denklemi...Yazın öğrenci olmadığı zamanlar 
herkesin � ikayeti vardır ama öğrenciler gelince bu � ikayetler unutulur .Yalnız gün dü� ünülür, yarın değil 
gelecek değil. Kiralar artar, vurdum duymazlıklar artar, sevgi ve hasletimiz olan misafirpe verliğimiz azalır.... 
Sevgili güzel halkımızın bu öz ele� tiriyi samimiyetle yapması gereklidir. Bakın biz � ok � ey istemiyoruz.... 
Beklentilerimizi samimi ola ak dile getirmek i ti oruz.... Tabii olumlu dü� ünceler kapsamında....

DAÜ, Kampusu ger� ekten � ok güzel. Prof.Dr. Şebnem Ho� kara’nın bu sayımızda okuyacağınız yazısında 
belirttiğ gibi üniversite dı�  mekanı, a� ık alan tasarımları kentin tadı/-tuzu... Bizim kampüsumüzün de 
peyzajı ger� ekten görmeye ya� amaya değer.. Son sınıf ağırlıklı öğrencilerime verdiğim Çevresel Psikoloji 
se� meli dersimde ‘DAÜ de ge� irdiginiz 4-5 yıllık ya� amınızda size mutluluk veren � evre ve � evre par� alarını 
belirtin ve hikayesini yazın’ konulu bir ara� tırma ödevi vermi� tim. Sonu� ta sevgi ve mutluluk odağı olarak 
yalnız bir veya iki yer değil � ok odaklı bir değerlendirme elde ettik Bu da gösteriyor ki DAÜ kampüsünde 
mutluluk ve huzur veren � evre ve � evre par� aları � ok.

Bunlar tüm Gazimağusa halkının emrine amade. DAÜ’ye spor i� in gelin; yürüyü�  herkesin yapacağı bir spor. 
Bisikletle gelin; yollarda yeni i� aretlerimiz var. Günün tüm yorgunluğunu, stresini, peyzajımızdaki inanılmaz 
renk cümbü� ü � iceklerimizi görün koklayın; ama lü� en koparmayın. Dinlenin ,huzur bulun.... DAÜ ‘ye daha 
sık gelin.....

DAÜ ye geli� inizde rastladığınız öğrencilerle lü� en tanı� ın ve konu� un. Hepsi gurbe� e, onlara 
sahiplenildiklerini hissettirin Onlara sevgi verin. Göreceksiniz kar� ılığını binlerce saygı ve sevgiyle 

Doğu Akdeniz Üniversitesi- Kuzey Kampüsü

üst:Doğu Akdeniz Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi Peyzaj/ alt: Mersin Üniversitesi’nde 
Rektörlük binasına yönlenen kampus giri� i (fotoğraflar: Şebnem H � kara)
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alacaksınız. Emin olun ki sizleri anne, baba, karde� , arkada� , dost olarak göreceklerdir.

Bakın bu yıl her türlü olumsuz ko� ula rağmen beklenin üstünde 2500 yakın yeni öğrenci aldık. Bunların 
i� inde pek � ok yabancı öğrenci var. Gelecekte bu sayının artacağı da � imdiden görülebiliyor. Hepimize 
dü� en görev, öğrenci memnuniyetini arttırmak Biz bunu yapacağız! Onlara sevgiyle sahip � ıkacağız. Ve 
her� eyden öte ‘Öğrenci=$’ ezberini elbirliği ile bozacağımızı dü� ünüyoruz.

Ça� da�  Üniversite - Kent İli� kisi Nasıl Olmalı?: “Michigan Üniversitesi - Ann Arbor” 
Modelinin Ö� re� kleri
Derya Oktay
Üniversitelerin bulundukları kentle ve kent toplumuyla ili� kilerinin geli� mesi ku� kusuz her iki tarafın da 
yararına olan ve deği� en dünya ko� ullarına paralel olarak yeniden gözden ge� irilmesi gereken bir konudur. 
Bu, geli� mi�  batı toplumlarında da “kent - cübbe” ili� kisi (town-gown relationship) deyimiyle sık� a gündeme 
gelmekte, ve üniversiteler artık bi er bilim yuvası olmanın ötesinde görevler üstlenmektedir.

Ne var ki, ge� mi� teki deneyimlere baktığımı da bu iki kurum arasındaki ili� kinin pek de sıcak olmadığını 
görüyoruz. Bunun temel nedeni de, üniversitenin ‘bilgi’ üretmek amacıyla � alı� an bir kurum olması, ve bilgi 
denen � eyin de, evrensel ve uluslararası olması nedeniyle bulunduğu kentle olan yerel � er� evedeki ili� kilerini 
geri plana almasıdır. Bazı örneklerde ise kent yönetimleri tarafından kentin altyapısına ek yük bindirmeleri 
ve vergi-dı� ı statüye sahip olmaları nedeniyle üniversiteye zaman zaman � üphe ile yakla� ılabilmi� ti .

Aslında bir yüksek öğrenim kurumunun kurulduğu kentle nasıl ili� kiler geli� ti diği ve orada neyi deği� ti diği 
sorusuna her kent (ve üniversitesi) i� in farklı bir yanıt bulmak olanaklı; � ünkü her yer i� in farklı tarih, 
coğrafya, kültür, toplumsal ve kurumsal yapılanma sözkonusu. Ancak bu ili� kiyi belirleyen daha somut 
etmenler de var. Bunlardan birincisi üniversitenin kente göre konumu, yani kentin i� inde ya da dı� ında 
olu� u, ve ne � ekilde planlandıği ile ilgilidir. Üniversitenin kent sınırları i� inde olması, yani bir kent üniversitesi 
olması, � ok boyutlu bir üniversite-kent ili� kisinin doğmasında tabii ki kolaylık sağlıyor, ama bunu mutlak 
kılmıyor. Kent i� inde yer almasına rağmen kapılarını dı�  dünyaya kapatan üniversiteler olabildiği gibi, kent 
dokusu i� ine dağılmı�  ama kurumsal bütünlüğünü yitirmem �  üniversiteler de var. Bunu en a� ık � ekilde 
yansıtan Oxford Üniversitesi’ndeki kolej binaları Oxford kenti ile i� i� e olduğu gibi, birbirine yaya bağlantısı
olan avlulu binalar sistemi sayesinde üniversiter yapı kendi i� indeki bütünlüğünü koruyor.

Öte yandan, kentin büyüklüğü de üniversite - kent ili� kisinin düzeyine yansıyor. Büyük ken� e bulunan 
bir üniversite kentin entellektüel ya� amına destek oluyor, ama yerel ya� amın odak noktası olamıyor. 
Türkiye’deki ve dünyadaki büyük kentlerdeki pek� ok üniversite buna örnekti . Kü� ük kentlerde ise 

üst:ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampusu dı�  mekanları/ alt: Londra UCL Merkez binası avlusu – kent i� ine 
yayılmı�  olan üniversitenin en önemli toplanma alanı (fotoğraflar: Şebnem H � kara)
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üniversitenin kent ya� amına hakim olma ve ken� eki ya� am kalitesini olumlu yönde etkileme � ansı � ok 
daha fazla. Anadolu Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana Eski� ehir kenti ile geli� ti diği olumlu ili� ki 
ve etkile� imin bu anlamda bölgedeki en iyi örnek olduğunu söylemek sanırım yanlı�  olmaz. Üniversite 
ve kent arasında belirgin bir etkile� imin ger� ekle� tirileb lmesi i� in üniversite nüfusunun kentin toplam 
nüfusunun %20-30 oranına sahip olmasının yeterli olduğundan söz edilir, ki Kuzey Kıbrıs’taki kentler i� inde 
%33 ile Gazimağusa’da, %20 ile de Lefk � a’da bu potansiyel bulunmaktadır.

İdeal Bir Üniversite-Kent İli� kisi Modeli: Michigan Üniversitesi - Ann Arbor
Farklı kaynaklarca ideal bir üniversite-kent ili� kisini yansıttığ söylenen, 2005’te konuk ara� tırmacı olarak 
bulunduğum sırada � ahsen inceleme fı satı bulduğum Michigan Üniversitesi ile Ann Arbor (Michigan, ABD) 
kenti a asındaki ili� kiler

ger� ekten � ok olumlu ve sıra dı� ı bir model olu� turuyor. Bir kenti nitelikli ve ya� anılır kılan en önemli 
etmenin, birbirinden bağımsız olarak tasarlanmı�  � ekici binaların birlikteliği değil, bina, i� lev ve kullanıcı 
� e� itliliğinin uyumlu bir � ekilde bütünle� mesi olduğu ger� eği burada a� ık bir � ekilde gözlemlenebiliyor. 181 
yıllık tarihe ve 120,000 nüfusa sahip olan Ann Arbor kentinde Michigan Üniversitesi ile olan i� i� elik ken� e 
bu anlamda entellektüel ve dinamik bir toplumun, nitelikli bir ya� am � evresi ile ku� atılmasını sağlıyor. 
Michigan Üniversitesi, ilk olarak Detroit’te kurulduktan sonra, 1837’de Ann Arbor’a ta� ınmı�  olan, � ok 
büyük ve prestijli bir devlet üniversitedir (178 yıldır birlikteler)2 . Bugün, birisi kent merkezinde diğeri 
kentin hemen dı� ında iki ana yerle� ke (kampüs), bir tıp yerle� kesi ve dev bir spor yerle� kesi olmak üzere 4 
yerle� kede, %36’sı lisansüstü olmak üzere 40,000’den fazla öğrenci eğitim örüyor.

Üniversitenin Ann Arbor kenti ile olan ili� kisinde � u dört etmen rol oynuyor: 1) İyi planlama - iyi � evre tasarımı; 
2) Çevreci yakla� ımların öncülüğü; 3) Kentin sosyal-kültürel ya� amına destek; 4) Kentin ekonomisine katkı.

İyi Planlama – İyi Çevre Tasarımı
Michigan Üniversitesi’nin (1900’lü yılların ba� larında kurulmu�  ve pek� ok binası Mimar Albert Kahn 
tarafından tasarlanmı�  olan) ana yerle� kesinin, � evreleyen iyi korunmu� , tarihi konut alanları, � ok � e� itli 
kültür ve rekreasyon i� levleriyle i� i� e ge� mi�  olması kentin merkez bölgesinin, � oğu Amerikan kentinin
aksine, hala yürünebilir öl� ekte ve canlı olmasını ve � ok ye� il bir kent imajının da sürdürülmesini olanaklı 
kılıyor. ‘DIAG’ olarak adlandırılan diagonal yaya aksı kentin iki noktası arasında renkli ve keyifli bir yaya 
bağlantısı sağlayan, ve halkın da � ok tercih ettiğ bir arter. Yaya aksının iki ucunda ise canlı, � ok i� levli bir 
kentsel � evre ile kampusu ku� atı or. Aks üzerindeki meydan ve tüm ye� il alanlar gece gündüz � ok farklı 
ama� larla kullanılıyor: oyunlar oynanıyor, spor yapılıyor, � alı� ılıyor, uyunuyor; ha� a protesto alanı olarak 
kullanılıyor.

Çağda�  kentsel tasarımın önemli bir boyutu olan karma i� levler, Michigan Üniversitesi’nin binalarında da 
yaygın bir � ekilde kullanılarak kampüslerde sürekli kullanım ve canlılık sağlanıyor. Örneğin Mimar Eero 
Saarinen tarafından planlanan ve ü�  binası tasarlanan yeni Kuzey Yerle� kesi’ndeki ana kütüphanenin i� inde 
� ok � ık bir cafe var; kütüphane ile kampüsün ana lokanta bloğunu bağlayan kapalı yaya arteri üzerinde sergi 
salonu, seyahat acentesi, banka, kitap-kırtasiye mağazası, dinlenme salonları, market ve cafeler yer alıyor.

Ken� e, sunulan olanaklarla, hem büyüklüğünden beklenmeyecek kadar � ok kültürlü ve kozmopolit bir 
ortam yaratılm � , hem de doğa ile olan gü� lü ili� ki korunmu� . Hüron Irmağı boyunca devam eden birbirine 
bağlantılı ye� il parklar kent ekolojisini gü� lendiriyor, ve kentlilere doğa i� inde kesintisiz uzun yürüyü� ler 
yapma olanağı sağlanıyor.

Bütün bu olumlu niteliklere rağmen, kent dı� ında kurulan alı� veri�  merkezlerinin gelecekte kent merkezinin 
canlılığını azaltma ve mesafeleri artırma riskini dikkate alan kent yönetimi, üniversitedeki uzmanlarla sürekli 
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ile� � im i� inde sürdürülen komisyon � alı� maları ve ülkenin dört bir yanından � ağrılan farklı disiplinlerden 
uzmanların da katıldığı seminerler dizisi ile, halkın da yoğun ilgi gösterdiği katılımcı bir � er� evede yeni 
stratejiler belirliyor. ‘Yeni Kentsellik’ (New Urbanism) akımının dünya � apında öncüsü olan Peter Calthorpe 
ve ekibine bir kentsel tasarım projesi hazırlatıla ak kent � imdiden denetim altına alın or.

Çevreci Yakla� ımların Öncülü� ü
Üniversite � evre ile ilgili konularda toplum i� in adeta bir lider rolünü üstlenmi� ; hem üniversite kapsamında, 
hem de ken� e doğal � evre ve kaynakları gözeten yakla� ımların yansımaları görülebiliyor. Üniversitede bir 
Doğal Kaynaklar Fakültesinin bulunması, � evreye verilen önemin ilk göstergesi. Doğal Kaynaklar Fakültesinin 
tarihi binasının yenilenmesinde ise tasarımda doğal malzeme kullanımının ve enerji sakınımının öncülüğü 
yapılmı� . Geri dönü� ümlü tuvalet sistemi Kuzey Amerika’da ilk kez Ann Arbor’da birka�  binada ve burada 
denenmi� ; pres edilmi�  ay� i� eği kabuğu ilk kez burada yer dö� emesi ve dekorasyonda kullanılmı� . Tüm bu 
yenilikler ülke � apında gündemde olmu�  ve olmakta.. Kuzey Kampüs’teki modernist binalarda da kısmen 
doğal malzeme kullanılmı� . Ken� eki bazı binalarda da bu yakla� ımlar örnek alınıyor. Bunların ötesinde, 
“Ann Arbor İ� in Ye� il Enerjili Gelecek” sloganı ile yepyeni enerji korunumu sistemleri tar� � ılıyor, ve bu 
sistemlerin Michigan’daki diğer kentler tarafından benimsenmesi � in de � aba harcanıyor 3 4.

Otomobil kullanımını en aza indirme politi ası � er� evesinde, kent ile tüm yerle� keleri birbirine bağlayan 
� ok geli� mi� , hızlı ve � ekici bir otobüs servisi kapsamında öğrenciler saat ba� ı ücretle � öförlük yaparak 

büt� elerine destek sağlıyorlar. Bu sistem kentin aynı dakikliğe ve düzene sahip belediye otobüs ağıyla da 
bağlantılar i� eriyor.Üniversitelilere belediye otobüsleri ücretsiz; halk ta üniversitenin otobüslerini ücret 
ödemeden kullanabiliyor.

Otomobil park etme konusunda ise � ok sistematik ve katı bir politi a uygulanıyor. Kampüsteki binalara 
uzaklığına göre yıllık ücretleri deği� en ve ü�  ayrı renk ile tanımlanan alternatif parkyerleri olu� turulmu� , ve 
büyük bir kesim en uzak olanına park ediyor, ve oradan otobüs servisini kullanarak okul binasına ula� abiliyor. 
Binaların hemen önünde park etmek bir ayrıcalık, ve zaten sayıları da � ok az. İ�  saatleri i� inde ne kampüs 
i� inde, ne de kent merkezinde ücretsiz park etmek olanaklı değil. Bölgede kı� ın iklim ko� ullarının � ok sert ve 
4-5 ay boyunca kar yağı� ı olmasına kar� ın, bisiklet kulllanımına büyük destek var 5: binalara yakın ücretsiz 
bisiklet park yerleri; bisiklet hırsızlığına kar� ı önlemler, vb. ile � ekiciliği artırılı or. Çöpler geri dönü� üm 
amacıyla, dört ayrı grupta toplanıyor.

Kentin So yal-Kültürel Ya� amına Katkı
Michigan Üniversitesi Ann Arbor kentinin kültürel ya� amına sürekli ve yoğun bir destek sağlıyor. Kampüs 
i� inde pek� ok uygulamalı sanatlar grubu ve donanımı yer alıyor. 125 yıllık Müzik Fakültesi, bir yıllık etkinlik 
programı kapsamında hem kendi nitelikli sanat� ı kadrosunu hem de ülke � apında tanınmı�  sanat� ıları tüm 
kent halkı ile bulu� turuyor. Ders yılı ba� ında Ann Arbor’daki tüm evlere bu bir yıllık program postalanıyor. 

Michigan Üniversites ana kampusu Ann Arbor’da universite ile kenti
bulu� turan ögelerden diagonal yaya aksı

Kampusta ayrıcalıklı ula� ım aracı - bisiklet
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Kampüs aynı zamanda sanat, arkeoloji ve doğa tarihi müzeleri olmak üzere 3 önemli müzeyi ve bir ağa� /
bitki müzesini (arboretum) barındırıyor.

Üniversiteye ait ve bir kısmı 24 saat a� ık olan, i� lerinde görsel malzeme, film, harita, eski tarihi kitap, vb. 
gibi uzmanlık kütüphanelerini de kapsayan kütüphaneler kent ve bölge halkı tarafından kullanıldığı gibi, 
� ok büyük bir halk kütüphanesi, farklı semtlerdeki � ubeleriyle birlikte kentlilere yoğun bir � ekilde hizmet 
veriyor. Ak� am ge�  saatlere kadar a� ık olan, ve bir yandan kahve i� erken bir yandan rahat� a tüm kitap ve 
dergilerin incelenebildiği � ok sayıdaki kitap� ı ise kentin en gözde mekanları. Ann Arbor, ABD’de nüfusa 
göre kitap� ı oranı en fazla olan ve en fazla kitap sa� � ı olan kent olarak biliniyor. Bunun ötesinde, kent, � ok 
sayıda yüksek teknoloji üreten � irketiyle orta batı Amerikanın yüksek teknoloji ara� tırma merkezi rolünü 
üstlenmi�  durumda.

Bunların dı� ında zaman zaman kent yönetimi ile birlikte halkın doğrudan katılabildiği � ok sayıda sosyal ve 
kültürel program, uluslararası festi al, vb. yıl boyunca kente kültürel bir dinamizm kazandırıyor. Örneğin 
sokaklarda dans programı � ok sevilen etkinliklerden biri. Bu bağlamda, kentin � ok i� lek iki caddesi bir 
ak� amüzeri kapatıla ak farklı noktalarda orkestralar kuruluyor ve halk dansa davet ediliyor. Bir diğeri de 
kentin en eski se tinde dü enlenen kitap festi ali.

Üniversite aynı zamanda sağlıklı beslenme konusunda yönlendirici oluyor; bunun etkisiyle olsa gerek, kent 
i� inde 200 lokanta bulunmasına rağmen bir tane bile McDonald’s ya da benzeri bir ‘fast-food’ lokanta 
bulunmuyor. Gastronomi yoluyla adeta bir ya� am kalitesi olu� turulmaya � alı� ılıyor. Şık bir hale getirilm �  
olan tarihi sem� eki üretici pazarı organik gıdalarla beslenmenin önemine dikkate � ekilerek yerel basında 
sürekli yer alıyor; basında yerini alıyor; akademik dönem ba� ladığında kampüsler ile pazarın bulunduğu 
semt arasında otobüs seferi ekleniyor. Ayrıca ken� e 10’un üzerinde festi al düzenleniyor (uluslararası caz, 
blues, film, olk festi alleri ve diğerleri).

Kentin E onomisine Katkı
Michigan Üniversitesi ve Ann Arbor kent yönetimi pek� ok geli� tirme projesinde yapıcı bir ortaklık 
ili� kisi i� inde. Üniversitenin doğrudan katkıda bulunduğu geli� tirme projeleri arasında iki ana caddenin 
geni� letilmesi, ken� eki aydınlatmanın iyile� tirilmesi, tek yönlü caddelerin iki yönlü hale getirilmesi, kent 
dı� ından gelenlerin ara� larını park ettikler ‘commuter’ park alanlarının olu� turulması, ve kentin eklektik
bir mimariye sahip olan ana caddelerinden State Caddesi’nin İ� letme, Kamu Siyaseti ve Mimarlık-Kent 
Planlama Fakülteleri tarafından yapılan ortak bir � alı� ma ile kampüse canlı bir ge� i�  alanı (gateway) 
yaratmak üzere ti ari i� levlerinin dengelenmesi sayılabilir.

Üniversite kente ait malzeme geri dönü� üm merkezinin en büyük mü� terisi ve � e� itli yayınlarla geri 
dönü� ümün önemine dikkat � ekiyor. Bunların dı� ında, üniversite hem en büyük i� veren olarak, hem de 
mezunları ve ara� tırma- eli� tirme etkinlikleri yoluyla büyük � irketleri kente � ekerek ekonomiye katkıda 
bulunuyor. Eğitim dı� ında, yüksek teknoloji, sağlık hizmetleri ve bio-teknoloji kentin ekonomisinin ana 
bile� enlerini olu� turuyor.

KKTC’deki Üniversiteler ve Kentler: De� erlendirme ve Öneriler
KKTC’de de üniversite-kent ili� kisi bağlamında � e� itli deneyimler ya� anıyor. Özellikle ülkenin ve kentlerin 
görece kü� ük boyutları nedeniyle, yapılanlar kolayca izlenebiliyor. Çe� itli konularda üniversiteler ve 
ara� tırma merkezleri tarafın an düzenlenen konferanslar, paneller, � ağrılı konu� macılarla ger� ekle� tirilen
kenti ve kentliyi de ilgilendirebilen etkinlikler, Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen sanat festi ali, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi i� birliği ile düzenlene Gazimağusa Sempozyumu, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki Sürekli Eğitim Merkezleri 
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tarafından dü enlenen halka a� ık kurslar bunun en iyi örnekleri. Ne var ki, üniversitelerin varlığı ve gitgide 
büyümesi kentlerin ekonomilerinin büyümesini sağladığı öl� üde fizi sel ve kültürel � evre kalitesine ve 
günlük ya� ama yansımıyor. Örneğin Gazimağusa’da yıllar i� inde artan öğrenci nüfusu paralelinde ti ari 
etkinlikler büyük öl� üde � e� itlenmi� , canlanmı� , alafranga isimleri olan � ok sayıda lokanta, ‘fast-food’ 
lokanta, bar, giyim mağazası, elektronik mağazası, kuaför, internet cafe, nargileci, bahis� i a� ılmı� , ancak 
bir büyük kırtasiye mağazasındaki kitap reyonu sayılmazsa, bir tek kitap� ı ya da sanat galerisinin a� ılmı�  
olmaması üzerinde dü� ünülmesi gereken bir konu değil mi? Yerel halkı ve öğrencileri kitaba yakınla� tı acak 
giri� imler gerekmiyor mu? Ken� eki kültürel ya� ama katkı adına eklenen tek i� lev büyük bir sinema olmu� , 
ancak o da bulunduğu noktada i� levsel � e� itlilik ve � ekici bir fizi sel � evreden yoksun olması nedeniyle tam 
kapasiteli bir kullanım sağlayamamı� tı . Bu bağlamda, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi 
i� birliği ve T.C. Büyükel� iliği’nin destekleriyle, üniversiteye yakın ama kampus dı� ında in� a edilen � ağda�  
kültür merkezinin, tamamlandığında önemli bir kazanım olacağı ku� kusuzdur.

Bunun ötesinde � ok değerli bir kültürel miras olan tarihi Suri� i bölgelerinin kentlilerin ve üniversitelilerin 
ya� amından kopuk olması üniversite-kent ili� kisi a� ısından büyük bir kayıp olduğu tar� � ılmaz. Bu noktada, 
Gazimağusa ve Lefk � a’daki üniversitelerin tarihi bölgelerin canlanmasında kendilerine dü� en sorumluluğu 
somut giri� imlerde bulunarak yerine getirmelerinin bu kentler adına � ok büyük katkıları olacaktı . Bu 
bağlamda, İtalya ve İsrail’deki tarihi kentlerin üniversitelerinde yaygın bir � ekilde görüldüğü gibi, turizm, 
tasarım, sanat ya da restorasyonla ilgili bir ya da birka�  birimlerini suri� i bölgelerine ta� ımalı, ya da buralarda 
yeni � ubeler a� malıdır. Böyle bir yakla� ımın ‘lokomoti ’ etkisi olacak, ve diğer kamusal - özel kurumlar, ve 
sosyal i� levler bu geli� meleri izleyecekti .

Üniversite ve kent arasında sağlıklı bir ile� � imin kurulabilmesi i� in, her� eyden önce üniversitenin kentli 
i� in, kentin de üniversiteli i� in kolay eri� ilebilir olması gerekir. Bu nedenle, üniversitelilerle kentlilerin 
bulu� ması sadece konferanslar, konserler, festi aller, vb. gibi özel etkinlikler aracılığıyla olmamalı, halkın 
günlük ya� am i� inde keyifle zaman ge� irebileceği ve üniversiteden bir öğrenci, bir öğretim üyesi ya da bir 
memurla ile� � im kurabileceği ortamlar yaratılmalıdı .

“Gazimağusa’da Ya� ama Kalitesinin Öl� ülmesi”6 temalı, TÜBİTAK tarafından desteklenmi�  olan 
ara� tırmamız kapsamında 2007 yazında ger� ekle� tirilen anket sonu� larına burada kısaca atıf yapılacak 
olursa, görü� mecilerin büyük � oğunluğu (%92) Doğu Akdeniz Üniversitesinin kent ekonomisine olumlu 
katkıda bulunduğuna, ve kentin kültürel ve entellektüel ya� amına katkıda bulunduğuna inanmaktadır 
(%82). Üniversitenin kendilerinin ve ailelelerinin sosyal ya� amına rekreasyonal aktivi elerle katkıda 
bulunduğunu dü� ünenlerin oranı da dikkat � ekici düzeydedir (%64). Ne var ki, kentsel � evre sorunları 
ile ilgili sorulara verilen yanıtlar irdelendiğinde, Gazimağusa, görü� mecilerin %58’i tarafından toplu 
ula� ımın düzeyi ile, %40’ı tarafından doğal � evre ile, %32’si tarafından tarihi � evrenin korunması ile, %50’si 
tarafından ye� il alanların sayısı ve niteliği ile ilgili sorunları olan, ama � oğunluk tarafından (%76) güvenlik 
konusunda sorunu olmayan bir kent olarak algılanmaktadır. Genel olarak Gazimağusa’daki ya� am kalitesini 
nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda, görü� mecilerin %47’si ne iyi ne kötü, %40’ı iyi ya da � ok iyi, %13’ü 
iyi değil ya da hi�  iyi değil � eklinde yanıtlamı� tı . Bu sonu� lar, doğum yerine ve istihdam statüsüne göre 
farklıla� an gruplar ayrı ayrı değerlendirildiğinde de benze� mekte, ancak yerel halk ve öğrencilerin ken� en 
ve mahallelerinden memnuniyetlerini etkileyen faktörler farklıla� maktadır. Yerel halkın memnuniyetini
etkileyen en önemli özellikler daha � ok sosyal � evre ile ilgili iken, öğrencilerin menuniyetinde “� evrenin 
� ekiciliği ve bakımlılığı” gibi fizi sel � evre özellikleri � ok daha önemli rol oynamaktadır 7 8.

Gazimağusa ara� tırmasıyla ilgili, ancak diğer kentlerimizi de ilgilendiren bu somut sonu� lar da dikkate 
alınarak, üniversitelerin � ekiciliğinin artırılmasında ve kent ekonomisinin sürdürülebilirliğinde büyük rol 
oynayan öğrencilerin görü�  ve beklentileri gelecekteki (beklediğimiz) planlama � alı� malarında mutlaka 
dikkate alınmalı, üniversitelere nitelikli bir öğrenci grubunu ve kadroyu � ekmek i� in toplumsal birliğe 
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hizmet edecek ve kentsel ya� am kalitesini artı acak proje ve hizmetler desteklenmelidir.

Notlar / Kaynakça
(1) Bu makale yazarın daha önce YAPI dergisinde yayımlanan “Üniversite - Kent İli� kisi ve Deği� en Boyutlar” ba� lıklı 
makalesinden (YAPI, 302, s. 42-47) geli� tirilm �  ve güncelle� tirilm � ti
(2) Marwil J. A History of Ann Arbor, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1990.
(3) Ann Arbor City Council, Report on “Insuring a Green Energy Future for Ann Arbor”, Ann Arbor, Michigan, 2005.
(4)  Ann Arbor City Council yetkilileri ve Michigan Üniversitesi Taubman College of Architecture and Planning öğretim
üyeleriyle görü� meler (Ağustos 2005).
(5) Burada, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve “Yeni Kentsellik” akımının ba� latıcılarından Prof. Douglas Kelbaugh’nun diğer 
bazı yöneticilerle birlikte bisiklet kullanımına öncülük ettiğin ve bazı günlerde i� ine bisikletle geldiğini belirtmeliyim...
(6) Oktay, D., Gazimağusa’da Kentsel Ya� am Kalitesi: Ara� tırma, Planlama ve Yönetim İ� in Göstergeler, EMU Press, 
Gazimağusa, 2010.
(7) Bu konuda ve kentle ilgili tüm konularla ilgili sonu� ları yansıtan ayrıntılı bilgi � in bkz. Oktay, 2010.
(8) Oktay D., Rüstemli A. and Marans RW. “Neighbourhood Perceptions and Evaluations: Findings from Famagusta 
Quality of Urban Life Survey”, Journal of Architecture & Planning Research (in press).

Michigan Universitesinde Ayrı� ımlı Çöp 
Kutuları

Caddelerde Dans...
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Üniversite Kampuslarında Dı�  Mekan - Açık Alan Tasarımı
� ebnem Ho� kara
Bu dosyamız kapsamında, diğer genel konular yanında, kentsel doku i� inde özel bir konuma sahip olan 
üniversite kampuslarından ve buralarda yer alan dı�  mekanlardan bahsetmenin de doğru olacağı inancıyla, 
bu yaıyı kaleme alıyorum.Kuzey Kıbrıs’ta yüksek öğretim-a a� tırma, sosyal ve ekonomik anlamda � ok 
önemli bir konuma sahip olan üniversitelerimiz, kentsel-kırsal doku i� inde de ayrıcalıklı bir yere sahiptirle . 
Mevcut ülke ko� ulları, i� inde sayıları görece “hızla” artan üniversiteler dü� ünüldüğünde, bu üniversiteleri 
barındırmak ama� lı yapılan binaların ve kampus alanlarının tasarımları, mimari ve kentsel � evre a� ısından 
önem kazanmaktadır. Genel olarak bakıldığında, yeni kurulacak olan üniversitelerin, ya mevcut kent 
dokuları i� indeki atıl tarihi binalarda konumlandırılacakları, ya da, mevcut örnekler benzeri, yoğun kent 
dokusu dı� ında, kendilerine geli� me, yayılma, büyüme olanağı tanıyacak a� ık alanlarda, kampuslar 
bi� iminde konumlandırılacakları gözlemlenmektedir. Özellikle bu ikinci durumda, üniversite eğitimini
i� inde barındıracak binaların mimari tasarımları yanında, bir üniversiteye ait fakülte ve bölüm binalarını 
i� inde bulunduracak kampusların tasarımı da ön plana � ıkmaktadır.

Dünyanın � e� itli yerlerinde bulunan üniversitelerin kampus planlarına bakıldığında, farklı plan morfolojileri 
ile kar� ıla� ılabilir. Fakat kampus plan modeli / tipi ne olursa olsun, ve kampus alanı nerede bulunursa 
bulunsun, bir kampus planı, tanım olarak her zaman, eğitim binaları ile bu binalar arasında kalan dı�  
mekanların / a� ık alanların olu� turduğu bir bütündür. Dolayısıyla kampusların tasarımında, temel mimari 
tasarım ilkeleri ile birlikte, kentsel tasarım ilkeleri de belirleyici rol oynarlar.

Kampus Dı�  Mekanları - Kullanım Özellikleri ve Tasarım İlkeleri
Kampuslarda dı�  mekanlar üniversitelerin formel ve enformel aktivi elerinin yer aldığı fizi sel � evrelerdir. 
Genel anlamda kampus a� ık alanları, üniversite kullanıcılarının formel ve enformel bilgi alı� veri� i, eğlence, 
tören, � alı� ma, dinlenme ve görsel / estetik ihti a� larını kar� ılamak amacıyla tasarlanırlar. Bütün kent 
mekanlarında ve a� ık alanlarda olduğu gibi, kullanıcıların ihti a� ları kampus dı�  mekanlarının tasarım 
ilkelerini belirler.

Kampus a� ık alanlarının kullanıcıları dü� ünüldüğünde, öğrenci, öğretim görevlisi ve diğer � alı� anların 
herbirinin üniversite kampusu i� inde bir temel ‘yeri’, ba� ka bir deyi� le, sürekli bulunduğu ya da her türlü 
görevini / i� levini yerine geti dikten sonra dönüp gittiğ temel bir ‘mekanı’ olduğu gözlemlenir. İ� te günlük 
kampus i� i aktivi eler bu temel mekanlar etrafında geli� ir. Tahmin edilebileceği gibi öğrenciler i� in temel 
mekanlar kendi bölüm binaları ve dersliklerin bulunduğu binalardır; öğretim görevlileri i� in ise temel 
mekanlar yine bölümler ve ofislerin yer aldığı binalardır. Çe� itli örnekler bu bakı�  a� ısıyla incelendiğinde, 
kampus a� ık alanlarında, benzer durumlarda benzer kullanım ve dola� ım paternlerinin (dokularının) 
tekrarlandığı gözlemlenir.

Yine bu a� ıdan bakılarak bir benzetme yapılmak istenirse, kampuslarda yer alan binalar ‘konut’ ve bu 
binaların yakın � evresinde kalan dı�  mekanlar da, konutun ‘ön ve arka bah� esi’ olarak algılanabilirler.

Tasarımcının kampus yapılarını tasarlarken, hangi giri� in ana yaya giri� i hangisinin ikincil giri�  olduğunu 
yeterince vurgulamadığı ya da dü� ünmemi�  olduğu durumlarda, görsel ve fonksiyonel a� ıdan kullanım 
karma� aları ortaya � ıkacaktı . Bununla birlikte, kampus binaları incelendiğinde, tasarımcının temel konsepti
ve yakla� ımı ne olursa olsun, uygulamada, öğrencilerin daha yoğun ve sık olarak kullandıkları bina giri� leri 
ana giri�  olarak algılanır. Bu yoğunluk göz önüne alındığında ise, bekleme, bulu� ma, konu� ma gibi temel 
aktivi eler i� in ana giri� in önünde olu� turulacak bir dı�  mekana gereksinim vardır. Bu � ok doğal gibi görünse 
de, pek � ok kampus binasının bu fizi sel özellikten yoksun olduğu gözlemlenir. Kampusların plan � emaları 
ve organizasyonları incelendiğinde temelde be�  tip dı�  mekan / a� ık alan ile kar� ıla� ılır. Bunlar: Kampus ana 
giri� i, kampus merkezi (merkezi toplanma alanı ya da merkezi plaza), binaların yakın � evrelerinde yer alan 
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dı�  mekanlar / a� ık alanlar (ana giri� , ön bah� e, arka bah� e), doğal (ya da yapay) ye� il alanlar, ve diğer ge� i�  
ve dola� ım alanları’dır. Bu mekan tiplerinden sadece giri�  ve merkezi alanlara sayfamızın elverdiği öl� üde 
kısaca göz atabileceğiz. Diğer alanlara ise ba� ka sayılarımızda değinmeye � alı� acağız.

Kampus giri� leri
Kampus giri� lerinin tasarımı, kampusun konumuna bağlı olarak ele alınmalıdır. Yoğun kent dokusu i� inde 
yapılanmı�  bir bölgede yer alan üniversite kampuslarında ana giri� , öğrenci yaya akı� ının en yoğun olduğu 
yönde, üniversite i� in bir giri�  kapısı olu� turacak bi� imde konumlandırılmalıdır. Bu durumda kampus 
giri� leri, bekleme, toplanma, � alı� ma, yemek yeme gibi enformel aktivi elere cevap vermek üzere a� ık 
alanlar olu� turacak bi� imde tasarlanmalıdır. Ayrıca üniversiteye gelecek ziyaret� iler i� in gerekiyorsa 
bir resepsiyon / danı� ma, kontrol / kayıt mekanı ile ı� ıklı bilgi panoları ve haritaları da yine giri� te yer 
almalıdır. Kampusların kent dokusu dı� ındaki a� ık bir alanda yer aldığı durumlarda ise öğrencilerin ve diğer 
kullanıcıların � oğunluğunun araba ya da transit toplu ta� ıt ara� ları ile üniversiteye ula� tığı dü� ünüldüğünde, 
geni� , belirgin bir giri�  tasarımı söz konusudur. Yine giri� in bir özelliği korunarak, bilgi panoları, resepsiyon, 
kontrol gibi fonksiyonları da barındıracak bi� imde tasarlanması gerekmektedir. Kent dı� ı üniversitelerde, 
üniversitenin kendi özel ara� ları ile öğrenci ta� ıyabileceği durumlar i� in giri� e yakın bir alanda, otobüs ya da 
minibüs park yeri imkanları da ayrıca dü� ünülmelidir. Bazı durumlarda, kampusun kent i� indeki konumuna 
da bağlı olarak, birden fazla kampus giri� i de mevcut olabilmektedir. Bu tip, birden fazla aynı ‘önemlilikte’ 
giri� i olan kampuslarda her bir giri� in tasarımına aynı derecede özen gösterilmelidir.

Merkezi toplanma alanları
Genel olarak ya� adığımız � evreye baktığımı da nasıl ki bütün yerle� melerde, köylerde ve / veya kentlerde, 
ya� ayanların, toplanma, � e� itli aktivi elerde bulunma ve sosyal gereksinmelerini kar� ılama amacıyla 
kullandıkları bir kent ya da köy meydanı ya da bir kö� e ba� ı meydancığı bulunuyorsa, hemen bütün üniversite 
kampusları, sınırları i� inde bir � e� it merkezi plaza yani bir toplanma mekanı barındırmaktadır. Bir ba� ka 
deyi� le, kampus kullanıcılarının bulu� ma, bir araya gelme, tören, festi al ya da konserler düzenleme, ders 
aralarında dinlenme, � alı� ma gibi fonksiyonel gereksinmelerini kar� ılayabilmeleri amacıyla her üniversite 
kampusunda en az bir adet a� ık merkezi toplanma mekanına ihti a�  vardır.

Konum olarak ele alındığında bu mekanlar, kullanıcıların bu mekanları daha iyi tanıyabilmeleri, 
benimseyebilmeleri ve yoğun olarak kullanabilmeleri amacıyla, üniversitenin bütün temel eğitim
binalarının kullanıcılarının rahatlıkla ula� abilecekleri bir noktada ve eğer mümkünse kampus i� indeki ana 
yaya akı� ının ve ge� i� inin kesi� tiği noktalarda yer almalıdır. Kampus merkezi a� ık mekanları, gün boyunca 
ve ha� a ak� amları sürekli kullanıcı barındıran kütüphane, öğrenci kafeteryası, kulüp ve birlik binaları, 
kitap sa� � , banka, postane gibi sosyal ama� lı binalar ile � evrelenmeli, ya da en azından bu tür binaların 
yakınında, görü�  alanı i� inde yer almalıdır.

Üniversite kampuslarında bulunan a� ık merkezi toplanma mekanları, yürümek, gezinmek, konu� ma 
yapmak, konser vermek, festi al düzenlemek gibi ‘hareket’e bağlı dinamik aktivi eler i� in bir ‘sahne’ 
olu� turmanın yanında, bu performansların ve aktivi elerin izlenmesine olanak sağlayan bir ‘salon’ görevi 
de üstlenmektedir. Ba� ka bir deyi� le bu mekanlar, dinamik, harekete bağlı aktivi eler yanında yemek 
yeme, � alı� ma, oturma, bekleme, izleme ve görme gibi durağan aktivi eleri de i� inde barındırır. Bu yüzden 
bu mekanların her türlü aktivi enin yer almasına olanak verecek bi� imde tasarlanması, detaylarının, bu 
hareketli ve durağan kullanıcı fonksiyonları birarada dü� ünülerek ve ayrıca psikolojik kullanıcı gereksinmeleri 
de göz önünde bulundurularak � özülmesi gerekmektedir.

Bu mekanlar i� inde kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda yer alması gereken oturma elemanlarının, 
ı� ıklandırma elemanlarının, bilgi panosu, telefon kulübesi, � öp kutuları gibi dı�  mekan mobilyalarının 
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malzemesi ve yer se� imi de, mekanların fizi sel ve fonksiyonel kalitesi a� ısından önem ta� ımaktadır. 
Üniversiteye ait genel ilanların, duyuruların yer alabileceği camlı, kapalı, gerektiğinde ı� ıklandırılabilir 
panolar da bu a� ık alanlarda bulunması gereken diğer bir dı�  mekan mobilyasıdır.

Bir ba� ka detay tasarımı da, mekanın zemininde kullanılacak malzeme ile bu malzemenin kullanılmasıyla 
olu� turulacak zemin dokusudur. Bu mekanlarda, gerek sert gerekse yumu� ak zemin dokusu birarada 
kullanılarak ba� arılı sonu� lar elde edilebilir. Zemin dokusu, mekan i� inde yönlendirici görev üstlenebileceği 
gibi, toparlayıcı, birle� tirici özellikler de ta� ıyabilir; bunun se� imi, mekanın kullanımı ile bağlantılı olarak 
dü� ünülmelidir. Bunların yanında, bisiklet kullanımının yaygın olduğu kampuslarda, mekezi a� ık mekana 
yakın alanlarda ya da mekanın i� inde, görsel ve fonksiyonel olarak uygun bir konumda bisiklet park yerleri 
de yer almalıdır.

Ülkemizde yer alan üniversitelerimizin, � ağda�  dı�  mekanlara sahip olması dileğiyle…

Not
Bu yazı, yazarın daha önceki bir � alı� masından uyarlanarak hazırlanmı� tı . (Kaynak: Önal, Ş., 1999. “Üniversite 
Kampuslarında Dı�  Mekan Tasarımı”, Arredamento Mimarlık, İstanbul, Boyut Yayın Grubu, Sayı 100+17, Eylül 1999, 
s. 100-107.)
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Dosya IX: Kentsel Ya� am ve Kamusal Alanlar / Binalar
Ka� an Güner, U� ur Ula�  Da� lı, � ebnem Önal Ho� kara

(Sayı 17, 12 Aralık 2010)

Bu sayımızda, kent ya� amı i� inde � ok önemli yeri olan, sosyal, kültürel, ile� � im ve etkile� im anlamında 
kent kullanıcılarını doğrudan etkileyen kamusal binalar üzerinde duracağız. Tabi kamusal binaları, kamusal 
alan, kamusal mekan gibi kavramlardan ayırt etmek gü� ... Ayrıca “kamu” ve “kamusal” kavramlarının 
da iyice anla� ılması gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayı yazımızı önce kavramsal ve kuramsal olarak 
kurgulayacağız. Öncelikle, kavramsal tanımlamaların ardından, kamusal binaların kent i� indeki yeri-önemi, 
kent kimliğine katkıları; kent kültürünün olu� umundaki politi alar ile bunların kamusal binalarla bağlantısı
gibi konulara değineceğiz. Sonrasında ise, “özele ait olmayan, sosyal kullanımlı etkile� im alanları” olarak 
müzeler ve kültür-sanat binalarına odaklanacağız. Bu bağlamda önce, Tarihi Değere Sahip Kamusal 
Yapıların ‘Kültür – Sanat’ İ� levi ile Yeniden Kamuya Kazandırılması konusu üzerinde duracağız, sonra da, bu 
tür binalar i� in genel anlamda Tasarım Yakla� ımlarının ne � ekilde olması gerektiğine değineceğiz

Kavramlar Arasında – Kamu, Kamusal Alan, Kamusal Mekan, Kamusal Bina “Kamu” kavramı tek ba� ına 
ele alındığında geni�  bir tar� � ma alanını i� ine alabilir bir derinliğe sahipti . Genel anlamda bakıldığında 
“kamu” kelimesi, “devlete yakın, devletle ilgili” gibi algılanabilir. “Kamu kelimesi öztürk� e bir kökene 
sahipti . İsmet Zeki Eyüpoğlu’nun, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nde kökeni “kamag” ve “kamuğ” olarak 
belirtilen kelimenin kar� ılığı “bütün, tüm, toplum, genel” olarak verilmektedir. Yani kamu kelimesinin 
özgün kullanımı, bugün “bazen” kullanıldığı � ekli ile “devlet” anlamına gelmemekte idi. Yunus Emre’nin 
� iirlerinde rastladığımız ve bu gün hâlâ kullandığımız, “kamu âlem” deyiminde olduğu gibi, herkese, genele 
a� ık olan anlamına gelmektedir.” (1)

Ancak mimarlık ve kentbilim i� inde “kamu” kelimesinin kullanımına bakıldığında, durum farklıla� ır. 
“Bugün mimarlık terminolojisinde genel olarak kamu teriminin kullanımı bazen yapılar bazen de a� ık/
kentsel alanlarla ili� kili olarak ge� mektedir. Burada kamu kavramını kamusallıktan ayırmakta yarar var.” (1) 
“Kamu yapıları” denildiğinde örneğin, devlete ait yapılar olarak bir algı ortaya � ıkabileceği gibi, “kamusal 
yapılar” denildiğinde ise kavram anlam deği� ti ebilir. Kamu kavramından “kamusal alan” kavramına doğru 
ilerlediğimizde aslında terimler daha net anla� ılmaya ba� lanır. “Kamusal alanlar, hangi kültürden, hangi 
dinden, ve ha� a hangi sosyal statüden olursa olsun her bireye sunulmu�  veya a� ılmı�  alanlardır.” (2) Kent 

TohumKaraköy, imkanmekan'ın düzenlediği Karaköy atölyesinde üretilm � mikro 
öl� ekli bir kamusal alan projesidir. Karaköy sahil � eridinde yer almak üzere 

tasarlanmı� modüller, alanın dönü� ümünü gözlemlemek, kullanımpotansiyellerini 
ke� fetmek amacıyla kullanıcıya bırakıldı. (Kaynak: http:// ohumkarakoy.blogspot.com/)

 

 

EK Bölüm III



97

i� inde kamusal alanlar, serbest kullanımı olan, herkesin eri� ebildiği bo�  alanlardır. Ancak burada sözü edilen 
alanın “kullanılabilir” olması da esastı . Kullanılabilirlik ve � e� itli aktivi elerin var olu� uyla kavram “kamusal 
mekan” olarak da sunulabilir. “Kullanılabilir mekana anlam veren, mekanın hareketliliği ve mekandaki 
aktivi elerle ortaya � ıkan anlamdır.” (2)

“Kentsel tasarım bağlamında “kamusal alan” kamusal ya� amı barındıran yerdir, ve iki farklı boyutu vardır: 
fizi sel boyut (mekan) ve sosyal boyut (etkinlik). Fiziksel boyut, kamusal ya� amı ve toplumsal ile� � imi 
destekleyen kamusal ya da özel mekan ve/veya ortamları i� erir. Sosyal boyut ise burada ger� ekle� en etkinlik 
ve olayların olu� turduğu � er� evedir, ve “sosyo-kültürel kamusal alan” olarak adlandırmak olanaklıdır.” (3)

“Kamusal alan, kısmen kamusal mekan nosyonunu da i� erdiği üzere, politik eylem ve temsiliyet i� in bir 
forum, sosyal etkile� im, kayna� ma ve ile� � im i� in tarafsız bir ortak alan, ve toplumsal bilgi edinimi, ki� isel 
geli� im ve bilgi alı� veri� i i� in bir zemin olu� turur”. (4)

“İsrail’in en kalabalık � ehri TelAviv’de bulunan limanın kamusal alanları,Mayslits 
Kassif Architects tarafından enilendi.Mayslits KassifArchitects’ten yapılan 

a� ıklamada, yenileme � alı� masında amacın “limanın tarihsel niteliğine uygun ve her 
türlü yoruma a� ık bir kamusal alan yaratmak” olduğu belirtildi.Mimarla , bu limanın 

yenilenmesi i� ini, özel alanla kamusal arasındaki kontras� an doğan zorlukları � özmek 
i� in e� siz bir fı sat olarak değerlendirmi� . Böylece, herkese a� ık kamusalmekânlar 

ortaya � ıkmı� .” (Kaynak: http:// orum.mimdap.org/index.php?topic=177.0)
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Kamusal alan kavramıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler i� in en doğrusu, Hannah Arendt’in kamusal ve özel alanı 
tar� � tığı, 1958 yılında yayımlanan, Türk� eye 2000 yılında � evrilen, İnsanlık Durumu adlı kitabına; ya da, 
kamu ve kamusallık tar� � malarının yer aldığı, Habermas’ın 1962 yılında yayımlanan, Türk� eye 1997 yılında 
� evrilen, Kamusallığın Yapısal Dönü� ümü adlı eserine ba� vurmak olacaktı .

Son olarak “kamusal bina” kavramına da değinelim – ki bu kavram dosyamızın odak noktasını olu� turuyor. 
Bunu da en iyi örnekleyerek yapabikeceğiz: Sözgelimi ti atro binaları mülkiyet olarak kamu mülkü 
olmayabilir, özel � ahıs ya da ti atro gruplarına ait olabilir, ama kamu i� in varolurlar, yani kamusaldırlar. (1)

“Bu durumda kamusallık ise herkese a� ıklık ile tarif edilmelidir. İster kapalı mekân ister kentsel a� ık alan 
olsun, kamusal mekân derken “eri� ilebilir” yani genel kullanıma izin veren yapı grupları ya da kentsel a� ık 
alanlar ifade edilmektedir. Burada “eri� ebilirlik” kamusallıki� in anahtar kavramdır. 

Kentsel/kamusal a� ık alanlar, üzerinde kolaylıkla uzla� ılabileceği gibi herkesin kullanımına a� ık alanlar, 
parklar, meydanlar, sokaklardır.” (1)

Kaynakça
(1) Ne� e Gürallar, “Kamusal Alan: Kamu-Kamusal Alan-Kamu Yapıları- Kamusal Mekân: Modernite Öncesi ve Sonrası 
i� in Bir Terminoloji Tar� � ması”,Mimarlık 350.
(2) Gökgür, Pelin (2008), Kentsel Mekanda Kamusal Alanın Yeri, BağlamYayıncılık, İstanbul.
(3) Oktay, Derya (2008), “Kentsel Tasarımve Kamusal Aalan: Kuram, Uygulama ve Eğitim Bağlamında 
Değerlendirmeler”,mimar.ist, Yıl / Year 8, Sayı / No 29, Güz /Autumn 2008.
(4) Loukaitou-Sideris,A. & Banerjee, T. (1998), Urban Design Downtown: Poetics and Politics of Form, University of 
California Press, Berkeley, California.

Kent Kültürü İçinde Kamusal Alan, Kamusal Mekan, Kamusal Bina
� ebnem Ho� kara

21. yüzyılda küreselle� menin de etkisiyle, kentsel mekan-kamusal ve özel mekanlar, ge� mi� lerinin 
izlerini devam etmekle, deği� mek-dönü� mek arasında gitgeller ya� amaktadır. Bir yandan yerel değerlini 
korumaya sürdürmeye � alı� an, diğer yandan küreselle� en, küresel dünyanın rekabet� i ortamında ayak 
uydurmaya � alı� an kent mekanları, bu tavırlanyla kent kültürünün de yeninden bi� imlenmesinde önemli 
rol oynamaktadırlar.

Kentsel mekan dinamikleri, gerek özel gerekse kumsal alanlarda, kültürel süreklilik ve, veya dönü� üm 
sağlamaya yönelik etkiler ortaya � ıkarmaktadır.

Ünlü mimar Antoni Gaudi’nin tasarımıyla Casa Mila La Pedrera, Barcelona özel 
konu� an kamusal binaya dönü� türülmü�  örneklerden.
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Barbican Center, Londra: Kentsel kamusal alanla kamusal 
bina bütünle� mesi örneği

Ula� ım yapıları kent merkezlerindeki önemli kamusal 
binalardandır. Londra Euston Tren İstasyonu, giri� indeki 
kamusal a� ık alanıyla da kullanıcıya hizmet vermektedir

Ba� anlı kentsel kumsal mekanlanın tadına doyum olmaz 
(Barcelona)

Paris Louvre Müzesi-tarihi � erede � ağda�  tasanmı da 
ömekleyen bir kumsal mekan.

Mimar Sir Norman Foster'a ait Londra Belediye binası 
Thames nehri kıyısındaki kamusal a� ık alanla bütünle� en 

tamamiyle � e� af yerel yönetim anl yı� ını da � ağda� -anıtsal 
kamusal bına görünümüdedir.
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Tarihi De� ere Sahip Kamusal Yapilarin ‘Kültür – Sanat’ İ� levi ile Yeniden Kamuya Kazandirilmasi
Ka� an Günçe

Yapılar, özellikle de tarihi değeri olan i� levlerini ve, veya özel yapılar, orjinal i� levlerini kaybedebilirler ve,veya i� levsel 
olarak eskiyebilirler. Bu ka� ınılmaz bir ger� ekti . Böyle durumlarda, binanın ya� mama dönmesi, yeniden kullanım 
ve i� levlendirme ile mümkün olabilir. Özellikle son yıllarda, tarihi değeri olan yapıların valıklarını sürdürebilmeleri 
i� in, onlara yüceltici � levler kazandıkdırılarak "ya� ayan birer varlık" durumuna getirilm ye � alı� ılmaktadırlar.

İ� levini yitirm �  ama kimliklerini koruyan eski kamusal yapıların (sanayi yapıları, depo yapıları, elektrik santral 
yapıları, tren istasiyonları, devlete ati idari yapılar, dini yapılar... vb gibi) yeniden i� levlendirilmesi son yıllarda 
gözlemlediğimiz önemsenen bir durumdur. Bu tip yapıların, fizi sel özelliklerinin i� levlerinden daha uzun ömürlü 
oldukları dü� ünüldüğü zaman, değerlendirilmesi ve yeniden i� levlendirilerek ya� atılması hem sosyal, hem kültürel, 
hem de ekonomik a� ıdan yararlıdır.

Yeniden kullanım teması i� inde "eski binaların kültürel- sanatsal anlamda i� levlendirilmesi" konusu istemez 
öncelikle müzeleri � ağrı� tırı or. Endüstri arkeolojisi 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya � ıkan yeni bir � alı� ma alanıdır. 
Bu anlamda, restorasyonu yapılan ve yeniden i� levlendirilerek "kültür-sanat" i� in kullanılan endüstri yapıları 
arasında; Tate Modern- London, Santral Istanbul- Istanbul, Topkapı SarayıDarphane Binaları- Istanbul, Istanbul 
Modern- Istanbul, Kağit Üretim Fabrikası-Avusturya, Malmö Çağda�  Sanat Merkezi- İsve� , Power House- South 
Nicosia, Lanitis Cultu al Center- Limasol... vb gibi yapıları bir anda sayılabilir.

Sözkonusu yapıların kültür ve sanat i� levleri ile donatılıp yeniden diriltil cekleri zaman, hemen hemen tümü, 
sanatsal-kültürel etkiniklerin yanısıra kültürelrarası diyalog ve tar� � ma ortamı ile kentsel canlanmaya katkında 
bulunmaktadırlar. Bu doğrultuda hedefl nen kapsamlı nitelikte uluslararası bir pla� orm olmayı kendilerine ama�  
edinmi� lerdir.

Bir zamanlar Louisiana Modern Sanat Müzesi yöneticisi olup kopenhag, 2000 yılında "The Observer Magazine" 
adlı yayında, geleneksel müzecilik ve sergi anlayı� ının toplumsal bellek ve tarıh i� in önemini kavarayarak, � ağda�  
kültür ve kültürlerararası ile� � imi uzun dönemde bir ortak pla� orma ta� ımak gertiğini vurgulamkta bunun i� in 
en uygun mekanların geni�  a� ıkılıklara sahip endüstri yapıları olduğunu vurgulamaktadır. Bir� ok küratör, özellikle 
2000 yılı sonrasında, tarihi değere sahip, kamusal yapıların (özellikle endüstri yapılarının) i� erisinde sergi kurgulama 
eğilimine girmi� lerdir.

Bunun en önemli nedenlerinden biri hi�  ku� kusuz bu tür yapıların belleği olan, se� kin yapılar olmalarındandır.

Bu tür kamusal yapıların, kültür-sanat politi alarıyla bulundukları bölgede ekonomik, kültürel ve sosyal dönü� ümler 
sağladıkları görülmektedir. Kültürel ve sanatsal politi aların, eski i� levini yitirm �  kamusal yapıların yeniden tasarlanıp 
ya� am bulması amacı ile geli� tirilmesi, yirminci yüzyıl sonlarında ba� arılı olmu� tur. Bankside Enerji Santrali, Tate 
Moderne (Londra) ve Silahtarağa Elektrik Santrali, Santral Istanbula (Istanbul) sözkonusu ama� larla dönü� türülen 
yapılardan sadece ikisidir.

Tate Modern- London
Tate Modern ingiltere'nin ba� kenti Londra'da, Southwark bölgesinde Bankside semtinde bulunan ulusal 
ve ulusararası modern sanat eserlerinin sergilendiği bir kültür-sanat merkezidir. Tate Modern in doğu� u, 
Southwark Meclisinin, insanların pek uğramadığı, � ok sayıda kullanılmayan deponun bulunduğu bu 
bölgenin kültür ve sanat merkezi olması yönündeki � alı� malara destek verme kararı ile ba� lamı� tı .

Mimar Sir Giles Gilbert Scott tarafından, 1974-1963 yılları arasında yapılmı�  olan Bankside Enerji Santrali nin 
müzeye dönü� türülmesi ile Tate Modern Sanatlar müzesidoğmu� tur. Hükümetin 1994 yılında düzenlediği 
mimari proje yarı� ması ile Bankside Enerji Sanatlarini modern sanatın yeni mabedine dönü� türme i� i 
Jaques Herzog and Pierre de Meuron e verilmi� ti .
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2000 yılında da Tate Modern ismi ve yeni i� levi ile ziyarete aa� ılmı� tı. Herzog ve de Meuron un sade ve 
etkileyici tasarımı ile Tate Modern daha ba� tan prestijli bir yere kavu� tu. Uluslararası modern sanatın yeni 
evi olmak iddiasıyla a� ılan Tate Modern, Londra i� in de önemli bir hareket kaynağı olmu� tur. Hem � ağda�  
sanata yön vermeyi ba� armı� , hem de be�  sene i� inde 20 milyon ziyaret� i a� an Tate Modern, yeni i� levi ile 
bir � ok sınavı ge� mi�  durumdadır. Beklenenden � ok daha fazla ziyaret� i � ektiği i� in, 2012 Olimpiyatlarına 
kadar, yine Herzog and de Meuron tarafından tasarlanan, � imdikisergi alanını 60% oranında geni� letecek 
bir ek yapının bitirlm �  olması hedeflenme tedir.

Santral Istanbul- Istanbul
Santral Istanbul, Istanbul'un Hali�  bölgesinde bulunan, Eylül 2007 de faaliyete ge� mi� , ulusal ve uluslararası 
modern sanat eserlerinin sergilendiği bir kültür- sanat ve eğtim mer ezidir.

Osmanlı döneminde İstanbul'da kurulan ilk enerji üretim tesisi olan Silahtarağa Elektrik Santralı, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi tarafından korunarak, Santral İstanbul adıyla bir kültür ve eğtim merkezi olarak yeniden 
i� levlendirilerek kamuya kazandırılmı� tı . İstanbul un en eski endüstri bölgesi olan Hali�  te kurulduğu 
1911 den bugüne ula� abilen Silahatarağa Elektrik Santralı, varlığıya benzersiz bir endüstriyel miras özelliği 
ta� ımaktadır. 1983 e dek kente elektrik sağlayan bu önemli kamusal yapı, 2004 yılı Mayıs ayında Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi ne Kültür- sanat ve eğitim ama� lı yeniden 
i� levlendirilip kullanımı i� in tahsis edilmi� ti .

Merkez odak noktası İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından Enerji Müzesine ve Ana Galeri'ye dönü� türülen 
118 dönüme yayılmı�  eski Silahtarağa Elektrik Santralı kompleksidir. Santral İstanbul ayrıca sanat� ı 
atölyeleri, kamuya a� ık bir kütüphane, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ait eğitim binaları gibi tesislere de ev 
sahipliği yapmaktadır. Merkezin mimari tasarımı Nevzat Sayin, Emre Arolat ve Han Tümertekin tarafından
ger� ekle� tirm � ti .

Adadaki Durum
Kamusal alan parametresine bağlı, kamusal mimari miras olarak varlık gösteren, i� levsel ve fizi sel olarak 
eskimi�  yapıların yeniden i� levlendirilerek kamuya kazandırılması, bir � ok yeni kamusal alanın ve yapının 
tetiklenmesine neden olmaktadır. Kamusal mimari mirasın yeniden ya� atılmasında, 'kültür- sanat'la 
i� levlendirmesi, hem imajlarına hem de i� lerinde barındırdıkarı potansiyellerine uygundur. Adamızda bu 
tür i� levlerle yeniden hayat bulabilecek pek � ok atıl amusal mimari mirasımız vardır.

Adanın güneyinde 2000 yılı sonrasında bir� ok kamusal mimari miras bahsedilen i� levlere ya� atılır en, 
adanın kuzeyinde bu konuda herhangi bir farkındalık yaratılamam � tı . Hala bir modern sanatlar 
müzesinin bulumaması da göz önünde bulundurlarak, sözkonusu atıl yapıların bir an ön� e 'kültür-sanat'la 
i� levlendirilmesi, dünyadaki örnekleri gibi devlet politi ası olmalıdır.
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Müzeler ve Kültür-Sanat Binalarinin Tasarim Yakla� imlari
U� ur Ula�  Da� lı

Çok boyutlu bir kuyurgu i� inde ta� ıyan mimari tasarım olgusu, problemleri � özmek amacıyla bütünsel bir kavrayı� la 
sorun ve / veya olanakları iyi analiz etmek zorundadır. Farklı bakı�  a� ılarıyla esnek bir dü� ünce yapısının temelinin 
atılmasıyla farklı donanımların birlikte kullanılabilmesini de sağlar… Mimarlık etkinliği sürecinde birey – kullanıcı 
/ i� veren ve toplum / kamu arasındaki yarar dengesinin kurulması ve bu payda� lar arasında iyi bir ile� � imin 
sağlanması ya� amsal önem ta� ır. (1)

Toplumlararası ile� � im aracı ve bir temsil mekanı olan müze ve kültür sanat binalarının mimari tasarımı, toplumsal 
bir tarih, kültür ve sanat yazımı ve yorumu olmasından dolayı i� inde farklı tasarım problemleri de ta� ımaktadır. Bu 
bağlamda toplumların tarih, kültür ve sanata verdikleri önemin simgesi ve aynası olduğuna inanımla, bu yapıların 
mimari tasarımında, toplumsal sorumluluk yanında bir takım kural, prensip ve yakla� ımları da olmaktadır.

Genel Tasarım Yakla� ımları
Tarih, kültür ve sanatı i� inde ta� ıyan binalar, bugün bir� ok ken� e dikkat � ekici birer mimari ürün olarak tasarlanmakta 
dolayısıyle de kentlerin imajına olumlu katkıda bulunmaktadırlar. Günümüzde kent imajına önemli etkileri olan bu 
tür

binaların ayn zamanda bi� imsel özellikleri ile de kent ikonu durumuna dönü� tüğü izlenmektedir. (2) Bu binalar, 
prestij binaları ola ak ülkelerin ulusal sergilemelerine ev sahipliği yapmalarına paralel

kendileri de kent i� inde birer ulusal sergi ürünü olarak yer almaktadırlar. Ayrıca bu tür binaların bi� imsel özellikleri 
yanısıra fonsiyonel ve teknik gereklilikleri de tasarımlarında � özümlenmesi gereken problemler olarak ortaya 
� ıkmaktadır. Fonksiyonel tanımlamanın iki belirleyici elemanı, ihti a�  programı ile kullanıcı profilidi . Mimari 
kimlikleriyle referans noktaları olu� turan bu kent ikonlarının fonksyonel � özümlemedeki en önemli zorlayıcı 
etken topluma ait ve toplumun geni�  bir kesimine hizmet veren; deği� ken kullanıcı profiline sahip olmalarıdır. 
Deği� ken kullanıcı profili (ya� lı, gen� , � ocuk, farklı meslek grupları gibi) üzerinde memnuniyet yaratma tasarımda 
� özümlenmesi gereken önemli problem olarak ortaya � ıkmaktadır. Bu tür binaların fonksiyonel dağılmı ana mekan, 
ikincil mekan ve servis mekanlardan olu� maktadır. Plan � özümlemenin karakterini ana mekanlar olu� turmaktadır. 
Müzelerde ana mekan sergi salonlar iken kültür, sanat merkezlerinde gösteri mekanlarıdır. Binaların ana giri�  holleri 
anlam bakmından oldukca önem ta� ımaktadır. Binayı ziyaret esnasında ilk ve son görülen bu mekan olduğu i� in bina 
ile ilgili imaj bu mekanla algılanmakta/zihine yerle� mektedir. Tasarımda kolay bir giri�  sağlanmalı ve her ziyaret� i 
kendi yplunu gü� lük � ekmeden bulmadır. Binaların ikincil mekanları olan kitap / ürün sa� � , restaurant / café, � ocuk 
ve gen�  eğitim odaları ve ofis bölümlerinin yerle� imi (müzelerde – gösteri salonu, kültür, sanat binalarında – sergi 
salonları da ikincil mekanlar olmaktadır) ula� ım kolaylığı sağlayacak � ekilde olmalıdır. Zaman zaman restaurant / 
cafelerin giri�  holünden bağımsız olarak binanın dı� ından dolaysız ula� ıma da imkan tanıdığı gözlemlenmektedir. 
Bu tür mekanlar, ana mekanın koridor ve ziyaret� i güzergahlarından uzak olarak yerles� tirilme te ve sirkülasyon 
� akı� masını engellemektedir. Genel olarak bu tarz ikincil mekanların servis mekanları ile bağlantıları hari�  ba� ka 
mekanlara ge� i�  izin verilmemektedir. (2)

Müzeler-Ana mekanları-Sergi salonları
Müzelerin ana mekanların tasarımında, bir� ok sergi salonlarının bir araya gelmesi ve ziyaret� ilerin izledikleri 
güzergah/ dola� ım yolu. kısacası dola� ım en önemli etkenlerdendir. Sergi salonları farklı sergileme 
yöntemlerine bağlı olarak mekansal kalite a� ısından farklılıklar ortaya koysa da mümkün olduğunca yapay 
ve/ veya doğal ı� ık sayesinde ferah olmakta, sabit mobilyalar dinlenme veya ferahlama noktaları yer 
almaktadır. (2)

Aynı zamanda yeni müzecilik anlayı� ında sergilenen nesne, tek ba� ına bir tapınma objesi / kült olmamakla 
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beraber bir izleyici olarak, onun ne i� e yaradığını bildiğiniz takdirde müzenin koleksiyonu ile ile� � ime 
ge� ebilmektesiniz. Onunla ile� � ime ge� mek ise, nesnenin bağlamının bilinmesi, anla� ılması (3) ile 
ger� ekle� mektedir. Genel olarak etkile� imli bir tanıtım ve topluma mesajları olan sergilerin kon septi
zorunlu sirkülasyon dokusu sonuco algılanmaktadır.

Sergilenen ürünün te� hirinden � ok sirkülasyon sonucu � ikan anlamı önem kazanmaktadır.

Bu yakla� ım ile yeni müzecilikte sergi mekanlarının bireysel kimlileri yanında tasarımda sirkülasyon ağı da 
ayrı bir önem ta� ımaktadır.

Yine yeni yakla� ımlar i� inde sergilerin interaktif zellikleri tasarıma ayrı anlamlar yüklemi� ti .

İzleyici ile sanat yaptı arasındaki ili� kiyi geni� letmekte ve aktif kılmakta, bu bağlamda müze i� indeki tüm 
ge� i� ler daha özgür olmakta, (5) mekanlar da bu yeni anlayı� a gore kimlik kazanmaktadır.

Kültür-Sanat Binaları- Ana Mekanlar- Gösteri salonları
Sinema, Tiyatro, Performans sanat sunumu gibi aktivi eleri i� eren Kültür, Sanat binalarının ana mekanı 
olan gösteri salonlarının akustik ve ı� ıklandırma kurgusu oldukca önemlidir. Salonun, fuaye ve sahne arkası 
mekanlarla doğrudan bağlantı uracak � ekilde konumlanması gerekmektedir.

Son Söz
Çok katmanlı, � ok kullanıcılı ve i� inde bir� ok anlam ta� ıyan bu tür "� oklu" binaların tasarımlarındaki kilit 
keimeler simgesellik ve farklı topluluklara ile� � im kuracak mekanlardır. Toplum i� indeki sosyal etkilem� imi 
sağlayan ve tarihsel, sanatsal/kültürel iletinin saĞlandığı bu binaların tasarlanmasındaki en büyük kural ise 
değisin sanatsal ve kültürel yapıya cevap verecek; süreli "günü" ya� asayacak ve eskimeyecek yakla� ımladır.

Kaynakça
(1) Demir, Y. "Kamusal Binalar". 2004-2005 Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıları Mimari Proje 5-6, STÜDYO, Tasarım 
kuram Ele� tiri De gisi, Sayı 2 Güz 04-05 
(2) Kırcı, N., "Müzelerde Sentatik ve Bi� imsel Analiz Üzerine Bir Değerlendime" Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. 
Eng. Arch. Gazi Üniv., Cilt 25, No 2, 189-199, 2010 Vol 25, No 2, 189-199, 2010 (3) http:// www.mima-rizm� com/
isdisi/Makale. aspx?id=1491&sid=1469
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Dosya X: Pazarlardan,Merkezler’den, Mall’lara ve Nihayet 
Forum’lara… Alı� veri�  Mekanları 
Naciye Doratlı, Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 19, 23 Ocak 2011)

Alı� veri�  etkinliği, bir zamanlar sadece ya� amak i� in gereksinim duyulan ürünleri almak i� in yapılırken, 
� imdilerde modern toplumlarda tüketim tanımlamasını � ağrı� tı an ‘sosyal statü ve kimlikleri belirleyen bir 
etkinlik alanı’ haline gelmi� ti . Tüm sınıf ve katmanlarının aynı kent merkezinde toplanabildiği, tek merkezli, 
on dokuzuncu yüzyıl kenti artık yoktur. Çağımız “� ok merkezli” kentler � ağıdır ve kent gezgininin, yalnızlığını 
sınayacağı pek � ok alı� veri�  merkezi, artık kredi kartı olmayanlarla yüzle� meyecek kadar sterilize olmu� tur.

Tüketim süre� leri ve tüketim alı� kanlıklarında ortaya � ıkan deği� im ve dönü� ümler, kent mekânı a� ısından 
büyük bir önem ta� ır. Bu deği� imlerin en iyi gözlemlenebileceği yerler ise, � üphesiz kentlerin alı� veri�  
mekânlarıdır. Günümüzde biraz da ele� ti el bir bakı�  a� ısıyla “tüketim katedralleri” ne dönü� en alı� veri�  
mekânlarının son 10 yıldaki geli� imi, alı� veri�  alı� kanlıkları a� ısından ya� anan deği� imin en � arpıcı 
göstergesidir.

Çoğumuz günlük özel hayatımı da özellikle de ha� a sonlarında mutlaka bir alı� veri�  merkezine uğruyoruz. 
Sadece ihti acımız olanları almak i� in değil, sinemaya gitmek i� in yemek yemek i� in ha� a � ay ya da kahve 
i� mek i� in bile buralara gidiyoruz artık. Arkada� larımızla bulu� mak, zaman ge� irmek ve daha � ok da 
sosyalle� mek i� in � oluk � ocuk ailemizle gidebildiğimiz neredeyse tek yer alı� veri�  merkezleri.

Doğaldır ki bu talep yatırımcılar tarafından � ok iyi değerlendiriliyor. Kentlerimize ve hayatımı a her gün 
daha büyük ve gözalıcı bir yeni merkez kazandırılıyor. Adları, önceleri alı� veri�  merkeziyken, sonra mol 
(mall), � imdilerde de ‘forum’ oldu. Kelime olarak ‘Forum’, Eski Romalılar döneminde ki� ilerin biraraya gelip 
sosyalle� mek i� in kullandıkları alan anlamına geliyor. Bu kavram alı� veri�  merkezlerimizi tam anlamıyla 
ifade edebilir mi? Bilemeyiz ama, 2005 yılından bu yana Türkiye’nin � e� itli kentlerinde 8 forum/alı� veri�  
merkezi a� ıldı. Bünyesinde prestijli ofis ve konut ünitelerini de i� eren bu dev komplexler bu nedenle olsa 
gerek ‘alı� veri�  ve ya� am merkezi’ olarak da adlandırılıyor. Artık her kentin bir FORUM’u var, kentlerin 
isimleriyle anılıyorlar. İstanbul Forum, Trabzon Forum, Mersin Forum gibi ve yakında Lefk � a’da da bir 
Lefk � a Forum a� ılacağı konu� uluyor.

Bu binaların sahibi küresel bir yatırımcı firma, 14 Avrupa ülkesinde ger� ekle� ti diği 176 gayrimenkul projesi 
ve yönettiğ 41 alı� veri�  merkeziyle Avrupa’nın bir numaralı parekende devi olan ‘Multi Development’(1). 
Türkiye’de in� a edilen ‘Forum’ binalarının sahibi Multi Development Türkiye adlı bir alt kurulu� . Böylece bu 
binalar bir uluslararası ekonomik birikimin, ti ari deneyimin, kültürün, mimarinin ve ha� a mekan dilinin 
kısaca global bir senaryonun bir par� ası olmak üzere tasarlanıyor, i� letili or ve kullanılıyorlar. Bu konudaki 
ele� ti el bakı� ımızı daha da derinle� tirmeden önce alı� veri�  mekanlarının ge� mi� ine doğru kısa bir yolculuk 
yapmakta fayda var.

Alı� veri�  Mekanlarının Ge� mi� i…. Alı� veri�  etkinliği neredeyse insanlık tarihi kadar eski. İnsanoğlu para 
bulunmadan önce bile Barter sistemi denilen takas yöntemi ile bir � e� it alı�  veri�  yapmaktaydı. Lidyalılar 
tarafından paranın bulunması ile takas yöntemi yerine para kar� ılığında alı� veri�  yapılmasına ba� landığını 
biliyoruz.

Alı� veri�  mekanlarının tarihi insanoğlunun yerle� ik düzene ge� tiği ilk yıllara dayanıyor. Kent tarihi ile 
ilgili önemli kaynaklarda, Mısır-Hitit döneminde alı� veri�  etkinliklerinin Tapınakların � evresindeki a� ık 
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mekanlarda ger� ekle� tirildiği; Antik Yunan ve Roma dönemlerinde alı� veri�  etkinliğinin mimari bir bi� im 
alarak kentin ayrılmaz bir par� ası haline geldiği ve ilk planlı alı� veri�  mekanlarının Agora (Antik Yunan) 
ve Forum (Roma) olduğu belirtili or (2). Böylece bu antik kentsel formlar aynı zamanda ti ari bir kentsel 
mekan, yani Pazaryeri olarak da kullanılıyorlar. Orta� ağ Avrupa’sında ise pazaryerlerinin seyyar olarak 
katedrallerin � evresinde ve meydanlarda kurulduğunu görüyoruz. 12. Yüzyıl sonrasında alı� veri�  etkinliği 
seyyar birimlerden özel pazarlara, üstü kapalı tekil dükkanlara dönü� üyor. Zemin ka� a dükkan ve deposu, 
üst ka� a tüccarın evinin yer aldığı yapılar bu dönemde kent dokusunun önemli bir par� asını olu� turmu� . 
Ha� a Floransa’daki Ponte Vecchio gibi köprülerin üzerine bile dükkanlar in� a edilmi� ti .

Batı dünyasındaki alı� veri�  eyleminin kent dokusunda kendi mekanlarını olu� turması ya da kent dokusunun 
� ekillenmesindeki sözünü ettiğimi bu etkisine kar� ın, Osmanlı kentlerinde ilki zanaat ürünlerinin 
alı� veri� inin yapıldığı han ve kapalı � arsılar, diğeri yiyecek maddelerinin satıldığı yerler olmak üzere iki ayrı 
ti ari eylemden söz etmek mümkündür (3). Sanayi öncesi toplumlarda kentle� meyi ifade eden en önemli 
gösterge alı� veri�  merkezleridir. Alı� veri�  merkezleri “yapısız veya a� ık”, “yapılı veya kapalı” olmak üzere 
iki ana ba� lık altında toplanmaktaydı. Ha� a da bir ya da birka�  kez kurulan veya sürekliliği olan pazarlar 
a� ık alı� veri�  yerleridir. Bedesten, han, � arsı gibi yapılar kapalı alı� veri�  yerleridir. Bu yapılar ve meydanlar 
kentin fiziki dokusunu doğrudan etkiler konumdadır (4). O kadar ki kentsel bo� luklar ve bunların morfolojik 
� e� itliliği bu kapalı alanların i� inde de devam ettiğ i� in, � oğu kez kadınlar i� in güvenli, ve herkes i� in 
korunmu�  kestirme ol alternatifleri sunm tadırlar.

Anadolu’da Sel� uklu - Osmanlı kültürü i� inde önemli bir yer tutan � ar� ılar, kentlerde alı� veri� in mekan 
kültürünü yaratmı� tı . Ortadoğu’ya bakacak olursak, günümüzün alı� veri�  merkezlerine benzer ilk yapının 
Suriye’nin Şam kentinde 7. Yüzyılda, İran’ın İsfahan � ehrindeki Kapalı Çar� ının ise 10. Yüzyılda in� a edilmi�  
olduğunu görüyoruz. Günümüze kadar gelen tarihi kapalı � ar� ıların en büyüklerinden birisi ve en ünlüsü 
olanı, 15. Yüzyılda in� a edilen İstanbul Kapalı Çar� ısı bu bina tipolojisinin en görkemli örneklerinden. 
Nuruosmaniye, Mercan ve Beyazıt semtlerini bağlayan Kapalı� ar� ı 64 cadde ve sokağı , iki bedesteni , 
16 hanı , 22 kapısı ve yakla� ık 3600 dükkanı ile neredeyse dünyanın en eski ve en büyük alı� veri�  
merkezi olarak kabul ediliyor. Kent tarihi ile birlikte a� amalı olarak geli� mi� , ilk � ekirdeğinin Bizans’tan 
kalma olduğu, Fetih’ en sonra 1461 de yapılan ilavelerle büyümeye ba� ladığı biliniyor. 17. yüzyılda 
aydınlanmanın ilk adımlarıyla birlikte batıda Avrupa kentlerinin nüfuslarının artmasıyla büyük a� ıklıkları 
gerekti en fuar, panayır türü alı� veri�  etkinliklerinin dökme demirden strüktürlerle örtüldüğü yeni bir 
mekan ve bina tipolojilerine tanık oluyoruz. Bu � ok katlı binaların alt katı mağazalar ve yaya so-kakları, 
üst katı ise tüccarların ofisl rinden olu� maktaydı. Bu kapalı yapıla� manın beslediği toplumsal ili� kilerin 
sonucunda, kent planının da deği� meye ba� ladığını izliyoruz. 18.yüzyılda St. Petersburg’daki Gosti y Dvor 
ve Oxford’daki Kapalı Pazar bu deği� ime ili� kin önemli örnekler arasında sayılabilirler. Aydınlanma Çağı 
ile birlikte kentlerdeki planlı geli� meye paralel olarak alı� veri�  mekanlarının ilk planlı prototipleri ‘Kent 
pasajları’ ya da ‘Galeryalar’ ortaya � ıkıyor. Bunların en ünlülerinden Milano’daki Galleria Vi� orio (1867), 
merkezi bir kubbeye bağlanan ha� vari kollarıyla büyük bir yaya trafiğinin ortasında konumlanırken, kentliyi 
kötü hava ko� ullarından koruyarak aynı zamanda kestirm  yol imkanı sağlıyor ve bu sayede ti ari canlılığı 
besliyor. Alı� veri�  etkinliğine geti diği bu yeni boyutun yanı sıra, Galleria Vi� orio’nun politik mesajlar da 
i� erdiğini; kilise ve devlet i� birliğini sembolize etmek amacına da cevap vermekte olduğunu da bu arada 
belirtmek gerekiyor. 19. Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın ba� ları, Avrupa’nın ve Amerika’nın � e� itli kentlerinde 
pasaj ve alı� veri�  merkezlerinin giderek arttığına anıklık eder.

19. Yüzyılın ilk yarısından beri Paris, � e� itli öl� eklerde pasajlara ev sahipliği yapmaya ba� layacaktı . O 
dönemin dar ve dö� emesiz sokakları kalabalık at trafiği ile alı� veri� i � ok zorla� tırma tadır. Üzeri kapalı bir yaya 
sokağı olarak pasaj, kirli ve gürültülü sokaktan uzak, konforlu ve güvenli alı� veri�  olanağı yaratarak, tekstil
ti aretinin yoğunla� masına, lüks e� ya ti aretinin artmasına ve pasajların giderek kent i� inde yayılmasına 
neden olmu� tur. Derin parsellerde bi� � ik nizam yapıla� ma i� inde bazen binalar arasında, bazen de binaların 

 

 

EK Bölüm III



106

altında uzayarak ve � oğu kez iki sokağı birbirine bağlayan, ı� ığını yukarıdan alan, mermer duvarlı ve ha� a 
heykelle süslenmi�  bu alı� veri�  ge� itlerinin iki yanında en lüks dükkanların yer aldığı gözlenir.

Alı� veri�  merkezlerinin en yakın esin kaynağının pasaj ya da galerilerle birlikte geli� en 19. Yüzyılın katlı 
mağazaları olduğu ileri sürülüyor(5). Katlı mağaza concepti, tüketimi sadece bir � ey üzerine sınırlamaz, 
aksine her defasında kasaya uğrama zorunluluğunu ortadan kaldırarak � e� itli tüketim maddelerini bir 
defada satın alma olanağını mü� teriye sunar. Tüketicide alı� veri�  arzusunun uyanmasını ama� lar ve i� te o 
zaman onu ele ge� irmi�  olur. Sonunda alı� veri�  merkezleri, pasaj ya da galerilerle katlı mağzaların mekansal 
ve ti ari conceptlerinin birle� mesiyle ortaya � ıkarlar. Ha� a daha sonraları bu merkezlerin i� inde yer alan 
katlı mağazalar onların olmazsa olmazlarıdır. Çünkü onlar i� in � ekim gücü ve canlılık kaynağı olu� tururlar.

Aslında bütün bu zengin ge� mi� e rağmen günümüz alı� veri�  merkezlerinin benzeri ilk bina tipi 1950’lerde 
Amerika’da Viktor Gruen tarafından tasarlanmı� tı . Mimara göre sağlıklı bir toplumsal ya� am kurulabilmesi 
i� in antik Yunan agorası, Orta� ağ Pazar alanı ya da kent meydanlarının görevini üstlenen mekanların 
yaratılması ve artık kullanım dı� ı kalan kent merkezlerinin steril i�  mekanlarda yeniden olu� turulması 
gerekmektedir(6). Ne var ki bu ti ari merkezler, kent i� inde ya da dı� ında olsun, giderek i� inde yer aldıkları 
� evre ile hi� bir bağ kurma hevesi olmayan, i� e dönük, yapay � evreler durumuna dü� mü� lerdir. Bağlı olarak 
da ger� ek kentsel � evrelerle bir rekabet i� ine girmekteler. Ha� a � oğu kez sundukları aldatıcı onfor bunun 
e� itsiz bir rekabet olduğunu da doğruluyor. Yani ger� ek kent mekanları giderek bir gözden dü� me tehlikesi 
ile kar� ı kar� ıya. O zaman bu haksız rekabetin er� ek yüzünü ortaya koymak ka� ınılmaz.

Tüketim Me anları, Tüketilen Me anlar ve Mekanın Küresel Dili
Alı� veri�  merkezleri, küresel sermayenin dünya üzerindeki akı� ını sağlayan diğer ortamlarda, havaalanlarında, 

İstanbul Kapalı Çar� ı Galeria Vi� orio - Milano (fotoğraf: Türkan Ulusu Uraz)

Galeria Vi� orio - Milano- i�  mekan 
(fotoğraf: Türkan Ulusu Uraz)

Ponte Vecchio - Floransa (fotoğraf: Şebnem Ho� kara)
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temalı tatil köyleri ve otellerde olduğu gibi mekanla i� lev arasındaki ili� kinin en kopuk olduğu, mekanın ve 
i� levin adeta belirsizle� tiği ve bağımsızla� tığı ve bu yolda mimari formun kendinden ba� ka hi� bir amacı 
olmadığı bir mimarlık yakla� ımı sergilerler. Bu mekansal karakter, dünyanın her yerinde kar� ıla� ılabilecek 
türden, sosyal, kültürel ve fizi sel olarak i� inde yer aldığı bağlamdan tamamen kopmu� , diğer bir deyi� le 
‘yok-mekan’ özellikleri ortaya koyar (7). Bu mekanlar bütün karakterlerini, daha doğrusu karaktersizliklerini 
kendi öz dinamiklerinden alırlar. Burada tek bir baskın dinamizm sözkonusudur. O da ‘tüketim’ olgusudur, 
bu mekanlar da doğrudan bu olguya hizmet etmek i� in olu� turulmu�  ‘tüketim mekanlarıdır’. Ne var ki 
günümüzde alı� veri�  merkezlerinde gelinen noktada, mekanın kendisinin bir tüketim nesnesine dönü� tüğü, 
yani ‘tüketile  mekanlar’ olduğu ger� eğiyle yüzle� ilmektedir. İ� te sorunun büyük bir kısmı bu noktada 
ba� lamaktadır. Alı� veri�  merkezleri bağlamında bu tüketim mekanlarının özelliklerine a� ağıdaki ba� lıklar 
altında � ıklık getirmek mümkündü .

Kolayla� tırılm �  Eri� im ve Konfor:
Artık alı� veri�  merkezleri günümüz metropollerinde ge� mi� te oldukları kadar � anslı değillerdir, büyük 
bir yaya aksının onlara kucak a� ması hi�  olası değildir. Ha� a � oğu kez kent dı� ı ya� amın davetlisi olarak 
kendilerini kentin dı� ında bulabilirler. Hem zaten otomobil her ailenin hayatına � oktan girmi� ti . Bu durumda 
sonsuz a� ık - kapalı park imkanı ve kentin ana arterlerinden ücretsiz otobüs servisi ile ziyaret� i toplamak, 
özellikle İstanbul’da sık� a ba� vurulan yöntemlerden biridir. Kapıdan girince ısısı ve nemi ayarlanmı�  yazları 
istenildiği kadar serin, kı� ın sıcacık bir i�  mekan sizleri kar� ılar; yürüyen merdivenler ve asansörler emrinize 
amadedir. Yorulunca sizi bekleyen oturma yerlerinde dinlenip � evreyi seyre dalabilirsiniz. Ha� a son 
zamanlarda bu oturma yerleri o kadar konforlu ve rahattı ki bir an gözlerinizi dahi kapatabilirsiniz. Oysa 
dı� arıda bu mümkün müdür? Bütün dünya markaları, mağazaları ve ha� a mu� akları elinizin altındadı . 
Sizin onlara gitmenize gerek yoktur, onlar sizin ayağınıza gelmi� ti . Burada bireye tanınmı�  bir imti az, ve 
belki de tersine i� leyen bir turizm olgusu söz konusudur.

Temalı Mekanlar/Gösteri Mekanları/Estetikl � tirilm �  Yapay Çevre
Sadece bedeninize değil, gözünüze kulağınıza da hitap etmek ama� lanmaktadır. Yapay peyzaj ve yapay 
her� ey. Öyleki a� ık mekanda yani bir kent caddesinde mi olmayı özlediniz? Bu özleminiz derhal giderilir, 
örneğin İsti ye Park'ı diğer alı� veri�  merkezlerinden ayıran en büyük özellik bünyesinde bir alı� veri�  
caddesi bulundurmasıdır. Dünya'nın en ünlü markalarını bu caddede bulabilirsiniz. Bu caddeye arabanızla 
gelebilir, aracınızı valet park'a bırakır gönül rahatlığıyla alı� veri� iniz yaparsınız. Her alı� veri�  merkezinde 
mutlaka bir sosyal � ekim merkezi olu� turulur; hele özel günlerde orada mutlaka seyirlik bir aktivi eye � ahit 
olursunuz. Bunun yanında size nostalji ya� atmaktan da geri durmayabilirler. Dola� ırken aniden kendinizi bir 
‘bedesten’de, ‘han’da ya da ‘antik pazar’da bulabilirsiniz. İ� te o zaman yerelliğin de size estetikl � tirilm �  
ambalajlarda nasıl sunulduğunu görürsünüz. Ne var ki tam tersi de olabilir; kendinizi aniden bir kasap 
dükkanı dekorunun bir kö� esinde ailece ızgara et yerken bulabilirsiniz. Ama yine de son derece steril ve 
lüks bir gösteri dünyası i� indesinizdir, � üpheniz olmasın. Hele eğer yan masanızda tesadüfen bir ünlü sima 
varsa ertesi gün siz de magazin dünyasında � ıktınız deme ti .

Sosyal ve Çevresel İli� kilerin Kuralla� masında Yeni Boyut / Bireysel İnisiyatifin e Masum 
Özgürlüklerin Sınırlandırılması:
Bütün bu yapaylığın, sterilize ve esteti e edilmi� liğin elbet bir bedeli vardır. Yalnız unutmayın her� ey 
sizin güvenliğiniz ve rahatınız i� indir. Bunun i� in binaya evcil hayvanınızla giremezsiniz mesela, bu arada 
elektronik kontrol noktasından iti azsız ge� mek, güvenlik görevlilerinin isteklerine itaat etmek, banklarda 
otururken � ekirdek � itlememek, arkada� ınızın arkasından seslenmemek durumundasınızdır. Aksi halde bir 
güvenlik görevlisi yanınıza yakla� arak sizi uyarır ya da kolunuza girip dı� arıya kadar size refakat eder. Biraz 
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dikkatle � evrenizi gözetlerseniz bu mekanların gizli bir gü�  tarafından kontrol edildiğini farkedersiniz. Her 
kö� ede kameralar ve güle�  yüzlü güvenlik görevlileri sizi gözetlemektedir. Aslında siz ‘biri bizi gözetliyor 
evi’ndesinizdir. Benjamin 19.Yüzyılda kent aylağının ya da avaresinin (flâneur) kentin kalabalığında kaybolma 
ve sokak hayatını gözlemleyerek tüketebilme özgürlüğünün, ilk kez galeriler ve pasajlarla ortadan kalktığını
söyler(5). Bu mekanlar artık yozla� an endüstri kenti merkezinden ka� an kadınlar i� in emniyetli sığınaklar 
olarak kar� ımıza � ıkarlar. Cinsiyete dayalı ayrımcılığı pozitif anlamda desteklemelerine rağmen, günümüzde 
toplumsal ayrımcılığın ba� ta gelen yerleridir aslında. Bu nedenle tüketim mekanları sosyal olabilirler ama 
toplumsal değillerdir. Kamusal olabilirler ama demokratik değille dir. 

Sonu�  olarak bu mekanların mimari programları bir tüketim makinasının par� alarını olu� turmak amacıyla 
kurgulanır. Malsahibi, ister özel-ulusal ister uluslararası yatırımcılar olsun son gelinen nokta odur ki: Bu 
mekanların artık 1 m2 leri dahi satılmama tadır, her m2 kiralıktı . Malsahipliliğin elden gitmemesinin 
amacı, bu yerleri her � eyiyle tek elden kontrol edebilmekti . Hangi mağaza, hangisinin yanında, neyin neyle 
birlikte satıla ağına i� letmeci � irket karar verir. 

Bütün bakım-onarım, kiracı deği� ikliği ve beraberinde gelen gerekli deği� iklik ve tadilatlar hep bu i� letme 
ekibi tarafınd n yapılır. Bu nedenle doğal kentsel-ti ari � evreler gibi hayat süremezler, önceden saptanan 
tüketim � arkına en iyi hizmet vermek üzere o nasıl isterse ancak o kadar deği� ebilirler. 

Kaynakça
(1)’Türkiye’de ve Dünyada Forumların Tek Sahibi MULTİ’, Hürriyet Gazetesi, 19.10.2010 tarih, s.15.

Gordion İ� Mekan –Ankara 
(fotoğraf: Türkan Ulusu Uraz)

Aktivi eMekanı Kanyon – İstanbul (fotoğraf: Türkan Ulusu 
Uraz)

ÇekimMerkezi İ� Mekan 
Kanyon İstanbul (fotoğraf: 

Türkan Ulusu Uraz)

Cadde Konsepti I ti ye Park – İstanbul 
(fotoğraf: Türkan Ulusu Uraz)

Aktivi eMekanı İsti ye Park – İstanbul (fotoğraf: Türkan Ulusu 
Uraz)
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(2) Mumford, L. ‘The City in History: Its Origins, Its Transformation’, elican Books, 1961.
(3) Özdes, G. ‘Türk Çarsıları’, Tepe Yayınları, Ankara, 1998, ss.11-24.
(4) Dogru, H. ‘ XVIII Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü’, Anadolu Üniversitesi.Yayınları, 
Eskisehir, 1995, ss.114-120.
(5)Dovey, K., ‘Framing Places:Mediating ower in Built Environment’, Routledge, London, 1999.
(6)Aslan, T. V., ‘Yok Mekanlar ve Kimliksizlik: Alı� veri�  Merkezleri Örneğinde Yok-(Çok)- Mekan Olgusu’, Mimarlık, 
Mayıs-Haziran 2009, no. 347, ss.80-83.

(7)Tanyeli, U.,’Kitle Turizmi ve Yok-Mekan Mimarlığı’, Arredamento Mimarlık, no.171, ss.74-77.

Lefk � a’nın Alı� veri�  Merkezleri
Lefk � a’nın Alı� veri�  Mekanları Kıbrıs adasının her iki yarısının ba� kenti Lefk � a.... Tarihin derinliklerinde 
kurulduğu zamandan bu yana ti ari faaliyetler, alı� veri�  hep önemli bir yer tutmu�  kentin hayatında. Kentin
bir bütün olduğu dönemlerde ve sonrasında deği� en sosyo-ekonomik ko� ullarla birlikte geli� en ve dönü� en 
tüketim al � kanlıkları kent mekanlarına da yansımı� .

‘Alı� veri�  Kültürü Kent ve Mimarlık’ temalı dosyamızda bir pencere a� arak, tüketim kültürünün deği� imini 
ve alı� veri�  mekanlarının Lefk � a’daki geli� im sürecini - geleneksel � ar� ı ve alı� veri�  kültüründen ba� layarak 
günümüze kadar uzanan alı� veri�  caddelerinin geli� im sürecini sizler i� in özetlemeye � alı� acağız.

Geçmi� ten Bugüne Lefk � a’nın kıyı kentleri ile ili� kisi ken� eki ti ari alanların geli� mesi üzerinde her zaman 
etkili olmu� tur. Adanın İngilizlere kiralanmasından önce, Venedik Surları ile � evrilmi�  ken� e ti ari faaliyetler 
kentin or asında doğu-batı a sındaki (Mağusa’ya doğru) bir alan üzerinde yer almaktaydı.

Mağusa ve Baf Kapılarının konumları da bu ili� kiyi gü� lendirmekteydi. Bu alanın önemli özelliklerinden 
biri de Venediklilerin kentin doğu-batı yönünde tam ortasından ge� mekte olan Kanlı Dere’nin yönünü 
deği� ti dikleri, daha sonra rastlantısal bir bi� imde kenti ikiye ayıran ye� il hattı güzergahı ile örtü� en dere 
yatağının kuzeyinde yoğunla� an Müslümanlar (Türkler) ve güneyinde yoğunla� an Ortodoksların ve ken� eki 
diğer etnik grupların alı� veri�

i� in bir araya geldikleri bölge olmasıydı. Lefk � a’yı 1873 yılında ziyaret eden Archduke Louis Salvator of 
Austria’nın da belirttiğ gibi, bütün Türk kentlerinde olduğu gibi Lefk � a’da da Çar� ılar (Pazarlar) sosyal 
ya� amın merkeziydi ve bu � ar� ılar/pazarlar yukarıda sözünü ettiğimiz alanda er almaktaydı.

Dükkanların Türk usulü kepenkleri vardı. Dükkanların yanı sıra yirmi ü�  adet pazarın � oğu a� ık pazarlardı. 
Sa� �  yerlerinin önemli bir bölümünde üst örtü olarak hasır veya bez kullanılır, sadece bazılarının düzenli 
� atısı bulunu du. Bazı pazarlar sadece Cuma günleri a� ıktı

İngilizlerin 1882’de trafiği rahatlatmak amacıyla kentin güneyinde, Eleftheria Meydanı’nda sur duvarlarında 
yeni bir giri�  a� maları ile bugün güney Lefk � a’daki Sur-İ� i’nin en önemli alı� veri�  caddesi, Ledra Caddesi, 
geli� meye ba� lar.

Osmanlı Dönemi’nin � oğunluğu a� ık pazara, ya da kapalı olsa bile genelde tek kat olan kü� ük dükkanlarına 
kar� ın, bu dönemle birlikte zeminde dükkan, üst katlarda konut olan bir yapıla� ma ba� lar. Kuzeyde ise 
Girne Kapısı’nın sağında ve solunda ara�  trafiğine olanak vermek i� in surların a� ılması ile Ledra Caddesi’ne 
benzer bir bi� imde, Girne Caddesi (o dönemlerde Çakıllık, sonra Girne Sokağı)üzerinde de dükkan dizileri, 
zemin ka� a dükkan, üst ka� a konutlar olan binalar in� a edilmeye ba� lar. Bu dönem, her iki toplumun da 
alı�  veri� , tüketim al � kanlıklarının deği� meye ba� ladığı bir dönem olarak nitelendirilebilir mi?

Bu konuda kapsamlı bir ara� tırma henüz yapılmadı ama, a� ık pazarlara ek olarak ‘yapıla� mı�  ve kapalı’ 
dükkanların sayısının artması, tüketim ve alı� veri�  olgusundaki bir deği� imin ba� ladığının i� areti olmalı. Bu 
arada bazı pazarların da yerlerini bu dükkanlara bıraktığı örülmü� tür.
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Mesela Lefk � a Bandabuliyası (Belediye Pazarı). 1914 de ti ari bir alan olarak olu� mu�  ve 1932 de üstünün 
örtülmesiyle kent dokusu ile i�  i� e bir kapalı � ar� ı olmu� . Çok uzun yıllar hem Lefk � a sakinlerine hem de Cuma 
günleri alı� veri�  i� in kent dı� ından ‘Şeher’e gelenlerin bulu� ma noktası olmu�  ta ki bizler alı� veri�  alı� kanlıklarımızı 
deği� ti ene dek. Sonu� ta modern mahalle marketleri ve de büyük marketler kar� ında yenik dü� mü�  Bandabuliya. 
Kasaplar ve manavlar giderek azalmı� , yerlerine biraz turistik b raz ba� ka türden i� yerleri gelmi� .

Ve � u anda restorasyonu sürüyor. Acaba turistler dı� ında, kent sakinleri i� in yeniden bir � ekim noktası 
olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sadece Bandabuliya mı alı� veri�  alı� kanlıklarımızın deği� mesinden 
payını alan?

Ne yazık ki hayır! 1974 e kadar Lefk � a’da alı� veri� in kalbi Sur-i� inde iken, bu tarihten sonra geli� en 
apartmanla� ma ile uyumlu, zemin katın i� yeri (mağaza, restoran, kafe vb.) olarak kullanımı kentin neredeyse 
tüm ana arterleri boyunca hızla yayılmı� . Paralelinde ara�  mülkiyetind ki ar� �  ve alı� veri�  i� in illa ki gidilecek 
mağaza önüne park etme alı� kanlığımız nedeniyle de Sur-i� indeki i� yerlerine pek gitmez olmu� uz. 

Lefk � a Eski Çar� ılar (Salvator ofAustria,A.L., 1983, s.52)

Arasta- Lefk � a (fotograf: Naciye Doratlı) Bandabuliya Lefk � a (fotoğraf: Kağan 
Gün� e)
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Bu durum, i�  yerlerinin Sur-i� inden ka� ı� ını artırm � . Bir de kentin birka�  noktasına a� ılan Lemar, Metropol 
gibi büyük marketler, � evrelerinde alı� veri� e yönelik yapıla� mayı tetiklem � ler.

Deği� im sadece kent öl� eğinde alı� veri�  mekanlarının dağılımı ile sınırlı kalmamı�  tabii ki. Bir zamanlar 
sadece ya� amak i� in gereksinim duyulan ürünleri almak üzere alı� veri�  yapılırken, � imdilerde modern 
toplumlarda tüketim tanımlamasını � ağrı� tı an ‘sosyal statü ve kimlikleri belirleyen bir etkinlik alanı’ haline 
gelmi�  alı� veri�  etkinliği.

Buna ek olarak sınır kapılarının a� ılması ile Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki Avrupa’yı aratmayan alı� veri�  
mekanları ile tanı� ması ve alı� veri� , eğlence-dinlence mekanlarından beklentilerinin artması nedeniyle, 
rekabet edebilmek i� in kuzeydeki i� yerleri sahipleri, mekan kalitesini gözden ge� irip belli öl� üde artırma
yoluna gitmi� . Şimdilerde daha modern ha� a ‘süper modern’ ‘Mall’ ya da ‘Forum’ tarzı alı� veri�  merkezleri 
ile tanı� acağımız konusunda haberler okuyoruz yerel basında. Bu yeni eğilim büyük bir olasılıkla, Kıbrıslı 
Türklerin akın akın güney Lefk � a’daki ‘Cyprus Mall’a gitmelerinin, yatırımcılar tarafından toplumun 
tüketim, alı� veri�  alı� kanlıklarının deği� imi, bir talep olarak algılanması sonucunda ortaya � ıkmı� tı . Ancak, 
dikkat edilmesi gereken bir nokta var. 1980’li yıllarda Sur-i� i’nde in� a edilen Galeria Alı� veri�  Merkezi’nin 
ömrü � ok kısa sürdü. Kaymaklı Bölgesi’nde daha sonraki yıllarda kent dokusuna katılan Muhtar Yusuf 
Galeria hi�  bir zaman öngörülen performansı yakalayamadı.

Bu resmin gerisindeki dinamiklerin iyi okunması ve Mall ya da Forum tasarım sürecinde dikkate alınması, 
kente yeni nirengi noktası olarak katıla ak ‘tüketim mabetleri’nin ba� arılı ve sürdürülebilir olması a� ısından 
büyük önem ta� ıyor. Kıbrıslıların tüketim, alı� veri�  alı� kanlıkları deği� se de cadde üstü mekanları sevdikleri 
göz ardı edilmemeli.

Kaynakça
(1) Salvator of Austria, A.L. ‘Levkosia The Capital of Cyprus’, Trigraph, London, 1983.
(2) Hikmetağalar, H. ‘Eski Lefk � a’da Semtler ve Anılar’, İstanbul, 2005.
(3) Doratlı, N. ‘A model for conservation and revitalization of historic urban quarters in  northern Cyprus’, basılmamı�  
doktora tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, 2000.
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Bir Bina – Bir Mimar
U� ur Ula�  Da� lı
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Hakkı Atun ve Burhan Atun Karde� ler… Yollarının Kesi� � � i Bina: 
Avukat Osman Da� lı Evi 
U� ur Ula�  Da� lı

(Sayı 01, 21 Şubat 2010)

Bir sayfa, bir ba� langı� . İ� inde yüzlerce heyecan - tedirginlik ta� ımaktadır. Öyle bir ba� langı�  olmalı ki okuyucu 
onurlandırılacak, heyecanlandırılacak, ge� mi� iyle geleceği arasında bir köprü kuracak aynı zamanda yazar 
da bu köprüyü hissedecek. Ya� amsal derinliklerin serüveni olan sayfanın ba� langı�  noktasını belirlemek zor 
- kolay � eli� kisi i� inde olu� mu� tu. Se� imimde binanın - mimarın benim a� ımdan derin anlamlar i� ermesi 
önemliydi. Böylece hergün evimden tablo gibi seyrettiğim e� imin � ocukluğundan gen� liğine kadar tüm 
heyecanlarını ya� adığı ev, bu serüven i� in bir ba� langı�  olacağına inandım.

Hakkı Atun ve Burhan Atun Karde� ler…
“Mimar” kelimesi yaptığı i�  olarak tanımı dı� ında i� inde derin anlamlar ta� ıyan temsiliyete sahipti . Mimar 
aslında ge� mi� ini - kültürünü, � imdiyi – demokrasiyi, geleceği – umudu seven ki� idir. İ� te böyle ge� mi�  
- gelecek arasında toplumsal duru� larıyla saygınlık kazanmı�  iki mimar karde� … Hakkı Atun, Burhan 
Atun… Osman Dağlı Evi. Onların herzaman kesi� en ya� amlarının mimar olarak ilk kesi� mesiydi. İkisinin de 
profesyonel ya� amdaki ilk uygulamalarıydı.

Yıl 1960. Mimar Hakkı Atun – Evin Zemin Katı İ � a Ediliyor…
Öğretmen kolejinde ba� ladığı eğitimini 2 yıl sonunda Ayer Ka� if’in zoruyla 200 lira ceza vererek yarıda 
kesip İTÜ Mimarlık’ta okumaya ba� layan, ilk ders Temel Tasarımda 3 kutu üstüste konulup “görünü� ünü 
� izin” denilince bocalayan fakat ilk sınavı Yapı1 dersinden “A” alınca heyecanlanan ve o gün bu mesleği 
seveceğine inanan Hakkı Atun, 1959’da mezun olduğunda mimarlık ya� amına, birka�  ay önce mezun 
olan Ayer Ka� if’in Lefk � a Mahkemeler Binası önündeki, (önde bekleme arkada � izim odasından ve ozalit 
makinesinin durduğu bah� edeki odadan olu� an) büroda ba� lar.

Baykal, Gazimağusa’nın tek katlı bah� eli evlerde olu� an avukat, bankacı, tüccar gibi elit ki� ilerin oturduğu 
sakin nezih bir mahalleydi. O dönemde Mağusa’nın önde gelen avukatlarından Osman Dağlı kendine arsa 
se� imi olarak önceleri İngiliz kampı olan sonra ise parsellenerek arsalara dönü� en bu bölgeden bir yer alır. 
Mimar se� iminde ise arkada� ı Dr.Ali Atun aracılığıyle gen�  yeni mimar Hakkı Atun’a ula� ır.

Heyecanla ba� ladığı bu ilk projesinin tasarım a� amasında Dağlı ile hi�  bir problem ya� amayan Atun 
üniversitede almı�  olduğu tüm mimari birikimini özgürce tasarımına aktarır. Tasarım kadar uygulamanın da 
önemine inanan Atun binanın mütehaddi Mehmet Usta’ya � üphe ile yakla� sa da “ben üstesinden gelirim” 
diyen Osman Dağlı’nın kendisini ikna etmesiyle sorunsuz uygulama süreciyle binayı ortaya � ıkarmayı 
ba� arır.

Davetkar giri�  detayıyla bütünle� en cephe malzemeleri, (özellikle Atun’un daha sonra tasarladığı Lefk � a 
Kooperatif Merkez Bankası’nda da gözlemlenen ve cephede dominant etki yaratan teras üzerindeki petek 
elemanları) doluluk bo� luğun ritmik kurgusu, cephedeki elemanların oransal ili� kisi binanın cephesini, 
görsel dengesi gü� lü, yalın ama zengin bir olu� um i� ine sokmu� tur.

Atun, o dönemde malzeme i� cilik olarak Türk mimarisi Rum toplumunun � ok gerisinde olduğunu ve 
Behaeddin’le sürekli Mihalis’in binalarına inceleme gezileri yaptıklarını vurgulardı. İ� te bu geziler ve titizli
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ortaya ba� arılı bir sonu�  � ıkarmı� tı. Osman Dağlı’nın o yıllarda Mara�  Belediye Ba� kanı avukat Andrias 
Puyuros’la arkada� lığı da eve katkılar sağlamı� tı. Ağa�  sevgisine sahip Ba� kan Mara� ’ı süslemek üzere Kuzey 
ülkelerinden bir� ok ağa�  getirm � ti. Bunlardan evin önünde yeralan iki arokarya ağacıyla, manolya ağacı 
(ikinci kat yapılırken kesildi) ve arka avludaki � ekirdeksiz limon ağacı Ba� kan’ın eve hediyesiydi.

Bu arada Baykal mahallesi, mahalleye anlam kazandıran bu ev ile geli� meye ba� lar. 1966- 1967 yıllarında 
Kooperatifle Müdürü İsmet Kotak, e� inin mahallesi olan mahalleye Kooperatif evlerini yaptırı . Böylece 
mahalledeki yapıla� ma ivme kazanmı�  olur.

Yıl 1984. Mimar Burhan Atun – Evin Ikinci Katı İ � a Ediliyor…
ODTÜ Şehirciliği kazanan, bir yıl sonunda ağabeyisi Hakkı Atun’un zoruyla mimarlığa ge� i�  yapan ODTÜ’den 
mezun olmasına rağmen ağabeyisi sayesinde İTÜ ekolunu de öğrenen ve iki ekolu birbirine entegre etmeyi 
ba� armı�  yegane mimarlardan biri olan Burhan Atun, uzun süre devlet dairesinde � alı� ması sonucunda 
piyasaya � ıktığında, ağabeyisinin politi adan dolayı mimarlık alanından uzakla� masıyla ilk i�  olarak Osman 
Dağlı evinin üst katına ikinci bir dairenin yapılması önüne gelmi� ti. Mimarlık moti asyonunu herzaman 
Hakkı Atun’dan aldığını vurgulayan Burhan Atun’un aslında yüklendiği kolay gibi görünüp zor bir i� ti. Alt kat 
tamamlanmı�  kendi i� inde bitmi�  evin ikinci katı yapılacaktı. Farklılık i� inde bütünlüğü sağlamak zorundaydı. 

Resim 1: Evin ilk bölümünün tamamlanmı�  hali (fotoğraf - Hakkı Atun, 1960)

Resim 2: Evin bugünkü durumu
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Öyle bir ilave yapmı� tı ki Atun, evin iki katı dikey ve yatay düzlemde tamamlanmı� tı. Alt ka� a giri�  alanında 
yaratılan derin bo� luk üst ka� a sağ kö� e noktada yaratılan balkon derinliğiyle dengelenmi� ti. Alt katın
detayları sıkıcı olmadan tekrarlanmı� tı. Atun evin tasarım a� amasının problemsiz ge� tiğini, uygulamanın 
sonundaki bir olayın acı ama kendisi a� ısından bir tecrübe olduğunu vurgulamaktaydı. İn� aatın bitmesine 
birka�  dokunu�  kaldığı noktada in� aatı görmeden tamamlandığını ve mütahidde ödemenin yapılabileceği 
yazısını yazmı� tı. Bu konu Dağlı, Mütehahid ve Atun arasında ciddi bir probleme neden olmu� tı. Bu olaydan 
sonra ise Atun, hi� bir zaman binalarının bi� � ini gözüyle görmeden “tamamlandı” yazısını yazmadığını 
vurguladı.

Mimar Bir Aile

Hakkı Atun ailenin bir� ok kesimine Mimarlık alanında öncülük yapmı� tı ve mimarlık aileye öyle bir yayılmı�  
ki, bir dönem Gazimağusa Belediye ba� kanlığı yapan Bora Atun’dan, Burhan Atun’a, oğlu Mustafa Atun, 
Burhan Atun’un oğlu Cenk Atun, e� inin karde� i Tuna Veysi, yeğenleri DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı İbrahim 
Numan’a... kadar. Atun Karde� leri en� ok Etkileyen Yapıları Dr. Orhan Oktay’ın evi ile Hüseyin Öztoprak’ın 
evi… Daha bilin� li daha detaylı daha estetik anlayı� ı olduğu ve en olgunla� tığı dönem olduğu i� in bu evlere 
sevgisi farklı Hakkı Atun’un, Burhan Atun’un ise AKM binası. Onun i� in ikinci bir okul gibiydi. Üst rütbelilerin 
kendisine sonsuz imkan tanımaları ile 3.5 yıl süren bir tecrübe... Çimenini bile ekerek teslim etmesi kendi 
a� ısından binaya duyduğu değeri ifade ediyor... 

Şu Andaki Ortak Çalı� maları 

Atun karde� ler, � imdide Hakkı Atunun kızı Nevhiz’a birlikte Boğaz’da bir ev tasarlıyorlar. Aynı heyecan ve 
mutlulukla. Bu defa devreye Cenk Atun’u da koyarak. Mimarlık tasarım yoluyla topluma yayılmakta ve 
toplumla ile� � ime ge� mektedir. Bu bağlamda tasarlamakta oldukları yeni binaları ile topluma bir ileti
sağlayacaklarına inanmaktadırlar.

Not
Metin 28 Ekim 2009 tarihinde Hakkı Atun ve Burhan Atun’la yapılan sohbet sonunda Atun karde� lerin anlatımı ile 
kaleme alınmı� tı .
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Kıbrıslı Y.Mimar Salih Yılgörür ve Kanyon Alı� veri�  Merkezi
U� ur Ula�  Da� lı

 (Sayı 02, 07 Mart 2010)

1991 yılında Daü Mimarlık Bölümü’ne (o zamanlar Mühendislik Fakültesi altında yer almaktaydı) öğretim
görevlisi olarak ayak bastığımda kar� ımda mimarlık dünyasında yerini almaya � alı� an ve ilk öğrencilerine 
kapısını a� an bir bölümle kar� ı kar� ıya kalmı� tım. Ve aynı zamanda kar� ımda benim ilk öğrencilerim olacak 
bir grup vardı. Onlar da, ben de; bölüm de heyecanlıydık. Onlara tasarımın temelini öğretecektik. Bu ilk 
heyecan birka�  yıl ardarda devam e�� ve daha sonraki yıllarda yerini deği� ik heyecanlara bıraktı. İ� te bu ilk 
heyecanlı dönemde, Matematik bölümünden transfer olmak üzere ba� vuran heyecanlı bir öğrenci: “Ben 
tanıyorum � ok zekidir bölümde ba� arılı olur diyen” sevgili e� im Okan’ın referansı ile bölüme aldığımız Salih 
Yılgörür.  

Salih Yılgörür ve İstanbul’daki Mimari Ya� amı
Lisans eğitimi i tamamlayıp iki yıl Daü Mimarlık Bölümünde hem yüksek lisans eğitimine devam edip hem 
de assistanlık yapan bu Kıbrıslı gen� , 1998 yılında büyük hedeflerle, rüyalar ve umutlar kenti İstanbul’a 
yolculuk yaptı. İlk önce Amerikan kökenli bir mimarlık � irketi olan Swanke Hayden Connel’de � alı� maya 
ba� aldı. Bu ofi te, Tekfen Tower, Bursa Alı� veri�  Merkezi, Oyak Bankası Genel Müdürlük Binası ve İktis t 
Bankası Şube Genel Tasarım Kitap� ığı hazırlanması gibi projelerde � alı� tı tan sonra; Mimarlık, Şehircilik 
ve İ�  Mimari konularında yur� � i ve yurtdı� ında proje ve danı� manlık hizmeti veren Dr. Hayati Tabanlıoğlu 
ve Murat Tabanlıoğlu tarafın an kurulmu�  olan ve daha sonra 4. Cumhurba� kanı Cemal Gürsel´in torunu 
Melkan Gürsel Tabanlıoğlu’nun da aralarına katılmasıyla (bu dönem, ofisin � ağda�  mimari örneklerinin 
olu� turduğu ikinci dönemi olarak nitelendirilmektedir) Türkiye’nin ilk kurumsal tasarım ofisi olan 
Tabanlıoğlu Mimarlık’a katıldı

Yakla� ık 9 yıldır bir� ok gen�  mimarın hayali olan bu ofi te görev yapmaktadır. Tabanlıoğlu Mimarlık 
altında yeralan ve Murat - Melkan Tabanlıoğlu’na ait 4- 5 gruptan biri olan Grup 2’nin sorumlusu yani 
Tabanlıoğlu Mimarlık’ta en önemli görev olan “Senior mimar” ünvanına sahip olan Salih Yılgörür, kendi 
sorumluluğundaki grup 2’de yakla� ık 26 ki� i ile birlikte deği� ik öl� eklerde projelerde � alı� makta.

                            Resim 1:  Y.Mimar Salih Yılgörür
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Şu ana kadar Tabanlıoğlu Mimarlık ekibinin bir elemanı olarak ger� ekle� ti diği projeler: Kazakistan’ın 
Ba� kenti Astana’da bir� ok proje -Foster+Partners ile ortak bir proje olan Barı�  Sarayı veya bir diğer adı 
Barı�  Piramiti, Expo Center, Arena; yine Kazakistan’ın Almaty � ehrinde Fitness Center, Abaya Office Abaya 
Residence; Ve İstanbul i� in önemli projeler E5 Ali� veri�  Merkezi, Levent Loft, Zorlu Center (Ali� veri� -
Konut-Otel-Ofis- erformans Merkezi), AKM Yenileme Projesi, Zorlu Levent Ofis Kulesi (199m Yükeklikte 
Kule), Sapphire (Türkiyenin en Yüksek Binasi), Galataport Dönü� üm Projesi, Atatürk Havalimani İ�  Hatlar 
Yenileme Projesi; Libya’da önemli bir yapı - Tripoli Kongre Merkezi (Kaddafi i� in Yapılan ve 60 Afrika 
Liderinin ağırlanacağı bir Kongre Merkezi); Kiev’de Ofis Kuleleri (Yükseklikleri kule1 - 400m, Kule 2-250m, 
Kule 3-300m olan ü�  kuleden olu� an ofis binası); Dragos Kentsel Dönü� üm Projesi (Yarı� ma-2.Ödül); Edip 
İplik Konut ve Avm Kompleksi Yarı� ma Projesi; Samsun Regie Dönü� üm Projesi (Samsun Sigara Fabrikası’nın 
Otel ve Alı� veri� e Dönü� türülmesi); Bodrum Havalimanı; Amman Offic s Club (Ürdün Krallığ’ına ait Askeri 
Otel); Dubai Office ower ve...

Resim 2: Kanyon alı� veri�  konut ve ofis
kompleksi/ İstanbul- Türkiye

Resim 3: Kanyon alı� veri�  konut ve ofis ompleksi/ İstanbul- Türkiye
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Ve İstanbul’un En Heyecanlı Binası: KANYON
2600 m2lik Kanyon alı� veri�  konut ve ofis kompleksi. İstanbul kentine � ağda�  bir katkı koyan Kanyon binası 
aslında efsane bir bina. Bir� ok ilki i� inde ta� ımakta. İlk üzeri a� ık alı� veri�  merkezi ve Levent Büyükdere aksı 
üzerinde yapılmı�  tek � e� af cepheli ofis binası olma özelliğine sahip. Ayrıca böyle bir kompleksde AVM, 
konut ve ofis kulesi ilk defa bir arada. 3 farklı fonksiyonun birlikte ya� adığı ilk proje. Aynı zamanda Kanyon 
i� inden ge� ilip arka mahaleye bağlantı aksı olmasından dolayı kamusal alan olarak da � ok değerli bir proje. 
Büyükdere aksı üzerinde geriye � ekilmi�  ve önünde yakla� ık 35m2 meydanı olan tek proje.

Kanyon, ü�  zaman periodunu i� inde ta� ıyan – dün (Eski İstanbul, Sultanahmet bölgesi), bugün (Beyoğlu, 
Ni� anta� ı, Kadıköy) ve yarın – İstanbul’un yarınının yani geleceğinin bir ba� langı�  noktası olmu� tur. Bu 
ba� langı�  noktası, ayni aksın üzerinde devam eden ve yine Salih Yılgörür’ünde aktif olarak görev aldığı 
Zorlu Center, Zorlu Levent Kule, Fako Ofis Kulesi, Levent Loft ve Sapphire binaları ile İstanbul’u geleceğe 
ta� ımaktadır.

Son Söz
İ� te bunlar mimarlık ya� amına Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ba� layıp İstanbul’un en büyük ve � ağda�  
projelerinde büyük sorumluluklar alan Y.Mimar Salih Yılgörür’ün mimari ba� arıları. Daha bir� ok mimari 
ba� arıya...
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Dünya Mimarı Sa� et K. Bekiro� lu
U� ur Ula�  Da� lı

(Sayı 03, 21 Mart 2010)

Ya� amımızı kontrol eden, biz olmamızı engelleyen sınırlar ve sınırları � ok keskin � izgilerle belirlenmi�  bir 
adada ya� ayan bizler... Tarih boyunca bizler bazen bu sınırlara teslim olmu� , bazı zamanlarda ise bu sınırları 
zorlamaya � alı� mı� ızdır.

Yaratıcılık kavramını ve bu kavramın dostu olan özgür dü� ünceyi engelleyen bu sınırları, hem fizi sel hem 
de zihinsel anlamda zorlayarak, sadece Kıbrıs adasının sınırlarını a� makla kalmamı� , Dünya Mimarlığının 
da sınırlarının dı� ına ta� mı� ; Kıbrıslı Türk Mimar ezberini bozmu� ; Dünya Mimarı tanımını kendi i� ine 
yerle� tirm � , Lefk � a doğumlu, TMK mezunu, Y.Mimar, arkada� ım Sa� et Kaya Bekiroğlu.

İlk Tanı� ma…
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin yer aldığı Ta� kı� la Binası ve binanın ta�  yapısı ile ye� ilin 
tanımlanamaz uyumunun yeraldığı bir sahne olan i�  avlusu... Sa� et ile tanı� mam o avluda benim Doktoraya, 
onun ise Lisans eğitimine ba� ladığı 1990 yılının Eylül ayında ger� ekle� ti. Sadece bir yıl sürmü� tü Ta� kı� la 
binasının i�  avlusunda sohbetlerimiz. Benim Kıbrıs’a dönmem ile uzun bir kopu�  ger� ekle� ti. Taa ki Sa� et’in 
İTÜ lisans derecesi sonrasında, yüksek lisans derecesini Kaliforniya Üniversitesi’nden (UCLA) onurla alıp 
Los Angeles’da kaldığı ve 1999-2004 yılları arasında dünyaca ünlü Frank O. Gehry -Bilbao’daki Gugenheim 
Müzesi ile devrim ger� ekle� ti en mimar- ofisinde � alı� ıyor diye bir haberin duyulmasına kadar. Kıbrıs’taki 
tüm mimarlık � evresi i� in onur verici bir durumdu. Evet Sa� et K. Bekiroğlu, sınırların i� inde duramıyor ve 
dünyaca ünlü mimar ile büyük projelerde � alı� ıyordu: Kudüs’deki Museum of Tolerance, MIT’deki Computer 
Sciences Research Department, İsko� ya’daki Maggie Center, Chicago’daki Lake Front Music Pavilion ve 
Los Angeles’daki Walt Disney Concert Hall gibi büyük öl� ekli uluslararası projelerde Kıbrıslı bir Türk olarak 
görev almı� tı. İ� te o günden sonra dünya basınında takip etmeye ba� lamı� tık Sa� et’i, tüm Kıbrıslı mimarlar 
olarak...

Ve Zaha Hadid Architects Ofis
2004 yılında Londra’ya ta� ındıktan sonra, i� inde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vuran ünlü mimar 
Zaha Hadid Architects (ZHA) ofisinde; 2012 Londra Olimpiyatları i� in tasarlanmı�  London Aquatic Center 
(yarı� ma proje animasyonunda ve görsellerinde KKTC bayrağı var diye Yunan komitesini kızdırıp uluslararası 
gazetelerde haber olan proje), Kartal-Pendik Kentsel Dönü� üm Master Planı ve Kıbrıs’taki Ele� eria 
Meydanı gibi birincilik ödülü kazanan yarı� ma projeleri yanı sıra, Turks ve Caicos Adaları’nda Dellis Cay Tatil
Köyü Projesi ve � u anda in� aat halinde olan Bakü’deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nin Proje Mimarlığını 
yapmı� tı . Sa� et K. Bekiroğlu, mimarinin yanı sıra, ZHA‘nin � ok takdir gören Aqua Table, Mesa, Crater, 
Swarm and Zaha Hadid Swaroski Chandelier gibi endüstri ürünlerinin tasarımını da ger� ekle� tirm � ti .

Akademik Çalı� maları
Akademik olarak ise bugüne kadar farklı uluslararası Mimarlık Fakülte’lerinde misafir öğretim görevlisi ve jüri 
üyesi olarak görev almı� tı . 2008 yılında, Ro� erdamin Berlage Enstitüsü nde Profesör olarak yönettiğ ‘Kıyısal 
Kütle Turizm Yapıla� ması’ konusunu incelemek amacı ile yüksek lisans öğrencileriyle Ara� tırma - Tasarım 
Stüdyosu’nu, DAÜ’nün misafiri olarak Kuzey Kıbrıs’ta ger� ekle� tirm � ti . Burada yaptıkları ara� tırmalar  
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Resim 1: Y.Mimar Sa� et Bekiroğlu

‘Rethinking the All-Inclusive: New Coastal Tourism Resort Development’ ba� lığı altında ayınlamı� tı .

Yerle Binanın Birlikteki Dansı: Azerbaycan – Bakü’deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi

Bu sayımızda, Bekiroğlu’nun Zaha Hadid Mimarlık ofisinde Proje Mimarlığını yaptığı ve � u anda in� aat 
halinde olan Haydar Aliyev Kültür Merkezine yer veriyoruz. 2011’de hizmete a� ılması planlanan heykelimsi 
bir yapıya sahip ve � imdiden kentin “landmark”ı olacağını hisse�� en Haydar Aliyev Kültür Merkezi, 1200 
ki� ilik oditoryumu, kütüphanesi, � ok ama� lı salonu ve müzesi ile Bakü kentinin yeni bulu� ma noktası 
olacağının sinyallerini vermektedir.

Proje Alanı İçin Geli� tirilen St atejiler
İddialı projenin ana amacı kentin entellektüel ya� amında tamamlayıcı bir rol oynamasıdır. Bina, � ehir 
merkezine yakın olması a� ısından geli� mekte olan Bakü i� in önemli bir rolü üstlenecekti . Kültür 
merkezinin etrafında konut alanı, ofisle , hotel ve ti ari merkezin olması ise konumunun önemini daha da 
vurgulamaktadır. Aynı zamanda kültür merkezinin önündeki a� ık alanın ziyaretcileri kar� ılayan, davetkar bir 
kültür meydanı olması hedefi, bu meydanın kentli i� in bulu� ma alanı olarak hizmet edeceğinin ipu� larını 
ta� ımaktadır.

Binanın Tasarım İlkeleri
Kültür merkezinin her bir elemanının kendi i� erisinde özelle� mesine rağmen, bina formu giri� le birlikte 
tüm fonksiyonları i� eren sürekli bir yüzeyin katlanması ile olu� mu� tur. Bu akı� kan form bir� ok deği� ik kültür 
mekanının bağlanmasına imkan sağlamı� tı . 

Müze, kentsel dokunun par� ası olan peyzajın i� inden dı� arı bakmaktadır. Doğal ı� ığı müze i� ine akıtan cam 
cephesi ise dı�  kabuk ve toprak arasındaki heykelimsi oyun ile yava� ca kesinti e uğramaktadır. Müzenin 
zemin yüzeyi eğilerek binanın dı�  kabuğu ile kayna� makta; bu da bulunduğu alanın topografyasının par� ası 
olması i� in yeni bir uzantı a izin vermektedir. Kütüphane kendi özel giri� i ile güne�  ı� ığını kontrol etmek 
i� in kuzeye bakmaktadır. Okuma ve ar� iv katları birbirlerinin üzerine kümelenmi�  ve dı�  kabuk ile bir 
bütün olarak sarmalanmı� lardır. Kütüphane ve müze arasındaki rampa bağlantısına ek olarak kütüphane, 
konferans salonuna kütüphane giri�  fuayesi üzerinden u� an bir köprü ile bağlanmı� , mekan i� inde ü� üncü 
boyu� a zenginlik sağlanmı� tı . Konferans salonu ise gömülmü�  ü�  farklı oturma � emberi ile birbirine 
bağlanmasıyla i� mekan da hareketlenme sağlamaktadır.

Resim 2: Azerbaycan – Bakü’deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi
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Bayramoğlu’nun tasarım yakla� ımıyla yapı kent merkezinde “gen�  nüfusun simgesi” olarak ele alınmı�  ve gen� liği 
yansıtan � ağda� , dinamik bir mimari dille kurgulanmı� tı . Mevcut yapı korunup i�  mekanlarında yeni düzenlemeye 
uygun deği� iklikler yapılmı� , güney ve batı yönünde mevcut yapıya bi� � ik iki katlı ek yapı önerilmi� ti . Öneri 
proje ile mevcut 370 m² lik yapıya ek; zemin ka� a 250m² ve birinci ka� a 420 m² lik düzenleneme yapılmı�  ve 
toplam kullanım alanı 1040m² ye ula� mı� tı . Öneri ekin konumlandırılmasında rekreasyon alanlarının kuzey ve 
doğu yönde yer alması etkili olmu� , bu alanları kü� ültmemek amacıyla ek diğer yönlerde önerilmi� . Ek yapı, 
“L” � eklinde � e� af zemin kat ile az a� ıklıklı ve yatay renkli bantlarla kaplanmı�  birinci ka� an olu� makta. Artan 
gen�  nüfusun ihti acını kar� ılamak üzere mevcut i� levler i� in ayrılan alanlar geni� letile ek yeniden kurgulanmı�  
projeyle. Bu i� levlere ek olarak önerilen yeni aktivi e mekanları ile birlikte zemin ka� a danı� ma, ofis, müdür ve 
toplantı odaları, bilardo ve masa tenisi salonu, resim,seramik, maket atölyeleri, kafe ve tuvaletler, birinci ka� a 
satran�  odası, dans salonu ile seminer ve toplantılar � in de kullanılabilecek sinema salonu yer alıyor.

Dı�  cephede, zemin ka� a yer alan i� levler dü� ünülerek tasarlanan geni�  a� ıklıklı cam yüzeylerle i�  mekandaki 
aktivi elerin dı� a yansıması sağlanmı� . Dolayısıyla, artık yoldan ge� erken i� erideki atölyelerde resim ve 
seramik � alı� ması yapanları, bilardo oynayanları görebiliyoruz. Dı� arıyla sağlanan bu � e� af ili� ki i� eride de 
yaratılm � . Giri�  holüne adım atar atmaz zemin ve üst ka� a yer alan hemen tüm aktivi eleri izleyebilmek 
mekanların mimari dinamizmini daha da gü� lendiriyor. Kent i� inde ya� ayan bu mekanları görebilmenin 
aktivi elere katılmada önemli bir rolü olduğu kanısındayım ki bu da projenin sosyal sorumluluğunu da 
ba� arıyla ger� ekle� ti diğinin göstergesi.

Son olarak; tasarımıyla, kurgusuyla, se� ilen malzemeleri ve her türlü detayıyla dü� ünülerek ortaya � ıkarılan 
MAGEM binasının mimarı Batuhan Bayramoğlu’nun ve emeği ge� en herkesin aklına, eline sağlık diyorum. 
Günümüzü ve bizleri simgeleyecek mimari yapıtların artması umuduyla...
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Peyzaj Yakla� ımı
Peyzaj, bina ile kayna� mak i� in zeminden ortaya � ıkmı� tı . Formdan dolayı olu� an kü� ük dalga hareketleri 
ana binadan dı� a yayılıyor izlenimi verse de binanın kendisi Kültür Meydanı olu� turmak i� in, i�  ve dı�  mekan 
sınırını kırıp, peyzajın i� ine kayna� maktadır. Peyzajın iddialı formasyonu ziyaretcileri bina ve dı�  aktivi e ile 
performansların yer alacağı kültür meydanına doğru davet edecek akıcı bir güce sahipti .

Son Söz...
Ya� amımızda yaptığımız her ne ise, eğer sınırları a� mayı gerektiri orsa ve ge� erli bir gerek� esi var ise 
sınırların dı� ına � ıkmayı göze almak gerekir. Önce zihnimizde sonra hayatımı da… Sınırları a� tığın, hayatı
sanatsalla� tı dığın, mimarlığı � iirselle� ti diğin i� in te� ekkürler Sa� et.
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A� k ile Mimari Söylem İli� kisi: Esra Can ve Emre Akbil Çifti e 
Cumhurba� kanlı� ı İdari Binası Projesi

U� ur Ula�  Da� lı
(Sayı 04, 29 Mart 2010)

A� k insanın i� indeki gizlenmi�  duyguları dı� a vuran en gü� lü olgudur. A� k, insanın i�  dünyasındaki sadece 
kendine ait co� kuyu bir ba� kası ile payla� masıdır. İnsan eğer ya� ama a� k ile sarılırsa, i� indeki duygu ve 
co� kular dı� avurulmakta; bu dı� avurum ise bazen bir romanın, bazen � iirin cümlelerini olu� turmakta 
bazen de kağıt üzerinde � izgilerle anlatılan bir anlama dönü� mektedir. İ� te böyle aralarındaki yoğun a� kı, 
ya� adıkları duygu selini meslekleri ile bütünle� ti en Esra Can – Emre Akbil � ifti

Tasarım ve İli� kiler
Ve İli� kiler... Tasarım ili� ki kurar, ili� ki tasarımı üreti . Tasarlamak ise her durumda ili� ki i� inde olmaktır  
Tasarımcının kendi dı� ındaki yakın bir sese daima ihti acı vardır. Bazen bireysel tasarımcılar bunu sanal olarak 
yaratı , bazen de bu ses bir ili� ki ile vücut bulur. İ� te o zaman iki ki� i tasarımda birle� ir… bir birliktelik olu� ur. İ� te 
bu güzel � ift n birlikteliği böyle bir birliktelikti .

Tasarım söz konusu olduğunda ise varılacak yer - son ürün – konusunda, sanal bir anlayı�  birliği, ortak bir kavrayı�  
geli� tirilm �  olsa da katedilen yol, yani tasarım süreci, � a� � malar, tar� � malar ve sürekli bir arayı�  hali i� inde ge� er. 
İki ki� ilik bir tasarım birlikteliği de tasarım sürecine sonu gelmeyecek gibi görünen bir sorgulama ve ele� tiri aracı 
sunar. İli� kinin sunduğu bu “lütuf”, tasarım sürecini yönlendirir ve son ürün, ortak bir kavrayı� ın ürünü olur.

Mimarlı� ın Farklı Boyutlarının Ke� �

Resim 1: Esra Can ve Emre Akbil Çift

Resim 2: KKTC Cumhurba� kalık İdari Binası- i�  Mekan Perspekti
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İkisi de, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Bölümü’ndeki asistanlık ve akademik � alı� maları 
süresince tasarım üretimine olan a� lıklarını, mimari yarı� malar aracılığı ile dindirmeye � alı� tıla . Çiftin
mimari söylemleri Mimarlık Bölümündeki tasarım stüdyolarındaki � alı� maları sırasında zenginle� mi�  ve 
beslenmi� ti . Esra Can - Emre Akbil 2004 yılında, Bauhaus Dessau’ya birlikte kabul edildiler ve bir sene 
boyunca farklı disiplin ve ülkelerden gelen katılımcılarl  birlikte � alı� ma imkanı buldulular. Mimarlık 
disiplini dı� ındaki bu süre� , antroploji, sosyoloji gibi alanlarındaki söylemler, � iftin mimari söylemlerine 
yeni boyutlar kazandırmı� tı .

Ada ve Cumhurba� kanlı� ı İdari Binası
Esra 2007 yazında kızları Ada’ya hamileyken, KKTC Cumhurba� kanlık İdari Binası Mimari Proje yarı� masını 
kazandılar ve iki doğum e� zamanlı ger� ekle� mi� ti

Yarı� maların Önemi
Evet yarı� malar ve yarı� malarının topluma kattıkları.. İ� te böyle , KKTC Cumhurba� kanlığı ve Mimarlar 
Odası’nın ortak � alı� ması ile vücut bulan yarı� ma sonucunda, kamusal mekanın mimari söyleme a� ılma 
� ansı doğmu�  olmu� tu. Kamusal bina herhangi bir yapı değildir. Kamuya, topluma ait bir değer; kamuya ve 
topluma verilen değerdir. Bu değerin layığını yerine getirmek ancak mimari bir yarı� ma süreci ile mümkün 
olur, � ünkü mimari yarı� ma sadece mimari mekan değil mimari söylemi de üreti .

Projenin Öyküsü
KKTC Cumhurba� kanlığı İdari Binası, İnönü Meydanı’na bakan, Tanzimat Sokak ve Salahatti Sonat Sokak 
arasında yer alan yapı adasının üzerinde yerle� mektedir. Bina, Lefk � a Suri� i’ndeki konumunun gereği 
olarak buradaki mimari karakterlerden esinlenmektedir. Lefk � a Suri� i, i�  avlulu, � ok par� alı yapıların 
birlikteliği ile olu� an bir dokular bütünüdür ve Cumhurba� kanlık İdari Binası da, bu dokunun günümüze 
uyarlanmı�  öğeleri ile kurgulanmı� tı . Bina par� aları, dar sokaklar ve i�  avlular ile birbirine bağlanmı� ; bina 
i� indeki avlular, bina � alı� anlarının sosyalle� me alanları olarak kurgulanmı� tı . Sosyal alanların i� inden 
ge� en köprüler, rampalar ve merdivenler, bina i� i dola� ımı sağlarken, i�  avluları bina ya� amının sürekli bir 
par� asını olu� turur. Sa� aklı Ev, Büyük Han gibi Lefk � a Suri� i ikonlarında görülen ve bu binada i�  avluda da 
ama� lanan süreklilik ve bağlayıcılık etkisi gü� lü bir bi� imde hissedilmektedir. Cumhurba� kanlık İdari Binası, 
bu etkinin � ağda�  bir mimarlık anlayı� ı ile yeniden vücut bulmasını ve bu kültürel olgunun zaman i� indeki 
devamlılığını sağlamaktadır.

Ana i� levi ofis olarak kullanılacak � alı� ma alanlarının olu� turduğu binada, derinle� tirilm �  avlular, yarıklar 
ve bo� luklar sayesinde doğal ı� ık ve hava alt katlara kadar ta� ınır ve yapay ı� ıklandırma ile havalandırma 

Resim 3: KKTC Cumhurba� kalık İdari Binası
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minimuma indirgenir. Doğal iklimlendirme, atık suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu sarnı� ları, 
güne�  enerjisi gibi ekolojik � özümler sayesinde binanın � evreye duyarlı hale getirilmesi önemsenmi� ti . 
Cumhurba� kanlık İdari Binası anıtsallıktan, ve simgesellikten uzak sade bir figür olarak Kıbrıs Türk 
toplumunun Liderliğini üstlenmi�  Cumhurba� kanına ev sahipliği yapmakta ve ideolojik etkilerden arınmı�  
salt mekansal etkilerin ürünü olma özelliğini ta� ımaktadır.

Son söz
İ� te size A� k ile öykülenmi�  bir tasarım ve tasarım dünyasındaki yolculuklarını hep a� k ile devam etmelerini 
dilediğim sevgili Esra ve Emre’nin mimari söylemlerinden birka�  söz. Nice yarı� malı güzel kaliteli kamusal 
binalara...
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Gazima� usa Gençli� ine Bir Mimari Hediye: Magem (Ma� usa 
Gençlik Merkezi) Binası
U� ur Ula�  Da� lı

(Sayı 05, 18 Nisan 2010)

Bir binayı ve ona ruh veren mimarı anlatmak için, kişi (mimar) – mekan ilişkisine ait derin, yoğun bilgi 
birikimine sahip olmak gerekmektedir. Onun için bugün sayfamı, binanın tasarımından oluşumuna kadar 
olan süredeki tartışmalarına yakından tanık olmuş; mimarını kişisel olarak da yakından tanıyan arkadaşım 
Hülya Yüceer’e devrediyorum.

Konuk Yazar: Hülya Yüceer 

Ya� amımızın Içinde yapılar...
Ya� adığımız � evreyi olu� turan, hergün gördüğümüz, kanıksadığımız, hafı amızda farklı bi� imlerde imgeler 
olu� turup sokakları, mahalleleri, kentleri ayrı� tırmamızı sağlayan yapılar... daha doğru bir deyi� le mimarlık 
mesleğinin ürünleri... Mimari ürünler ait oldukları devrin ya� am � eklini, teknik olanaklarını, tasarım zevkini 
ve bir anlamda da dönemlerinin “kimliğini” yansıtırla . Pek � ok kenti sahip olduğu yapılarla anımsar, kentin
kurulu� undan sonra ge� en evreleri farklı yapı kimlikleriyle saptarız. Venedik, Lüzinyan, Osmanlı dönemleri, 
40’lar, 60’lar gü� lü mimari karakterleriyle hafı alarımızda yerlerini almı� ken daha sonraki dönemler i� in 
aynı � eyleri söylemek pek mümkün değil sanırım.

Oysa ya� amlarımız hızla geli� en teknolojik yeniliklerle � ağı yakalamı�  durumda. Gündelik ya� amımızın 
vazge� ilmez ara� ları bilgisayarlar, cep telefonları, arabalar, elektrikli aletler pek � ok geli� mi�  ülkeyle 
yarı� acak durumda iken bulunduğumuz yapılı � evre � ağımızın teknik olanaklarını, ya� am bi� imimizi ve 
hızımızı yansıtmakta sını� a kalıyor. Kentlerimizin simgeleri hep yüzlerce yıl önce üretilm �  yapılar mı olacak? 
2000’leri ya� ayan bizleri de gelecekte temsil edecek yapılar bu � evremizdekiler mi? diye kaygılanırken son 

bir ka�  yılda kimliğimize yakı� ır mimari ürünlerin ortaya � ıkması i� imizi rahatlattı Bu yapılardan bir tanesi 
� ok kısa bir süre önce yapımı tamamlanan Gazimağusa’daki MAGEM Mağusa Gen� lik Merkezi Binası. 
Gen� lere yönelik, gen� liği simgeleyen yapının tasarımı gen�  mimarlarımızdan Batuhan Bayramoğlu’na ait.

Resim 1: Mimar Batuhan Bayramoğlu
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Mimar Batuhan Bayramo� lu
Mimarlık lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladıktan hemen sonra İstanbul’a yerle� ip Senteti  
Mimarlık ofisini kuran Batuhan Bayramoğlu, aslında yeni mezun pek � ok mimarın özellikle de yabancı olduğu bir 
metropol ken� e cesaret edemeyeceği bir adımla profesyonel ya� amına ba� ladı. 6 yıl süreyle İstanbul’da konut, 
ofis  eğitim yapısı ve i�  mimari projeleri üre�� ten sonra Bel� ika’da mimarlık mesleğini sürdürmeye devam etmi� ti .

Bel� ika’nın Antwerp kentinde � alı� tığı “AS bvba Architekten” mimarlık ofisi bünyesinde proje yöneticisi olarak 
yürüttüğü ve uygulamalarında kontrollük yaptığı pek � ok konut ve ofis mimari projelerinin yanısıra medyada 
sözü edilen Martougin � ikolata fabrikasının ve ST Paulus Klooster manastırının konuta dönü� ümü i� in renovasyon 
projeleri de mesleki üretimleri a asında yer alıyor.

12 yıl aradan sonra 2007’de Kıbrıs’a dönen mimarımız Gazimağusa’daki ofisinde ağırlıkla konut ve 
renovasyon projeleri üreterek profesyonel ya� amını sürdürmektedir.

Ma� usa Gençlik Merkezi
Gazimağusa’nın ana aksı diyebileceğimiz, tarihi kent merkezini üniversiteye bağlayan Salamis yolu üzerindeki 
MAGEM binası kentin a� ık rekreasyon alanı olarak bilinen Dr. Fazıl Kü� ük Spor Kompleksi i� inde yer almakta. 
Bu alan i� indeki a� ık spor alanlarına ve özellikle de gen� lere hizmet vermek üzere yapılmı�  mevcut bina mekan 
kalitesinin yetersizliği nedeniyle etkin olarak kullanılmamaktaydı. Gazimağusa Belediyesi ken� e ya� ayan gen�  
nüfusun kaliteli zaman ge� irmesi, aktivi e alanı ve � e� itliliğinin artırılmasına yönelik, yapının yeniden ele alınması 
yolunda doğru bir adım attığın bugün yapının aktif kullanımından anlıyoruz. Meslekten olanlar bilirler, mimar 
i� in var olan yapıya ek ve düzenleme yapmak, bo�  bir parsele yeni yapı tasarlamaktan daha zor bir i� tir � oğu 
zaman. Mevcut yapının nitelikleri tasarımda da pek � ok kısıtlama koyar mimarın önüne. Bu bağlamda, MAGEM 
binasının renovasyondan önceki halini göz önünde bulundursak, mimarı Batuhan Bayramoğlu’nun ger� ekten 
“iyi i� ” � ıkardığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Resim 2: Mağusa Gen� lik Merkezi
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Kızının Kaleminden O� uz Feridun ve Evinin Hikayesi: 
Babam ve Evim... Evim ve Ben ... 
U� ur Ula�  Da� lı

(Sayı 06, 09 Mayıs 2010)

Anne ve babaları mimar olanların çocuklukları şüphesiz hep farklı olmuştur. Arkadaşlarına kıyasla, dünyanın 
en güzel boya kalemlerine, en havalı kartonlarına, şablonlarına, gönyelerine, rapidolarına, mürekkeplerine 
kısaca en ilginç kırtasiye dolabına sahip olmuşlardır. Ayrıca inşaatlarda büyümüş, ilk resimlerini rapidoyla 
yapmışlar... küçük yaştan itibaren “kitsch” gibi kelimeler duymuşlar ve sürekli “mimari açıdan güzel olmaz” 
gibi bir cümle hakim olmuş çocukluklarına. Evet işte böyle bir çocukluğa sahip Defne Feridun Kara’nın 
kalemiyle 1973 ODTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun olan ve Kuzey Kıbrıs’ta birçok başarılı binaya imza 
atan, 7 yıl (1996 – 2003) Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi kadrosunda yer 
alarak başarılı öğrenciler yetişmesine katkı koyan babası Oğuz Feridun ve evlerinin hikayesi.

Konuk Yazar: Defne Feridun

Sn. Uğur Dağlı benden babam Oğuz Feridun’un herhangi bir binası ile ilgili anı yazısı yazmamı istediğinde 
a� ık� ası bunun beni bu kadar zorlayacağını hi�  dü� ünmemi� tim. Mimar bir anne ve babanın kızı olmanın bende 
olu� turduğu ki� ilik özelliklerini tam olarak anlamam, üniversite yıllarımda oldu. Elbe� e geriye baktığımd  
bilin� li olmaya ba� ladığım yıllardan itiba en, mesleklerine tutkuyla bağlı, � evreye herzaman ele� ti el gözle 
bakan bir ailede büyüdüğümün farkındaydım. Ancak üniversite yıllarında benim de tasarım eğitimi almaya 
ba� lamam ile birlikte aileme olan bakı�  a� ım daha da netle� ti. Bu a� ıdan babama değinmem gerekirse, 
özetle ben hep onun mimar doğduğuna, bu meslekten ba� ka bir meslekte mutlu ve ba� arılı olamayacağına 
inananlardanım.

Bir mimar olarak babamın bir� ok binasında kendi doğruları ile kullanıcı profilindeki ki� i veya ki� ilerin doğruları 
arasında ortak bir görü� e varma sürecinde ya� adığı zorlukların tar� � ıldığı bir ortamda, benim de � oğu 
zaman binaların gidi� atını yakından takip etme � ansım oldu. Bir� ok binasının tasarım a� amasında, in� aat 
a� amasında ya da kullanım a� amasında ge� irdiği deği� imler bu mesleğin ka� ınılmaz sonucu olarak kar� ımıza 
� ıktı. Bu a� ıdan bakıldığında en zor süre� lerden biri, bir mimarın kendi evini tasarlaması tezi olsa da, sanırım 
fikirl rinizi, mesleğe ve ya� ama bakı� ınızı en iyi yansıtan sizin kendi aileniz i� in tasarladığınız binadan ba� kası 

 

 

EK Bölüm III



131

değildir. Salt bu nedenledir ki benim de ya� amımın bir bölümünü ge� irdiğim evimizi anlatmak bana � ok yakın 
ve samimi geldi.z

Evin Konumu

Babamla birlikte iki karde� ine daha ait ya� am alanlarının tasarlanacağı arsa, adından da anla� ılacağı üzere 
yeni kentle� meye ba� layan, kısmen � ehir merkezinden uzak Yenikent bölgesindeydi. O zamanlar � ehrin 
tam merkezinde, Kö� klü� iftli ’te ya� amanın geti diği olanaklara rağmen beni � ok mutlu eden arsamızın � ok 
yakın aile dostumuz Burhan Atun’ların evinin hemen kar� ısında olmasıydı.

Projeden Beklentile
Arsa dar ve uzun bir kö� e arsasıydı. Annemle babam o zaman aile � evremizin “her ka� a bir dairesi olan ü�  
karde� in ya� ayacağı ü�  katlı bir apartman tasarla” ısrarlarına kar� ın her ailenin kendine ait kü� ük de olsa 
bir a� ık alanının olacağı ü� üz evler tasarlama fikrini öne sürdüler. Elbe� e tasarım süreci ü�  ailenin ortak 
beklentilerini ar� ılayacak en iyi � özümü bulmak a� ısından zorlu ge� ti

Resim 1: İ�  mekan Resim 2:Giri�  mekanı

Resim 3: Dı�  görünü�
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Yapım Süreci
Yapımına ba� landığı 1989 yılında ben henüz ortaokul öğrencisiyken, olduk� a uzun süren bir in� aat sürecinin 
sonunda evimize en zor senem olan kolej son sını� a ta� ınabildik. İn� aatın sürdüğü yıllar boyunca, babamın 
her zaman hayran olduğum serbest eliyle � izdiği ü� üz evlere ait perspektif � izimi hep ula� ılamaycak bir 
hayal gibi odamın duvarında asılı durdu. Ama bugün bakıldığında bu sürecin ardından bunun ba� arıldığını 
görmek benim i� in mutluluk verici...

Tasarım Yakla� ımları

Plan � özümlerinde, arsadaki konumlarından dolayı ü�  ev biribirinden farklılıklar gösterse de aynı temanın 
deği� ikleri olduğu kolayca anla� ılmakta. Evlerin ortak ve en önemli özelliği “tek mekan” olarak tasarlanmı�  
olmaları... İkinci ka� a yer alan galeri her bir odanın zemin ka� aki ya� am alanına bakmasını sağlayan 
önemli bir tasarım kararı... Giri�  holünün hemen solunda yer alan günlük oturma alanını, sağ bölümde yer 
alan salondan ayıran iki yöne de hizmet veren � ömine her iki mekanın geni�  aile toplantılarında birlikte 
kullanılmasına olanak sağlaması a� ısından ‘tek mekan’ olu� masına katkı koyuyor. A� ık, ferah ve yalın 
tasarlanmı�  alanların hepsinin birarada algılanması evi ilk ziyarete gelen herkesi etkileyen bir unsur sanırım.

Cephe � özümlerinde göze � arpan en önemli tasarım elemanları ön cepheye hakim olan eğimli üst örtüler. İ�  
mekanda bu eğimden faydalanılarak ortaya � ıkan geni�  � atı katı ise annem ve babamın kitap ve dergilerinin 
yer aldığı bir kütüphane ve kızkarde� imin resim � alı� malarını yaptığı bir atölye olarak bize olduk� a kullanı� lı 
bir alan kazandırmı� . Bu mekan ayrıca ısıtma sistemlerini de i� inde barındırdığından dı�  cephede görüntü 
kirliliği olu� masına engel olmu� .

Son Söz
Bugün Girne’de yine babamın tasarımı olan bir apatman dairesinde e� im Can ile birlikte ya� amımı 
sürdürsem de 15 yıl � ok güzel anılar ya� adığım ve bugün de hala ailemin mutlu bir � ekilde ya� adığı evimizde 
babamın ve annemin vermi�  olduğu doğru tasarım kararlarının � ok büyük payı olduğunu dü� ünüyorum. 
Umarım gelecekte babamın ben ve e� im i� in tasarlayacağı bir ya� am alanında Sn. Uğur Dağlı’nın “Bir Bina-
Bir Mimar” kö� esinde anılarımı yazma � ansı bulurum.

Genel olarak bakıldığında bana göre evleri birbirine bağlayan garaj alanları, ü�  evi birbirinden gerektiği
kadar uzak kılarak cephede zenginlik sağlamı� . Cephelerdeki birbiriyle oranlı dikey a� ıklıklar, beyaz rengin 
kullanıldığı binada doluluk bo� luk dengesini � ok iyi olu� turmu� . Tüm bunlar elbe� e benim tasarım eğitimi
aldıktan sonra evimiz ile ilgili yaptığım endimce yorumlar.
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Mekanları Teknoloji ile Anlamla� tı an Mimar Jürgen Mayer 
U� ur Ula�  Da� lı

 (Sayı 07, 23 Mayıs 2010)

Her dönem, Mimarlık Bölümü’nde yer alan ve Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker arkadaşımla yürüttüğüm Arch501 
(Interdisiplinary Workshop) adlı yüksek lisans dersi kapsamında öğrencilerimiz ile önceden belirlediğimiz bir 
temayı, çok ölçekli, çok katmanlı, çok kültürlü, çok renkli, kısacası limitsiz bir kent olan İstanbul üzerinden 
tartışıyoruz. Bu dönem “Yerelliğe karşı Dijital çağ” teması ile İstanbul’da yaptığımız çalışmanın can alıcı 
noktalarından biri, mekanlara ve binalara yarattığı teknolojik etki ile adını dünyaya yazdıran bir mimarın 
konferansıydı... Konferans, teknoloji ile yorumlanmış binaların aktarımı ve paylaşımı ile Dijital çağ binalarının, 
mekanlarının algılanması açısından oldukca faydalıydı. Bu bağlamda bu hafta sayfamı çalışma grubumuzdan 
bir grup genç mimar öğrencime veriyorum. Onların kaleminden Jürgen Mayer ve bir ofis binası....

Konuk Yazarlar: Anıl Başa can, Cemaliye Eken, Tu� çe Ergüden,
Bedia Tekbıyık (Daü Arch 505 Ö� rencileri) 

Jürgen Mayer Kimdir?
30 Ekim 1965 yılında Almanya’nın Stutt art � ehrinde dünyaya gelen dünyaca ünlü bir Alman mimar... Eğitimini  
bir bölümünü Amerika’da, bir bölümünü de Almanya’da tamamlayarak; Avrupa’nın bir� ok yerinde mimari projeleri 

Resim 1: Jürgen Mayer

Resim 2: İ�  mekan 1                                                                                   Resim 3:  İ�  mekan 2
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yanında gerek enstelasyonları gerek ürün tasarımları gerekse de yaptığı sergi ve kazandığı ödüllerle kendinden söz 
ettir yi ba� armı� ; bunların yanında da belli ba� lı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak � alı� mı�  ve � alı� maktadır. 
O, Mies Van Der Rohe- Emerging Architect, Winner Holcim, Reddot Design ba� ta olmak üzere yirmi be� in üzerinde 
ulusal ve uluslararası ödüle sahip bir mimardır.

İnsan Vücudu, Teknoloji Ve Do� a Üçlemi Arasında Disiplinlerarası Bir Tasarımcı
Mayer hem mimar, hem i�  mimar, hem de ürün tasarımcısı olarak bir� ok kategoride kendini göstermi�  ve 
bu alanlarda da kendini kanıtlamı� tır; ha� a gün ge� ti � e yeni tasarımlarıyla kendini kanıtlamaya devam 
etmektedir.

Mekanlarında insan vücudu temel yakla� ım olu� turmakta; ayrıca teknoloji - doğa ili� kisini vurguladığı; 
ile� � im ve yeni teknolojilerin olu� turduğu tasarımları ile tanınan gen�  ve ba� arılı bir yetenek durumuna 
gelmi� ti . Kısacası Jürgen Mayer’in tasarımlarının odağı mimarlık, ile� � im ve yeni teknolojinin kesi� me 
noktasıdır...

Kentsel planlamadan yapı tasarımına, enstalâsyonlara, ürün tasarımından yenilik� i malzemelere kadar 
Mayer insan vücudu, teknoloji ve doğa ili� kisini kullanmaktadır.

Küçük bir Damlanın Ötesinde Bir� eyler Yapmaya Çalı� mak
Mayer H., Walter Gropius ve Mies Van Der Rohe gibi ünlü mimarlar zamanından itiba en Almanya’nın 
ilk mimarı olarak adlandırılıyor. Mayer’in “ J. Mayer H. Architects” adlı ofisi, ya� ının 42 olmasına rağmen 
12 ya� ında. Mayer ve yanında görevli 15 arkada� ı gen�  ya� larına rağmen � u ana kadar Danimarka’dan 
İspanya’ya kadar geni�  bir alana yayılmı� ; bir� ok ülkede alkı� lanarak ilan edilmi�  kamusal binalar 
tasarlamı� lar ve kendilerine ait bir imza stili geli� tirm � lerdi. Mayer’in deyi� ine göre “kü� ük bir damlanın 
ötesinde” bir� eyler yapmaya � alı� mı� lardı...

Mimari Projeleri
Binalarındaki strüktür profillerindeki kabartmalar, “zigzag” � ekiller, pencerelerde ve desenlerindeki 
kabartılm �  “göz” detayları, petekleri anımsatan � izgiler, farklı yakla� ımların izlerine yönelik ipu� ları 
vermektedir.

Ürün Tasarımları
Mayer’i ürün tasarımlarında da farklı bir yakla� ımda görmekteyiz. Mimari alanda cephelerde ve i�  

  

Resim 4: Dı�  görünü�
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mekanlarda yaratmı�  olduğu girintili � ıkıntılı, zigzag, doğa ve insan kaynaklı esintile den tasarlanmı�  
hareketli � izgileri bu kez, Mayer’in ses geti en ürün tasarımlarının ba� ını olu� turan dokulu mobilyalarda, 
vücut ısısına göre renk deği� ti en � ar� afla da, esnek mozaik duvar ve dö� eme kaplamalarında, esrarengizce 
kenetlenen sayılarla bezenmi�  duvar kağıtları ve yer dö� emelerinde görülmektedir.

An der Alster 1 Ofis ompleksi
Hamburg’da bulunan “An der Alster 1” ofis kompleksi kompleksi, Ağustos 2007 yılında tamamlanmı� tı . J. 
Mayer H Architects tarafından tasarlanan ve benzersiz cepheler sahip bina, kentin canlı atmosferi ile su ve 
olgun ağa� larla zenginlik kazanmı�  peyzajı arasındaki kesi� imine cevap olarak yerini almı� tı .

Yatay � eritli cephesi ve yüzen gözler görüntüsüyle yapı, e� sizce hakimiyetini ilan etmektedir. Ön cephesinde 
tasarımın doğayla bütünlüğünü devam e�� en halk parkındaki pla� ormlar ve cephedeki “gözler” yapının 
bulu� ma ve seyretme mekanları olarak tasarlanmı�  ve park peyzajında cephe tasarım stratejisi devam 
etmi� ti . Tabandan � ıkan oval � ekilli “gözler” � ıkıntı � eklinde kamu parkına a� ılmaktadır.

Jürgen Mayer, bu projede mimari gezinti yerinin öneminden etkilenmi� ti . Yapı yükseldik� e hacim hem 
i� eriye, hem de dı� arıya doğru � ekillenerek a� ılmakta ve sonlanmaktadır. Bembeyaz bir atmosphere sahip 
i�  bölümü, her yönden gün ı� ığını yansıtmakta, mekanı büyük öl� üde gölgesiz hale getirme tedir.

İ�  mekanda; genel mekansal düzenlemeye ve “gözlerle” bağlantılı özel alanlara hizmet eden bir tasarıma 
rastlanılmaktadır. A� ık kat planları ve yedek mobilya se� enekleri, esnek � alı� ma alanları i� in giderek 
zenginle� en ve sürükleyen ortak bir � alı� ma arzusu olu� turmaktadır.

Son Söz
Kuzey Kıbrıs’ta da bu anlamda yorumlayabileceğimiz binalara ula� abilme ümidiyle.

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest136

Bir Ressam – Bir Bina
U� ur Ula�  Da� lı

(Sayı 08, 06 Haziran 2010)

Bu ha� a sayfamı bir mimar, bir bina yerine bir ressam - bir mimara ayırmaya karar verdim. Nedenine gelince 
duygusallık, yokolu� , yeniden yaratma isteği gibi bir� ok boyut vardır. Bazen soyut, duygu i� eren kelimeler 
bizim yapacaklarımıza yön verir. Yönlendirme o kelimelerin öncülüğünde olur. İ� te böyle duygusal, bir yakla� ım 
ressam Xanthos’un evinin kapılarını size a� mama yönlendirdi.

Evle İlk Tanışma

1996 yılında evimi tamamladığımda, birka�  ki� iden Ressam’ın Mara� `taki evine benziyor yorumunu almı� tım..  
O zamana kadar bu Ressam’ın varlığından bile haberim olmamakla beraber evim bitene kadar ha� a evimde 
dört yıl ya� amama rağmen o evi görme imkanım olmamı� tı... Ama niye benzetilm � ti? Bunu ben ve e� im 
� ok merak etmi� tik. İ� te bu merak 2000 yılında bir temmuz sıcağında, bizi sava� ın henüz dün tamamlanmı�  
olduğu izleniminin vurgulandığı, Kapalı Mara� ’ın ürkütücü atmosferi i� inde, bir eve doğru sürükledi…

Budanmamı�  cemile ağa� ları altında kaybolan bu evi ilk bakı� ta zor algıladım… Fakat hüznünün i� inde 
bir co� ku ile bana gülümsemi� ti. Hüzünlüydü � ünkü terkedilmi� di. Hüzünlüydü � ünkü talan edilmi� ti.
Hüzünlüydü � ünkü kendine ait olan par� alarını kaybetmi� ti. Co� kuluydu � ünkü Kıbrıs kimliğini ta� ıyordu. 
Co� kuluydu � ünkü ressam sahibinin duygularına sahipti

Evin Özellikleri

Ressam Xanthos Hadjisoti iou’n resimlerini incelediğimde, özü yansıtma arayı� ı i� inde, doğadan 
sadele� tirme, soyutlama kavramalarını yakalayabilmekteyim; yani pürizm’e yakın bir konsepti olduğuna 
dair bir inancım vardır. Zamanını ve emeğini koyduğu bu evde de bu kavramları yakalamak mümkündür. 
Kıbrıs’ın doğasından ve tarihinden � ıkmı�  tüm yapı malzemeleri soyutlanarak bu yapının par� aları durumuna 
gelmi� ti . Tarihin i� inden � ıkmı�  bir aktivi e yumağı bu evi � ekillendirmi� ti . Kıbrıs’taki gotik mimarinin bir 
göstergesi olan sivri kemer evin giri� ini vurgulamada kullanılırken; Kıbrıs’ın iklimsel özelliğinden dolayı 
önemli bir mekan olan i�  avlu, evin hem önünde, hem de binanın ortasında yer almaktadır. Denize a� ılma 
istemi ise, teras ve ana ya� ama mekanının geni�  pencereleri ile sağlanmı� tı

1974 yılı sonrasında ev, kapalı bölge de kalma gibi bir � ansızlığa uğramı� tı. Aslında kuzeyin a� ık bölümünde 
kalsaydı durum farklı olacak mıydı bu da tar� � ılabilir ama bugünkü durumu gözönüne alınırsa durum 
dü� ündürücüdür. Evin önünde yer alan al� ı kabartması artı  ba� ka bir evin önünü süslemekteydi(!). Aslında 
ortaya koyduğu bu kabartmanın bir süsten � ok, bir tamamlayıcılık özelliği vardı. Binadaki Kıbrıs karakteri, 
kendi özel karakteri ile bütünle� iyordu. İ� te bu kavram kendine ait bu tür detaylarla tamalanıyordu binanın 
bütününde. Girne’ye her gittiğimd ve Karaoğlanoğlu’ndan Liman’a gitmek i� in kullanmak zorunda kaldığım 
OTEM’in bulunduğu yola dönmeden önce tam kö� ede, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın ya� adığı konutun 
önünde bu kabartmanın süs(!) görevini sürdürmekte olduğunu hayretler i� inde görürüm….

Evet, evin tüm par� aları üzerinden koparılmı� . Yok olmamaya ve ağa� ların altına gizlenmeye � alı� ıyor 
zaman i� inde sessizce. Ressam Xanthos Hadjisotiriou, evinden zorla koparıldığı gün, belki de bir daha o 
eve geri dönemeyeceğini dü� ünmemi� ti. Belki de, 1975 yılında da evinin balkonunda, denizin hareketiyle
co� up resimlerini � izeceğini dü� ünmü� tü…
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Fakat o, evinin i� ine girememi� ti bir daha. Ölümüne kadar olan sürede güneyden kuzey yönüne doğru 
denize a� ılıp hergün evin seyretmi�  uzaktan bir tablo gibi. Her deği� en günde, her deği� en mevsimde, binayı 
deği� ik tonlarda algılamanın co� kusu ile hüznünü ya� amı�  ayni anda… Halbuki bir sanat� ı olarak biliyordu 
ki, mimari bir eserin diğer sanat eserlerinden farkı onun insan hareketi ile tamamlanıyor olmasıdır. Ve belki 
de o evin i� inde ba� ka birileri ya� asaydı ve o eve gereken değer verilseydi, Ressam Xanthos Hadjisotiriou
biraz olsun huzurlu ölecekti

Evet, evin tüm par� aları üzerinden koparılmı� . Yok olmamaya ve ağa� ların altına gizlenmeye � alı� ıyor 
zaman i� inde sessizce. Ressam Xanthos Hadjisotiriou, evinden zorla koparıldığı gün, belki de bir daha o 
eve geri dönemeyeceğini dü� ünmemi� ti. Belki de, 1975 yılında da evinin balkonunda, denizin hareketiyle
co� up resimlerini � izeceğini dü� ünmü� tü…

Fakat o, evinin i� ine girememi� ti bir daha. Ölümüne kadar olan sürede güneyden kuzey yönüne doğru 
denize a� ılıp hergün evin seyretmi�  uzaktan bir tablo gibi. Her deği� en günde, her deği� en mevsimde, binayı 
deği� ik tonlarda algılamanın co� kusu ile hüznünü ya� amı�  ayni anda… Halbuki bir sanat� ı olarak biliyordu 
ki, mimari bir eserin diğer sanat eserlerinden farkı onun insan hareketi ile tamamlanıyor olmasıdır. Ve belki 
de o evin i� inde ba� ka birileri ya� asaydı ve o eve gereken değer verilseydi, Ressam Xanthos Hadjisotiriou
biraz olsun huzurlu ölecekti

Son Söz

Ve i� te o gün anlamı� tım niye benim evim ile o ev benzetildiğini. Binalar farklı dönemlerde, farklı ki� iler 
tarafından tasarlansa da, ana tema aynı olunca, o binalardan aynı tad alınabiliniyor. İkimizin evinde de 
Kıbrıs ve Akdeniz kimliği teması i� lenince ortaklıklar ortaya � ıkmı� tı.

Biran kendimi ressamın yerine koydum ve  elimle her noktasına anlam verdiğim evimden gitmek zorunda 
bırakıldığımı ve asla bir daha orada ya� ayamayacığımı dü� ündüm. İ� te i� imdeki sızı ile, bunun kabullenilemeyecek 
bir insani duygu olduğunu hissettim. He esin mutlu evlerinde uzun süre ya� amaları dileğiyle.

Resim1:   İ� -Mekan 1

Resim 2: İ� -Mekan Resim 3: Giri�
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Futbol - Dünya Kupası ve Stadyumlar
U� ur Ula�  Da� lı

(Sayı 09, 20 Haziran 2010)

Londra - Wembley Stadyumu
Daha önceleri farklı gazetelere futbol ve stadyumlarla ilgili yazılar yazdım. Futbol tutkunu bir e�  ve iki erkek 
� ocuğuna ait bir ailenin ferdi olarak bunun gayet doğal bir yakla� ım olduğunu dü� ünüyorum. Ailenin ana 
gündemini transferler, güzel gol pozisyonları, hakemin verdiği doğru/yanlı�  kararlar ve futbolun i� inde ta� ıdığı 
derin felsefik yakla� ımlar olu� turmaktadır. Ve ben ailemden öğrendiğim bilgi birikimi ile futbolun salt bir oyun 
olmadığını, i� inde ta� ıdığı derin anlamları ve bununla birlikte dördüncü ve be� inci boyutu i� inde ta� ıyan esteti  
bir sanat olduğunu yorumlamaya ba� ladım.

Kü� üklüğümden beri tek kanal empozesi yapıldığı dönemde, herkesin her programı izlemek sorunda olduğu TRT 
ekranlarından takip ettiği dünya kupası ma� larından bir� ok enstantane ve isim hala daha aklımdadır. Ve benimle 
birlikte bir� ok ya� ıtımında... Nadia Commaneciyi hatırladığımız gibi, Maradona, Gullit, Rummenige’leride hatırlı oruz.

Be�  Kıtanın Ortak Tutkusu
Futbol, be�  kıtayı ortak bir tutkuda bulu� turan en can alıcı sahnedir. Ge� tiğimiz yüzyılda Dünya Kupası’nda, 
milyarlarca ki� i ekranı ba� ında ge� irdi ve XX. yüzyılın en kapsamlı ortak � ölenini payla� tılar: Bisikletiyle i� inden 
dönen Pekinli bir iş i, Perulu bir i� adamı, Norve� li bir ilkokul öğrencisi, Ganalı bir ev kadını... Onlar o dönemde hep 
birlikte gözlerini topa dikmi� lerdi bir ay boyunca.

XXI. yüzyılın 2002’ye denk gelen ilk Dünya Kupası’nın Asya’da düzenlenmi�  olması da gösteriyor ki futbol’un, 
Avrupa’dan Güney Amerika’ya, oradan Afrika’ya ve Asya’ya bula� makta gecikmemi�  bir salgın tutku olduğunu. 
Futbol, � ocuk-ya� lı, erkek-kadın, fakir-zengin ayrımı tanımayan bir heyecan kaynağıdır.

Futbol’un ç ok boyutu
Futbol ma�  yapmanın ötesinde kültürleri, coğrafyaları, ülkeleri, � ehirleri, mahalleleri, cinsiyetleri, ya� ları birle� ti en 
bir heyecanın dı� a vurumdaki mutluluğu ve co� kunun ifadesidir. Futbol sadece bir ma�  değil, kendini bir � eye ait 
hissetmek duygusudur.. Birlikte davranmanın cazibesi gibi duygulardır. Ma�  bir sonu� tur ve sonuca giden süre�  
ise uzun bir yolculuktur. Aidiyet duygusu ile sonuca ula� ma yolculuğu i� inde bir� ok detayı ta� ımaktadır. Giydiğiniz 
formadan, dinlediğiniz müziğe, ta� ıdığınız � antadan, okuduğunuz dergilere, sohbetlere, i� tiğiniz biradan, sevdiğiniz 
renge ve daha bir� ok detaya... Detaylar futbolun kurgusunu olu� turmakta ve bu kurgu stadyumun olu� umunu 
sağlamaktadır. Bu anlamda değerlendirildiğinde STADYUMLAR SADECE SAHA DEĞİLDİR...

Resim 1: Dağlı Ailesi Wembley Stadyumu Önünde Resim 2: Wembley Stadyumu
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Ha� a futbolun ülkelerin kimliği durumuna geldiği göz önünde bulundurulursa (Brezilya - Geni�  kumsalları, 
kahvesi, sambası, ve futbolu, Arjantin - Askeri darbeleri, ekonomik krizleri ve futbolu, Afrika - Yağmur ormanları, 
safarisi, yoksulluğu ve futbolu, Japonya - Samurayları, gelenekleri, teknolojisi ve futbolu, Almanya - Endüstrisi, 
birası, ve futbolu ile anılmakta) stadyumlar da ülkeler ve kentler i� in birer kimlik elemanı durumuna gelmektedir.

Norman Foster
Bugün 75 ya� ında olan ama yüksek teknoloji gerekti en modern yapıların ruhu gen�  İngiliz mimarı Norman Foster 
ve � irketi Foster&Partners. 1983’den itiba en topladığı ödüllerle 1990da Sör ünvanını, 1999 yılında da mimarlığın 
Oskarı sayılan Pritzker ödülünü kazanmı� tı . Londra, Berlin ve Singapur ofislerinde 500 den fazla � alı� anıyla, 
New York’un yeni ikiz kulelerinden yeni Wembley stadyumuna, Kazakistan’daki Barı�  ve Uzla� ı sarayından (bir 
Türk � irketiyle ortak proje), Hong Kong ve Londra havaalanlarına kadar yüzlerce önemli i� e imza atan mimar ve 
mimarlık � irketinin en önemli özellikleri yüksek teknolojili yapı elemanlarıyla, i�  mekanları kolonlarla bölmeden 
ferah, aydınlık ve � evre dostu tasarımlardır. Bunlardan biri Wembley Stadyumu. Stadyumlar Mimari değerdir...

Dünya Mimarlık Literatürüne Girmi�  bir Eser: Wembley Stadyumu
Ya� amımda bir� ok � ehirde bir� ok stadyum ziyaretim oldu. En son durağım ise 2009 Chelsea – Manchester 
United arasındaki FA Community Shield kupa ma� ı ve Yeni Wembley Stadyumu oldu. Bilindiği gibi 80 yıllık 
tarihi boyunca eski Stadyum, 1948 Olimpiyatları, 1966 Dünya Kupası ve 1985’de düzenelenen Live Aid konseri 
gibi organizasyonlarla İngiltere’nin en ünlü spor ve eğlence mekanıydı. İnsanların kalplerinde ve hafı alarında 
derin izler bırakmı�  bir stadyumdu. 90 bin ki� ilik kapasitesiyle 2007’de hizmete giren yeni Wembley, miras� ısı 
olduğu stadyumun ünü üzerine dünyanın en dinamik stadyumu olma iddiasıyla planlandı. Konsepti, eski 
stadyumun ünlü ikiz beyaz kulelerinin yerini alan ve Londra’nın siluetin  yaptığı ikonik katkısıyla öne � ıkan 133 
metre yüksekliğindeki � elik kemerin yarattığ simgesel etkidir. Bu kemer aynı zamanda 7 bin tonluk � elik � atını  
kolonlara gereksinim duyulmadan ta� ınmasına da hizmet ediyor.

Londra’nın merkezinden Wembley stadyumuna doğru giderken stadyuma yakla� tığını da artık üst trenden 
gitmeye ba� lıyorsun. Trenin camlarından tutucu Londra mimarisi arasından aniden beyaz bir kemer yer 
yer algılanmaya ba� lıyor. Katı  tutucu kent silueti yanında bu kemerin yükseli� i beni � ok heyecanlandırmı� tı  
Trenden indiğimizde tek hedef vardı; adımlarımızla bize yava�  yava�  yakla� an o kemere ula� mak. Stadyum eski 
kent dokusuna binanın özelliğini ta� ıyan bir köprü ile bağlanmı� tı. Köprünü önündeki toplanma teraslarının, kot 
farklarının yarattığı dinamik tki kentin ek boyutlu kurgusuna yine bir tezat imaj yaratmı� tı

İ� e girildiğinde ise � atı panellerinin bazılarının hareketli olması; seyirci oturma alanlarının geni� liği ve kalitesi; 
tekerlekli sandalyeler i� in ayrılmı�  yerin geni� letilm si; ayrı dört tribün yerine bütüncül bir form i� inde tasarlanan 
3 katlı tribün geometrisiyle engelsiz seyir olanağı ve görü�  a� ısı sağlaması, seyircilerin konforunun tasarımda 
olduk� a ağırlıklı bir � ekilde dü� ünüldüğü algılanmaktadır. Etkili bir ma�  atmosferi yaratmak i� in seyircilerden 
� ıkacak ses düzeyini artırıcı akustik düzenlemelerin özellikle önemsendiği hemen farkedilmektedir. (Kupayı 
alırken “Blue is the colour” � arkısını söylerken kendimizi koroda � arkı söyleyen birer eleman olarak hissetmi� tik.  
Kısacası dı� ardan algılanan mimari formunun güzelliğine i� teki detaylarla yaratılan seyir keyfi eklenince anla� ılıyor 
ki stadyum mimarisi salt bir saha yaratmanın ötesindedir. Ve bu anlamda Wembley, “Efsanelerin Mekanı” olma 
ismini uzun süre daha korumayı ba� aracak gibi görünüyor.

Son söz...
Bu bağlamda bakıldığında bu kadar anlam ve önemi olan stadyumların ve mimari bir değer olan Wembley 
stadyumu bu dönem öğrencilerimiz ile yapacağımız teknik gezinin Londra ayağındaki mekanlar arasında yer 
almasına dikkat ettik Belki bir gün bizi de heyecanlandıracak bir stadyumumuz olur ve bir dünya kupasına ev 
sahipliği yapar. Adı ölümle değil sanatla-mimariyle anılan bir stadyum.
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Unutturulan Anlamlar e Salamis Bay Oteli 

U� ur Ula�  Da� lı
(Sayı 10, 04 Temmuz 2010)

Bugün sayfamı 1970’li yılların dünya mimarisine adını yazdırmı� , yakın ge� mi� imizde anlamsız bir deği� im / 
dönü� üm / yıkım ya� amı� , karakteri etkilenmi� , kimliği yok edilmi�  bir binaya, yanıba� ımızdaki, ha� a özgün 
kimliğini unuttuğumuz bir bin ya yer vermek isti orum... Salamis Bay Oteli’ne...

Mimaride � okca tar� � tığımız kavramların ba� ında deği� im, dönü� üm, yıkım kavramları yer almaktadır. 
Binayı dönü� türmek her � ekliyle “örgütsel” bir eylemdir. İster ilave yapın, ister yıkın; binayı belirli bir � ekilde 
dönü� türdüğünüz an, i� inde bir� ok katmanı olan tüm ili� kilere de müdahalede bulunmu�  oluyorsunuz. 
Bir� ok anlamı olan binaya – kurguya - müdahalede ise kurgu kendi kar� ıt denge gücünü olu� turması 
gerekmektedir. Bu da kurgulayanın ama� larını - kurgunun nasıl olu� tuğunu, i� sel mantığının, hedeflediği
gü�  dengesinin ne olduğunu v.s. -incelemeyi gerektiri .

Binanın mimarlarından İlker Kılı�  ile yıllar önce ger� ekle� ti diğim söyle� i sonrasında (1) Salamis bay 
Oteli’ne ait elde ettiği mimari öyküyü sizlerle payla� ma; tanımadığım aktörlerin hikayelerini sizlere 
aktarma dü� üncesi bana ayrı bir heyecan verdi. Bu öyküyü yazılı hale geti diğimde ise sonucunda “mi� li” 
bir öykünün tınıları or aya � ıkmı�  oldu.

Salamis Bay Oteli ve Mimarları – Aktörlerleri -
Projenin esas sorumlu mimarları Philippou Philippou, yani Philippou Karde� ler iken bungalowlar ve dı�  
alanları kapsayan bölümün tasarımı, Mimar Stavros Economou ait ARIBA Mimarlık Bürosuna aitti Proje 
ortaklığı, o dönem Kıbrıs’ın en büyük mimari büroları olarak bilinen bu iki büroya ai��

Aktör 1
Birinci aktörümüz, ya� lı, tecrübeli, ada mimarisi ile � evreye ve özellikle kıyıların / sahillerin korunması 
konularına yönelik duyarlı Mimar Stavros’tur. Proje ortağı Philippou Karde� lerin � alı� malarını genelde 
espirili bir ele� tiri � er� evesinde değerlendirir, onları � ok ba� arılı ama ti ari mimarlar / i� adamları olarak 
tanımlarmı� .

Resim1 ve Resim2: Kartpostallarda kalan Salamis Bay Otel’in orjinal hali  - Otelin son durumu: Modern bir binaya yapılan anlamsız eklemeler
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Aktör 2 ve 3
Philippou karde� lerden biri İngiltere’de, diğeri ise Yunanistan’da eğitim görmü�  olmalarına rağmen o dönemde 
modern akımın mimarları olarak ortak bir mimari � izgi yakalamı� lar. Lefk � a’nın Grivas Digenis Caddesinde 
yer alan bürolarının tamamen cam olan zemin katını  modern akıma ait tasarımları Kıbrıs halkına yaymak 
i� in özellikle İtalya’dan ithal e�� leri modern ev ve büro e� yalarının te� hir ve sa� � ı i� inde kullanmı� lar ve o 
dönemde kendilerine böyle bir de misyon yüklemi� ler.

1973 yılında Kıbrıs’ın en büyük ve en prestijli projesi olan Kıbrıs Bakanlık Binaları Uluslararası Mimarlık 
Yarı� masını, İngiltere’den bir firma ile ortak olarak, Phillippou Karde� lerin kazanmasını, Makarios’un yakın 
akrabası oldukları � eklinde yorumlayanlar da olmu� .

Projenin Tasarım Süreci
Salamis Bay Oteli i� in olu� turulan 4 ki� ilik ekip, projeyi 2-3 ay gibi kısa bir sürede, yoğun � alı� ma ile 
ger� ekle� tirm � , bungalovlar ile diskotek bölümünün uygulaması ise yakla� ık bir yıl kadar sürmü� .

Adaya gelen turist sayısının birka�  yılda olduk� a bir ar� �  gösteren bu dönemde, tesislerin planlanması ve 
in� ası konusunda yerli mimarların / mimarlık bürolarının yeterliliği / yetersizliği bir tar� � ma konusu iken bu 
zeminde aynı dönemde ger� ekle� tirilme te olan Salamis Bay ile Amathus Oteli’nin projeleri ciddi ve özel 
bir rekabet olu� turmu� . Bu bağlamda Salamis Bay Kıbrıslı mimarlar, Amathus ise Yeni Zelandalı mimarlar 
tarafından projelendirilmi� . Böylece o dönem � alı� ma grubu büyük bir gururla, Salamis Bay’ın her yönüyle 
yerli, Kıbrıslı olduğunu, Amathus’un ise her yönüyle yabancı olduğunu vurgulamaktaymı� lar.

Otelin ana blokları dı�  ülkelerden gelecek turistler i� in, bungalovlar ise daha � ok, ailece arabalarıyla tati  
yapabilecek i�  turizm i� in tasarlanmı� . Salamis Bay Oteli’nin ana hedefi i�  turizm ile dı�  turizmin, yabancılarla 
yerlilerin bulu� acağı ve kayna� acağı bir ortam yaratmakmı� . Ayrıca bu projeye Kıbrıs adasındaki turizmin, 
konukseverlik – misafirp rverlik, temelinde geli� mesine öncülük edecek bir anlam da yüklemi� ler. Diskotek 
ise i�  ve dı�  turistlerin bulu� masının odak noktası olarak nitelendirilmi�  ve planlanmı� tı. Salamis Bay Otelinin 
devreye konmadan isim yapması ve popularite kazanması, bu anlayı� ın benimsenmi�  olmasındanmı� .

Projenin konseptind ki tonozların Salamis Harabeleri’ndeki tonozlardan esinlenerek ve onlara “atı a 
bulunmak” amacıyla eklenmesinin de tarihi bir anlamı olduğu vurgulanmaktaymı� .

Otelin Son Durumu
Otele deği� im(!) yapıldığı dönemde tasarımı � öyle a� ıklamı� tı: “…Salamis Bay Otel’de � imdi artık bir� ok 
yenilik var. Otelin basık ve havasız lobisi tarihe karı� mı�  durumda. Gayet geni�  ve � ok ferah bir ortam 
haline getirilen yeni lobi, buram buram Akdeniz kültürünü yansıtan mimari anlayı� la yeniden düzenlenmi� , 
denizle i�  i� e bir görüntü arz ediyor… Casino, Salamis harabelerini � ağrı� tı an mimariyle yapılan sütun ve 
heykellerle süslenmi� … Yeni mimarisi ile otel, turiste özgür bir ya� am tarzı sunuyor…”

Dü� ünceler ve Sorular...
Malsahibi deği� ik bir bina yapma hedefind yseydi neden farklı bir yerde yeni bir in� aat ger� ekle� tirmedi  
Tonozlu yapısı ve özgün mimari karakteri ile dünya mimarisi literatürüne girmi�  bu yapıya i� inde ta� ıdığı tüm 
anlamları silerek neden müdahale edildi?

Salamis Bay Oteli’ne, yeni kullanıcılarla birlikte bugünün ihti a� larına cevap verebilmek i� in bir takım 
ilaveye gereksinim duyulması, zaman süreci gözönünde bulundurulduğundan rasyonel bir ger� ek olarak 
tanımlanabilir. Fakat bugünün ihti a� larına cevap verebilmek i� in mimari konseptine ciddi bir � ekilde 
saldırıda bulunmak ve binanın mimari dü� üncesini deği� tirmek eti  bir anlayı�  değildir. Binanın ana mimari 
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elemanlarından tonozun, ortadan kaldırılması (Kilise mimarisi olduğu i� in – ki tonozun farklı mimari anlamları 
vardır - kaldırıldığı o dönemde kulağımıza gelmi� ti) bina ormunun ana mimari yakla� ımını yaralamı� � .

Son Söz
Korumacılık sadece tarihi binalar üzerinde değil � ehrin simgesi durumundaki mimari değeri olan � ağda�  
tüm yapılar i� in söz konusudur. Salamis Bay Oteli, 1970’li yıllarda kırsal alanlarla Gazimağusa kentinin
birle� tiği bir noktada � ağda�  bir simge durumundaydı. Şimdi kimliğini kaybetmi�  bir � ekilde � ehrin bir 
kö� esinde ya� am bulmaya � alı� ıyor. Bina üzerine yapılan müdahale sonucunda, Bina kompleksi arasında 
hi� bir dil bütünlüğü bulunmamakta, anlamsız gereksiz detaylarla abartıla a gidilmi� ti . 1960’lı yılların “less 
is more -az � oktur” felsefesi doğrultusunda yapılan bina ger� ekten yalınlığın güzelliğini ta� ımaktaydı. Ancak 
� u anda karma� anın kötü bir � eli� kisi ile kar� ı kar� ıyadır.

Notlar
(1) Salamis Bay Otel’inin ge� mi�  öyküsüne ait bilgiler, 1999 yılında İlker Kılı�  ile ger� ekle� tiridiğim sohbet sonucuna 
dayanmaktadır.
(2) Sözkonusu haber, Dilek Çetereisi tarafından 2 Ağu tos 1999 tarihinde Kıbrıs gazetesinde yayınlanmı� tı
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Koç Müzesinin Dü� ündürdükleri... 

U� ur Ula�  Da� lı
(Sayı 11, 18 Temmuz 2010)

Bazen binalar mimarları ile anılırken bazen de ger� ekle� mesi i� in ilk dü� ünceyi ortaya koyan mal sahipleri 
ile anılmaktadır. İ� te böyle bir bina ve ayrıca benim ge� mi�  ile geleceğimi sorgulamama etken olan bina. 

Ya� amımda ilk gittiği müze, Barbarlık Müzesi olmu� tu. Çocukluğumun ge� tiği dönemlerde � ok sevdiğim 
mahallemin arka sokağındaki bu “eve”, annemin beni yakla� tırmadığını; nedenini sorduğumda ise “sen 
kü� üksün öyle � eyleri anlamazsın!” deyip tar� � mayı kesip attığını tırlı orum.

İlkokulda birgün gezi var, dersler yapılmayacak diye bir haber almı�  ve sevinmi� tik. O gün bizi “gezi” adı 
altında o kabus gibi yere götürmü� lerdi. O ya� larda orasının, aslında bir müze olmadığını ve daha önceden 
yazılmı� , sonu gelmesin diye uğra� tıkları kötü bir oyunun par� ası olduğunu anlayacak durumda değildik. 
Gezi sonunda hepimiz hasta olmu�  ve kabuslar görmeye ba� lamı� tık. Heran “dü� manın” gelip kapımızı 
kıracağını dü� ünüp korktuğumuz � ok geceler olmu� tu. Yani � u anda kü� ük oğlumun ya� ında arkada� larımızla 
“bu müze” ortak korkularımızı olu� turmu� tu. Yıl 2010 yılı ve ben 43 ya� ındayım ve Barbarlık Müzesi hala 
daha var. Ama mutluyum; � ünkü iki oğlumun da ilk gördüğü müze, İstanbul’da Hali� e bakan geni�  bir alana 
yayılan “Rahmi Ko�  Müzesi” olmu� tu.

Resim 1: Ko�  Müzesi/ İstanbul ( http //lh4.ggpht.com)  Resim2: Ko�  Müzesi’nden manazaralar/İstanbul

Resim 3: Ko�  Müzesi’nden manazaralar/ İstanbul (http:// ww.
hasseyahatdergisi.com)
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Müzecilik konusundaki öncülük ve giri� imciliğinden dolayı Avrupa Müzeleri Konseyi Ödülünün “Museum Of 
the Year Award” sahibi Rahmi M. Ko� , olu� turduğu müzenin � ok yönlü ortamı ve etkinlikleri ile müzecilik 
anlayı� ına yepyeni bir boyut ve dinamizm getirm � ti . Rahmi Ko�  Müzesi ilk olarak 1994’te, Hali� ’in kıyısında 
yer alan Hasköy Piri Pa� a Mahallesi’ndeki tarihi Lengerhane Binası’nda kurulmu� tu. Zamanla sergi alanı dar 
gelmeye ba� layınca, Rahmi Ko�  Müzecilik ve Kültür Vakfı yeni arayı� lara gitmi� ; Müzenin kar� ısında harap 
halde Hali� ’e bakan Hasköy Tersanesi’ni satın almı� ; aslına sadık kalarak restore ettir � di. Toplam 11 bin 250 
metrekarelik kapalı alana sahip bu iki tarihi bina, � imdi, kendileri gibi tarih kokan koleksiyonlara ev sahipliği 
yapmaktadır.

Türkiye’nin sanayi ve teknoloji tarihini barındıran ilk ve tek müzesi olan bu binada maketler yanında orjinal 
sanayi üretiml rinin sergilenmesi de etkileyicidir. Bir sava�  u� ağının i� ine girip sesleri ile birlikte u� ağın kalkı� ını, 
ini� ini hissedebiliyor; ya da � e� af bir bula� ık makinesinin � alı� masını veya bir arabanın kesitinden tüm mekanik 
detaylarını öğrenebiliyor; eski arabaların görkemli detaylarını ve güzelliklerini de yakalayabiliyorsunuz. Binada, 
her bir mekanın, sergilendiği ürüne uyum sağlayacak � ekilde düzenlenmi�  olması mimari mekan anlayı� ına 
zenginlik getirm  dü� üncesini ortaya koymaktadır. Mekanlar, detaylar ve sergilenen ürünlerle bütünle� mi�  
ve müzecilikte � ok önemli olan yönlendirme - sirkülasyon ba� arı ile � özümlenmi� ; kısacası Ko�  Müzesi’nde 
mekanlar arasındaki ge� i� , süreklilik olduk� a ba� arılı bir � ekilde kugulanmı� tı .

“Ya� ayan” Bir Müze
Müze’de ayrıca, sanayinin geli� imini gösteren otomobil, gemi ve motorların yanı sıra, zeyti yağı 
imalathanesi, sandal atölyesi gibi ilgin�  bölümler de var. Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu ise, müzenin 
ilgin�  detaylarından biridir. Müzede, � ocuklar i� in özel bölümler de dü� ünülmü� . Hem eğitici, hem de 
eğlendiren bölümlerde, makinaların nasıl � alı� tığını örmek ve fizik den yleri yapmak mümkündür.

Bu müzeyi 2002 yılında, tüm ilkokul ve kolej hayatımda beraber okuduğumuz ve büyük oğlumla, oğlu akran 
olan ve İstanbul’da ya� ayan eski mahalle arkada� ım Berna tavsiye etmi� ti. Çünkü biz (Berna ile ben), ilk 
müze olarak Barbarlık müzesi ile tanı� mı� , ilkokul ve lise dönemimizde müzeciliğin ne olduğunu bu “kabus 
ev” sayesinde hep yanlı�  öğrenmi� tik. Ve Müzenin eğitici yanını � ok sonraları ke� fettm � tik. İki oğlumunda 
ya� amlarında tanı� tığı ilk müzenin “Rahmi Ko�  Müzesi” olmasından dolayı ve i� te bu yüzden oğlularımın 
“müze” kavramını eğlence ile bütünle� ti ebildiği i� in � u anda mutluyum.

Kaynakça

http:// ww.rmk-museum.org.tr/rmkvakifcalis.htm
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Mimari Birer De� er Olan Camilerimiz…

U� ur Ula�  Da� lı
(Sayı 12, 01 Ağustos 2010)

20 Temmuz etkinlikleri � er� evesinde basına Lefk � a Terminal bölgesine yapılacak Cami ve Külliye haberi 
bomba gibi oturmu� tu. Aslında daha önce de Lefk � a’da cami yapımı konusundaki duyumlar gündeme 
gelmi� ti. Bilimsel görü� lere inanmayan bir topluma zorla da bir� eyler aktarmanın zorunluluğunu bir görev 
olarak görerek o dönemde de bu konuyla bağlantılı bir yazı yazmı� tım ve � imdi yeniden bu habere bağlı 
mimari değerlendirme yapmak; bu bağlamda bu ha� a sayfamı bir bina değil, Kıbrıs’taki camilere ve 
olmayan mimarlarına(!) ayırmak istedim…

Kent Mekanları Kentliler İçindir
Demokrasi ve halkın katılımı i� i� e girmi�  kavramlardır. Yerel halkın kent yönetimi kararlarında etkin olarak 
rol alması i� inde bulunduğumuz yüzyılın ka� ınılmazlarındandır.. Halkın katılımı. Katılımcı demokrasi. Kent 
ve demokrasi… Üzücüdür ki toplumumuza bu kavramlar � ok uzak kalmakta ve buna bağlı kent mekanlarının 
kentliler i� in olduğu unutulmaktadır.

Kent yönetimlerinde, kente yapılacak her kamusal binanın aslında orada ya� ayanın yani kentlilerin görü� ü 
doğrultusunda � ekillenmesi gerektiğini nedense hi�  aklımıza geti emiyoruz. Nasıl ki aile biraraya gelip bu 
ev bize yeterli değil; kendimize daha büyük bir ev yapalım diye ortak karar alıyorsa; (yani ailenin reisi (!) ben 
yeni ev yapmaya karar verdim veya aile reisinin babası ben size bir ev yapıyorum sözü kabullenemeyecek 
bir yakla� ımsa) kent i� in yapılacak projeler de, kentliler ile birlikte belirlenmelidir. “Kent nasıl olmalıdır 
diye?” � alı� ma grupları olu� turulup kentin hem bilimsel anlamda kurgusu, hemde ya� ayanlarının ihti a� ları 
belirlenerek bir kent yaratılmalıdı .

Cami… Kentin tüm yapısını deği� ti ecek bir bina, sadece siyasilerin oturup karar verip yerini tespit 
edecekleri kadar basit bir olgu değildir. Kentin silü t ve fonksiyonun nasıl olacağının bilimsel yakla� ımlarla 
sunan kent plancıları, kentsel tasarım uzmanları, � ağda�  mimariye adını yazdırmı�  mimarların, kente gönül 
vermi�  kentda� ların beraber karar vereceği bir kurgudur.

Mahalle Camileri mi Yoksa Kent Camisi mi?
Şu anda etrafımızı saran cami � okluğuna bakıldığında aslında bunların Osmanlı kentlerinden kalma birer 
mahalle camisi dü� üncesi ile yapıldığı vurgulanabilir. Mahalle olgusu üzerine düzenlenmi� ; ü�  boyutlu, 
dinamik, bütünlüklü bir organizma olan; insanları, a� ık ve kapalı mekanları ile birlikte sosyal bir topluluk 
olan Osmanlı kentleri ve mahalleleri, tek bir aileymi�  gibi birbirine kenetlenmi� ; evleri ve sokakları birbirine 
mahremiyete girmeksizin kom� uluk ili� kilerinin kolayca yürütülmesini sağlayacak � ekilde yerle� tirilm � ti  
İ� te böyle kent kurgusunu olu� turan ve bir dönem ya� amın önemli bir par� ası olan mahalleler, genellikle bir 
caminin etrafında � ekillenmekteydi. Yani mahalle camilerinin kent kurgusu i� inde, tanımı kolayca yapılabilecek 
anlamları vardı. İ� inde ta� ıdıkları anlamların, siyasi değil sosyal yanı vardı. O, mahalleliyi biraraya toplayacak bir 
yapı idi. Mahalle camilerinin, mahalleyi tamamlayan mütevazi bir görünü� ü vardı. Örnek olarak, Arabahmet 
Cami verilebilir. O dönemde genel tasarımı i� inde evlerin mahremiyeti gözönünde bulundurularak minarenin 
yüksekliği, evlerin kurgusunu olu� turan i�  avluya görsel müdahalede bulunmayacak � ekilde ayarlanırdı. 
Mahalle camileri, tarihsel süre�  i� inde hi� bir zaman siyasi bir ama�  i� in kullanılmamı� lardı. Şu anda mahalle 
kavramının yok olmaya ba� ladığı kentlerimizde mahalle camilerininiz fonksiyonel olarak artı  bir anlam 
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ta� ımadığı gözlemlenmekle beraber yapılanların kent camileri olduğu dü� ünülebilir. Tüm KKTC’de toplam kent 
sayısının � ok üzerinde yapılan cami verilerine bağlı olarak da bu yakla� ım � ürütülmekte ve sonu� ta kar� ımıza 
tanımsız camiler � ıkmaktadır. Sonu�  olarak � u anda yapılan camilere, yok olan mahalleyi ve mahalleliyi de 
bir araya toplama gibi bir misyon yüklenemeyeceğine göre bir gü�  unsuru olarak her tara� an(!) algılanacak 
� ekilde bir röper noktası yaratma ve anlamı yüklenmeye � alı� ılmaktadır.

Nasıl bir Mimari?
Olaya bir ba� ka a� ıdan bakıldığında, eğer fonksiyonu değil de kentin gücünü simgeleyecek bir yapı yapmak 
isteniyorsa 1500 yıllarından kalmı�  binaların kötü mimari taklitleri yapılmasının rasyonel olmayacağı da 
vurgulanabilir. Yeni � ağda�  malzeme ile 2010 yılını vurgulayan bugünü ha� a yarını ifadelendiren mimari 
yakla� ımları ile her tara� an algılanacak bir gü�  yaratmak da mümkündür. Şu anda Kuzey Kıbrıs’ta yapılan 
camilerde Osmanlı döneminde yapılan cami mimari forum geleneğinin kötü bir taklit� ilikle sürdürüldüğünü 
yani, malzeme, teknik geli� im ve deği� ime inat bir kemikle� me ile varolan formun dı� ına ta� mayı 
saygısızlık olarak belleyen bir sosyolojik boyut olduğunu ve neredeyse her tara� a mimari değeri olmayan 
camikonduların yapıldığını gözlemlemekteyiz. (1)

Resim 1: Fazıl Osman Pa� a Cami

Resim 2: TBMM Cami Genel Görünümü- Ge� mi� in modern anlamda yorumlanmasına 
bir örnek (Mimar-Behruz Çinici)
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Bir� ok ara� tırmacı yazar ve mimar, minarelerin ve kubbelerin � ağda�  cami mimarisi i� in gerekli olmadığını 
vurguluyor. Ünlü Mimar Behruz Çinici ise, camilerin hala kubbeli ve minareli yapılmasının � ağda�  mimariye 
ve islama da uygun olmadığını söylemektedir. “Minare İslamın değil, Suriyeli Hıristi anların � an kulelerinden 
bize ge� en bir mimari elemandır. Ezan i� in yüksek� e bir yer yeterlidir. Günümüzde ezan duyurulması 
i� in daha � ağda�  teknolojik ara� lar varken hala 2-3 � erefeli minareler yapmak komiklikten öteye bir � ey 
değildir” diye vurgulamaktadır. (2) İ� te bu bağlamda camilerin, gerek tasarım gerekse sosyal olgu a� ısından 
bakıldığında anlamsızlığının karma� ası yanında i� inde ta� ıdığı ciddi problemler de söz konusudur.

Camilerdeki Teknik Problemler
Yasalarımıza göre, KTMMOB’den vizelenmemi�  hi� bir proje, (sadece devlet yapıları dı� ında) Kuzey Kıbrıs 
sınırları i� inde in� a edilemez. Camiler, Vakıfla a bağlı yapılar olduğuna göre izinsiz yapılması mümkün 
değil iken camilerin izinsiz belli bir a� amaya kadar yaptırılması oldukca dü� ündürücü ve üzücüdür. Yani 
Türkiye’den projesi hazır getirilen yapı (-ki bu hi� bir mimari yakla� ıma uymayan bir tutumdur), yer analizi 
yapılmadan, statik ve dinamik hesaplarının Kıbrıs’a göre kontrolü yapılmadan, tüm deprem yönetmeliklerini 
altüst edecek � ekilde in� a edilmesi � evre a� ısından tehlikeli bir boyutu ortaya koymaktadır. Hele de 
Türkiye’de sürekli rüzgarlarla birlikte yıkılan onlarca minare ve 17 ağustos depreminde bir� ok ki� inin bu 
yüzden öldüğü (e� imin doktor arkada� ı Abdülkerim de minarinin evin üzerine yıkılmasından ölmü� tü!) 
gözönünde bulundurulursa ve minaresi(!) belli yerlerden algılansın diye hi� bir mühendislik kontrolu 
yapılmadan yükseltilen camilerimizde tehlike bir o kadar daha artmaktadır. Bir anıt yapısı olarak Anıtlar 
Yüksek Kurulu’ndan, ayrıca � evreye katkısı değerlendirilmesi i� in Çevre Dairesi’nden görü� ü alınması 
gereken bu yapıların sahibi konumundaki Vakıflar İdaresi’nin bir� ok yönetmelik ve yasayı � iğnemi�  olması 
kenti olumsuz önde etkilemekte ve etkileyecekti .

Son Söz
Zaman i� inde sosyal ya� antının doğal deği� im ile bina ihti a� larındaki istemler de deği� mi� ti ve hala daha 
deği� mektedir. Sosyal yapısı gözönünde bulundurulmadan, kent kullanıcılarının ihti a� ları ger� ekci bir 
yakla� ımla belirlenmeden kent i� in yapılan her yapının aslında kente bir katkısı olacağı yerde ya� ayan 
organizmaya gereksiz ve tanımsız bir ekleme yapmak olacağı ger� eği sözkonusudur. Kısacası bugün 
i� inde bulunduğumuz yüzyılda malzeme, teknoloji, bilimsel birikim ve küresel – bölgesel mimari felsefe 
ve fonksiyona ait anlamsal konsept ile bütünle� tirilmeden yapılan ve mimari değeri olmayan camilerin, 
bölge insanları i� in mi in� a edildiği yoksa bölge insanlarına rağmen belli bir siyasetin sonucu olarak mı in� a 
edildiği? sorusunun ku� kusuz cevabı a� ık ve ne�� .

Kaynakça
(1) vandalmimar,07.06.200812:29~27.03.200904:46) http:// ww.itusozluk.com/goster.php/modern+cami
(2) http:// ww.yapi.com.tr/Haberler/haber_Detay_45971.html

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest148

Saray Otel ve İçindeki Derin Tar� � malar 

U� ur Ula�  Da� lı
(Sayı 13, 15 Ağustos 2010)

Mimarlık öyle zengin bir disiplindir ki bir binanın özelliklerini ara� tırır en fiziki yapısının dı� ına � ıkabiliyor; 
toplumsal, siyasi anlamları ile kar� ı kar� ıya kalabiliyorsunuz. Çocukluğumun ge� tiği ve unuttuğum bir� ok 
anıyı i� inde barındırdığına inandığım Sarayönü ve ona yukarılardan bakan Saray Otel… Nostaljik bir yakla� ım 
i� inde bugünkü sayfamı Saray Otel ve mimarına ayırmayı dü� ündüğümde kendimi ge� mi� te ya� anan 
toplumsal tar� � maların i� inde bulacağımı hi�  dü� ünmemi� tim. Okuduğum kaynaklarla öyle tar� � malara 
tanık oldum ki aslında Saray Otel’in, ölü doğmu�  � ocuk misali bir bina olduğunu acı � ekilde hissetti

Mimari Kimli� i
1958 -1962 yılları arasında in� a edilen, Kıbrıslı Türklere ait ilk otel olan Evkaf oteli - Saray Otel, Lefk � a 
Suri� i’nin hala daha en yüksek binası olma özelliğini ta� ıyor. (1963-1974) yılları arasında bir� ok kez restore 
edilmi�  bina (1) 1963’de mevzi, Sivil Savunma, hastane, gö� men barınağı olarak da kullanılmı� tı .

Türkiye’nin bir dönem en önemli mimarlarından Sedat Hakkı Eldem’in öğrencilerinden Türkiyeli Mimar 
Demirta�  Kam� ıl tarafından ger� ekle� tirilen yapının, tasarım itibariyle yalın, gösteri� siz fakat nitelikli 
kütlesi, rasyonel mimarisi ve i� levsel plan � eması ile 20. yüzyıl uluslararası üslubun Kıbrıs Türkler’ine ait ilk 
örneklerinden olduğu söylenebilir. Yalın geometrik formu, düz � atısı, sade ve net i�  mekânları, süslemeden 
arınmı�  detayları, o dönemine yeni teknoloji ve malzemelerin benimsendiği mimari bir dille, modern 
esteti e örnek bir binadır. Manzara, iklim, konumlanma gibi tasarım girdileri gözönünde bulundurulmayan, 
bulunduğu “yer” ile bütünle� meyerek soyut bir ili� ki kuran, yalın kütle bi� imlenmesi, dengeli plan ve 
cephe organizasyonu, i� levin gerekti diği bi� imde kurulmu�  strüktür sistemi, sade cephe elemanları ile 
modern mimarinin uluslararası üslubuna göndermeler yapmaktadır. İ� levsel olarak bir koridor üzerine 
� izgisel olarak dizilmi�  oda birimleri, yatay bir vurgu � eklinde ön cephede, yalın olarak hissettiril � ti . Yan 
cephelerde ise dominant eleman olan, dönemin otel mimarisi karakteristiğini yansıtan “petek pencere 
düzeni”, ta�  kaplı sağır duvarlar birer önemli mimari öğelerdir.(2) Tasarlandığı dönemin evrensel mimari 
izlerini ta� ıyan ve Sarayönü meydanında heykelimsi bir simge durumuna gelmi�  otel, bölünmü�  Lefk � a’nın 
bütünün algılanacağı tek nokta olan bir roof-bar’a da sahipti .

Resim 1: Sarayönü Otel kartpostalı
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Otelle Ilgili Tar� � malar
1959, temel atma töreninde Evkaf Yüksek Komisyon Ba� kanı Dr.Fazıl Kü� ük binanın toplumsal önemini 
� öyle vurgulamı� tı: “Biz Kıbrıslı Türkler olarak bugün kalkınma ve bu adada üzerinde ya� ama hakkına sahip 
kimseler olduğumuzu ispat edebilecek… bir eserimizin temellerini atmakla bahti arız. Cemaatlar lafla değil, 
gösterecekleri ve gösterdikleri medeniyet eserleri ile… milletler arasında yer aldıklarından � üphe yoktur. 
Öteden beri biz cemaat olarak yanıba� ımızdaki unsurların değil dünya milletleri ile her sahada rekabet 
edebilecek kudret ve seviyede olduğumuzu iddia ediyor…” (3) Buna benzer uzun süslü a� ıklama aslında 
toplumu � ok da tatmin etmemi� ti. Ger� i arada Saray Otel’in yapımının heyecan verdiğini vurgulayanlar 
da vardı: “…bizden daha iyi � eyleri görebilmek i� in Uzun Yol’a giderdik, yani Rum tarafına, bugünkü Ledra 
Street’e... Lokmacı’nın oradan ge� erdik ve Hisar’a kadar, o yolun i� erisinde volta atardık...Yeni binaları 
görürdük, özlem duyardık, bizim bölgemizde de niye olmasın diye ama bu kinli bir özlem değildi, biz 
niye olamıyoruz diyeydi... Ha� a bazan zenginlerimize i� imizden kızardık, ni� in yapmazlar diye... Ve bu 
Saray Otel’in yapılı� ı bize heyecan vermi� ti... Ha� a o dı� ındaki kü� ücük mozaiklerin Rum tarafında bile 
olmayı� ından gurur duyardık!” (4) Ancak bu gibi dü� üncelerin yanında 1960–1962 yılları arasında Kıbrıs’ta 
yayınlanan muhalif Cumhuriyet gazetesi,(5) Otelin yapımındaki problemleri vurgulayarak toplumun önüne 
ger� ekleri sunma konusunda bir misyon edinmi� ti. Gazete bir yazısında konuyu � öyle ele� tirm � ti: “Lefk � a 
Atatürk Meydan’ında “Turistik Evkaf Oteli” ismi altında dikilmekte olan ucube bina “plansız, programsız, 
prensipsiz” icraatın harika bir numunesidir. Biz Türk semtinde bir “Turistik Otele” ihti a�  olmadığını iddia 
etmiyoruz. Bizim üzerinde durmak istediğimiz nokta,”Turistik Otelin”, sırf bir gösteri�  uğruna en uygunsuz 
� artlarla en uygunsuz yere in� a edilmi�  olmasıdır. Bu in� aat o kadar uygunsuz yere ... hesapsız � ekilde in� a 
edilmi� tir ki, ... “otele gelecek turistler i� in bir otoparka ihti a�  vardır” iddiası ile Sarayönü Camisi ile Cami 
avlusundaki yeni in� a edilmi�  dükkanların yıkılmasına karar verilmi� ti . Sarayönü Camisi Lefk � a’daki en 
güzel Türk eserlerinden biridir. Bunun yıkılması, en azından, Kıbrıs’taki Türk ... medeniyetini isbat eden 
belli ba� lı delillerden birini kendi ellerimizle imha etmek demekti . Diğer tara� an yıkılmasına karar verilen 
dükkanlar ancak ü� -be�  sene evvel in� a edilmi� ti ve bugünkü � ekli ile hi�  bir masraf yapılmaksızın Evkafa 
senede iki bin lira kadar bir gelir getirme teydi. Acaba yapılan otel yıkılacak olan dükkanların geti diği 
kadar safi bir gelir geti ecek midir? Evkafı ve dolayısıyle cemaatımızı, gelecek nesillerin dahi ödemekle 
kapatamıyacağı, yüzbinlerce liralık borcun altına sokarak giri� ilen böyle aksak icraat kar� ısında cemaatimizin
ne zaman “yeter artık” di eceğini merakla bekliyoruz.”

Bir ba� ka yazıda, “...Evkaf Otel’ine bugüne kadar 255 bin lira harcanmı� tı . Geriye kalan kısmın tamamlanması 
i� in 78 bin liraya daha ihti a�  vardır... Uzun zaman halk arasında dedikodular yapıldı, ho� nutsuzluklar ba�  
gösterdi. Cemaatın parası verimsiz i� lere yatırılı or, bo�  yere israf ediliyor dendi... Evet Denkta�  iti af ediyor! 
Ü� yüzotuzü� bin liraya mal olacak Evkaf otelini icar edecek kimse bulunmadı... Devlet Deniz Yolları, Hava 
Yolları gibi müesseseler imdada ye� � sin... Ya ye� � mezse, ye� � mezse o zaman ü� yüzotuzü� bin liralık oteli ne 
yaparız?...” Diğer bir yazıda ise, “Türk Cemaat Meclisinde ... özel bir toplantı yapılmı� tı ... toplantıda söz alan 
Cemaat Meclisi Ba� kanı Rauf Denkta�  Otelin icarıyle ilgili � alı� malar hakkında izahat vermi� ti . Verilen izahata 
göre bir İsrail firması Oteli icar etmek teklifde bulunmu� tur. Bu teklife göre ... bazı ilaveler yapıldıktan ve 
tahminen £72,000’lık mobilya temin edildikten sonra Oteli altı yıl kirasız i� letecek, bu müddet zarfında � ayet 
kar temin ederse bu karın ü� teikisini Evkafa verecek ve bunu takip edecek olan ikinci altı yıl zarfında ise Otel 
i� in senede £12,000 kira ödeyecekti ... £340,000’ya mal olacağı hesaplanan Evkaf Oteli’nin sermayesinin faizini 
bile kar� ılamıyan bu icar teklifi  İcra Organı üyelerinden bazılarının “aman bu mü� teriyi olsun ka� ırmıyalım” 
� eklindeki telkinlerine rağmen... reddedilmi� ti ... ve Otelin, Türk müte� ebbislerden kurulacak bir otelcilik 
� irketin  ... kiralanmasına ve böyle bir � irketin kurulmasına fı sat verilmesi i� in bir ay daha beklenmesine 
karar verilmi� ti ...” İ� te böyle tar� � malı bir süre�  i� inde otel, 1963 – 1975 döneminde elde edilecek net 
i� letme karının belli oranlarında ödenecek bir kira kar� ılığında Saray Otel ltd. � irketin  kiralanmı� tı . Ancak 
1963 olaylarının � ıkması ile � irket Oteli � alı� tı amamı�  kira ödeyememi� ti . Sonu�  olarak 1969 yılında Vakıfla  
İdaresi tarafından s tın alına ak, i� le� lmesine ba� la� lmı� � r.
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Son Söz
İlk Türk Hafif Müziği grubumuz Ahmet Belevi Triosu’na,(6) yıllarca gazete bayiliği, kitap kırtasiye, konfeksiyon 
ve hesap makineleri acenteliği yapan Hazım Remzi’ye,(7) 1972’de Lefk � a Uluslararası Havaalanı’ndan gelen; 
Ledra Palas Barikatı nda muhte� em bir kalabalık ile kar� ılanan Türkan Şoray i� in verilen resepsiyona(8), Tarık 
Akan ve Esir Hayat filimi � ekimlerine, bir� ok farklı siyasi söylemlere ev sahipliği; ayrıca Kıbrıs Türkler’inin 
önemli kurumu KTHY’nın ana ofis binası ile uzun yıllar kom� uluk yapmı�  binanın i� letmesi hala tar� � ılmakta 
ve son olarak Ba� bakan İrsen Kü� ük’ün “Vakıfla ’a ait otellerin verimliliği tar� � ılmakta, Saray Otel’in casino 
ve barından alınan kiraya kar� ın yılda bir milyon TL zarar edilmektedir… Talimatını verdim derhal ihaleye 
� ıkılacak. Saray Otel kiralanacak”(9) � eklindeki a� ıklaması, ölü doğan bebeği kurtaramadığımızı gösteriyor.

Kaynakça
(1) Besim, D. et al (2010) Postmodernist Hotel-Casino Complexes in Northern Cyprus,
(27:1) 103-123 Metu. Jfa 2010/1
(2) Sava� ır, G., Ultav, (2009), Z. Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Mimarlık Dergisi, Kasım/Aralık.
(3) Altan, H., M. (1986), Belgelerle Kıbrıs Türk Vakıflar arihi, Kıbrıs Vakıf İdareleri Yayınları, s.114
(4) Uludağ, S. (3 Kasım 2005) Rahmi Özan ile Söyle� i, Yeraltı Notları, enidüzen Gazetesi
(5) Karafi tan, T., Cumhuriyet, Ate�  Basımevi
(6) Www_Kktcmuzik_Com
(7) İsmet İnönü Ve Kıbrıslı Misafirleri, Mehm t Hacıarif, Star Gazetesi
(8) Hacıarif, M., Türkan Şoray’ın Kıbrıs’a Geli� i, Star Gazetesi
(9) Havadis Gazetesi, 2010-07-06
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Sanaa Mimarlık Stüdyosu
U� ur Ula�  Da� lı

(Sayı 14, 5 Eylül 2010)

Konuk Yazar: Kemal Kasapo� lu

Japon mimarlar Kazuyo Sejima ve Ryue Nishizawa’nın 1995 yılında bir araya gelerek olu� turdukları ve 
Tokyo’da faaliyet gösteren SANAA Mimarlık Stüdyosu (Sejima and Nishizawa and Associates), Japonya ve 
tüm dünyada � ığır a� an projelere imza atı or. Bu projelerden bazıları, Lozan’daki “Rolex Learning Center” 
(Rolex Eğitim Merkezi), Ohio, Toledo’daki “Toledo Museum of Art’s Glass Pavilion (Toledo Sanat Müzesi, 
Cam Pavyonu), New York’taki “New Museum of Contemporary Art” (Yeni Çağda�  Sanatlar Müzesi), 
Londra’daki “Serpentine Pavilion” (Serpentine Galerisi Pavyonu), Tokyo Omotesando’daki Christian Dior 
Binası, Japonya Kanzawa’da “21st Century Museum of Contemporary Arts” (21. Yüzyıl Çağda�  Sanatlar 
Müzesi) ve Japonya Nagano’da “O-Museum” (O-Müzesi). 1956’da Japonya’da doğan Kazuyo Sejima, Japan 
Women’s University’de mimarlık eğitimini tamamlar ve dünyaca ünlü Japon mimar Toyo Ito’nun ofisinde
� alı� maya ba� lar. Buradaki � alı� malarının ardından 1987’de kendi ofisini a� an Kazuyo Sejima 1992’de (Japon 
Mimarlık Enstitüsü) tarafınd n Japonya’da yılın gen�  mimarı se� ilir. Bu güne kadar � e� itli üniversitelerde 
öğretim görevliliği yapmı� tı . Bunlar arasında Princeron University, Polytechnique de Lausanne, Tama Art 
University ve Keio University sayılabilir.

SANAA Mimarlık Stüdyosu’nun diğer partneri Ryue Nishizawa 1966 yılında Japonya’da doğmu�  ve mimarlık 
eğitimini “master” derecesi ile birlikte Yokohama Nation l University’de tamamlamı� tı . Ryue Nishizawa 
kendi ofisini 1997 yılında kurar. Bununla birlikte Yokohama National Universite’de “Profesör” olarak eğitim
de vermektedir.

Mimarlık Dünyasının Nobeli “Pritzker Ödülü”

SANAA’da birlikte � alı� an Kazuyo Sejima ve Ryue Nishizawa, Nagano’daki O-Müzesi ve Kanazawa’daki 21. 
Yüzyıl Çağda�  Sanatlar Müzesi projelerinden dolayı 2010 yılında dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden 
olan Pritzker Ödülüne layık görüldü. Amacı ön sezileri ve sorumluluk bilinciyle topluma ve mimarlığa 

Resim 1: Rolex Eğitim Mer ezi
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anlamlı katkılar sağlayan mimarları onurlandırmak olan Pritzker mimarlık ödülü, Hyatt Vakfı tarafından
1979 yılından beridir her yıl veriliyor. Hyatt Vakfı nın kurucusu Pritzker ailesi, dünyanın dört bir yanında 
Hyatt Otelleri’ni geli� tirme � abalarından kaynaklanan, binalara olan büyük ilgileri ve mimarlığın yaratıcı bir 
� alı� ma olmasına ragmen Nobel Ödüllerine dahil edilmemesinden dolayı mimarlık alanını se� mi� .

Prosedürler uluslararası jüri tarafından gizli oylama ve müzakere ile yapılan bir final se� kisi ile Nobel 
Ödülleri’nden örnek alınarak düzenlendi. Ödül i� in her yıl sürekli olarak dünyanın dört bir yanından yüzlerce 
aday arasından eleme yapılıyor. Kazuyo Sejima ve Ryue Nishizawa birlikte ger� ekle� ti dikleri projelerden 
dolayı daha bir � ok prestijli ödüle layık görülmü� lerdir. 2002 yılında “American Academy of Arts and Le� ers” 
tarafından verilen Arnold Brunner Anı Madalyası, 2004 yılında 9. Uluslararası Venedik Bienalindeki Mimarlık 
sergisinde kazandıkları Altın Aslan, 2006’da Japon Mimarlık Enstitüsü tarafından verilen “Tasarım Ödülü”, 
2007’de Berlin Sanat Akademisi tarafından erilen “Kunstpreis Berlin of 2007” bu ödüllerden bazılarıdır.

İkili ayrıca hak etmi�  oldukları uluslararası ba� arıları sayesinde, ger� ekle� tirm �  oldukları projelerini 
Birle� ik Devletler ve Avrupa’nın � e� itli yerlerinde sergileme imkanı bulmu�  ayrıca dünyanın önde gelen 
üniversitelerinde de misafir öğ etim örevlisi olarak da bulunmu� lardır.

Rolex E� itim Mer ezi
Teknoloji, mühendislik ve mimarlık alanlarında Avrupanın en önde gelen ara� tırma ve uygulama merkezi 
olan “the Ecole Polytechnique Federale de Lausanne” tarafından ger� ekle� tirilm �  yarı� ma sonucunda, 
SANAA’nın kazanmı�  olduğu, bütünüyle kampüs ya� amına, öğrencilere ve halka adanmı�  bir yapı. Sabah 
erken saatlerden gece yarısına kadar ya� amı i� erisinde barındıran Rolex Eğitim Merkezi, cafe, restaurant, 
kitap sa� � ı, kütüphane, ara� tırma alanları, ofisler e � alı� ma atölyeleri ile herkese a� ık.

Rolex Eğitim Merkezi i� in, “İle� � im sağlama” “ara� tırm yı ve öğrenmeyi te� vik etme” ilkeleri ile tasarım 
sürecine ba� layan Kazuyo Sejima ve Ryue Nishizawa, insan hareketlerinin mimari formları etkilediği gibi 
ortaya � ıkan mimarinin de insanları etkilediği inancındadır. Bundan dolayı insan hareketlerinden yola � ıkarak 
organik ve eğrisel yönlendirmelerle � e� itliliği olan mekansal kesi� imler olu� turmayı hedefl mi� ler. Sonu� ta 
ortaya, pati aların birbiriyle kesi� tiği, � e� aflığın ön planda olduğu, dalgalanan zemin ve tavanların mekanları 
birbirinden kalıpla� mı�  mimari sınırlandırma elemanları yardımı ile değil, zeminin kendisi ile ayırdığı dinamik 
heyecan verici bu yapı ortaya � ıkmı� . Yaratılm �  olan eğimli zeminler sayesinde binanın altından ge� ilebiliyor, 
ula� ılan i�  bah� eler bir araya gelme, “ile� � im sağlama” amacına bütünüyle hizmet ediyor.

Resim 2: Zemin hareketleri binanın altından e� i�  ve i�  bah� elere ula� ım sağlıyor
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Kullanıcının Özgürlü� ü Ile Hayat Bulan Mekanlar
Zemin ve tavan dalgalanmaları sayesinde birbirinden ayrılmı�  olan dinamik mekanlarda kullanıcı, hangi 
mekanı ne � ekilde kullanacağı konusunda özgür bırakılmı� . Rolex Eğitim Merkezi’nin Mimarlarından Kazuyo 
Sejima “öğrenciler kütüphaneden aldıkları kitapları dilerlerse bina i� erisinde olu� turulmu�  tepelenmelere 
sırtını vererek okuyabilecek dilerlerse istedikleri alanı toplu tar� � ma, sohbet mekanına dönü� türebilecek 
dolayısı ile devamlı deği� ebilen dinamik atmosferde heyecanlarını yitirmeden mekanı ya� ayabilecekler” 
diyor.

Son Söz
İnsanoğlunun en temel haklarından biridir özgür olabilmek, özgürce dü� ünüp söyleyebilmek, özgürce 
ya� ayabilmek... Ya� am tasarlama sanatı olarak gördüğüm mimarlık, kullanıcısına özgürlük hissini ta�� dığı 
sürece ya� ama anlam katar... Özgür ruhlu mekanlarda zihinlerdeki kalıplardan kurtularak özgür ya� amın 
tadına varabilmek dileği ile... 

Resim 3: Binanın tümünde � e� aflık ön planda tutulm �
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“Lefk � a’da Zamanının Hızını Yakalayan Bir Tasarım”

U� ur Ula�  Da� lı
(Sayı 15, 23 Ekim 2010)

Ya� adığımız yüzyılda teknoloji hızla geli� irken, günü yakalama uğra� ıyla, günler de farkına bile varmadan 
ge� iveriyor ve biz aslında günü yakaladığımızı zannettiğimi bir anda dünü yaklamı�  oluyoruz. Zamanın hızlı 
akmaya ba� ladığı bu dönemde aslında önemli olan günü yakalamak değil günün önüne ge� mek ve “Gün”ün 
arkamızdan bizi takip etmesini sağlamaktı . Teknoloji sadece zamanı hızlandırmakla kalmamı�  ya� adığımız 
mekanlarla da biraz oynamı� , mekan sınırlarmızı geni� letmi�  ve ha� a sınırları ortadan kaldırıp bizim dünya 
i� inde günü yakalama senaryomuzu yazmı� tı . Kısacası Teknoloji, dünyamızı o kadar kü� ültmü�  ki hepimizi 
bir ülkenin vatanda� ı değil birer dünya vatanda� ı durumuna getirm �  ve mimar olarak da bizim � alı� ma 
alanımızı geni� leterek, ana hedefimizi dü yaya renk katacak ilaveler yapmak olarak da düzenlemi� ti .

İ� te teknolojinin böyle bir oyunu i� inde mimar olarak da görevimiz, dünyanın her kö� esine, fiziki anlamda 
güzelle� tirilmesi adına yorum getirmek, öneriler yapmak ve ha� a imkanlarımızı zorlayarak binalar tasarlayıp 
uygulatmaktı . Mesleki koruma adına � alı� ma alanımızı belirleyip, kendi sınırlarımızı yaratıp kapımızı bizim 
dı� ımızdaki mimarlara kapatmak aslında kendimizi ülke sınırlarımızın i� ine tutsak etmektekti . Bir dünya 
vatanda� ı olarak Zaha Hadid dünyanın herhangi bir yerine bina tasarlarken Calatrava da yine dünyanın � ok 
farklı noktalarında tasarladığı yapılar ile dünya vatanda� larına kucak a� maktadır. Artık meslek bölge değil 
kıtalar arası dola� makta, bir� ok dünyalı ile bulu� maktadır. Bu anlamda Teknolojinin yarattığ hızlı zaman 
akı� ı ve mekan sınırsızlığına atıfl bir aylık aradan sonra sayfamı Avrupa’nın Milano kentinden Güney 
Lefk � a i� in proje üreten bir mimara yer vermek isti orum.

Milano’dan Lefk � a’ya Bir Tasarım
Avrupa, Asya ve Amerika’daki Ferrari dükkan tasarımlarından, Budape� te’den Nice kadar bir� ok otel 
tasarımına aynı zamanda Alitalia Havalanı’nın yerle� tiği alanın tasarımı gibi yapılarda imzası bulunan, 1988 
yılında Amerika Birle� ik Devletleri’nden Roscoe Ödülü, 1989’da Osaka kentinin anahtarı ile onurlandırılan, 
ayrıca ü�  � alı� ması ile 2001 ve 2004 yıllarında Şikago Fen ve Edebiyat Kulübü tarafından en iyi tasarım, 
2003’de “Kırmızı Nokta - Red Dot” ödüllerinin sahibi ve � alı� maları dünyanın bir� ok müzesinde sergilenen 
ünlü İtalyan mimar Iosa Ghini’den Lefk � a’nın merkezi dı� ında, kanlı dereboyunca, yeni yerle� im alanına 
dört ev tasarlaması istenmi� ti . Akdenizin kendine özgü peyzaj karakterine entegre edilme hedefi ile yola 
� ıkılan tasarım, organik ve akı� kan formu ile � evreye görsel zenginlik katacağının sinyallerini vermektedir. 
Ayrıca bu tasarımda bütün bir organizmanın i� ine giren dört ev ünitesinin ise herbirinin kendine özgün 
morfolojik özelliği de vardır. Birliktelik i� inde özgür par� aların dans edi� i gibi bir organizasyon söz konusudur. 
Organik formlu akı� kan dı�  kabuk sadece üniteleri değil geleneksel ve modern malzemeleri de birbirine 
bağlamaktadır.

Çevre - Dostu Proje
Tasarımın en gü� lü yanı ise “� evre-dostu ev” olma hedefini ta� ımasıdır. “Çevre-dostu ev” ise temelinde 
ekolojiye uygun yapılanma tarzını ortaya koymakta ve eko-mimari kavramına vurgu yapmaktadır. Doğal 
gü� leri aktif hale getirip, � ıkarları doğrultusunda yönetip faydalı etkilerini kuvvetlendirerek insanlığın 
gereksinimlerini minimum ekolojik bozulmayla kar� ılamaya � alı� an ve uygulamalı bir bilim olan eko - 
teknoloji de � evre dostu evin olmazsa olmazıdır. Proje, solar paneller ve yağmur suyu dönü� türme sistemi 
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üzerine kurgulanmı� tı . Pasif ve aktif e o-teknoloji bu projenin ana ağırlık noktasıdır.

Radyasyon yoluyla olu� acak ısı kaybı ve kazancı özel tasarlanmı�  camlar (al� ak yayınlayıcı -low emissive) 
sayesinde azaltılma ta ve bu cam sayesinde i�  mekanlar yalıtılma tadır. Aynı zamanda bina kabuğu 
yüzeyine kolaylıkla monte edilebilen esnek fotovoltaik paneller ile binanın ihti acı olan elektrik enerjisinin 
bir kısmı üretilme te ve güne�  panelleri ile depolanan ısı enerjisi sayesinde ise mekan i� inde gece - gündüz 
arasında olu� abilecek sıcaklık farklılıkları giderilebilmektedir. Ayrıca yağmur suyu sistemi ile yağmur suyu 
geri dönü� üm olarak kullanılmaktadır. Tüm dı�  duvarlar fotokatalitik beton olarak yapılmı� tır ve bu mucizevi 
malzeme, organik ve organik olmayan zararlı tüm cisimleri zararsız bile� enlere dönü� türmektedir. Pürüsüz 
strüktüre sahip, ı� ık ile kimyasal reaksiyona giren ve aktif bir aracı olan bu malzeme, karbonmonoksit, 
benzen, nitrojenoksit gibi gazlardan olu� an hava kiri taneciklerini yok etmektedir. Böyle bir sistem ile 
kurgulanmı�  bina, temiz enerji sağlamaktadır. Projede yer alan yağmur suyu sistemi ve solar paneller 
sayesinde su, elektrik gibi kamusal hizmetlerin kullanımı en aza indirgenmektedir.

Resim 1: Iosa Ghini Tasarımı Ev- Görünü� ler/ Güney Lefk � a

  Resim 2: Iosa Ghini Tasarımı Ev- Görünü� ler/ Güney Lefk � a

Resim 3: Iosa Ghini Tasarımı Ev- Görünü� ler/ Güney Lefk � a
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Son Söz
İlk bakı� ta formal yakla� ımın ba� arılı örneği gibi duran bu tasarım aslında “sürdürülebilir tasarım”, “eko-
tasarım” “� evre – dostu tasarım” “eko - teknoloji” gibi özellikle de tükenen enerji konusunda problem 
ya� ayan ada mimarisi i� in oldukca rasyonel ve övgü alan bir projedir. Ya� adığımız yüzyılın i� inde bulunduğu 
imkanlar ve problemler aynı anda dü� ünülürse mimari tasarımın artık sadece göze hitap etmesi yetmiyor. 
Yaratıcı bir görsellikle birlikte, fonksiyonel özelliği bir arada barındıran ve dünyaya dost olabilecek 
teknolojilerle desteklenmi�  tasarımlar günümüzde uygulanması gerekenlerdir. Sadece akı� kan formlu bir 
villada ya� amak değil elektriğini kendi üretebilen ve � evredeki zararlı maddeleri kontrol eden güne� ten 
enerjisini üreten mimari artık literatürlerde aranmaktadır. Dünü ya� ayan bir toplum olarak, yakınımızda 
yapım a� amasına gelen bu tasarımın bize öncü ve zamanın hızlı akı� ı i� inde artık yarını yakalamaya 
� alı� mamıza yol gösterici olmasını temenni ederim.

Kaynakça
(1) http:// ww.igreenspot.com/eco-technologies-house-in-cyprus-by-iosa-ghini-associati
(2) http:// ww.archicentral.com/houses-nicosia-cyprus-iosa-ghini-associati-10818
(3) http:// ww.architecturenewsplus.com/profiles/11
(4) www.nodusrug.it/en/designer_33_massimo_iosa%20ghini.php
(5) http:// ww.inhabitat.com/2008/05/01/iosa-ghini-cyprus-residence/
(6) http:// ww.dezeen.com/2008/04/06/houses-in-cyprus-by-iosa-ghini-associati
(7) http:// ww.architecturelist.com/2008/04/06/fluidal-house- y-iosa-ghini-associati
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Mimari Anlamı Yüksek Yapılar: Parlamento Yapılar

U� ur Ula�  Da� lı
(Sayı 16, 21 Kasım 2010)

Kent - Yapı - Toplum... Aslında bu ü�  soyut kelime birbirini tamamlayan, birbirleri i� ine ayrı anlamlar katan 
olduk� a somut kelimelerdir. Her yeni in� a edilen yapı, kente olumlu ya da olumsuz bir etki yapmakta ve 
toplumun imajına da yeni bir anlam yüklemektedir. Hele yapılan yapı, toplumun temsilcilerinin biraraya geldiği 
yasama i� levli bir kurum ise, o yapı toplumun aynası görevini üstlenmekte ve onun fizi sel bi� imlendirilmesinde 
de olduk� a ciddi bir yakla� ımı ortaya koymak gerekmektedir. Bu tür binaların tasarımına, uzmanlar e� liğinde 
kent i� indeki yerinin tespiti ile ba� lanmaktadır. Yine bu yapıların kent silüeti i� inde olu� turacağı imajı diğer 
binalarla kıyaslandığında özellikle önem ta� ımaktadır. Çünkü bu tür binalar i� lerinde ta� ıdıkları politik ve 
tarihsel mesajlarla kent i� inde simge durumuna gelmekte ve özellikle ba� kentlerde verilen idari merkez ana 
fonksiyonu da bu binalarla anlamlanmaktadır. İ� te bu bağlamda bakıldığında ba� kent kimliği, bu tür binaların 
ta� ıdığı mimari değerle farklıla� arak, özgünle� mektedir. Rekabet� i yakla� ımı ortaya koyması ve geni�  bir grup 
tarafından değerlendirilmesi a� ısından yarı� maların önemli olduğuna inancımla “Meclis Binasının” yarı� ma ile 
yapılmasının kent kimliği ve bina kalitesi a� ısından önemli olduğunu vurgulayarak bu ha� a sayfamı dünyada 
yer almı�  birka�  � ağda�  meclis binasına yer vermek istedim. Bir bina türü – Parlamento binalar  ve bir� ok 
mimar bu ha� aki sayfamın konukları oldu.

Almanya Parlamentosu (Bundestag)
1872 yılında Berlinde parlamento binası i� in mimari yarı� ma düzenlendi. Ancak gerek proje i� in yer belirlenmesi 
gerekse O� o von Bismarck ile milletvekilleri arasında in� aatın detayları konusunda anla� ılamaması nedeniyle 
süre�  gecikti. 1892 yılında ise ikinci bir proje yarı� ması düzenlendi ve Paul Wallot adlı mimar kazandı. 1894 
yılında tamalanan Reichstag binası, 1933 yılında kundaklanıp harap olana kadar Almanya Federal Parlamentosu 
olarak hizmet verdi ancak Nasyonel Sosyalist idaresinde (1933-1945) Reichstag binası meclis toplantıları i� in 
kullanılmadı. Bina, Nazilerin iktidarı ele ge� irmelerindan sonra propoganda � alı� maları i� in, İkinci Dünya Sava� ı 
sırasında ise askeri ama� la kullanıldı ve sava� ta harap duruma dü� tü. Soğuk Sava�  sırasında Batı Berlin sınırları 
i� inda kaldığı ve yeni ba� kent Bonn olduğu i� in, bu dönemde meclis olarak kullanılmadı. 1961 ile 1964 yılları 
arasında Paul Baumgarten adlı bir mimarın öncülüğünde restore edilen bina 1990'lı yıllara kadar toplan� lara, 

  Resim 1: Almanya Parlamentosu (Bundestag), 1992 -1999 
(Yenileme, Norman Foster)

Resim 2: Avrupa Parlamentosu (Louise Weiss Binası), 
Strazburg, Fransa, 1995-1999
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konserlere, sergilere ve 3 Ekim 1990 günü Almanya'nın birle� me törenine ev sahipliği yaptı. Birle� menin ertesi 
günü Batı ve Doğu Almanya milletvekilleri ilk sembolik toplantılarını burada ger� ekle� ti diler 1991 yılında 
ba� kentin yeniden Berlin olması ile binanın yenilenmesine karar verildi ve a� ılan mimarlık yarı� masını Norman 
Foster kazandı. Mevcut Neo-klasik yapıda yer almayan modern kubbe, tasarımın en dikkat � eken unsurudur. 
İ� i tamamen yıkılarak yeniden in� a edilen Reichstag Binası 1999'da tamamlandı. Modern kubbesi ile Reichstag, 
Berlin'in bugün en popüler turist mekanlarından birisi olmasını sağlıyor. Ziyaret� ilere a� ık olan kubbeden Berlin'in 
360 derecelik panoramik manzarasını seyretmek mümkündür.

Avrupa Parlamentosu (Louise Weiss Binası)
Mimar: Avrupa Mimarlık Stüdyosu (Martin Robain, Rodo Tisnado, Jean-Fran� ois Bonne, Alain Bretagnolle, 
Rene-Henri Arnaud, Laurent-Marc Fischer, Gaston Valente) Avrupa Birliği'nin resmi idare organları Brüksel ve 
Lüksemburg'da yer alsa da, Fransa'nın Strazburg � ehri Avrupa Parlamentosu'nun resmi toplanma yeridir. Önceleri 
Avrupa Parlamentosu toplantıları Avrupa Konseyi'nin binasında yapıldıysa da 1999 yılında itiba en Louise Weiss 
Binası bu bağlamda kullanılmaktadır. 

Binanın tasarımına yönelik 1991 yılında a� ılan yarı� mayı Paris'te yer alan mimarlar grubu olan Avrupa Mimarlık 
Stüdyosu kazandı ve bina 1999 yılında tamamlandı. Luise Weiss Binası 785 temsilcinin ve 680 ziyaret� inin 
toplanabileceği parlamento salonu, 18 toplantı salonu ve 1133 ofis ile Avrupa Birliği'nin en büyük idare merkezi 
binası olma ünvanına sahipti . Binanın belli bölgelerinde in� a edilmi�  köprüler sayesinde Winston Churchill ve 
Salvador de Madariaga yapıları ile bağlantılar kurulmu� tu. Bilin� li olarak tamamlanmamı�  60 metre yüksekliğindeki 
kule ise  Avrupa Birliği i� in sembolik bir önem ta� ıyor. Kule, Doğu'ya yönelik olmasının nedeni, o dönemde henüz 
Avrupa Birliği'ne üye olmamı�  Doğu Avrupa ülkelerini sembolize etmesiydi.

Avusturalya Parlamento Binası
1988 yılında kullanıma a� ılan Avusturalya Parlamento Binası, ba� kent Canberra � ehrinde yer alıyor. Birinci Dünya 
Sava� ı'nın sona ermesinden sonra Canberra'daki eski Parlamento Sarayı, 61 yıl meclis binası olarak hizmet 
verdi. 1978 yılında federal hükümet yeni bir Parlamento Sarayı'nın tasarımı i� in iki a� amalı mimarlık yarı� ması 
düzenledi. Yarı� mayı New York kökenli mimarlık firması Mitchell/Giurgola, İtalyan mimar Romaldo Giurgola'nin 
önderliğinde kazandı.

1988 yılında tamamlanan yeni binanın � oğu yer altına gömülürken binanın önünde yer alan eski Parlamento 
Binası ile cephesel olarak uyumuna dikkat edildi. Yapının merkezinde yer alan 81 metre yüksekliğinde ve olduk� a 
etkileyici bir bayrak direği de projeyi tamamlayan ba� ka bir önemli unsurdur. Yapının ba� ka bir özelliği de tepeden 
bakıldığında, Avusturalya'nın önemli sembollerinden birisi olan, iki adet bumerang � eklinde olması. 

nResim 3: Avusturalya Parlamento Binası, Canberra, iAvusturalya , 1981 
-1988, Mimar: Romaldo Giurgola
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Banglade�  Ulusal Meclis Binası 
(Jati o Sangsad Bhaban)
Banglade�  Ulusal Meclis Binası, ba� kent Dakka'da yer alıyor ve ülkenin tüm parlamenter idare birimlerine 
ev sahipliği yapıyor. 

1961 yılında Pakistan hükümeti Amerikalı mimar Louis Kahn'dan Doğu Pakistan i� in federal bir yapı 
tasarlamasını istedi. 1971 yılında Banglade� , Pakistan'dan bağımsızlığını elde e�� ten sonra yapının Ulusal 
Meclis olarak kullanılmasına karar verildi. 1982 yılında tamamlanan yapının orta bölümünde meclis 
hizmetleri, dı�  bölümlerinde ise milletvekillerinin ofisleri ve ge� ici olarak kaldıkları apartmanlar, � evresinde 
ise yapay olarak in� a edilmi�  göl yer alıyor. Proje 1989 yılında Ağa Khan Ödülü'ne layık görüldü.

Brezilya Ulusal Kongre Binası 
(Congresso Nacional)
Brezilya'nın ba� kenti Rio de Janeiro � ehri iken, 1960 yılından itiba en yapay olarak yaratılan Brasilia yeni 
ba� kent oldu. Yeni � ehrin yaratılmasındaki ama�  halkın  yerle� mediği i�  bölgelere te� vik edilmesiydi. Bu 
ama� la yeni yaratılan ba� kent  Brasilia'da bir� ok idare bina yer alıyor. Bu kentin tasarım sürecinin önemli 
mimarlarından Oscar Niemeyer aynı zamanda in� a edilen Brezilya Ulusal Kongre Binası'nın da mimarı. 
Bulunduğu bölgenin en büyük yapısı olan Ulusal Kongre Binası ü�  bölümden olu� uyor. İkiz kulelerde 
milletvekillerinin odaları ve ofisler yer alırken, kubbenin bulunduğu bölgede Senato, ters kubbenin 
bulunduğu bölgede ise Federal Meclis ve ona bağlı idare birimleri yer alıyor.

Son söz
Dünyada ciddi süre� lerle karar verilen ve in� aatı yapılan Parlamento Binaları bizde ise Meclis Ba� kanlığı 
Divanı’nın “Yeni Meclis Binası” yapma dü� üncesi i� ine girdikleri anda, tek alternatif olarak Lefk � a’da yer 
alan bir üniversitenin görülmesi profesyonel yönetim modeli ve politi asından uzak olduğunu algılamak 
olduk� a üzücü. Aynı zamanda bu kararın tüm partilerin oybirliği ile alınması ile, � u anda siyasi nüansları 
ne olursa olsun, kentlerin fiziki yapısına bakı�  a� ılarının birbirinden farklı olmadığını algılamak; ve Meclis 
Ba� kanlığı Divanı’nın bu konuyu YDÜ rektörü ile ger� ekle� ti dikleri bir kahve toplantısında ayak üstü 
bağladıkları ger� eğini de öğrenmek, toplumumuzun yöneticilerinin bilimsel yakla� ımlarını bir kez daha 
sorgulamamıza neden olmaktadır. Ümit ediyorum ki bu hata bir an önce düzeltilip, ülkemize yakı� ır bir 
Parlamento binası tasarımını ve in� aatını doğru öntemlerle ger� ekle� tiririz

Kaynakça:
Bu yazıda yer alan binaların anlatımı ve fotoğrafla , Serzan Gök, (13 Kasım 2009),  Parlamento Binaları, http:// ww.
arkitera.com adlı yazının özetini � ermektedir.

Bangelade�  Ulusal Meclis Binası (Jati o Sangsad Bahban), 
Dhaka, Banglade� , 1961-1982.  Mimar: Louis Kahn

Brezilya Ulusal Kongre Binası (Congresso Nacional), Brasilia, 
Brezilya, 1960 Mimar: Oscar Niemeyer
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Mimar Burak Türsoy -  “Mimarlık ve Temsiliyet Üzerine” Duyguları
U� ur Ula�  Da� lı

(Sayı 17, 12 Aralık 2010)

Doğal � evreyi yapısal hale getirir en duyguların dı� avurumu devreye girer. Duyguların yaratıcı dü� ünce ile 
sentezlenmesi ile de mimari eser ortaya � ıkar. Kıbrıs mimarisi ise ge� mi� in duyguları ile günü yakalamaktı ... 
Gün ise aslında geleceğe yön verendir. Bu anlamda bugün sayfamı yaratıcı tasarımları ile Kıbrıs mimarisine 
büyük katkıları olmu�  ve her tasarladığı binasının i� inde derin duygular ta� ıyan bir mimara ayırıyorum. 
Burak Türsoy’a...

Ger� ekle� tirilen her mimari eserin anlam yüklemelerinin olması gerekmektedir. Eserin temsili, sadece 
‘gözle görülen’ değil ‘tüm duyu organları ile algılanan’ olmalıdır. İ� te bu dü� ünce gelgitleri i� inde Burak 
Türsoy’dan bir binasını anlatmasını istediğimde; güzel bir tesadüfle anlatımına yer vermek istediği binasının, 
benim i� in duygusu olan, � ocuklarımın ge� mi�  ile bağ kurdukları, dedelerinin köyü Balalan (Platanisso) 
köyünde yer alması bana ayrı bir heyecan verdi. A� ağıdaki satırla , Burak Türsoy’un kaleminden tüm duyu 
organlarımız ile algılandığına inandığım temsili binaya ai�� .

Bu bina, Kıbrıs Cumhuriyeti nin el� ilerinden biri olan ve 1965 yılında Ankara’da ge� irdiği trafik kazası sonucu 
ölen Murat Akıner’in � ocukluğunu ge� irdiği evdir. Bu binanın hikayesi ise binanın yeniden canlanmasını 
isteyen ve babasını hi�  görmeyen Metin Akıner ‘in yıllar sonra babasının köyüne gelmesi ve onun anısını 
ya� atma istemi ile ba� lar.

Balalan Köyünde Gülümseyen Binanın Öyküsü
‘’Görsellerde, berimdeki fon; ya� ananlara tanıklık edendi mekan. Ya� anmı� lığı bi� imleyen görsellikti. Ve 
� uurumdaki bu görsellik anımsatır bana a� anmı� lığı; artık bu izlekler emsiliyetin endisidir.’’

Balalan’daki bu ev böyle bir mekan. Uzun yıllar adayı ya� amamı�  bir oğulun; babasının anılarına duyduğu 
duygusal yoğunluğun yapısal temsiliyeti ile ilintili. Yer; karpaz bölgesinde denizle kendini ayıran tepelerin 
güney cephesine konumlanmı�  kü� ük bir köy. Ülkemize bir� ok değerli insanı kazandırmı�  ve halen 
özeliklerini kaybetmemi�  ender yerle� imlerden biri.

Metin bey’le birlikte ilk kez yerine gittiğimi zaman mekandaki izleri / anıları / anımsamaları koruyabilecek 
bir yakla� ımdan konu� mu� tuk. Kendisi ve ailesi hi�  bir zaman Kıbrıs’ta ya� amadı. Bu mekanın babasından 
kalan mirası ya� atabilecek / aktarabilecek ya� amsal mekana dönü� türmek, ba� langı� taki yakla� ımımız 
oldu. Kendisinin de yalın ya� am anlayı� ı doğrultusunda yapı � ekillendi.

Geçmi� e Ait İzlekler...
Ge� mi� e ait izlekler; bu iklim, yerin ve ya� ayanların birikimlerini de ta� ıdığını dü� ünürüm. Kullanıcının ge� mi� e 
bağ kurarken kendi öznel anıları yanında yerin ya� amsal / kültürel verilerin de birlikte ele alınması ve bu uzamda 
günümüze uygun bir öneride � ekilendirmeyi dü� ündüm.

Bu dü� ünce, ge� mi� le bugünü harmanlanması, birbirine giren iki dü� üncenin � a� � ması belki de. Metin beyin 
babası Kıbrıs Türk varolu�  mücadelesinde yer almı�  ki� ilerden biri, bu bağlamda da toplumdaki yerini de 
anımsatan bir temsiliyete dönü� mesini diğer önemli yakla� ımdı. Özet olarak; yapı hem ki� isel anılarının hem 
de toplumsal anılarının temsiliyetini ve gelecekte ailesini ge� mi� le bağlarını kuracak mekan olması ana temadır.
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Yapının yatma mekanının  ya� am mekanın üzerinde sende katı olarak eklenmesini planladık. Bu bağlamda 
mevcut ta�  yığma evin tavan dö� emesi olan beton plakı yıkıp � elik ayaklar üzerine yeni mekanları eklemek 
dü� üncesi ilk etapta dü� ünüldü.

İleriki a� amalarda yapının korunması yapılan değerlendirmeler ı� ığında ekonomik olmayacağı ortaya 
� ıkınca; yine mevcut yapının yüksekliğinde yöresel ta�  dokusunda (helikli ta�  örgü) ve bi� imde eski yapıyı 
anımsatacak � ekilde düzenledim. Mekanda istediğim ı� ık etkisini gü� lendirmek i� inse beyaz duvarlar 
olu� turdum. Yapıda malzemeyi yalın � ekilde kullanarak samimiyeti vurgulayacağımı dü� ündüm. (hem 
kullanıcı hem de � evre a� ısından) Bu yapıyı kendimce; ya� anmı� lığın izlekleriyle yeniden � ekillendirme 
kurgusunda bir önerme olduğunu dü� ünüyorum.

Sözün Sonu
Te� ekkürler Burak. Mimari ya� ama tüm elinle sarıldığın i� in. Bu bina yaratıcılığın akıl ile birle� mesi sonucu 
olarak ortaya � ıktığı i� in. “Yaratıcılık, hazır olmayan, verili alandan yola � ıkılarak birle� tirme veya ba� ka 
bir yolla ortaya � ıkartılam yan bir� eyi meydana getirtme kapasitesi demekti .”(Castoriadis) Fikirlerin 
ger� ekliğe, umutların eyleme dönü� tüğü i� in... Bu coğrafyanın inadına ye� eren umutların öykülerini 
yazmaya devam etme isteğin olduğu i� in... Ve ya� amı kendi özgün eserlerin ile sorgulattığı i� in. Ya� amın 
co� kusunu, ya� amın felsefesini tar� � tığın � in.

Binaların dili bize, nereye ve kime ait olduklarını aktarırlar. Ya� adığımız yüzyılda bizler, ki� isel kimliğimizi 
kaybettiğimi gibi mekansal, bina ve köy / kent kimliklerimizi de kaybetmekteyiz. Artık bizler yapısal 
� evremizin, nereye ve kime ait olduklarını, onların ya� amı anlamlandırdıklarını, ya� amın armağanı 
olduklarını unutmu� uz. İ� te bu unutulmu� luğu bize tekrar binaların ile hatırl ttığın � in te� ekkürler.

Kaynakça
Gür Ş. “Mekansal Söylenceler –2, Yapı Dergisi sayı 231.
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Y.Mimar Cem Kara ve Anı� epe Dr. Fazıl Küçük Müze Projesi

U� ur Ula�  Da� lı
 (Sayı 18, 26 Aralık 2010)

“Mimarlık dünyaya bir ilave yapmaktır.”

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde 20 yıllık maceram devam etmektedir. Sayısını unuttuğum bir� ok mimara ilk 
tasarım bilgilerini aktarmanın gururunu ve heyecanını ta� ıdım hep. Her öğrencimi ayrı ayrı gözlemleyip 
mimari ya� amda hangi noktaya geleceğine ili� kin tahminler yapmı� ımdır eğitmenlik ya� amımda. Evet Cem 
Kara...  Mimarlık eğitiminin ilk günü A4 kağıdı üzerine atmı�  olduğu ilk � izgiler, o gün bana geleceği ile 
ilgili olumlu tahminlerde bulunmama etken olmu� tu ve tüm dönem boyunca gerek tasarımları gerekse 
� izgisi ve desen ile bana ümit veren bir öğrenci olmu� tu. Bugün geldiği noktada yanılmadığımın gururunu 
ta� ımaktayım. İ� te kendi anlatımı ile mimari a� amı ve cümle aralarına sıkı� tırm ya � alı� tığı b � arıları.

Mimari Ya� amı
1993 yılında DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık eğitimine ba� ladım. 1997 yılında ise Mimarlık 
Fakültesi’nden birincilikle mezun oldum. Ve Yüksek Lisans i� in Ankara ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı 
kürsüsüne girdim . “Sanal Tasarım Stüdyolarında Kollektif Tasarım” isimle yüksek lisans tezi ile 2003 
yılında mezun oldum. Yakup Hazan Mimarlık ekibinde Ankara, İzmir ve Bodrum havaalanları olmak üzere 
ü�  havaalanı proje yarı� masına katıldım  ve Ankara yarı� masında ikinci, İzmir yarı� masında birinci se� ilen 
projelerin görsellerini yaptım. Ankara’da bulunduğum yıllarda Mangan İn� aat Firmasında ü�  boyutlu 
görselleme üzerine yarı zamanlı olarak � alı� tım. Kıbrıs’a döndükten sonra DAÜ İ�  Mimarlık Fakültesi’nde yarı 
zamanlı öğretim görevliliği ve serbest mimarlık yapmaya ba� ladım. Dr. Fazıl Kü� ük Müze Mimari Yarı� ma 
Projesi, Kıbrıs Vakıflar Bankası Merkez Şube ve Genel Müdürlük Binası Mimari Yarı� ma Projesi’nde ekibimle 
birlikte (Burak Ercan, Neslihan Ercan) “Birincilik” ödülü aldım. Natura 2000 projesinde � evre koruma 
binaları tasarımını ger� ekle� ti dim. Aynı zamanda Mimarlar Odası, Konut Kurultayı Fotoğraf yarı� masında 
“Mansiyon”; İspanya Cantabria fotoğraf yarı� masında Kıbrıs kategorisinde “Birincilik” ödülü aldım.

Yarı� malarla Tanı� mam
Aslında mimari yarı� malaralar ilk tanı� mam DAÜ Mimarlık Bölümü’ndeki 4. Dönemimizde, � u an haya� a 
olmayan son derece değerli Prof. Dr. Feyyaz Erpi ve Do� . Dr HüseyinAte� in’in DAÜ yerle� kesi i� erisinde 
yapılacak olan yeni Mimarlık Fakültesi i� in düzenlenen Bölüm i� inde kü� ük � aptaki yarı� ma sonucundaki 
tar� � malar ile ba� ladı. O dönemde sadece izleyiciydik yarı� malarda. Sonraları 8. dönemde yine okulumuzda 
hocaların yer aldığı Lojman yarı� ması projesinde yardımcı olarak görev almı� tık. Daha eğitim yıllarında 
ba� lamı�  olan yarı� ma deneyimi daha sonra yüksek lisans i� in gitmi�  olduğum ODTÜ Ankara’da (1998-
2003) katıldığım arı� malar ile devam etti e bu konuda iyi bir deneyim kazandım.

Dr. Fazıl Küçük Ulusal Mimari Proje Yarı� ması Mimari Proje Raporu
Müze yapısının anıt ve tören alanı ile bütünlük olu� turan bir kompozisyonda ele alınabilmesi i� in yarı a� ık bir meydan 
tasarlandı. Bu meydanın altında tasarlanan sergi mekanlarının indirek ı� ıktan faydalanması i� in, arazinin doğal 
eğiminden faydalanıldı. Böylelikle, aynı zamanda hem iklimsel ko� ullara uygunluk sağlandı hem de anıt ile orantıl  
bir yapı öl� eği elde edildi. Müze giri� i, hem anı� an hem deAnı� epe giri� inden ula� ılabilecek � ekilde yerle� tirildi  
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Böylece, kompleks i� erisinde a� ağıdaki senaryolarla beraber ba� ka senaryoların da organize edilmesine olanak 
sağlandı. Senaryo 1: Dr. Fazıl Kü� ük’ün ölüm yıldönümünde yapılmakta olan tören sonrasında, tören alanından 
müzede a� ılacak olan sergi veya verilecek olan konferanslara ge� i�  kolaylıkla yapılabilir. Senaryo 2: Müzeyi ziyarete 
gelen bir öğrenci grubu, kuzey seyir terasından müzeye ula� ıp gezdikten sonra müzenin giri� inden � ıkıp yarı a� ık 
meydandan ge� erek anıtı da kolaylıkla ziyaret edebilir. Dr. Fazıl Kü� ük’ün ya� amı boyunca halk ile yüz yüze ili� kisini 
de göz önünde bulundurarak  ziyaret� ilerin dı�  mekandan itiba en � e� itli bakı�  a� ılarına yerle� ebilmelerinin esas 

Resim2: Anı� epe Dr. Fazıl Kü� ük Müze Projesi

Resim3: Cem Kara Ödülü’nü alırken 

Resim 1: Anı� epe Dr. Fazıl Kü� ük Müze Projesi
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alındığı bir tasarım geli� tirilm � ti . Gölgeli yarı a� ık meydanın basit ve yalın tasarımı aracılığıyla anıtla bir bağ 
yakalandı ve müzenin tasarımında da bu yalınlık hakim oldu. Aynı zamanda müzenin doğuya bakan cephesini de 
olu� turan bu meydan, altında sergi mekanları, bir yanında tören alanı, iki ucunda seyir terasları, diğer yanında ise 
müze giri� inin � akı� tığı gölge i� inde bir ara mekan olu� turmaktadır. Yarı a� ık meydan üzerinde � evre manzarası 
kadar tören alanı ve anıt da kadrajlanarak ziyaret� ilerin dü� ünülen gezi güzergahlarına yönelmeleri ama� lanmı� tı . 
Müzenin giri� i ile sergi mekanları arasında galerili bir ili� ki benimsenerek görsel- mekansal bir akı�  ile serginin gezi 
düzeni kurgulanmı� tı .

Yarı a� ık meydan, yapının tören alanı ile ili� kisini kurarken, güney seyir terası, ağa� ların gölgesi altında yumu� ak ve 
sert zeminin birlikte kullanımı ile farklı bir alan yaratmaktadır. Kuzey seyir terası ise gün boyu gölge olmasından da 
faydalanılarak tepeden dağlara doğru bir bakı�  ile müzeyi ziyaret etme deneyimini zenginle� tirici bir diğer peyzaj 
elemanı olu� turmaktadır. Yarı a� ık meydan, aynı zamanda, müzenin yazın direk güne�  ı� ığı almasını engelleyerek 
uygun termal ko� ullarının olu� up binanın � ok enerji gerektirm den ısıtılıp soğutulmasına olanak sağlamaktadır. 
Müze binası, hem kuzeyden hem anıt tarafından yakla� ım sağlanabilecek � ekilde tasarlanmı�  olup anıtla ve ana 
yakla� ımla bağlantılı olması hedeflenm � ti . Arazinin doğal eğiminden faydalanılarak binanın büyük kısmı, direk 
güne�  ı� ığından korunmu� , sergi mekanlarına indirek ı� ık alınmı� tı . Böylece, güne�  ı� ığından yalıtılan sergi alanı 
en az mekanik ısıtma ve soğutmaya ihti a�  duyacak � ekilde kurgulanmı� tı . Yapının giri�  holü, orta meydan ve 
anıt ile ili� kisini koparmadan ziyaret� iyi kademeli olarak sergi mekanına doğru hazırlayacak � ekilde dü� ünülmü� tür. 
Araba bölümüne ula� ıldığında serginin kalan kısmı ile görsel ili� ki sağlanırken, dı� arısı ile olan görsel ili� ki de henüz 
kopartılmam � tı . Sergi mekanının dola� ım alanında, tepe ı� ıklıkları yine dı� arısı ile dolaylı bir ili� ki sağlamaktadır. 
Az eğimli (%6) rampalar, sergi mekanlarının bağlanmasını sağladığı gibi, ziyaret� iyi yavaş a yükselterek gezinin, 
ba� ladığı yer olan araba katının hemen altında sonlanmasını da sağlar. Sergi mekanlarının akı� kanlığı görsel ili� kinin 
sürekliliği kadar rampalarla yavaş a yükselmeye de bağlıdır. Müze yapısı giri�  kotunda kolay ula� ılması gereken 
giri� -sergi ve danı� ma, kartpostal kitap – hatı a sa� � , bro� ür dağıtımı, fuaye, kütüphane, konferans salonu, büfe 
ve ıslak hacimlerden olu� maktadır. Giri�  kotunda bulunan galeri sergi alanları ile görsel bağ kurulmasına olanak 
vererek mekanı zenginle� tirm � ti . 1. ka� a ziyaret� ilerin direk bağlantıda olmadığı idari bölüm, 2 müdür odası, 
müze uzmanı odası, güvenlik odası, fotokopi bilgisayar odası, hizmetli odası ve depodan olu� maktadır. İlk sergi ka�  
giri�  kotundan 1 kat a� ağıda araba sergi bölümü ile ba� lamakta ve sonrasında bir kat a� ağıda fotoğraflar bölümü ile 
devam ederek Atatürk odası ile sonlanmaktadır. Sergi sonrası rampa ile arabalar bölümüne, sonrasında merdivenle 
veya asansörle fuaye alanına ula� ılmaktadır. Tüm müze binası özürlülerin ula� ımı i� in rampa ve asansörlerle 
desteklenmi� ti . GKK Birimi servis yolu ile binadan koparılmı�  ve bağımsız ula� ılabilmesine olanak sağlanmı� tı . GKK 
ile aynı ko� a bulunan servis mekanlarına bu servis yolu ile ula� ılacaktı . Tamamen izole ve ses yalıtımlı olan Servis 
mekanları ile müze arasında bir bariyer olu� turan servis mekanları konumlandırıldığından, müzeye herhangi bir ses 
ula� maması sağlanmı� tı .

Son söz
2008 yılında kazanılan yarı� manın ardından büt� esi ayrılmı�  olmasına ve her yıl devretmesine rağmen 
henüz İ� i� leri Bakanlığı ile uygulama projesi i� in bir sözle� me imzalanamamı� tı . Bu sebepten proje 
beklemededir. Ümit ediyorum ki yakın bir gelecekte sözle� me imzalanır, uygulama projesi hazırlanır ve 
mimari kalitesi olduk� a yüksek ve i� inde

bir� ok anlam ta� ıyan bu tasarım ger� eğe dönü� ür.
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Konu� masındaki Co� kuyu Binalarına Aktaran Mimar: Hüseyin Ate� in
U� ur Ula�  Da� lı 

(Sayı 19, 23 Ocak 2011)

Konuşmalarıyla tanınmış insanlar vardır. Onları dinlemek başlı başına bir zevktir... 0 söylerken siz dinlersiniz. 
Saatlerce hiçbir şey söylemezseniz bile o tatlı sözlerle siz konuşmuş gibi olursunuz. Hani bazı insanlar için 
"ağzından bal akıyor." derler. İşte bu ağzından akan bal, tatlı dilin balıdır. Tatlı dil insan için başlı başına bir 
kuvvettir. (1)

Gen� lik heyecanı ile Kıbrıs’a döndüğümde kendisini ilk kez Mimarlar odasında bir konu� ma yaparken 
tanımı� tım. O konu� urken i� indeki enerjinin nasıl a� ığa � ıktığını fark etmi� tim o gün. Ve konu� urken 
� evresindekileri nasıl ku� attığını herkesi nasıl etkisi altına aldığını. Dü� ünmü� tüm o gün acaba liderlik / 
etkileme konularında bir eğitim mi almı� tı yoksa öyle bir yeteneğe sahip miydi. Bir misyon adamı olduğunu 

Resim1: Kıbrıs Türk Kooperatif Mer ez Bankası DAÜ Şubesi

Resim 2: Kıbrıs Türk Kooperatif Mer ez Bankası DAÜ Şubesi Arka Görünü� ü
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biliyordum. Kendisiyle, ateist olan benim ya� am felsefem, siyasi ideolojim ile � ok farklı noktalardaydık. 
Ancak mesleki anlamdaki sunumlarını her dinlediğimde hep haz duymu� tum.

İki toplumlu projelerde � alı� mı� tık birlikte. İlgin� ti ama zıt iki insan olduğumuz halde ortak projede – ki 
bunlar o dönem toplum i� in hassas olan � alı� malardı – uyumlu ve barı� cıl bir tutum ile � alı� mı� tık. Kıbrıslı 
rumlara nasıl barış ıl, humanist ve dost bir tutum ile yakla� tığını görmü� tüm… Siyasi bir ideoloji ta� ımasına 
rağmen mesleğindeki evrensel doğruları ve meslek etiğini hep i� inde ta� ıdığını hissetmi� tim. Onun i� in de 
yaptığı bir� ok mimari eserde bir kimlik arayı� ı vardı. Evrensel bir kimlik. O, cami mimarisini Kıbrıs’ta ilk ve 
tek modernle� ti erek tasarlayan ve in� a e�� en ki� iydi. Mimari ge� mi�  değildi onun i� in gelecekti

Ya� amı
14 Ağustos 1942 yılında doğan Ate� in, ilk ve orta eğitimini Kıbrıs İngiliz Okulu’nda tamamladıktan sonra 
yüksek lisansını İngiltere’de alarak, gen�  bir mimar olarak Kıbrıs’a geri döndü. 1970 yılında Beyrutlu Ruvan 
Hanım’la hayatını birle� ti di. Ü�  � ocuğu da Beyrut’ta dünyaya geldi. Hüseyin Mehmet Ate� in, 1980 yılına 
kadar Güney Kıbrıs Atalasa Teknik okulunda teknik elemanlar ye� � ti di. 1980 yılında Suudi Arabistan’da 
Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Hayatını bilime ve öğretime adayan 
Ate� in, 1987 yılında ülkeye kesin dönü�  yaptı. L fke Üni ersitesi’nin de kurucularından biridir. (2)

Resim 3: Kıbrıs Türk Kooperatif Mer ez Bankası DAÜ Şubesi Çizimleri

Resim 4: Kıbrıs Türk Kooperatif Mer ez Bankası DAÜ Şubesi i� erden Görünü� ü
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Hayatını � renc ilerine Adadı
Bir� ok mimari esere imza atan, Hüseyin Mehmet Ate� in’le, son günlerine kadar birlikte aynı koridorda 
mimar ye� � tirm ye devam etmi� tik. Öğrencileri ile ili� kileri hep arkada�  seviyesinde kalmı� tı. Jürilerde 
hi� bir zaman öğrencilerin onurunu kıracak bir yakla� ım i� ine

girmemi� ti

Kerpiç Mimari
Mısırlı Mimar Hassan Fathy hayranıydı. Kerpi�  mimarisinin uzmanı olan Fathy i� in hep hayranlıkla söz 
ederdi. Yöresel malzememiz olan Kerpi� i modern anlamda yaygınla� tırma dü� üncesine ta� ırdı ve Kıbrıs’a 
kerpi�  ile modern binalar yapmayı hayal ederdi.

DAÜ Kayıt Kabul ve Banka Binası
1991 yılında DAÜ Mimarlık bölümüne ba� ladığımda kampüs 3 – 4 binadan olu� an kü� ük bir alandı. O 
dönemde kampüs i� inde bir bina sevimli bir � ekilde kö� ede yeni bitmi�  halde etrafa gülücükler dağıtı ordu. 
Hemen dikkatimi � ekmi� ti. Evet bu bina hem yapıldığı dönem hem de � imdi DAÜ’nün tekdüze kampüs 
binaları arasında insana yakın öl� eği ve sıcak malzemesi ile her zaman gülümseyerek ön plana � ıkmı� tı
ve hala daha � ıkmaktadır. İki kütleden olu� an binayı, gökyüzüne kucak a� an cam tavanlı bir giri�  koridoru 
bağlamaktadır. Dikdörtgen mekan bankaya, kare mekan ise kayıt kabule ev sahipliği yapmaktadır. Burada 
iki ana geometrik � eklin uyumu algılanmakta, iki ana fonksiyonun i� ine almaktadır. Dikdörtgen � eklindeki 
merkezi bir toplanma mekanı ise iki ana geometrik � ekle sahip mekanı birbirbirne bağlamaktadır. Yığma 
tuğla strüktür ile kırmızı kiremit yer ile bütünle� en bir anlam yüklemekte yapıya. İ�  mekan, kemerin tematik
kullanımı, ı� ık – gölge oyunu ile gizemli bir atmosphere bürünmektedir. (3)

Son söz
Hüseyin Ate� in herzaman bilimsel bilgilerin � e� af olması, � e� af olarak aktarılmasını söylerdi. Toplumla 
ile� � im i� erisinde ortak değerlere dayalı ya� am bi� imi olu� turulması gerektiğini belir�� di. Do� entliğe 
ba� vurumuz aynı döneme denk gelmi� ti. Benim jürim bana bu ünvanı verirken onun i� in olu� turulan 
jüri siyasi duru� undan dolayı “hayır” demi� ti. O gün sevinememi� tim. Kendisi bana “ben üzülmedim, 
sen sanırım benim yerime de üzülüyorsun. Bunlar önemli � eyler değil” demi� ti. Çok kızmı� tım. Çünkü 
mimari bilim alanında o ünvanı almaya yeterliliği olduğuna inanıyordum. “Do� ent” ünvanı mimari meslek 
anlamında toplumsal bir duru�  ise o bunu almayı � oktan hak etmi� ti ancak siyasi görü� ü onu engellemi� ti

Kaynakça
(1) zhayat.blogcu.com
(2) www.starkibris.net
(3) http://a chnet.org/library/sites/onesite.jsp?site_id=4269
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Kıbrıs Türk Mimari Tarihinin Bir Dönemine İmza Atan İki Mimar : 
Solmaz-Arif Feridun
U� ur Ula�  Da� lı

(Sayı 20, 13 Şubat 2011)

Bugün uzun soluklu maceramızın sonuna geldik. Toplum i� indeki duru� ları ile her zaman takdir ettiği
Hakkı – Burhan Atun karde� lerle ba� lamı� tım sayfama ve bi� � in de benim i� in anlamları � ok fazla olan 
bir � ift ile olmasını istedim. Arif – Solmaz Feridun � ifti. Dürüstlüğün, doğruluğun ve kirlenmi�  bir dünyada 
temizliğin simgesi olan bu dostlarım ile sizlere ho� cakalın diyorum. İ� te sevgili Arif Feridun’un kaleminden 
yazılmı�  ve Kıbrıs Türk Mimari tarihinin bir dönemini aktaran bir mektup.

Sevgili U� ur
Seninle beraber DAÜ mimarlık bölümünün “ilk” hocaları olarak pe�  pe� e göreve ba� layıp, o günkü dar 
imkanlar i� inde birlikte veya ayrı ayrı derslere giriyorduk, hatırla sın. Ge� en günkü “mekanperest” davetine,
sana benim ve e� im Solmaz’ın İTÜ’yü bitirip, adada ba� lattığımı “ilk” mimarlık heyecanlarımızdan 
bahsedersem, galiba “ilk”leri birbirine bağlamı�  olacağız. Bilirsin 1961’de İTÜ Mimarlık Fakültesini 
bitirince, sınıf arkada� ım olan Solmaz ile hayatımızı birle� tirip, birlikte Kıbrıs’a döndük. Niyetimiz el öpüp, 
öğrenci iken yaz stajlarımı yaptığım, Almanya’daki büroya yine birlikte gidip, orada bir süre daha kendimizi 
ye� � ti dikten sonra Adaya dönmekti

Gitmek mi Kalmak mı?
Kıbrıs’ta kalmayı planladığımız bu süre i� inde, bizi sevenlerin de � e� itli fikirlerini dinleyip, i�  konusundan 
ziyade ve neler yapılabileceğinin ötesinde, geceleri uykumuzu ka� ırmaya ba� layan “gitmek mi kalmak mı” 
alternatifleri, afamızda ana konu olarak dönüp dola� ıyordu.

O günler i� inde, malum, Kıbrıs Cumhuriyeti yeni kurulmu� , adaya yepyeni bir statü gelmi�  ve görünürde 
sanki bir ekonomik iyile� me ve özellikle in� aat sektöründe de bir canlanma oluyor gibi idi.

Ağabeylerim, tüm ailemiz bize yoğunla� mı� , kararımızı beklerken ağabeyimden bir ses geldi, evlerinin alt 
katı bo� almı� tı. Hem mimari büro, hem de konut olarak kullanılabilecek kadar da büyük, kolay ula� ılabilir, 

Resim 1: Solmaz Feridun Resim2: Arif Feridun
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sakin ve � ok ho�  bir yerde. İstersek orayı kullanabilirdik.

Bahçe Parmaklı� ındaki Tabela: Feridun Mimari Bürosu
En önemli iki faktör, hem ev, hem ofis hallolmu� tu. Ama biz, evi yine de tedbirle dö� eyip, hala gider miyiz, 
kalır mıyız diye sadece birka�  e� ya ile donatmı� tık. Büroya da, bo�  vaktimi de kullanmak üzere bir � izim 
masası koyup, oturduk. Kapıya bir tabela asmazsak, kimseler bizden haberdar olamayacağı i� ittirmesin
yanıt olarak “Feridun Mimari Bürosu” diye kocaman bir de tabela astırı erdik, bah� e parmaklığına. Etra� an 
“hayırlı olsun” diye ziyaretler ba� layınca, i� in ayın oyun tarafı kalmamı� tı ve de bize proje yaptırmak üzere 
bazı mü� terilerin soru� turma yaptığı da kulağımıza gelen haberlerdendi. Hazırlıklı olmamız gereken bir 
havaya girmi� , mahalli meslek bilgilerine ula� mağa � alı� ıyorduk.

Tabii önce Kıbrıs’taki maliyet bilgisi, arkasından malzeme bilgisi, zamanlama ve de aklınıza gelecek daha 
bir yığın bilgi, örneğin sıcak bir iklimde yapı oryantasyonundan tutun proje tasdikine, ihale dosyasına 
varıncaya kadar esas bilgiler lazımdı. Bir ka�  aylık � i� eği burnunda iki Y.M.Mimar Solmaz ve Arif Feridun, 
İTÜ Mimarlığı bitirip gelmi� iz. Ve yükümlülüğünü alacağımız hizmetler i� in İTÜ’nün bize verdiği eğitimin, ne 
denli gü� lü bir eğitim olduğunun da id aki i� inde idik.

O günler i� inde yeni kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti nin devlet kademelerinde a� ılan münhallere, büro a� mı�  
meslekta� larımızın tayini yapılmı� , serbest piyasada kalan mimari büro sayısı da bir veya iki büro olarak, kah 
part time, kah full time idare ediliyordu. Zaman ve zemin yeni bir büro a� ılmasına da uygun görünüyordu 
bu � artlarda.

Büyük Boyutlara Ula� an Proje Sayıları
Nazımızın ge� tiği, bizden birka�  yıl önce adaya gelmi� , ha� a bürosunu kapatıp devlete ge� mi�  
arkada� larımızdan, onların da bildiği kadarı ile yararlanıp bazı pratik bilgiler derleyebildik. Örneğin, 
� artnameler, malzeme türleri, yapı nizamnameleri, bölgesel imar durumlarını okuyarak, sorulacak sorulara 
cevaplarımızın hazır olması gerektiği hususuna öncelik veriyorduk. Tabii ki bütün bu bilgileri, önemli 
bir faktör olan proje ve in� aat maliyetleri ile yoğurup, sağlam ve inandırıcı, doğru bilgiler olarak, proje 
sahiplerine hem aktarmak, hem de yapılacak projelerde bu bilgileri kullanmayı ama� lıyorduk. Zaman 
hızla ilerliyordu. Çok kısa bir zaman i� inde, ger� ek anlamda ve büyük boyutlara ula� acak proje sayıları 
yanında, büronun bir ka�  tane konut ve villaya ek, daha büyük ve daha � e� itli projelerle yükleneceğini hi�  
dü� ünmemi� tik e de öyle oluverdi kısa bir sürede.

Toplumumuzda, i�  konusunda olsun, daha ba� ka sosyal aktivi elerde olsun, kısaca her konuda ile� � im � ok 
hızlı olmaktadır. Eğer yeni bir meslek sahibi iseniz, örneğin doktor, mimar, avukat veya her ne ise dürüst, 
gönül alıcı, düzgün ki� iliğiniz � ok rol oynamakta, siz bu nedenle bir anda ya zirveye � ıkar veya beklediğiniz 
sempatiyi bulamazsanız dibe � ökersiniz. Bu konudaki değerlendirmeler de süratle yayılır. Dürüst, sözünü 
tutan, bizim meslekte hele, malsahibini koruyan ki� ilik aranır.

Mimarlıkta, maliyetler konusunda, özellikle tolerans kabul etmeyen görü� lerle kar� ıla� ırsınız. İ� in 
zamanlamasını, gayet hassas bir � ekilde, hem proje dönemini hem de uygulama dönemini iyi hesaplamanız 
ve mü� terinize bildirmeniz gerekmekte idi. Bugünkü uygulamalardan farkı ne diyeceksiniz. Doğru bir soru.

1960lı yıllarda yeni denetim altına alınmaya ba� layan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin, yani proje 
a� amasının, ne denli zor ve zaman isteyen i� ler olduğuna toplumumuz pek de alı� ık değildi. Daha önce bir 
veya iki daktilo sayfasına sığdırılıp belediyeye veya kaza amirliklerine onaylatılıp  uygulamaya ge� ilen projeler, 
i� te o dönemde meslek odalarının kurulması ve ehil ihtisas elemanlarının adaya gelmesi ile bir iki daktil  
sayfasını, bir iki dosyaya � evirmi� ti. Bu, dünyanın her ülkesinde, sağlıklı proje hizmetinin ta kendisi idi. Tabii 
ki ücretler kontrol altına alınm ya ba� lanmı� , süreler, birim fi atlar devreye girmi�  ve bugünlere gelinmi� ti .
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Projelendirmede bir iki daktilo sayfasından, bir iki dosyaya � ıkan hizmetler, beraberinde proje hizmet 
ücretlerindeki ar� � ları da getirm � ti . Yine örneğin yüzde 5 olarak, o günlerde tüm hizmetleri kapsayan proje 
ücreti, mal sahibine alı� ılagelmi�  ücretin � ok üstünde bir ücret olarak görünüyordu. Bu ücret, o günlerin 
para değeri i� inde m2’si yakla� ık 20 sterlin olan bir projede, tüm mimarlık ve mühendislik hizmetlerini 
kapsayan bir proje ücreti olup, kontrollük hizmetleri i� in herhangi bir ödeme de söz konusu değildi. İ� e 
sarılı� ımızı gören ve i� in olumlu ilerlediğini gözlemleyen mal sahipleri ile � artnameye uygun, mal sahibi - 
mimar ili� kileri i� inde, hem i� i, hem de ücret konusunu en güzel bi� imde sonu� landırabiliyorduk.

Çok i� imizde gözlemlediğimiz anlayı� tan ötürüdür ki bu gün uğradığı bütün deği� ikliklere rağmen, hala 
ge� erli ve sağlam karakterini yitirmem �  projelerimiz var etra� a. Bunun da nedeni proje safhasında projeye 
yansıtılm �  öğelerin, bunlara değer veren mal sahibince, size güveninin ispatı olarak benimsenmesi ve 
uygulamaya aksetmesinin sonucu idi. Yorucu ama � ok ho�  bir aktivi e i� inde üstlendiğimiz hizmetleri 
yürütüyorduk. Tabii daha ba� ka i� lerin gelmekte olduğu haberleri üzerine, büromuzu geli� ti erek 
ressamlarımızı ve büro ekipmanlarımızı artı dık, sabahlara dek canla ba� la zevkle � alı� ıyorduk.

Büronun Yap� � ı Projeler
Büromuzun kısa zamanda ba� ardığı projelerden örneğin proje ve uygulamalarımızın geneline bakarsak; 
Lefk � a’da, projesi yarı� ma ile elde edilen Şehitler Anıtı, İnönü Şehitler Anıtı, 10 adet � e� itli villa projesi, 
in� aatı veya projesi bitirilm �  5 adet apartman, Türk Hava Yolları acentesi, ofisleri, daireleri ve ek mekanları, 
Kuğulu Parkta kafeterya, Mağusa’da toplu konut, Limasolda i� ki fabrikası, (belirtilen son iki bina, 1963 
olayları nedeniyle karkas in� aat a� amasında kalmı� ), bu kısa zamana sığdırılmı�  � alı� malarımızdandı.

Son Söz
2004 yılında DAÜ Mimarlık Bölümü’nde hocalık görevini yürütürken a� tığımız “1960lardan günümüze proje 
ve uygulamalarımız” adlı sergi i� in, 45 yıla yakın bir zaman sonra projelerimize ait resimler ve dokümanların 
arayı� ına girince, projelerimizin bazılarının zaman i� inde bazı deği� ikliklere uğradığını gördük. 

Meslek a� kımızla, yoğun, yorgun, titi gayretlerimizle, ge� en zamana ve yapılan deği� ikliklere rağmen ve 
de deyıllar sonra, bu gün bile ge� er ak� eliğini koruyan projelerimiz kalmı� tır etra� a. Yukarıda anlatıldığı
üzere, bu da mimari kavrama saygı duyan mal sahiplerinin, projede uygulamasını reddetmediği mimari 
düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. 

Ve daha 50 yıl sonra toparlamakta zorlandığımız, anılarda kalmı� , ihaleye hazırken vazge� ilmi�  bir� ok proje. 
1963 yılının acı olayları ile her � ey son bulmu�  ofisimizi, evimizi, her � eyimizi kaybedip ta ba� tan ve kim bilir 
nasıl bir geleceğe doğru, yeniden yapılanmak üzere, ya� am pe� ine dü� ecektik.

İ� te ya� adığımız bu günler i� inde, 1960’ların acı, tatlı anıları, 50’nci yılını doldurup, yarım asır geride kaldı... 
Günler � ok � abuk geldi, ge� ti.
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Geçmişin Sessiz Tanıkları
Naciye Doratlı
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Kültür Varlıklarımız
Naciye Doratlı

(Sayı 01, 21 Şubat 2010)

Üzerinde ya� adığımız topraklar, � ağlar boyunca bir� ok uygarlığa ev sahipliği yapmı�  olması nedeni ile farklı 
kültürlerin i�  i� e ge� tiği bir birikime sahipti . Bu birikimi, kimileri kültürel miras, kimileri de kültür varlıkları olarak 
isimlendirir. Halkın sessiz � oğunluğu i� in ise ge� mi� in sessiz tanıkları olan tarihi yapılar ya da yapı kalıntıları  harabe 
ya da viraneden ba� ka bir � ey değildir. Çünkü � evre ve kültür gibi dünyanın tümünü ilgilendiren ve insanın süre�  
i� inde kimliğini bulmasını sağlayan değerler, mal, can gibi doğrudan ya� anan, anlık değerlere göre arka planda 
kalmakta, önemsenmemektedir.

Kültür Mirası De� il Kültür Varlıkları
Kö� emin adından da anla� ılacağı gibi ben ge� mi� ten günümüze kadar gelebilmi� , ta� ınmaz eski eserlerin - ki bunlar 
evler, kamusal yapılar ya da yapı kalıntılar olabilir- kültür varlıkları, kültürel zenginlikler olarak tanımlanmasını 
daha doğru buluyorum. Çünkü miras genellikle fazla zahmete girmeden edinilir ve bu yüzden elden � ıkarılması da 
kolaydır. Hâlbuki tarihi eski yapılar, sadece bizim i� in değil aynı zamanda evrensel bir değere de sahiptirle .

Dünya deği� iyor, değer yargılarımız, haya� an beklentil rimiz deği� iyor. Ya� ımız ne olursa olsun hepimizin bir 
ge� mi� i, iyi ya da kötü anılarımız var. Bir an i� in tüm belleğinizi kaybettiğiniz dü� ünün. Ne büyük bir bo� luk olurdu 
değil mi? Bir an i� in aynı � ekilde Lefk � a Suri� i’ni ya da Gazimağusa Suri� i’ni veya ülkemizin diğer tarihi alanlarını 
dü� ünün. Buralardaki tarihi yapıların, surların bir an i� in yerinde olmadığını dü� leyin. Kültür varlıklarının yok 
olması, tıpkı insanın belleğini yitirmesi gibi kentin de belleğini yitirm si demekti . Kültür varlıklarının yok olması 
demek aslında ge� mi� imiz, tarihimiz ve kültürümüzün de yok olması demekti .

Bu noktada tarihi eski eserlere sessiz � oğunluğun bakı�  a� ısının ne olduğuna bakmakta yarar görüyorum. Halkımızın 
önemli bir bölümü i� in, surlar, kaleler, anıtsal yapılar dı� ındaki evler ve diğer gösteri� siz binaların tümüne yakını 
‘virane’, ‘harabe’ olmaktan öte � ok da bir anlam ifade etmezler. Bu yapılar daha � ok maddi boyutu ile dikkate 
alınır. Örneğin tarihi eski bir ev kiraya verilse kirası � ok dü� üktür, satılm ya kalkılsa elde edilecek meblağ bir i� e 
yaramayacaktı . Bunları yıkıp yerine yeni, alı� ılmı�  binalar yapılması bir� oğumuz i� in mezbeleliklerin temizlenmesi 
demek olabilir. Çoğumuz bu kanıda olsak bile, ge� mi� in sessiz tanıkları olan tarihi eserlere ta�  yığınları olarak 
baksak bile, bu onların ge� mi� ten süzülen bir yığın anlam yüklü kaynaklar olduğu ger� eğini örtmez.

Kültür Varlıklarının Ekonomik Yüzü
Kültür varlıklarının manevi değerini, evrensel değerini bir tarafa bırakarak, anıtsal olsun veya daha gösteri� li olsun 
tarihi yapıların - eğer doğru kararlar verilirse - ekonomik a� ıdan ülkemiz a� ısından ne büyük bir potansiyele sahip 
olduklarına değinmekte yarar görüyorum.

Ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörü, ambargolar nedeni ile arzu edilen düzeye gelemese bile turizm olduğu 
ve dünya üzerindeki turizm hareketind  kültür varlıkları a� ısından zengin olan ülkelerin diğerlerine göre daha 
avantajlı olduğu ger� eğinden hareketle, sahip olduğumuz kültür varlıklarının önemli bir ekonomik kaynak 
olduklarını dikkate almak zorundayız.

Bunun yanı sıra bugün dünyada artık ülkelerin değil kentlerin markala� ma yolu ile kendilerini vah� i rekabet 
ortamında öne � ıkarmak i� in yarı� tıklarını görmekteyiz. Kentlerin markala� ması i� in sahip oldukları değerler 
i� inde kültür varlıkları hi�  � üphe yok ki en önemli yeri tutuyor.
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Kültür Varlıkları ve Markala� ma
Gerek kent düzeyinde gerekse ülke düzeyinde bizim markala� mak i� in o kadar büyük değerlerimiz, 
zenginliklerimiz var ki... Sadece bir ka�  örnek: Roma döneminden günümüze harabe olarak gelebilmi�  antik
Salamis kenti; Walt Disney’in Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalındaki kalesine esin kaynağı olduğu 
söylenen, ge� mi� i Orta� ağa kadar uzanan St.Hilarion Kalesi; gotik mimarisinin en güzel örneklerinden 
olan Lüzinyan döneminde St.Nicholas Katedrali olarak in� a edilmi� , Kudüs kralının ta�  giydiği, daha sonra 
Osmanlı döneminde, özgün mimarisine son derece saygılı bir tavırla zarif bir minare eklenerek camiye 
dönü� türülmü�  Lala Mustafa Pa� a Camii; Venedik döneminde in� a edilmi�  her biri, e� siz bir askeri mimari 
örneği olan Lefk � a ve Gazimağusa surları; ismini Shakespeare’in ölümsüz eseri Othello’dan alan Othello 
Kalesi; Osmanlı döneminde in� a edilen Büyük Han; Dervi�  Pa� a Konağı ve daha bir� oğu...

Deği� en dünya ko� ullarına ayak uydurmak i� in yenilikleri takip etme, deği� ime ayak  uydurma tela� ı i� inde, 
asıl gücümüzün nerede olduğunun pek de farkında değiliz aslında. En büyük zenginliğimiz son dönemlerde 
� ağda�  gereksinimlere cevap vermek adına hoyrat� a zarar vermekte olduğumuz doğal güzelliklerimiz, 
dünyanın ba� ka bir yerinde olsalar üzerine tit enecek olan kültür varlıklarımız değil midir? Bir de 
unutmamamız gerekir ki kültür varlıklarımız bizim zenginliğimiz olduğu kadar, aynı zamanda dünyaya kar� ı 
korumakla yükümlü olduğumuz önemli bir sorumluluğumuzdur da.

Resim 1: Ravelin (Akkule) Burcu- Gazimağusa Resim 2: Arabahmet Mahallesi- Lefkoşa Suriçi

Resim3:Kemerli Ev- Gazimağusa 
Suriçi

Resim 4: Biddulp Kapısı- Gazimağusa Suriçi
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Kumarcılar Hanı Çı� lık Atı or
Naciye Doratlı

(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Kültür varlıklarımız bizim en büyük zenginliğimiz. Gönül arzu ederdi ki camiler, kiliseler, hanlar, hamamlar, 
surlar ve kaleler gibi anıtsal yapılarımızı koruyabilmi�  olalım da � imdi daha sıradan diyebileceğimiz konut 
ve benzeri yapıların korunup canlandırılması üzerine kafa yoralım; bütüncül yakla� ımlarla tarihi kentsel 
alanların ve köy i� lerinin dokusuyla, ya� am kalitesi ile cazip alanlar haline gelebilmeleri konusunu tar� � alım. 
Ama ne yazık ki durum hi�  de öyle değil. Tabii ki doğru ve güzel yapılan bir takım uygulamalara haksızlık 
etmemek gerek. Lefk � a İmar Planı � er� evesinde Lefk � a Suri� i’nin � e� itli yerlerinde yapılan uygulamalarla, 
fiziki a� ıdan değil ama sosyal ve ekonomik a� ıdan eksikleri olsa bile, Arabahmet Bölgesi’nde özgün konut 
dokusu yok olmaktan kurtarılmı� tı . Selimiye Bölgesi’nde aynı � ekilde kültür varlıklarının önemli bir 
bölümünün ömrü uzatılm � tı . Gazimağusa Suri� i’nde de par� a par� a olsa bile yapılan uygulamalarla kültür 
varlıklarının korunması i� in bir gayret ve istek olduğu algılanmaktadır.

Tek yapı öl� eğine dönecek olursak, Büyük Han’ımızla, Bedesten’imizle iftihar ediyoruz. Özellikle Büyük 
Han’ın yıllarca süren sancılı restorasyon sürecini hatırlı orum. Zaman zaman hi�  tamamlanamayacak 
endi� esine kapıldığımız olmu� tu ama � imdi... Yerli halk i� in olsun, turistler i� in olsun bir � ekim merkezi. 
Bedesten, � e� itli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya ba� ladı. Fakat Büyük Han’ın hemen yakınında, 
Asmaaltı meydanındaki Kumarcılar Hanı’na bakınca utanmamak elde değil. Bu utancımız ne yazık ki sadece 
Kumarcılar Hanı’nın i� ler acısı durumu ile sınırlı değil. Gazimağusa’da koordinatörlüğünü yaptığım Namık 
Kemal Meydanı Yayala� tırma Projesi’nin uygulanması a� amasında 1997’lerde restorasyonuna ba� lanmı�  
ve hala daha bitirilemem �  olan Deniz Kapısı da, acil önleme gereksinimi olan kültür varlıkları listesinin ilk 
sıralarında yer alan önemli yapılardan sadece bir tanesi. Bugün sizlerle payla� mak istediğim, dikkatinizi
� ekmek istediğim konu Kumarcılar Hanı olduğu i� in acil önlem gerekti en kültür varlıklarını sıralamayı 
ba� ka bir yazıya bırakıyorum.

Kumarcılar Hanı
Evet Kumarcılar Hanı... Sayın Ahmet Tolgay 2 Mayıs 2007’de kö� e yazısında, 1571-1878 yılları arasındaki 
Osmanlı dönemi ya� amında önemli bir yer tutan ü�  yapının, Büyük Han, Kumarcılar Hanı ve Bedesten’in 
Kültür varlıklarımızın altın ü� geni olduğundan söz ediyor. Ü� genin iki kö� esini tamamlamı� ız ama 
ü� üncüsünün yok olu� unu, ü� genin kö� esinin kırılı� ını devlet olarak, hükümet olarak, duyarlı ya da duyarsız 
vatanda� lar olarak seyrediyoruz. Osmanlıların topraklarına kattığ bir� ok yerdeki tavrını Kumarcılar 
Hanı’nda da görüyoruz. Bu tavır, yapıların yıkılıp yerlerine yeni bina in� a edilmesi yerine, kendi toplumunun 
gereksinimlerine cevap verebilecek bir bi� imde yapılara eklemeler yapılması veya yeniden in� a edilmesi 
tavrıdır. 17.yy sonlarına doğru in� a edilen � ehir i� i ti aret hanlarının tipik örneklerinden biri olan Kumarcılar 
Hanı’nın giri�  holünde Orta� ağa ait bir kemerin bulunması Han’ın eski bir manastır kalıntısı üzerine in� a 
edildiğini dü� ündürmektedir. Yapı dörtgen bir plan üzerine in� a edilmi�  olup, iki katlıdır. Yolcular üst 
katlardaki odalarda kalır, alt ka� aki odalarsa hayvanlarının konaklaması ve e� yaları i� in depo ama� lı 
kullanılmaktaydı. Bazı kaynaklarda ise zemindeki mimari düzenlemelerin dönemin eğlencelerine mekan 
olu� turacak bi� imde planlandığı ifade edilmektedir. Han’ın giri�  holünden orta avluya ula� ılmaktadır. 
Orijinal 52 odası olmasına kar� ın, odaların bir kısmının eğlence ve dinlenme alanlarına dönü� türülmesi 
nedeni ile günümüze sadece 44 tanesi gelebilmi� ti . Odaların bir kısmı orta avluyu � evreleyen yuvarlak 
sütunlu kemerlerin alt ve üstünde yer almaktaydı. 
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Üst odalar be� ik tonozlu olup önlerindeki ah� ap revak kiremitle örtülüdür. Odaların dö� emeleri 
mermer olup, dı� a doğru a� ılan dikdörtgen pencereleri vardır. Aslında tüm bu özellikler i� in vardı 
demek daha doğru olur herhalde. Bir dönem Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından da kullanılmı�  
olan Kumarcılar Hanı, � imdi yersizlerin yurtsuzların mekânı olan bir harabe durumunda. Nedeni de 
yapının yüzde 75’lik kısmının � ahıs malı olması ve mal sahibinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi. 
Böyle bir yapı özel bir � ahsın keyfine bırakılabilir mi? Mal sahibine yaptırım uygulanamaz mı? 
Kamula� tırılamaz mı? Bununla ilgili olarak yürürlükteki yasalara baktığımız zaman hi�  de imkansız 
olmadığını dü� ünmekteyim.

15/1962 - Âmme Menfaatı ararına Maksatlar İçin Zorla Mal İktisabına Dair asa
1962 yılında yürürlüğe giren ve daha sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasası olarak düzenlenen 
15/1962 - Âmme Menfaatı Yararına Maksatlar İ� in Zorla Mal İktisabına Dair Yasa’nın 2 (h) maddesi uyarınca 
Hanın kamula� tırılması hemen yapılabilir. Bu madde aynen � öyle: (2) Âmme menfaati yararına olan maksatlar, 
a� ağıda gösterilenlerle ilgili maksatları i� ine alır : (h) Arkeolojik kazılar veya herhangi bir eski eserin veya 
anti anın korunması veya geli� tirilmesi veya bunların civarının inki� af ettirilmesi Böyle bir yasal dayanak 
varken peki ni� in gereği yerine getirilemi or? Yoksa kamula� tırmak i� in maddi kaynak mı yaratılamı or? Bu 
tek ba� ına mazeret olablir mi? Bu gün kültür varlıklarını korumak i� in yerel kaynaklar dı� ında kaynak yaratma 
olanağı eskiye göre daha � ok. Türkiye Cumhuriyeti zaten öteden beri her alanda olduğu gibi kültür varlıklarının

Resim 1: Kumarcılar Hanı/ Lefkoşa Sur-içi (fotoğraf: Mukaddes Faslı, 2010)

Resim 2: Kumarcılar Hanı/ Lefkoşa Sur-içi (fotoğraf: Mukaddes Faslı, 2010)
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da korunmasında gerekli desteği vermektedir. Son dönemlerde Avrupa Birliği kaynakları ile koruma 
alanında Gazimağusa ve Lefko� a’da önemli projeler hayata ge� irilmi� tir. Kumarcılar Hanı i� in de dı�  
kaynak yaratılamaz mı? Bu konu ile ilgili olarak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü ile görü� meye 
� alı� tım ancak yoğun i� leri nedeni ile mümkün olmadı. Bu nedenle burada kendi görü� ümü belirtmek 
durumundayım. Bence en büyük sorun, duyarsızlık. Resmi Kurumların duyarsızlığı, sivil toplum 
örgütlerinin duyarsızlığı, K.K.T.C’liyim diyen herkesin duyarsızlığı… Aslında Asmaaltı ve Arasta Esnafı 
Derneği’ne haksızlık etmemek lazım. Dernek, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Hamza Ersan Saner’e bu 
konuda bildiri göndererek dikkat � ekmeye � alı� mı� . Ama demek ki etkili olamamı� . Kumarcılar Hanı 
o kadar harap bir durumdadır ki kaybedilecek zaman kalmamı� tır. Ge� en her gün, bir zamanların 
görkemli yapısından bir � eyleri alıp götürüyor. Hemen � imdi harekete ge� mek gerek. Bu konuda 
Cumhurba� kanlığından ba� layarak Hükümet, Meclis, Vakıflar İdaresi, Lefko� a Türk Belediyesi, 
Mimarlar Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, ve Üniversitelere görev dü� tüğünü dü� ünüyorum. Sizin 
dü� ünceniz ne?
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Ma� usa Hisarları Mı, İlan Panosu Mu?
Naciye Doratlı

(Sayı 03, 21 Mart 2010)

Gazimağusa’nın tarihi surları kentin en önemli zenginliklerinden biri. Bir kültür hazinesi, dünya mirası. 
Gazimağusa’yı markala� tırmak i� in önemli bir fı sat yaratabilecek bir değer. Bu kadar önemli bir zenginliği 
biz hak ettiğ � ekilde önemsiyor muyuz acaba? Buna olumlu yanıt vermek pek mümkün değil ne yazık ki.

Niye böyle dü� ündüğümü sizlerle payla� madan önce bu önemli kültür varlığını özetle tanıtmaya � alı� alım. 
Surlar, adamızı 1489-1571 yılları arasında egemenliği altında tutan Venedikliler zamanında, kenti olası 
Osmanlı saldırılarından korumak amacı ile in� a edilmi� . 1490’da ilk olarak burada bulunan eski sur ve 
kulelerin yeniden � ekillendirilmesiyle ba� lanmı� , daha sonra da deği� en sava�  tekniklerine göre yeni surlar 
in� a edilme yoluna gidilerek, 1560’da hemen hemen tamamlanmı� tı . İn� aatında, aynı zamanda mimar 
olan bazı askerler görev almı� tı . Surlar, sadece savunma amacıyla değil aynı zamanda gü�  ve büyüklüğü 
simgeleyen bir mimari anıt olarak tasarlanmı� tı .

Bugün Suri� i denilen orta� ağ kentini � evreleyen 3.5 km uzunluğundaki surların, 13 bur�  ve 9 tabyası 
bulunuyor. Aynı zamanda, Lüzinyan döneminde limanı korumak amacı ile in� a edilmi�  olan ve daha sonra 
Venediklilerin surları yeniden in� a etme sürecinde deği� tirile ek surlara entegre edilen Otello Kalesi’ni de  
unutmamak gerek. Çe� itli kaynaklarda, surları � evreleyen derin hendeğin yumu� ak kire� ta� ından olu� mu�  
kayalardan oyulmasının yüzyıla yakın sürdüğü ifade edilmektedir. Surların günümüzde ikisi özgün (Kara 
Kapısı ve Deniz Kapısı) olmak üzere dört adet kapısı bulunuyor. Askeri mimarinin önemli örneklerinden biri 
olarak gösterilen Gazimağusa Surları, bir bütün olarak planlanmı�  ve in� a edilmi�  (olan) Lefk � a Surlarının

Resim 1: Sea Gate- Suriçi, Gazimağusa                   Resim2: İlanpanosu- Gazimağusa Surları

Resim 3: Othello Kalesi, Gazimağusa
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aksine, in� a edildiği süre� te gereksinimlere göre tasarlanmı�  ve in� a edilmi� ti . Surlar bir bütün olarak 
muhte� em olmakla birlikte Otello Kalesi, Martinen o Burcu (Tophane), Deniz Kapısı (Porta-del Mare), 
Akkule (Ravelin), Canbulat Burcu (Arsenal), bu görkemli yapının en önemli öğelerini olu� turur. 

Osmanlı ku� atmasında özellikle Akkule’de ve güney cephesinde büyük hasar gören surlar, adanın 
fethinden sonra restore edilmi� ti . Daha sora İngiliz Dönemi’nde de restorasyonlar yapılmı�  ve o günün 
gereksinimlerine cevap vermek üzere, surlarda yeni kapılar a� ılmı� tı . Bu dönemde, 1930 yılında ada 
genelinde, bir� ok anıtsal yapı ile birlikte Mağusa Surları da listelenir. Daha sonraki dönemlerde de bir takım 
restorasyon faaliyetleri olduğunu biliyoruz.

Surlar S.O.S Veriyor
Ge� mi�  dönemlerin aksine, yakın ge� mi� te bu yönde önemli bir hareket olduğunu ne yazık ki görmek 
mümkün değil. Ge� en yıl Mayıs ayı i� inde Canbulat kapısı yakınındaki batı duvarında, yıkılma tehlikesi 
olduğu gerek� esi ile yapılan yanlı�  uygulamayı hatırl yınca, iyi ki de yok demek geliyor insanın i� inden. 
Geriye dönü� ü olmayan hatalar yapılacağına hi�  bir � ey yapılmaması daha doğrudur diye dü� ünüyorum. 
Fakat bir� oğumuz belki farkında değiliz ama bir Dünya Mirası olan Mağusa Surları S.O.S veriyor. Sur duvarları 
üzerinde büyüyen otların bozulma ve � ürüme sürecini hızlandırdığını biliyor musunuz? Sur duvarlarının 
önemli bir bölümünde, in� asında kullanılan ta� ın yapısı ve özelliğinden dolayı, acil önlem gerekti en ciddi 
bozulmalar olduğunu biliyor musunuz? Akkule ve Otello Kalesinde tehlikeli yapısal sorunlar olduğunu 
biliyor musunuz?

Ger� i bizim bilip bilmememiz � ok da bir � ey ifade etmiyor. İlgili kurumların bu konuda gerekli tedbirleri 
almaları gerekiyor. İlgililerle görü� me yapmadan bu satırları yazmakta olduğum i� in herhangi bir � alı� ma 
olup olmadığını bilmiyorum. Ama Mağusa Surları’nın ‘Deniz Kapısı’nın 1990’lı yıllarda ba� latılıp bugüne 
dek tamamlanamayan restorasyonu ortadayken yukarıda saydığım sorunlarla ilgili kafa yorulmadığını 
dü� ünmek yanlı�  olmaz herhalde. Kafa yorulmadığını bir tarafa bırakın, Surlar ve Hendeğin bir par� ası olan, 
Anıt � emberinin tam kar� ısında, İngiliz döneminde restore edilen dı�  duvarlar, sıradan bir duvar muamelesi 
görüyor.

Ve Sur’ların Parçası İlan Panosu
Yukarıdaki ge� tiğimiz günle de � ekilen fotoğrafa bir bakın. Geri planda Surlar ve Hendeğin bir par� ası olan 
duvar üzerine � ar� af gibi poster ve ilanların asıldığını görüyorsunuz. Bunu anlamak � ok zor. Surları nasıl 
daha iyi sergileyebiliriz diye gayret göstereceğimize ilan panosu gibi kullanıyoruz. Bu durumu anlamak 
da, kabul etmek de mümkün değil. Çünkü burası 1930’lardan itiba en ‘Anıtsal Yapı’ olarak listelenmi�  
ta� ınmaz eski bir eser olan Surlar ve Hendeğin bir par� ası. Bu nedenle Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 
böyle bir uygulamaya izin vermemeli. Suri� i’nde kültür varlıklarının korunmasına yönelik büyük bir � aba 
göstermekte olan Gazimağusa Belediyesi de bu ayıba bir son vermeli. Çünkü Dünya Mirası olan Surlar bu 
muameleyi hi�  hak etmiyor. Yoksa bu konularda duyarlı ve hassas olan yabancıların gelip bizi ikaz etmesi 
mi lazım?
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Walt Disney’in Esin Kayna� ı- Hayal Etmek ve Markala� tırmak:
St. Hilarion Kalesi
Naciye Doratlı

(Sayı 04, 29 Mart 2010)

Sayfamda yayınlanan tüm yazılarımda sürekli olarak kültür varlıklarının bir ülkenin ya da kentin
markala� masında ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya � alı� ıyorum. Bıkmadan usanmadan bu 
söylemime devam edeceğim. Çünkü i� imin gereği olarak kültür varlıklarının korunması konusunda yapmakta 
olduğum ara� tırmala da ve konferanslara ya da uluslararası toplantıla a katılmak i� in yaptığım yurt dı� ı 
seyahatlerimde, Avrupa’nın farklı yerlerinde bu konuda neler yapılmakta olduğunu sürekli izliyorum. 
Ve inanıyorum ki bizim kültür varlıkları zenginliğimizin markala� mak i� in potansiyelinin yöneticilerimiz
tarafından fark edilmesi, dünya turizm pastasından büyük bir pay almamızı sağlayacaktı . Bu duygu ve 
dü� üncelerle bu sayımızda Walt Disney’in Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalındaki kalesine esin kaynağı 
olduğu söylenen St. Hilarion Kalesi’ni dikkatini e geti eceğim.

Resim1: St. Hilarion Plan Düzlemi

Resim 2: St. Hilarion

Resim 1: St. Hilarion haritasi
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Be� parmak Da� ları’ndaki Kaleler
Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeni ile tarih boyunca i� gal ve fetihle e sahne olan Kıbrıs adası 
i� in korunma ve savunma sistemleri büyük önem ta� ımı� tı . Çe� itli kaynaklarda, Ha� lı Seferleri döneminde 
(1095-1270), Kıbrıs’taki savunma sistemlerinin kıyılarda (Baf, Girne, Limasol ve Gazimağusa), i�  kesimde 
(Lefk � a), ve kuzeyde Be� parmak dağlarındaki kalelerden (St. Hilarion, Bu� avento and Kantara) olu� tuğu 
ifade edilmektedir. Bufavento ve Kantara Kaleleri ile birlikte St. Hilarion, Kıbrıs’ın kar� ı kar� ıya bulunduğu 
Arap akınlarına kar� ı kuzey sahil � eridi savunma zincirini meydana getirm � ti .

St. Hilarion Kalesi
Bir Ha� lı kalesi olan St. Hilarion’u diğer benzerlerinden ayıran önemli bir özelliği, savunma ve korunma 
i� levine ek olarak, i� gal, i�  � a� � ma ve salgın dönemlerinde, kraliyet ailesinin ikametgâhı olarak da 
kullanılmasıdır. Sıcak yaz aylarında i�  bah� esinin serinliği ve manzarasının güzelliğinin bu se� imde rol 
oynadığı söylenebilir.

St. Hilarion Kalesi deniz seviyesinden 725m yükseklikte Be� parmaklar’ın batı kısmında, kuzeye doğru 
� ok keskin bir u� urumun kenarında yer alır. Kayaların arasından sanki geli� igüzel � ıkmı�  gibi görünen kale 
duvarları ve kulelerin masalsı görünümünün Walt Disney’e Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalı’ndaki 
kalesi i� in ilham kaynağı olduğu söylenir. Çocukluğumda yakınına kadar gittiği ancak etraflı a gezme 
fı satını e� en yıl yarattığım aleyi gezerken, bu söylentinin er� ek olabileceğini dü� ündüm.

Didymus (İkizler) - Dieudamour (Dieu d’Amour)
Kale in� a edilmeden önce burada, stratejik konumu nedeniyle 7. ve 8. yüzyıllarda Arap akınlarına kar� ı gözleme 
kuleleri varmı� . Kale ilk olarak 10. yüzyılda (Bizans dönemi) in� a edilen bir manastırm � . İsmini bu manastı da 
inzivaya � ekilmi�  olan bir azizden, St. Hilarion’dan almı� . Kale’nin ne zaman in� a edildiğine ait kesin bir kayıt 
bulunmuyor ama hikâyesi 1190’lı yıllarda Aslan Yürekli Richard’la ba� lıyor. Bizans yapılarının da bulunduğu kalenin 
� oğu bölümü Lüzinyan döneminde yapılmı� . Bu dönemde kale üzerinde yer aldığı zirvedeki iki tepeden dolayı 
Didymus (İkizler) olarak bilinmekteymi� . Frenkler bu ismi Dieudamour (Dieu d’Amour) olarak deği� tirm � ler. Ünlü 
ara� tırmacı mimar J � ery’e göre St.Hilarion Kalesi’nin tarihi 1228’de Kıbrıs Kralı’nın naibi Giovanni d’Ibelin’in

Resim3: Prens Kulesi, St. Hilarion
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Ortodoks manastırını kaleye � evirmesi ile ba� lar. Günümüze ula� an haliyle kale, a� ağı, orta ve yukarı olmak 
üzere ü�  bölgeye ayrılır. Her bölge, doğal yapının korunma a� ısından yetersiz olduğu kısımlarında, kale 
duvarları ile � evrilmi� ti .

A� ağı Bölge’de garnizon ve ahırlar ve bu alanda görülen kalıntıla a bakılırsa kü� ük bir köy; Orta Bölge’de 
Kalenin esas binaları: Bizans döneminden kalan kilise; bir takım pasajlarla birbirine bağlanan salon; kemerli 
a� ıklıkları ile manzaraya hakim tonozlu teras; mu� ak ve diğer servis mekanları; yukarı bölgedeki kraliyet 
ikametgahı in� a edilmeden önce kullanılmakta olan kraliyet ikametgahı; restorasyon sırasında ge� mi� in 
canlandırıldığı kale kumandanına ait kısım ve mu� ak, ve büyük bir sarnı�  bulunur. Tepede yer alan Yukarı 
Bölge ile ilk iki bölge arasında büyük bir seviye farkı var. Buraya tırmanmak i� in epey bir gayret gerek. 
Yukarı bölgede tüm kalenin en önemli mimari ögesi olan Lüzinyan Kraliyet Sarayı yer alır. Bugün bir kısmı 
yıkık olan ve birbirine dik iki u� urumun arasına sığacak bir bi� imde in� a edilen iki katlı yapının üst katında
muhte� em bir manzaraya a� ılan ‘Krali� e Penceresi’ görülmeye değer. Kalenin en yüksek noktasına � ıkmaya 
gücünüz yeterse ‘Prens John’un Kulesi’ni bulabilirsiniz.

Çok kısa bir özetle daha � ok mekansal özelliklerini anlatmaya � alı� tığım St. Hilarion Kalesi’ni, tarihi ile 
ilgili okuduklarımı gözümün önünde canlandırmaya � alı� arak gezerken, gezdiğim ba� ka yerlerde ge� mi� i 
bu kadar heyecan verici olmayan bir � ok yerin allanıp pullanıp nasıl turistler i� in � ekim noktası haline 
getirildiğini dü� ündüm bir an i� in. Ve hayal ettim Kale tümü ile restore edilmi� . Burada sadece balmumu 
heykellerle kalenin sadece tarihi değil, aynı zamanda ger� ek figü anlarla Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 
masalı canlandırılıyor. Ve tüm dünyaya Walt Disney’in Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri’nin ‘ger� ek’ 
mekanında, Kuzey Kıbrıs’taki St. Hilarion Kalesi’nde ziyaret� ilerini beklediği duyuruluyor. Markala� mak i� in 
hayallerin sınırlarını zorlamak gerek. Markala� mak i� te böyle bir � ey.
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Neyi Niye Koruyalım? Neyi koruyoruz? Neden koruyoruz? 
Korumada Neredeyiz? 
Naciye Doratlı

(Sayı 05, 18 Nisan 2010)

Bu sayfamızda dünya için, ülkemiz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz kültür varlıkları konusuna farklı 
açılardan değinmeye çalışıyoruz. Bu sayıdan başlamak üzere zaman zaman kültür varlıklarının korunması 
konusunda deneyimli arkadaşlarım, konuk yazar olarak fikirlerini bizimle paylaşacaklar. İlk konuk yazarımız 
Hülya Yüceer, kültür varlıklarını niye korumamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Konuk Yazar: Hülya Yüceer

Kültür varlığı bilinci üzerine yaptığım bir ara� tırma i� in farklı bölgelerde ve farklı alt-kültürden gelen ki� ilerle 
sözlü envanter � alı� ması yapmam gerekmi� ti. Soruları hazırlamakta � ok zorlandığımı söyleyebilirim ancak 
aldığım yanıtlar o kadar � e� itliydi ki emeğime değdi doğrusu. Burada, gelecek ku� aklara aktarılması istenen 
varlıkların neler olduğuyla ilgili bir sorudan ba� layarak koruma olgusuna değinmek isti orum.

“Kültürümüzü yansıtan, ge� mi� ten geti diklerimizi ya da bugünümüzü temsil ettiğ i� in geleceğe aktarmak 
istediğiniz varlıklar nelerdir?” sorusu aslında her insanın aklında kültür varlığının farklı � ekillendiğini 
gösteriyor. Tabi, bu kültür varlığı olarak tanımlanan nesneleri geleceğe aktarmak i� in bir � ekilde korumak 
gerekiyor. Anlıyoruz ki, neyi koruyoruz sorusunun yanıtı da aslında neden koruduğumuzla doğrudan ilintili.

De� erler
Kültürlere göre deği� mesine rağmen, nedenler arasında en sık gösterilen anı değeri. Bizce önemli olan 
bir ki� iyi, bir olayı, bir yeri anımsatan varlıklar özellikle de kaybedildikten sonra değer kazanıyor. Rahmetli 
anneannenin masa örtüsü, dedenin beylik tabancası, � ocukluğun ge� tiği mahalle, aile büyüklerinin evi, 
düğün fotoğrafı gibi ge� mi� le bağ kurmaya, artık var olamayan ki� i ve yerleri anımsamaya ara�  olan 
nesneler bunlar. 

Resim1: Karagöz Oyunu
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İ� in ilginci, bireyler i� in değerli olan bu nesneler onlardan sonrakiler i� in de değerli olsun isteniyor. Özenle 
korunup saklanarak değerini bilecek bir ba� ka ki� iye bırakılıyor. İnsanlar hatırlamak, h tırlanmak i ti or.

Bireysel olarak değer verilen varlıklara ailece, kent sakinleri olarak, milletce ha� a dünya üzerinde ya� ayan 
tüm insanlarca önem verilen varlıklar eklendi zaman i� inde. Bu geli� im süreci, önceleri eski eser olarak 
adlandırılan nesneler i� in farklı toplumların ya� am bi� imini, geleneklerini, mimarisini simgeleyen kültür 
varlıkları tanımını doğurdu. Çünkü eski olan her� eyi korumuyoruz. Bizce, toplumca değer a� edebildiğimiz 
� eyler korunmayı hak ediyor. Yani, bireysel öl� ekten � ıkıldık� a i� in i� ine ortak değerlerin girmeye ba� ladığını 
söyleyebiliriz. 

“Nedir bu ortak değerler?” sorusunun yanıtı da sıklıkla dini, tarihi, ortak anı, politik ve sembolik değerler 
olarak kar� ımıza � ıkmakta. Sözkonusu değerlere sahip varlıklar ise � oğunlukla mimari yapılar ve yapı grupları. 
Camiler, kiliseler, kamu binaları, tarihi kent merkezleri bu yapıların ilk sahiplerinden sonra da kullanıldıkları 
sürece bakılıp, onarılıp korunuyor. Bunlara toplumların hafı alarında yer etmi�  önemli olayların ge� tiği
yerler de ekleniyor ki gelecek ku� aklar ya� anılan mutlulukların, ba� arıların ya da � ekilen acıların farkında 
olarak ye� � sinler. Bilindik bir örnek vermek gerekirse; 6 Ağustos 1945 günü ilk atom bombasının patladığı 
yerde kısmen ayakta kalabilmi�  Hiro� ima Barı�  Anıtı, ya� anılan acının anısına o günden beri korunmakta 
ve 1996 yılından itiba en de tüm insanlık i� in önem ta� ıyan bir varlık olarak Dünya Kültür Mirası listesinde 
yer almaktadır.

Bilimsel Koruma
Günümüzde somut olan varlıkları koruma konusunda olduk� a iyi bir noktaya gelindi dünyada. Bunda 
örgütlenmenin ciddi bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Anıtsal yapıların korunması i� in 19. Yüzyılda ba� layan 
� alı� malar kimi zaman bu yapıların bozulmasına ya da bazı bölümlerinin yok olmasına yol a� tığı i� in 1931 
de mimarlar ve teknikerler Atina da bir araya gelip kongre düzenlerler. Burada değinmeyeceğim � ok 
sayıda toplantıda alınan kararlar dünya � apında bilimsel koruma bilincinin geli� mesine destek verdiyse de 
örgütlenmenin kurumsal boyuta ta� ınması İkinci Dünya sava� ından sonraya rastlar. 

Sava�  sırasında Avrupa’da pek � ok kent merkezi tahrip olmu� , toplumların üretip ortaya � ıkardığı sembolik 
mimari yapılar yok edilmi� ti . Yiti diklerimiz onların var olduğu zamandan daha değerli olur � oğu zaman. 
Onlardan geriye kalan par� aları koruyabilmek bile önem kazanmı� tı . Bu ortak kaygı Avrupa’da korumayla 
ilgili kurumsal örgütleri olu� turmaya yol a� tı. Bugün bu kurum ve enstitüler tüm dünya ülkelerine teknik ve 
ekonomik destek sağlamakta, koruma bilincinin geli� mesi i� in eğitim ermektedir. 

Somut Olmayan Kültür Mirası
Korumayla ilgili kurumlar arasında UNESCO’nun yeri kültür farklılıklarının tespit ve değerlenirilmesi 
a� ısından farklı bir konumda. 1972 yılında düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Kurultayı evrensel değerlere 
sahip kültür ve doğal varlıkları tanıtmak ve destek sağlamak amacıyla Dünya Mirası Listesi olu� turmaya 
ba� ladı. Somut varlıklardan olu� an bu listeye 2003 yılında Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi de eklendi. 
Küreselle� meyle birlikte farklı kültürel geleneklerin, el sanatlarının, dillerin, leh� elerin de yok olmaya 
ba� laması aslında kültür göstergesi bu öğelerin de ya� atılması erektiği onusunda bir bilin�  olu� turdu. 

Korumacılar biraz abartmı�  diyebilirsiniz ama bugün UNESCO gibi pek � ok ba� ka organizasyon kültürleri 
yansıttığ dü� ünülen ya da yok olmaya yüz tutmu�  pek � ok soyut varlığı ya� atabilmek i� in fon a� ıyor. Kıbrıs 
da 2009 yılında bu listeye Lefkari� a ile girmi�  oldu. Lefka a Belediyesinin ba� vurusu sonucu 14. yüzyıldan 
beri nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmi�  olan “Lefka a İ� i” artık tüm dünyaca tanınan ve 
değer verilen bir soyut kültür mirası. 
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Listede Türkiye’den Mevlevi Sema Gösterisi, Meddah Oyunu, A� ıklık, Nevruz Kutlaması ve Karagöz var. Bu 
kültürel değerlerin korunması gerekliliği herkese göre deği� ebilir, ancak bu listeye girdikten sonra Sema 
gösterisi seyretmek i� in Türkiye’ye gelen turist sayısındaki ar� � , konunun ekonomik anlamda getirisini
de kanıtlıyor. Ekonomik ko� ulların ya� amlarımızı bi� imlendirmedeki önemini gözetecek olursak sağlanan 
bu fonlardan ve ülke tanıtımı ile gelen diğer ekonomik kaynaklardan yararlanmayı isteriz sanırım. Kuzey 
Kıbrıs’ın sahip olduğu pek � ok somut ve soyut kültür varlığı bu listelerde yer almak i� in gereken kriterleri 
kar� ılamaktadır. Bunları ya� atmak arzusunun bile pek � ok engeli kaldıracağına inanıyorum.

Resim 2:Sema gösterisi
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Salamis Antik enti Ha aberleri Bir Dünya Markası Olmalı!
Naciye Doratlı

 (Sayı 06, 9 Mayıs 2010)

Bu sayımızda konuk yazar olarak Fakültemizin değerli elemanlarından Sanat tarihçi arkadaşımız Netice 
Yıldız bizlerle. Hepimizin, dünyanın bildiği en azından ismine aşina olduğu Salamis Antik Kenti Harabeleri’nde 
tarihi bir yolculuğa ne dersiniz? Keyifli bir okuma sonucunda eminim siz de Salamis Antik Kenti Harabeleri’nin 
bir ‘Dünya Markası’ olması gerektiğini düşüneceksiniz. 

Konuk Yazar: Netice ıldız 

Salamis Antik Kenti genellikle yaz dönemi Gazimağusa Festi ali etkinlikleri ile, ya da yurtdı� ından gelen 
konuğumuzu gezdirmek i� in anımsadığımız ve uğradığımız bir yerdir. Ne yazık ki bunların dı� ında orayı senede 
bir de olsa, güzel bir havada � oluk � ocuğumuzu, arkada� ımızı, sevgilimizi alıp gezmek � oğumuzun aklına pek 
gelmez.

Her kentin bir kurulu�  öyküsü ve onu önemli kılan ya da efsanele� ti en olaylar, öyküler vardır. Kimilerine göre 
M.Ö. 18. yüzyıla kadar tarihlenebilen ve anti  ismi Salaminia olarak da bilinen Salamis kentinin kurulu� u ve yıkılı� ı 
ile ilgili bir ka�  efsaneyi batılı kaynaklarda buluruz. Ha� a bunlar Yunan ve Roma kaynakları yanında İngiliz ve 
Fransız edebiyatının önemli metinl ri arasına gizlenmi� ti . Bunlardan biri hemen biraz gerisinde bir zaman denize 
dökülen Kanlıdere (Pedios) ile bağlantılı olup, isminin Irmak tanrısı Asopus’un dokuz kızından birinin isminden 
geldiğidir. Asopus’un kızı Salamis diğer iki kız karde� i ile birlikte denizler ve zelzeleler tanrısı Poseidon tarafında  
ka� ırılır. Diğer bir efsane ise Egeli Aecidea’nın adayı, koloni haline getirm sinden sonra, Aecus’un oğlu Telemon’un 
üvey karde� i Phocus’u öldürdükten sonra buraya ka� ıp, adayı ele ge� irerek krallığını kurduğu yönündedir. Yaygın 
olarak bilinen diğer kurulu�  öyküsü ise Truva sava� ı kahramanı Teucer’in, babası tarafından üvey karde� i Ajax’ın 
ölümünden sorumlu tutulması sonucu Salamis adasından ka� arak burayı bir krallık olarak kurduğudur. Adaya 
hazine avcısı olarak gelen Hogarth, Salamis’in adada kurulan en büyük antik kent olduğunu ve biri imparator 
Trajan döneminde Yahudi isyanı sonucu, diğeri de İmparator Konstantin devrinde deprem sonucu iki kez tahrip 
olduğunu Devia Cypria adlı eserinde yazar. Roma döneminde Trajan ve Hadrian tarafından geli� tirilen Salamis 
önemli bir liman ve ba� kent konumunda iken, daha sonra Konstantin tarafından yeniden imar edilerek Konstanti  
adını alarak bir kez daha ba� kent konumunu kazanıncaya kadar Baf ba� kent olur. Konstantin in Hristi anlığı ilk 
kabul eden Roma imparatoru olması nedeniyle o yıllara kadar insan kurban edilmesi gibi pagan gelenekleri 
sürdürürken, St. Epiphanius ve Campano Petra bazilika kiliseler yapılır ve önemli bir Hristi anlık merkezi olur. Bu 
bazilika kalıntılarının hacmi dahi buranın hala ne denli kalabalık bir kent olduğunun göstergesidir. Ancak 7. ve 8. 
yüzyıllarda artık akir halkın ikamet ettiği e Arap istilaları ile iyic  � öken bir kent olur.

Salamis ile ilgili ilk bilgiler coğrafyacı Strabo’nun kitabında izlenir. Osmanlı döneminde buraları gezen 
Pococke, Drummond ve Engels gibi batılı bilginlerin kitaplarında fazlaca bir kalıntının ortada görülmediği 
ve en fazla da burada olduğuna inandıkları Zeus Salaminius tapınağını bulma amacını güttükleri görülür. 
Kazılarda ortaya � ıkan bu görkemli tapınağın � eklinin mevcut kalıntılar ile algılanması � ok zor ise de, o 
yıllarda limana yakın, kentin adeta kalbi olan Agora’da, bugünkü modern alı� veri�  merkezlerini andıran 
dükkanların, tavernaların ve büyük bir su deposunun yer aldığı ti aret merkezinde yer alır. Burada 
göreceğiniz dev sütun ve ba� lıkları, mozaik, duvar kalıntıları ve agora meydanına inen yüksek basamaklar 
hem Agora’nın hem de Zeus tapınağının heybetini bize hissettir . Ancak bugünkü gezi güzergahı i� inde ara�  
trafiğin  imkan verilmemesi, genellikle ziyaret� ileri bugünkü modern kültür ve spor salonlarının kökeni olan
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anfi� atro, merkezi ısıtmalı hamam, beden eğitimi ve felsefi tar� � maların yapıldığı mekanlar ve halk 
tuvaletlerinden olu� an Cimnasyum kompleksi ile sınırlandırır. Buraya önceden hazırlıklı gelen ve en azından 
yarım gününü burada ge� iren turistler tarafından diğer kalıntılar kısmen gezilebilmektedir. Şüphesiz Salamis 
Antik Kenti ni gezerken bizi yönlendirecek teknik nitelikte, gezi güzergahını belirten planla ve bilgilerle 
donatılm �  � ık tasarlanmı�  renkli bir bro� ür elimize verilse de, özellikli kısa bir mola verip dinlenirken 
burası ile ilgili ho�  öyküler okuyacağımız kü� ük resimli bir kitap� ığın, bu gezileri daha anlamlı kılacağına 
inanıyorum. Ara�  trafiğinin engellenmesi iyi bir tedbir olsa da özellikle yalnız gezen biri i� in etrafın tenhalığı 
dü� ünüldüğünde bir � ekincedir. Oysa ki isteyen ziyart� ilere üstü a� ık kü� ük golf ara� ları veya bisikletler 
kiralansa ve dinleme cihazları verilse bu geziler daha keyifli ve buranın korunması a� ısından da daha etkin 
bir düzenleme olacaktı . Salamis Antik Kenti 1886-87’de Luigi di Cesnola tarafından, daha sonra da 1889-
90 yıllarında İngiliz döneminde ba� latılan kazılarda � ok büyük bir büt� e ayrılarak kazılmaya ba� lanmı� , 
ancak bir ka�  yıl sonra buradaki kazı yava� latıla ak Kurion ve Neopaphos (Yeni Baf) kazıları ba� latılm � , daha 
sonra da Kıbrıs Müzesi, � imdilerde ise DAÜ-AKVAM tarafından devam ettiril � ti . Bugün görebildiğimiz 
bir� ok kalıntın n dev kum tepelerinin altından � ıkarılmı�  olması buranın yıkılmasına neden olduğu söylenen 
deprem yanında tsunami türü bir tabii afet ile dev dalgaların geti diği kumların altında kaldığını ve yukarıda 
bahsettiğimi Irmak kralı Asopus’un kızı Salamis’i ka� ıran Poseidon’un öfkesi ile ilgili mitolojik öyküsü ile 
örtü� tüğünü bana hep dü� ündürdü.

Salamis ölü bir kent olmasına kar� ın hala her Kıbrıslının ya� amında bugün orada yapılan kültürel etkinlikler 
nedeniyle de taze anılar bırakan bir eğlence mekanıdır. Bu antik kentin ülkemiz turizmine katkı olanağı 
ise dü� ünülemeyecek kadar fazladır. Elinde kitabı ile gelen her turist burayı gezmeyi önceden planlar ve 
mutlaka bir yolunu bulup gezer. Tabii, kumar turistlerini bunun dı� ında bırakırsak.

Resim 1: Salamis Antik Kenti (Mağusa)’dan görüntüler: Cimnasyum (üstte)

Resim 2: Anfitiyatro’dan bir bakış (altta).
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Ancak burada her zaman korumacılık a� ısından ne derece ciddiyetle bugüne dek projeler geli� tirildiğini
sorgulamakta yarar vardır. Buranın antik kent olma yanında doğal bitki örtüsü ile antik bir park olduğu 
ve tabii bitki örtüsünün de korunması gerekliliğine inanıyorum. Ancak özellikle mozaikler ve duvarların 
üstünde � ıkan otların � apa, tırmık gibi aletlerle temizlenmeye devam edilmesi antik dönemlerin en lüks yer 
dö� emeleri olan mozayik kalıntılarını her gün biraz daha tahrip etmekte ve yok etmektedir. Oysa ki ziraat 
mühendisi uzmanlara danı� ılarak gerekli tedbirlerin alınması mümkündür. Cimnasyum bölümündeki opus 
sectile denilen türdeki geometrik tarzda bezemeli zemin mozayiklerin bir sanat tarih� isi sıfatı ile izledigim 23 
yıl i� inde her gün biraz daha azaldığı, kırıldığı ve ha� a kaybolduğunu üzülerek söyleyebilirim. Bu kaybolma 
riskini dü� ünerek bunların � izimlerini ve fotoğraflarını mümkün olduğunca ar� ivlemeye � alı� ıyoruz. Yine 
duvarlara tırmanıla ak gezilmesi ve ha� a espirili bir anı olsun diye kemerlerin üstüne tırmana ak resim 
� ekilmesi sonucu burası her gün biraz daha yıpranmaktadır. Son dönemlerde ziyaret� ilerin duvarlara 
yazdıkları yazılar da bu yıpranmanın bir ba� ka yönüdür. Zaman a� ınımında tabiatın yarattığ yıpranma zaten 
önüne ge� ilmesi pek de kolay olmayan bir olu� umdur. Özellikle yağmur sonrası kum ta� ının ve aralarında 
Roma döneminde kullanılan � imento harcının a� ırı derecede yuma� ak olması nedeniyle duvarlarda yıkılma 
tehlikesinin yüksek olması burada ciddi bir restorasyondan � ok koruma yönünde tedbirleri acil kılmaktadır. 
Salamis giri� inde yer alan Orman Dairesi’ne ait yapının kar� ısında kalan tellerle � evrili alandaki su kemerleri 
de adeta mimoza ormanının i� ine gizlenmi� ken orada yer alan Orman Dairesi’ne ait odun keski makineleri, 
arabaları ve ortada kömür ürettikler bir ocak ile önemli bir kültür mirasına senelerdir gölge dü� ürülmü� tür. 
Salamis Antik Kenti nin kalıntıları kısmen yerinde dursa da ge� mi�  dönemlerde buradan � ok fazla ta� , 
süsleme elemanı ve ha� a granit kolonlar ba� ka yerlere ta� ınmı� , ya da atıl durumdadır. Bu kalıntıların
yeniden yerine konması pek mümkün olmasa da kentin i� inde gördüğümüz ve bize Salamis’i anımsatan bu 
mimari elemanlar en azından bizlerin Salamis kentini görmek ve gezmek i� in bir arzu uyandırması yönleri 
ile önemlidir.

Salamis harabeleri Doğu Akdeniz’de antik kentler i� inde önemli bir kültür mirasıdır. Bunun bir marka olması 
i� in tedbirlerimizi almak, korumak ve tanıtımını etkin bir � ekilde yapmak i� in öncelikle bizlerin burayı sık 
sık gezip görmesi gerekmektedir. Haydi bir ha� a sonu e� iniz, arkada� ınız veya � ocuklarınızla Salamis Antik
Kenti nde bir yürüyü�  yapın, sonra da deniz kenarında güzel bir � ay veya yemek keyfini ya� ayın. Bakın ne 
denli mutlu olacaksınız.
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Elimizden Kayıp Giden Geçmi� in Sessiz Tanıkları: Yok Olan , 
Yıkılan Geçmi� in Sessiz Tanıkları
Naciye Doratlı

(Sayı 07, 23 Mayıs 2010)

Lefk � a Suri� i, Gazimağusa Suri� i gibi tarihi kentsel alanlarımızdaki yapıların önemli bir bölümü, � oğumuzun 
‘virane’, ‘harabe’ olarak nitelendirdiğimiz, belki de kültür varlıklarımız i� inde en zor durumda olan ‘Ge� mi� in 
Sessiz Tanıkları’, anıtsal yapılar dı� ındaki evler ya da diğer gösteri� siz binalardır. Çünkü bu yapılar, kilise, 
cami, han, hamam, mahkemeler, okullar ve resmi kurum binaları gibi anıtsal yapılar kadar önemli ve de 
kültür varlığı olarak değerlerinin yanı sıra, konut stoku olarak, her ne kadar fiziki ve i� levsel olarak eskimi�  
olsalar bile, ekonomik değerleri de var.

Uluslararası topluma göre daha ge�  de olsa, ülkemizde de bina öl� eğinde korumanın yetersiz olduğu 
ve alan öl� eğindeki korumanın önemi fark edilmi� . Surları ve hendekleri ile birlikte Lefk � a Suri� i ve 
Gazimağusa Suri� i gibi tarihi kentsel alanlar 1989 yılında ’Koruma Alanı’ olarak ilan edilmi�  ve sonrasında 
her iki alanda da uygulanan bir takım önemli projelerle, (özellikle Lefk � a’da) kötü durumdaki konutlar 
restore edilmi� , bir kısmına farklı i� levler verilmi� . Ama bu uygulamalar dı� ındaki, bu sayfada bazılarını 
da görebileceğiniz, listelenmi�  ya da mütevazı yapılar bugün ayakta durmakta zorluk � ekiyor. Plan, proje, 
devlet eli ile uygulama derken bu özel alanların hafı ası siliniyor. Hafı anın silinmesinin yanında, bu alanların 
gün ge� ti � e ge� ola� ması, kültür varlıklarının korunması a� ısından iklimi daha da kötüye götürüyor.

Neden?
Çünkü, korunacak alanların, planlama bütünlüğü i� erisinde kent ya� amına etkin bir � ekilde katılımın  
hedefl yen ve kent mekânındaki tüm aktörlerin koruma sürecinde yer almasını sağlayan � özümlere yönelik 
arayı�  i� ine hi�  bir zaman girememi� iz, koruma ve canlandırma eyleminde � ok önemli olan kamu-özel sektör-
vatanda�  i� birliğini sağlayamamı� ız. Dünyada, sadece devlet eli ile ve dı�  kaynaklı fonlarla, alan öl� eğinde 
koruma ve canlandırmayı ba� aran hi� bir örnek yok. Ba� arılı örneklerde, Devlet (yetkili kurumlar), i� in 
ba� ında belirlediği en uygun stratejiler � er� evesinde, sadece alanın fiz ki olarak canlandırılması i� in gerekli 
alt yapı vb. yatırımları yapıyor; alanın cazip bir yatırım alanı olması i� in gerekli � artları sağlıyor; gerekli yasal 

 Resim1: Gazimağusa Suriçi’nden
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düzenlemeleri yapıyor; merkezi ve yerel otorite orkestra � efi konumunda, belirlenen stratejiyle uyumlu 
uygulamaları yönetip öncülük edi or.

Biz Neyi Bekliyoruz?
Aslında, uyum sağlama � abası i� inde olduğumuz Avrupa Birliği normları, � ok özet ge� tiğim bu konuları 
fazlası ile i� eriyor. Gerekli hazırlığı yapacak zengin bir i�  gücümüz de var. Ama her � eyden önce bu konuda 
vizyon sahibi olmak gerekiyor galiba.

Resim 2: Lefkoşa Suriçi’nden                                                  Resim 3: Lefkoşa Suriçi’nden

Resim 4: Lefkoşa Suriçi’nden manzaralar (fotoğraflar: Hıfsiye Pulhan)
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Eski Lefk � a Suriçi’ni Özlüyorum
Naciye Doratlı

(Sayı 08, 6 Haziran 2010)

Seyrek de olsa Lefk � a Suri� i’ne gittiğimd  � ocukluğumun ve gen� liğimin ge� tiği eski Suri� i’ni � ok özlediğimi 
fark ediyorum. Bu özlem, sokaklarında yürüdük� e hüzüne dönü� üyor � oğu zaman. Özlemim, 1960’lı yılların 
zorlu ya� am ko� ullarına rağmen Suri� i’nin güzel ve güvenli bir ya� am alanı olu� unadır. Hüznüm ise orasının sosyal 
a� ıdan ba� kala� ıp � öküntü alanına dönü� mesinden ve iyile� tirme yapılmı�  olan Arabahmet, Selimiye ve Arasta 
gibi bölgelerin dı� ındaki alanlarda, her birinin benzer ya da farklı hikâyeleri olan binaların ayakta durmakta zorluk 
� ekmesinden ve ha� a yok olmasındandır.

Konunun duygusal yanını bir kenara bırakırsak, kentsel koruma uzmanı olarak yıllar boyunca birikti diğim, dünyada 
benzer ya� am alanlarına verilen önemi ve yapılan uygulamaları da i� eren bilgim, hüznümü derinle� tiri or, ha� a 
biraz da öfk ye dönü� türüyor.

Neden?
Hüzün ve öfke duyuyorum; � ünkü bu kötü durumu deği� tirmek i� in yeni bir ke� i� e bulunmamıza gerek yok. Nasıl 
hastalıklar bilinen tedavi yöntemleri ile tedavi ediliyorsa, biz de ba� ka yerlerde denenmi�  ba� arılı uygulamaları örnek 
alarak kendi bünyemize uygulamalıyız. Suri� i gibi alanların deği� en dünya ve ya� am ko� ullarına bağlı olarak deği� imi 
ka� ınılmazdır. Uzun yıllar boyunca olu� mu�  fiziki dokusu- binaları, yolları ve meydanları- � ağda�  gereksinimlere 
cevap veremedikleri i� in eskir. Binalar günün beklentilerine cevap veremeyebilir, daracık sokaklar ara�  trafiğin  
uygun olmayabilir, bölge konum itibarı ile cazip bir alan olmaktan � ıkabilir, tarihi bir bölge olması nedeni ile buralarda 
uygulanan bir takım yasal uygulamalar, alanın mal sahibi, kullanıcı veya yatırımcı i� in cazibesini yitirmesin  neden 
olabilir.  Bu durumda olan bir� ok yerde alınan tedbirlerle, belki eski ya� amın aynısı değil ama, günün ko� ullarının 
gerekti diği bi� imde ve Sarayönü Meydanı uluslararası toplumun kabul ettiğ koruma ve restorasyon kurallarına 
göre ‘yenilenen’ kabuk, en uygun i� erikle doldurularak yeni bir hayat ba� lar.

Birden burada yazdıklarımın, ge� en sayımızda değindiğim tarihi alanlardaki sayıca � ok ve her ge� en gün 
kaybetmekte olduğumuz kültür varlıklarımız, konutlar ve anıtsal olmayan yapılarla ilgili söylemimin kısmen tekrarı 
olduğunu fark ettim Eğer, konunun öneminin vurgulanmasına ve okuyan herkesin, birey olarak bir sorumluluğu 
olduğunu anlamasına yardım edecekse, hepimizi birlikte hareket etmeye hazırlayacaksa ve daha da önemlisi 
kültür varlıklarının korunması ve canlandırılması faaliyetlerini yöneten/yönetmesi gereken ve/veya yönlendiren/
yönlendirmesi gereken yetkililerin dikkatini � ekecekse, ben bu konuları tekrar etmeye devam edeceğim. Ama her 
seferinde yeni bir � eyler ekleyerek....

                                       Resim 1: Lefkoşa Suriçi                                                      Resim 2: Sarayönü Meydanı
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Ge� en sayıdaki yazımı, Suri� i gibi alanlarımızı koruyup canlandırmak i� in her � eyden önce vizyon sahibi 
olmamız gerektiğini ifade ederek tamamlamı� tım. Bu, tabii ki ilk adım. Bunun yanı sıra, fiziki, sosyal ve 
ekonomik boyutu da i� eren bütüncül bir yakla� ım sergilenmesi, doğru te� his ve önlemlerin belirlenmesi ve 
uygulanması, neyin, niye yapılmakta olduğunun, kazanımların ne olacağının doğru bir bi� imde belirlenmesi 
� ok önemli. Bu a� ıdan bakacak olursak 1980’li yıllardan beri Lefk � a İmar Planı 2. Etap � alı� maları 
kapsamında Suri� i’nin canlandırılması hedefi ile uygulanan projeler, ekonomik ve sosyal boyutları da i� eren 
bütüncül bir yakla� ım eksikliği nedeni ile Suri� i’nin bir bütün olarak canlandırılmasında istenilen/beklenen 
etkiyi yaratamadı.

Durum böyleyken Nisan 2008’de Lokmacı kapısı a� ıldıktan sonra dönemin Bakanlar Kurulu, kapının a� ılı� ının 
� evresel ve ekonomik etkileriyle ilgili � alı� malar yapmak üzere bir komite kurulması kararı aldı. Lefk � a 
Türk Belediyesi’yle birlikte alınacak önlemlerin hayata ge� irilmesi i� in dönemin İ� i� leri Bakanı Özkan Murat 
ba� kanlığında kurulan komitede, Ba� bakanlık, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Turizm Bakanlığı, Esnaf ve 
Zanaatkârlar Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri yer aldı. Bakanlar Kurulu’nun, Lefk � a’da Suri� i, 
surlar ve hendeklerini kapsayan alanı “Özel Turizm Alanı” ilan eden kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. 11 
Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar uyarınca, “Özel Turizm Alanı”, “Selimiye, Lokmacı, Asmaaltı,
Arasta’yı kapsayan bölge”; “Cumhurba� kanlığı binasının bulunduğu bölge” ve Yenicami, Haydarpa� a ve 
yöreyi i� ine alan bölge” olmak üzere 3 bölüme ayrıldı.

Bunu Niye yazmak Ihti acını Duydum?
Lefk � a Suri� i’nin canlandırılması i� in uygulamalar 1984 yılında ba� ladı ve 1989’da koruma alanı ilan edildi. 
Sanki tüm bu � alı� malar ve kararlar ba� ka bir yer i� in alınmı�  gibi, ancak 2008 yılına gelindiğinde ve sanki 
sıfı dan ba� lanıyormuş asına ‘yeni’ kararlar alındı. Oysaki, bu � aba yirmi yıl önce alınabilseydi, � imdiye 
kadar � ok daha büyük bir yol kat edilmi�  ve  belki de Suri� i bugünkü durumuna gelmemi�  olacaktı

Zararın Neresinden Dönülse Kârdır.

Resim 3:  Arasta                                               Resim 4: Lefkoşa Suriçi
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Europa Nostra Ödüllerinin Dü� ündürdü� ü: Hendek - 
Gazima� usa 
Naciye Doratlı

(Sayı 09, 20 Haziran 2010)

Ge� en ha� a katıldığım Europa Nostra Kongresi İstanbul 2010’da, her yıl kültür varlıklarının korunmasına 
yönelik olarak dört dalda verilmekte olan European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards, 
kısaca Kültür Mirası Ödülleri, sahiplerini buldu. Koruma ve canlandırma kategorisinde ödül alan uygulanmı�  
projelerden biri olan ‘The Forti� ations and City Walls of s-Hertogenbosh, Den Bosh- Hollanda’ projesinin 
tanıtımını izlerken ister istemez Gazimağusa’nın yıllardır atıl durumda olan Hendeği aklıma geldi. Çünkü 
ödül alan Den Bosh- Hollanda projesi, aynen Hendek gibi tarihi önemine kar� ın atıl durumda olan bir alanın 
koruma ve canlandırılması projesiydi.

15-16. yüzyıllarda Venedikliler tarafından in� a edilmi�  ve Gazimağusa Surları’nın ayrılmaz bir par� ası olan Hendek, 
1960’lı yıllarda Gazimağusa halkının ya� amında önemli bir yer tutarken sonraları ve özellikle günümüzde sanki de 
hi�  var olmamı� , bir � öküntü alanı durumundadır. İki a� ıdan bu durumun kabul edilemez olduğunu dü� ünüyorum. 
Birincisi, UNESCO’nun ‘Doğal ve Kültür Varlıklarının Korunması Sözle� mesi’ndeki tanım ve kıstaslara göre bir dünya 
mirası olan bir alanın bu derecede atıl tutulması; ikincisi de gen�  bir nüfus yapısı olan Gazimağusa’nın, yürüyü� , 
eğlence ve dinlencenin tarihle i�  i� e yer alabileceği bir alandan mahrum edilmesidir.

Ödül almı�  olan Hollanda’daki proje alanı ile kıyasladığımda bizim Hendeğimizin � ok daha büyük bir potansiyeli 
olduğunu gördüm ve koruma alanında Avrupalıların korudukları değerlere saygılı, ters dü� meyen ama son 
derecede � ağda�  � özümleri geti erek, atıl durumdaki değerleri kent ya� amına katmı�  olmalarına � ahit olmaktan 
büyük üzüntü duydum. Deyim yerindeyse onları kıskandım.

Yıllardan beri, her yerel se� imler propaganda döneminde hemen hemen tüm Gazimağusa Belediye Ba� kan 
adaylarının proje por� öyünde ‘Hendek’ yer alır, ama ne yazık ki se� imler bi�� ten sonra Hendeği kazanmak, 

Resim 1: Gazimağusa Hendeği

Resim 2: Den Bosh Hollanda - Hendekte Yeni Yapı Resim 3: Hendek, Gazimağusa
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ona hayat vermek i� in hi�  bir � ey yapılmaz. 1999 yılında Gen� lik ve Spor Bakanlığı ve DAÜ arasında imzalanan 
protokol � er� evesinde Mimarlık Fakültesi’nde Hendek i� in � ok güzel bir proje hazırlanmı� tı. Moskova’da 
düzenlenen bir yarı� mada mansiyon ödülü kazanan bu proje, proje hi�  bir yapıla� ma öngörmediği halde, 
Hendeğin arkeolojik sit alanı olduğu gerek� esi ile Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından reddedilmi�  ve rafa 
kalkmı� tı. Böyle bir proje varken, Gazimağusa Belediyesi tarafından Avrupa Birliği finansmanı ile 2005 
yılında hazırlanan ‘Suri� i Canlandırma Planı’nda Hendek’le ilgili peyzaj projesi hazırlanması öngörülmekte. 
Tabii bu konuda � imdiye dek bir � ey yapılmamı� .

Tüm bunları Niye Ifade Ediyorum?
Sayfamda � imdiye kadar gerek benim, gerekse konuk yazar arkada� larımın da ifade ettiğimi gibi Kültür Varlıklarının 
korunması konusunda kat etmemiz gereken daha � ok yolumuz var. Öncelikle merkezi ve yerel yönetimle  
ba� ta olmak üzere tüm kurumların, ortak hedefe ula� mak amacıyla birlikte hareket etmesi � ok önemli. Ancak, 
günümüzde bu bile yeterli olmayabilir. Koruma ve restorasyon konusunda uluslararası sözle� melerin öngördüğü 
ko� ullara uymak kaydı ile, � ağda�  ve esnek � özümleri reddetmeyen bir tavır sergilenmesi belki de daha önemli.

Yukarıda sözünü ettiği Avrupa Birliği/Europa Nostra ödülü almı�  tüm projelerde, farklı ülkelerin kendi ko� ulları 
ve korunması öngörülen yapıların özellik ve durumlarına göre farklı ama � ağda�  � özümler hep ön plandaydı. Hi�  
birisinde, ‘koruma amacı ile kullandırmama’ � eklinde bir yakla� ım yoktu. Çünkü artık koruma ve kullanma, bir 
kültür varlığının ya� aması i� in ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilmekte.

İstanbul’daki toplantıda katıldığım oturumların ger� ekle� tirildiği Kadir Has Üniversitesi’nde neler yapılabileceğini 
gözlemlemek a� ısından iyi bir örnek oldu benim i� in. Bu üniversite, eski Cibali Tütün Fabrikası’nın restore 
edilmesi ile yaratılm � . Yaratılm �  diyorum, � ünkü koruduğu değerleri büyük bir zarafetle vurgulaması, yapılan 
yeni eklemelerin, korunana saygılı ama � ağda�  dili ve en önemlisi temel gü� lendirme � alı� malarında ortaya � ıkan 
Bizans sarnıcının projeye müze olarak eklenmesi ile ger� ekten � ok iyi bir i�  � ıkarılmı� .

Bunun Hendekle ne ilgili var diyebilirsiniz. Temel � alı� masında ortaya � ıkan sarnı� , arkeolojik bir bulgu 
olmasına rağmen projeyi engellememi�  ve bence değerine değer katmı� . Hendekte yukarıda 
sözünü ettiğim proje veya herhangi bir proje kapsamında yapılacak herhangi bir uygulamada ortaya 
herhangi bir bulgu � ıkarsa, bu bir engel değil, belki de o alanın daha da zenginle� mesine, bulguların 
sergilenebileceği � ekilde yapılacak düzenlemelerle daha da cazip bir alan halini almasına neden olabilir.

Hendek örneği üzerinden vurgulamaya � alı� tığım eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi i� in, kültür varlıklarının 
korunması konusunda � alı� an veya korunmasını önemseyen herkesin ilgili mercilerin doğru ve birlikte hareket 
etmelerini, katı tutumlarını bir daha gözden ge� irmelerini te� vik etmek i� in ellerinden geleni yapmaları 
gerektiğini d � ünüyorum. Ve bunu yürekten diliyorum.

Son söz olarak, Hendeğin önemi üzerinde durmak, acil olarak önlem alınması gereken Surların önemsiz 
olduğu anlamına gelmiyor. Ancak, Surların restorasyonu yerel kaynaklarla altından kalkılamayacak kadar 
büyük bir i� . Bunu ancak uluslararası toplumun desteği ile ba� arabiliriz. Oysaki Hendekle ilgili olarak eğer 
niyet ve kararlılık varsa canlandırılmasını bizler ger� ekle� ti ebiliriz.
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Yerel Gündem 21: İznik ve Mardin’den Ders Almak
Naciye Doratlı

(Sayı 10, 4 Temmuz 2010)

Ge� tiğimiz birka�  sayımızda, kamu-özel sektör-vatanda�  i� birliğinin, tarihi kentsel alanların canlandırılması 
a� ısından önemine değinmi� tim. Bu alanların kaderini deği� ti ebilmek i� in klasik planlama yakla� ımlarının 
dı� ında, tüm ba� arılı örneklerde gördüğümüz yakla� ımlara, anlayı� a gereksinim olduğuna dikkat � ekmeye 
� alı� mı� tım. Çünkü inanıyorum ki kültür varlıkları olan daha doğrusu kültür varlıklarımızın birikimi olan 
Lefk � a Suri� i ve Gazimağusa Suri� i gibi tarihi kentsel alanların kaderini deği� tirmek ancak bu � ekilde 
mümkün olabilir. Konuyu biraz daha a� acak olursak, Türkiye de dâhil bir� ok ülkedeki tarihi kentsel alanlardaki 
uygulamalara bakıldığı zaman, ba� arılı örneklerde temel yakla� ımın, geleneksel planlama yakla� ımları 
yerine ‘kent i� letmeciliği’ (urban management), ‘koruma ve canlandırma süre� lerine kent halkının katılımı’,
‘yöne� � im’ (governance) ve ‘sürdürülebilirlik’ (sustainability) gibi uzun soluklu, bizim ya� amımızda henüz 
� ok da yeri olmayan kavramlar � er� evesinde temellendirildiğini görüyoruz. Bunun yanında pek � ok 
örnekte, alan öl� eğindeki korumada yerel yönetimlerin (belediyelerin), koruma ve canlandırmaya ili� kin 
� e� itli olu� umların ortaya � ıkmasına öncülük etmekte olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu noktadan hareketle, 
bugünkü sayımızda belediyelerin inisiyatif alarak özel sektörü ve vatanda� ı harekete ge� irebilmesi i� in neler 
yapılabileceği konusunu dikkatini e getirm ye � alı� acağım. Ama önce sizleri bazı kavramlarla tanı� tırmak,
bu kavramlardan haberdarsanız hatırl tmak isti orum.

Yerel Gündem 21
Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio, 1992) sonucunda kabul edilen ve ‘sürdürülebilir geli� me’ 
kavramının ya� ama ge� irilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindeki uluslararası belgenin (Gündem 21), 
yerel düzeyde öncelik ta� ıyan sürdürülebilir geli� me sorunlarının � özümüne yönelik uzun vadeli, stratejik bir 
planın hazırlanması ve uygulanması yoluyla yerel hedefle e ula� ılmasını ama� layan katılımcı, � ok-sektörlü 
bir süre�  boyunca atılması gereken adımların listesidir (Kele� , et al. , 1999, p. 157). Yerel Gündem 21 pek 
� ok ülkede 2000’i a� kın ken� e uygulanmakta, yerel yönetimler halkın da katıldığı projeler ba� latarak kendi 
kentleri i� in � alı� maktadır. Sürdürülebilir geli� menin re� etesi olarak isimlendirebileceğimiz Yerel Gündem 
21’in kentsel koruma ve canlandırma ile ne ilgisi var diyeceksiniz. Kültür varlığı olarak değerlerinin yanı sıra 
kaynak olarak değerini de dü� ünürsek doğrudan ili� kisi var. Bunun yanı sıra � ok uzakta değil, Türkiye’de 
Yerel Gündem 21’in � oğunlukla kentsel koruma alanlarında uygulanmakta olduğunu ve önemli ba� arılara 
imza atıldığını görmekteyiz. Konunun iyice anla� ılması i� in İznik ve Mardin’de neler yapıldığını özetlemekte 
yarar görüyorum.

İznik ve Yerel Gündem 21
Dört yıl önce İznik Belediyesi bünyesinde ‘Yerel Gündem 21 Yürütme Kurulu’ ve bu kurul koordinatörlüğünde, 
kentli tarafından oza olarak isimlendirilen, 100 gönüllünün katılımı ile 10 � alı� ma grubu olu� turulmu� .

Kültür ve sanat; kadın; gen� lik; basın; turizm; anıtlar; otantik el sanatları; sponsorluk; � evre; tanıtım ve 
teknik i� ler ana temaları � er� evesinde olu� turulan bu � alı� ma grupları, İznik’in tarihi ve kültürel değerlerinin 
korunması, sosyal ve ekonomik geli� mesine katkıda bulunacak projeler üzerinde � alı� maktadırlar. 
Hazırlanan projeler i� in belli bir teminat, bulunan sponsorlar yardımı ile IULA kasasına yatırılma ta, IULA 
aynı miktar parayı üzerine ekleyerek geri vermekte ve anında uygulamaya ge� ilmektedir. Uzmanların 
deyi� iyle bu yöntemle İznik kenti 300 yıllık uy usundan uyandırılmı� tı .
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Bu yöntemle 1990’larda dört yıl i� inde yapılan uygulamalar:

• Ericcson sponsorluğunda, Ayasofya ge� ici yanmaz � adırla ve mantar sobalarla donatılm �  ve Patrikhane 
ve Kültür Bakanlığı desteğiyle burada dünya papazları toplantısı ger� ekle� tirilm � ti . Bu etkinlikle buraya 
gelen turistlerin sayısında ar� �  olmu� tur.
• Siteco sponsorluğunda, kentin İ tanbul Kapısı ve Ye� il Cami’nin aydınlatılması apılmı� tı . 
• Eczacıba� ı sponsorluğunda, Süleyman Pa� a Medresesi’nin restorasyonu tamamlanmı� tı .

Mardin ve Yerel Gündem 21
‘Mardin Katılımcı Kentsel Rehabilitasyon Projesi’ � arpıcı bir örnekti . Özellikle proje i� in yapılan 
örgütlenmeden ders almak mümkündür. Valilik ve Belediye öncülüğünde olu� turulan 40 ki� ilik kent 
konseyinde eski ve yeni belediye ba� kanları, sendikacı, doktor, avukat, papaz, nakliyeci, ev hanımı, yerel 
sivil toplum örgütlerinin yöneticileri bulunmaktadır. Kent Konseyi ve Birle� mi�  Milletler-HABİTAT, UNDP, 
İTÜ, GAP İdaresi, İ� i� leri Bakanlığı- Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü i� birliği ile ‘Mardin Katılımcı Kentsel 
Rehabilitasyon Projesi-MERDİNAR’ ile Mardin’in ayağa kaldırılması hedeflenme tedir.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten İTÜ’den Prof. Dr. AtillaYücel proje’nin özünü: ‘Kentionarmak, mimarisini 
sürdürmek, kültürel değerleri ya� atmak, halkın katılımı, bu katılımın moti asyonu, ara� tırma, uygulama, 
bilgi ve eğitim’ � eklinde ifade etmi� ti . Proje kapsamında ger� ekle� tirilm �  ve korumanın, ekonomik ve 
sosyal geli� me ile bir bütün olarak ele alınmasını � ok güzel bir bi� imde yansıtmakta olan bir uygulama 
olarak, bir konağın restorasyonunu örnek verebiliriz. Birinci derecede tarihi bir eser olan ‘Cercis Murat 
Konağı’, Mardin’in ilk i� kili lokantası olarak restore edilmekle kalmamı� , burada aş ı olarak � alı� anların 
tümü ev hanımlarından olu� turularak toplumsal geli� meye de önemli bir katkıda bulunulmu� tur. Söz 
konusu konakta, lokanta olarak hizmet verilmesinin yanı sıra Mardin mu� ağını öğrenmek isteyen yabancı

Resim 1: Süleyman Baba Medresesi/ İznik

Resim 2: Cercis Murat Konağı/ Mardin
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turistlere eğitim de verilmektedir. Bu da sürdürülebilir koruma adına önemli bir uygulama olarak kabul 
edilebilir.

Özetlenecek olursa:
• Her iki örnekte de tarihi ve kültürel mirasın korunması hedefi ekonomik ve sosyal geli� me hedefleri ile 
örtü� mektedir;
• Halkın katılımı oruma sürecinin ayrılmaz bir par� ası haline getirilm � tir
• Yöne� � imin iyi birer örneği sergilenmektedir;
• Geleneksel yakla� ımların dı� ında yeni stratejik yakla� ımlar söz konusudur.

Biz de Yapabiliriz
Burada hemen ifade edilmelidir ki bir yerde ba� arılı olan bir uygulamayı, olduğu gibi ya da ufak tefek 
deği� ikliklerle yerel ko� ullara aktarmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Ba� ka ülkelerdeki ba� arılı örnekleri 
izlemek, öğrenmek, kendi yapımıza uygun modeli geli� tirm ye yalnız yardımcı olabilir demek daha doğru 
olur. Önemli olan ülkenin toplumsal, kültürel ko� ullara ve geli� me ereklerine en uygun modelin se� ilip 
benimsenmesidir. Bu noktada Yerel Gündem 21 uygulamaları ile ilgili bir sorunu hatırl tmakta yarar 
vardır. Bu uygulamalar, IULA-EMME (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği- Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge 
Te� kilatı) tarafından koordine edilmekte olduğunu ve ambargolar nedeni ile belediyelerimizin böyle bir 
uygulamaya girebilmelerinin zor olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Ancak mali boyutunu bir 
kenara koyarsak, örgütlenme bi� imi, halkın katılımı bağlamında alabileceğimiz önemli dersler olduğunu 
dü� ünmekteyim. Ama galiba, böyle dersler alabilmek i� in kafalarımızdaki ambargoları kaldırmamız gerek.

* Bu metin, 2002 yılında, Çağda�  Kentler ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda sunduğum ve Bildiri 
Kitap� ığı’nda yer alan ‘Yerel Yönetimler e Kentsel Koruma’ ba� lıklı bildiri temel alınarak yazılmı� tı .

Not
Sürdürülebilir geli� me: Kaynakların geleceğini tehlikeye sokmadan, ekonomik, ekolojik ve toplumsal geli� me süre� leri 
arasında denge sağlayan süre� ti .

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest 196

Gazima� usa’nın Aslanı ve Brüksel’in Manneken Pis’i
Naciye Doratlı

(Sayı 11, 18 Temmuz 2010)

Kuzey Kıbrıs’ta ya� ayan herkes olmasa bile, Gazimağusa’lı olanlar veya bu ken� e uzun zamandan beri 
ya� ayanlar, Petek Pastanesi’nin kar� ı tarafında  Deniz Kapısı’nın sağındaki ‘Aslan’ heykelini bilirler. Gazimağusa 
Belediyesi’nin web sayfasında ‘Venedik Aslanı’ olarak nitelendirilen bu heykelin, kentin simgelerinden biri 
olduğu ifade edilmektedir. Bazı kaynaklarda ise bu aslanın, Othello Kalesi giri� indeki ve Deniz Kapısı’ndaki 
Venedikli St. Mark Aslanı’ndan farklı olduğu ve büyük bir olasılıkla orta� ağdaki kalenin kapısında yer aldığı 
ve günümüze kadar geldiği ifade edilmektedir. Bu aslan, efsanelere de konu olmu� tur. Yerel bir efsane, bu 
aslanın bir gece ağzını a� acağını ve bu anı yakalayıp elini aslanın ağzına sokmayı ba� aracak ki� inin � ok zengin 
olacağını söyler. Gazimağusa halkı arasında yaygın olan ba� ka bir efsaneye göre ise; günümüzden yıllar önce 
adada ya� anan a� lık sırasında, Gazimağusa kentinin en gü� lü canlısı olan bu Aslan doymak bilmez bir i� taha 
kapılmı� , halk onun bu i� tahını doyuramaz olmu� tur. Halk onu doyuramayınca, � evresindeki insan/hayvan tüm 
canlıları bir bir tüketen aslan, en sonunda kendi yavrusundan bir par� a koparmı�  ve bunun üzerine öfk lenen 
Tanrı hem yavrusunu, hem de baba Aslan’ı ta� a dönü� türmü� tür. Yıllar önce Aslan heykelinin hemen solunda 
yer alan yavru aslan heykelinin, yakla� ık 20 yıl önce bir anda ortadan kaybolmasıyla yurtdı� ına satıldığ  
spekülasyonları ortada dola� mı� , yavru aslan heykeli daha sonraları bulunup yerine konmu� tur. Ancak yapılan 
son düzenlemelerden sonra bugün akibetinin n  olduğu bilinmemektedir.

Resim 1: Gazimağusa Aslan’ı

Resim 2: Gazimağusa Aslan’ı arabalardan görünmüyor
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Bu Efsaneyi Kaç Ki� i Bilir?
Gazimağusa’nın eskiden beri sakini olanlar, tarihe sevdalı olanlar ve de ara� tırmacılar dı� ında ‘Aslanı’ ve 
efsanesini bilenlerin � ok fazla sayıda olduğunu dü� ünmüyorum. Bunun yanı sıra, her ne kadar belediye 
kaynaklarında ‘Kentin Simgesi’ olarak isimlendirilse de, bir simgeye yara� ır bir bi� imde muamele gördüğünü 
söylemek de ne yazık ki mümkün değil.

Kentin Sim esi Aslan ve Suriçi Modern Heykel Güzergâh ve Parkı
Gazimağusa Belediyesi tarafından, Birle� mi�  Milletler Kalkınma Programı (UNDP) – Birle� mi�  Milletler Proje 
Bürosu (UNOPS) ve Avrupa Birliği Gelecek İ� in Ortaklık Programı (EU- PFF) mali desteği ile 2005 yılında 
hazırlanan Suri� i Canlandırma Planı kapsamındaki peyzaj projelerinden birisi, Canbulat kapısından ba� layıp 
Othello Kalesi’nin önüne kadar uzanan, Deniz Kapısı ve Aslanın da i� inde bulunduğu alanı i� eren, Suri� i 
Modern Heykel Güzergâh ve Parkı projesidir. Bu projenin uygulanması yakın ge� mi� te tamamlanmı� tı . İlk 
bakı� ta iyi bir uygulama izlenimi vermesine rağmen, uzman bir ki� i olarak bu proje kapsamında bir takım 
hatalar yapılmı�  olduğunu söylemek durumundayım. Bir peyzaj projesinin sayfamın bugünkü temel konusu 
olan Aslan’la ne ilgisi var diyeceksiniz. Bu sayfayı dikkatli okuduktan sonra yolunuz dü� erse, Gazimağusa 
Suri� i’ne gidip Petek Pastanesi’nin kö� esinde durarak Deniz Kapısı ve Aslan’ın olduğu tarafa doğru bir bakın 
lü� en. Proje kapsamında tam da Deniz Kapısı’nı kar� ılayacak ve Aslan’ın da önünü kapatacak bir bi� imde 
yapılmı�  park cebindeki ara� lardan veya otobüslerden Gazimağusa Suri� i’nin en önemli simgelerinden 
ikisini göremeyeceksiniz. İlk anda size bu söylemim � ok anlamsız gelebilir; ama ba� ka kentlerde benzer 
ya da daha az önemli değerlerin ibadet yerine dönü� türüldüğünü görmü�  iseniz, eminim siz de benim 
gibi tepki gösterirdiniz. Böyle yerler i� inde ilk aklıma gelen, simge ve heykel olması bakımından Aslan’la 
benze� en Brüksel’deki kü� ük bir heykelcik oldu. Bu heykeli bilin ya da bilmeyin, görmü�  olun ya da olmayın, 
a� ağıdaki satırları o uyunca sizin de bana hak vereceğinizden eminim.

Brüksel’in Manneken Pis’i
Bel� ika’nın ba� kenti Brüksel’in en önemli simgelerinden biri ve kente gelen binlerce turistin uğrak yeri olan 
kü� ük bir heykelciktir ‘Manneken Pis’. Erdin�  Utku’nun, 27 Haziran 2010 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde 
yayımlanan yazısında tam bir turizm pazarlama abidesi olduğunu ifade ettiği iki sokağın kesi� tiği bir kö� e 
ba� ında yer alan ve tarihi 16. yüzyıla dayanan bu heykelcik, i� eyen bir � ocuk figürünü temsil eder. Hakkında

Resim 3: Manakken Pis kostümlerinden 
biriyle/ Brüksel

Resim 4: Manakken Pis/ Brüksel
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belki de hi� biri doğru olmayan bir� ok efsane bulunan heykelcik, büyük bir olasılıkla 15. yüzyılda Avrupa’da 
yaygın olan i� me suyu gereksinimini sağlayan kent meydanlarındaki � e� melerden biriydi.

Ama Manneken Pis, Bel� ikalılar i� in o kadar önemli ki Temmuz ba� ında AB ba� kanlığını devraldıkları 
güne de Manneken Pis ile hazırlanmı� lar. AB Konseyi Ba� kanı Herman Van Rompuy, ge� tiğimiz � ar� amba 
ak� amı Manneken Pis’in her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü’nde giyeceği kostümü resmen tanıtmı� . Söylemeden 
ge� meyelim, bu kü� ük heykelciğe deği� ik günlerde İ� aiyeci, polis, Noel Baba, Elvis Presley, Mickey Mouse 
vb. deği� ik kıyafetler giydiriyorlar. Bu güne kadar giydirilen elbise sayısı 846’yı bulmu� . Bel� ika ve de Brüksel 
Manneken Pis sayesinde iyi para kazanıyor. En � ok satıla  kartpostalları 61 santimlik bu kü� ük heykelcik 
süslüyor ve aynı zamanda hediyelik e� yaların da vazge� ilmez figürü durumunda

Kıssadan Hisse
Sadece Brüksel’in değil, Bel� ika’nın sembolü haline gelmi�  daha doğrusu, oyunu kuralına göre oynayarak 
getirilm �  bu heykelciğe verilen önemden bizim de � ıkarmamız gereken önemli dersler olduğunu 
dü� ünüyorum. Sizlerle birlikte olmaya ba� ladığımız ilk sayılarımızdan birinde markala� madan söz etmi� tim.
Burada bir kez daha hatırl tmak isterim ki bir kültür hazinesi olan ülkemizde her biri i� in efsaneler olan 
bir� ok değerimiz var. Bu değerleri biz de koruyup kollamalıyız. Sadece değerli oldukları i� in, ekonomik 
a� ıdan da fayda sağlayabileceğimiz i� in. Burada yeniden Gazimağusa’nın Aslanı’na dönelim. Kentin
simgelerinden biri olan heykel, önünün ara�  park yeri ile kapatılmasını hi�  hak etmiyor. Ha� a yapılan � evre 
düzenlemesinde, önüne park cebi yapmak yerine, Namık Kemal Meydanı’ndan gelen Liman Yolu sokağının 
parke dö� emeleri, kesintisiz olarak önüne kadar devam etmeliydi. Bunun yanında turizm i� in bir � ekim 
noktası olarak dikkat � ekmesi i� in stratejiler geli� tirilmeli di.

Son söz olarak, herhangi bir tarihi alanda yapılacak her türlü � evre düzenleme projesinde � ok hassas 
davranıp, proje alanında yer alan her değeri, hem önemli bir potansiyel hem de önemli bir kısıtlayıcı olarak 
okuyup tasarım kararlarının buna göre alınmasına özen gösterilmeli. Hedef her zaman alandaki değerleri 
ortaya � ıkarmak, yapılacak uygulamalarda onlara saygılı bir bi� imde fon olu� turmak olmalı.

Aslan’a kar� ı i� lenmi�  olan su� un en kısa zamanda düzeltilmesi dileği ile...
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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Deniz Kapısı’nı Gözden Çıkardı mı?
Naciye Doratlı 

(Sayı 12, 1 Ağustos 2010)

Venedikliler tarafından 15 – 16. yüzyıllarda in� a edilen Gazimağusa Surları’nın orijinal iki kapısından biri 
olan Deniz Kapısı (Porta del Mare) 1990’lı yıllarda ba� layan restorasyon � alı� malarının ardından kaderine 
terk edildi. 1996-97’de Gazimağusa Belediyesi ve o yıllarda görev yapmakta olduğum Şehir Planlama 
Dairesi’nin de katkıları ile uygulanan Namık Kemal Meydanı Yayala� tırma Projesi’nin koordinatörlüğünü 
yapmı� tım. Biz projenin uygulaması ile uğra� ırken, Deniz Kapısı restorasyonu ba� lamı�  ve ağır aksak devam 
etmekteydi. Hi�  unutmuyorum, restorasyonun Meydan projesi ile birlikte tamamlanma olasılığından söz 
ediliyordu ve Meydan ve Petek Pastanesi arasındaki Liman Yolu Sokak henüz parke dö� enmemi�  olmasına 
rağmen, yayala� tırma ve Deniz Kapısı restorasyonunun aynı zamanda biteceği dü� üncesi ho� umuza 
gidiyordu.

Resim 1: Deniz Kapısı ve Gazimağusa Aslan’ının Önündeki tek tabela ‘Otobüs 
Durağı’

Resim 2: Kapının Liman’dan Görünüşü

 

 

EK Bölüm III



200

Aradan 13 yıl ge� ti ve yıllardır Kapı’da restorasyona ili� kin hi�  bir � ey yapılmadı. Sonunda, ge� en sayımızda 
değindiğim Deniz Kapısı ve Aslanın da i� inde bulunduğu alanı i� eren, Suri� i Modern Heykel Güzergâh 
ve Parkı projesi tamamlanmasının ardından, ayıbımızı örter gibi Kapı’nın Suri� ine bakan giri� i branda ile 
kapatıldı. Bu durumdan sadece kültür varlıklarının korunması üzerine kafa yoran bizlerin değil, duyarlı olan 
herkesin ve de özellikle Eski Eserler Dairesi’nin rahatsızlık duyması gerektiğini dü� ünüyorum. Özellikle Eski 
Eserler Dairesi, sorumluluk ta� ıyan kurum olarak bir an önce gereğini yerine getirmeli

Askeri mimarinin en önemli örneklerinden biri olarak Surların bazı kısımları tasarımlarındaki incelik ve 
olağanüstü özellikleri ile öne � ıkıyor. İ� te bu kısımlardan birisi de Deniz Kapısı’dır. Kıbrıs’ın anıtsal yapılarına 
ili� kin bir kitap yazan İngiliz mimar Je� ery, kitabında bu kapının en zarif, mükemmel ve önemli mimari öğesi 
olduğunu ifade eder. Bu gün limana bakan tara� aki giri� te (kapıda) büyük olasılıkla Salamis’ten getirilm �  
olan mermer par� aları ile olu� turulmu�  bir levha üzerinde Venedik Aslanı rölyefi, Deniz Kapısı’nın mimari 
Nicolo Prioli’nin ismi ve ni� anları ve in� a edildiği tarih (1496) bulunur.

Güzelim kapının bugünkü haline bakınca, ister istemez aklıma Lefk � a’daki Kumarcılar Hanı geldi. Kendi 
halinde ayakta duran Hanı restore, etmek i� in yıkılmaya terk ettik Deniz Kapısı da benzer durumda ama 
neyse ki üstü a� ık olmadığı i� in han kadar � anssız değil. Doğa ko� ullarından kötü bir bi� imde etkilenmeyecek 
belki ama bizler � ok büyük zarar veriyoruz. Örnek olarak, Osmanlılar tarafından eklenen ah� ap kapı, 
restorasyon ba� ladığında bilin� sizce sökülmü�  ve bu kapının ne olduğu, nerede olduğu bilinmiyor. Bazen 
dü� ünüyorum da, eğer beceremiyorsak hi�  ellemesek koruma adına daha iyi bir i�  yapmı�  olacağız galiba.

Restorasyon Niye Tamamlanamadı?
Restorasyon � alı� maları esnasında, zeminde yapılan kazılarda daha önceki dönemlere (muhtemelen 
Lüzinyan dönemine) tarihlenen � akıl ta� larından yapılmı�  bir dö� eme bulunmu� . Bildiğim kadarı ile 
� alı� malar ilk ba� ladığı zaman, buranın konser ve konferanslar i� in kullanılacak bir salona dönü� türülmesi 
planlanmı� tı. Haliyle zemin dö� emesi i� in buna uygun bir malzeme kullanılması öngörülmü� . Çakıllı dö� eme 
bulununca Eski Eserler Dairesi uzmanları nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bir türlü karar verememi� ler. 
Şu anda bu konuya ili� kin bir karar üretildi mi bilmiyorum ama belki de onlar karar verene kadar kaynak ve 
uzman sorunu da ortaya � ıkmı�  olabilir.

Avrupa’da Anıtsal Yapılara Nasıl Müdahale Ediyorlar?
Üyesi olduğum Europa Nostra Bilim Komitesi toplantıları i� in gittiği yerlerde anıtsal yapılara yapılan 
eklemeler veya bu yapılar restore edilirken ortaya � ıkan bulguları da dikkate alarak getirilen � özümler 
o kadar � ok ki. Ba� ka kentlerdeki anıtsal yapılar da en az bizimkiler kadar kıymetli ve önemli. Oralarda 
� özümler üreti ebiliyorsa ve bu yapılar günümüz ko� ullarına göre hayat buluyorlarsa, bizde neden olmasın?

Örnek olarak sayabileceğim bir� ok uygulamadan birka� ını, sizinle payla� mak isterim.

Kilkenny – İrlanda: Kentin bizim surlu � ehirlerimize göre kü� ük öl� ekli kalesinde bur� lardan birisi � ok 
ho�  bir toplantı salonuna dönü� türülmü� . Toplantılarımızın yapıldığı Piskopos Sarayı’nda restorasyon 
� alı� malarında ortaya � ıkan bulgular binanın kullanımını engellememi� , aksine bulundukları mekana 
sergilenmeleri ile zenginlik katmı� .

Hanya – Girit: Fakülte Dekanlığını temsilen katıldığım, Fakültemizin üyesi olduğu ENHSA (Avrupa Mimarlık 
Okulları Ba� kanları Birliği) toplantıları her yıl Eylül ayının ilk ha� ası Girit’in Hanya kentinde, Venedik 
döneminden günümüze gelmi�  Tophane binasında ger� ekle� tirili . Bu binanın nasıl bir harabeden 
mükemmel bir yapıya dönü� türülmü�  olduğunu, binada sergilenmekte olan hikâyesinden öğrenme 
imkânım oldu. Akdeniz Ara� tırmaları Merkezi olarak kullanılmakta olan yapıda yaratılm �  olan i�  mekânlar 
ger� ekten � ok güzel.
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Restorasyon’da iki artı iki dört etmiyor tabii. Venedik Tüzüğü ile � izilen temel � er� eve i� inde farklı yakla� ımlar 
olabilir. Ama önemli olan korunan anıtsal yapının hayat bulması, ömrünün uzaması değil mi?

Her türlü bilgiye kolayca ula� abildiğimiz günümüzde, her konuda olduğu gibi restorasyon alanında da doğru bilgiye 
kolaylıkla ula� ma olanağımız var. Bunun yanı sıra ülkemizde üniversitelerde bu konuda deneyim sahibi değerli 
öğretim üyesi arkada� larımız var. Bu nedenle koruma ve restorasyon alanında doğru karar vermek eğer nereye 
ba� vurulacağı bilinirse hi�  zor değil.

Tabii bizim doğru bilgi kadar kaynak sorunumuz da var. Her türlü soruna rağmen, ge� mi� ten gelen zenginliklerin 
gelecek nesillere ula� abilmesini sağlamak zorundayız. Mazeret üretmek yerine artık � özüm bulma zamanı...

Resim 3: Kilkenny – İrlanda Resim 4: Hanya Girit- Tophane
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Gazima� usa Suriçindeki Depo Binaları DAÜ Sanat Atölyeleri Olsa
Naciye Doratlı

 (Sayı 13, 15 Ağustos 2010)

Geriye dönüp baktığım zaman, � imdiye kadar sayfamda anlatmaya � alı� tığım ge� mi� in sessiz tanklarının 
� oğunlukla anıtsal yapılar olduğunu fark ettim Bu durum beni rahatsız etti Çünkü ekip arkada� larıma 
sayfamın adının ‘Ge� mi� in Sessiz Tanıkları’ olmasını önerdiğimde temel amacım, Devlet koruması altında
olan/olması gereken anıtsal ve � oğu kamu binası olan yapılardan � ok, daha sıradan ve � oğunluğu konut 
olan, korunması gereken yapılara dikkat � ekmekti. Günümüzdeki alan öl� eğindeki koruma anlayı� ını göz 
önünde bulundurursak tek tek anıtsal olarak sınıflandırıla  yapıların korunması pek bir � ey ifade etmiyor. 
Önemli olan ge� mi� e toplu olarak tanıklık etmi�  yapı gruplarını korumayı ba� armak. Bu yapı grupları i� inde 
bir kısmı belki de mimari a� ıdan bakıldığında � ok fazla bir özellik ta� ımayabilir, basit, sıradan olabilirler. 
Ama i� inde bulundukları alanın kimlik ve karakterinin ayrılmaz par� ası oldukları i� in bu türdeki yapılar, 
bütünün par� ası olarak anıtsal yapılardan daha az önemli değil. Tek farkları, koruma ile ilgili olarak alınacak 
kararlarda biraz daha esnek olma � ansı tanımaları.

Bu a� ıdan Gazimağusa Suri� i’ni değerlendirdiğimizde, dünyanın en güzel savunma / askeri mimari 
örneklerinden biri ile � evrelenmi�  olan bu tarihi alanda yer alan 811 yapının sadece 77 tanesi resmi 
kurumların sorumluluğundaki anıtsal (surlar, cami, saray, hamam, � e� me vb) yapılardır. Bunlar dı� ında 51 
adet mimari a� ıdan özgün ve önemli olan � oğunlukla konut yapıları var. Benim burada üzerinde durmak 
istediğim sayıları 218 olan ve � evresel değeri bulunan yapılar. Önünde durduğunuzda mimari a� ıdan 
önemsiz gibi görünseler de, oradan kaldırılırlarsa, yıkılırlarsa yani yok olurlarsa, yerlerine in� a edilecek 
yeni yapılarla Suri� i’ni Suri� i yapan önemli bir özellik geri gelmeyecek bir bi� imde yok olacak, kimlik ve ‘yer 
duygusu’ deği� ecekti .

İngiliz Dönemi’nde İn� a Edilmi�  Olan Depo Binaları
Suri� i kimliğinin önemli öğelerinden olan depo binaları i� te bu türden yapılar. İngiliz döneminde limanın 
önem kazanması sonrasında in� a edilen bu yapılarla, Suri� i’nin kimliğine sömürge dönemi izleri olarak 
eklendi. Unutmamak gerekir ki tarihin derinliklerinden günümüze gelen kültür varlıklarının tümü, hangi 
döneme ait olursa olsun aynı önemde ve aynı değerdedir ve birbirine eklemlenerek olu� turdukları kimlik, 
kültürel sürekliliğin de simgesidir.

Resim 1: Bugün çeşitli atölye olarak kullanılan yapılardan 
manzaralar

Resim 2: Motorlu araç tamirhanesi olarak kullanılan kemer altı

 

 

EK Bölüm III



203

Çok � ükür hi�  kimsenin bu yapıları yıkmak/ yıktırmak gibi bir niyeti yok. 1990’larda böyle bir niyet/giri� im Şehir 
Planlama Dairesi ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından engellenmi� , İstiklal Caddesi üzerindeki bir depo 
binası restore edilerek kuyumcu dükkânına dönü� türülmü� tü. Sonrasında bu durum bir örnek te� kil etmi�  ve 
Buğday Camisi kar� ısındaki depo binaları Kooperatif Merkez Bankası’nın Gazimağusa Merkez Şubesi olacak 
bi� imde - bina cephelerinin devamlılığı, gabari konularında � ok da ba� arılı olmasa da- tadil edilmi� ti. Aynı durum 
yakın ge� mi� te Namık Kemal Meydanı’ndan Deniz Kapısı’na uzanan Liman Yolu üzerindeki depo binaları da, 
kimisi restore edilip dükkân olarak kullanılmaktadır.

Benim burada dikkat � ekmek istediğim depo binaları ise Canbulat Yolu üzerindeki ve � ok özgün yapı olmalarına 
rağmen oto tamirhanesi vb. olarak kullanılmakta olanlardır. Bu yapılar ve Veteriner Dairesi’nden olu� an yapı 
grubu, Gazimağusa’da ya� ayanların ya da ziyaret� i olarak kente gelenlerin pek de dikkatlerini � ekmeyebilir. Ancak, 
yaya olarak bu alanda biraz vakit ge� irecek olursanız, biraz da hayal gücünüzü zorlarsanız bu yapı grubunun ne 
büyük bir potansiyeli olduğunu fark edeceksiniz.

Gazimağusa Belediyesi tarafından 2005 yılında hazırlatılan ‘Suri� i Canlandırma Planı’ kapsamındaki Sosyal, 
Toplumsal ve Ticari Projelerden biri de bu yapı grubu ile ilgilidir ve alı� veri�  merkezi, eğlence merkezi, sanat 
atölyeleri, kafe ve restoranlardan olu� an bir kompleks olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Yapı grubunun 
i� inde bulunduğu alanın potansiyeli ve Suri� i i� in öngörülen vizyon göz önünde bulundurulduğu zaman doğru bir 
karar olduğu söylenebilir. Ancak bu karar, planın kültür ve turizm üzerine temellendirilmesi bağlamında doğru.

DAÜ ve Depo Binaları
Koruma ve canlandırma ile ilgili olarak katı dığım � e� itli uluslararası toplantıla da Gazimağusa Suri� i ile ilgili 
ara� tırmalarım ı� ığında Suri� i Canlandırma Planı’nı olumlu ve olumsuz yanları ile ele� ti dim. Bütüncül ve stratejik 
planlama anlayı� ı ile hazırlanmı�  olan bu planın, tümü ile turizme odaklanmasını ve genelinde Gazimağusa i� in 
önemli bir aktör ve sektör olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin göz ardı edilmi�  olmasını doğru bulmuyorum. Eğer 
DAÜ’nün bir eğitim kurumu olarak ve büyük bir öğrenci potansiyeli olduğu ve depo binalarının i� inde bulunduğu 
alanın özellikleri dikkate alınmı�  olsaydı, bu alanın DAÜ tarafından sanat faaliyetleri ile ilgili olarak geli� tirilmes  
yönünde bir karar verilebilirdi.

Depo binaları ile ilgili olarak yazmaya karar verdiğimde, Fakültemiz Yüksek Lisans programı kapsamında ‘Koruma 
ve Canlandırma’ dersinde 2001- 2002 Akademik Yıl Bahar Dönemi’nde öğrencilerimizin bu alanla ilgili olarak 
ürettikler projeye ve 2007 yılında Journal of Architectural and Planning Research isimli endeksli dergide 
yayınlanan mesai arkada� larımla birlikte yazdığımız makaledeki önerilere göz gezdirdim. Her ikisinde de bu alanın 
üniversitenin de i� inde olacağı i� levlerle canlandırılması önerilmekte. Ve, depo binalarının önerilerde olduğu gibi 
sanat atölyesi, tasarım stüdyosu olarak kullanıldıklarını yeniden hayal ettim Öğrenciler burada � alı� ma yaptıklar  
zaman dı� ında da Suri� i’nde bulundukları süre zarfında tüm Suri� i’ne de katkıda bulunacaklardır � üphesiz. Belki 
de Suri� i’nin büyüsüne kapılıp buralarda kalmayı bile tercih edebilirler. Sadece turistlere bel bağlamaktan daha 
iyi değil mi sizce de?

Resim 3: Yol cephesinin arka kısmı
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Turizmin Hizmetinde arihi Yapılar: BANDABULİYA 
Naciye Doratlı

(Sayı 14, 05 Eylül 2010)

Uzun bir aradan sonra sayfamda değerli bir konuk yazarı ağırlıyorum. Mimarlık Fakültesi öğretim 
elemanlarından Dr. Hülya Yüceer, Bandabuliya özelinde tarihi yapılara yeni işlev verilmesi konusunu turizm 
ekseninde sizler için irdeliyor.

Konuk Yazar: Hülya Yüceer

Tarihi yapıların yeniden kullanımıyla ilgili pek � ok � arpıcı örneğin var olduğu günümüzde konunun teknik 
boyutu tar� � maları yerini yeniden i� levlendirme sürecinde yapıların dokunulmaz değerlerinin ne kadar 
korunduğu, yeni kullanımın ne kadar etkili olduğu tar� � malarına bırakmı� tı . İ� levin tarihi yapıya ait özgün 
değerlerden biri olduğu kabulü, “i� levsel sürekliliğin sağlanabilmesi i� in yeterli � aba gösteriliyor mu?” 
sorusunu da akıllara getiri or.

Elbe� e, artık var olamayan bir i� levi sürdürmeye � abalamak yersizdir, ancak tarihi yapının tüm değerlerini ve 
� evresi i� indeki yerini ortaya koymadan, kullanacaklarla ili� kisini her boyutuyla kurgulamadan uygulamaya 
ba� lamak da bir o kadar yersiz kalmaktadır. Bugün, özellikle kent merkezlerindeki kamusal kullanımlı tarihi 
yapıların pek � oğunun müzelere, sergi salonlarına, kafelere dönü� türüldüğüne ve özgün i� leyi� leriyle 
ilgili bir iz kalmadığına sıklıkla tanık oluyoruz. Farklı niteliklerdeki tarihi yapılara benzer i� levler verilmesi 
aslında i� levsel sürekliliğin sağlanması veya uygun i� levin belirlenmesi sürecinde yetersizlikler olduğunun 
göstergesidir.

Turizmin Yeni  İ� lev Bulmada Yeri
Tarihi yapıların korunmasında i� lev deği� ikliğini gündeme geti en � e� itli nedenler arasında daha etkin 
kullanım ve ekonomik değerin artırılması günümüz ko� ullarında ön plana � ıkmaktadır. Ekonomik gelir 
kaynakları arasında turizmin önemli yer tuttuğu ülkelerde tarihi yapıların turizme yönelik yeniden kullanımına 
sık� a tanık olmaktayız. Bu ülkelerde, kültür varlıkları kapsamında tarihi yapıların korunması i� in hazırlanan 
projeler turistlerin ilgisini � ekmeyi birincil hedef olarak görmekte ve turistlerin beklentil ri doğrultusunda 
hazırlanmaktadır.

KKTC ekonomisi de sınırlı kaynaklarından ve sınırlı üretim olanaklarından dolayı diğer kü� ük ülke ekonomileri 
gibi hizmetler sektörünü ön plana � ıkarmaktadır. Turizm sektörü yıllar boyu a� ık veren dı�  ti aret dengesinin 
kapanmasına da en gü� lü etkiyi yapmı� tı . Turizmin ivme kazanmasında kültürel miras ziyareti  zengin kültür 
mirası kaynaklarına sahip Kuzey Kıbrıs i� in önemli rol oynadığını son yıllarda, kültür turizmine hizmet etmek 
üzere pek � ok yapının restore edilmesinden anlıyoruz. Bandabuliyalar da bu ama� la restore edilen yapı 
türlerinden biri.

Bandabuliyalara Yeni İ� lev
Bandabuliya, diğer adıyla Belediye Pazarı, Gazimağusa, Lefk � a, Girne ve İskele tarihi kent merkezlerinde 
bulunan sebze, meyve, et, peynir gibi ürünlerin satıldığı kapalı pazar yeridir. Bandabuliyalar, bulundukları 
kentlerde kamu ve ti ari yapıların yer aldığı merkezi noktalarda in� a edilmi� ler ve i� levleri gereği halkın gündelik 
ya� amının bir par� ası olmu� lardır. Kuzey Kıbrıs’daki bu yapılardan Gazimağusa ve Girne Bandabuliyaları yeni i� lev
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verilerek restore edilmi�  olup, İskele Bandabuliyasında restorasyon � alı� maları halen devam etmekte. 
Lefk � a’daki yapının ise i� levi devam etmek üzere restorasyon kararı alınmı�  ancak uygulama süreci henüz 
ba� lamamı� tı .

Benzer yapı türüne ait, özgün i� levin devam ettiğ ve deği� tirildiği örneklerin bir arada bulunması yeniden 
kullanımın ne kadar ba� arılı olduğu konusunda ger� ek kaynak olu� turuyor. Turizme hizmet etmek üzere 
kafe, bar, restoran ve hediyelik e� ya sa� � ı gibi yeni i� levler verilen Gazimağusa ve Girne’deki yapılar, bugün 
hem halk, hem de turistler tarafından tkili olarak kullanılmamaktadır.

Halen özgün i� leviyle hizmet veren Lefk � a Bandabuliyası ise, fizi sel ko� ulları daha yetersiz olmasına 
rağmen, günün hemen her saatinde halk ve turistlerin kullandığı bir mekan olma özelliğini sürdürmektedir. 
Yapıyı kullanan halk ve turistlerle yapılan görü� melerde, halk yürüyerek ula� abildikleri, taze ürünler 
bulunduğu ve ücretler uygun olduğu i� in yapıyı kullandıklarını söylerken, turistler de halkın gündelik 
ya� amına tanık olabildikleri, mekanın fizi sel yapısı ve i� leyi� i ile “ger� ek” hissi yarattığ i� in ziyaret ettiklerin
belirtmi� lerdir. Bu durum, tarihi yapıların yeniden kullanımında i� lev deği� ikliğinin ne kadar gerekli olduğu 
ve önerilecek yeni i� levin halkın ve turistlerin beklentilerini ne kadar kar� ılayacağı sorularını gündeme 
getirme tedir.

Resim 1: Gazimağusa Bandabuliyası, 2010

Resim 2: Bandabuliya İç Mekan, 2010
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Yeni  İ� lev  Bulma Sürecinde Gözden Kaçanlar
Tüm bu yeniden kullanım yoluyla koruma � alı� malarının ana hedeflerinden biri, turizm hizmetlerini 
geli� tirmek ve bu sektörden gelecek ekonomik katkıyı artırma tı. Ancak, yeniden i� levlendirme sürecinin 
turistlerin beğenilerine odaklı ger� ekle� tirilmesi durumu, bu projelerin, Bandabuliya örneğinde olduğu 
gibi, hedeflenen sonu� lara ula� masında bir tehdit unsurudur. Bu beğeni ve talepler genelde dinlenme, 
eğlence, yeme-i� me, alı� -veri�  gibi turistlerin yapıları ziyaret etme sürecinde vakit ge� irip, ihti a� larını 
kar� ılayacakları aktivi eler olarak algılanmaktadır. Oysa ki, turistlerin tarihi yapıları sadece somut bir 
kültür mirası örneği olarak ziyaret etmenin ötesinde, bu yerleri hissetmek, ya� ayan mekanlarda kültürün 
diğer öğelerini de deneyimlemek gibi beklentileri olduğunu yeniden i� levlendirilen tarihi yapıların neden 
kullanılmadığını sorgulayan ara� tırmala dan anlıyoruz.

Özellikle son on yılda turizmin � e� itliliği ve turistlerin davranı�  bi� imleri üzerine yapılan ara� tırmalar “kültür 
turizmi”nin genel turzim anlayı� ından olduk� a farklıla� tığı ı göstermektedir. Turizmin öznesi olan turistler 
de bu bağlamda ayrı� maktadır. Kültür turizmi ama� lı seyahat eden turistlerin beklentileri diğer turistlerden 
farklı olarak ge� mi�  ve güncel kültüre ait tüm değerleri deneyimlemek üzerine kuruludur.

Yeni  İ� lev Süreci Üzerine Birkaç Sonsöz
Kültürlerin günümüzde bile sürekli bir deği� im ya� adığını veya zamanla farklı kültürlerin öncekilerin yerini 
aldığını dü� ünürsek, ziyaret edilen yerlerde sadece ge� mi�  değil bugünün de varlığı hissedilmelidir. Bu 
nedenle, tarihi yapılara, kültür turizmine yönelik olsun ya da olmasın, yeni i� lev önerilirken bulundukları 
güncel bağlamı yaratan tüm unsurlar, günün ko� ulları ve geleceğin olası deği� imleri gözetile ek 
değerlendirilmelidir.

Bu i� levlerin uygunluğu ve sürdürülebilirliği, koruma ve � ağda�  kullanım arasındaki dengenin sağlanmasıyla, 
dolayısıyla yapıların bugünkü sahipleri olan yerel halkla da doğrudan ili� kilenmektedir. Yeniden kullanım 
projelerinde bu denge, tarihi yapının değerlerinin doğru saptanması, kültür mirası bilincin geli� mesi yolunda 
bilgilendirme ve eğitim, tarihi yapı, turistler ve yerel halk arasındaki sosyal ili� kiler ağının � özümlenmesiyle 
sağlanacaktı .
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KKTC’de Tarihi Kentsel Alanların Korunmasına İli� kin...
Naciye Doratlı

 (Sayı 15, 23 Ekim 2010)

Korumanın ba� arılı bir bi� imde ger� ekle� tirilebilmesi i� in uygulanabilir bir yasal temel, mali olanak/ara� lar, gü� lü 
bir örgütsel yapı ve halk katılımı erekmektedir ve Yasal Çer� eve bunlar i� inde en temel olanıdır.

Pek � ok ülke ve uluslararası topluluğun tarihi ve kültürel mirasın korunması konusunda ilgi ve duyarlılığın 
artmasından etkilenmesine rağmen, KKTC’de koruma odaklı planlama ve uygulama etkinliklerinin iyi ve etkin 
bir düzeye ula� tığını söylemek pek mümkün değildir. Korumaya yönelik pek � ok projenin uygulanmı�  olmasına 
rağmen Lefk � a Suri� i, Gazimağusa Suri� i gibi tarihi kentsel alanlarımız, deği� ik derecelerde de olsa, gerek fizik  
olarak gerekse sosyal anlamda bozulma, yıpranma ve yok olma tehdidi altındadı .

Bu durumun iyi yönde deği� tirilebilmesi i� in, ‘Korumaya ili� kin mevcut yasal � er� eve yeterli mi? Yeterli değilse hangi 
noktalarda nasıl deği� iklikler yapılmalı, ya da yapılabilir mi?’. Sayfamın el verdiği öl� üde bu soruları cevaplandırmaya 
� alı� acağım. İlk olarak ifade etmek gerekir ki, günümüzde geli� mi�  ülkelerdeki alan öl� eğindeki koruma � alı� ma ve 
uygulamalarında imar ve eski eserlerin korunmasına ili� kin yasalar yanında, koruma ve canlandırma sürecini dolaylı 
olarak etkileyen tüm yasal mevzuat koruma lehine etkin bir bi� imde kullanılmaktadır.

Bu konuyu biraz a� acak olursak, koruma faaliyetlerini doğrudan etkileyen yasaların, Eski Eserler Yasası ve İmar Yasası 
gibi Yasalar olduğunu hepimiz biliriz de, tarihi kentsel alanların bütün olarak korunmasını ya da korunamamasını 
dolaylı olarak etkileyen yasalar hakkında fikrimiz var mıdır acaba? Tabii burada � u sorular akla gelebilir hemen: 
‘Yasa, Devlet kurumlarının i� i! Vatanda�  bunu nereden bilsin? Ya da bilse bile ne fark edecek?’. ‘Her konuda bilgi 
sahibi olan vatanda�  daha duyarlı daha bilin� li olacağı i� in.’ Şeklinde bir cevap yanlı�  olmasa gerek.

Bu noktada Kuzey Kıbrıs’ta, alan öl� eğinde korumayla doğrudan ilgili olan yasaların yanında, tarihi alanların 
korunmasını dolaylı olarak etkileyebilecek yasalara değinmekte yarar görüyorum. Bu yasaları sıralayacak olursak: 
Çevre Yasası, Turizm Yasası, Belediyeler Yasası, Ta� ınmaz Mal Yasası, Kira Yasası, Sosyal Konut Yasası, Evkaf ve Vakıfla  
Yasası, Sivil Savunma Yasası, Gelir Vergisi Yasası ve Emlak Vergisi Yasası, koruma etkinliklerini destekleyici herhangi 
bir hüküm i� ermemektedir. Tersine, bunların bir öl� üde, koruma kar� ıtı urallar i� erdikleri söylenebilir.

Bu yüzden, tarihi kentsel alanların özelliklerinin sürdürülmesi ve gü� lendirilmesi amacına hizmet etmesi i� in, 
koruma ve iyile� tirme hedefl rine uygun olarak tüm adı ge� en yasalarda deği� iklikler yapılması gerekmektedir. 
Doğal olarak, farklı bir � ok kamu kurumunun uygulama alanları etkileneceği i� in, bu kolay bir i�  değildir. Gü�  

Resim 1: Gazimağusa Suriçi
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olmasına kar� ın, etkili bir düzenleme ile ger� ekle� tirilebili .

Ayrıntılı bir � alı� ma yapmadan bile, uluslararası düzeydeki uygulamalara yönelik ara� tırmala a dayandırılarak, 
bazı deği� ikliklerle ilgili olarak öneriler yapmak mümkündür:

Turizm Te� vik Yasası Şehir Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve ilgili belediyeler ile 
i� birliğine giderek tarihi kentsel alanlarda turizm yatırımlarını artırmak erekir.

Ta� ınmaz Mal Yasası Geleneksel doku üzerindeki olası olumsuz etkilerini önleyebilmek i� in, arsaların 
birle� tirilmesi eya parsellere ayrılması ile ilgili hükümler gözden ge� irilmelidir.

Emlak Vergisi Yasası Günümüzdeki haliyle bu yasa, kent düzeyinde her yerde aynı kurallar uygulandığı 
i� in (tek düze olduğu i� in), genel kent planlama ya da korumanın hedeflerine
hizmet edememektedir. Emlak sahiplerinin vergilendirilmesinde cazibesi yüksek 
olan alanlar ve � öküntü alanları arasında bir ayrım yapmamaktadır. Türlü özendirici 
tedbirlere gereksinim duyulan tarihi alanlardaki emlak sahipleri i� in, en azından 
belli dönemler i� in –bozulma ve yıpranma sona erene değin- ek hükümlerle vergi 
bağı� ıklığı sağlanmalıdır.

Gelir Vergisi Yasası Tarihsel alanlarda eskiden beri bulunan ancak bu alanlar dı� ındaki ti ari faaliyetlerle 
ba� a � ıkamayan esnafı korumak i� in, kü� ük esnaf i� in, vergi bağı� ıklıkları getirilmelidi . 
Yapılacak deği� ikliklerle, geleneksel alı� veri�  yerleri İngiltere’deki gibi “Ticari Geli� im 
Alanları” olarak ayrılmalıdır. Bu giri� im, söz konusu alanların � ekiciliğini artı acaktı .

Sosyal Konut Yasası Bu yasa tarihi alanlarda bulunan konutları iyile� tirmek i� in büyük bir potansiyel 
ta� ımaktadır. Yasayı bu doğrultuda deği� tirmek, iki a� ıdan önem ta� ımaktadır: (i) Eski 
yapıların � ekiciliğini artı acaktı , (ii) ülkedeki göz ardı edilmi�  olan sermaye birikimine 
olan ilgiyi canlandıracaktı . Türkiye’deki “Toplu Konut Yönetim ”, bu yöndeki uygun 
düzenlemeler i� in iyi bir kılavuz olabilir.

Kira Yardımı Yasası Vergi bağı� ıklıkları tanımak yönündeki deği� iklikler, alandan ka� ı� ı önleyip bakım ve 
onarıma duyulan ilgiyi artı acaktı .

Evkaf ve Vakıflar asası Bu yasa altında, ülke ya da kent düzeyinde “Koruma Vakıfları nın kurulu� unu te� vik 
edecek türlü düzenlemeler yapılabilir. Pek � ok ülkede tarihi alanların korunmasında 
sağlanan ba� arı, bu tür vakıfların er� ekle� ti diği etkinliklerle doğrudan ilgilidir.

Bu önerilere ek olarak, yasalar dikkatli bir bi� imde gözden ge� irildiği takdirde, daha fazla olanak bulunabilir. Tabii 
burada en önemli konu, yapılabilecek deği� iklikler i� in siyasi irade olup olmayı� ıdır. Aslında, Avrupa Birliği Uyum 
� alı� maları kapsamında bu konuların ele alınıyor olması gerektiğini dü� ünüyorum. Çünkü, bir � ok Avrupa ülkesi 
1975’te yayınlanan Amsterdam Deklarasyonu sonrasında bu uyarlamaları bir süre�  i� inde ger� ekle� tirm � ler. Ve 
talihsiz bir bi� imde dı� ında tutulduğumuz bu topluluğa katılma ümidi i� inde olan bizlerin, her alanda hazırlıklı 
olmamız gerekiyor hi�  � üphesiz.

Ancak unutmamak gerekir ki Yasalar ne kadar iyi olursa olsun, önemli olan bu Yasaların doğru uygulanması. Ge� en 
gün gazetelerde yer alan bir habere göre anıtsal bir yapı olan Lefk � a Selimiye Camisi’ne büyük boy klimalar 
takılmı� . Ve bunu sade vatanda�  değil, resmi kurumlar yapmı� . Eski Eserler Yasası uyarınca böyle bir uygulamanın 
asla yapılmaması gerekiyor.

Resmi Kurumlar Yasaları bu � ekilde � iğnerse, sade vatanda�  nasıl duyarlı ve yasalara saygılı olsun? ‘Mevcut Yasaları 
bile Devlet eliyle ihlal ediyorsak yeni Yasal düzenlemelere ne gerek var?’ demek geliyor insanın i� inden. Avrupa 
Birliği’ne, dünyaya entegre olmaya � alı� tığımız bir dönemde bu yanlı�  tavırlar bizi acaba nereye götürecek? Yarın 
bize ‘AB üyesisiniz.’ deseler, bu amatör zihniyetle halimiz ne olacak acaba?

* Bu yazı, yazarın daha önce ‘Ru� en Kele� ’e Armağan’, II. Kitap’ta yayımlanan ‘KKTC’de Tarihi Kentsel Alanların Korunmasına İli� kin Yasal 
Çer� eveye Ele� ti el Bakı� ’ ba� lıklı makalesinden uyarlanmı� tı . (Kent ve Planlama, Ge� mi� i Korumak Geleceği Tasarlamak, (ed. A. Mengi), 
Ru� en Kele� e Armağan, II. Kitap, İmge Kitapevi, (Ekim, 2007).
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Geçmi� in Sessiz Tanı� ı Ay Filon Daha Ne Kadar Dayanır?
Naciye Doratlı

(Sayı 16, 21 Kasım 2010)

Kıbrıs adasının neresinden bakarsanız bakın, Karpaz uzağı ifade eder. Yakın ge� mi� te hep ihmal edilmi�  bir 
görünümde olmasına kar� ın, yazılı kaynaklarda coğrafî konumundan dolayı bir zamanlar ti are� e önemli bir 
bölge olduğundan söz edilir.

Karpaz bölgesindeki Ay Filon (Ay Philos) olarak bilinen ama ne ifade ettiğ ya da önemi hakkında � ok da bilgi 
sahibi olmadığımız, Dip Karpaz köyünün kuzeyinde deniz kıyısında bir yer var. Finikeliler döneminde bu bölgenin 
önemli bir kenti olan Karpasia civarındaki Ay Filon’da bulunan tarihi liman, dördüncü yüzyılda bu bölgenin dı� a 
a� ılmasına ve öneminin artmasına neden olan ilk limanmı�  (Thubron, C. (1975), s.233). İsmini,  4. Yüzyılda bölge 
halkını Hıristi anlığa � eviren Philon isimli bir azizden alan ve Yunan ve Roma dönemi kalıntıları üzerine in� a 
edilmi�  olan Ay Filon Kilisesi, bazı kaynaklara göre Ay Filon Manastırı  bir zamanların mütevazi görkemine kar� ın 
bugün ne yazık ki kaderine terk edilmi�  bir harabedir. Öyle bir harabe ki, adı tarih sayfaları arasına sıkı� mı�  bir 
iki paragra� a ge� er olmu� . Kilise harabesinin hemen yanında yer alan sala�  turistik tesis ‘Oasis’, özellikle yerli 
turistler, günü birlik ziyaret� iler i� in � ok daha bildik � ok daha popüler. Buranın, Ada’da güne� in en güzel battı  
yerlerden biri olduğunu da unutmamak lazım. 

Bir zamanlar önemli bir limanı ta� landıran Ay Filon,  her ge� en gün biraz daha harap oluyor, yok oluyor.  Yetkililer 
bu anıtsal yapıyı kurtarmaya karar verinceye kadar ge� mi� in bu sessiz tanığı belki de artık yerinde olmayacak. 
1900’lü yılların ba� ında Mağusa Sur-i� i’nde var olan, fotoğrafları yabancı yazarların kitaplarında kalan, ‘Ceneviz 
Loggiası’ gibi bu gün yerlerinde olmayan pek � ok değerli kültür varlığı gibi....

Şimdi bu kilise kalıntısını  Ay Filon’u biraz tanımaya � alı� alım. Adanın arkeolojisi ve mimarisi konusunda ara� tırmala  
yapan ve bu konuda bizlere değerli bir kitap armağan eden mimar George Jeff ey, Bizans dönemi özellikleri ta� ıyan 
Ay. Philos ya da Philonos olarak bilinen kilise kalıntısı  büyük bir olasılıkla Karpaz piskoposluğunun ekren dönem 
ba� piskoposluk katedrali olduğunu ifade eder (Jeff ey, G., 1918, s.254).  Kilisede ü�  bölümlü bir apsis ve kolonlarla 
� evrilmi�  bir avlu, sarnı�  ve vaftiz odası olduğu e yerlerin renkli mozaiklerle kaplanmı�  olduğu söylenir. 

Bugün sadece dı�  kabuğu ve kısmen kubbesi ayakta kalan kilisenin yanı ba� ındaki mozaik zemin, bazı kaynaklara  
göre mila� an sonra 5. yüzyılda burada bulunan bazilikaya ai�� . Bu değerli mozaikler bugün kısmen de olsa 
görülebilir. Ha� a harabenin i� inde dola� maya kalksanız, yerinden oynamı� , etrafa dağılmı�  mozaik par� alarına da 
rastlayabilirsiniz.

  Resim 1: Ay. Filon diye bir yer
Resim 2: Ay. Filon'dan Geriye Kalan
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Ülkemizin her yanında buna benzer, her birinin ayrı bir hikayesi olan pek � ok anıtsal yapı var. Görme fı satı
bulduğum ba� ka ülkelerde bu türden ama belki de daha mütevazi yapılara, arkeolojik alanlara verilen değeri, 
resmi otoritelerin gayretini hatırladı � a üzüntüm kızgınlığa dönü� üyor. Kaynaklarımızın bu durumdaki 
kültür varlıklarını korumak i� in yetersiz olduğu mazeretine sığınsak bile, sahip olduğumuz zenginliklerle 
ilgili olarak toplum bilincini olu� turmamak konusunda ne denilebilir? 

Her � eyden öte, ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörü turizm a� ısından da � oğunun yerini bile 
bilmediğimiz, adından haberimiz olmayan  bu zenginliklerin önemi yadsınamaz.  Ülkelerin ve ha� a kentlerin 
dünyadaki turizm hareketinden pay alabilmek i� in birbirleriyle kıran kırana bir rekabet i� inde olduklarını 
dikkate alacak olursak, sahip olduğumuz kültür varlıklarımız nedeni ile ne kadar büyük bir avantaja sahip 
olduğumuz ortadadır. Bu önemli gücümüzün acaba ne zaman farkına varacağız?

Çok uzun bir zaman olmaması dileklerimle..

Kaynakça
(1) Colin Thubron, (1975) Journey into Cyprus, New York, The Atlantic Mo thly Press, s. 233.

(2) George Je� ery, (1918) A Description of the Historic Monuments of Cyprus, William James Archer, 
Government printer, at the Government Printing Office, osia, s. 254.
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Lefk � a’nın Kalbindeki Selimiye Meydanı Otopark mı Olmalıydı?
Naciye Doratlı

 (Sayı 17, 12 Aralık 2010)

Yazı serüvenimde, bazen tek yapı öl� eğinde, bazen alan öl� eğinde korunması gereken kültür varlıklarımıza, 
önemlerine değinip, Lefk � a Suri� i, Gazimağusa Suri� i gibi tarihi kentsel alanlarda yapılan yanlı� lıklara dikkat 
� ekmeye � alı� tım. Uzmanlık alanınız kentsel koruma ise, inanın gördüğünüz yanlı� lar size � ok daha büyük 
acı veriyor. Ge� en gün bir ara� tırma projesi ile ilgili olarak gittiği Lefk � a’da, öğle yemeği i� in Lefk � a’nın 
en sevdiğim yeri olan Lefk � a Suri� i’ne, Selimiye Meydanı’na gittim Suri� i’nin park sorunu olduğunu 
biliyoruz, zaman zaman gazetelerde bu konuda haberler okuyoruz ama, Lefk � a Suri� i’nin en önemli birka�  
meydanından biri olan Selimiye Meydanı’nın sıradan bir otopark gibi kullanılmakta olduğunu görmek yüreğimi 
sızlattı Aracımızı park ettiğimi Deveciler Hanı otoparkının nerdeyse yarısı bo�  iken Meydan’ın park yeri gibi 
ara� larla i� gal edilmi�  olmasını anlamak zor. Bir tek bildiğim bir � ey var ki, yığınla para harcanıp yayala� tırılan  
etrafında i resmi kurumlara ait yapılar restore edilen ve ‘fizi i’ olarak iyile� tirilen bu meydan, dünyanın 
ba� ka yerinde olmu�  olsaydı capcanlı bir yer olur, hi�  kimse de buraya ara�  park etmeyi aklının ucundan bile 
ge� irmez, buna cesaret edemezdi. Demek ki bir alanı ‘Koruma Alanı’ olarak ilan etmek, tek tek yapıları restore 
etmek, restore edilen yapılara uygun olduğu dü� ünülen i� levler vermekle bu alan canlandırılamıyor. Restore 
edilen yapılara bakacak olursanız, tümüne yakını resmi kurumlara ait olanlar. Özel sektör, mal sahipleri i� in 
genelde Suri� i, özelde Selimiye Bölgesi cazip bir yer olamamı� . Selimiye Meydanı’nı � evreleyen yapılardan 
birka� ının i� ler acısı hali bu durumun ispatı gibi ad ta.

Yanlı� lık, Eksiklik Nerede?
En önemli eksiklik, alan öl� eğindeki korumanın ba� arılı olabilmesinin olmazsa olmazı, kamu  ve özel sektörün 
ortak eylemine zemin olu� turacak yasal, örgütsel ve idari � er� evenin olmayı� ı. Diğer önemli eksiklik (ve 
yanlı� lık) ise, tek tek binaların restore edilerek uygun i� lev verilmesi ile bölgenin canlandırılamayacağının, 
sadece Selimiye Bölgesi’nin değil, tüm Suri� i’nin  kaderinin deği� tirilmesi i� in ekonomik a� ıdan yapısal bir 
deği� iklik geti ecek ‘bütüncül’ bir eylem gerektiğinin farkında olunmaması. Bölgeyi canlandıracak i� levler 
yerine Turizm Bakanlığı’nı vb. kurumların bu alana getirilmesi de önemli bir yanlı� lık bence. Bir anlamda 
i� in özünü bilememek. Belki yasal, örgütsel ve idari � er� evenin olu� turulması uzun vadeli bir i�  ama, alanı 
bütün olarak dü� ünüp, ülke potansiyelini dikkate alarak ilgili kurumların harekete ge� irilmesi, kısa dönemde 
en azından ba� latılabilir di e dü� ünüyorum.

Resim 1: Burası Otopark değil Selimiye Meydanı
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Ne Yapmalı, Nereden Ba� lanmalı?
Yıllar önce 1997’de, Kentsel Tasarım se� meli dersimizde bir grup öğrencimizle Selimiye Bölgesi’nin canlandırılmasına 
yönelik bir proje � alı� ması yapıp bu bölgenin ve belki de tüm Suri� i’nin kaderini deği� ti ebilecek bir öneri 
geli� tirm � tik. Birka�  yerde yayınlanan bu projenin temelinde, ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri 
olan yüksek eğitim sektörünün Suri� i’ne � ekilmesi, bir Üniversitenin Mimarlık ya da Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
Suri� i’ne, Selimiye Bölgesine getirilm si vardı. Selimiye Bölgesi’ndeki yapıların gerek eğitim  gerekse konaklama ve 
diğer servisleri rahatlıkla barındırabilecek � e� itlilik ve zenginlikte olu� u da bu önerinin uygulanabilirliğini destekliyor, 
gü� lendiriyordu. Buna bir de (o dönemde) Lefk � a İmar Planı kapsamında Selimiye Bölgesi’nde Kültür ve Eğiti  
alanı önerilerinin bulunmasını da eklersek, bu projenin hi�  de yabana atılmaması  gerektiği iddia edilebilir. O 
günden bugüne üniversitelerin ülkemiz ekonomisi a� ısından öneminin giderek artmakta olduğu, par� a par� a 
uygulamaların kültür varlıklarımızın korunması bağlamında alan öl� eğinde beklenilen ya da arzu edilen etkiyi 
yaratamadığı göz önüne alınırsa, aradan ge� en zamana rağmen bizim Selimiye projemizin hala güncel, hala dikkate 
alınması gereken, belki de Suri� i’nin tümden deği� imini tetikl yebilecek bir proje olduğunu söylemek yanlı�  olmaz 
diye dü� ünüyorum.

Her � eye Ra� men Ümitlenmek İsti orum
Ge� en günkü Suri� i ziyaretimde  İdadi Sokak’ta Belediyeler Biriliği Binasının kar� ısına dü� en yapıya İTÜ İdari 
Binası tabelasının asılmı�  olduğunu gördüm. Selimiye Meydanı’nın haline duyduğum kızgınlık bir nebze olsun 
ümide dönü� tü. Belki dedim, belki bu bir ilk adım.. Şu anda Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı olarak kullanılan 
bir zamanların İdadi’si, Kı� lası, Koleji, belki bizim önerimizde de olduğu gibi bu Üniversite’nin Güzel Sanatlar ya da 
Mimarlık Fakültesi olabilir. İTÜ gibi bir kurum, İdadi Sokak’taki güzelim cumbalı evleri satın alıp öğretim üyeleri 
i� in lojman olarak kullanabilir. Mısırlızade Apartmanı öğrenciler i� in yurt, Mısırlızade Hanı öğrenci ve sanat� ıların 
atölye olarak kullanacakları muhte� em bir mekana dönü� türülebilir. Otopark sorununu � özmek i� in Belediye Pazarı 
esnafının ge� ici olarak kullanmakta olduğu alana � ok katlı otopark yapılabilir. Üniversite (ya da bir Fakülte) temel 
birka�  i� levi ile buraya geldikten sonra gerek duyulan diğer dönü� ümler kendiliğinden gelecekti . Doğru adımlar 
atılabili se, ve arkasından gereken yasal, örgütsel ve idari düzenlemeler gelirse, sadece Selimiye Bölgesi değil, tüm 
Suri� i kurtulur, canlanır ve layık olduğu itibarı eri iade edilmi�  olur. Acaba olabilir mi? Ne dersiniz?

Resim 2: Meydanın Dökülen Yüzü

Resim 3: Mısırlızade Hanı
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Resim 4: İstanbul Teknik Üniversitesi İdari Binası Resim 5:  İdadi Evleri
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Lefk � a Sur-İçi: Arabahmet, Chrysaliniotissa ya Kar� ı! 
Naciye Doratlı

(Sayı 18, 26 Aralık 2010)

Bu sayımızdaki sayfamda değerli, genç  ve çalışkan bir mesai arkadaşımı, Yard. Doç. Dr. Beser Oktay’ı konuk 
ediyorum. 1984 yılında Lefkoşa İmar Planı 2. Etabında, benim de içinde olduğum Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan 
oluşan bir ekip tarafından Lefkoşa Suriçi’nin kuzey ve güneyinin canlandırılmasına yönelik olarak hazırlanan 
(ve uygulanan) projelerden Arabahmet ve Chrysaliniotissa Rehabilitasyon Projelerini eleştirel bir bakış açısı ile 
arkadaşımızın kaleminden okuyacağız.

Konuk Yazar: Beser Oktay Vehbi

Bölünmü�  bir kent olan Lefk � a’nın düzenli geli� mesini sağlamak amacıyla Belediye Ba� kanları Mustafa Akıncı 
(Lefk � a Türk Belediye Ba� kanı) ve Lellos Dimitriadis (Lefk � a Rum Belediye Ba� kanı) öncülüğünde 1979 yılında 
ba� latılan ortak � alı� ma sonucunda 1984 yılında tamamlanan Lefk � a İmar Planı I. Etabını, aynı yılda ba� latıla  
II. Etap � alı� maları takip etmi�  ve bu etapta hazırlanan projelerle, tarihi ve kültürel a� ıdan zengin olan Lefk � a 
Suri� i’nin canlandırma ve yenilenmesi; altyapının geli� tirilmesi; mimari ve kültürel miraslarının korunması; yerli 
in� aat � irketlerine ihale vererek yerel ekonominin canlandırılması; ve dolayısıyla olumlu imgenin yayılmasının 
sağlanması ve kentsel mekanların güzelle� tirilmesine katkıda bulunulması hedefl nmi� ti . Büyük bir bölümü 
rehabilitasyon projesi olan bu projelerden en önemlileri, kentin her iki bölgesinde aynı anda ba� laması hedeflen n 
(ikiz proje diye adlandırılan) Arabahmet ve Chryasaliniotissa p ojeleridir.

Her iki tara� aki Lefk � a İmar Planı ekipleri tarafından hazırlanan projeler uyarınca, 1987’den 1997’ye kadar ge� en 
sürede her iki bölgede ger� ekle� en uygulamalar, Birle� mi�  Milletler Örgütünün ve Amerika Birle� ik Devletleri’nin 
ilgili birimleri (The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United States Agency for 
International D velopment (USAID)) tarafından finanse edil �  ve yakla� ık 10 milyon dolar harcanmı� tı .

2. Etabın ‘İkiz, Öncelikli Projeleri’ olarak isimlendirilen her iki proje ile fizi i, sosyal ve ekonomik a� ıdan cazibesini 
yitirm �  olan Arabahmet ve Chryasaliniotissa mahallelerinin canlandırılması hedefl nmi� , bu alanlarda ilk 
müdahalenin kamu sektörü tarafından yapılması, e�  zamanlı olarak konut sahiplerine te� vikler verilerek özel 
sektörün de canlandırma faaliyetlerine katkı koymasının sağlanması öngörülmü� tü. Bu ama�  ve hedefle

doğrultusunda her iki alanda neler yapıldığına bakalım önce.

Chrysaliniotissa Mahalles
Rehabilitasyon projesi uygulanması öncesinde, tarihi binaları, dar sokakları ve önemli odak  noktaları ile Lefk � a 
Suri� i’nin önemli mahallelerinden biri olan Chrysaliniotissa  ara bölgeye olan yakınlığı nedeni ile � ekiciliğini yitirm �  
ve fizi sel yapısının bozulmu� luğundan dolayı gelir düzeyi dü� ük ve genelde ya� lı ailelerin barındığı bir alandı. Proje 
kapsamında, geleneksel 24 konutun restorasyonu; 8 yeni konutun in� ası; 4 binanın öğrenci konaklama binasına 
dönü� türülmesi; bir konutun kre�  olarak yeniden i� levlendirilmesi; belediyeye ait sanat merkezi tasarlanması ( 
kahvehane ve 8 atölyenin olacağı i�  bah� eli bir bina); a� ık alanların yeniden düzenlenmesi ve sokak mobilyalarının 
yenilenmesi; ara�  park yerlerinin tasarlanması ve Arch. Philothe sokağındaki bina cephelerinin restorasyonu 
öngörülmü�  ve bu doğrultuda uygulamalar yapılmı� tı . Lefk � a Rum Belediyesinin kontrollüğünde uygulanan 
rehabilitasyon projesi sonucunda bölgeye yapılan yeni konutlar sur dı� ından gen�  � ocuklu ailelere (gelir düzeyi orta 
ve dü� ük), atölyeler ise dü� ük kira bedeli kar� ılığında orta gelir düzeyindeki ki� ilere kiralanmı� tı . Bu binaların ve 
iyile� tirme apılan sokakların bakım ve onarımını da merkezi yönetim e yerel halk birlikte üstlenmi� ti .
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Arabahmet Mahallesi
Lusignan dönemine kadar uzanan köklü bir tarihi ge� mi� i olan mahalle, 1963 sonrasında sınır bölgesinde 
kalması ve � oğunluğu Ermeni olan sakinlerin terk etmeleri nedeni ile proje uygulanması öncesinde konut ve 
diğer yapıların � oğunlukla harap durumda olduğu, bir � öküntü alanı görünümünde idi. Mahalle, olağanüstü 
mimari ve � evresel özellikleri nedeni ile Suri� i’nde iyile� tirilmesi gereken alanlar i� inde öncelikli bir alan 
olarak belirlenmi� , bütün olarak korunması ve � ağda�  ya� am ve sağlık ko� ullarının, sosyal ve kamusal servis 
ve faaliyetlerin bulunduğu bir yapıya kavu� turulması hedeflenm � tir (NM , 1985).

Rehabilitasyon projesi kapsamında 30 konutun restorasyonu; 12 yeni konutun in� aatı; büyük bir Osmanlı 
konağının iki konuta bölünmesi; ü�  konuta kat ilave edilmesi;, mal sahiplerine tamir ve restorasyon 
i� in yardımda bulunulması; bazı yapıların sosyal ama� lı (kütüphane, halk merkezi, galeri, halk dansları 
kulübü) veya ti ari ama� lı olarak (kü� ük otel, restoran, 9 dükkan) restore edilmesi; yeni bir yol a� ılması; 
bazı sokakların yayala� tırılması; a� ık alanların peyzaj düzenlemesi ve 20 arabalık bir oto park yapılması 
öngörülmü� tü.

1993 yılında restorasyon � alı� maları tamamlanan bölgede hayata ge� en öneriler ba� ta hedeflenenle den 
farklı olmu� tur. Buna göre 1994 yılı sonunda 16 binanın restorasyonu tamamlanmı� , bu binaların bazıları 
restoran, kültür merkezi, kütüphane ve atölyeler olarak kullanılmaya ba� lanmı� tı .

Chrysaliniotissa Neden Daha B � arılı?
Her iki alanda yapılan projeler bütüncül koruma anlayı� ı ile analizlerin yapılması,bu analizlerin sonu� ları ı� ığında 
alanın ve kullanıcılarının gereksinimlerine karar verilmesi veya rehabilitasyonu i� in en uygun stratejilerin 
belirlenmesi sırası ile yapılmı�  ve uygulanmı�  olduklarından ilk bakı� ta ba� arılı olarak değerlendirilebilirler. 
Chrysaliniotissa mahallesinde yapılan iyile� tirme � alı� malarında yerel otoritenin (belediye) aktif rol alması, kamu 
sektörünün bu alanda ciddi bir destek ortaya koymu�  olması ve bunun sonucu olarak özel sektörün de alana ilgi 
göstermesinin sağlanmı�  olması, buradaki uygulamaların Arabahmet’e göre daha ba� arılı olmasını sağlamı� tı .

Müdahalelerin � e� itliliği yani fizi sel, i� levsel ve sosyal a� ıdan alanın iyile� tirilmesi ile, uzun soluklu bir yenileme 
Chrysaliniotissa da ya� am ko� ulları � ağda�  normlara yükseltilm � , tarihi ve mimari değerler layık oldukları düzeye 

Resim 1: Lefkoşa Sur-içi:Arabahmet ve Chrysaliniotissa 
Mahalleleri

http://archnet.org/library/files/onefile.jsp?file_id=222
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getirilm � ti . Bütün bu sonu� lar gösteriyor ki Chrysaliniotissa rehabilitasyon projesi sürdürülebilir (mimari, fizi sel, 
ekonomik ve sosyo-kültürel, finansal � ıdan) bir kentsel canlandırma/rehabilitasyon projesi olmu� tur. 

Buna kar� ın Arabahmet Mahallesi’nde bazı binalar restore edilerek yeni i� levler (restoran, atölye, kültür merkezi, 
kütüphane vb.) verilmi� , yeni bir konut binası  in� a edilmi� ti . Ancak, fiziki a� ıdan bir iyile� tirme söz konusu 
olmakla birlikte, ekonomik ve sosyal a� ıdan proje hedeflerin  ula� ıldığını söylemek pek mümkün değildir. Projede 
öngörüldüğü gibi, kentin bütününde farkındalığının/� ekiciliğinin artırılması ve özel sektörün de bu alana yatırı  
yapmasının cazip hale getirilmesi hedefl rine henüz tam anlamıyla ula� ılamamı� tı . Bunun ba� lıca nedenlerinin 
finansal kaynakların yetersiz olu� u ve Lefk � a İmar Planı teknik ekibi ile yerel yönetim arasındaki ile� � im eksikliği, 
özel sektör yatırımlarının te� vik edilememesi olduğunu belirtmek yanlı�  olmaz. Yeni konut binası yapılmı�  olmasına 
kar� ın, projede hedefl ndiği gibi bölgeye gen� , orta gelir düzeyindeki ailelerin yerle� tirilememesi, atölyelerin 
bazılarının kullanılmaması (kapalı tutulması), bölgede hedefl nen sosyal ve ekonomik deği� im ve canlanmanın 
ger� ekle� tirilemediğini göstermektedir. Projenin bütüncül bir yakla� ımla uygulanabilmesi i� in, merkezi ve yerel 
kurumların özel sektörle birlikte projenin payda� ları olmaları ve birlikte hareket etmeleri � ar�� . Ancak böyle bir 
yakla� ımla, fizi i iyile� tirme, sosyal ve ekonomik iyile� tirme ile birlikte ger� ekle� tirilebilir ve Arabahmet Mahallesi 
bugünkü ‘ti atro sahnesi’ görünümünden kurtulup, sadece fiziki a� ıdan değil Chrysaliniotissa gibi hem fiziki hem 
de sosyal ve ekonomik a� ılardan da canlandırılmı�  24 saat ya� ayan bir kent par� asına dönü� türülebilir.

Kaynakça
(1) Oktay Vehbi, B.(2009). Rehabilitation of Historic Districts in theWalled City of Nicosia-   (2) Chrysaliniotissa and Arabahmet 
Rehabilitation P ojects. International IAP -CSBE & Housing Network Conference, 12-16 Ekim, İstanbul.
(3) Eleni Petropoulou, (***), Rehabilitation P oject in Chrysaliniotissa Quar er, Walled City of Nicosia. 
(4)www.rehabimed.net/Documents/fichas_ xp/chipre/CYFU07/CYFU01_Chrysalinio� ssa_Nicosia_eng.pdf.
(5) Nicosia Master plan, http:// ww.undpp� .org/index.php?Option= om_content&task=view&id=80&Itemid=140

           Resim 2: Chrysaliniotissa 
Mahalleleri

http://www.thepep.org/en/
workplan/urban/documents/

petridouNycosiamasterplan.pdf

Resim 3: ArabahmetMahallesi
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Ma� usa Suriçi’nde Kullanılmayan Kiliseler: St. Peter ve Paul 
Kilisesi (Bu� day Camisi)

Naciye Doratlı
(Sayı 19, 23 Ocak 2011)

Birçok yazımda vurguladığım üzere Gazimağusa Suriçi, sahip olduğumuz kültür varlıkları açısından çok 
zengin bir tarihi kentsel alan. Burada yer alan, bir zamanlar 365 adet olduğu söylenen, ve bugün sadece 
bir kısmı ayakta kalan kiliseler önemli bir yer tutmakta. Bu sayımızda restorasyon uzmanı değerli bir mesai 
arkadaşım, Hülya Yüceer, Suriçi’nde kullanılmayan ancak şu anda müdahale edilmekte olan St. Peter ve 
Paul kilisesi, Osmanlı dönemi sonrasındaki ismiyle Sinan (Buğday) Camisi ile sizinle birlikte olacak.

Konuk Yazar: Hülya Yüceer

11. yy sonunda Kutsal Topraklara düzenlenen Ha� lı Seferleri’nin Kıbrıs i� in ne tür sonu� lar doğuracağı, ge� en 
son 900 yıldaki geli� meleri dü� ünürsek, o dönem kimsenin aklına bile gelmezdi sanırım. Bu giri�  cümlesi, yine 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, sanat tarihi bölümü hocalarımızdan Michael Walsh’ın, St. Peter ve Paul Kilisesi üzerine 
yazdığı bir yazıda ayrıntılarıyla vurgulanmı� . Ger� ekten bugün Kıbrıs genelinde sahip olduğumuz ve iyi ya da kötü 
ayakta kalabilmi�  kültür mirası yapıların büyük kısmının, Ha� lı Seferleri ardından ya� anan geli� meler sonucunda 
ortaya � ıkmı�  mimari ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Bu seferleri takip eden yüzyıl i� inde Kıbrıs- Fransız Guy 
de Lusignan’ın idaresine ge� tiği i� in- Lüzinyan olarak adlandırılan ve yakla� ık ü�  yüzyıl süren döneme girmi�  
oluyor. Dolayısıyla, o dönem Avrupa’da hüküm süren Orta Çağ ve onun ürünü Gotik mimari özellikle de Fransız 
etkisiyle adaya ta� ınmakta, Fransa’da aynı dönemlerde yapılmı�  Notre Dame-Rouen,  Amiens Katedrallerine atı a 
bulunarak, Gazimağusa’da St. Nicholas Katedareli gibi dini yapılar ortaya � ıkmaktadır. Kısaca, bugün Gazimağusa’da 
kullanılan, kullanılmayan, kısmen ya da tamamen yıkılmı�  pek � ok kilise bu dönemde in� a edilmi� ti . 1571’de, onü�  
ay süren ku� atma sonrası Osmanlılar tarafından alınan Gazimağusa’daki kiliselerin bir kısmı ku� atma sırasındaki 
top a� � ları ve tarihi belgelerde 1568 olarak söz edilen ve pek � ok yapıya hasar verdiği bilinen depremler nedeniyle 
yıkılmı� tı . Ayakta kalan kiliselerin ne ama� la kullanıldığı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmasak da, St. Nicholas 
Katedrali’nin Lala Mustafa Pa� a Vakfı na verilerek camiye � evrildiği ve � ok yakınındaki St. Peter ve Paul’un de bir 
dönem Sinan Pa� a ismiyle cami olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kiliseden camiye dönü� türülen bu iki yapıdan 
Sinan Pa� a Cami, daha sonra yapısal sorunları nedeniyle –minaresinin yıkılması da bunun bir göstergesidir; tehlike 
arz ettiğ dü� ünülerek cami i� levinden arındırlmı� , bir dönem buğday ambarı olarak kullanılmı� tı . Ha� a halk 
arasında bu i� levden dolayı Buğday Cami ismiyle de anılmaktadır. İngiliz yöne� mi döneminde 1916’ya kadar yine

Resim 1: St. Peter ve Paul Kilisesi Batı giriş cephesi- 
Restorasyon Sırasında (Batu Odabaş)

Rersim 2: St. Peter ve Paul Kilisesi Güney cephesi- 
Restorasyon Sırasında (Batu Odabaş)
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yiyecek ambarı, bu tarihten sonra benzin deposu, portakal paketleme atölyesi gibi pek � ok i� lev verilmi� ti  
yapıya. Bugün pek � ok tarihi kent i� in sorun niteliğinde olan, kent merkezinde büyük alana sahip yapıların, kamu 
yararına kullanımı Gazimağusa i� in de � özüm gerekti en bir sorun olmalı ki kiliseye, 1964’den sonra Halk Evi ve 
kütüphane i� levi verilmi� ti . Tüm bu i� levsel deği� iklikler sırasında farklı sorunlar i� in onarım yapıldığını biliyoruz. 
Ancak tüm bu � abalar kilisenin zaman i� inde � atı örtüsünün ve i�  mekandaki ah� ap balkonunun yıkılma sinyalleri 
vermesine engel olamadığı i� in yapı uzunca bir süredir kullanılmamaktadır. 

Son bir ka�  aydır yapı � evresine kurulan iskeleler ve hızlıca devam eden onarım � alı� maları büyük merak ve 
heyecanla izleniyor. Çalı� maların ne zaman sonu� lanacağı, yapının ne ama� la kullanılacağı hakkında ise pek 
� ok rivayet dolanıyor. Aslında bu yazının ama� larından biri de ilgili soruları aydınlatmak ve bu sayede konuya 
ilgi � ekmekti. 3 aylık bir süre i� inde tamamlanması öngörülen ve SAVE yürütücülüğünde Halken İn� aat Şirke�  
tarafından uygulanan proje, sadece strüktürel (yapısal) gü� lendirme ve onarım � alı� malarını i� ermektedir. Eylül 
sonu gibi ba� layan � alı� maların kısa bir süre sonra sona ereceğini söyleyebiliriz. Bugün devam eden � alı� malar 
aslında Gazimağusa Belediyesi ve a� ağıda referanslarını verdiğim � ok değerli ara� tırmacıların � abaları üzerine 
kurulmu� tur. Gazimağusa Belediyesi tarafından hazırlatılm �  Gazimağusa’nın kültür mirası ve koruma � alı� malarını 
anlatan ‘Against the Clock’ (Zamana Kar� ı) isimli belgesel filimd  Buğday Cami i� in yapılan yapısal analiz � alı� maları 
da yer alıyor. Bu ve daha öncesinde hazırlamı�  olan ‘The Stones of Famagusta’ (Mağusa’nın Ta� ları) filmlerin  
kültür mirası bilincinin daha geni�  kitlelere ula� tırılması ve yurt dı� ında tanıtımı bakımından önemli buluyorum. 
Peki onarımdan sonra yapı ne olacak? Ne ama� la kullanılacak? Bu sorulara doğru yanıtları bulmak i� in yapının 
mimari özelliklerinin yanısıra Gazimağusa halkının ihti a� ları, Suri� i’nin deği� en sosyal ve ekonomik yapısını da 
göz önünde bulundurmak gerekli. Teknik olarak iyi korunmu� , ancak ne halk ne turist tarafından kullanılan tarihi 
yapıların örnek alınması ve aynı hataların bu yapıda da tekrarlanmaması diliyorum.

Kaynakça
(1) Against the Clock, DVD, Directed by Dan Frodsham, Gazimagusa Belediyesi, Bağı� kan, T. O� oman, Islamic and Islamised 
Monuments in Cyprus, Publication of Cyprus urkish Education oundation  Nicosia-Cyprus (2009).
(2) The Stones of Famagusta: the Story of a Forgo� en City, DVD, Directed by Dan Frodshamand Allan Langdale, Land of 
Empires and Black Dog Media Productions  2008.
(3) Walsh,M. ‘Saint Peter and Paul Church (Sinan PashaMosque), Famagusta: A Forgo� en Gothic Moment in Northern 
Cyprus,’ Inferno (2005).
(4) Walsh,M. J. K., ‘The Re-emergence of The FortyMartyrs of Sebaste in the Church of Saint Peter and Paul, Famagusta, 
Northern Cyprus’, Journal of Cultural Heritage 8 (2007).
(5) http://cyprus.usembas y.gov/usaid_stpaul_stpeter_sep10.html

         Resim 4: St. Peter ve Paul Kilisesi Güney cephesi- 
Restorasyon öncesi (Tuncer Bağışkan)

Rersim 2: St. Peter ve Paul Kilisesi 
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Geçmi� imizle Var Olmak, Gelecekten Bugüne ‘Ke� ke’ Diye Bakmamak
Naciye Doratlı

(Sayı 20, 13 Şubat 2011) 

Her ülkenin, halkın sahip olduğu görünür – görünmez ya da somut olan-olmayan, ta¬� ınır- ta� ınmaz kültür 
varlıkları ve değerleri vardır. Sahip oldukları bu kültür varlıkları ve değerler, ülkeleri ve halkları özel kılar, 
kimliğinin ayrılmaz bir par� asını olu� tu¬rur. Kültür varlıklarına ve değerlere sahip � ıkılması ve korunması 
geleceğe güvenle bakmanın temelidir. Bunun yanında, dün¬yanın kar� ı kar� ıya bulunduğu acımasız rekabet 
ortamında, Kıbrıs adası gibi kültür varlıkları a� ısından � ok zengin olan ülkeler i� in kültür varlıkları, eğer 
doğru değerlen¬dirilirse ekonomik değer olarak da ülkeleri dünya markası yapabilecek bir potansiyel¬dir. 
İ� te bu yüzden kültür varlıklarına sahip � ıkmak, onları geleceğe ta� ımak, emanet� i olan bizlerin görevi 
olmalıdır.

Bizlerin görevi derken kültür varlıklarının korunmasının devlet kurumlarından tutun da, sivil toplum 
örgütleri, özel sektör, mal sahibi/kullanıcı, kent sakinlerine kadar toplumun her bireyinin görevi olmasından 
söz ediyorum. Ancak, kültür varlıklarının korunmasının gerekliliği konusunda toplum düzeyinde ortak 
bir vizyon yoksa, bu konu¬da toplum bilincinden, duyarlılığından söz etmek mümkün değilse, ‘Kültür 
varlıkları¬nın korunması herkesin görevidir.’ söylemi¬nin la� an öteye ge� mesini beklemek saflık olu .

La� an Öteye Geçmek 
Belki tekrar olacak ama en önemli görev devlet kurumlarına dü� üyor. Öncelikle dev¬let kurumlarının 
koruma konusunda halka öncülük eden, sürükleyici, kısıtlayıcı değil te� vik edici bir vizyona sahip olmalarının 
gerektiğini dü� ünüyorum. Dü� ünceden öte, ta� ınmaz kültür varlıklarının korunması konusunda ba� arı 
öyküleri yazmı�  ülke/kentlerdeki örneklere bakıldığı zaman, i� in geri planında bu konuda bilin� li olmalarının 

Resim 2: Kaç yıl daha dayanabilir aceba?Resim 1: Deniz Kapısı

 Resim 3: Kumarcılar Hanı Resim 4: Akkule Burcu
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ve kü� ük ya� lardan ba� layarak koruma konusunda eğitim almı�  olmalarının önemli bir rol oynadığının 
görüleceğini hatırl t¬makta yarar görüyorum. 

Bilinç ve E� iti
Lefk � a ve Gazimağusa Surları’nın, Othello Kalesi’nin, Deniz Kapısı’nın, Venedik Aslanı’nın, Gazimağusa 
Suri� i’ndeki depo binalarının, mimari a� ıdan birer sanat eseri olmasalar bile tarihi kentsel alanlarımı¬zın 
kimliklerinin ayrılmaz bir par� ası olan zaman yorgunu mütevazi konutların, Ay Filon’un ve burada 
sıralamakla biti eme¬yeceğimiz bir � ok yapının önemini, hikaye¬sini, ilgili meslek dallarından olan ‘duyarlı’ 
ki� iler dı� ında ka�  ki� i bilir acaba? Çok az.

İlkokuldan ba� layarak öğrencilere kül¬tür varlıklarımız konusunda gerekli bilgi veriliyor mu? Ya da kültür 
varlıkları ile ilgili öğretim programı dı� ı etkinlikler yapılıyor mu? Bu sorunun cevabının da ya ‘Çok az’, ya da 
‘Yetersiz’ olabileceğini dü� ünüyorum.

Peki, misyonu kültür varlıklarının korunma¬sı olan resmi kurumların (bu kurumlarda � alı� anların) bu 
konudaki bilin�  düzeyi ne? Karar vericiler ne kadar bilin� li? ‘Tamamen tesadüfe bağlı’ demek � ok da 
yanlı�  olma¬sa gerek. Hal böyleyken kültür varlıklarının korunmasının sürdürülebilir olmasını nasıl 
sağlayabileceğiz? 1975’lerde Amsterdam Deklarasyonu ile ta� ınmaz kültür varlıkla¬rının korunmasının 
yeniden tanımlanarak, kent ve ülke planlamasının ayrılmaz bir par� ası olarak ele alınmasının önemini ne 
zaman kavrayıp gereklerini nasıl yerine geti eceğiz? Korumanın toplumun tüm kesimlerinin ortak hedefi
haline gelebilmesi i� in � art olan kamu ve özel sektörün ortak eylemine zemin olu� turacak yasal, örgüt¬sel 
ve idari � er� eveyi nasıl olu� turacağız? 

Karma� ık ve cevap vermesi zor gibi gö¬rünen soruların cevabı � ok basit aslında. İlk olarak ya� amın her 
alanının anlamlı ve sürdürülebilir kılınabilmesinin olmazsa olmazı olan eğitimden ba� lamalı. Çünkü kü� ük 
ya� lardan itiba en sahip olduğu de¬ğerlerin farkına varan, öğrenen her birey, kültür varlıklarının korunması 
konusunda bilin� li bir vatanda�  olacaktı .

İkinci olarak ilgili devlet kurumları, resmi olarak olmasa bile bir par� ası olduğumuz ya da olma gayreti
i� inde olduğumuz Avru¬pa Birliği’nin kültür varlıklarının korunması¬na ili� kin öngördüğü yol haritasını 
dikkate alarak tüm payda� ların ortak hareket etmesini olanaklı kılan yasal, örgütsel ve idari � er� eveyi 
olu� turmalıdır. ‘Olu� turmalı ama nasıl?’ diyebilirsiniz. Cevabı: Bir Üni¬versite Adası olması ile gurur 

Resim 5: Othello Kalesi

 

 

EK Bölüm III



221

duyduğumuz ülkemizde, ülke � artlarını dikkate alarak al¬ternatif öneriler üretebilecek bilgi ve birikim 
sahibi uzmanlardan yararlanılarak. 

Bir an önce üzerimizdeki ataleti atmak gerek. Dünyada ‘Kültür Varlıklarının Ko-runmasında Deği� en/Kayan 
Paradigma’la¬rın tar� � ılmaya ba� landığı bugünlerde, geli� mi�  ülkelerin 1980’li yıllarda ula� tıkları noktaya 
gelmek i� in bile daha kat edilecek yolumuz var.

Son Olarak
Geriye dönüp baktığımda, bir yıl boyunca acil önlem gerektiğini dü� ündüğüm i� in sayfamda yer verdiğim 
bir � ok konu sorunları ile yerli yerinde duruyor ne yazık ki. Kumarcılar Hanı her ge� en gün yıkılmaya 
tamamen yok olmaya bir adım daha yakla� ıyor. Gazimağusa Surları, Akkule, Otello Kalesi gibi noktalarda 
S.O.S veriyor. Venedik Aslanı’nın önündeki araba park cebi hala orada. Tarihi kentsel alanlardaki ge� mi� in 
sessiz tanıkları olan tarihi konutlar, özlemle beklediğimiz yağmurların da etkisi ile bir bir yıkılmaya yüz 
tutuyor. Buna değinme fı satı bulamadığımız, ülkemizin dört yanına dağılmı�  ta� ınmaz kültür varlıklarının 
yok olma tehlikesi ile kar� ı kar� ıya bulunduğunu da eklerseniz durum hi�  de i�  a� ıcı değil.

Aslında ülkemizin i� inden ge� mekte olduğu zor günlerde bu karamsar tablonun kısa zamanda deği� mesini 
beklemek � ok zor. Ancak unutulmaması gerekir ki sahip olduğumuz kültür varlıklarını korumak, toplum 
olarak varlığımızı korumanın bir par� asıdır. Kaybedilmesi durumunda yerine konulması mümkün 
olamayacağına göre ve gelecekten bugüne ‘Ke� ke’ diye bakmamak i� in herkes üstüne dü� eni yapmalıdır.

Kültür Varlıklarımızın Sevgisi Yüreğinizi Isıtsın.
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Bir De� i� im Öyküsü: Konut ve Ya� am
Konut Ara� tırma e Geli� tirme Mer ezi (Hera- C) 
Nesil Bayti

(Sayı 01, 21 Şubat 2010)

‘Deği� meyen tek � ey DEĞİŞİMDİR’(*) Bu söz bir doğa dü� ünürüne ait. Deği� im ve devingenlik galiba ya� amı 
ya� anabilir kılan en önemli özellik. Her� eyi etkiliyor, dönü� türüyor, biribirine bağlıyor, biribirinden ayırıyor. 
Sonra yeni bir düzen i� erisinde, farklı bağlantılar e sorumluluklar � er� evesinde biraraya getiri or. 

Tarih boyunca evrim ge� iren insanoğlu büyük bir deği� im göstermi� : Mağara insanından kentli, � ağda�  
insan olma yolunda ilerlemi� . Bu süre�  i� erisinde, önceleri mağara, ağa�  dalları veya gövdesi, hayvan 
kemikleri ya da sazlardan yapılmı�  kulübelerle ‘Barınma’ gereksinmesini kar� ılarken sonraları ta� , ah� ap, 
beton gibi malzemeleri tek ba� larına ya da birlikte kullanarak tek ya da birka�  katlı evler, betonarme � ok 
katlı konutlar, ha� a yüksek yapı niteliği ta� ıyan apartman blokları, in� a etmi� .

Konutun deği� imi insanın, dolayısıyla toplumun evrimine ko� ut. Toplumların özellik ve deneyimlerini 
yansıtan sözcükler de, insan ya� amındaki bu sürekli devingenliğe uyum sağlıyarak farklıla� makta, örneğin 
‘Ev’ sözcüğü yerini ‘Konut’ a bırakmı�  görünmekte.

Konut mu? Ev mi?
‘Konut’, dilimizde, i� inde ya� ayacak insan faktörü ihmal edilerek, yalnızca, in� a edilmi�  fizi sel mimari 
ürünü tanımlayan bir sözcük. Örneğin, ’ Çok yeni ev yapıldı’ yerine ‘ Çok yeni konut yapıldı’ denebilirken 
i� imizden yorgun argın � ıktığımı da ‘Konutuma gidiyorum’ yerine ‘Evime gidiyorum’ diyoruz. Çünkü ‘ev’ 
yalnızca bir yapıyı değil, i� erisinde sevin�  ya da hüzünlerimizi ‘Biz’ olarak özgürce, ba� ıbuyruk, saklamadan 
ve saklanmadan ya� ayabildiğimiz, ’Bizim’ olan bir ‘dünya’yı ifade ediyor. Bu öyle bir dünya ki bize özel, 
bizimle özel, biz onun i� indeyken raha� ayız, güvendeyiz, biziz. O, bizimle kimlik buluyor, biz onunla 
kimliğimizi ifade ediyoruz. Bir ba� ka deyi� le, ev sözcüğü i� erisinde bizim duygularımızın, değerlerimizin 
fotoğrafları var, o bizim duygularımızla anlam bulan bir kavram, bizim bir par� amız. Evimiz bizimle birlikte 
devingenliği ya� ıyor, bize özel. Onun, bizim varlığımızdan gelen bir ‘yegane’ olu� u, bireyselliği, bir kimliği 
var. Tam da bu nedenledir ki, onun gibi, ona benzer ba� ka bir ‘EV ’ yok.

Resim 1: Eklemeler, yaşam döngüsü, kiralık Resim 2: Malzeme
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Konut-Kullanıcı–Ev-Kimlik
Günümüzde, i� inde ya� ayacaklar önceden belli olmadığından topluma sunulan konutların biribirine � ok 
benzediğini, özellikle ‘site’ lerdeki tüm konutların tek ti te yapıldığını görmekteyiz. Aslında, herbiri farklı 
ya� taki ve sosyo-kültürel özellikteki ki� iler-kullanıcılar-tarafından kullanılacak olan bu konutlar herkes i� in 
benzer kullanım bi� imleri öngören tip planlara sahip. Öyleyse, evimiz, nasıl kendine özgü bir ki� iliğe sahip 
oluyor, bir KİMLİK sergiliyor?

Kullanıcı kiracı da, evsahibi de olsa, konutu kullanma süresi boyunca, ya� amının farklı evrelerinden 
ge� mekte dolayısıyla, istek ve gereksinimleri deği� iklik göstemekte: Aileye yeni bir üyenin katılması,
� ocuğun evlenip evden ayrılması, vbg. Oysa konutun, özellikle de ‘Bitmi� ’ bir ürün olarak sunumu 
durumunda kullanıcısının deği� imine, farklı gereksinimlerine göre esneklik göstermesi, uyum sağlaması 
kısa dönemde olduk� a zor. Kullanıcının, ya� adığı konutu kendi özelliklerine uyumlama ve ona bir EV kimliği 
kazandırması noktasında, evsahibi ya da kiracı olması � ok önem kazanmakta: Yasalar uyarınca, konu� a 
kalıcı bir deği� iklik yapamayacağı i� in kiracının uyumlama ve ifadelendirme gayretleri i� ten-dı� a ve kısıtlı 
olmakta: Perdeler, pencere ve balkon süsleri, saksılar, vbg. Evsahibi olmak kalıcı se� enekler üretmeye izin 
verdiği i� in, konutun i� inde ve/veya dı� ında, kısa veya uzun dönemde, yüzeysel ve mekansal deği� iklik 
yapabilmekte: Dı�  yüzeylerde, deği� ik yapı malzemelerini farklı renk, doku, ı� ık-ge� irgenlik, ısı-ge� irgenlik 
gibi özellikleri yanısıra, sosyo-ekonomik farklılığı � ağrı� tırmaları nedeniyle evine yüklediği kimliği de 
sergileyici, sembolik öge olarak kullanmakta. Ayrıca, konutunun tip planını deği� ti erek, kendi ya� am 
özellikleri doğrultusunda bir mekansal düzen getirmek konusunda yasal a� ıdan özgür. Ancak,bu uzun süreli 
olabilecek ve olağan ya� am düzenini kesinti e uğratabilecek yıkım ve yapım eylemlerini gerekti eceğinden 
zorluklar i� ermekte. Dolayısıyla, yeterli dı�  mekan varsa (bah� e, teras, balkon, � ıkma), kullanıcının bundan 
yararlanarak, konutun varolan ta� ıyıcı sistemini tekrar ederek ha� a bazen zorlayarak, zaman i� erisinde 
orijinal konuta yatayda / dü� eyde eklemeler yapma yoluyla ya� am döngüsündeki devinimini-deği� imini 
yansıtan ve sarıp sarmalayan bir EV olu� turma � abası � evremizde � ok yaygın. Süreklilik gösteren bu 
eklemeler bazen orijinal cephe kaplamasından farklı bir malzemeyle kaplanarak vurgulanmakta. Ancak, bu 
eklemeler zaman i� erisinde i� levlerini yiti diklerinde yeni kapı ve koridor eklemeleriyle esas EVden ayrılarak 
ikinci bir konut haline getirili ,ek gelir sağlama amacıyla kiraya verilebilmekte. Ev, ya� ayan bir ürün. Bütün 
bu süre�  boyunca kullanıcısının ge� irdiği ya� am evrelerini yansıtı or, bir ba� ka deyi� le ya� ananlar EVin 
‘yüzünden okunabiliyor.’

Konut/Ev-Ya� am: Bireysel/Toplumsal
Kullanıcının bir bireysel ya� amı var. Yanısıra bir toplumun üyesi olduğundan ‘kollekti ’ bir ya� amın 
da par� ası. EV de tıpkı kullanıcısı gibi, bir bireyselliğe sahip olmakla birlikte tek ba� ına değil, bir konut 
yerle� mesinin, bir mahallenin, giderek bir kentin üyesi. Bireyin toplumsal ya� amdaki kurallara uyma 
zorunluluğu gibi, bir evin de uymak zorunda olduğu ko� ullar var. Bu ko� ullar, mimarın da konutun mekansal 
tasarımını ve ta� ıyıcı sistem kurgusunu onlara göre olu� turmak durumunda olduğu yasa ve yönetmelikler 
ile belirlenmekte, konutun bireyin ya� amına ait özel alanlarını olduğu kadar, toplumsal ya� amına özgü yarı-
özel, bah� e, teras, balkon gibi alanları da etkilemekte. Bir ba� ka deyi� le, evin konumu, tasarımı, toplumsal 
ya� antının kuralları ile örtü� mekte: Örneğin, kom� u evde ya� ayan kullanıcının özel ya� antısını rahatsız 
etmemek amacıyla, evler arasında belirli uzaklıklar olu� turuluyor. Eve yapılan eklentile , bu uzaklıkları 
azaltı orsa, hele hele bu eklentilerin cepheleri kom� u evin özel mekanlarına bakan pencere veya balkonlar 
i� eriyorsa, zaman i� erisinde kom� uluk ili� kilerini zedeleyecek rahatsızlıklar olu� uyor, toplumsal ya� am 
zarar görüyor. Çok önemli diğer bir konu ise konutu ayakta tutan ta� ıyıcı sistemle ilgili: Ka�  katlı olursa olsun 
her konutun kendine özgü, mühendislik hesapları ile belirlenmi�  öl� ülere sahip bir ta� ıyıcı sistemi var. Bu 
hesaplar konutun orijinal planına bağlı olarak yapılıyor. Kullanıcının, konutu deği� en gereksinmelerine göre 
� ekillendirerek bir EV haline getirme sü e�  ve � abaları i� erisinde yapılan eklenti e geni� letmeler ta� ıyıcı 
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sisteme, mühendislik hesaplarında öngörülmemi�  ek yükler geti ebileceği i� in, hem kullanıcının hem de 
evin bireysel ya� amları olası bir depremde zarar görme riskine sahip oluyor. Bu risk aslında � evredeki ev ve 
bireyleri de etkileyebilecek kadar büyük. Bir ba� ka deyi� le, birey-kullanıcı-nasıl toplumsal ili� kilerde sonsuz 
özgürlüğe sahip değilse, evin de � evresindeki yarı-özel ve toplumsal alanla olan ili� kisinde uyması gereken 
sınırlar var. Bu nedenle, KULLANICI’nın da, EV’in de, bireysel özgürlüğü olduğu kadar, ha� a daha da fazla 
ve dikkatli bir bi� imde diğerlerine-topluma saygıyı sergilemesi beklenmekte.

Not:
(*) Heraklitus: İ. Ö.540-480
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Lefke de Modern Bir Kır Evi
Hıfsiye Pulhan

(Sayı 02, 07 Mart 2010)

Konut ve ya� am üzerine duygu ve dü� üncelerimizi payla� tığımız sayfamızda bugün, Kıbrıs’ta 20. Yüzyılın 
ortalarında profesyonelle� meye ba� layan Mimarlık mesleğinin ilk uygulamalarından birini sizlerle payla� mak 
isti orum... Bir� ok mimari ve estetik değere sahip Lefke deki Sömek Ailesi’ne ait ev, aslında, Kıbrıs Türk 
Mimarlar Odası’nın ilk kayıtlı mimarı, Ahmet Vural Behaeddin’nin (1927-1993) de ilk uygulamalarından biri 
olarak öne � ıkmakta ve Modern Kıbrıs Mimarisi’nin ba� lıca eserleri arasında yeralmaktadır.

Sömek Evi, Lefke Bölgesi’nin � evre � artlarına, sosyo-kültürel değerlerine ve dönemin modern ya� am 
gereklerine uygun bir � ekilde tasarlanmı�  bir mimarlık ürünü olması yanında, Kıbrıs Türk toplumunun, 
özellikle mücadele yıllarına ait bir� ok olayına tanıklık etmi�  olması bakımından da toplum tarihinde önemli 
bir yere sahipti . Evin in� a edildiği yıllarda (1957-1959), Lefke, sadece Trodos dağları’nın kuzey eteklerinde 
konumlanmı�  kü� ük bir kent değil, bir Amerikan � irketi olan Kıbrıs Maden � irketinin (CMC) 1912 yılında 
ke� fettiğ bakır yatakları yüzünden olduk� a geli� mi�  bir yerle� im olmu� tu. O canlı dönemin günümüze 
gelebilmi�  binaları arasında yeralan � ehir sineması, posta binası, belediye binası, iş i konutları vb. gibileri, 
kent hayatınd ki zenginliği temsil ederken, Sömek Evi de, o dönemin gündelik hayatına ili� kin ipu� larını 
vermektedir. Ev sahibi Sel� uk Sömek’in doktor olması, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi üyeliğinde 
yeralması (1960-1971) ve de mücadele yıllarında, Milli Mukavemet Te� kilatı ndaki etkin konumu dolayısı 
ile Sömek Evi, o yılların acı tatlı anılarını ev ve yöre halkıyla payla� mı�  ve bugün, o dönemlerin bir sembolü 
olarak günümüze gelebilmi� ti .

Geleneksel bir kent dokusuna sahip Lefke de, iki katlı cumbalı evlerinin arasında öne � ıkan Sömek Evi, 
özgün mimarisiyle üzerinde durulmaya değer sıradı� ı bir yapı�� . Öyle ki, modern mimarlık ilkelerine 
göre bi� imlenmi�  yeni bir konut anlayı� ının ve ya� ama kültürünün olu� maya ba� ladığı bir dönemde, batı
kökenli eklektik ve de � oğu zaman Neo-klasik tarzdaki kent konutunun yerine aday olduğunu gösteren ilk 
örneklerden biri olmu� tur. Bir modern konut. Ne var ki, modern olduğu kadar da yerel, belki de modern 
bir kır evi.

Resim 1: Sömek Evi, Lefke
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Konut ve klinik mekânlarından olu� an Sömek Evi, dört dönümlük bir bah� e i� inde yer alır, avlular ve teraslar 
dı� ındaki alan portakal ve � i� ek bah� elerini de i� eren yoğun ye� ile terkedilmi� ti . Klinik cephesi, yöreden 
toplanmı�  iri � akıl ta� ı kaplamalı yüzü ile belirginle� ir ve konutla ilgili gündelik her� ey hemen yanındaki ön 
avlunun derinliğinde gizlenir (Resim 2). 

Avludan ge� ildikten sonra, garaj önüne kadar uzayan geni�  bir sa� ağın altından � oğu kez yarı a� ık bırakılan bir 
kapıyla konuta girilir (Resim 3). Orta hol, giri� in tam kar� ısında geni�  bir sa� akla örtülen terasa boydan boya 
katlanabilir bir camekanla a� ılır, ve salon teras bağlantısı da aynı katlanabilir camekan yoluyla ger� ekle� ir 
(Resim 4). Sonu� ta orta hol, örtülü teras ve salon gerektiğinde tek bir mekân olarak algılanabilme ve 
kullanılabilme özelliğine sahipti .

Birbirinin i� ine akan orta hol-giri�  holü-giri�  avlusu düzeni hele orta holün katlanır kapı ile terasa ve arka 
bah� eye a� ılması, yöresel mimarideki ‘sundurma’nın mekânsal etkisini � ağrı� tırı . Yerel adıyla ‘sündürme’ 
sadece dı� tan i� e yani sokaktan i�  avluya/bah� eye ge� i� in mekânı değil, evi� i mekân kurgusunun temel 
ta� ıdır. Sömek Evi’nde de, giri� -orta hol ekseninin bu görevi sürdürdüğü gözlenmektedir. Bu eksen, konutu 
gündüz ve gece bölümü gibi i� levsel a� ıdan ikiye ayırır: a� ık mekân ile ili� kili gündüz bölümü-ki klinik de 
buraya dâhildir- ve özelle� mi�  birimleriyle daha i� e dönük gece bölümü.

Gece bölümünde, tek taraflı kullanılan bir koridor boyunca e� it büyüklükte ü�  yatak odası sıralanmakta, 
koridorun diğer tarafında giri� e yakın bir konumda yeralan banyoya ve oradan � ama� ırlığa ge� ilmektedir. 
Buradan da, � ama� ır kurutma i� in kullanılan bir arka avluya ula� mak her zaman mümkündür. Ku� atıla ak 
adeta gizlenmi�  bu servis avlusundan, tekrar giri�  avlusuna ge� ebilmek � a� ırtıcıdı . Ama, yatak odaları 
koridoru sonundaki kapıdan ise bir ba� ka örtülü terasa ula� ılması, buradan ta�  kaplı bir duvarı izleyerek 
tekrar, gizlenmi�  servis avlusuna ge� ilebilmesi inanılmaz ve bir o kadar da heyecan verici bir mekansal-
ya� amsal deneyimdir.

Yarı a� ık mekanlar aracılığıyla yola ve ye� ile a� ılan, i�  ve dı�  mekanlar arasındaki yoğun ili� ki ve süreklilik 
ile gün i� i ve yıl boyu farklı kullanım olanaklarını sunan Sömek Evi, aslında, gündelik ya� am i� in i� levsel 
olduğu kadar, estetik haz ve huzurun da kaynağıdır. Tümüyle tasarlanmı�  bir ya� am senaryosuna bi� im 
veren bu bina, yapımından yarım yüzyıl sonra bile, bugün hala, ilk günki gibi kullanılma keyfini sahiplerine 
sunmaktadır. Hi�  eskimemi�  mimari bi� im dili ile de, Lefke nin önemli imgelerinden biri olarak kent 
kimliğine katkı koymakta olduğu � üphesizdir.

Resim 2 Resim 3 Resim 4
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Modernizmin Yerel Açılımları: Dr. Ali Fikret Evi
Hıfsiye Pulhan, Pınar Uluçay, Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 03, 21 Mart 2010)

Bugünki konut ve ya� ama ili� kin yazımızda, kulak–burun-boğaz rahatsızlığı denince bir� oğumuzun gitmi�  
olabileceği kliniği de bünyesinde barındıran bir evde sizleri dola� tırmak isti oruz. Kö� klü� iftlik bölgesinde 
yeralan konut ve klinik bölümlerinden olu� an bugünki evimiz, bir� oğumuzun hayatında ba� arılı hekimliği 
yanısıra, saygın ki� iliği ile de iz bırakmı�  olan Dr. Ali Fikret ve e� i Sülün Hanım’a ait. Bir Ahmet Vural Behaeddin 
tasarımı olan bu ev, doktor bey ve e� i Sülün Hanım’ın ya� ama bi� imi ve hayallari ile � ekillenmi� ... Özellikle, 
Sülün Hanım’ın Mimar Behaeedin ile konutun tasarımı sırasındaki diyaloğu, kullanıcının tasarım sürecine 
katkısını örneklemede öne � ıkar.

Bina, zamanın � ağda�  batı mimarlığı ilkelerine göre bi� imlenirken aynı zamanda, ev sahiplerinin ihti a�  
ve hayalleri ile yoğrulup özgün ve yerel ifadelere sahip modern bir konuta dönü� mü� tür. 1972 yılında 
ba� layan projelendirme ve akabindeki yapım � alı� maları, in� aat malzemelerinin Türk kesimine ula� masında 
ya� anan gü� lükler ve patlak veren sava�  nedeni ile bir� ok duraksamaya uğrasa da, 1977 yılında tamamlanır. 
Toplam 9 ay süren tasarım sürecinde, mimar, proje sahipleri ile sürekli irtib t halinde bulunmu� , onların 
beklentilerini en doğru � ekilde anlamaya � alı� mı� tı. Klinik bölümünün gizlenmi�  olması, planda mekanlar 
arası kademelenme ve süreklilik, a� ılı duvarlar ve ‘Modern’ bir konut beklentisi olan proje sahiplerine, 
4 farklı taslak sunulurken, tasarım sürecinde, mimar prensiplerinden ödün vermeden, hep ikna edici bir 
üslüp takınır. Bugün, salonda, tek ba� ına duran brüt beton kolon, idealizminin ve ikna gücünün mesleki 
bir ifadesi olarak bulunmaktadır. İlk ba� ta, ev sahibesi tarafından pek de kabul görmeyen bu durum, hi� bir 
� ekilde ne Ahmet Behaeddin haya� a iken ne de ondan sonra herhangi bir malzeme ile kaplanmaz. Hala, 
koyu gri bir renkte brüt beton olarak muhafaza edilen bu kolon, Fikret ailesinin “Siyah ve beyaz renklerde 
hata olmaz” diyen mimarına ve onun mesleki bilgisine duydukları saygı ve güvenin bir ifadesi olur.

Resim 1: İç mekandan görünüm Resim 2: İç mekandan görünüm
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Dik a� ıdan farklı bir a� ıyla konumlanan duvarlar arasında kalan, deği� ik kotlar aracılığı ile deği� en ama 
birbirine akan mekanlar, evin i� ine ili� kin genel karakteri ortaya koyar. Gü� lü bir mekansal süreklilik 
sayesinde, giri� , günlük oda, yemek ve oturma bölümleri, neredeyse tek bir mekan gibi algılanır. Bunlar, 
Dr. Ali Fikret Evi’ni özelle� ti en unsurlardan sadece bazılarıdır. Ama bu yazıda belki bunlar kadar ilk bakı� ta 
algılanamayan diğer detaylara değinmek ve onlarla ilgili deneyimlerimize de yer vermek isti oruz.

Konut ve klinik mekanlarından olu� an Dr. Ali Fikret Evi, sokağa kısa kenarı gelen dar ve uzun bir dikdörtgen 
arazi i� erisinde konumlanmı� tı . Deği� ik kotlarda yeralan ön ve arka bah� eler, binadaki farklı i�  mekanlara 
ve onlar aracılığı ile birbirlerine bağlanırlar. Ev, sokaktan geri � ekilmi�  ve garaj, esas kütlenin bir elemanı 
olarak yorumlanmı� tı . Hi� bir � ekilde dı� ardan anla� ılmayacak ve evin giri� i ile bağlantısı olmayacak � ekilde 
kurgulanan kilinik, evin kuzey cephesinde yan tara� an bir ge� i� le ula� ılabilecek � ekilde konumlanmı� tı . 
Böylelikle, arsanın kısa kenarı üzerinde bulunan sokak cephesi, kliniğe ge� i� i sağlayan bo� luk, garaj ve daha 
geride yeralan konut giri� ine ait elemanlardan olu� maktadır. Konut bölümüne giri� , bir ön bah� e aracılığı 
ile olur. Giri� , üst katın öne doğru ta� an � ıkması ile tanımlanırken, bu � ıkmayı strüktürel olarak destekleyen 
kolon da giri� in görsel ve fizi sel tanımına katkı koyar. Evin ön cephe kompozisyonunda, parapetler ve 
balkon aracılığı ile yataylık vurgulanırken, giri�  kısmı farklıla� ıp dikey ifadelerle desteklenmi� ti .

Giri�  katında yeralan teras, i� erideki günlük odanın bir devamı � eklinde dı� arıya uzanır. Bir dı�  mekan 
elemanı olan teras, dü� ey yüzeylerden birinin tuğla dokusu ile, özelle� ir. Geri � ekilen günlük oda cephesi, 
öne ta� an üsteki balkon aracılığı ile, ada iklimine de uygun olacak � ekilde, derinle� ip gölgelenir. Öte 
yandan, bu terasa a� ılan kapı, batı yönünden esen hakim rüzgarı evin i� ine alıp birbirine akan mekanlarda 
dola� masına olanak verir.

Konuta girildiğinde, önce giri�  holüne ve oradan soldaki kapı aracılığı ile klinik bölümüne, sağ tara� a da 
günlük odaya ge� ilir. Giri�  hölünün mekansal tanımına katkı koyan rıhtsız ah� ap merdiven, yarı ge� irgen 
bir yüzey olu� turur. Öte yandan, tam da bu noktada, akı� kan mekanların merkezinde, tek ba� ına duran 
brüt beton kolon dikkat � eker. Holden ü�  basamakla � ıkılan bir üst ko� aki oturma, yemek, ve merdiven 
önü gibi bölümlerin organizasyonu i� te bu kolon etrafında, farklı kotlarda geli� ir. Kolonu ve onu bina 
strüktürüne bağlayan kiri� ler ve � ömine mekanlar arası hem ayrı� mayı, hem de bağlantıyı sağlar (Resim 
1). İ�  mekanlardaki deği� ik kademelere rağmen, dı�  mekanlara düzayak ula� ma, � oğu kez kullanıcılar i� in 
süprizler sunarken, tasarıma, bütünlük ve tutarlılık, günlük ya� ama da � arpıcı bir dinamizm katmı�  olur.

Dr. Ali Fikret Evi’nde, pencereler, i�  mekan dinamizmini gü� lendiren bir diğer tasarım öğesi olarak ortaya 
� ıkar. Boyutları, dü� ey etki verecek � ekilde se� ilmi�  olan pencereler, belirli aralıklarla tekrar eder. Genellikle 
tavandan yere kadar iner ve i�  mekanlara, dı�  mekanlardan sanki � er� evelenmi�  natürmont tablolarmı�  
gibi görüntüler sunar. Aynı zamanda onları, günı� ığı ve ı� ık-gölge oyunları ile zenginle� tirir (Resim 2). 
Öte yandan, belirli aralıklarla tekrar eden pencere bo� lukları, arada kalan dolu duvar par� alarının da 
belirginle� mesini sağlar. Bu duvar yüzeyleri, özelle� en bazı noktalarda, Gönyeli ta� ı ile kaplanıp mekanda 
deği� ik görsel, dokusal ve dokunsal etkiler olu� turur.

Ve tüm bu mimari öge ve efektler, evi, bir tasarım ürünü haline sokarken, kullanıcılarına da müthi�  bir 
huzur ve konfor sunan bir yuvaya dönü� türür.

Not: 
Bu makalede kullanılan bilgilerin büyük bir � oğunluğu, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası’nın bir yayını olan Mimarca 
dergisinde yayınlanmı� tı .
“Modernizmin Yerel A� ılımları (3): Dr. Ali Fikret Evi-Lefk � a”, Mimarca-Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Mimarlar Odası Yayını, 73, 43-46, Lefk � a, 2005.
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Gazima� usa Kenti Den yimi Üzerinden Yeni Yerle� meler ve Bedel
Nesil Bayti

(Sayı 04, 29 Mart 2010)

Gazimağusa kü� ük bir kent olmasına kar� ın, hakkında � ok konu� ulabilecek-yazılabilecek kadar � e� itlilikler 
ve zenginliklere sahip, kü� ük dev bir kent.

Öncelikle, neredeyse bin yılı sırtında ta� ıyan ta�  duvarların sarıp sarmaladığı bir ‘ESKİ KENT’i var ki, dünyada 
benzeri � ok az, � ünkü bin yıl önce üzerinde yürünen sokaklar, ya� anılan konutlar, ibadet edilen mekanlar hala 
kullanılıyor. Her nekadar, bu özelliği, bu ‘yegane’liği � ok az bilinse de, orada ya� ayanların bazıları, onu ‘Yeni Villa’ 
ya da ‘ Yeni Apartman’ lar uğruna terkedip, yapayalnız bırakma yolunda yarı� a girmi�  olsalar da, o hala gururla 
ve vakurla değerinin bilineceği zamanları bekliyor. Eski kent’in, zamanının gereksinmelerine, halkının ya� ama 
özelliklerine, doğanın gerekti diklerine göre � ekillenmi�  DOĞAL ve ORGANİK yapısı, orada ya� amı�  olanların, 
ya� ama mekanları hakkında söz sahibi olmasından kaynaklanmakta. Bu ‘söz sahibi’ olma hakkı belki de hi�  
‘sözlerle söylenmemi� ’ ama, herkesin, diğerinin toplumsal ve özel ya� am ilkelerine kar� ılıklı saygısı, doğaya 
ve onun sunduklarına olan sevgi ve saygıyla bütünle� erek, binalar ve onların olu� turduğu � evrede -YAPILI 
ÇEVRE- ifadesini bulmu� . Aslında bu özellikler, insanoğlunun, daha fazla rant elde edebilme uğruna, umarsız 
ve ha� in bir yapı yapma faaliyeti i� erisinde doğal � evreyi mahvederek ge� irdiği yüzlerce yıl aradan sonra, 
değeri anla� ılan ve 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana sürekli vurgulanan ‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’ ilkelerine 
tamamen uygun. ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı, kısaca � öyle a� ıklanabilmekte: Dünyamızın kaynaklarını, doğanın 
bize verdiklerini öyle akılcı ve dikkatle kullanalım ki, bizden sonra gelecek nesiller de ya� amlarını rahat 
ge� irsinler; su, enerji, yiyecek, giyecek, bina yapacak malzeme, vb., kıtlığı � ekmesinler, doğa anayla uyumlu 
davranalım ki, o da bizim soyumuzu sürdürecek olanlara iyi ve cömert davransın. ‘Eski Kent’ i in� a edenler bu 
� ekilde ya� amı�  oldukları i� in o yerle� me hala bize hizmet veriyor. ‘Şimdi’den ‘Gelecek’ nesilleri korumak i� in 
bizlerin de, ya� amımızın her alanında, yaptığımız tüm i� lerde bu davranı�  bi� imini benimsememiz gerek. Oysa, 
yeni villa ya da apartmanlardan olu� an yeni yerle� melere baktığımı da, bu özelliklerin hemen hi� birisine sahip 
olmadıkları a� ık� a görülüyor; bunu anlamak i� in mimar ya da mühendis olmanız gerekmiyor, konutların i� ine 
girmeniz bile gerekmiyor. ‘Yeni’ konutlar, i� ine yerle� ildiği anda yeniliklerini kaybediyorlar, � ünkü binaların dı�  
duvarları kısa bir süre sonra klima motorlarını takmak i� in delik-de� ik ediliyor.  

Yeni konutlar biribirlerinin aynısı, tıpkısı  kopyası. Nerede o ‘Eski kent’teki konut � e� itliliği. Bu nedenle de konutumuzu 
‘BİZİM’ kılabilmek i� in � e� itli yollar deniyoruz; örneğin, yepyeni konutumuzun yepyeni mu� ağını kırdırıp döktürüp 
‘Kendi kullanımımıza ve zevkimize uygun’ veya ‘... de gördüğümüz gibi’ yepyeni mu� aklar yaptırı oruz.

Resim 1: Yeni Konut Örneği  Resim 2: Yeni Konut Örneği
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Salonumuz, yani tüm ailenin biraraya gelebildiği tek ‘birlikte ya� ama mekanı’; bizim i� in � ok değerli, en güzel 
e� yalarımızı oraya koyuyoruz, konuklarımızı da orada ağırlıyoruz. Ama bir sorun var: Nasıl olduysa, salonumuz 
öyle bir konuma yerle� tirilm �  ki, öğleden sonra, gün batımına kadar güne�  alıyor, gündüz � ok sıcak oluyor, 
gece de duvarlar gündüz emdiği ısıyı i� eriye, ya� ama mekanımızın i� ine verdiği i� in oturulamaz halde! Üstelik 
pencereler de � ok büyük. Hemen plastik panjurlarla kaplıyoruz tüm pencereleri, bir de yüksek Btu değerli klima 
taktır yoruz. İnanılmaz yüksek elektrik faturalarına kar� ın bu önlemlerin de yetmediğini hayretle görüyoruz. 
Nihayet anlıyoruz ki, duvarların da ısınmasını önlemek gerek. Hemen dı� arıya, terasa bir pergola yaptırı oruz ve 
rahat bir nefes alıyoruz.....derken, hala sıcaktan kurtulamadığımızı farkediyoruz, � ünkü pergolanın eğimi o kadar 
az olmu�  ki, gözümüzün taa i� ine giren batı gün � inin yakıcı ı� ığı duvarlarımızı kavurmakta devam ediyor.

Sonuç?
Yeni-yeniden-katlanarak artan ve bo� a giden maliyetler. Kim ödeyecek? Evin sahibi- tabii görünürde. Hayır, 
bu maliyet yalnızca, ailenin diğer asal harcamalarından fedakarlık edilme pahasına, ev sahibi tarafından değil, 
aslında toplumun kaynaklarından ödeniyor. Üstüne üstlük, bu maliyetin büyük kısmı da ÖDENEMEZ bir özellik 
gösteriyor, � ünkü her yapı yapma faaliyeti doğaya yeniden zarar veriyor. Bir ba� ka deyi� le, sürdürülebilirlik 
ilkesine tamamen ters davranı� lardan biri bu. Demek ki, konutlarımızı alırken, yaparken, yaptırır en en azından 
iklim faktörlerine- güne�  ve rüzgar yönü vb. göre konumunu sorgular ve bu özelliklere uygun tasarım ararsak, 
hem kendi büt� emizin, hem toplumun hem de doğa ananın kaynaklarının ağır kayıplar vermesini önleyebiliriz.

Bu BİRİBİRLERİNİN AYNISI, TIPKISI konutlar, � imdilik, biribirlerinden kopuk siteler i� erisinde olduğundan 
farkedilmiyor, ama gelecekte aradaki bo� luklar, yine biribirinin aynısı konutlarla dolduğunda insanoğlu kendini 
benzer ‘Kabuk’ları kullanan robotlar gibi hissetmeyecek mi acaba? Kü� ük � ocuklarımız bu tür yerle� meler 
i� erisinde ‘kendi’ evini, yuvasını nasıl algılayacak, insan gözü bu monotonluktan nasıl yorulmayacak, sevecen 
kom� uluk ili� kileri nasıl geli� ecek? Böylesine katı ve yalnızca ‘ba� ını sokmak’ amacıyla yapılmı�  konut 
mahallelerinde � ocuklarımız, torunlarımız nerelerde oynayacak, gen� ler toplanmak, sohbet etmek i� in nerelere 
gidecek? Bebeklerimizi pusetlerinde gezdirip hem de yürüyü�  yapmak i� in gerekli ‘yürüyü�  yolları’na yer kalacak 
mı yoksa, herbirinde en az iki araba olan, birarada � ok sayıda konutun geti diği araba trafiğinin i� erisinde, 
bazılarının da kendilerini otoyolda zannedip gaza bastığı o ara sokaklarda, egzos gazlarını solutarak mı oksijen 
aldıracağız bebeğimize? Dünya mimarlığının üstadlarından biri olan Frank Lloyd Wright, ‘Mimarlık, ya� amdır’ 
demi� ; ne güzel de söylemi� . Üstadın kastettiğ  iyi ve doğru mimarlık ürünlerinin kullanıcılarına, faydalı ve 
güzel ya� am mekanları sunacağı ger� eğidir. Yeni konut yerle� imleri hakkında yukarıda sorulan sorular, ilk akla 
geliverenler. Aslında sorgulanacak o kadar � ok konu var ki, sosyal, ekonomik, mimari ve de sürdürülebilirlik 
a� ısından. Ama tümünü bu yazının sınırları i� inde sıralamak olanaksız. Acaba sizler, yani bu yeni konut ve 
yerle� meleri ya� am alanı olarak kullananlar, neler sormak isterdiniz? Evinizdeki günlük ya� antınız sırasında, ka�  
kere ‘Ah, ke� ke .... odası ...� urada olsaydı da serin ak� am rüzgarını alsaydı’, ya da ‘Kim yapmı�  bu mu� ak dolabını 
bu kadar yüksek?’ gibi dü� ünceler ge� iyor aklınızdan? İ� te bu sorular, size sunulan mimari ürünün, sizin i� in 
ne kadar faydalı olduğunu sorgulamakta. Diyeceksiniz ki ‘İyi söylüyorsunuz da bu evi de bir mimar tasarladı’. 
Doğrudur. Ama tasarlama yöntemleri bir tane değil ki. Aynı yöntemle tasarlanan bu ‘AYNI’ konutlar mü� teriler/
kullanıcılar-sizler tarafından talep edilmeye devam e�� � e tekrarlanacak, tekrarlandık� a da sorunlar ve sorular 
aynı kalmayacak, ARTARAK devam edecekler. Kullanıcıların-sizlerin, kendi ya� am çevreleri üzerinde ‘söz sahibi’ 
olma bilinç ve haklarını kullanmadıkları sürece, bu kısır döngünün bedelini ödemek de, yine, yalnızca, � imdiki 
ve gelecek nesillerdeki kullanıcılar ve do� a anaya kalacak. Üstadın dediği gibi, doğru mimarinin ürünü olan 
güzel konut � evrelerinde, güzel ve mutlu ya� amlar dileği ile.
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Evden Evrene Habitat’a Methiye
Beril Özmen Mayer

(Sayı 05, 18 Nisan 2010)

Çoktandır dü� ünürüm hep, evle ilgili deyi� ler, tanımlar, tekerlemeler; ne kadar da hayatımızla i� i� e, ho�  ve 
esprili... Türk� e konu� mayı, anlatmayı, yorum yapmayı da özlerim hep, üniversitedeki derslerimi verirken; 
her ne kadar da ingilizce ana dilim gibi olduysa, 20 yıldır yazılı, � izili ve sözlü olarak hayatımda ta� ıdığım. Hele 
hele ev konusu farklı bir� eydir konu� urken anlam ta� ıyan ve kendi dilinde anlatılması gereken. ‘Alınyazısıdır bir 
insanın anadili’ (1). Tek heceli bu gösteri� siz sözlük ya� am alanlarımızı tanımlar: Barınak, sığınak, yuva, ocak; 
usta � airlerden biri nasıl da dillendirmi�  bu bizim kü� ük evrenimizi (2). Bensiz olamazlar, dönerler.. Çok denedim. 
Ben büyüğüm a� ederim, Ben evim... İ� te Habitat’ı yani evi olu� turan algı, dü� ünce ve eylem kavramları burada 
devreye giriyor. Kentsel uzamdan konutun i� erisine uzanan, insanın kendisi belirli bir yer tanımı yaptığı; dostluk, 
a� k, evlilik, i� birliği gibi ama� larla bir araya geti en ili� kiler bütünü de var ev kurgusunun i� inde. Felsefi kuramlara 
göre de Habitat, ev sakinlerinin beğenilerine uygun olan farklı simgeleri biraraya geti erek sınıf farklarını ortaya 
döken, materyalist görü� le toplumsal dünyadaki kalıcılıklarına ve � ıkar ili� kilerine göre alanlar yaratan, bu mini 
evren i� erisinde üretil n hizmetlerin tanımlandığı bir mekanizmayı sergiler. Evin i� indeki iktida a göre olu� mu�  
olumlu ya da olumsuz bir ağı olan bir kü� ük toplumsal grupla� ma sunar bize (3).

 

Resim 1: Meşhur Habitat Projesi- Moshe Safdhi

Resim 3: Habitat                       Resim 2: Balarısı Habitatı

 

 

EK Bölüm III



235

Habitat ya da Ev. Bir mini � ehir devletimiz vardır her birimizin ailecek. Zaman zaman duvarlarını 
yükselttiğimi  bazen de tamamen dı� arıya a� tığımız. Kendimizle özde� le� ti erek ‘Devlet ben’im’ diyen 
14. Louis ya da ‘Ben Halk’ım’diyen Robespierre gibi biz de diyebiliriz ‘Ben Habitat’. Evli olmak Türk� e’de 
� ok özgün bir söyleyi� , bir eve sahip olmak değil. ‘Tüm dünyayla bir tutar evlenmeyi’ dilimiz. Ve böylesine 
bir ya� am zenginliği sunar ‘Dünya evine girmek’ aynı zamanda da ‘yuva kurmak’ deyimleriyle. Burada 
farklı bir dünyanın sevilen ki� iyle kurulan yuvaya atıf yapılarak yeni bir ya� ama ba� lanması gibi bir olumlu 
ifade vardır. Ayrıca, ev sakinleri de bu eylemden pay alarak toplum i� erisinde saygın bir rol alırlar. Erkek 
evin erkeği, beyi ve ailenin babası olurken –� ocuksuz bile olsalar-kadın evin annesi, hanımı, kadınıdır 
(4). Ev deyince kadın konusu � ok daha fazla gündem olu� turur. ‘Kadınsız Habitat’ aslında pek de makbul 
değil. Kadın ana karali� e, � alı� an arı, yuvayı kuran, koruyan ve ayakta tutan di� i ku� . Nedense tek ba� ına 
dünyaya hükmetmeye � alı� an erkek, bu iktidar � a� � masında yenik dü� üyor geride gibi duran sağlam 
ki� ilikli kadın rolüne.

Tatlı dilli babaannem de beni kü� ükken ‘gadın gızım’ diye severdi. Hem ‘kadın’ hem ‘kız’ lafının bir 
arada kullanılması dilbilgime aykırı bir � eydi. Ne dediğini kavramakla zorluk � ekmeme rağmen iyi bir � ey 
olduğunu bilirdim, ama yeni yetmelik ve en-feminist � ağımda ise tepki verirdim: Kadın erkek e� it değil 
miydi? Babaannemin övgüsü neden beni bu denli kızdırıyordu? Babam ki köyünün aydını ve ilk üniversite 
mezunu - kız � ocuklarını erkekler kadar özgür ye� � tirm � ti, benim Habitus’umda. Yıllar sonra da bunun ne 
büyük bir ilti at olduğunu anlıyordum, kadınlık -erkek ötesi- ve, erkek okuyucular alınmasın ama, ‘� ok daha 
iyi bir � eydi’ babannemin gözünde. Köy insanının realitesi acımasızca da doğru değil miydi � ok� a?

Bir anlamda ‘evi ev yapan kadındı’, her ne kadar mimarlık hala erkek-egemen bir meslek olsa da. Henüz 
evin önem kazanmadığı gö� ebe � ağın ‘at-avrat- silah’ ü� lemesinden, Yunanlı dü� ünürlerden Hesiodos’un 
uygarlığın kurulması i� in gerekliler arasında saydığı ‘ev-kadın-bir de � ift öküz’ tanımı, kadının Habitus ile 
ba� at gittiğin bize anlatı or. Tabi bir ‘evin direği olmak’ durumu da � e� itli durumlarda deği� mektedir, 
ekonomik anlamda evin direği olmakla, duygu yüküyle evi üstlenmek, erkekten kadına doğru � e� itlenmekte.

Türk� e’de ‘ev’ kelimesi daha büyük öl� ekte Evren’e kadar uzanır. Evren’in de canlı - cansız tüm varlıkların 
evi olması � ok ilgin�  bir felsefi a� ılım getirir bizlere. Çağda�  anlamda ekoloji biliminin bakı�  a� ısının ‘ev’ 
kavramından � ıkı�  yaparak anadilimize binyıllar önce girmesi ve Yunanca’da da benzer bir mentaliteyle ‘ev’ 
anlamına gelen ‘oikos’ dan türediğini hatırl talım bu arada. Yerle� ik ya� ama ge� memi�  ,yüksek yaylalarda 
at ko� turan atalarımızın gök kubbeyi kendi damı gibi görmesiyle ba� layan serüveni bize ev kelimesinin 
türediği noktayı da i� aret eder. ‘Evren bizim evimizdir’, kendi anadilimizin geti diği anlamda.

Evin yüklendiği sözcükleri ve anlam ayrıntılarını da yanyana dizmeye kalkarsak, ‘evin i� ine aldığı bir evren 
kavramı ortaya � ıkar. Evimiz bizim evrenimiz olur ve sorarız: ‘Evimiz mi büyük Evren mi?’ diye. Evim, dünyam 
ve evrenim benim ki� iliğimi ve kültürümü de yansıtmalıydı da der ve ekleriz. ‘Evini göreyim de sana kim 
olduğunu söyleyeyim’ (5)

Ev yapmak ‘ya� amı bi� imlemek’ demekti . Mimarların bazen kendilerini Tanrı gibi gördükleri duygusunun 
temelinde bu yatar.

Beh� et Necatigil den bir � iirle yazıma nokta koymak isti orum (6):

EVİN HALLERİ

Evin yalın hali İster cüce, ister dev Camlarında perde yok Bombo� , ev. Evin -i hali, sabah, Geciktiniz haydi! 
Uykuların tatlandığı sularda Bırakacaksınız ev-i Evin -e hali, gün boyu, Ha gayret emektar deve! Sırtını da 
yılların yorgunluğu Ak� am erkenden ev-e.  Evin -de hali, saadet, Isınmak ocaktaki alevde Sönmü�  yıldızlara 
kar� ı I� ıklar varsa ev-de. Evin -den hali, uzaksınız, Ha� a i� inde ya� arken A� kların, ölümlerin omzunda 
Ayrılmak varken ev-den.
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Türkan Aziz Evi /Lefk � a
Pınar Uluçay, Türkan Ulusu Uraz, Hıfsiye Pulhan

(Sayı 06, 09 Mayıs 2010)

Türkan Aziz konutu, ilk Kıbrıslı Türk mimar Ahmet Vural Behaeddin’in meslek ya� amının ilk on yılında 
Lefk � a’nın Kö� klü� iftlik semtinde tasarlamı�  olduğu evlerden biri. Bu bina, yine aynı mimarın ürünü 
Osman Örek ve Ramadan Korhan evlerinin önünden ge� en Şehit İsmail Beyoğlu sokağını dik kesen ve Ye� il 
Hat ile sonlanan caddeden, diğer adıyla İngiliz Dönemi’nin Shakespeare Avenue’sünden görülebilecek bir 
konumda. Bu gün harap durumda olan ev, bu halini saklamak ister gibi bir yüzünü ev sahibesinin halen 
oturduğu evin arkasına gizlemi� ; öteki yüzünü 1963 olayları ile beraber i� levini kaybeden sokağa dönmü� . 
Bina 1960’lı yılların toplumlararası � a� � malarının en yakın tanıklarından yalnızca biri, Türkan Aziz’in 
deyimiyle o, ‘mücahit olmu�  bir ev’ aslında.

Cephelerindeki kur� un delikleri, ilave duvar örülerek kü� ültülmü�  pencere ve kapı bo� luklarında yığılmı�  halde 
bekleyen kum torbaları ile ge� mi� i unutturmak istemeyen bir kü� ük sava�  müzesi adeta. Bir zamanlar adada 
ya� ayan yabancı bir � i� e mesken olan Türkan Aziz konutu � imdilerde � evrede ya� ayan evsiz hayvanların barınağı. 
Evlerin de insanlar gibi bazen hüzünlü, bazen maceralı bazen uzun ya da kısa hayatları olabiliyor. Bu ev de, baktı � a 
sahibininin hayallerini ve özlemlerini, ve daha sonra burayı ilk evleri olarak se� en � iftinheyecanını dü� ündürtür elde 
olmadan. Bu duygular i� inde dola� ırken, kuytu � ömine kö� esinde sıcak kı�  ak� amlarının, palmiyelerin gölgelediği 
verandalarda uzun yaz günlerinin ve sonunda gözünüze takılan siperlerde sava� ın seslerini duyarsınız adeta, 
ürperirsiniz. Bu nedenle bu halde olan bir binanın mimari karakterini okumak � abası sizi daha da hüzünlendirir. 
Gelin sizi evin hikayesiyle me� gul etmeden sahibinin onurlu ya� am öyküsüyle tanı� tı alım. 

Mimarın 1961-1963 yılları arasında tamamladığı konut, Kıbrıs Türk toplumunun varolu�  mücadelesine 
entellektüel kimlikleriyle destek veren Aziz ailesinin büyük kızları Türkan Aziz i� in tasarlanmı� . Kıbrıs’ın 
ye� � ti diği ilk ü�  hem� ireden bir tanesi ve yine adanın ilk ba� hem� iresi olan Türkan hanımın kızkarde� i 
Kamran Aziz’de yine onun gibi bir sağlık� ıdır. Kıbrıs’ta sıtma hastalığının kökünü kazıyan adam ya da halk 
arasında ‘Sinek� i Aziz Bey’ diye bilinen Mehmet Aziz Bey, Kamran ve Türkan Aziz’in de babalarıdır.

Kıbrıs ve Amerika’da aldığı eğitimd n sonra 1912 yılında adaya dönen Mehmet Aziz, 1913 yılında İngiliz Sağlık 
Servisi’ne katılm � ; 1921 yılında ise sağlık ba�  müfe� � i olmu� tur. Bunu takiben Kıbrıs’taki sıtma hastalığının anofel

 Resim 1: Türkan Aziz evi- 
Eylül 2006

Resim 2: Günlük yaşama mekanını yemek odasından 
ayrıştıran/entegre eden dikey ve yatay elemanlar
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sivrisineği ile yaygınla� masını önleyen ve bu hastalığın tamamen yok edilmesini sağlayan Eradikasyon Projesi’nin 
de koordinatörlüğünü yapmı� tı . Tamamlanan projenin ardından 1950 yılında Beyrut Üniversitesi’nde Çevre 
ve Kamu Sağlığı bölümünü ba� latmak üzere atanmı�  ve bu görevi sırasında Dünya Sağlık Te� kilatı danı� manlığı 
da yapmı� tı . Britanya İmparatorluğu verdiği hizmetler kar� ılığında Aziz beyi 1936, 1949 ve 1951 yıllarında 
Ba� arı Hizmeti Ni� anı ile ödüllendirmi� ti . Mehmet Aziz Bey’in sağlık hizmetleri konusundaki yetisi ve ba� arısı 
göz önüne alınırsa, kızlarının ve oğlunun da benzer mesleklere yönelmesini anlamak zor olmayacaktı .

Nitekim ailenin büyük kızı Türkan Aziz, Lefk � a Amerikan Akademisi’nde gösterdiği ba� arının ardından, Beyrut 
Amerikan Üniversitesi’nde Hem� irelik eğitimi almak i� in burslu olarak gönderilmi� ti . Kıbrıs toplumunda 
kadının öğretmenlik mesleği dı� ındaki alanlarda � alı� masına ho� görüyle bakılmadığı yıllarda, Türkan Aziz’in 
hem� irelik mesleğini se� mesi ona Kıbrıs Türk toplumunda ayrıcalıklı bir yer kazandırmı� tı . Ada’ya döndükten 
sonra Limasol Devlet Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk hem� ire olarak göreve ba� layan Türkan Hanım, 1940 
yılında İngiltere’de Göğüs Hastalıkları kursu görmü�  ve İkinci Dünya Sava� ı’nın ba� laması ile beraber ü�  yıl 
orada � alı� mı� tı . Adaya dönünce Lefk � a, Limasol ve İskele dispanserlerinin a� ılmasına öncülük etmi�  ve 
� alı� acak personelin de eğitilmesini sağlamı� tı . 1948 yılından itiba en Lefk � a Hastanesi’nde ba� hem� ire 
olarak � alı� maya ba� layan Aziz, Kıbrıs’taki hem� irelik okulunun kurulmasına da öncülük etmi� ti . Babası 
Mehmet Aziz Bey gibi o da verdiği hizmetlerden dolayı pek � ok ödüle layık görülmü� tür.

Böylesi bir ya� am kesitine sahip olan Türkan Aziz’in 1950’li yılların ortalarına doğru yaptırtm ya karar verdiği 
evini, özellikle bir Türk mimarın tasarlamasını istemesi aslında hi�  de � a� ırtıcı değildir. Babası Mehmet Aziz 
Bey’in Lefk � a’nın Kö� klü� iftlik semtinde sahip olduğu arazi, Türkan hanımı kendi evini yapmak konusunda 
cesaretlendirir ve böylelikle bir mimar bulma arayı� ı ba� lar. O yıllarda adada henüz Türk mimar yoktur. 
Bir Rum mimarla ile� � ime ge� er ve ilk tasarı � ekillenir. Ancak � ok uzun koridorlar i� eren bu tasarımı � ok 
benimseyemez. Birka�  yıl sonra arkada� larının tavsiyesi üzerine adaya yeni dönmü�  Ahmet Vural Behaeddin 
ile kar� ıla� ır ve ondan kendisi i� in kiraya verilecek bir konut tasarlamasını talep eder. Ancak mimar-mü� teri 
ili� kisi ile ba� layan bu beraberlik ileride sadece i� le sınırlı kalmayacak; Mimar’ın ölümüne kadar sürecek sıkı 
bir dostluğun da ba� langıcı olacaktı .

Behaeddin’den ilk altı ay haber alamayan Türkan hanım tela� lanarak mimarı aradığında, Behaeddin’in ona 
‘acele etmeyin daha ilham gelmedi’ dediğini anlatır en eski günlere dönüyor. Tasarım sürecindeki kararlı 
tavırları ile de bilinen mimar, Türkan hanıma da bi� im diliyle ilgili taviz vermez. Çağda� larının kullandığı yalın, 
geometrik, dik a� ılı bi� imlere sadık kalan, ancak mekan organizasyonunda ve malzeme se� iminde yerel öğeleri 
ön plana � ıkarmaya özen gösteren Behaeddin, evrensel olduğu kadar da yerel mimari bir dil geli� tirm � ti . 
Bu mimari tarza uygun dü� ecek � ekilde bi� imlenmi�  Türkan Aziz konutu, bir kira evi olarak tasarlanmasına 
kar� ın yine de mimarın tasarım dilini yansıtmaktan geri durmuyor. Daha ilk bakı� ta Sade dikdörtgen bir kütle 
i� inde beyaz boyalı sıvanmı�  yüzeylerle, onlara tezat olu� turacak gri ta�  yüzeyler arasında bir denge arandığı 
farkediliyor. Arka bah� eye a� ılan cephesinde zemin ka� aki verandanın üstünü boydan boya örtecek � ekilde 
� ıkma yapan üst kat balkonu; onun yatayda devam eden korkulukları ve � atı a bağlanan betonarme eleman, 
cephedeki yatay etkiyi inadına gü� lendiriyor. Bu bi� imleni�  konutu yer ve bah� eyle daha da ili� kili kılıyor. Dı�  
cephede kullanılan ta�  duvar, zemin ka� a, binanın sokakla sınırını belirleyen bir bah� e duvarına dönü� ürken, 
i�  mekanda da yer yer sürekliliğini devam ettir or. Son derece mütevazi i�  mekan kurgusu gereği zeminde 
günlük ya� am mekanları üst ka� a ise yatak odaları bulunmaktadır. Eve, önden garaj sa� ağının hemen yanından 
girilir. Merdivenlerin briket bir duvarla gizlenmi�  olduğu giri�  katında günlük ya� ama mekanı, yemek odası 
ile dikey elemanlar aracılığıyla hem ayrı� mı�  hem de birle� tirilm � ti , � ömine de bi� imleni� iyle buna katkıda 
bulunur.

Bu ka� a bir de � alı� ma odası dü� ünülmü� tür, ancak arka bah� eye günlük ya� ama mekanı ve yemek odası 
önünde uzayan verandadan ula� ılmaktadır. Çama� ırlık, Ahmet Vural Behaeddin’in diğer projelerinde olduğu 
gibi Aziz evinde de kullanımına en uygun � ekilde düzenlenmi�  bir mü� temilat olarak bah� ede yer alır.
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Modernizm En Büyük Kavgasını Konut Üzerinden Vermi� ti - İki 
Ba� ımsız Katlı Konut: Tek Katlı Konu� an Apartmana Geçi� teki 
Ara Durak (1)

Bahar Uluçay
(Sayı 07, 23 Mayıs 2010)

Bu metin, yazarın, DAÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde, Mimarlık Bölümü-
Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nda, Doç. Dr. Türkan Uraz danışmanlığında hazırlanan‘Sosyal ve Kentsel Çevrede 
Moderleşme Sürecinde İki Bağımsız Katlı Konutlar: Lefkoşa Örneği (1940-1970) adlı yüksek lisans tezi üzerine 
temellenmektedir.

Yapılı � evrenin kimliği sadece o bölgenin doğal özellikleriyle değil, aynı zamanda belli bir zaman diliminde 
biriken kültürel değerleri ile de � ekillenir. Bu anlamda, bir mekanın ya da kentin kimliği, yapı ve birey arasında 
kurulan ili� kiler � er� evesinde geli� ir, ya� anan olaylar ve deneyimler dizisi üzerine in� a edilir. Bu yolla mimari 
ürünler, toplumsal sorgulamaların, kabulleni� lerin, reddedi� lerin ha� a yenilgilerin somut göstergesi olarak, 
nesilden nesile aktarılır. Bundan dolayıdır ki, herhangi bir toplumun var olma sürecindeki politik, sosyal ve 
ekonomik deği� im/dönü� ümlerin en iyi izlenebildiği mimari ürün türü konuttur ve Modernizm en büyük 
kavgasını konut üzerinden vermi� ti .

Zengin kültür katmanları ile bu deği� im ve dönü� ümü okuyabilmemize imkan sağlayan Kıbrıs Adası’na 
ve özellikle Ba� kent Lefk � a’ya baktığımı da, suri� i’ndeki  konut dokusunun, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
adadaki dört yüz yıllk idaresi dönemine damgasını vuran ya� am bi� imlerini � özümleyebilmek adına ciddi 
bir bellek olu� turduğu söylenebilir. Bu döneme ait, bir kent konutu türü olan Konak, kültürel ve iklimsel 
öğelere göre � ekillenmi� , ge� i�  ve ya� am mekanı olarak görev yapan ‘sündürme’si ve etrafında, her biri bir 
‘� ekirdek aile’yi barındıran ‘oda’larıyla ‘geni�  aile’nin ya� am tarzına uygun bir düzenleme gösterir.

Bunu takip eden süre� te ise, Modernle� me projesine ger� ek anlamda İngiliz Sömürge döneminde adım 
atan Kıbrıs’ı � arpıcı bir deği� im beklemektedir. Sömürge yönetimi tarafından devreye sokulan ile� � im, tarım, 
sağlık vb. alanlardaki bir dizi yenilikler, zamanla Osmanlı geleneklerinin yerini alır. Ekonomik ve yönetsel 
deği� imlere bağlı olarak, Kıbrıs toplumu da ciddi dönü� üm ge� irir. Özellikle II. Dünya Sava� ı sonrası tarım 
egemen ya� am tarzından, kent merkezi odaklı büyüyen ti ari-ekonomik ya� ama adım atmı� tı .

Toplumsal yapıdaki bu dönü� üm, özellikle elitlerin ya� amını sürdürdüğü kent konutunda ifadesini bulur. 
Osmanlı döneminde günlük ya� am aktivi elerinin ge� tiği bir orta mekana (sofa, ya da sündürme) a� ılan 
odalardan olu� an, surlar i� indeki ‘Konak’, bu yeni dönemde yerini, tam da surların dı� ında olu� makta 
olan Kö� klü� iftlik, Çağlayan gibi planlı bölgelerde in� a edilen, bah� e i� inde tek katlı evlere terk etmi� ti . Bu 
konut tipi, bi� imsel özellikler yönünden İngiliz Sömürge mimarisinin izlerini ta� ırken, mekansal örgütleni�  
a� ısından melez bir morfolojiye sahipti . Günlük ya� amın ge� tiği sofa ya da ‘sündürme’ odaklı geleneksel 
mekan organizasyonu korunurken, mahremiyeti artı an koridorun devreye girmesi, servis mekanlarının 
konumu ve konut i� inde yer alması, yemek yeme ve oturma gibi günlük aktivi eler i� in ayrı mekanlar 
dü� ünülmesi, ‘Konak’ta yüksek duvarların arkasında kalan mahrem ya� amın aksine sokakla ili� kilendirilen 
verandaların ortaya � ıkması, modern yani yeni bir ‘kent ya� amı’ tarzının ipu� larını vermektedir.

Bu örneklere paralel olarak; İngiliz Sömürge döneminin tek katlı kent evi ve devamında ortaya � ıkan � ok 
katlı konut örnekleri arasında, yeni geli� mekte olan surlar dı� ındaki bölgelerde genellikle karde� ler ya da 
evli � ocukları olan ebeveynler tarafından olduk� a ilgi gösterilen bir ara � özüm olarak nitelendirilebilecek, 
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‘iki bağımsız katlı’ konut � pi dikkat � ekicidir. Aslında, bu ara tipin ortaya � ıktığı zamanlarda, mimarlık 
mesleğinin kurumsalla� ması sürecinde de önemli adımlar atılma tadır. Bina projeleri önceleri, diğer İngiliz 
sömürgelerinde olduğu gibi Birle� ik Krallık’tan gelen mimar ve mühendisler tarafından üretilir en, İkinci 
Dünya Sava� ı sonrasında artan talebi kar� ılamak üzere bu konuda, avukat katipl ri yetkilendirilmi� ti . 
Henüz Kıbrıslı Türk profesyonellerin bulunmadığı bu ara dönemde avukat katipleri  Mimar ve Mühendis 
Odaları birliğinin kurulduğu 1960 yılına kadar hizmet vermi� lerdir. ‘İki bağımsız katlı’ konut tipinin ilk 
evresinde, avukat katiplerinin yanısıra, yurtdı� ında eğitimini tamamlayıp adaya dönen Kıbrıslı Rum 
mimarlar tarafından apılan projelere göre üretilm �  örnekler yaygındır.

Bu evrede zemin ka� aki organizasyon, üst ka� a da fazla deği� iklik göstermez. Tasarımcısının kimliği 
hakkında kesin bir bilgiye ula� ılamayan, bu nedenle de anonim mimarlık ürünü olarak kabul edilen bu 
evlerin mekan kurgusu, erken İngiliz Sömürge mimarisi örneklerinden etkilenmi� tir ve genellikle ön 
cephelerinde bir ‘camlık’ (2) bulunmaktadır. Odalar, yine dola� ım görevini üstlenen ve bu kez ‘hol’ olarak 
adlandırılan geni�  bir orta mekan etrafında konumlanmı� tı . Bazı durumlarda dairesel � ekillenen oturma 
odası, ve holün her iki yanında yer alan yatak odalarından bir tanesi genellikle konutun ön tarafında  
mu� ak, banyo ve wc gibi servis mekanları da arka tara� a konumlanır. İki bağımsız katlı konutun üst kat 
giri� inin, zemin katın giri� ine kıyasla daha az göze � arpması, iki katlı bu konut tipinin dı� arıdan dubleks, 
tek aile evi ya da ‘villa’ olarak algılanmasına yol a� ar. Kö� e parsellerde yer alan örneklerde, giri� ler farklı 
sokaklardan verilerek bu etkinin daha da gü� lü olarak ortaya konulmasına � alı� ılır.

Resim 1: Kıbrıslı Rum mimarlar tarafından tasarlanan iki bağımsız katlı konutun erken örnekleri

Resim 2: Kıbrıslı Türk mimarlar tarafından 1960’larda tasarlanmış iki konut
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1950’li yılların sonlarına doğru Kıbrıslı Türk mimarların eğitiml rini tamamlayıp adaya dönmeye ba� lamaları ve 
1960 yılında mimarlık mesleğinde yeni bir kurumsalla� ma sürecine girilmesiyle, avukat katipleri profesyonel 
sahneden artık tamamıyle � ekilmi� lerdir. Mektepli yerli profesyonellerin ortaya � ıkmasından sonra da iki bağımsız 
katlı konut tipi varlığını sürdürmeye devam etmi� ti . Ancak ilk örneklerin aksine plan � özümleriyle beraber cepheler 
de deği� im ge� irmi� ti . Burada, ana dola� ım arteri olan sofa ya da sündürmeye e� değer olan holün, ya� ama i� levine 
yönelik görevini oturma odasına, dola� ım i� levini ise koridora devrederek, salt bir giri�  holüne indirgendiği gözlenir. 
Ne var ki üst kat giri� leri, yine yapının bir bütün olarak algılanmasına katkıda bulunacak � ekilde ikincil plandadır, 
ama bu giri� le ili� kilendirilmi�  olan merdiven kovası daha tanımlı hale gelmeye ha� a bazı örneklerde ön cepheden 
algılanmaya ba� lanmı� tır bile. İki bağımsız katlı konut ge� irdiği bu dönü� ümle, takip eden dönemde bağımsız zemin 
kat giri� leri ile ortaya � ıkacak olan aile apartmanlarının ön hazırlığı niteliğindedir aslında.

Salt i�  mekan düzeni değil, barındırdığı ya� am tarzı a� ısından da, bu ara � özüm konut tipi, belleğindeki 
Osmanlı dönemi kent konutuyla, bugünün katlı apartman konutu arasında bir köprü olu� turmu� tur. 
Lefk � a’nın surlar dı� ına doğru geli� meye ba� ladığı dönemde, konaklarda ge� irilen � o� uklukların ardından 
gen�  ku� ak elitler, iki bağımsız kat örneğinde modern ya� amın gerekti diği � ekilde bağımsız katlarda da olsa 
yine aynı � atı altında ‘geni�  aile’ ya� am tarzını devam ettirm isteklerini sergilemi� lerdir. Bir ba� ka deyi� le, 
geleneksel Türk evinde aynı � atı altınd � ekirdek aileleleri.

Not
Genellikle ön cephede yer alan, güne� ten kı�  mevsiminde de azami faydalanmak i� in olu� turulan camla kapatılm �  
balkon/teras bölümü.
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Evden Evrene: Habitat’a Methiye – II
Beril Özmen Mayer

(Sayı 08, 06 Haziran 2010)

Sözcüklerin � ıkı�  noktaları hep onların hikayelerini anlatır bizlere. ‘Habitat’, Latincede i� erisinde ya� am 
olan bir ekolojiyi ya da � evreyi ifade eden bu bütünsel bir kavram aslında evin ve canlıların ortaya � ıkı� ına 
dayanan bir arka plan olu� turuyor konutun ba� langı�  serüveni i� in.

İ� erisinde ortaya � ıkan ya� am bi� imleri ise bu doğallığın ve Evren’in sunduğu � artlara göre � ekillenmekte 
ve ha� a ya� ayan her tür organizma, ister insan, ister bitki ve hayvan olsun, fizi sel � evre etkisinde hep 
birlikte sıkı bir i� birliği olu� tururlar. Evrenin ve canlıların olu� umuyla ba� layan evimizin ilk ve en doğal halini 
anlatır bize bu durum. 1970’li yılarda mimarlık alanındaki bir kısım ara� tırmacının öne sürdüğü bir sorunu 
da � ağrı� tırır bu a� ılım biz mimarlara: Konut tasarımı ve in� ası insanın kendi deneyimlendiği bir doğal süre�  
değil midir? Bu doğal tasarım sürecinin dı� ına � ıkıldığında, yani günümüzde olduğu gibi insanın kendi evini 
hi� bir � ekilde tasarlayamadığı ve in� a edemediği ihtisasl � mı�  toplumlarda, konut sahibi ya da kullanıcısı 
bu doğal kurgu i� erisinde nasıl tekrar temel konumuna yerle� ti ebilir?

Bu yeni sistematik dü� ünce ve yorumlar ise evrenin bize sunduğu ‘Doğal Habitat’dan nasıl olup da bugünki 
‘beton yığınları, konserve kutularına ya da modern hapishanelere geldiğimizin hikayesi bir � ekilde daha 
mutlu sona ula� amadan kesinti e uğradığını anlatı or. Ki� iliksiz tasarlanıp in� a edilen onlarca evin tekrar 
ki� iselle� tirilmesi i� in Alman sanat� ı Hundertwasser’ın yaptığı katkı da bahsetmeye değer. ‘Evleri İnsanlara 
Geri Veriyorum’ der (1):

Şu andan itibaren, hapishaneye benzeyen birbirinin aynı pürüzlü kutularda oturan herkesin, bu kutudan 
kendi elleriyle yeniden biçimlendirmek hakkı ve yükümlülüğüdür. İçerde ve dışarda, tam da oturduğu 
yerde. Vesayet altına girmeden….Böylelikle kendi beyaz tek biçimli giriş kapısını, kendi beyaz tek biçimli 
pencere çerçevesini kırmızı ya da yeşile ya da hangi rengi seviyorsa ona boyamaya başlıyor. Özellikle dışın, 
böylelikle, yorgun argın eve döndüğünde kendi penceresini tanıyabilsin diye…

Gelgelelim, ortaya � ıkan farklı konut ve ya� am bi� imlerine ve bunlarla ilgili farklı yorumlar ve dü� üncelere. 
Her duyduğumuza hemen hak verecek değiliz ya! Biraz gezinelim etra� a kitaplarda kim ne demi�  güzelim 
evlerimiz i� in… Bazıları evlerin sahiplerinden dem vurur, bazıları evlerin i� indeki ya� amdan... Bazıları da evin 
doluluğu ya da bombo�  olmasından sözeder. Dolu olan evlerin bir kısmı, İtalyan yönetmen Elio Petri’nin ‘İş i 

Resim 1: Hundertwasser tarafından boyanan evler                Resim 2:  Ev ev nerde senin 
gibisi ?

Resim 3: İnsan- kullanıcının 
gözyaşları
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Sınıfı Cennete Gider’ filmindeki gibi yoksulların kendilerini varsıl hissetmeleri i� in tı abasa doldurdukları 
evler gibiyken, diğerleri de varlıklı olup da hayatlarındaki bo� lukların dolduramadığı soyutlanmı�  bir bo� luğa 
sahip ‘bombo� ’ evlerden sözeder. Evlerin kullanımı ile ev sakinlerinin ya� am anlamının betimlendiği bu 
benzetme bize daha felsefi ve psikolojik bir bakı� ı anlatır ve farklı dünyaların kapılarını a� ar (2). Yuvaya 
dönmekten bahsederken evlerin kapılarının yüklediği anlamdan yola � ıkan yazarlar da vardır. Kapının bir 
‘gözenek’ veya bir ‘ge� it’ olduğunu tar� � an farklı ikilemlerden sözeden fil zoflar Simmel ve Heidegger 
aracılığıyla bizi o e� iklerden atlatarak, aralanan kapılardan, � ocukluğumuzun oyun � ağını ge� irdiğimiz 
ta� lıklara ve yemekler payla� tığımız v halkı ve kom� ularımızın anılarıyla dolu bah� elere götürür bizleri. 

Kapılar bizi bir varlığa a� ar ve bu varlık, aslında bir ge� i�� , bizi kendi mekanımıza götüren. Yoksul ya da 
varsıl olsak da deği� mez bu. Artık o bizim sığınağımız bizim erimiz haline gelmi�  olan evimize ge� irir bizi. 

‘Böylece evler dünyayı kendi duvarları i� ine aldıkları öl� üde dı� arıda bırakabilirler. Bu alma ve aynı zamanda 
dı� arda-bırakma kapının i� idir!’(3). Böylece ‘Kendimizi evinde hissetmeye’ ba� larız. 

Kendimizi Evrenimiz’de de hissedeceğiz’ yakında. Gi�� � e artan küresel geli� meden de nasibini alarak, 
insanın ba� ka evlerde, kentlerde ve ülkelerde de artık kendini evinde hisse�� ecek � ağda�  normlara ve 
hareketliliğe sahip olması ‘Evin Evrene Dönü� mesinin Son Perdesi’ olacak bu gidi� le. Ve benim Kaplumbağa 
ya da Care� a sendromu diye nitelendirdiğim ‘evini yanında ta� ımak’ ya da ‘küresel gezgin – Globe Tro� er’ 
olmak hep yeni dönem alı� kanlıkları bize göstermektedir. Evsizlik sorununun bu kadar arttığ bir dünyada ki 
Evsizler Ulusu adı altında dile getirilen 125 milyondan fazla insandan söz ediyoruz, etnik temizliğe kurban 
giden, sava� larda ölen ya da kaybedilen onca insan her gün eklenen 10.000 yeni evsizle Dünya ve Tabiat 
Ana, yine bizim evimiz olmakta devam ediyor (4). 

İlk yazımızdan hatırl yalım sorumuz: ‘Evimiz mi büyük Evren mi?’ idi. Evren’den yola � ıkan Ev fikri,
tekrar Ev’den ‘Evren’e dönmekte ve neredeyse Ev ve Evren’in, neredeyse Yıldız Sava� ları’nın ba� layacağı 
yeni Milenyum’da tekrar soyut olarak e� itlendiğini görmekteyiz. Ne diyelim ‘Evli Ev’ine, Köylü Köy’üne’, 
Gezegenli Gezegenine.. 

Kaynakça: 
Cogito, Özel sayı: Bir Anatomi Dersi Ev’. Yapı Kredi Yayınları, Bahar, 18, 1999.
(1) Hundertwasser, (� ev. Mustafa Tüzel), sakinlere Çağrı, s. 267.
(2) E� ore Sottsass, � ev. I� ık Ergüden, Bombo�  Evler Kime Ait?, s. 113-115.
(3) Onay Sözer, ‘Yuvaya Dönü� ’te Kapı Sorunu, s. 113-115.
(4) Ömer Madra, ‘Evli Evine, Köylü Köyüne’ , s. 269.
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Kapalı Yerle� meler-1: Toplum mu? Topluluk mu?
Nesil Bayti

(Sayı 09, 20 Haziran 2010)

Giri�
Ya� antımızı her yönüyle sürdürdüğümüz kentsel mekanları � ekillendiren en önemli ve yaygın bina türü 
‘Konut’. Tek ba� ına olsun, toplu halde olsun konut, her dönemde dünyadaki fizi sel, sosyo-kültürel, 
ekonomik ve politik deği� im süre� lerine ko� ut olarak geli� im ve dönü� üm sergileyen; kimin tarafında  
tasarlandığı / yapıldığı, i� inde ya� ayanların ya� am bi� imleri, değer yargıları vbg. konular hakkında bilgi 
yansıtan bir olgudur. Bu, tüm toplumlar i� in ge� erlidir. Bu nedenledir ki konut, mimarlık, sosyal bilimler 
(toplum bilim), siyaset bilimi, mühendislik, � evre bilimleri, insani bilimler (be� eri bilim) gibi pek � ok bilim 
dalının ara� tırmalarında odak olan bir mekan birimi olmaktadır. Bazı Latin Amerika ülkelerinde 1950`li 
yılların ba� ından, genelde ise 1980`li yıllardan ba� layarak dünyanın � e� itli bölgelerinde, farklı geli� mi� lik 
düzeylerindeki ülkelerde, yerel özelliklerin asla dü� ünülmeden tasarlandığı,birbirine tıp tıp benzer 
bi� imde yeni bir konut yerle� im bi� imi kent yapısı üzerinde hakimiyet kurar oldu. Bu yeni konut alanları 
‘Dı� a Kapalı Konut Yerle� meleri` ‘(Gated Housing)’, bir ba� ka ad ile ‘Dı� a Kapalı Topluluklar’ (Gated 
Communiti s)’, önceleri yadırganmamı� , ha� a belirli yönlerden yararlı bile görülmü� se de, günümüzde, 
ilk örneklerinin kullanılmaya ba� lamasından yarım asır ge� ti ten sonra, gerek mimarlık ve toplum bilim, 
gerekse insani ve � evre bilimleri tarafından so gulanmaya ba� lamı� tı .

Tanım
‘Dı� a Kapalı Konut Yerle� meleri’, ülkeler ve ama� lara göre farklı adlar alabilmesine kar� ın genelde: 
“… duvarlar, parmaklıklar veya bariyerlerle � evrelenmi� , kamuya a� ık olmayan, güvenlik sistemleriyle 
korunan, denetimli bir giri� e sahip, kendi özel yönetimi tarafından idare edilen yerle� meler” olarak 
tanımlanmaktadır. (1)

Tarihçe
Dı� a kapalı konut yerle� meleri, yeni bir olgu değildir, aslında: Kentsel planlamanın tarihsel geli� imi, 
kentlerin ve konutların, özellikleri günümüzdeki kapalı konut yerle� melerin temelini olu� turan, duvarlarla 
� evrili-yalnızca belirli ve korunmu�  kapılar ile dı� /kentsel � evreye a� ılan yerle� melerin örneklerini 
sergiler: Yabancı i� galcilerden korunma amacına yönelik olarak yüksek duvarlarla � evrilmi�  antik � ehir 
devletleri ya da Orta� ağ kentleri yanısıra, “…. konutlardaki dı� a kapalı olu� …” benzer bir korunma 
amacı ta� ıyor. Bu hemen hemen bütün tarımsal toplumların geleneksel konut yapılarında gözlenebilen 
bir olgu… Yeryüzündeki ilk yerle� melerden biri olan Çatalhöyük’deki – Anadolu- yapıların dı� a a� ılan 
pencere ve kapıları yok; giri� ler yapıların düz � atılarında yer alıyor. Geleneksel Çin evlerinin de penceleri 
az ve boyutları kü� ük. Bu konutlar ayrıca bir dı�  duvarla da � evrili oluyor… Aralarında Eski Yunan, Roma, 
Bizans ve İslam kültürüne bağlı olanlar da olmak üzere, Yakın Doğu ve Akdeniz bölgesi evleri genellikle 
dı� a kapalı oluyor. Onun i� in hepsinin büyük ya da kü� ük i�  avluları, bah� eleri oluyor.’’ (2)

Tarih boyunca, insanlığın kaderini deği� ti en, geleceğine damga vuran pek � ok olaydan biri, belki de en 
önemli ve etkilisi, ‘Endüstri Devrimi’ olmu� tur.
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Özünde, üretimde kullanılan enerji türünün farklıla� masını ta� ıyan bu devrim sonucunda, ilkel ve geleneksel 
teknolojiler kullanılarak yalnızca insan gücüyle yapılan kü� ük öl� ekte üretimin yerini giderek, durmadan 
geli� en yüksek teknolojilerle ve makineler (ve � imdilerde robotlarla) yapılan � ok miktarda / toplu üretim
almı� ; bunun etkisiyle ortaya � ıkan yeni üretim ekonomileri / tüketim eğilimlerindeki deği� im ve dönü� üm 
kitleleri, sürekli olarak etkileyerek toplumlarda radikal (kökten) sosyo-politik ve kültürel deği� imlere yol 
a� mı� tı . Bu, yakla� ık iki asırlık süre� te, önce kırsaldan kentsel/endüstri alanlarına olan insan hareketleri, 
daha sonraları ula� ım ve ile� � im alanındaki hızlı geli� meler sonucu, bölgeler-ülkeler-kıtalar arası hale 
gelmi� , zaten bir deği� im girdabı i� ine girmi�  olan toplumlarda sosyal/kültürel/ekonomik yapının daha da 
farklıla� masına neden olmu� tur. Bu arada, ülkeler arasında geli� mi� -geli� mekte olan-geli� memi�  olarak 
ortaya � ıkan belirgin farklılıklar, özellikle geli� mi�  ülkelerin, daha da ileri teknolojiler geli� ti ebilmek i� in 
gereksinme duydukları farklı /yeni enerji kaynaklarını elde etme amacıyla, diğer ülkelerle soğuk/sıcak sava�  
yapmaları ve bunları, insanoğlunun � ektiği tüm ı dıraba kar� ın, bilin� li olarak sürdürmelerine yol a� mı� tı .

Çok kısa özetlenen bu süre�  boyunca ve onun, 1970`li yıllardan ba� layarak ivme kazanan ve artı  
yerel tüm değerlerin kaybına ve kimliksiz toplumlar olu� turmaya yönelik gelinen son a� aması olarak 
rahatlıkla nitelendirebilecek ‘Küreselle� me’ ile, bireysel ve toplumsal olarak insanoğlunun ge� irdiği 
tüm deği� imlerin konuta ve kentsel yapıya yansımı�  olması a� ıktı . Bu bağlamda, Endüstri Devrimi’nin 
geti diği i�  gö� ler, endüstri alanları yakınında iş i mahalleleri doğmasına, daha sonraları kentin i� lerine 
olan gö� ler, kent � eperlerinde ve/veya i� lerinde insani ya� amın gerekti diği minimum standartların 
� ok al� nda yerle� imlere yol a� mı� , giderek, deği� en üretim ili� kileri nedeniyle ortaya � ıkan zengin/
elit grubunun ken� eki nüfusun farklıla� masından duyduğu rahatsızlık nedeniyle olu� turduğu kent dı� ı 
banliyöler ortaya � ıkmı� tı . Böylece, sosyo-kültürel ve ekonomik a� ıdan farklılık ta� ıyan nüfus grupları/

Resim 1: Geçmişten kapalı yerleşke örneği

Resim 2: Günümüz kapalı yerleşke örneği (fotoğraf: Şebnem Önal Hoşkara)
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sını� arın yerle� meleri, � ok farklı ortamlarda yer alarak kentsel mekanlarda farklıla� ma olu� turmu� lardır. 
Bununla birlikte, herkesin / tüm sınıfların kullanımına a� ık olan kapalı, a� ık, yarı-a� ık kamusal mekanlar - 
pazar yerleri, mesire yerleri, sinema, vbg. kentsel ögeler, topluma ait olma-toplumdan biri olma, payla� ma 
kültürünü ayakta tutabiliyordu.

Bugün
Küreselle� me ile birlikte ivme ve yoğunluk kazanan ekonomik ve sosyal ayrı� ma, kentsel par� alanmayı 
da en üst düzeye � ekmi� , kent alanlarının yeniden düzenlenmesi/deği� imi bu ayrı� manın aynası 
olmu� tur. Toplumun � e� itli kesimlerini biribirinden tamamen ayrı tutan kapalı konut yerle� meleri, hele 
hele duvarları arasında alı� veri�  merkezleri, bo�  zaman değerlendirme ile ilgili a� ık ve kapalı mekanlar, 
eğlence merkezleri i� eriyorlarsa da, toplumun geri kalanıyla ile� � imi, payla� ımı sıfı a indirgemekte, 
‘toplum bilinci’ yerine ‘topluluk’ bilinci olu� turmakta, dolayısıyla ‘DİĞER TOPLULUKLAR’a ve ‘TOPLUM’a 
yabancıla� mayı getirme tedir.

Mimarlık dünyasının üstadlarından biri, Louis Kahn, mekanla insan arasındaki kopmaz bağı � öyle 
a� ıklamı� tır: ‘’ Biz mekanları tasarlarız, sonra da mekanlar bizi deği� tiri .’’ Mekansal ayrı� manın 
ta� landırıldığı dı� a kapalı konut yerle� melerinin, zaman i� erisinde, toplumsal ya� antıyı da par� alaması 
ve yıpratması uzak bir olasılık gibi görünmemektedir. Bu nedenle, bizlerin, bu tür yerle� meleri talep 
ederken toplumsal ya� am adına � ok kez dü� ünmemiz gerektiğini hatırl tmak, biz öğretim üyelerinin 
topluma kar� ı bir görevidir inancındayım.

Kaynakça
(1) TÜMER(*),H. Ö.& DOSTOĞLU, Ö.N.: ‘ Bursa’da Dı� a Kapalı Konut Yerle� imlerinin Olu� um Süreci ve 
Sınıflandırılması , Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2008
(2) http:// ww.ustunalsac.com/?page_id=854&lang=en
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Kullanıcı İhti aç ve Beklentileri D � rultusunda De� i� ip 
Dönü� en Konut (1)

(Sayı 10, 04 Temmuz 2010)

Konuk Yazar: Halide Orçuno� lu

İnsanoğlunun ilk � ağlardaki barınma ihti acı ile ba� layan konut olgusu, günümüzde küreselle� menin 
ve popüler kültürün de etkisi ile bir deği� im dönü� üm süreci i� erisindedir. Deği� en toplumsal yapılar 
ve onların ya� am � artları konuta bakı� ı ve konut tasarımını kökten etkilemi� ti . Artık konut, sadece bir 
barınak veya temel ya� am aktivi elerinin sürdürüldüğü mekanları i� eren bir yapı değil, günümüz tüketi  
toplumunun farklılık, � oğulculuk ve popülerlik gibi beklentilerini de kar� ılayan tüketim ürünlerinden 
biri olmu� tur. Bir ba� ka deyi� le, konut artık bir� ok aktivi eyi birarada yapabilmeye imkan veren ve de 
� oğu zaman ihti a� tan fazlasının talep edildiği, tüketilen mekanlar dizisidir. Bu anlamda, Kuzey Kıbrıs’ta 
konuta bakıldığında, alı� ılagelmi�  temel fonksiyonlardan ba� ka farklı kullanım alanlarının talep edildiği, 
estetik değerlerin genellikle büyüklükle ili� kilendirildiği ve de kullanıcının en az mimar kadar belirleyici 
olduğu tasarımlar öne � ıkar. Ha� a kullanıcının belirleyiciliği o kadar esastır ki, kullanım sürecinde, onun 
ihti a�  ve beklentileri doğrultusunda değ � meye ve dönü� meye mecbur kalır. 

Konutun, i� inde ya� ayan kullanıcılar gibi, ya� ayan bir organizma olduğu kabul edilirse, ortaya � ıkan 
deği� im ve dönü� ümün normal bir süre�  olduğu kabul edilebilir. Kullanıcı ister aynı, isterse farklı olsun 
her konut mutlaka deği� ir. Yıllar boyu aynı evi kullanan aile, büyüyen � ocuklar, evden ayrılan gen� ler, 
ya� lanan ebeveynlerle, sürekli bir biyolojik ve sosyolojik devinim i� erisindeyken, evin kendisinin de 
bu doğal deği� ime uyum sağlamak i� in mimari anlamda defalarca yeniden deği� mesi ka� ınılmazdır. 
Yeter ki, ilk ba� ta daha tasarım a� amasında iken, bu deği� imi öngörecek mimari yakla� ım, bu bilin�  ile 
alınmı�  kararlar ve farklı deği� iklikleri mümkün kılacak esnek, uyarlanabilen, dönü� türülebilecek ve de 
sürdürülebilecek � özümler üretilmi�  olsun. 

Bu bakı�  a� ısı ile 2004 yılı sonrasında ülkemizde ya� anan in� aat patlaması ve yapılan uygulamalara 
bakıldığında, diğer ba� ka sorunlar gibi, konut tasarımının bu boyutu üzerinde de, pek durulmadığı 
gözlemlenmektedir. Özellikle, üretilmi�  olan bir� ok konutun farklı kültür ve ya� ama bi� imlerinden 
insanlar i� in olduğu dü� ünülecek olursa, deği� ime imkan verecek esnek � özümlemelerin aslında i� in 
ba� ından beri pek önemsenmediği söylenebilir. Adada ger� ekle� ecek olası bir politik � özüm ve diğer 
Avrupa ülkelerine kıyasla uygun fiyat avantajı, bu konut alanlarını gerek yerli gerekse yabancı bir� ok 
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ki� i i� in cazip kılmı� tı . Ancak, kullanıcı profilindeki � e� itliliğe rağmen, bu dönemde üretilen konutlara 
bakıldığında, birbirinden pek de farklı olmayan plan ve cephe tipolojileri kar� ımıza � ıkar. Daha � ok, 
yatak odası sayısının önemli olduğu ve bu nedenle de ‘büyüklük’leri dı� ında ayırt edilebilen pek de ciddi 
farklılıkları olmayan neredeyse tek tip konutlardır bunlar. Bu durum, her ne kadar da deği� ik a� ılardan 
uygulamada belirli avantajlar sağlasa da, sonradan kullanıcı tarafından talep edilebilecek bir� ok ka� ınılmaz 
deği� ikliğin de doğal gerek� esi olur.

Çoğu zaman, tasarım a� amasına katılmamı�  kullanıcı, ya� ayacağı konut ile ilgili kendi gereksinim ve 
hayallerini, kullanım sürecinde i�  veya dı�  mekanlarda yaptığı deği� ikliklerle ger� ekle� tirme yoluna 
gider. Hi�  � üphesiz ki, yapılan degi� ikliklerin türü ve öl� üsü kullanım süresiyle doğru orantılı olup, 
mülkiyet durumu, ya�  ve aile yapısı ile de ilgilidir. Mekan ekleme, birle� tirme veya ayırma gibi köklü 
deği� iklikler yanında, kimi zaman, i�  mekânda malzeme, cephede renk veya doku deği� iklikleri yapılır. 
Aslında, kullanıcı tarafından ger� ekle� tirilmi�  olan bu deği� imleri, kendi konutunu, kendi beğenileri 
ve talepleri doğrultusunda, benzerleri arasında farklıla� tırıp özelle� tirmesi, ki� iselle� tirmesi ve de 
sahiplenmesi olarak da değerlendirmek mümkündür. Böylelikle konut, bir kimlik göstergesine dönü� ür 
ka� ınılmaz olarak.

Sıklıkla görülen malzeme deği� imlerinin, genellikle, kullanıcıların estetik kaygı, konfor, hijyen, güvenlik 
ve dayanıklılık gibi beklentileri ile ili� kili olduğu dü� ünülür. Oturma ve yatak odalarında, duvar ve zemin 
yüzeylerindeki farklı renk ve dokular ile mutfaktaki, dolap yüzeylerinin farklı malzeme ve bölüntüleri 
i� ermesi daha iyi bir görüntü elde etmek ve zaten yıpranmı�  olan mekan donatılarını yenilemek adına 
yapılan deği� ikliklerdir. Öte yandan, dı�  cephede deği� tirilen renk, dokulu malzemeyle kaplanan 
yüzeyler aracılığıyla konut birimlerinin birbirinden ayırt edilmesi ama� lanır. Dı�  cephede yaratılan bir 
ba� ka farklılık da � üphesiz pancur kullanımıdır. Pancurun, görsel etkisinin ötesinde, hi�  � üphesiz ki 
iklimsel konfor, güvenli bir ortam ve de mahremiyet sağlamada rolü büyüktür. 

Mevcut mekanların kullanım deği� iklikleri olarak tanımlanabilecek fonksiyonel deği� imler genellikle 
gereğinden fazla sayıda olan yatak odalarından birinin farklı maksatlarla kullanılmasıdır. Bu durum, 
özellikle ikinci ev ya da yazlıklarda � ok sıklıkla görülmekle birlikte, daha da sıklıkla Kuzey Kıbrıs’tan 
konut edinen yabancı kullanıcıların evlerinde görülür. Bu gibi konutlarda, genellikle kü� ük yatak odası, 
yemek, � alı� ma, veya giyinme odasına dönü� ür. Mekanların bölünüp ayrılmasını, bağlantı kurulup 
birle� mesini veya büyümesini sağlayan mekansal deği� imler ise mekanın nitel veya nicel özellikleri ile 
ilgili müdahalelerdir. Genellikle, a� ık mutfak düzenlemeleri i� erecek � ekilde tasarlanan bu konutlarda, 
mutfak ve oturma alanının bölücü elemanlarla birbirinden ayrılması, günümüzün ge� erli beğeni 
kalıpları dü� ünüldüğünde, beklenmedik deği� imler arasında yeralır. Kullanıcı bakı�  a� ısıyla, gerek 
yemek kokusu, gerekse görünüm a� ısından ka� ınılmaz olarak değerlendirilen mutfak - oturma alanı 
ayrımı mekansal organizasyonda sıklıkla gözlenen ciddi bir deği� ikliktir. Öte yandan, i�  mekanların daha 
büyük ve ferah hissedilmesi i� in konut i� i ile dı� ı arasındaki görsel ve fiziksel bağlantının artırılması en 
� ok talep edilenler arasındadır. Bu maksatla, dı�  mekanlara gü� lü bağlantı sağlayan pencere ve kapı 
gibi bo� lukların geni� lemesi sözkonusu olmaktadır. 

Akdeniz iklimi ve coğrafyasının hakim olduğu bir ortamda, bu tür deği� iklik ve ya beklentinin olması 
aslında hi�  de � a� ırtıcı değildir. Bu bağlamda, konutun dı�  görünü� ünü etkileyen bi� imsel deği� imlere 
de bakıldığında, kullanıcılarda daha geni�  balkonlara sahip olma isteği görülür. Neredeyse iki 
sandalye koyup oturulamayacak kadar kü� ük tasarlanmı�  bu balkonlar, esinti almayacak ve güne� ten 
faydalanamayacak yönde de olurlarsa, kullanıcılar tarafından kapatılıp i�  mekana dahil edilirler. Uygun 
konuma sahip olanlar ise, ek ta� ıyıcı elemanlarla desteklenip geni� letilirler, ve böylelikle, zemin katta 
da geni� leyen terasları örtmü�  olurlar. 

Özellikle yeni yapıla� an konut alanlarında daha kolay gözlenebilen bu gibi talep ve deği� iklikler bize, 
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kullanıcı memnuniyeti ve beklentileri ile ilgili konularda bilgi verir ve ders almamıza yardımcı olur. 
Hayatımızda, her an bir deği� im ya� anırken, ya� adığımız mekanların deği� ime uğramaması ku� kusuz 
söz konusu edilemez bir ger� ektir. Bu nedenledir ki, ister özel olarak tasarlatılmı�  bir konutta, isterse 
de tek tipin tekrarından olu� an toplu konutlarda olsun kullanıcıya esnek kullanım fırsatı veren ve 
deği� im - dönü� üm potansiyeline sahip mekan organizasyonları sunulmalıdır. Ancak, bu konuda 
kullanıcının ne kadar bilin� li ve talepkar olduğu ya da olabileceği de ayrı bir sorunsaldır. Kullanıcının 
konut se� imine yönelik, farkındalık, beğeni ve tercihlerinin geli� tirilmesi, sadece biz eğitimcilerin ve 
mimarların görevi olmamalıdır.

Not:
(1) Bu yazı, 2006 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans programı kapsamında, Do� . 
Dr. Hıfsiye Pulhan yöneticiliğinde, Halide Or� unoğlu tarafından tamamlanan “An Investigation on User Initiated 
Changes and Aspirations on Housing Complexes of Girne Region, ‘North Cyprus” ba� lıklı yüksek lisans tezi 
üzerine temellendirilmi� tir.
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KKTC’de Sosyal Konut Deneyimi

Nesil Bayti
 (Sayı 11, 18 Temmuz 2010) 

Hakkı Atun, politik ve profesyonel kimliğiyle ülkesi dışında da tanınan bir kişilik. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin, 
devre arkadaşları arasında sevilen ve gurur duyulan mezunlarından biri. DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin çoğu 
etkinliğine verdiği destek sırasında bizleri, entelektüel kişiliğiyle de etkiledi. Şimdi de bu yazısı ile ‘devletin 
düşük maliyetli konut üreterek, konut sorununun çözümünde söz sahibi olması’ demek olan sosyal konut 
uygulaması hakkında genç KKTC’nin bir dönem kendisinin yürütücülüğündeki deneyimini aktarmakta; ve 
devlet adamı kimliğiyle örtüşen eleştirel bir bakışla bize, ‘Sosyal Konut’un resmi olmayan tarihinden bir 
kesit sunmaktadır.

Konuk Yazar: Hakkı Atun

Artan dünya nüfusunun konut ihtiyacını kar� ılamak i� in devlet eliyle sosyal konut yapımı hükümetlerin 
temel politikalarından bir tanesidir. Nitekim bizde de böyle olmu� tur. Daha 1974 Barı�  Harekatı’nın 
üzerinden dört yıl ge� meden, 23/78 Sayılı Sosyal Konut Yasası Yasama Meclisimizden ge� irilerek bu 
yönde adımlar atılmaya ba� lanmı� tır. Yasada öngörülen ama� :

“Kıbrıs Türk Federe Devleti bölgesinde ikamet edip kendisinin eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının 
oturmaya elverişli bir konutu olmayan dar ve orta gelirli Türk yurttaşlarını sağlık koşullarına uygun 
sağlam ve ucuz birer konut sahibi yapmaktır.”

Daha dört ya� ında iken gen�  devletimiz böylesine � ağda�  bir adım atmı� tır. Hatta Bakanlar Kurulunda 
bazı bakanlar elimizde hala Rum’dan kalan bo�  evler olduğu gerek� esiyle, yasanın ge� mesine itiraz 
etmi� lerdi. Daha da ileri giderek kredili ve aylık taksit ödeme usulüyle in� a edilip satılacak sosyal 
konut sahiplerinin aylık ödemelere uymayacaklarını ileri sürmü� lerdi.

Resim 1: Standart evler/ Küçük Kaymaklı
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Yasa bu konuda projelendirme ve uygulama yetkisini sorumlusu olduğum İmar İskan ve Rehabilitasyon 
Bakanlığına vermi� ti. Uygulamacı birim de Şehir Planlama Dairesi Sosyal Konut Şubesi idi.

Bu alanda esasında Türk toplumu ve idaresi olarak deneyimsiz sayılmazdık. 20’nci yüzyılın ba� ında Vakıfla  
İdaresince in� a edilen Samanbah� e Mahallesi Projesiyle, ilk örnek hayata ge� irilmi�  ve ba� arılı olmu� tu. Arkasından 
İngiliz Sömürge İdaresi daha büyük � apta Kaymaklı Belediye evlerini, (Samanbah� e evlerinde kullanılan kerpi�  
malzeme ve bi� � ik nizama kar� ılık) sarı ta� tan sıra ve ikiz tip konutlardan olu� an bir mahalleyi in� a etti Aslında 
bu proje okulu, oyun sahaları ve kü� ük bir sosyal merkezi olan daha kapsamlı ve büyük bir uygulama idi. 1960’lı 
Cumhuriyet yıllarında da ikiz tip iş i evleri diye bilinen 15-20 konutluk kü� ük öl� ekli projeler Kıbrıs Cumhuriye�  
Planlama ve İskan Dairesi tarafından dar gelirli ailelere taksitle verilmek üzere in� a edildi. Memurlara da dü� ük 
faizli kredi vermek üzere Building Society bankası faaliyete ge� irildi. Bu da orta sınıf devlet memurlarını konut 
sahibi yapmakta ba� arılı bir yoldu.

21 Aralık 1963 olayları sonrasında, kendi kabuğuna � ekilmek zorunda bırakılan Türk toplumu, Türk Cemaat 
Meclisi � atısı altında örgütlenerek 103 köyden atılan 25-30 bin gö� menini iskan etmek zorunda kalmı� tı. 1964-70 
döneminde adanın her yerinde sayısı 3 bine varan � e� itli ti te ucuz evler (low cost housing) in� a edildi. Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bu proje hele Türk bölgelerine in� at malzemesinin uzun süre sokulamadığı 
dü� ünüldüğünde ba� lı ba� ına ve apayrı bir anlamı olan tarihi ve efsanevi bir � aba idi. Ada � apındaki bu uygulamalar 
i� inde, en büyük ve dikkat � ekici örnek Ortaköy’deki 2 bin 500 nüfuslu Gö� menköy’dü.

Sosyal Konut Yasasının uygulamaya konduğu 1978 Federe Devlet dönemine gelindiğinde i� te böylesine 
deneyim ge� irmi�  bir durumdaydık. Ayrıca gö� menlerin iskanı projesini ba� arı ile uygulayan bu ekip � imdi 
örgütlü bir devle� e siyasi yetki sahibi olmu� lardı. Dolayısıyla cesaretle bu Yasayı uygulayabilirlerdi.

Yazımızın bundan sonraki bölümünde i� te bu sosyal konut uygulamasını � e� itli yönlerden irdelemeye ve 
‘ortaya � ıkan sonu� lar itiba ıyla ne derecede ba� arılı olunmu� tur’ sorusunun yanıtını ortaya koymaya 
� alı� acağım.

Her ne kadar 3 bine yakın konut üretilm � se, ve bu sayıda aile Anayasamızın öngördüğü bi� imde birer konut 
sahibi olmu� sa da malesef bu konutların hi�  olmazsa bir kısmını dü� ük gelirli vatanda� a mal e�� emedik. 
Bu konutlardan daha � ok orta gelirli memur kesimi yararlanmı�  oldu.

Geriye dönüp sosyal konutları incelediğimizde sıra ve apartman tipinde in� a edilen bu konutların mimari 
tasarımı tatminkar ve ekonomik olmakla birlikte, vaziyet planları yani konutların araziye yerle� tirilmesi � ok 
daha ba� arılı olabilirdi. Kanaatimce vaziyet planı (site planning) � alı� maları yeterince olgunla� tırılamam � , 
monotonluğu kıran hareketli cepheler ve kendi i� inde kapalı (enclosed) i�  ve dı�  mekanlar elde edilememi� , 
u� lar � oğu zaman a� ık kalmı� , özetle fiziki ompozisyon yerli yerine oturmamı� tı .

Resim 2: Göçmen evleri/ Göçmenköy
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Konuyu in� aat yönetimi (construction management) olarak ele alırsak son derece ba� arısız olduğumuzu 
görürüz. Süre�  bir süre sonra yozla� maya ba� lamı� , ihalelere suistimal ve rü� vet girmi� ti. Ba� bakanlık 
dönemimde bizden önce yeterlilik belgesi aranmadan ihaleyi kazanan müteahhidin daha i� e ba� lamadan 
ihaleyi yürütemeyeceği anla� ılmı�  ihzarat olarak ödenmi�  olduğu bir miktar demiri � anti eden ka� ırmaya 
kalkı� mı�  ve neticede yüzlerce konutluk ihaleyi iptal etmek ve yeniden ihaleye � ıkıp 3 ayrı müteahhide 
vermek zorunda bırakılmı� tık. Bilahare i� in ehli müteahhitler ihaleyi zamanında ve tatminkar bi� imde 
tamamlamayı ba� armı� lardı.

Olayın mali yönetimine (financial management) geldiğimizde durum daha da vahimdi. Faizi devlet� e 
sübvanse edilen � ok dü� ük faizli kredi ile hak sahiplerine devredilen konutlarda finansman döner sermaye 
olarak i� letilemem � ti . Taksitler zamanında ödenmemi� , hesaplar muntazam tutulamamı�  ve i� inden 
� ıkılmaz hale gelmi� ti . Faizlerin � ok yüksek olduğu o dönemde Suudi Kalkınma Fonundan sağlanan 13 
milyon Dolarlık finansman da aman i� inde eriyip gitmi� ti .

Sosyal konutların bugünkü durumlarına gelince i� lerine mal sahiplerinin girmesinden sonra uğradığı fiziki
deği� imler yaratılan bu sosyal konut � evrelerini neredeyse tanınmaz hale getirm � ti . Yasanın öngördüğü 
disiplin kuralları kısa zamanda � iğnenmeye ba� lanmı� , belediyelerce imar kontrol yönünden tam bir 
sorumsuzluk sergilenmi� , 1965-70 yılları arasında özellikle Gö� menköy’de ba� layan geli� i güzel ilaveler, 
yeni sosyal konutlarda da devam etmi�  böylece cephelerde tam bir yozla� ma ortaya � ıkmı�  genel sosyal 
konut karakteri kaybolmu� tur. Sosyal konut konseptinin en önemli karakteristiği olan tasarım ve görüntü 

Resim 3: Sosyal konutlar/ Metropol yolu

Resim 4: Sosyal Konutlar
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bütünlüğü, önce garaj ilaveleri ile sonra da kaldırımdan sonra bo�  kalması gereken 10 ayaklık alan i� ine 
ta� an oda ilaveleriyle � irkin ve anlamsız bir kent peyzajı yaratılm � tı .

Bunun a� edilecek ho�  görülecek bir tarafı olamaz. Sosyal Konut Yasaları dünyanın her yerinde kesinlikle 
genel cephe görünümünü bozacak ilaveleri yasaklar. Ancak bizde belediyelerin yetersiz ha� a hi�  denecek 
kontrolü ve umursamazlığı toplu konut yapmanın en önemli amacı ve hedefi olan inti amı ve görsel 
bütünlüğü ortadan kaldırmı� tı . Belli ki 3 bin konut üretmenin ve bir konuta sahip olmanın verdiği huzur 
dı� ında kentlerimizde inti am (order) ve estetik kalite henüz gündemde değildir ve kültürümüzde yer 
etmeye ba� lamamı� tı . Kanaatimce bu hi� te i�  a� ıcı olmayan durumdan vatanda� tan � ok, siyasi irade sahibi 
yöneticilerimiz sorumlu tutulmalıdı .

Notlar:
Çizimler/ Resimler Kaynak: Ge� mi� ten Kapalı yerle� keler örnekleri: http:// ww.ustunalsac.com/?page_id=854&lang=en
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Geleneksel Kıbrıs Konutu’nda Mekan, Zaman ve Yaşa
Hıfsiye Pulhan, Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 12, 01 Ağustos 2010)

Geleneksel konut mekanları, günün, yılın, ve hatta insan ömrünün farklı zamanlarında yaşanır, kullanılır ve 
bunun için biçimlenir. Ve ‘Anlam’: Mekan, Zaman ve Yaşam arasındaki bu tutarlı ilişkideortaya çıkar. Hıfsiye 
Pulhan’ın bu yazısı Geleneksel Kıbrıs Kent Konutu’nun anlamı üzerine güçlü bir anlama ve hatırlama ortamı 
oluşturuyor. Geri planındaki yoğun bilimsel birikime rağmen kullanılan gündelik ve şiirsel dilin de yardımıyla, 
en güzel ev hikayelerinin yaşandığı çocukluk günlerinize dönmek işten değil... Türkan Ulusu Uraz

Bugün, Geleneksel Kıbrıs Kent konutu olarak tanımladığımız eskilerin tabiri ile “konak”lardaki ya� amdan ve bu 
ya� amın � ekillendirdiği mekanlardan bahsedeceğiz. O konaklar ki, Akdeniz coğrafyasının tesiri altında kalmı� , 
Latin kalıntıları üzerine in� a edilmi� , Osmanlı Türk ya� ama bi� imi ile � ekillenmi�  ve ada halkı tarafından ortak 
kabul görmü� . Bir sentez olarak yorumlanabilecek bu konut tipi  yüzyıllar boyu uygulanmı� , kırsal kesime etki 
etmi�  ve etkilenmi� , İngiliz Koloni Dönemi’nin � ehircilik yakla� ımları ile deği� mi�  ve en sonunda yerini ‘modern 
konuta’ bırakıp evrimini tamamlarken, toplumsal yapının, ya� ama bi� iminin ve kültürel etkile� imin bir göstergesi 
olarak da günümüze gelebilmi� ti .

Resim 1: Geleneksel Kent Konutu, Lefkoşa

Resim 2: Yüzyıl başında, Geleneksel Kıbrıs Kent 
Konutlarından oluşan bir sokak manzarası, 

Lefkoşa. (Photograf: Theodoulos N. Toufexis, 
(Stavros G. Lazarides (Ed), Resim 3: Yüzyıl başında, Geleneksel Kıbrıs Kent Konutlarından oluşan bir 

sokak manzarası, Lefkoşa. (Photograf: Theodoulos N. Toufexis, (Stavros G. 
Lazarides (Ed), Theodoulos N. Toufexis
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16. Yüzyılın son � eyreğinde, yeni bir idare bi� iminin yanısıra, yeni bir ya� ama kültürü ve de bina yapım geleneği 
ile ada tanı� mı� tı. Öyle bir yapım geleneği ki, asırlar boyu adada gerek Rum, gerek Ermeni, gerekse Türk yapıcı 
ustaları tarafından Türk� e isimleri ile bilinip uygulanacaktı. Yüzyıllar boyunca devam eden etkile� imin bir par� ası 
olacak bu durum aslında, birarada ya� amayı ba� armı�  toplumların ortak ya� ama bi� imleri, değer yargıları 
ve tercihlerinin de somut bir göstergesiydi. İmti azlı Rum Dragomanı, zengin Yahudi tüccarı, varlıklı Ermeni 
kuyumcusu da, yüksek rütbeli Türk Pa� ası gibi Osmanlı gelenek ve göreneklerinden etkilenen bir ya� am sürmü�  
ve bu ya� amın � ekillendirdiği kent konutunda ya� amı� tı  

Geni�  aile yapısında, aynı � atı altında, anne, baba ve � ocukların yanısıra büyükanne, büyükbaba ve 
genellikle yakın aile fertleri ile birlikte ya� anılırken, ku� aklar arasında dayanı� ma ba� arılmı� tı. Hayata 
yeni atılan gence, her türlü destek sağlanırken, yeti� mi�  evlat da ilerleyen yıllarda ya� lı ebeveyinlerinin 
yanında, onlara bakmı� tı. Kü� ük � ocuklar ise, büyüklere kar� ı saygılı olmayı ve bu dayanı� ma ortamında, 
kendi ki� iliklerini bulmayı deneyimlemi� lerdi. Genellikle aynı mahallede ve aynı evde doğup büyüyen 
ve hatta ya� amını aynı evde noktalayan bir ki� i i� in ev, babadan devralınıp, evlada devredilecek bir 
aile yadigarı, nesiller arasında bir köprü idi. Öte yandan, adada, � ok e� lilik ender görüldüğünden, 
harem ve selamlık gibi ayrım pek gerekmemi� ; devrin ya� ama bi� iminde, ihtiya�  duyulan yabancı/
evhalkı ayrımı daha ziyade ba� odanın varlığı ile sağlanıp ayrı bir selamlık kısmı ortaya � ıkmamı� tı. 
Odaların yanında, geleneksel Kıbrıs Kent konutunda, sündürme ve havlı (bah� e) diğer önemli iki 
mekan birimidir. Odaların herbiri, tek ba� ına birer ev gibi � alı� abilecek nitelikte organize edilmi� ti; o 
nedenle olsa gerek, bugün hala daha, odalara “ev” diyen ya� lılarımızı görmek mümkündür. Gusulhane 
(banyo) ve sedirin yanısıra, yüklük (duvar dolabı) ve raf gibi sabit elemanlar depolama, kimi zaman 
da sergilemeye yarıyordu. Sedirin odanın � eperlerinde duvar boyunca yer alması ve orta kısmın bo�  
bırakılıp sabit elemanlarla doldurulmayı� ı ile, yatma, oturma, yemek yeme, vbg. aktiviteler günün 
farklı zamanlarında aynı mekanda yapılabiliyordu. Genellikle iki katlı olan kent evinde, bu � ekilde 
organize edilmi�  odalar üst katta yeralırken, gündelik i� lerin yapıldığı yer, iklimin de gerektirdiği 
� ekilde, havlı ve havlı ile direk ili� kili olan sündürme idi.

Sündürme, odalar önünde yeralan bir sokak gibiydi. Üst katta, tüm bina boyunca uzayan geni�  ve ferah 
havlıya bakan bir veranda, giri�  katında ise havlıya bağlantıyı sağlayan bir ge� i�  mekanı idi. Sündürme 
sayesinde, sokak tarafında ‘kapalı ve i� e dönük’ kent konutu, havlıya bakan tarafında ‘bo� luklu ve 
dı� a dönük’ bir karakter kazanmı� tı. Kalabalık, gürültülü, lo� , kamusal sokaktan sakin, huzur veren, 
aydınlık mahrem havlıya ve odalara sündürme ile ula� ılırdı. Konuta giri�  buradan sağlanırken, uzayan 
sündürmenin diğer kısımlarında kom� ular ağırlanır, aile bireyleri ile bulu� ulur, hep birlikte günlük 
i� ler yapılırdı. Bu nedenlerle, sündürme sadece odaları birbirine bağlayan dar bir dola� ım alanı değil, 
odalar önünde yarı a� ık mekan veya odalar arasında i�  mekan konumundaydı.

Gerek iklim � artları, gerekse i� e dönük aile ya� antısı, her kent konutunda kü� ük ya da büyük bir havlıyı 
gerektirmi� ti. Yüksek duvarlarla sarılmı�  havlı, günlük i� lerin yapıldığı, � ocukların oynadığı, kom� uluk 
ili� kilerinin sürdürüldüğü, düğünlerin yapıldığı sosyal bir mekandı. Burada, yasemin gibi kokulu 
bitkiler, portokal, hurma gibi meyve ağa� larının yanında, havuz, � adırvan, fıskiye ve kuyu gibi deği� ik 
su elemanları bulunurdu. Akdeniz güne� inin kavurduğu sıcak sokaktan, püfür püfür esen bir boğaz gibi 
i� eri � eken sündürme aracılığı ile ye� illikler i� erisindeki gölgeli, serin havlıya ula� mak insana ‘cennete 
gelmi� ’ hissi verir � oğu zaman. Dar ve kıvrımlı sokaklardan sonra, böylesi bir mekana girmek inanılmaz 
bir süprizdir!

Şimdi, ne olur kalkın ve bir kent konutumuzu ziyaret edin. Kültürel değerinin yanında, bizlere sunulan 
iklimsel konforun, görsel � ölenin ve ruhsal huzurun bu ortamlarda tadına varın. Malesef bizim 
olan bir� ok � eyin kıymetini bilemediğimiz gibi, bu değerlerimizi de gün ge� tik� e yitiriyor yahut da 
ba� kalarının bu keyfi sürmesine gıpta ile bakıyoruz! Neden, Karaman (Karmi) Köyü’ndeki konutlar
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bir� oğumuz i� in cazip de ken� e, her� eye yakın, � ağda�  kullanıma kolaylıkla uyarlanabilecek bir kent 
konutu değil? Sonu� ta, bu konutların korunup ya� atılmasını da sağl yacak böylesi bir ‘sahiplenme’, 
bizlere de sunulmu�  sosyolojik, psikolojik ve de ekonomik bir nime�� . İ� inde sürekli ya� ayan, kültürel 
değerini bilen, sunduğu imkanların farkında ve onları geleceğe ta� ıyabilecek zihniye� e aileler ile bu 
konutların ger� ekten korunacağına inanmaktayız. Aksi takti de, ka�  geleneksel kent konutumuzu daha sırf 
ya� atabilmek i� in müze, galeri veyahut da dernek binası yapabiliriz ki? 

Kaynakça
(1) H. Pulhan. “An Enclosed Court: A Conceptual Analysis of the Traditional Courtyard House in Cyprus”, 4th ISVS-
Internatıonal Seminar On ernacular Settleme ts, 14-17 Şubat, 2008, Ahmedabad.
(2) H. Pulhan, I. Numan. “The Traditional Urban House in Cyprus as Material Expression of Cultural Transformation”,
Journal of Design History, Vol.19, No.2, 2006, s.no. 105-119.
(3) H.  Pulhan, I. Numan. “The Transitional Space in the Traditional Urban Settleme t of Cyprus”, Journal of 
Architectural and Planning Research, Vol.22, No.2, s.no.160-178, 2005.
(4) H.  Pulhan, I. Numan. “Living Pa� erns and Spatial organization of the Traditional Cyprus Turkish House”, Open 
House International, ol. 26, No.1, Mart, 2001, s.no.34-41.
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De� i� en Hanehalkı Yapısı, Yeni Ya� am Biçimleri ve Konut (1)

Türkan Ulusu Uraz
 (Sayı 13, 15 Ağustos 2010)

Günümüz kentlerinde, konut kullanıcılarının demografik özellikleri hızla deği� mekte; özellikle son birka�  on 
yıldır � ekirdek ailelere alternatif olarak ortaya � ıkan kü� ük hanehalklarının (2), nüfus i� indeki oranı giderek 
artmaktadır. Dünya genelinde 19. Yüzyılda, kırsaldan kente gö� le ba� layan geleneksel ailenin � özülü� ü ve 
� ekirdek ailenin ortaya � ıkı� ı; daha sonra 20. yüzyılın ikinci yarısında hızlanan � ekirdek ailenin � ökü� üyle 
birlikte alternatif hanehalkları olgusu daha da beli ginle� mi� ti .

Ara� tırmala , İstanbul’un ge� mi� te, bu anlamda � ok özel bir örnek olduğunu göstermektedir. 20. yüzyılın 
ba� ında müslüman hanelerin dağılımında yalnız ya� ayan ve aile olmayan hanelerin oranı olduk� a yüksekti . 
Ha� a 19. yüzyılda her mahallede bekar odalarının bulunduğu ve kente � alı� mak i� in gelen erkeklerin 
ailelerini de getirip yerle� ik düzene ge� inceye dek buralarda kaldığı bilinmektedir. O dönemlerde evlilik, 
ama� lanan bir ya� am bi� imi olarak tanımlandığından yalnız ya� am, yani kü� ük hanehalkı olma durumu 
bireyin hayat döngüsünde ge� ici bir dönem olarak algılanmaktadır. Ne var ki, evlilik eskiden beri toplumun 
empoze ettiğ bir ya� amsal projeyken bugün, ge� -modern zamanlarda, yalnız ya� am artık ki� isel bir tercih 
olarak ortaya � ıkmakta, bo� anmalar sonunda � ocukları ile hayatlarına devam eden tek ebeveynli ailelerin 
sayısı artmakta, ekonomik ko� ulların da etkisiyle gi�� � e daha fazla sayıda insan, aralarında evlilik ya da 
akrabalık bağı olmaksızın birlikte ya� ayabilmektedir. Bütün bunların yanısıra geleneksel aile ve ya� am 
bi� imindeki � ökü� le birlikte giderek daha fazla sayıda ya� lı, ve ha� a yoksul birey yalnız ya� amak durumunda 
kalmaktadır. Bunlar arasında marjinal ya� am tarzı olanlar, sanat� ılar ve bu nedenle alternatif hanehalkı 
kapsamına girenleri de saymak gerekir.

Politik sınırların da ortadan kalkmasıyla i�  hayatındaki hareketlilik artmı� ; gen�  profesyonellerin � alı� ma 
ama� lı ülke dı� ına ya da ba� ka kentlere gö�  etmesi; ve gen� lerin eğitim ama� lı kentler ve ülkeler arası 
hareketliliği prototip hanehalklarına alternati , kü� ük hanehalkları kavramının kapsamını geni� letmi�  ve 
� e� itlendirmi� ti . Dolayısıyla bu � e� itliliğin beslediği yeni ‘ya� am bi� imleri’, ve bunlara uygun farklı konut 
tiplerinin ortaya � ıkması ka� ınılmazdır. Bunun i� in önce prototip konut kavramı, ‘ya� ama alanı büyüklüğü 
ve mekansal örgütlenme’ bağlamında sorgulanmalı; konutun, ya� ama alanı olarak, hanehalkı büyüklüğüne 
göre daha kü� ük tasarlanması, yani ‘kü� ük konut’ � özümleri, uygulamaları ve bunları besleyecek 
ara� tırmaların er� ekle� tirilmesine önem erilmelidir.

Resim 1: Bir mimarlık öğrencisinin evinde toplu çalışma 
seanslarının birinden bir görüntü

Resim 2: Mutfak kısmında dahi çalışılabiliyor (bilgisayar 
hayatı fazlasıyla kolaylaştırmış)
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Kü� ük hanehalkı sayısındaki ar� � a rağmen kentlerimizde, özellikle yeni in� a edilen konutların oda 
sayılarının giderek arttığ gözlenmektedir. Kü� ük hanehalkları ise bu stoğun i� inde beklentilerini minimuma 
indirgeyerek ya� ayacakları bir yer bulma � abası i� indedirler. Çoğu kez gelir düzeylerinin prototip
hanehalklarına göre daha dü� ük olması beklenen bu grup i� in ya� am iyice zorla� maktadır. Bu nedenle, 
metropollerin merkezindeki “eski konutlar” bu grup tarafından yeniden ke� fedilmi� ; ve böyle bir talep 
kar� ısında yeniden onarım sürecine dahil olmu� lar, değerleri artmı� ; ara� tırmacıların ‘modern ya� amın 
izcileri’ olarak tanımladığı kü� ük hanehalkları daha � ok da sanat� ılar, akademisyenler tarafından tercih 
edilir hale gelmi� lerdir. Bu konutlar, hem kent merkezlerine yakınlıkları, hem de ‘konut ya� ama alanı’ 
büyüklükleri nedeniyle kü� ük hanehalklarının beklentilerine aslında � ok da uygundurlar.

Kü� ük hanehalkı sayısındaki ar� � a rağmen kentlerimizde, özellikle yeni in� a edilen konutların oda 
sayılarının giderek arttığ gözlenmektedir. Kü� ük hanehalkları ise bu stoğun i� inde beklentilerini minimuma 
indirgeyerek ya� ayacakları bir yer bulma � abası i� indedirler. Çoğu kez gelir düzeylerinin prototip
hanehalklarına göre daha dü� ük olması beklenen bu grup i� in ya� am iyice zorla� maktadır. Bu nedenle, 
metropollerin merkezindeki “eski konutlar” bu grup tarafından yeniden ke� fedilmi� ; ve böyle bir talep 
kar� ısında yeniden onarım sürecine dahil olmu� lar, değerleri artmı� ; ara� tırmacıların ‘modern ya� amın 
izcileri’ olarak tanımladığı kü� ük hanehalkları daha � ok da sanat� ılar, akademisyenler tarafından tercih 
edilir hale gelmi� lerdir. Bu konutlar, hem kent merkezlerine yakınlıkları, hem de ‘konut ya� ama alanı’ 
büyüklükleri nedeniyle kü� ük hanehalklarının beklentilerine aslında � ok da uygundurlar.

Resim 3: Orta: Mağusa Laguna’daki Deniz Yıldızı konut bloğu(çeşitli büyüklükteki 
konut brimlerini içeriyor

Resim 4: Mağusa Salamis Yolu Sosyal Konut Blokları (Prototip hanehalkları için 
prototip konut birimleri)
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Görülmektedir ki sorun genelde, hanehalkı ya� amının mekana yansımasının konut üzerinden 
tektipl � mesidir. Prototip hanehalkına yönelik tasarımlarda � ekirdek ailenin mahremiyeti ön plandadır. 
Buna kar� ın, kü� ük hanehalkları (yalnız ya� ayanlar, payla� anlar, tek ebeveynli aileler) konut mekanı 
kullanımına ve bağlı olarak mahremiyet kavramına farklı dinamikler getirirle . Yalnız ya� ayan biri konutun 
tüm mekanlarını � ok i� levli (tek mekan) olarak kullanma eğilimi i� inde olabilecekken, payla� anlar i� in konut 
daha ayrı� mı�  mahremiyet ve sosyalle� me alanları sunmalıdır. Farklı hanehalkları konuta farklı anlamlar 
yüklerler. Kü� ük hanehalklarının kendi i� indeki � e� itliliğine bağlı olarak, tasarlanacak ‘kü� ük konutlar’ın 
aslında prototip hanehalkları i� in tasarlanan konutlardan ‘ya� ama alanı büyüklüğü ve mekansal örgütlenme’ 
bakımından daha geni�  bir � e� itlilik i� ermesi de ka� ınılmazdır.

Bugün, hemen her coğrafyada hanehalkları benzer � ekilde � e� itlense de buna demografik yapıdaki yerel 
ve bazı özel dinamiklerin de katkısı olabileceği unutulmamalıdır. Bu a� ıdan KKTC’ye özgü ko� ullar, üzerinde 
durulmaya değerdir. Bölgedeki en geli� mi�  yüksek eğitim sektörüne sahip olmasıyla orantılı olarak öğrenci 
hareketliliği, yerel ve uluslararası öl� ekte giderek artmı� tı . Yakın coğrafyadaki ülkelerden Kuzey Kıbrıs’a 
üniversite eğitimi almak i� in gelen öğrenciler tek ba� larına kalabildikleri gibi evlerini arkada� ları, karde� leri 
veya özel arkada� ları ile payla� makta ha� a sürekli gelip giden ebeveynler bu hanehalkı yapısını daha 
da deği� ken kılmaktadır. Dolayısıyla kü� ük hanehalkı profili, bu deği� ken yapıya ve kültürel orjine bağlı 
olarak � e� itlenmekte; ancak üniversite bölgelerinde, bu demografik deği� ime yanıt verecek yeni konutlar, 
kullanım alanı olarak uygun büyüklük ve � e� itlilik gösterse de mekansal organizasyon bakımından ne yazık 
ki yeterli olgunluk ve esnekliğe sahip değildir. 

Çoğu kez kü� ük konut, her mekanın göreceli olarak kü� ültülmesi ve yatak odaları sayısının azaltılması olarak 
algılanmaktadır. Gazimağusa’da yapılan gözlemlerde a� ık mu� aklı ya� ama mekanı ve ondan koridorla ayrılan 
yatak odaları grubu � eklinde geli� en, prototip hanehalkına yönelik mekansal organizasyonun, kü� ük konut 
söz konusu olduğunda da � ok deği� mediği ortaya � ıkmı� tı . Kü� ük hanehalkına yönelik konut piyasasında 
hala a� ık mu� aklı ya� ama mekanından bir koridorla ayrılan; bir ya da iki yatak odalı konut � özümlerinin 
tek kalan, ya da konutu payla� an öğrencilerin gereksinmeleri i� in uygun olduğu dü� ünülmektedir. Oysa 
ki öğrencilerin � oğu, kısıtlı büt� eleri nedeniyle dı� arıya dönük bir ya� am sürmekten � ok okul dı� ındaki 
hayatlarının büyük kısmını evlerinde; aynı kültürel orjine sahip olan diğerleriyle birlikte ge� irirler. Grup 
halinde � alı� ma ve yemek hazırlama öğrenci ya� am bi� iminin önemli bir özelliğidir. Bu nedenle ayrı� ma 
gereksinimi ve potansiyeli olan mekanların yanısıra gereğinde birle� erek büyüyebilen mekansal düzenlerin 
olu� turulması; � ok ama� lı sabit mobilyalar ve esnek kullanımlı mekansal ni� ler yanında depolama 
imkanlarının da gözden ka� ırılmaması gerekmektedir. Bütün bunlar konutun hanehalkı yapısındaki ge� icilik 
karakterine daha uygun olmasına yardımcı olurken, onun kullanıcısı tarafından daha da benimsenmesini; 
‘yer/yuva’ olma potansiyelini artı acak; sonu� ta konuta bağlı bir memnuniyet geli� mesi de desteklenmi�  
olacaktı . Aslında kü� ük konut, her konut gibi ha� a belki biraz daha fazla ‘özgün, tutkulu ve iddialı’ bir 
tasarım gerektirme tedir.

Kaynakça
Uraz, U. T., Gulmez, Ü. N., (2006) ‘Impact of Small Households on Housing Design’, 19. IAPS International Conference, 
Joint Internatio al Symposium IAPS - CSBE Appropriate Home: Can We Design Appropriate Residential Environments?, 
September 9-16, Alexandria , pp: 75-86.

Not 
Bu yazı, büyük öl� üde a� ağıda künyesi yeralan, uluslar arası bir konferansta sunulmu�  ve konferans kitap� ığında 
yayınlanmı�  bildiri üzerine temellendirilmi� ti . (2) Hanehalkı: Şehircilik, planlama, istati tik ve sosyal bilimler alanında 
yaygın olarak kullanılan bu terimdir. ‘Bir hanede yani evde ya� ayan insan sayısı’nı gösterir. Bir ba� ka tanımlamaya 
göre: ‘Aralarında aile bağı bulunsun veya bulunmasın aynı evde ya� ayan, gelir ve giderlerini ayırmayan, ve konutun 
yönetimine katılan bir, yada birka�  ki� iden olu� an topluluk’ olarak tanımlanır. Mimarlık, konut ve tasarımı konularında 
da olduk� a sık kullanılmaktadır.
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Bir Varmı� , Bir Yokmu� … Bir Kerpiç Eski Evle, Bir de Yeni 
Betonarme Ev Varmı�

Nesil Bayti
(Sayı 14, 05 Eylül 2010)

"İç mimar Leyla Çınar, masalsı bir anlatımla kendi yaşam öyküsüden bir kesitini sunuyor bize. Bir ailenin ve 
bir kerpiç evin öyküsü bu. Anı ve nostaljiyle dolu". Türkan Ulusu Uraz

                                                                                                                    Konuk Yazar: Leyla Çınar

Bir varmı� , bir yokmu�  diye ba� layan bütün masalların her zaman bir kahramanı vardır. Bu kahraman bazı 
zaman gü� lü, zayıfın yanında; bazı zaman da gü� süz, ne yapacağını bilmeden � ıkmı� tır insanların kar� ısına. 
Biz biliriz ki bütün masal kahramanları her masalın sonunda zafer kazanır; fakat benim kahramanım 
zafer kazanacak mı bilmiyorum? Kim mi benim kahramanım? Eski köy evim. Onun hikayesi daha eskiye 
dayanmasına rağmen ailemin hikayesi onunla ba� lar.

Yıl 1975, aylardan Kasım. Annem ve babam; soğuk bir kı�  ayı Karadeniz’in ye� ilinden kopup sekiz � ocuklu bir aile 
olarak, o günkü adıyla Kıbrıs Türk Federe Devleti ne gelmi� . Diğer aileler gibi biz de, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 
bugünkü rektörlük binasında birka�  gün misafir edilmi� iz. Sonraları bir köy gösterilmi�  bize ve o köye doğru yola 
� ıkmı� ız. Köy, hemen yanı ba� ındaki beyaz al� ı ta� ı � ıkarılan ‘Al� ı Tepesi’nden almı�  adını: Akova. Ailem ya� anacak 
bir ev bir yuva i� in önce köyü güzelce dola� ıp, gezmi� ler. Betonarme iskelet sistemi yapılardan ziyade, ta�  ve 
kerpi�  malzemeyle yapılan yığma köy evleri ile kar� ıla� mı� lar. O yıllarda bu tür evler, köylerdeki yapıların önemli 
bir bölümünü olu� turuyormu� . Yeni bir yuva i� in dola� ıp, incelenen bir� ok ev arasından biri kucak a� mı�  aileme. 
Sava�  sonrası, sessizliğin gezdiği köyde sevin� le yerle� mi�  ailem iki katlı kerpi�  köy evine “İki katlı..., hem de geni�  
odaları var, i� eri girer girmez bir hol, aynı zamanda odalara ge� i�  yeri, sıcacık, i� inden üst kata � ıkan merdiven, 
yüksek duvarlarla � evrili geni�  bir avlusu, avluyu kaplayan iki üzüm asması, avlu i� erisinde asker gibi sıralanmı�  
banyo, tuvalet, kiler, mu� ak olan odalar ve ekmek yapılabilecek iki ta�  fırın. Kocaman bir bah� e, bir su kuyusu... 
daha ne olsun” demi� ler ve e� yası az bo�  yeri � ok bu eve yerle� mi� iz.

Gözümü a� tığım, ya� adığım, yuva diye benimsediğim bu eve kahramanım diyorum � imdi. Çünkü benim ve 
ailem i� in � ok kahramanlık yapmı� . Dile kolay on ki� iyi kucaklayıp sardı sarmaladı, kim bilir daha önce kimleri?

Resim 1: Kerpiç evin ön görünüşü

 

 

EK Bölüm III



261

Zamanla kucakladığı ki� ilerin kü� ükleri büyümü� , büyükleri de gitmi�  oldu. Büyüyen herkes kendisine yeni 
bir yer ararken o mahsunla� mı�  bizi izliyordu. Sonunda onu ne kadar benimsediğimizi, ve onu terketmenin 
imkansız olduğunu anladık. Yakınına yeni bir betonarme ev yaptık. Yeni moda adıyla villa. Şu an benim 
ya� amımın � oğu bu yeni evde ge� iyor ama eski köy evimi de yalnız bırakamıyorum. O da zaten biliyor bunu, 
ve bekler beni. Ailemizin e� yaları hala orada, orası bizim baba ocağımız.

Ge� en zamanı göz önüne alırsak eski evimizin zamana kar� ı direndiğini ve dimdik ayakta durmak i� in 
hâlâ mücadele ettiğin görürüm. Evveliyatını kesin olarak bilmemekle birlikte benzer yapılara dü� ülen 
tarihlerden yola � ıkarak 1950-1960 yılları arasında yapılmı�  olabileceği tahmin ediliyor. Bu duruma göre en 
az 60 yıldır ayakta; nefes alıyor ve bize nefes aldırıyor. İnsanın i� ine i� leyen ya� anmı� lığı ve mekanın ruhu, 
bizi ama en � ok da beni hep geri � ağırıyor. Şimdi eskisi ve yenisi arasındaki farkı � ok daha iyi görüyorum. 
Ya� anmı� lık elbe� eki bizi, o sevdiklerimizle ge� irdiğimiz anı yüklü mekanlara ve ge� mi� e götürüyor. Bu 
biraz da bizlerin duygusallığı; ama iki ev arasında daha dikkatli bakıldığında, herkesin de algılayabileceği, o 
kadar belirgin farklar var ki, kar� ıla� tırılı sa benim eski evim kazanır: Kesin.

O, fırtınal a kar� ı da � ok zafer kazandı; penceresinden güvercinler u� ururduk gökyüzüne, ya� amla öylesine 
uyumluydu ki; � imdi o halini daha da özlüyorum. Onunla birlikte � ocukluğumu özlüyorum; annemi, babamı 
özlüyorum, avlumuzdaki � ocuk seslerini, insan seslerini, kalabalığı özlüyorum. İkisi de iki katlı, birine eski, 
birine yeni diyorum ama hep eskiyi özlüyorum. Oysaki insanoğlu hep deği� ime ayak uydurmak gibi bir 
hevesle yeniyi tercih eder sanki � oğu zaman. Ama eski dediğim evim her � eyden önce kendini bana sanki 
canlı bir varlık olarak benimsetmi� . O kadar ana� tı ki kı� ın sıcacık tutuyordu, yazın hi�  bunaltmıyor, serin 
tutuyordu bizi. Çıkardık dı� arı, iki tarafı göz hizasında olan kerpi�  duvarla kapalı geni�  avlumuza. Ben, 
karde� im ve ablamla oyun oynarken, annem avluda eve dair günlük ev i� leriyle uğra� ırdı. O yıl nohut mu 
ekmi� tik, annem kı� lık yiyecek nohutlarımızı süzge� ten ge� irirdi, bazı günler ta�  fırında köy ekmeği yapardı, 
� ama� ırlarımızı yıkardı kazanlarla su kaynatarak... Bazen bah� esini beller, � apalar ekerdi. Babam ise � i� � ilik 
yapardı. Babamla birlikte ben de ara ara giderdim avlu i� erisinde olan ağılımıza. Su verip yemlerdik kü� ük 
ba�  hayvanlarımızı. Yaz aylarında, geceleri avluda bekleyen demir karyolanın üzerine atardık yataklarımızı. 
Karyolanın yetmediği yerde sıralardık hasır sandalyelerimizi yan yana, kar� ı kar� ıya ve atardık sandalyeler 
üstüne bir ince yorgan, uzanırdık üstüne gökyüzünün altında. Öyle hemencecik uyumazdık, annem masal 
anlatı dı bize. Sonra yıldızları sayardık, kayan bir yıldız görünce bir dilek tutardık. Zaman zaman güvenli bir 
kucak, zaman zaman da macera ya� atı ordu bize. Hem hücremiz, hem dünyamız olmu� tu. “Benim evim,” 
der Georges Spyridaki, “ı� ık ge� irir, ama camdan değil. Yapısında gaza benzer bir � ey olmalı. Duvarları 
benim isteğime göre yoğunla� ır ya da seyrekle� ir. Bazen bu duvarları bedenime yapı� tırırım, bir zırh gibi... 
Bazen de bırakırım kendimi mekanları i� inde, sonsuz geni� leme özelliğine sahip o mekanda yayılır”.

Resim 2: Kerpiç evin iç mekan merdiveni   Resim 3: Yeni evin ön görünüşü
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Evet Spyridaki’nin evi; benim kerpi�  evim gibi soluk alıyor. Bir zırhlı giysi gibi hâlâ bedeni sarıyor. Ayrıca 
sonsuza kadar da geni� leyip büyüyebiliyor. Yeni evde, kerpi�  evimde olduğu gibi tek bir mekandan dağılım 
yok, koridorla bir mekandan diğer mekanlara ge� iyorum. Kerpi�  ev, yeni eve oranla daha nazlı, tavan 
ah� ap mertek ve kamı� larla örtülü olduğu i� in sürekli temizlik ve bakım isti or. Eski evim yeniye göre belki 
gösteri� siz, dayanıklı olduğu izlenimini de vermiyor ama kocaman bir yüreği var. Kı� ın bedenimi sımsıkı 
saran, yazın ruhuma serinlikler katan kerpi�  yuvam özellikle son aylarda 50 dereceye ula� an sıcaklığa kar� ı 
� ok diren� li ve � ok serin bir i�  mekana sahip. Oysaki yeni evde sabaha kar� ı güne� in sıcaklığını yüzümde 
hissediyorum, perde mi a� ık kalmı�  derken güne� in gizlice i� eri girdiğini görüyorum. Gün boyu sıcaklığı 
iliklerine kadar � ekiyor ak� am olunca da evin i� ine kusuyor ve evin i� i fırına dönüyor. Kerpi�  evimizin bah� e 
duvarları bizi sokakla olduğu gibi, kom� u evlerle de ayırıyor, mahremiyeti sağlıyor; fakat yeni evimde fazla 
yüksek olmayan bah� e duvarları üstündeki parmaklık sadece fizi sel bir e� ik, görsel mahremiyet yaratmıyor. 
Ayrıca kerpi�  evin planının tekrar eden modüllerden olu� ması, ihti a�  doğduğunda uygun eklemeler 
yapılmasına fı sat veriyor, ama yenisi bitmi�  ve tamamlanmı�  sanki, eklemeye müsait değil, yapılsa sırıtı .

Yeni, yenilik ve moda bütün ya� amımıza hükmediyor. Yeni bir � eye yönelirken, eskiden kopuveriyoruz 
hemen. Ben de böyle bir niyetle yeni ev edindim  ama eski ve yeni arasındaki farkı e�  zamanlı kullanımlarda 
ya� ayarak gördüm ve � imdi kendime soruyorum: Böylesi sağlıklı kerpi�  bir evde ya� ama imkanı bulabilecek 
miyiz bir daha? Kerpi� in insana, aileye dolayısıyla topluma ne kattğını bilebilecek miyim? Ko� ullar ve 
fı satlar � er� evesinde kerpi� ten yapılanın en sağlıklı ve en kullanı� lı olduğu bir ger� ek. Bunu unutmamalı 
ve bu malzemeyle modern ya� ama uyarlanabilecek ya� am � evrelerini ger� ekle� ti ebilmeliyiz. Yapmalıyız 
ve masal kahramanlarımızı ya� atmalıyız ki, masalımız hi�  unutulmasın.
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Ondört Yıl Sonra….Zeytin � açları, Sevdalar…..ve Mimari
 Türkan Ulusu Uraz, Nesil Bayti

(Sayı 15, 23 Ekim 2010)

Sınır ve engel tanımayan vahşi yapılaşmanın doğal çevreyi nasıl yok ettiği aslında çoğu kez gözden kaçıyor. 
Bu konuyabir doğa sevdalısı olan Nesil Baytin, son derece şiirsel anlatımıyla, bir kez daha dikkat çekiyor. 
Ada’nın en vefalı yeşili zeytin ağaçları üzerinden güçlü mecazlar içeren bu yazıyı edebiyat düşkünlerinin de 
kaçırmaması öneriyoruz. Türkan Ulusu Uraz 

12 Ekim 1997 de, Kıbrıs adasını ilk kez gördüm, yükseklerden, u� aktan… ve ilk kez ayak bastım. 13 Ekim’ de 
de, DAÜ’nün ve Mimarlık Fakültesi’nin kapısından ilk kez girdim.Ve her ikisiyle de sevdamız böyle ba� ladı…

Zeytin ağacını daha önceden de görmü� tüm elbet, ama ‘Kıbrıs adası’nda zeytin ağacı’ toprağa daha mı bir 
tutkun bilmiyorum; onunla toprak arasındaki inanılmaz sevdayı da, doyasıya, burada ilk kez anladım.

Sevdaların bitmesi beklenir her nedense; bitmezse de, kesilir, koparılır, hoyrat� a. Tıpkı, önceleri hep cılız 
kalacakmı� casına narin görünüp, toprak ona bağrında güven verdik� e serpilip, gü� lü ama kıvrımlarıyla zarif gövdeleri 
ve en güzel meyveleriyle hep insan dostu olmu�  zeytin a a� larının toprağın bağrından zorla � ıkarılmaları gibi.

Buna da, ilk kez, bu adada � ahit oldum: Dünyanın, gizli-gizemli kalmı� , en güzel koylarından birinde, 
yapılacağı yere ne öl� ek, ne ama� , ne mimari olarak hi� bir � ekilde yakı� amayacak devasa bir taklit-binaya 
yer a� mak i� in, doğanın bağrından � � kıran koca zeytin ağa� ları, onları dikenlerin gözya� ları arasında, ne 
yaptığının arkında olmayan- yalnızca umarsız emirlere uyan makinalar tarafından opraktan koparıldı.

Gazimağusa, ilk gözağrım. ‘ESKİ KENT’ i dünyadaki sayılı benzerleri arasında, hala ya� anan bir � evre olması 
nedeniyle, � ok ender ve değerli bir örnek olu� turuyor. Biz bunun farkında olmasak da, ya da bu ger� eğe 
sırtımızı dönm yi yeğlesek de.

Ondört yıl önce, DAÜ nün bana lojman olarak verdiği apartman, kentin en yüksek binasıydı. Kampüsün 
hemen yanındaki sosyal konutlar ise, biribirinin aynı birimlerden olu� an konut yerle� melerinin ilk örneği. 
Sonraları,üniversiteye gelen öğrencilerin konut gereksinmesinin kar� ılanması i� in, okula yakın bölgelerden 
ba� layarak, yeni apartmanlar yapıldı, yeni sokaklar olu� tu, o sokaklarda yine yeni apartmanlar yapıldı. 
Altyapının yeterli olup olmadığı, hızla yükselen ve sayıları � oğalan bu tür yapıların yazın ‘cankurtaran’ rüzgarını 
kesip kesmediği, ne tür estetik kaygılar ta� ıdığı, gelecekteki Gazimağusa kentini nasıl � ekillendireceği vbg. 
konular, giderek daha fazla rant elde etme kaygı ve � abalarına yenik dü� tü, hi� bir zaman gereken dikkati
ve özeni görmedi. Kentin iki ana ul � ım aksından Salamis Yolu giderek, zemin katlarının mağaza/kafe vbg. 

Resim 1: Binaların gölgesinde zeytin ağaçları Resim 2: Zeytin Ağacı (fotoğraf: Beril Özmen Mayer)
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i� levlere yönelik kullanılması i� in daha da yüksek binalarla donandı. Öğrencilerin haklı isteklerinin aksine 
ve Batı ülkelerindeki benzer ‘Üniversite Kentleri’ örneklerinin tersine, bisiklet ve yayaya a� ık yürüyü�  yolları 
olu� turulmadı, motorlu özel ara�  kullanımı yaygınla� tı

DAÜ kampüsü, kentinyegane yaygın ye� illik/� i� eklik alanı olarak kaldı. Kentinher metrekaresinin apartmanlarla 
kaplanmasına bahane olan büyük öğrenci nüfusu, her nedense, bir türlü organize ve peyzaj ilkelerine dayalı 
olarak geli� tirilm �  ve bu gen�  insan topluluğunun yanısıra, her ya� tan insan i� in sporti , sosyal, kültürel ve 
bo�  zaman aktivi elerine olanak sağlayacak kentsel ye� il alanların olu� turulmasını sağlayamadı. Daha da 
ötesi, doğanın bu kente hediye ettiğ ‘Göl alanı ’ bile, bazı değerli meslekta� larımın yoğun uğra�  ve proje 
desteklerine kar� ın, ağa� lar kesilerek parsellenme � abalarına hedef oldu. Kent, bu � ekilde, önce kuzeye sonra 
batı a doğru geni� lemeye ba� ladı. İkinci derece deprem ku� ağında yer aldığı bilinen Kıbrıs adası’nda, yakın 
ge� mi� te bataklık olan batıda i alanlar, hemen tamamının ta� ıyıcı sisteminde depreme ve zemin durumu 
nedeniyle ka� ınılmaz olan neme kar� ı hi� bir önlem alınmamı� , özel bah� eli, ayrık ya da yarı-ayrık villa tipind  
konutlarla doldu. Mimari hi� bir özelliğe sahip olmayan, daha da ötesi ülkenin iklimsel özellikleri hi�  dikkate 
alınmadan yapıldığı i� in, cepheleri sonradan takılan klima motorlarından, neredeyse, görünmez hale gelen, 
hepsi biribirinin kopyası konutlar. Çi� ekler ve tek tük ağa� lar, konutların bah� elerinde. Çocuklarımız, ne yazıktı  
ki, rahat ve hızlı hareket etmesi i� in asfalt yollar yapılmı�  arabalarımız kadar özgürlüğe sahip değiller; onların 
yuvarlanacak, takla atacak ya da uzanıp kitap okuyacak � imlik, ağa� lık alanları, nilüfer � i� eklerinin sessiz ama 
muhte� em estetiğin  � ahit olacak havuzları, i� indeki kırmızı balıkları besleme zevkini öğrenecek gölcükleri 
yok. Ama futbol oynayacak asfalt caddeleri var!

Gazimağusa-Lefk � a karayolunun her iki yanı benzer manzaralar sunuyor: Kırsal/tarımsal alanların orta 
yerinde bir apartman topluluğu veya up uzun cepheli, bu ekonomik kriz yıllarında kime/nasıl hizmet vereceği 
belli olmayan ‘ Alı� veri�  merkezi’ niyetli, uzun süredir yapım halinde olan ve yatırımı zaman ge� ti � e değer 
kaybeden bir bina; devlet tarafından tahsis edilen arsalar üzerinde, kullanıcıların kendi olanak, beğeni ve 
bilgi düzeylerine bağlı olarak, a� amalar halinde yaptıkları/ aptı dıkları, bu nedenle de ne biribirleri ne de 
bulundukları � evre ile hi� bir organik bağın olu� amadığı, az katlı ama � atılarında bırakılan filizle den ileride 
� ok katlı apartman yapılarına dönü� ebileceği belli olan konutlar. Ülkenin tümünde plansız, programsız 
ÜREYEN (‘Geli� en’ diyemiyeceğim, � ünkü bu GELİŞME DEĞİL) yapma/yapılı � evrenin akla ve mimariye 
zarar veren bir yansıması.

Girne’ye, bu mevsimde, dağ yolundan gelirken, denizle yol arasında yer alan zeytinliklerin, batı güne� inin 
altında parlayan ye� ilinden gözüm kama� ır, ilerideki denizin mavisi gözümü dinlerdirirdi. Yol kenarındaki 
tek tük, adaya has mimarinin en zarif özelliklerine sahip konutlar, � evrelerindeki ye� il ve maviyle öylesine 
bir bütünlük sergilerdi ki, ‘i� te, bu Kıbrıs’ dedirti di. Şimdi öyle mi ya? Ha Kıbrıs, ha ba� ka-herhangi bir yer: 
Zeytinlikle , � oğu gitmi� , azı, yerlerini alan apatman blokları arasında lekecikler halinde kalmı� ; denizle 
insan gözünün, uzaktan da olsa, tanı� ıklığının, dostluğunun arasına girmi�  binalar biribirleriyle de barı� ık 
değil, hi� biri diğeriyle uyum ve ge� inme gayretinde olmayan, herbiri de - asla mimari olmayan-ba� ka 
dilleri geveleyip duruyor. Be� parmak dağları, Girne’nin olduğu kadar Kuzey Kıbrıs’ın da sembolü. Ha� metli 
ama narin silueti ile ürkütücü olmaktan uzak. İnsanın tüylerini esas diken diken eden, eteklerinde, onun 
sergilediği doğal esteti e ve bilinen tüm mimari tasarım ilkelerine kar� ın, insanoğlunun bütün bu değerlere 
inanılmaz yabancılığı/dü� manlığının simgesi gibi duran apartmanlar.

Ayak bası� ımın ondördüncü yıldönümünde-mimarlık ha� asının hemen ardından, isterdim ki BU GÜZEL ÜLKENİN, 
sevdalandığım kendi özgün mimari ilke ve değerlerinin, � ağda�  malzeme, teknik ve dü� üncelerle harmanlanması 
ile olu� mu�  ÖZGÜR VE ÖRNEK MİMARİSİNİ anlatayım. İSTERDİM Kİ MUTLULUK DUYAYIM, MUTLU EDEYİM. 

Sanki ZEYTİN AĞACI, SEVDALISI TOPRAKTAN HİÇ KOPARILMAMIŞ gibi. Ama…

ÜZGÜNÜM...
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Esnek Konut Yakla� ımının Geri Planı
(Sayı 16, 21 Kasım 2010)

Konuk Yazar: Nicholas Wilkinson

Çeviri: Resmiye Alpar Atun

Nicholas Wilkinson, konut konusunda çalışan çoğu araştırmacının bildiği bir isim,  prestijli bir derginin 
baş editorü, ve uzun zamandır DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü kadrosunda önemli katkıları 
olan bir uzman. Bu sayıda, bize konut konusunun kuramsal olarak en dikkat çekici konularından biri, ama 
uygulamada ne yazık ki çok yaygın olmayan bir konuda esnek konutlar üzerine bir tanıtım yazısı sunmakta 
ve dünyada ortaya çıkan ’değişim’ olgusuna, söylemine ve paralel olarak mimaride buna verilen cevabın 
bir değerlendirmesini yapımaktadır.  Nicholas Wilkinson’ın sözlerinden önce, aşağıdaki kısım konuya giriş 
adına bir ön bilgiyi içermektedir. 

1960’lı yıllarda dünyada genel anlamda bir sarsılma ve  buna kar� ı reaksiyonlar ya� anırken, mimarlık, yapısı 
gereği en zor etkilenen disiplinlerden biri olmasına rağmen bu sürecin odağında yer alır; ancak ger� ek 
anlamda bir yanıt vermesi  daha da uzun vadede olur. Toplumsal deği� im/dönü� üm/özgürlük söylemi ile 
birlikte � ekillenen yeni süre� , bununla birlikte ortaya � ıkan tar� � malarla bir dönemin bi� � i, mimaride, 
kullanıcı ihti a� larına göre deği� en dönü� en konut(open building) fikrini, ve bununla birlikte kullanıcı odaklı 
deği� en ya� am tarzlarına uyum sağlayan ‘insan’ odaklı yakla� ımlarla ilgili tar� � maları gündeme getiri .

Mevcut konut � özümlerine alternatif olarak, kullanıcının deği� ip dönü� en ihti a� ları doğrultusunda 
� ekillenebilen bir yapı  olarak ‘Esnek konut’  fikri tanımlanabilir.Teknik olarak yapı iki par� alı ele alınır.  Sabit 
par� aya ‘support’ , denilir; yani daha sonraki olası deği� im ve dönü� ümlere meydan verecek ‘taban  yapı’ 
olarak nitelendirilebilir. Diğer esnek kısım ise, ‘infill’ yani  dolgu’ diye adlandırıp, kullanıcı odaklı deği� im ve 
dönü� ümlere imkan sağlanır. 

Bu yeni yakla� ım insanların korkuları ve umutlarını tetikle  nitelikte bir� ok kesimden farklı tepkilere neden 
olur…Bazı kesimlerce tamamen Marksist söylem i� erisinde, kitlelere kendi istekleri doğrultusunda hareket 
etme özgürlüğü; kimilerince tamamen Kapitalist, her bireyin kendini yine sermayaye dayalı ifade etmesi 
anlamında insiyatif ullanması; bazıları ise bunu kitleleri kı� kırtan yıkıcı söylem olarak nitelendirir…

Bu süreci, kendi ülkemiz ko� ullarında değerlendirildiğinde, dünyada 1960’lı yıllarda ba� layan deği� im, ‘insan 
odaklı’ � ekillenen mimarlık kaygısı, 50 yıl sonra bugün bile KKTC’deki konut  yapısı a� ısından bakıldığında 
halen � ok uzak görünmekte. Sadece toplu konut anlamında değil, her anlamda esnek, farklı, deği� en ya� am 
ko� ullarına uyum sağlamaktan � ok ya� am ko� ullarımızı mekana göre � ekillendirmek zorunda kalınması bu 
� ağda � ok dü� ündürücü. Burada mimara olduğu kadar sosyal konut sisteminin merkezinde yer alan yerel 
ve merkezi idarelerin de sorumlulukları büyük, tabi bunun yanında kullanıcı beklentisi de ‘ba� ımızı sokacak 
ev...den’ öteye gidemiyor. Mekan/kullanıcı etkile� imi aslında fizi sel � evreyi olduğu kadar toplumları da 
etkileyen bir faktör olarak kabul edildiği zaman, fazla basite indirgenerek alıgılanmamalı, olu� turulan 
‘kullanıcı-duyarsız yapılar’, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit eder nitelikteler. Bu kadar 
sabit bir ya� amı dayatan mekan anlayı� ı i� erisinde ye� � en nesillerin yenilik� i/özgürlükcü/deği� im ve 
dönü� ümün par� ası olabilmesi farklılıklara saygı gösterebilmesi � ok kolay olmasa gerek... 

A� ağıdaki kısımda, Nicholas Wilkinson’ın bize ‘esnek konut’ konusundaki tanıtım ve değerlendirmelerini 
i� eren  yazısı yer almaktadır.
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 ‘Zaman su gibi akıp ge� er’... Avrupa’da hükümetler, son sosyal konut projelerini tören alanında ih� � amlı 
resmi ge� itleri izleyen generaller gibi  izledikleri zamanların  üzerinden ge� en 50 yılı bugün geride bırakırken,  
aslında bedeli en ağır olan hataların yapıldıkları dönemlerden birini geride bırakmı� lardır. Görünürde ‘göz 
kama� tırıcı’ bloklar, ya� amsal boyut kazandığında  kullanıcılara alternatif ya� am hakkı tanımayan, son derece 
katı, hi� bir esnekliği i� inde barındırmayan, deği� tirip dönü� türülemeyen, plan-kitle organizasyonlarını, ve 
sonrasında sosyal problemleri beraberinde getirm � ler. Mühendisler olu� turdukları strüktürel  � özümlerde 
herhangi bir i�  mekandaki bölücü eleman gibi perde duvarları kullanarak, farklı kitleler arasındaki ayrımı 
teknik olarak sağlamı� lar. Oy kaygısı güden politi acılar ise ‘sosyal konut’ söylemini, insanları etkilemek, 
yanda�  toplamak i� in bir mıknatıs gibi kullanmı� lar. Mimarların bu konutlarda üstlendikleri rol ise, 
tasarlayabildikleri kısıtlı  giri�  ve salon kısımlarından ibaret olmu� tur. İnsanlar kendilerini bu konuda a� mazda 
hissederken, tam olmamakla birlikte, teknoloji ve seri  üretime güvenerek konut edinme konusundaki 
i� lerindeki co� kuyu sağlam tutmaya � alı� mı� lar. Bunun sonucunda ya� anan  ise tam bir hüsran olur. 

Bu süre�  sadece Avrupa’da değil, dünyada da benzer � ekilde deneyimlenir. Ruslar ilk kez konut konusunda 
en ciddi sorunlarla yüzyüze gelir. Tüm evin tek bir par� a halinde seri üretimini ger� ekle� ti ebilmek 
i� in ellerinden geleni yaparlar. Ama bu � abalarının sonucunda ortaya � ıkan birbirinin tekrarı, ruhsuz 
binalardır. Komünizm bu durumu kendi i� erisinde belki tolere edebilirdi ama batı toplumu  bunu asla i� ine 
sindiremezdi. Hal böyleyken ve yine de her� eyin doğru yapıldığı zannedilirken bir Holllandalı adam, John 
Habraken  ortaya � ıkacak ve bu konuda yapılanın yanlı�  olduğunu  ‘Supports’ adlı kitabı aracılığı ile dünyaya 
duyuracaktı . 

Yapay � i� ek gibi nitelendirdiği  zamansız ve  ruhsuz  bloklar, yava�  yava�  � ökmekten ba� ka hi�  bir � ekilde 
deği� ime ayak uyduramayacağı ger� eği ile ele� ti ecekti . Bu tavrı dönemin deği� ime yönelik seslerinin 
yanında yankı bulur. E�  zamanlı olarak Amerikan � arkıcı Bob Dylon ger� eği gitarı e� liğinde mırıldanırken 
“zaman deği� imi gerektirme te…“times they are a-changing”…demektedir. Diğerleri de kendisine  e� lik 
ederler…Woodstock, the Beatles ve  Rolling Stones ve pek � okları bunu yeni bir gen� lik kültürü, yeni bir 
idealizim yaratarak  takip eder...  bu akım, toplumda her kesimde özellikle mimarlık öğrencilerini de i� ine 
alarak kitlelerin desteği ile geni� leyecektir

Nabeel Hamdi ve bu  makalenin yazarı olarak ben, ‘support fikr ’ � er� evesinde dü� ük gelir gruplu konut 
sahiplerine nasıl ya� amak istediklerine yönelik olarak konutlarını � ekillendirebilme hakkı verilmesini 
destekler nitelikte projeleri hayata ge� irerek bu konuda tavır aldık.Bizler gibi,  bu fik e destek verebilmek 
i� in Mimarlık konseyi ve Konut bakanlığından ayrılmak durumunda kalan Lord  Greenwood’da katkısı oldu. 
Artık bu konu, profosyonel yayınlarda olduğu gibi, günlük yazılı basında da gündemdeydi. TV Omnibus, 
‘Ya� am doğru, mimar yanlı� ’, isimli bir programda toplu konutu mimarlar tarafından insanlar gözetilmeden
tasarlandığı yolunda bir söylemle takdim etti

Support fikrin e ortaya konulan aslında insanların (ki bunlar genelde i� ci kesimi ve dü� ük gelir gruplarıydı) 
bu projelere ‘dahil’ olmaları yönündeydi. Bu da aslında deği� ik yerlerde Avrupa’dan Japonya’ya ve 
Amerika’ya kadar yankı buldu ve daha katılımcı bir model � in � aba gösterildi. 

1960 ve 70 lerde, bu tar� � malar ‘esnek konut’ yakla� ımının ba� langı� larını olu� tururken, bugün deği� im 
devam etmekte…esnek bina deği� en toplum i� in de  bir  bağlam olu� turmakta ve bağlı olarak ve her� eyden 
önce toplumun temel yapı ta� ı olan kullanıcının kendi yapısı deği� mektedir. Anne baba ve iki � ocuktan 
olu� an alı� ılmı�  � ekirdek ailenin yerini alternatif ya� am bi� imleri: tek ya� ayan ebeveynler, tek ya� ayan 
� alı� anlar ve  alternatif gruplar almaktadır. Evlilik günümüzde  sallantıd yken, daha ge�  evlilikler, daha 
erken bo� anmalar, daha bireysel yakla� ımlar ve ortak ya� am fikri � ekil deği� tirir en,  toplum da dramatik
bir � ekilde diğer her� ey gibi deği� mektedir.

Bilgisayar evimizde ofislerimi de ya� amımızın her alanında yer almakta. Bili� im teknolojisi de aynı � ekilde  
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nasıl ya� adığımız ve � alı� tığımızla ilgili olanaklar sunmakta. Artık � alı� mak i� in i� e gitmek durumunuz yok, 
i�  eve geliyor, hemen yatağınızın yanına. Mikro� ip � eklinde, bir ekran gerekli eri� imleriyle birlikte yeterli 
olmakta. İnternet ve siberuzayda olanaklar sınırsız ve artık he � ey, neredeyse her� ey mümkün.

Güzel ve kullanı� lı bir � evrenin gereği olarak, yeni bir � evre olu� umuna imkan vermek bizimle birlikte 
ya� ayan, bunun gereği olarak deği� en dönü� en, ve her ko� ulda güncel olabilmeye imkan sağlayan bir 
ya� am alanı olu� turmak ancak esnek bir tasarımla ger� ekle� ebilir. Bu anlamda esnek bina yakla� ımı aslında, 
bundan sonraki geli� melere de ı� ık tutacak niteliktedir.

 

Resim 01

Resim 02
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Evden Evrene 3: ‘Mimarlık Nerelerde � imdi?’ 
Beril Özmen Mayer

(Sayı 17, 12 Aralık 2010)

Geleneğin yollarından sapan yayılmacı yapı dünyasının, � evresini, evini, sokağını, kırını ve kentini iğren� , 
kaba, tuhaf, kötü ve � irkin manzaralarla doldurduğu ve yürekleri kirlettiğin ifade eden ünlü mimar Charles 
Eduard Jeanneret, bu nedenle doğal ili� kilerin bozulduğunu ve insanın yurduna yabancı kaldığını dile getiri . 
Bu nedenle de, 1914 öncesine dayanan bu niteliksiz mimarlığın öldüğünü, bu tür bilin� siz mimarlıktan 
uzak durulması gerekti e dikkat � ekerek mimarlığın nerede olduğunu sorgular. Bir ‘yücelik ve i� tenlik 
� i� eklenmesiyle’ ‘Yeni bir Mimarlık’ ba� latabilmek i� in ise ‘özgür ve � ıkar pe� inde olmayan’ gen� liğin önüne 
yeni a� ılan bir beyaz sayfa konulması gerektiğini söyler. Yukarıdaki söylemi, 1940’larda gündeme geti erek 
mimarlık öğrencilerine seslenen bu büyük mimar, � ehirci, ressam, heykeltı a� , mobilya tasarımcısı, yazar, 
kuramcı ve dü� ünür -nam-ı diğer- Le Corbusier; bir ‘bilin�  devrimi’ne gereksinme olduğunu belirterek 
devam eder: ‘Teknik ve bilin�  mimarlığın iki ana kaldıracıdır, yapı sanatı onların üzerinde durur.’ Ardından 
da mimarlık öğrencilerine ait bir ödev tanımlar: ‘….. güven ve inan� la atılıma ve serüvenin tadına 
yönlendirme görevi. Şu tapılası uğra� ın ardına dü� ürerek hepinizi: bugünün uygarlığına, ona yara� ır konutu 
armağan etme uğra� ı.’ Ve sözlerine devam eder: ‘……insanlara, � alı� ma ya� amına, nesnelere, kurumlara, 
dü� üncelere yara� ır konutu in� a etmek zorundayız. Ancak böyle biter bu � a� kınlık!’ (1)

İdealist yakla� ımların heyecanıyla ‘Zümrütü Anka Ku� u’ gibi küllerinden yeniden ve yenilenerek doğa gelen 
mimarlık ve sanat akımları ve kuramları i� te hep böyle heyecanlarla ortaya � ıkmı� tı .

Ünlü usta, 1923de yazdığı yirminci yüzyılın � ağda�  mimarlığını önemli öl� üde � ekillendiren kuram ve projeleri 
i� eren kitabı "Vers Une Architecture" ya da ‘Yeni Bir Mimarlığa Doğru’da, mimarlığın temel ögeleri olan kütle, 
yüzey, plan gibi ana kavramlardan ba� layarak tüm ilkeleri yeniden tanımlamı�  ve büyük bir � ağın ba� lamakta 
olduğunu bildirmi� ti . Nasıl ki, � ağın ruhuna ve geli� en teknolojilere uygun olarak transatlanti ler, u� aklar, 
otomobiller kendilerine özel fonksiyonlarına göre bi� imler almaya ba� ladıysa, mimarlığın da radikal bi� imlerle 
kendini yeniden tanımlamasını gerektiğini önerm � ti .(2)

Bu bağlamda Modernist Mimarlık Akımı geleneksel, süslemeci mimarlık anlayı� ının tersine, yalın ve 
i� levsel yapıları savunarak, mimarlığa ve özellikle toplu konut anlayı� ına yeni bir boyut getirm � ti . ‘Yeni 
Konut’un ‘Modernist Tasarım’ anlayı� ıyla ortaya atılması ve özellikle kentle� en dünyada ki� ilere daha iyi 

Resim 1 Resim 2
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ya� am ko� ullarının sağlanması i� in yapılan � alı� malara öncü olmu�  ve kentsel planlama kuramlarıyla da 
peki� tirilm � ti .

 Corbusier’in dü� ünce ve tasarım ilkelerini ya� ama ge� irdiği özgün tasarımlı örnekleri de mimarlık tarihine 
yeni bir prototip olarak damgasını vurmu� tur. Örneğin, 1925'te Paris'teki uluslararası dekoratif sanatlar 
sergisinde Le Corbusier'nin, ‘Ya� ayan Hücre’ olarak nitelediği ilk evmodeli yer almı� tı . Hücre adını verdiği 
birimlerin bir araya gelmesiyle olu� an bu model, daha sonra Marsilya'da 1946-1952 yılları arasında 
uygulanarak, ünlü � ok katlı yerle� im birimi ‘Unite d'Habitation'u yaratmı� tı . Binsekizyüz ki� iyi barındıran 
bu 18 katlı yapının i� ine, rafa dizilen � i� eler gibi yerle� tirilm � , apartman dairelerinin yanı sıra, anaokulu, 
ti atro, alı� veri�  merkezi, spor salonu gibi ortakla� a kullanılacak hizmet birimleri bulunmaktadır (3).

Bu ev prototi inin � ıkı�  noktası olan bi� imsel kavramsalla� ma ise, ODTÜ Mimarlık tarihi profesörlerinden 
Enis Kortan tarafından � öyle a� ıklanmaktadır. Le Corbusier 1918 yılında yazdığı ‘Kübizm Sonrası’ adlı 
kitabında ‘Pürizm: Bi� imsel Saflık’ ideolojisini a� ıklar ve kökleri Platon'un (MÖ. 427 - 347) temel geometrik 
� ekillerin güzelliği dü� üncesine dayanan

kuramını ortaya koyar. Ger� ekte bu kuram, resim sanatında “Kübizm”in kurucusu sayılan Paul Cézanne’ın 
20. Yüzyılın ba� larında doğadaki formların küpler, küreler, silindirler, koniler, prizmalar vb. gibi temel 
geometrik bi� imlere indir geyerek soyut olarak resmetmesine dayanmaktadır (4).

‘Konutlar İn� a Etmek’ adlı bölümde ise Corbusier konutun bir anti- anımını verir, yani ne olmadığını da 
söyler: ‘bugünki bi� imiyle katlanılan ve paranın kı� kırttığ gü� lerin orta-karar � özümü olan konut’; ya da 
‘rekabet, kâr, hız gibi insanoğlunu bağımlılık altında ezen unsurların ki� inin ya� ama hakkını unutturma
noktasında üretilm �  konut’ değil onun bize anlatmak istediği.

Konut ‘İnsanın � ocukluktan ölüme kadar uzanan zaman par� ası i� erisinde gündelik ya� amının ge� tiği bir 
sahne’ aslında.

Ustamı mimarımız, 1919-1925  tarihleri arasında � ıkardığı L’esprit Nouveau (Yeni Dü� ünce)  Çağda�  Etkinlikler 
Dergisi’nde yayınladığı yazılarda ‘Konut: İ� erisinde Ya� anan Makine’ kavramıyla da � ok� a anımsanmaktadır. 
Mimarlık uğra� ısının tüm � abasının ‘yalnızca insanların mutluluğu i� in’ olduğunu vurgulayan Le Corbusier, 
tam ve kusursuz � özümüyle Konutu ‘insancıl bir izlence’ye dönü� türerek bir merkeze, bir odak noktasına 
yerle� tiri . Gerek i� levsellik ve akılcılık, gerekse de insan-merkezli bilin� le yola � ıkan usta, 1942 yılında ise 
‘KonutMimarlığı Bilimi’ olan ‘DOMISME’i öne sürecektir  ‘Konut ya da “Domisme”, insanı � ıkartı ordu 
sahneye: doğal, akıllı, sıradan insanı. Bugün ya� ayan bir varlığı. Ve bu oyunda mimarlık, oyun arkada� ı 
olacaktı onun. (1

Resim 3 Resim 4
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Corbusier ve August Perret gibi üniversiter öğrenim almamı�  iki uygulamacı mimarın da i� lerinde olduğu 
bu uluslararasımodernist akım, Paris Güzel Sanatlar Akademisi ve baskın mimarlık ve sanat � evreleri 
tarafından ba� langı� ta kabul görmemi� ti. ‘Roma’daki sarayları bir yana bırakıp adımlarını ’İnsanların 
Evleri’ne yönelten o zamanki ‘Akademizm’in dı� ladığı, lanetlediği ve yadsıdığı bir malzemeye yani ‘insan 
karde� ’e eğilmesi ve konutun onun kullanımına sunması, o zamanki mimarlık mesleğinin duru� una göre 
öncü ve devrimci bir davranı�  bi� imiydi. Böylelikle, Akademizm’e kar� ı duran bu yenilik� i akım sayesinde 
değerine kavu� an konut tasarımının yanısıra yeni bir � ehirciliğin de kuramlarının ortaya atıl � tı . Ayrılmaz 
bir ikili olarak tanımlanan ‘Konut-Kentle� me’ sorununu ise ‘i� eriden dı� arıya doğru’ betinlem � tir ü tad: 

‘Mimarlık bir saniye bile terketmiyor onu: e� yalar, oda, güne� , ya da yapay ı� ık, aldığı soluk ve � evre 
ısısı; konutun düzenleni�  bi� imi ve servisleri; ev, sokak, kentsel doku; kent, kentin kıpırdanı� ı; kırlar, kır 
yolları, köprüleri, evleri; ye� illik ve gök, doğa... Heryerde mimarlık: iskemlesi, masası, duvarları ve odaları, 
merdiveni, asansörü, sokağı, kenti..... evinin, mahallesinin mekanları, belediye yasalarıyla düzenlenmi�  
manzaralara bakan pencereleri; sokak ya� amı, kentin � izgileri.. evlerin gündelik sevincini.’ (1)

Sonu�  olarak, doktrinleri kadar da uygulamaları ile dikkat � eken ve ele� tirmenler tarafından aldığı 
beğenilerin yanısıra bir o kadar da ele� tiri alan bu 1940’ların Modernist mimarlık dü� üncesinin ‘Konutun 
İnsanlık Macerası’nda ortaya serdiği önemi vurguluyoruz. Ülkemizde de paranın esir aldığı, yap sat rant 
ili� kilerinin baskın olduğu soysuz, görgüsüz ve kalitesiz konutlara hayır diyor ve bu nedenle biz de büyük 
ustaya öykünerek, tüm gen�  mimar arkada� larımız ve öğrencilerimize, yapıtlarında beyaz bir sayfa a� arak, 
yaptığımız d vete � ağrıya kulak vermelerini diliyor ve  ekliyoruz:

Yüksek bilin� le üretilm � , insanımıza, coğrafyamıza ve ekolojimize ait ‘Yenilik� i ve kaliteli tasarım’ özlenir!!!

Kaynakça
(1) Le Corbusier, ‘Şa� kınlık’, ‘Konutlar In� a Etmek’; Mimarlık Öğrencileriyle Söyle� i, 1942 – orijinal metin, � ev. Samih 
Rifat, Ocak 2009, Yapı Kredi Yayınları, 216, Sanat - 8, s:20-22, s:27-31.
(2) Le Corbusier, Yeni birMimarlığa Doğru (Vers une architecture -orijinal 1923)
(3) wikipedia.org - retrieved 20.11.2010 from http://t .wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier.
(4) Enis Kortan, “Soru� turma 2003:Mimarlık Ge� mi� ini Değerlendiriyor” Üzerine Bir Deneme, http:// ww.
mimarlarodasi.org.tr/mimarlikdergisi/index.cfm.
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Konutun Son Moda Mekanı: Mu� ak
Nesil Bayti

 (Sayı 18, 26 Aralık 2010)

Bu yazı, çağımız mutfağından, zaman zaman geriye bakış üzerine kurgulanmış bir mekan öyküsü. Aslında, 
yazarın yüksek lisans tez çalışması tarafından beslenmesine rağmen, ustalıklı imalar ve mizah içeren akıcı 
bir dille yazılmış, mutfakla ilgili köklü yaşam geleneğimize güçlü göndermeler yapıyor ve çağımız konutuna 
dair özlemlerimize, hayallerimize ve tercihlerimize ayna tutuyor. Belki de bu nedenle kolay okunuyor, bir o 
kadar da eğlenceli...

Konuk Yazar: Ceren Kürüm

Ge� tiğimiz on yılda mu� ak mekanının etkileyici yükseli� ine tanık olduk ve görülen o ki yeni, ı� ıltılı mu� ak 
tahtını uzun süre bırakmayacak. Artık mu� ak tüm ailenin birlikte zaman ge� irebildiği, televizyon izlediği, 
anne yemek pi� irirken � ocuğun ödev yapabildiği, ve ha� a misafirin ağırlandığı � ok i� levli bir mekan. Tüm bu 
i� levlerin yerine getirilmesi i� in mu� ağa ayrılan boyut ve büt� e de katlanıyor ve mu� ağı –eskinin aksine- 
geni�  ve � ık bir mekan haline getiri or. Yemek pi� irilen mekanın bu denli popüler olmasının birbiriyle 
bağlantılı toplumsal, kültürel ve ekonomik nedenleri olduğu kadar Kıbrıs Türk ailesinin mu� ağı kucaklayan 
yapısı da � üphesiz bu trendin ülkemizde hızla tutulmasını sağladı.

Tarih öncesi dönemlerden 19. Yüzyıla kadar ate� in olduğu mekan ailenin toplandığı � ok i� levli ya� ama 
odası olarak evin merkezini olu� turdu. Isıtma sistemleri geli� ti � e oda sayısı arttı mekanlar kü� üldü ve 
özelle� ti. Mu� ak, bu özelle� me sonucu yemekle ilgili i� levlerin atandığı odaya verilen isimdi ve 'fırın evi' 
evin merkezinden koptu. Modernist mimari akımın ‘temiz’ ya� ama mekanlarını ‘temiz olmayan’ ıslak 
hacimlerden kesin olarak ayırma prensibi sonucu mu� ak birle� tirici özelliğinden arındırıldı. Sıcak, isli, 
dumanlı ve yemek kokulu bu oda, sadece yemek hazırlayan ki� ilerin, yani kadınların toplandığı görünmez 
bir mekan haline geldi. Ne var ki 20. yüzyılın neredeyse tamamında evin sosyal mekanlarından kopuk kalan 
mu� ağın, aynı yüzyılın sonunda ba� layan dönü� ü muhte� em oldu; artık mu� ak � ağda�  konutun en pahalı, 
en modaya uygun, en teknolojik odası.

Televizyon kanallarının reklam ku� aklarını dolduran mu� aklar her mevsim yeni malzeme ve renklerle 
kar� ımıza � ıkıyor. Ha� a ünlü bir mu� ak üreticisinin yeni sezon mu� aklarını defile konseptiyle tanıttığın
hatırl yabilirsiniz. Mimarlar artık mu� akları yemek de yapılan ya� am odaları olarak tasarlıyor, televizyon 
ve müzik seti gibi 'ya� amsal' öğeleri mu� ağa katabilmek i� in dolap sayısından ödün veriyorlar. Mu� ak, 
tasarımı ile bir ailenin ya� am bi� imini yansıtan mekan ünvanını artık salondan d vralıyor.

Resim 1: "Kadın moda ve mutfak üçlüsü’’
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Mu� ak, Moda ve Küresel Ekonomi
'Mu� ak modası' tasarım ve in� aat endüstrileri dı� ında bir� ok sektörü birden etkiliyor ve bu ekonomik 
getiriden vazge� mek istemeyen taraflar yeni mu� ak kültürünü geli� tirmek ve canlı tutmak i� in sürekli birbirini 
destekliyor. Mu� akların her yıl yeni malzeme ve renklerde üretilmesinin ardında gıda sektörü ve medyanın 
bu i� ten elde ettiği artı erin giderek yükselmesi.

Örneğin evde yemek pi� irmenin popüler bir hobi haline gelmesinde televizyondaki yemek programlarının 
etkisi � ok büyük. Normal ko� ullarda sadece yüksek gelir grubunun ula� abileceği restoranlarda sofi ti e 
yemekler pi� iren Wolfgang Puck gibi ünlü aş ıların samimi bir konut mu� ağı temalı set dekoru önünde 
program yapması � üphesiz kitlelerin ilgisini � ekmekteydi. Puck'ın 1980'lerdeki ba� arısı diğer ünlü aş ıların 
da yolunu a� tı ve yeni binyıla girildiğinde artık her televizyon kanalında medyatik bir aş ı, hem de günlük 
kıyafetleriyle kendi evinin mu� ağından milyonlarca izleyiciye evde yemek pi� irmenin de sofi ti e bir uğra�  
olabileceğini gösteriyordu.

Bu eğilimler küreselle� menin de yardımıyla gıda sektörünün görülmemi�  bir � ekilde büyümesine ve 
ürünlerin � e� itlenmesine yol a� tı. Birbirini destekleyen gıda ve medya sektörleriyle ürün tasarımı firmaları
mimarların da yardımıyla mu� akları evin en pahalı moda merkezleri haline geti di. Şimdi mu� ak; 
televizyondan edinilen geli� mi�  yemek kültürünü yüksek tasarım ürünü dolaplar, cihazlar ve mu� ak 
gere� leri kullanılarak hazırlanan yemekleri sunmak i� in bir showroom olarak kullanılan yeni � ağın 'misafir
odası. 'Ailenin statü belirteci olarak � evresine göstermek isteyeceği en pahalı mobilyalar, en son teknoloji 
beyaz e� ya ve tüm bunların anlattığ yeni, batılı ya� am bi� imi mu� akta yansıtılm � . Batıda 20. yüzyılın 
sonuna doğru kabul görmeye ba� layan ‘ya� ama mu� ağı’ kavramı Türkiye ve Orta Doğu toplumlarına henüz 
nüfuz ediyor. Kıbrıs Türk toplumu ise bu yakla� ımı global medyanın etkisi olmaksızın 1974 sonrası yeniden 
yapılanma sürecinde doğal olarak geli� tirm � ti. Kadının izole edildiği ve ailenin etkile� iminden kopmak 
zorunda bırakıldığı kü� ük ‘� alı� ma mu� ağı’ ve ayrı yemek odası ikilisi Kıbrıs Türk ailesinden ilgi görmediği 
gibi, dayatıldığı zaman da tepkiyle kar� ılandı. Buna en bilinen örnek sosyal konut binalarında kullanıcının 
inisiyati� ile ger� ekle� tirilen ciddi mekansal deği� iklikler. Çoğu aile yerle� tikleri sosyal konut birimlerinde ilk 
olarak kü� ük mu� ağa el atmı� , kimisi duvarını yıkıp salonla birle� tirm � , kimisi arka bah� eye ya da balkona 
doğru bir � ıkma yaparak geni�  bir mu� ak hedeflem � ti . Aileleri maddi a� ıdan zorlasa da yapmak zorunda 
hissettikler bu deği� ikliğin temelinde � üphesiz annenin ailesinden koparak gününü mu� akta ge� irmek 
istememesi, ve Kıbrıs Türk ailesinin de –tipik orta doğu toplumundan fark göstererek kadın aile bireyine 
saygı duyması ve onu bir atelyeye kapatmayı kabul etmemesi yatı or diye dü� ünmek mümkün.

Batılı Mu ak, Do� ulu Yemekler
Mu� ak, her ne kadar Kıbrıs Türk ailesinin bulu� ma mekanı olmu� sa da yakın aile dostları ve akrabalar dı� ında 
misafir kabul edilen bir mekan değildi. Ne var ki bir süre öncesine kadar ‘ağır’misafirin görmesinden korkulan 
mu� ak � imdilerde neredeyse evin giri�  mekanı olacak kadar gurur duyulan vitrini haline geldi. Doğal olarak, 
aileler en büyük büt� eyi ayırdıkları mekanlarını tüm dünyaya göstermek hevesinde. Tabii ki bu noktada ufak 
bir detay ortaya � ıkıyor: her ne kadar da teknolojik ve bilimsel geli� meler bedenimizi ve ruhumuzu esir almı� sa 
da, be� er olarak hala daha yemek yemeğe ihti acımız var; ve ne var ki, yemek hazırlama ve pi� irme i� lemleri 
kendilerine has bir dağınıklık ve beraberinde kokuyla geliyor. Tasarımda ve ya� ama dair her alanda � ağı yakalamı�  
olmak alı� ılmı�  tatlardan vazge� ilebileceği anlamına gelmediğinden özellikle geleneksel yemekler pi� irildiğinde 
koku ve görüntü sorun yaratı or. Bu sorun ise ülkemizde - kom� u orta doğu ülkelerinde de olduğu gibi- sıklıkla 
ek bir pi� irme mu� ağı yaratıla ak � özülüyor. Mevcut konutlarda garaja, balkona ya da bah� eye kurulan ikinci 
bir ocak, yeni tasarlanan konutlarda ve apartman dairelerinde bile, bir ek mu� ak planlanarak modaya uygun 
pahalı mu� ağın temiz ve ı� ıltılı 'vitrin' kimliği korunuyor, her daim temiz ve tertip i, neredeyse kullanılmamı�  gibi 
görünen bir mu� ak hazırda tutuluyor.
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Sürekli bir devinim i� inde olan global mu� ak kültürü vemimari, kültürel ve sosyo-ekonomik etmenler 
sayesinde mu� ak, uzun bir süre daha ‘hali vakti yerinde konut’un en pahalı ve � ık mekanlarından olmaya 
devam edecek gibi görünüyor. İle� � im ve ula� ımın hi�  olmadığı kadar kolay ve ucuz hale geldiği günümüzde 
haliyle mu� ak kültürleri de birbirine karı� ıyor, u� lar törpülenerek daha ‘uluslar arası’ tatlar yaratılı or. 
Tatların küreselle� mesi, dünyaca ünlü tasarım markalarının ürünlerini de beraberinde getiri or ve sonu� ta, 
NewYork ve Karpaz’daki iki evin mu� akları birbirinin aynı olabiliyor. Yine de küreselle� meye ayak uydurmak 
yöreselden tamamen kopmak anlamına gelmiyor.

İtalyan tarzı mu� ağınızın Alman teknolojisi ocağında Arap kökenli ‘Molehiya’ pi� irseniz de, mekanın yöresel 
kimliği onu kullanan Kıbrıslı ailenin ya� am örgüsüyle � ekillenecektir

Not
Bu metin, yazarın, DAÜ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Ara� tırma Enstitüsü bünyesinde, Mimarlık Bölümü - Mimarlık 
Yüksek Lisans Programı’nda, Do� . Dr. Türkan Uraz danı� manlığında 2009 yılında tamamlanan ‘‘Surviving Modernism: 
The Live-in Kitchen, Including Turkish Cypriot Case’ adlı yüksek lisans tezi üzerine temellenmektedir

Resim 2: “Günümüz mutfağında, kadın bedeninin ve mekanın 
dili imaj olarak hala örtüşüyor’’
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Mimarlı� ın, Her � eyden Önce Ya� antının Bir Ürünü Old � u 
Bugün Ço� u Zaman Unutulmaktadır 
Nesil Bayti

(Sayı 19, 23 Ocak 2011)

Konut ve Yaşam sayfasının bu haftaki konuğu GAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Zeynep Onur bu 
yazısında konutun yaşantı ile ilişkisinin üzerinde duruyor ve bir anlambilimci olarak, çevremizi kuşatan 
konut biçimlerinin anlamsızlığının nedenlerini teşhis etmeye çalışıyor. Bilimsel terminolojiden uzak kalmayı 
başarmış bu akıcı metnin, sizler için iyi bir Pazar okuması olacağını ümit ediyoruz.

 Konuk Yazar: Zeynep Onur

İnsanoğlunun barınma ile ilgili ilk deneyimini, yapı kelimesini bir an i� in aklımızdan uzakla� tı arak 
dü� ünmeye � alı� alım. A� ık havada kısa ya da uzun bir süre i� in ‘bir yerde olmak’ zorunda kalan insanı hayal 
edelim. Yapacağı ilk � ey uygun bir “zemin” bulmak ya da bulduğu zemini uygun hale getirmek olacaktı . 
Daha sonra felsefeciler bunu, barınma eylemi “orada yani o yerde olmak” tır di e onaylayacaklardır.

Bu yerin temel insani eylemlere –oturma, yatma, gibi- uygun olması beklenir, bunun i� in yapılacak ikinci 
i�  ise, büyük ihtimalle bir ate�  yakmak olacaktı , o da korunmak i� in, soğuktan ve vah� i hayvanlardan 
korunmak. Burası aynı zamanda da yemeğin pi� eceği yerdir. Bu sebeplerden dolayı ate� , oraya yerle� menin 
merkezi olacaktı . Daha sonra bu merkezin etrafında belki yakacak malzemesi biriktirmek, yiyecek 
depolamak ya da yatmak i� in ayrı ayrı yerler düzenleyecek; olu� acak alanlar, eylemlere ve onu � evreleyen 
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malzemenin özelliklerine göre bi� imlenecekti . Oysa ki mimarlara göre, konutun temelini olu� turan da bu 
eylemlerdir zaten; duvarlar ve � atılar değil! Mimarlığın, her � eyden önce ya� antının bir ürünü olduğu bugün � oğu 
zaman unutulmaktadır.

Ba� ka bir grup uzman da, tüm merakı ve vah� iliği ile, soğuk ve yağmur ile kar� ı kar� ıya kaldığında, bir yandan 
hayvanlardan öğrendikleri bir yandan i�  güdüleri ile karı� mı�  durumdaki bu ta�  devri adamın mağaraya sığındığını 
ileri sürer. Soğuk ve yağmurdan korunduğunda mağarayı gün ı� ığı ve/veya ate� in ı� ığı ile birlikte ilk önce bir sığınak 
olarak deneyimler. Fırtına dindiğinde mağarayı terk eder ve onu dı� arıdan tanır. Böylece mağara fikri bi� imlenir. 
En azından yağmur yağdığında sığınılacak bir yer olarak hafı asına kayıt olur. Bir ba� ka mağarayı gördüğünde bu 
ilk deneyimiyle, onu bir “sığınma yeri” olarak kullanır ve yeniden tanımlar.

Bu en temel be� eri etkinlik bugün bilimsel bir bakı� la � öyle tanımlanmaktadır: ‘Çevre  ko� ullarını kabullenmek 
yerine, aktif giri� imleri ile o ko� ulları denetlemek, kendi yaptığı öğeleri ve emeğini de katarak � evreyi deği� tirme  
ve yeni yapay � evreler olu� turmak, dı�  ortamdaki uygun olmayan ko� ullardan, farklı ve istenilen ko� ulların ge� erli 
olacağı yeni bir ortam elde etmek amacı ile bo� luğu sınırlandırmak ve onu � evresinden yalıtarak ayırmak, yapı 
eyleminin ve konutun ilk adımını olu� turur’.

Bütün bunların ötesinde, belirli bir kimliğe sahip olmak, somut "burası olmak" konutu ortaya � ıkarır. Konut, 
“korunan bir yerde huzur i� inde olmak demektir". İnsan, dünyayı yapılar olarak somutla� tı abildiğinde mesken 
edinir. Gök ve yer arasında mesken edinmek, "� ok � e� itlilik i� inde" "yerle� me" anlamına gelir.

Yerler üzerinde kültürler zaman i� inde kendi karakterlerini, kimliklerini simgelerini olu� turuyorlar. Kıbrıs söz 
konusu olduğunda ise bir Akdeniz kültüründen söz ediyoruz. Akdeniz, bin bir peyzaj, birbirini izleyen bir� ok deniz, 
üst üste yığılmı�  bir� ok uygarlık. Bin yıllardan beri her � eyin ona kavu� tuğu, onu zenginle� ti diği bir yol kav� ağı. 
Akdeniz tarihini bir bütün olarak ele aldığımızda, altı-on bin yıllık bir tarih � ıkıyor kar� ımıza. Yoğun katmanların 
birikiminden olu� mu�  bir tarih. Akdeniz’e ait mimari unsurların coğrafyaya göre � e� itlilik gösterdiğini söyleyebiliriz. 
Ancak yine de iklimin ve coğrafyanın önemli bir � ekillendirici olduğunun; yerel malzeme kullanımının; toprağa, 
yere ve geleneğe saygının; insan öl� eğine yakınlığın; kapalı ve a� ık alanların bütünlüğünün aslında doğudan batı a 
Akdeniz’in belirleyicileri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Geleneksel Kıbrıs konutunda da bu unsurlar ge� erlidir. Konutu dı�  mekânından koparıp tek bir yapı olarak 
dü� ünmemiz olası değildir. İ� , yani � ekirdek, yer yer kendi özelinde dı� arı a� ılır. Konutun özel sınırından dı� arı, 
konutlar arası yarı özel, dı�  alanlarda konut sosyalle� meye ba� lar. Özel ve yarı özel dı�  mekânlar ya� ama zenginlik 
katan unsurlardır. Konutun dı� ına yapılan fırınla , mu� aklar ha� a wc mahalleri bu durumun göstergeleridir. Avlular, 
konutun mahremiyetinin devam ettiğ  güne� in yakıcı sıcaklığından korunma sağlamak amacıyla olu� turulmu�  dı�  
mekânlar, bazen de tek bir yapıya ait olmayan, birka�  bina ile � evrili, Akdeniz ya� amının önemli bir par� ası olan 
kom� uluk ili� kilerinin sürdürüldüğü, öl� ekli mekânlardır. Ne var ki bugün diğer tüm yapılarda ha� a daha da fazla 
olarak özellikle konu� a denenmi�  bi� imlenmelerin plan � emalarının, yapı gere� lerinin, strüktür dizgelerinin, yapı 
yöntemlerinin ve ayrıntıların ökten deği� tiğini izli oruz. 

Aslında bu, 2003’den beri Kıbrıs genelinde ya� anan hızlı yapıla� mada � ok net gözlenmekte. Bu zamana kadar 
yöresel karakterdeki mimaride ‘yere’ kar� ılık  gelen, ve karakterini yerden alan bir mimari varken, yeni yapıların var 
olanı tamamen göz ardı ederek, nereye yapılırlarsa yapılsın, aynı plan � eması ve bi� imlerin her yere yapı� tırıldığın  
izliyoruz. Bu durum, ister bungalovlar ister apartmanlar isterse de villalar söz konusu olsun, � oğunlukla 
deği� miyor. Sürmekte olan “yeni yapıla� ma” kendini kentin tarihinden, geleneğinden ve ha� a coğrafyasından 
soyutlamı�  gözükmekte, artık var olan, ge� erli ortak dilde, yapıların birbirleriyle olan ili� kisinde, öl� ekte, dı�  mekân 
kullanımında, varılan nokta terk edilmi� , yerine ne kenti ne kullanıcıyı ne toprağı gözeten bir yeni yapılanma ve 
mimari giderek her yeri ku� atmakta. 

Bah� e i� inde ev tanımı ortadan kalkmı� , bah� e ancak garaj ve jakuzili havuz gibi sa� �  fi atını artı an bir unsura 
dönü� mekte. Aslında yapılan � ey, konutun tek ba� ınaymı�  gibi bağımsız olarak tasarlanması, sonra da bu
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tekil ünitenin arazinin ve metrekare kullanımının elverdiği öl� üde � oğaltılmasından ibaret. Ortaya � ıkan 
durumda doğal olarak bir bütün olmayan, yan yana, sıra sıra dizilmi�  konut birimleri olmaktan öteye 
gidemeyen yerle� imler ve “ortak alan” adı altında geriye kalan tanımsız alanlar. Ağa� lık alan tamamen 
yok edilip yapılar yerle� tirild kten sonra artakalan � orak alan “bah� e” olarak konut sahiplerine sunuluyor. 
İ� in trajikomik tarafı, talan edilen bu yerlerin daha sonra, kullanıcı ya da üretici tarafından “doğalmı�  gibi” 
tekrar ye� illendirilmeye � alı� ılacak olması. Kimi in� aat firmalarının aynı konutu –konutun kendi i� inde 
barındırdığı nitelikleri � imdilik bir tarafa atsak bile – kentin hangi yöresinde olursa olsun, gerektiğinde m² 
de yapılan bazı deği� ikliklerle her bölgeye aynen in� a ettiğin görüyoruz. Dağ ve denizin görsel a� ıdan i�  
mekâna yapacağı katkıyı bile göz ardı ederek yapının giri�  kapısının yol ile kurduğu ili� kiye göre yapı parsele 
yerle� tirili or.

Bu dikdörtgen kutular yöresel mimarinin sunduğu ya� am � e� itliliğine kar� ıt olarak dikte edilen bir ya� am 
bi� imi sunuyor. Bu � ekilde tasarlanmı�  konutlarda daha önce hi�  tanımadığınız bir ailenin zilini � alarak 
televizyonunu koyduğu yeri elinizle koymu�  gibi bulup kar� ısındaki koltuğa oturup seyredebilirsiniz.

Dergilerdeki konut reklamlarına baktığımı da da bilgisayar veya cep telefonu reklamlarından farklı 
olmadığını, ev tanımlamalarının, “3 oda, 1 salon, yanında da bir havuz” a indirgenmi�  olduğunu görüyoruz. 
Oysa mekân dediğimiz � ey be�  duyuya birden hitap etmektedir. I� ık, renk, doku, ısı, ses, koku ha� a tat alma 
mekânı olu� turan kavramlardandır. Bah� eden gelen bir ağacın kokusu ya da taze toplanan bir portakalın 
tadı bile o mekânı var eden öğelerdir.

Çok uzaktan görülen denizin kendisi değil ama görüntüsü de o mekâna ai�� . Bu demektir ki, bir konut, onu 
� evreleyen dı�  duvarlarla sınırlanamayacağı gibi, kendisine ait dı�  mekânın sınırlarıyla da sınırlanamaz. Bu 
durum bizi tekrarmekânın, ya� antının ürünü olma durumuna geri götürüyor. Bu ger� ek, konut üretimin ba�  
aktörleri olan kullanıcılar,mimarlar ve müteahhitler tarafından fark edilirse belki o zaman metrekareler ve 
büyüklükler yerine mekansal kaliteler, ili� kiler ve ya� antıl r tar� � ılmaya ba� lar ve konut tasarımına bunlar 
yön verir diye umuyoruz.
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Bir Mimarın Bir Kentle Olan Bütünle� mesi, Ona Dair Kaygıları, 
Hayalleri, Ümitleri: Bir Öykü... ve... Sonu
Nesil Baytin 

(Sayı 20, 13 Şubat 2011)

A� ağıdaki satırlar sizlere benim Gazimağusa ile olan beraberliğimin ve ona olan tutkumun öyküsünü 
anlatacak. Daha önce de Mekanperest’in sayfalarında, farklı bağlamlarda Gazimağusa’dan sözetmi� tim ama  
bu kez farklı....Bu kez, bir ayrılık öyküsü.... Öykü, 1997 yılının, İstanbul’un sonbaharından kopup geldiğim i� in 
beni hayrete dü� ürecek kadar sıcak bir Ekim gününde adaya ayak basmamın birka�  saat sonrasında, GM’yla 
tanı� mamla ba� ladı. 

Bana ayrılan lojmana ‘Ho� geldin’ ziyareti i� in gelen Sayın Numan ailesi, beni önce kent i� inde gezdirdiler, 
daha sonra da kıyı bölümlerine götürdüler. Daha ilk görü� te karmakarı� ık e�� beni Gazimağusa: Yabancı, 
i� ine kapalı ama sevecen; bağrındaki o muhte� em tarihten ötürü gururlu ama kibirli değil; sessiz-� ekingen 
ama ke� fedilmeyi bekleyen; biraz kaygılı ve güvensiz ama dingin...... İlk gördüğüm anda i� im ısındı O’na... 
Ne kadar � ok ortak noktamız vardı.... O, yalnızlığıma örtü, bana yuva olacaktı  benim ‘Kent’im olacaktı  ona 
sığınacaktım  o benim dostum olacaktı..... Oldu da. Uzak kaldığım zamanların dönü� ünde hep kucakladı beni 
yeniden. Ben de, hep, onu � ok özledim. Zaman i� erisinde, ilgi duyduğumuz konular da bulu� tu: Oturduğum 
lojmanın kar� ısındaki muhte� em portakal bah� esinde ağa� ların önce yakılması, yakılamayanların da diplerine 
zehir konularak kurutulması ikimizin de ortak kabusu olmu� tu, insanoğlunun bu denli gaddarlığının nedenini 
o biliyor muydu acaba, ama ben biliyordum; kendi ülkemde de görmü� tüm buna benzer örnekleri: o alana 
rant ama� lı binalar yapılacaktı. Artık s ağım, balkonum portakal � i� eği kokmayacaktı. Be aber ağladık.

O yıllar, gelen öğrenci sayısınının, DAÜ’ye verilen emek ve sevgiye ko� ut olarak, giderek arttığ zamanlardı. 
GM bu nüfusu barındırmaya hazırlıklı değildi henüz. Sahip olduğu iki ana arterden Salamis yolu üzerinde, 
özellikle de üniversitemize yakın noktalarda apartmanlar türemeye ba� ladı. Hi� biri ne biribiriyle ne de GM ile 
uyumlu değil. Hepsi de sanki bu memleketin iklimsel, bitkisel özellikleri, bu kentin bir yapı hazinesi, geleneği 
yokmu�  gibi yabancı, umarsız. Cadde kenarlarında, baharın ilk müjdecisi, mor mor, pembe pembe mis kokulu 
� i� ekler a� an o koca ağa� lar artık yoklar. Ben sessiz... Sevgili dostum � ığlık � ığlığa.... Kim duyar? Bir süre sonra 
lojmanımdan � ıkmak zorunda kaldım. Onu � ok seviyordum, � ok süslemi� tim. Ama olsun, ne farkederdi ki, 
zaten kar� ı bah� edeki portakal ağa� ları da köklerinden sökülmü� tü artık, her sabah bunu görmek ızdırabından 
kurtulacaktım. Sevgili kentimin kuzeye doğru yeni geli� mekte olan bölgelerinden birinde bah� e i� inde bir ev 
kiraladım.... ve ilk yaptığım ylem bah� eme bir portakal bir de zeytin a acı dikmek oldu, rant� ılara inat.

Artı  eve dönü�  yolumun yönü deği� tiği i� in, kısa aralıklarla da olsa, önce mutlaka ‘ Suri� i’ne uğruyor, yürüyü�  
yapıyor, belki de böylece onu unutmadığımı göstermek isti ordum. Ama her seferinde fark ediyordum ki, 
birka�  aile daha onu terketmi� , birka�  tarih yüklü bina daha bo� almı� , sevgili dostumun ne� esi, co� kusu biraz 
daha azalmı� -yüzü biraz daha asılmı� -, daha sessiz, daha karanlık. Kentimin  birka�  yıl öncesine kadar mütevazi 
ancak doğayla da, ada ya� amının sosyal yapısıyla da uyumlu ‘yer evleri’nden olu� an fizi sel dokusu hızla 
deği� iyordu, artık  yalnızca ana cadde değil, ara sokaklar da biribirinin i� ine göz diken tip projelerden olu� an 
apartmanlarla doluyordu. Öğrenci nüfusunu barındırmak i� in ilk bakı� ta ‘doğru’ gibigörünen bu yakla� ımı 
hi�  kimse sorgulamıyor- du, ba� ka bir se� eneğin olabileceğini kimse dü� ünmek istemiyordu. Ne de olsa bu 
yöntem, görünü� te, olabilecek se� eneklerin arasında en kolayı, en az sorumluluk yükleyeni ve ‘dünyaya 
farklı bir bakı�  a� ısıyla bakabilmek’ hasletini hi�  gerektirm yeni idi. O yıllarda herkesin en önemli ortak ilgi 
alanı ‘AB’ne girme’ konusu idi ama, hi� kimse kentimin AB ülkelerindeki benzerlerinin barındırdıkları tarihi 
� evreleri ya� atmak, onlarla i� i� e ya� amak i� in ne denli özenli planlar olu� turup uyguladıklarından söz etmiyordu.
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Dünyada örneği � ok azalmı� , adanın olduğu kadar Doğu Akdeniz bölgesinin de tarihinin üzerinden 
okunabildiği ‘Kale İ� i’ nin doğru politi a ve uygulamalarla bir eğitim ve kültür merkezi, ve bu nedenle 
de bir turizm odağı haline gelmesi acaba ger� ekle� emeyecek bir hayal miydi? Veya, Avrupa’nın en iyi 
üniversitelerden birinin varlığı nedeniyle uluslararası nitelikte büyük bir öğrenci nüfusunu barındırması, 
ayrıca nefis bir tarihi dokuya sahip olması a� ısından GM’ya � ok benzeyen Delft kentindeki uygulamalar 
gibi, tarihi doku restore edilip, ödeyebilecekleri kiralarla öğrencilerin kullanımına sunulamaz mıydı? Böyle 
bir yöntem gen�  neslin tarihi � evre bilincini geli� tiri en diğer yandan da tarihi � evre gen� lerle birlikte daha 
ne� eli, co� kulu ya� amaz mıydı? Ya da, tarihi eski kent, bütünüyle (sokakları, meydancıkları, konutları ile 
birlikte) bir ÜNİVERSİTE KENTİ olamaz mıydı? 

Böylesine muhte� em bir tarihi doku � ağda�  bir eğitim ve kültür yuvasının evi olsaydı, turistlerden, ‘Turizmi 
canlandırmak’ adına ve doğaya can � eki� tirme pahasına in� a edilen, mimari ve estetik hi� bir değer 
ta� ımayan bazı otellerden � ok daha fazla ilgi ve saygı görmez miydi? Benim sevgili dostum, kentim GM’ya, 
‘Güne�  ve deniz’ turizminin yanısıra ‘Kültür’ turizminin de tacı yakı� maz mıydı? 

Bunların hi�  dü� ünülmediği bir süre� te tüm Kuzey Kıbrıs’la beraber, GM’da da garip, hesapsız, plansız bir 
‘konut in� aatı’ tela� ı aldı yürüdü. Bol bilgisayarlı, bol ü�  boyutlu � izim- resimli, ama tasarım kalitesinin 
� ok az varlık göstere bildiği, biribirinden kopya � ekilmi� ; hangi kentin neresinde olduğu hi�  belli-ha� a 
önemli-olmayan tip projelerin hüküm sürdüğü bu süre�  sonunda, bazen hi�  değilse arsadaki yönüne göre 
� evrilmi� , � oğu zaman da bunu dü� ünmek i� in bile zahmete girilmemi�  ‘Villa’ konutlardan olu� an yeni 
yerle� meler GM’yı sarıp, boğdu. Diğer yandan, kuzeye, Karpaz yolu yönünde ilerlemek zorunda kalmı�  olan 
kentin � eperinde, ya� amını yurt dı� ında sürdüren vatanda� ların daha önceleri yaptı dıkları özel konutlar 
da bu düzensiz yapıla� manın ahtapotvari kolları arasında kayboldu, ezildi. Kırsal alanlarla in� aat alanları, 
apartmanlar ile bah� eli konutlar öylesine düzensiz bi� imde i� i� e girdiler ki, insanların mahremiyet hakları, 
sosyal gelenekleri susmak zorunda kaldı. Nerede o eski ‘sokak kapısı önü sohbetler’, ‘kaldırıma iki sandalye 
atıp’ kahve yudumlamalar? Bizim nesilin gen� lik yıllarında, aslında o ya� ımızla hi�  de bağda� mayan özlem 
dolu duyguları, üstüne üstlük ümitsizlik vurgularıyla anlatan bir � arkı vardı: ‘Where have all the fl wers 
gone?’ (Bütün � i� ekler nereye gitti?

Biliyoruz ki her süre�  kendine özgü devinimini-iyi ya da kötü, ne � ekilde değerlendirilirse değerlendirilsin- 
ya� amak zorundadır, ya� ar. Yeni konut yerle� melerinin ya� ama ge� mesine neden olan bu süre� , 2005 
yılından sonra GM’ya, bazı Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde tamamen keskin sınıf ayırımları ve güvenlik 
zayıflıklarından dolayı 1970’lerde ortaya � ıkmı�  olan ‘Kapalı-güvenlikli konut yerle� meleri’ kavramını 
tanı� tı dı. Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs’ın kendinden kaynaklanmamı� - hi�  de 
gereksinmesi olmayan bu kavramın ken� eki ha� a ülkedeki ilk örneği, belli bir meslek grubuna mensup 
ki� ilerin kurduğu bir kooperatif tarafından yaptırılan bir konut sitesiydi. İkinci örneği ise yabancı bir 
yatırımcı tarafından, kendi toplumunun özelliklerine yönelik olarak, GM kentsel alanının dı� ında yapılan 
bir yerle� me oldu. Her ikisinde de, kavramın i� erdiği ‘Toplumdan farklı olma, sosyal ayırım’ � ağrı� tırmaları,
‘diğerlerinden en azından farklı sosyo-ekonomik statüye sahip olan kesimlerin yeğlediği yerler’ � eklinde 
uygulama buldu. Daha sonra bu kavram, GM-Tuzla’da, daha önce yapılmı�  olan bir konut sitesinde, tüm 
konut sahiplerinin siteye ili� kin hukuksal haklarını geri kazanabilmek i� in birlikte hareket etmelerinin 
geti diği bir ‘Bütünle� me’yi simgelemek amacıyla uygulandı, ancak yarattığ � ağrı� tırmalar yine de 
‘birilerinin diğerlerinden bir nedenle ayırımı ’ olmaktan kurtulamadı. 

Devinim, her zaman süreklidir, kartopu etkisi ile büyür, neleri ezip ge� ecekti , önceden pek kestirilem z. 
Yıllarca önce ba� lamı�  olan ‘Apartmanda ya� amak kentli olmanın göstergesidir’ gibi yanlı�  bir dü� ünce, 
‘Kapalı-güvenlikli yerle� meler’ kavramı ile ve de yurt dı� ından, kendi toplumumuza uygunluğu tar� � ılmaksızın 
alınan ‘Rezidans’ modeliyle birle� ince, 2010 da GM ilk ‘Çok katlı apartman/Rezidans’ ına kavu� tu! 

Rezidans, aslında, büyük nüfuslu kentlerde/metropolitanlarda, kentsel ya� amın geti diği stresi (Örn: kentin
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büyüklüğü nedeniyle trafi te kaybedilen uzun zamanın verdiği stres) en aza indirmek amacına yönelik 
ortaya � ıkmı�  olan, i� inde oturanlara kaliteli hizmet, sosyal imkan ve güvenlik sağlayan, kendi kendine 
yetebilen teknolojik bir yapıdır. İlgin�  olan, Batı dillerinden yalnızca Almanca’da ‘Rezidans’ kavramı sınıf 
ayırımı getiri , � ünkü ‘Asil bir ailenin ken� eki evi’ anlamına da sahipti . Büyük kentlerde, yeni yapıla� maya 
a� ık alanların daralmı�  olması da bu tür yapıların yükselmesi sonucunu doğurmu� tur. Rezidansların 
daha güvenli ve rahat bir ya� am sunuyor olması bir ger� ek olduğu kadar, girdiği toplumlarda ki hakim 
‘Ya� am tarzı’nı deği� ti diği, lüks konut ve lüks ya� am ile özde� le� tiği, bir ba� ka deyi� le, toplum i� erisinde 
sınıf farklılığı, statü özentiliği  olumsuz ayırımcılık uyandırdığı da ba� ka ve olumsuz bir ger� ek. Dolayısıyla 
sormak gerek:’ Rezidans’ modeli, ger� ekten GM kentinin  özellikleri itibariyle gereksindiği bir konut türü 
müdür? Bu tür bir model, GM’ya kentsel bağlamda ne verir, ondan ne götürür? GM’yı, layık olduğu üzere 
ger� ek bir kentsel yerle� im alanı yapabilmek i� in daha önce ve daha ba� ka neler yapmak gerekir? Örneğin, 
güzel kentimi  düzenli i� leyen bir ti atro-opera binası var mıdır? Bir kültür-rekreasyon merkezi, bir kentsel 
parkı, meydancıkları, sebilleri, yeni yerle� imlerde � ocuk oyun alanları yapılmı�  mıdır? Motorlu ara� lara 
verilen öncelik, neden bisiklet kullanma yolları ile deği� tirilmeme tedir? Neden binlerce metrekarelik 
alanlar otoparklara ayrılmı� tır da bir tane bile botanik bah� esi yoktur, oysa Kuzey Kıbrıs endemik bitki 
örtüsü ile de botanik literatüründe yer almı� tı . Neden 1997 de GM ‘ya ilk geldiğimde gördüğüm, binaların 
arka bah� elerindeki atılm �  eski araba � öplükleri hala durmaktadır? Neden? Neden?Neden?... 

Ben de, GM da yıllardır bu ve benzer  soruları beraber soruyoruz. GM ile yıllar süren birlikteliğimiz Ocak 
2011 de sona ermek zorunda kaldı. Ben istememi� tim bunu, o da � ok direndi. Daha � ok soru vardı birlikte 
soracak, � ok � ey vardı birlikte hayal edilecek. Olmadı. Öykümüz böylece......BİTEMEZ...

Biliyorum, O’na olan tutkum hi�  bitmeyecek ve inanıyorum ki bu öykü daha güzel anlarda birlikte olmak 
üzere, yeniden BAŞLAYACAK.
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Ka� an Günçe
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Geleneksel Mimari, İç İçe Geçmi�  Paradokslar Yuma� ı..
Ka� an Günçe

(Sayı 01, 21 Şubat 2010)

Geleneksel Mimarinin Cazibe ve İncelikleri
İnsanoğlunun dört duvar arasındaki ya� antısının ilk kez ne zaman, nerede ba� ladığı bugün i� in tam olarak 
saptanabilmi�  değildir. Ancak bilinen, insanoğlunun � evresini düzenleme eğilimi Ta�  Çağının karanlıklarında 
ba� lıyor. Doğanın sağladığı sığınaklar yeterli olmayınca, kendi yapıcılığı ba� lıyor ve böylelikle de insanoğlunun 
canını, malını ve ya� amı i� in gerekli ısıyı koruyacak yapılar kurmak amacı ile yakın � evresinde bulabildiği, 
ya� adığı yere ait olan malzemelerle ilk barınakları yani dört duvarı kurma eğilimi ba� lıyor. Daha sonraları 
ailenin veya daha büyük grupların � e� itli faaliyetlerini barındıran yapılar olu� turulmaya ba� lanıyor. Bu 
yapılar, belli düzenler i� inde bir araya geldikleri zaman, ki� inin boyutunu a� an, sokak, mahalle, meydan gibi 
büyük yerle� me öğeleri ortaya � ıkıyor. Bu öğeler sadece boyut ve bi� imleriyle değil, yarattıklar bo� luklarda 
insanlara sağladıkları faaliyet olanaklarıyla kimlik kazanıyorlar. Bir bakıma, simgele� en fizi sel � evre günlük 
ya� antıyla adeta e� de�  oluyor. Böylece i� inde ya� anan yapının bireyler i� in bir ilk kabuk; sokak, mahalle, 
meydan gibi onu � eviren daha geni�  � evrenin ise toplum i� in bir ikinci kabuk olduğu söylenebilir. 

İ�  i� e ge� mi�  paradokslar yumağı olarak nitelendirilebilecek insan yapısı nesnel ya� am � evreleri, 
serüvenine dört duvarla ba� lamı� tı . Bu sayfadan, söz konusu serüveni adamızdaki ve zaman zaman da 
dünyadaki kesitleriyle sizlere sunmaya � alı� acağız. Yerelden ba� layıp, evrensele kadar uzanacak olan 
“Gelenekten Evrensele Mimari” yazı dizisine (yolculuğuna) ba� larken ‘yerel’, ‘geleneksel’, ‘evrensel’ ve 
‘mimarlık’ sözcükleri üzerinde kısaca durulması gerektiği dü� üncesindeyim. ‘Yerel’ sözcüğü en genel 
anlamı ile, belirli bir yere, yöreye ili� kin, oraya özgü olan, mahalli, yöresel, lokal � eklinde tanımlanabilir. 
Mahalli olanın gelenek haline gelip kullanılması da ‘geleneksel’ olarak nitelendirilebilir. ‘Evrensel’ sözcüğü, 
bütün insanlığı ilgilendiren, her yerde ge� erli olan, tüm durumlara uyan anlamına gelmektedir. Mimarlık 
sözcüğünün (kavramının, disiplininin) ise, farklı bakı�  a� ılarıyla bir� ok tanımı yapılabilir. Mimarlık insanların 
ya� amasını kolayla� tırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, � alı� ma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri i� in 
gerekli mekanları, estetik, i� levsel gereksinimleri, teknik ve yönetsel zorunluluklarla bağda� tı arak in� a 
etme sanatı; yapı sanatı olarak tanımlanabilir. M.Ö. 1. yüzyılda ya� amı�  olan Romalı mimar Vitruvius ‘De 
Architectura’ adlı yapıtında mimarlığı sağlamlık, kullanı� lılık, güzellik olarak tanımlıyordu. 1581’de bir 
İngiliz yazarı mimarlığı yapı bilimi olarak tanımlarken, 19. yüzyılda Ruskin mimarlığın yapılara uygulanan 
süslemeden ba� ka bir � ey olmadığını ileri sürüyordu. Amatör bir ele� tirici olan Sir Henri Wa� on, ‘The 
Elements of Architecture’ (1624) adlı kitabında mimarlığın ü�  ko� ula (sağlamlık, kullanı� lılık, güzellik) yanıt 
vermesi gerektiğini belirti . F.L.Wright’a göre mimarlık, bi� im haline gelmi�  ya� amdır. Bir ba� ka yakla� ımla 
ise mimarlık, toplum yapısına, toplumun gereksinimlerine, ekonomik verilere, teknolojik geli� melere bağlı 
olarak mekanı dü� üncede yaratma sanatı ola ak tanımlanabilir.

Gelenekten Gelen...
Toplumları ya� atan, kültürel değerleri ve gelenekleridir. Bu değerler, bir yandan toplumların tarihlerini 
olu� tururken, öte yandan da gelecek nesillere aktarılarak kültürel sürekliliği sağlar. Kültürün temel 
anlatımlarından biri olan eleneksel mimari, bölgesiyle kültürel ili� kisini gösteren önemli verilerdendir. 

Yerel ve geleneksel mimari örnekleri, ile� � im, etkile� im, mekan, zaman ve anlamın örgütlü bir örüntüsüdür. 
Geleneksel mimari; söz konusu toplumun değer yargılarını, dünya görü� lerini, gelenek görenek ve inan�
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sistemlerini, aile ve akrabalık bağlarını kom� uluk ili� kilerini anlamada ve anlatmada kaynaklık eden en 
önemli verilerden biridir. Resmi ve anıtsal niteliği olan yapılar geleneksel mimari dı� ında değerlendirilirler. 
Fakat ülkemizde ve Türkiyede yapılan bir� ok � alı� mada konut yanında mevcut kahvehane, hamam, � e� me 
gibi yapılar da geleneksel mimari i� erisinde değerlendirilmektedir. Geleneksel mimariyi incelemek öncelikle 
doğal ve toplumsal � evresini daha sonra da yapı malzemesi ve tekniklerini incelemek demekti . 

İnsan – � evre etkile� imleri konusundaki � alı� malar uzun bir ge� mi� e sahipti . Bu konuda yapılan bir� ok 
� alı� manın ı� ığında, � evre ve mekanın insan üzerindeki ve insan davranı� ının da � evre üzerindeki etkilerinin 
kar� ılıklı belirleyici olduğu konusunda bir uzla� ma vardır.  İnsan – � evre etkile� imleri dinamik ve adaptif
süre� ler olarak yorumlanabilir. İnsan davranı� ı, insan yapısı � evrenin örgütleni� ine etki eder ve kar� ılığında 
da � evre de insan davranı� ına etki eder. Dolayısı ile de her biri diğeri tarafından deği� tirilir ve � ekillendirilir. 
Geleneksel mimari, halkın kendisi i� in olu� turduğu nesnel ya� am � evresidir. Geleneksel mimarinin 
anıtsal bir amacı yoktur, yani iz bırakmak amacıyla üretilm zler. Bir ba� ka deği� le, genel etkenler altında
gelenekselle� en, anonim bir tasarım sürecinde olu� an bir mimari tarzdır. Söz konusu mimari tarzın geli� ip 
� ekillenmesini belirleyen etkenleri ‘do� al ve fizi sel çevre etkenleri’ ve ‘sosyal ve kültürel etkenler’ olarak 
iki grupta ele almak mümkündür.

Do� al ve fizi sel çevre etkenleri, iklim, topografya, � evresel örüntü ve doku, malzeme ve yapım teknikleri 
� eklinde sıralanabilir.  Bu nedenle aynı yöresel ko� ulları ta� ıyan aynı jeolojik yapıya sahip yerlerde benzer 
tip yapılara rastlanır. Sosyal ve kültürel etkenler ise, ya� am bi� imi, ekonomik yapı, aile yapısı, akrabalık – 
kom� uluk ili� kisi, inan� lar, gelenek – görenekler, değer yargıları, dünya görü� leri � eklinde sıralanabilir.

Geleneksel mimari, ekonomik ve toplumsal yapı deği� medik� e yıllar boyu aynı � ekilde deği� meden devam 
eder. Bir proje dahilinde olu� turulmayan geleneksel mimari ürünleri Kıbrısın farklı bölgelerinde, farklı 
etkenler ı� ığında kendine has özellikler göstermektedir.

Resim 1: Lefkoşa’dan geleneksel konut örnekleri. (Fotoğraf: K. Günçe)
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İnsanoğlu ilk� ağda olduğu gibi günümüzde de barınmak, aktivi elerini sürdürebilmek i� in � e� itli boyutlarda 
yapılar in� a etmi� , mekânlar olu� turmu� , gelecekte de olu� turacaktı . O mekân, insanoğlunun kültürel 
yapısını anlatmada kaynaklık eden en önemli yeridir. Geli� en teknoloji ve deği� en kültürel yapı ile birlikte 
ülkemiz hızlı ve sağlıksız bir yapıla� ma sürecine girmi� ti .  Günümüzde insanımız, evrensellik ı� ığı altında,
her iklime, her coğrafyaya ve her toplumsal yapıya benzer veya tamamen aynı bi� imde yanıt veren, 
her bireye aynı ya� am tarzını dikte e�� en, doğrudan yönlendiren ve ko� ullandıran yapılar yapmaya 
yönlendirilmektedir.

Sosyal, kültürel ve fizi sel � evre etkenleri ile � ekillenen, indirgenemez bi� imde kendi zamanına ve yerine ait 
geleneksel yapılarımızın cazibe ve inceliğini tam anlamıyla hayranlıkla kar� ılamamak mümkün değildir. Söz konusu 
mimari örneklerin korunması, ya� atılması e anla� ılmasının önemi, bugüne örnek olması a� ısından büyüktür.

Resim 2: Geleneksel konut bölgesi (Fotoğraf: K. Günçe) Geleneksel konut bölgesi (Fotoğraf: Ş. Hoşkara)
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Geleneksel Kıbrıs Konutunun De� erli Bir Bile� eni, Sundurmalarımız
Ka� an Günçe

(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Geleneksel Mimarimizin Vazgeçilmezi; Sundurmalarımız...
İndirgenemez bi� imde kendi zaman ve yerine ait geleneksel mimari örneklerimiz ‘arkaik’ duru� ları ile 
kültürümüzün ayrılmaz par� alarıdırlar. Bu ülkenin ge� mi� inde neler olduğunu anlamak, deği� en hayatı  
estetiğini  � izgisini, algısını daha kolay kavrayabilmek, ge� mi� le bugünü kar� ıla� tı abilmek adına ve hi�  değilse 
bir tarihsel izlek yaratmak i� in durmalıdırlar durdukları yerde; dimdik, bugüne inat, bugünkilere inat...

Her biri, ayrı ayrı toplumumuzun romanlarıdır. Adları konmamı� , ama okunmayı bekleyen romanlarımız... 
Aradan yıllar ge� se bile ilk günün tadı ile okunabilecek kadar ‘taze’, ge� en her gün ve her yılın tecrübesini 
sırtlayacak kadar ‘olgun’. O günden bu güne kadar ya� anmı�  her türden duyguya rehberlik edecek kadar 
sağlam ve yetkin roman... 

Geleneksel yapılarımızın ayakta kalabilenleri bütün heybetleri ile selamlıyorlar bizi, tıpkı ra� a unutulmaya 
yüz tutmu� , ya da unutulmu� , değerli ve önemli birer roman gibi. Sunuyorlar bize en keyifli  en huzurlu 
mekanlarını.. Her mekanında ayrı bir kokuyu, ı� ığı, mizacı, dü� ünceyi, hikayeyi, hüznü, sevinci barındırarak. 
Görebilene, okuyabilene, hissedebilene... Geleneksel mimari örneklerimizin önemli bir � oğunluğu yok olmu�  
ya da yok olma tehlikesi ile kar� ı kar� ıyadırlar. Ayakta kalanların hemen hemen tümü ise ya fizi sel olarak ya 
da i� levsel olarak günümüz ya� amına cevap veremeyecek kadar ‘eskimi� ’lerdir. 

Geleneksel mimari örneklerimizin önemli bir � oğunluğunda bulunan, mekanların en huzurlusu, en ya� anası 
olanlarından biri hi�  ku� kusuz sundurmalarıdır. Söz konusu mekan ve onu betiml yen arkadlı eleman, fizi sel, 
sosyal ve kültürel veriler ı� ığında doğmu�  ve geli� mi� ti . A� ık mekan (avlu, sokak) ve kapalı mekanlar (odalar) 
arasında konumlanan, ve yarı a� ık mekan olarak tanımlanabilen sundurma mekanı sağladığı konforla, dört 
mevsim kullanılabilme özelliğine sahipti .

Geleneksel konutun güneye bakan yüzü 
sundurma (Fotoğraf: K.Günçe)

 

 

EK Bölüm III



287

Geleneksel Kıbrıs mimarisinin değerli bir bile� eni olan sundurma, genellikle binanın güneye a� ılan yüzüdür. 
Özellikle konut ve kahvehanelerde, bu mekanlara sıklıkla rastlamak mümkündür. 

Yapıdaki konumu ve güneye yönleni� i ile mekan, kı�  aylarında güne� in yatay gelen ı� ınlarından dolayı 
güne� li ve esinti e kapalı konumundan dolayı ılık atmosferiyle kı�  aylarında yoğun olarak kullanılır. Yaz 
aylarında ise güne� in dik ı� ınlarından  dolayı gölge ve kapı a� ıklığı aracılığı ile de serin hava akımını alan 
ya� anacak bir ortam sunmaktadır kullanıcılarına. Yılın her mevsiminde iklimsel konfor � artlarına sahip olan 
bu mekan, bir� ok aktivi e i� in her mevsim yoğun olarak kullanılmaktadır. Geleneksel ya� amın vazge� ilmez 
mekanlarından olan bu mekanlarda, bazı zamanlarda bir� ok insan i� in gün burada ba� lamakta, � ekillenmekte 
ve sonlanmaktadır. Sabah kahvesi evin “sundurma” mekanında i� ilir, kom� ular burada ağırlanır, ev i� leri 
burada planlanır ve buraya ta� ınabilenler burada yapılır. Kı�  aylarında tüketilecek mevsimlik yiyeceklerin 
hemen hemen tümü burada hazırlanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu mekan evin kalbi olacak � ekilde 
organize edilmi�  ve i� levlendirilmi� ti . 

Gelneksel ya� amın sürdüğü kırsal yerle� imlerde hala, üretimle ilgili i� ler dı� ında köyün erkekleri genellikle 
sosyal bir merkez olan kahvehanelerde vakitlerini ge� irmektedirler. Kahvehanelerin en yoğun kullanılan 
mekanları hi�  ku� kusuz sundurmalarıdır. Kırsal yerle� imlerin merkezinde konumlanmakta olan bu sosyal 
mekanlar, yola ve meydana hakim konumları ile geleneksel ya� amın vazge� ilmezlerindendirler. Arkadlı yarı 
a� ık mekanlar, konumları nedeni ile hem sosyal hem de sağladıkları iklimsel konfor ko� ulları nedeni ile 
erkek mü� terilerinin vazge� ilmezidirler.

Hem kerpi�  hem de ta�  olarak in� a edilen geleneksel yapılarda gözlemlediğimiz sundurma mekanlarında, iki 
sütun veya iki ayak arasındaki bir a� manın üstünü örtmek i� in, u� ları bu sütun veya ayaklara oturmak üzere yay 
� eklinde ta�  malzeme kullanılarak yapılan kemerler, yapı par� ası özelliği ta� ımanın yanı sıra, sosyal ve ekonomik 
statü göstergesidirler. Kemer sayısının fazlalığı ve formunun özellikli olması, o yapıda ya� ayan ailenin sosyal ve 
ekonomik statüsünün diğerlerinden daha yüksek olduğunun görsel bir yansıması olarak kar� ımıza � ıkmaktadır.

Geleneksel yapılarda söz konusu mekanları tanımlayan yapı par� alarından biri olan arkadlı (kemerli) yüzey, 
kullanılan malzemelerin sunduğu bir zorunluluk olarak ortaya � ıkmı� tı . Kerpi�  ve ta� ın yapı malzemesi olarak 
sunduğu imkanlar, günümüzde kullandığımız beton, � elik ve kompozit malzemelerle kıyaslanamayacak kadar 
azdır. Bu durumu daha net ortaya koymak i� in, tek par� a ta� la veya ta�  par� alarıyla olu� turulan kemerle 
yapılacak a� ıklıkla, tek par� a � elikle veya betonarme kiri� le yapılabilecek a� ıklığı tahayyül etmek yeterli olacaktı . 
Ta�  par� alarıyla yapılan kemer a� ıklığı, yeterli olmadığı durumlarda artırıla ak sundurmanın güneye daha fazla 
“a� ılması” sağlanmaktadır.

Geleneksel konutun vazgeçilmezi yarı açık mekandan görüntüler (Fotoğraf: K.Günçe)
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Adamızda geli� en, deği� en ve dönü� en sosyal, kültürel ve ekonomik yapıya kar� ın iklim verileri yakın ge� mi� e 
göre pek deği� memi� ti . Geleneksel yapılarımızın vazge� ilmezi olan, ve günümüzde de ya� atılması gerektiğ  
tar� � ılmaz olan yarı a� ık mekanlar, özellikle son yıllarda tasarlanan ve in� a edilen yapılarda unutulmu� , veya 
rastgele yönlere konumlandırılmı� lardır. Ge� mi� teki, ‘geleneksel’e bakmak ve onu referans almak, evrenselin 
ı� ığında adamızda olu� turmaya � alı� tığımız günümüz mimarisi � in önemlidir.  

Şimdiden bir önceki an ‘ge� mi� ’ olduğuna göre ge� mi�  olan ‘dün’ kaybedilebilir olduğundan, kaybedilmi�  dün 
artık arih haline gelir. Dün yapılmı�  olan geleneksel yapılarımız, bu ülkenin tarihine bir kayıt dü� mek anlamını 
da i� erdiğinden ‘dün’e aittir e ait olduğu ‘dün’ hepimizin ortak ‘dün’üdür. Geleneksel yerle� imlerimizde ‘tarihi 
eser’ değillerse bile o binaların tarihsel değerleri, i� te o hepimize ait olan ‘dün’den gelir. Evrensele yelken 
a� arken “dün” de kalanı unutmamalıyız. 

Kaynakça
(1) Temelkuran, E. (2008). “İÇeriden – kıyıdan konu� malar”. (4.baskı), Everest Yatınları, I tanbul.
(2) Rapoport, A. (2004). “Kültür, Mimarlık & Tasarım”. YEM Yayın, Istanbul. 
(3) Gün� e, K., Ertürk, S. & Ertürk, Z. (2006). “Gelenekten Günümüze Konut: Kıbrıs Örneği”. Yapı Dergisi, YEM Yayın, 
Istanbul, Sayı: 292, s: 76-82. 
(4) Gün� e, K. (2006). “Kullanıcısı Tanımlanmamı�  Konutlar, Kuzey Kıbrıs’ta Alıcı Bekliyor”. II. Konut Kurultayı, Kıbrıs 
Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Lefk � a, s: 161-172.
(5) Gün� e, K., İlkin, F. (2005). “Geleneksel Yerle� imlerde Birer Kültürel ve Sosyal Merkez Olan Kahvehaneler: Kıbrıs – 
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Zaman da Eskiti or, Yok Ediyor Onları; Vizyon da... 
Ka� an Günçe

(Sayı 03, 21 Mart 2010)

Öncekine, bizden önce de var olana el sürmeden onu ya� atmaya � alı� mak, onu “eskimeye”, “yok olmaya” 
terketmekten ba� ka bir� ey değildir. Eski, önceki, sadece gözle görülebilen değildir; eski, önceki, ruhun i�  
resimlerini de i� erir. Ki� ilikli ve özgün yeniyi yapmak, bizden önce de var olana değer verip anlamakla mümkündür.

Mimaride Eskime
Mimaride “eskime”, “yokolma” kavramı irdelendiğinde, tarihe tanıklık eden, güngörmü�  mimari yapılar akla 
gelmektedir. Bir� ok tarihi yapı özgün i� levlerini kaybederken, bir� oğu da i� levsel olarak eskiyerek yokolma tehlikesi 
ile kar� ı kar� ıya kalmaktadır. Zaman, i� levlerini “eskitmektedir”. Bu nedenle de tarihi yapıların, fizi sel özelliklerinin 
i� levlerinden daha uzun ömürlü oldukları dü� ünüldüğü zaman, öze dönmeleri � ok zor ha� a imkansızdır. 

Deği� en dünya ile birlikte, doğal olarak sosyo – kültürel ya� amda da deği� imler ve dönü� ümler sözkonusudur. Bu 
bağlamda, değer yargılarının, dünya görü� ünün, inan� ların, aile – akrabalık – toplum ili� kilerinin, beklentil rin, 
umutların ve daha pek � ok � eyin hızla deği� tiği, buna bağlı olarak da toplumsal yapının yeni yönelimlere doğru 
ilerlediği bir zaman boyutu i� erisinde ya� amaktayız. Bu boyut i� erisinde bir� ok � ey eskimekte, yokolmakta, 
yokolmamak i� in deği� im ve dönü� ümle ya� ama mücadelesi vermekte veya verdirilmektedir.

Unutulmamalıdır ki toplumları ya� atan, yokolmalarını engelleyen, sosyo-kültürel değerleri ve gelenekleridir. Bu 
değerler, bir yandan toplumların tarihlerini olu� tururken, diğer yandan da gelecek nesillere aktarılarak kültürel 
sürekliliği sağlamaktadırlar. Kültürün temel anlatımlarından biri olan geleneksel yapılar, bölgesiyle kültürel ili� kisini 
gösteren önemli verilerden biridir. Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı varlıkları sürdürülmelidir. Aynı zamanda, 
tarihi ve kültürel değerleri olan geleneksel yapıların “yok olmadan” varlıklarını sürdürmelerini sağlamak, gelecek 
ku� akların esinlenebileceği bir sürecin ya� atılması anlamına da gelmektedir. Ge� mi� imize ait olan geleneksel 
yapıların yok olmasını engellemek ve toplumu bilin� lendirici, onları yüceltic  birer anlam kazandırmanın en önemli 
yolu onları “ya� ayan birer varlık” durumuna geti ebilmekti .

Pek � ok medeniyete evsahipliği yapmı�  olan Kıbrıs adası üzerinde yer alan ve tarihi önem ta� ıyan geleneksel 
yapıların azımsanmayacak kadar � ok oldukları ve bir� oğunun da gözden ka� ıp, yok olmu�  veya yok olma tehlikesi 
ile kar� ı kar� ıya kaldığı bir ger� ekti . Bu ger� eklerle kar� ı kar� ıya kalanların önemli bir � oğunluğu, ‘gözden ırak’ olan 
kırsal yerle� imlerde  bulunanlardır.

Toplumumuzda bu yapıların değer ve öneminin ne denli büyük olduğunun farkındalığını yaratmak ku� kusuz 
ka� ınılmazdır. Özellikle kırsal yerle� imlerde ya� ayanların farkındalığını artırmak önemlidir. Bu farkındalık, özellikle 
Büyükkonuk’da ve Kalava� ’da olu� mu�  durumdadır. Oralarda ya� ayanların bilin� li ve geni�  vizyonlu bakı� ları ile 
olu� mu� tur elbe� e… Bu yerle� im birimlerinde ya� ayanların, geleneksel ya� amı ve geleneksel mimari örneklerini 
bütünlüklü bir � ekilde ya� atarak koruma bilinci takdire � ayandır. 

Şehir, kasaba ve köy i� lerinde bulunan ve geleneksel ve/veya yöresel nitelikleri bakımından tarihi, kültürel, mimari 
ve sanatsal a� ıdan gösterdikleri fizi sel özellikleri ile yapıldıkları dönemin sosyal, ekonomik, kültürel yapısını ve 
ya� am bi� imini yansıtan bina ve bina grupları ile bunların birarada bulunması itibarıyla doku bütünlüğü gösteren, 
özgün yapısı ile özellik ve niteliklerini bozmadan korunması gerekmektedir. Söz konusu yapıları ve dolayısı ile de 
dokuyu korumak sadece yasal düzenlemelerle, ilgili payda� ların katkısı alınmadan hazırlanan projelerle, ya da belirli 
grupların baskısı ile olamaz, olmamalıdır. Aksi olduğu durumda ise, söz konusu bina ya da bina guruplarının uzun 
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sure ya� atılması mümkün olmamakla birli te yok olması engellenemez. 

Bu alanda örnek alınması gereken, pilot proje sayılan önemli bir projeden söz etmek isti orum. Kurtulmaya 
doğru giden bu serüven, Bursa – Cumalıkızık köyünden. Kendi halinde eskimeye ve yok olmaya bırakmadan, 
bu köydeki mirasa sahip � ıkmak dü� üncesi ile yapılan koruma ama� lı ilk resmi � alı� ma, köyün 1980 yılında 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmasıyla ba� lar. İlgili payda� ların ve 
özellikle de köylülerin burada bulunan tarihi değeri olan geleneksel yapılara nasil sahip � ıktıkları takdire 
� ayandır. 700 yıllık ge� mi� i ile yakın tarihe ı� ık tutan tarihî Cumalıkızık köyü, yok olma tehlikesi ile kar� ı kar� ıya 
kalsa da 2000 yılına kadar bir� ok zorluklarla ayakta kalmayı ba� armı� tı . 2000 yılında Yıldırım Belediyesi 
öncülüğünde, Bursa Valiliği, Bursa Belediyesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi "3. Bin Yılda Ya� ayan Osmanlı 
Köyü - Cumalıkızık" sloganı altında ba� latılan proje ile köyde koruma, ya� atma ve canlandırma � alı� maları 
ba� latılmasına niyet etmi� ler. "Cumalıkızık'ı koruma ve ya� atma ama� lı protokol" kapsamında olu� turulan 
� alı� ma grubları bir araya gelerek, � alı� malara ba� lamı� lar. Yoğun toplantıların ardından Cumalıkızık'a giden 
ekipler, nelerin nasıl yapılacağının belirlenmesi i� in incelemelerde bulundular. Cumalıkızık i� in yeni bir vizyon 
� izmek ve bunun yöntemi ve koordinasyonu ile ilgili � alı� malar yapmak i� in bir araya gelen payda� lar, yapıların 
ve insanların ihti a� larını yerinde analiz ederek fizi sel dönü� üm i� in neler yapılabileceği konusunda fikirle  
elde etti r. Tüm fikirl r ve veriler, � alı� ma son a� amaya geldiğinde bir sempozyum ile konsept proje haline 
getirilm � ti . Bu doğrultuda da restorasyon � alı� malarına da kısa sürede ba� lanılmı� tı . 

Bu sürecte en önemli payda� lardan olan köy halkı, önceleri köyün yeni i� levlerle yenilenmesi ve korunması 
fikrine � ok sıcak bakmadilar… Ancak daha sonraları projenin hem kendileri hem de toplum i� in kültürel, 
ekonomik, sosyal getirilerini öğrendikleri zaman projeye sahip � ıktıla . Bir� oğu gönüllü olarak söz konusu 
projede � alı� tıla . Daha sonraları ise, gönüllü bağı� larla kendi gelenek, görenek ve tarihlerini yansıtan 
müzelerini olu� turdular. Söz konusu proje sayesinde, her ay yüzlerce turist tarafından ziyaret edilen köyde, 
turizm patlaması ya� anmı� ; 2002 yılından beri de köyde ekonomik sıkıntı a� anmamaktadır.

İlgili payda� ların söz konusu olaydaki duru� ları örnek alınmalıdır. Benzer projelerin hayata ge� irilmesi 
adamız insanını da hem ekonomik, hem sosyal, hem de kültürel a� ıdan zenginle� ti ecekti .  Bulunduğumuz 
coğrafyada var olan geleneksel mimari değerlerimizi korumak, eskimelerini, yok olmalarını önlemek onları 
ya� atmakla mümkündür. Bazı bölgelerde “temizlik” adı altında yıkılan bu değerler, yerine konamayacak 
değerlerdirler. Restore edilip korunmalıdırlar. Tabii ki, ya yeni i� levlerle, ya da özgün i� levlerini günümüz 
ihti a� ları ile zenginle� tirip ullanarak. 

Ancak unutulmamalıdır ki gelecek ku� aklara aktarılması gereken bu kültür ürünleri ile ilgili alınacak kararlar yalnız 
fizi sel yapıyla ilgili değil, toplumsal yapıyla da ilgili kararlardır; dikkatle ve özenle hazırlanıp uygulanmalıdır.

3’üncü bin yılda yaşayan Osmanlı köyü - Cumalıkızık (Fotoğraf: K.Günçe)
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Mesarya bölgesinde, temizlik adı altında yıkılan bu değerler, yerine konamayacak değerlerdirler. (Fotoğraf: C. Kara)
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Geleneksel Mimaride ‘Dört Duvar’ ve Ötesindekiler... 
Ka� an Günçe

(Sayı 04, 29 Mart 2010)

“Mimaride duvar yapmak sadece duvar yapmaktır. Duvar kelime ötesidir. Duvar kelimesi duvar yapımından 
sonra gelir, bu yapıma atıf verilen sözcüktür’’ (Eisenman, 1996)*.

İnsanoğlunun var olu� undan bugüne, ya� amı boyunca kendini huzurlu, güvenli ve rahat hissedebileceği bir 
barınağa sığınma ihti acı ve kendine ait mekan edinme arzusu, tıpkı doğumundan önceki o güvenli mekanı 
yeniden yaratabilme özlemi ve kaygısından doğar. Bu ihti acın insan ya� amındaki ilk örnekleri � ocukluk 
� ağında gözlemlenir. Çocuklar, kendilerine ait bir mekan yaratıp  o mekanla yoğrulup, oyunlarını kurgulama ve 
ger� ekle� tirme eğilimlerindedirler. Büyüdük� e de kendilerine ait mekanları daha ciddi anlamda ele alıp, daha 
realist bir kurgu i� inde ya� amlarının anlam kazanmasını hedefl rler.

Mekan kavramı, � e� itli yakla� ımlarca farklı bakı�  a� ıları ile ele alınarak � ok � e� itli tanımlarla ifade edilebilir. En 
genel anlamda mekan, 'insanı � evreden belli bir öl� üde ayıran ve i� inde eylemlerini sürdürmesine elveri� li olan 
bo� luk' ve 'sınırları kullanıcı(lar) ve gözlemci(ler) tarafından hissedilen ve algılanabilen uzayın tanımlı par� ası' 
olarak ifade edilebilir.

Bir� ok değerli mimarlık kaynağında mekan kavramı; “insanı � evreden ayıran ve i� inde eylemlerini sürdürmesine 
elveri� li olan bo� luk” olarak tanımlanır. Ancak unutulmamalıdır ki herhangi bir mekan olu� turmak i� in, onun 
mutlaka her yönden kesin engellerle, bariyerlerle sınırlandırılmı�  olması gerekmez. Bir mekanı bir hacimden 
ayıran en önemli fark da aslında bu noktada ortaya � ıkmaktadır. Mekanı olu� turan sınırlama hareketi  önleyici 
� ekilde fizi sel olabileceği gibi, yalnızca ba� ka duyularla algılanabilecek bi� imde, örneğin sadece zemindeki bir 
doku, malzeme veya renk gibi görsel destekle de olabilir. Önemli olan mekanın net veya net olmayan sınırlarının 
algılanabilir olmasıdır. Mekan algısı ele alınırken her ne kadar da ba� ta görme duyusu kaynaklı algıya ağırlık 
verilse ve diğer duyumlama � ekilleri ihmal edilse de algılama aslında tüm duyulardan farklı farklı oranlarda 
etkilenebilir. Algılamanın � e� itli duyuların birle� iminden olu� tuğu ve mekan algısının da tüm duyuların etkisi 
altında olu� tuğu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Kullanıcının ve gözlemcinin mekanı tanımlayabilmesi 
i� in de bu mekanın kullanıcı ve gözlemci tarafından algılanabilir sınırlarının bulunması ka� ınılmazdır. Ancak insan 
beyni tarafından kolaylıkla algılanabilen bu sınırlar her zaman net ve kesin olmayabilir. Bu sınırlar mekanı tam 
kapalı bir hacim olarak kapatmasa da � oğu zaman mekanı tam olarak tanımlamaya yetebilmektedir.

Geleneksel konutta Oda birçok işlev için yoğun bir 
şekilde örgütlendirilmiştir. (Fotoğraf: K.Günçe)
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Triptik bütü
Bu bağlamda, ‘Sosyal – kültürel etkenler’ ve ‘doğal – fiz ksel � evre etkenleri’ ile bi� imlenen geleneksel 
Kıbrıs mimarisinde mekanları, net (fizi sel) sınırları ile; a� ık, yarı – a� ık ve kapalı olmak üzere ü�  ana grup 
i� erisinde sınıfl yabiliriz. Söz konusu mekanlar, geleneksel Kıbrıs mimarisinin bir� ok örneğinde ayrılmaz bir 
bütün olarak kar� ımıza � ıkmaktadır. Bu tripti  bütünü, geleneksel mimarimizin en önemli değerlerinden 
olan konut ve kahvehane yapılarında sıklıkla bulmak olasıdır.

Konut ve kahvehane yapılarından söz edilip de fizi sel olarak kapalılık olgusu ile tanımlanabilen 
mekanlardan olan ‘Oda’dan söz edilmemesi mümkün değildir. Söz konusu yapılarda ‘Oda’,  ya� amın ta 
kendisinden önemli bir kesiti i� ermektedir. Net (fizi sel) sınırları olan Oda i� erisinde, net (fizi sel) olmayan, 
algılanabilen sınırlar da vardır. Oda, fizi sel olmayan, ancak algılanabilen bu sınırlarla bir� ok i� levi i� erisinde 
barındırmaktadır.

Geleneksel Mimaride ‘Oda’...
Geleneksel yapılarda ‘Oda’, derinlikten yoksun, sıradan bir resimsel düzlem değildir... “Dört duvar”ın 
� ok ötesinde kullanıcıların ve ustaların birlikte yoğurarak meydana geti dikleri, derinlikli; ya� anası 
mekanlardırlar...

Ya� andık� a da anlam kazanan, dinamik ve devinen, ya� amın ayrılmaz bir par� ası, kullanıcının kendi 
imgesi, kendi ge� mi� i ve ki� iliğinin belleği, kendi politi asının somut tanığı ve en önemlisi de kendi mimari 
portresidir, geleneksel mimaride Oda... Bugün ise, oda dendiği zaman, evin veya herhangi bir yapının 
oturmak, � alı� mak, yatmak gibi i� lere yarayan; banyo, salon, giri�  vb. dı� ında kalan, bir veya birden 
fazla � ıkı� ı olabilen bölmesi, uzmanla� mı�  hacmi anla� ılmaktadır. Günümüz mimarisinde her oda, farklı 
örgütlenmelerle farklı i� levlere hizmet eden, diğerlerinden ayrık olarak tasarlanmakta ve kullanıcılarına 
sunulmaktadır. Geleneksel mimaride durum bundan farklı olarak kar� ımıza � ıkmaktadır. Geleneksel 
mimaride Oda tek bir konuda uzmanla� tırılmam � tı . Birden � ok i� levi i� erisinde barındırmakta ve günün 
belirli saatlerinde değil, farklı örgütlenmelerle günün � e� itli kesitlerinde ya� ayan – canlı bir organizma 
olarak yapıda varlığını göstermektedir.

Geleneksel kahvehanede kapalı mekan olarak tanımlanabilen çok amaçlı (çok işlevli) Oda, birçok işlev için yoğun bir şekilde 
örgütlendirilmiştir. (Fotoğraf: K.Günçe)
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Geleneksel konu� a, ha� a geleneksel kahvehanede de Oda bir� ok i� lev i� in yoğun bir � ekilde 
örgütlendirilmi� ti . Geleneksel konu� a Oda, � ok ama� lıdır. Oturma, isti ahat etme, konuk kabul etme, 
yemek pi� irme, bir sonraki mevsim i� in yiyecek hazırlama, ekonomik ama� lı kü� ük üretimler yapma (kuma�  
– halı dokuma, sepet örme vb. gibi), yemek yeme, ha� a yatma gibi bir� ok etkinliği doğru örgütlenmelerle 
i� inde barındırmaktadır. Geleneksel kahvehanede de durum hemen hemen aynıdır. Konu� a olduğu gibi 
kapalı mekanlar altında tanımlanabilen Oda, kahve pi� irme, kahve dı� ındaki diğer i� ecekleri hazırlama, 
bula� ık yıkama, kahvehane mü� terilerini konuk etme, karagöz – gölge oyunu- orta oyunu gibi aktivi eleri 
sahneleme ve bu aktivi eleri yapmak i� in gelen konukların konaklamalarını sağlama gibi i� inde bir� ok i� lev 
grublarını barındırır. Bu birimler, tek hacimle bu kadar � ok etkinliği kucaklayan, sosyal payla� ım merkezleri 
olarak nitelendirilebilirler.

Sözkonusu i� levleri i� lerinde barındıran Odaların fizi sel büyüklükleri, barındırdıkları kadar büyük değildir... 
Fiziksel büyüklükleri ta� , kerpi�  ve ah� abın sundukları ile sınırlıdır. Ge� mi� e tanıklık eden gün görmü�  bu 
mekanlar, bilin� altımızın aydınlık odalarıdırlar... Bizler i� in, barındırdıkları i� levlerin, ya� anmı� lıkların ve 
payla� ımların zenginliği kadar sınırsız ve büyüktürler...

Notlar:
* Eisenman, P., (1996), Theorizing a New Agenda for Architecture in K. Nesbitt, eds, Architecture and the Problem of 
the Rhetorical Figure, Princeton Architectural Press,176-181, USA.
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Geleneksel Mimarinin Eskimeyen De� eri; ‘Kerpiç’ 
Ka� an Günçe

(Sayı 05, 18 Nisan 2010)

Geleneksel yapıları gezerken � oğumuz “� u duvarların dili olsa...” cümlesini i� imizden ge� irmi� izdir. Tarihe tanıklık 
eden, gün görmü�  yapıların gizli ve gizemli bir dilleri olduğu muhakkaktı . Bu gizemli dilin serüveni, insanoğlunun 
doğa kar� ısında varlık göstermeye ba� laması ve etken bir konuma ge� mesiyle, yani o me� hur ‘dört duvar’ın 
serüveniyle ba� lamı� tı . Duvar dediğimiz olgunun dünyada bilinen en eski ve en önemli örnekleri Anadolu’da 
yer almaktadır. Söz konusu bu duvarlar, ta�  temelli ve kerpi� ten yapılmı� lardır. Bugün, “Gelenekten Evrensele 
Mimari” isimli sayfada, geleneksel Kıbrıs mimarisinin de eskimeyen değeri olan geleneksel yapı malzemesi kerpi�  
ve ta� ıyıcı özelliğe de sahip olan kerpi�  duvardan söz edilecekti .

Kerpi� , en genel anlamda, bal� ıktan (yapı� kan özlü � amur) yapılan ve kalıplanarak güne� te kurutulan � iğ tuğla 
olarak tanımlanabilir. Kerpi� , iyice özlendirilmi�  bal� ık, i� ine saman sapları ve / veya kıl karı� tırıla ak tuğla 
bi� imindeki ah� ap kalıplara dökülüp sıkı� tırıla ak ve önce gölgede, sonra da güne� te kurutularak yapılır. 

Do� a Dostu bir yapı Malzemesi - Kerpiç
Üretimi i� in, güne�  enerjisinin yeterli olduğu, ayrıca pi� irme enerjisine ihti a�  omadığı bilinen kerpi� , doğal ve 
yeniden kazanımla sürdürülebilen geleneksel bir malzemelerdir. Çimento, � elik, aleminyum gibi endüstriyel yapı 
malzemeleri gibi üretim a� amalarında yoğun enerji kullanımı gerekmez. Bu nedenle de doğa dostu, ekolojik bir 
malzemedir, doğaya rahatlıkla dönü� ebilir.

Doğa dostu bir yapı malzemesi olmasının yanısıra kerpicin bir� ok olumlu niteliğinin varlığı, ‘� ağda� ’ olanlara kıyasla 
da bir� ok avantaja sahip olduğu söylenebilir. Kerpi� le yapılan geleneksel yapılarda ya� ayanlar, yapılarının yazın 
serin, kı� ın sıcak ortamlara sahip olduğundan memnuniyet getirirl r. Bunda hi�  ku� kusuz malzemenin olumlu 
rolü büyüktür. Isı tutma kapasitesi, yani enerji depolama özelliği yüksek olan kerpi� , ısı yalıtımı  ses yalıtımı  nem 
dengeleme özellikleri ile i�  mekanlarda kullanıcılara konforlu ya� am alanları sağlar. Yapılan bir� ok ara� tırma  
kerpi�  yapıların ‘� ağda� ’ diye ülkemizde yapılan betonarme yapılara nazaran altı kat fazla ısı tasarrufu sağladığını 
vurgulamaktadır. Bu özellikleri ile kerpi�  yapılarda enerji tüketimi en a a indirgemektedir.

Kerpi�  yapılar, adamızda ve dünyada mimari kültür varlıkları olarak kabul edilmektedirler. Geleneksel mimaride 
kerpicin yapı malzemesi olarak kullanılmasının en önemli nedenlerinden biri hi�  ku� kusuz alternatifleri az olması, 
bölgede kolay bulunabilirliği ve ekonomik olmasıdır. Kerpicin Adada yapı malzemesi olarak kullanılması neoliti  
� ağa kadar uzanmaktadır. Bugün sözünü edebildiğimiz geleneksel Kıbrıs Mimarisi ve yapı kültürünün olu� umu ve 
geli� iminde kerpicin önemi büyüktür. 

Mesarya bölgesinden kerpiç yapılar. (Fotoğraf: K.Günçe)
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Kerpi�  sadece Adamızda kullanılmamı� tır elbe� e. Dünyanın � ok � e� itli bölgelerinde, binlerce yıldır kerpi�  yapı 
malzemesi olarak kullanılmı�  ve sunduğu avantajlardan yararlanılmı� tı . Endüstri devrimi sonrası bütün dünyada 
görülen ve kanıksanan modern in� aat malzemeleri, mimarlık tarihi i� inde � ok kü� ük bir tarihi kesite sahipti . Bugün 
hala kerpicin yapı malzemesi olarak kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Bu konuda yapılmı�  � ok sayıda akademik 
� alı� ma mevcuttu . Dünya nüfusunun yarısını barındıran kerpi�  yapıların, � ağın gereklerine uygun, sağlıklı ve güvenilir 
teknolojiye kavu� ması, bilim, eğitim ve in� aat sektörünün görevi olduğunu belirten ve kerpicin mimari geleceğini 
ge� mi� i kadar parlak gören isimler arasında yer alan Do� . Dr. Bilge I� ık, “Betonla bir kenti yaparsınız, ah� apla da 
aynısı ge� erli. Tuğla i� in de aynı � eyden söz etmek mümkün. Ama kerpi�  ile değil bir kenti  bütün bir ülkeyi � ok rahat 
in� a edebilirsiniz. Zaten kendi malzemesi kendi i� indedir.” � eklindeki görü� lerini bir� ok bildirisinde belirtmektedir. 
O, uzun ge� mi� ine rağmen bir� ok mimar ve akademisyen i� in hala ilk günkü gibi ‘yeni’ ve ‘modern’ bir malzeme 
olma özelliğini sürdürüyor. Bitmi�  sanılan nice kültürel değerimiz gibi kerpi�  de bütün güncelliği, tükenmemi� liği ve 
güzelliği ile değerlendirilmeyi, ta� ıdığı potansiyelin farkına varılarak yeniden ke� fedilmeyi beklemektedir.

Kerpiçe A� edilen o lumsuz Anlamlar
‘Doğal – Fiziksel Çevre Etkenleri’ ve ‘Sosyal – Kültürel Etkenler’ ı� ığında geli� en geleneksel yapıların cazibe 
ve inceliklerinden, daha önceki ha� alarda, yine bu sayfada değinilmi� ti. Ancak, ‘evrensel!’ değerler ı� ığıyla, 
kapitalizmin ve totaliter dünya düzeninin dayattıklarıyl geleneksel mimarinin bi� im ve malzeme özelliklerine 
a� edilen olumsuz anlamlar ve buna bağlı olarak da olumsuz savlar da mevcuttu .

Hassan Fathy’nin kerpi�  ağırlıklı Gurna köyüne, köylülerin duyduğu tepki de zaten bu savı gü� lendirmektedir. 
Hassan Fathy (1900-1989), 20 yy. Mısır mimarisinde olduk� a ağırlığı olan bir mimardır. 60 yıllık mimari varlığı 
ve ‘evrensel mit’e kar� ı duru� uyla mimarlığa etkisi yaygın olarak bilinmektedir. Fathy’ye bu bağlamdaki 
ele� tirile , zaman faktörünü dikkate almaması ve mimarisinin “kerpi� ” bile� eni üzerine yapılmı� tı . Fathy’nin 
kerpi�  kullanımı “arkaik” bir heves, ilkel bir ya� am tarzı i� in ilkel bir metodun se� imi değildir. Ancak bu yakla� ım 
kullanıcılar tarafından da anla� ılmamı� tı . Bu bağlamda Fathy’e yapılan en büyük ele� tiri, � ağın gereklerine 
göre kullanıcı memnuniyetlerini göz ardı edip, geleneksel mimariyi, geleneksel bi� im, teknik ve malzeme 
ile ya� atmaya � alı� ması yönünde olmu� tur. Bu bakı�  a� ısı ile kerpici, farklı yakla� ımlarla değerlendirerek, 
acımasızca, “ge� mi� te kalması gereken bir hastalık” olarak nitelendirmektedirler. 

Geleneksel yapılar, geleneksel bi� im – modern bi� im; geleneksel malzeme – modern malzeme tar� � maları 
kapsamında da bir paradokstur. Ge� mi� te, ge� mi� tekiler tarafından var edilen, ananevi olarak varlık 
göstermeleri sağlanan, ve � imdi ‘geleneksel’ olarak isimlendirilen değerler, yeniye yelken a� ma cesaretind  
olan ve üreten mimarların yeni cevaplara ula� abilmeleri i� in eskiyi sorgulamaları, gözardı etmemeleri 
gerekmektedir.

Kerpicin kalıba yerleştirilmesi, yüzeyinin düzeltilmesi ve 
kalıptan çıkarılması

Hassan Fathy’nin kerpiç 
yapılarından bir örnek 

(Fotoğraf: H. Fathy)

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest 297

Geleneksel Mimarinin Prestijli Mal emesi; ‘Ta� ’ 
Ka� an Günçe

(Sayı 06, 9 Mayıs 2010)

Geleneksel yapılardaki mimari bi� imin olu� masında, sosyal, kültürel ve ekonomik belirleyicilerin yanı sıra, ilk 
a� amadan itiba en malzemenin ve dolayısı ile de yapım yöntemlerinin tar� � ılmaz önemi vardır. Malzeme ve 
malzemenin sunduğu olanaklar geleneksel mimarinin doğal belirleyicilerindendir.

Ya� amın sürdürülmesi i� in gerekli olan hemen hemen her � eyin doğadan sağlandığı geleneksel ya� amda, 
geleneksel yapılar da doğadan malzemelerle in� a edilmektedir. Geleneksel Kıbrıs mimarisinde ta� , kerpi�  ve 
ah� ap temel yapı malzemleri olarak kullanılmaktadırlar. Geleneksel malzeme kullanılarak in� a edilen yapı, 
meydana getirilm �  olan yapının yapım sırasındaki sistemleri, olu� um bi� imini, malzeme ve konstrüksiyon 
ili� kilerini de kapsamaktadır. Tarih boyunca olu� an mimari � e� itliliğin ve mimari geleneklerin, üslupların, akımların 
olu� umunda, ve � ekillenmesinde etkin bir rol oynayan yapı malzemeleri serüvenine ta� , kerpi�  ve ah� apla 
ba� layıp bugünkilerle sürdürmektedir.

Geleneksel yapılarda ‘Ana’ yapı Malzemesi – Ta�
Hemen hemen dünyanın her yerinde gördüğümüz i� in kanıksadığımız � ağımızın in� aat malzemeleri, 
mimarlık tarihi i� inde � ok kü� ük bir tarihi kesite sığabilecek kadar yenidir. Ta� , kerpi�  vehttp:// ww.
tumgazeteler.com/haberleri/ahsabin/ ah� abın kullanımıyla kıyaslandığında, beton ve � eliğin ge� mi� i dün 
denebilecek kadar yakın kabul edilebilir. İnsanoğlu binlerce yıl ta� , kerpi�  ve ah� ap yapılarda ya� amını 
sürdürmü� tür. Nice ku� aklar bu yapı malzemeleri ile in� a edilen binalarda doğdu, ya� adı ve öldü. Aslında 
bu malzemeler tamamen de hayatımı dan � ekilmi�  değildirler; ancak ne yazık ki daha cazipleri ve daha 
‘� ağda� ları’ ile rekabet edemeyecek durumdadırlar. 

Endüstri devrimi sonrasında bir� ok alanda yeniliklerle tanı� ıldığı gibi, bu yenilikler yapı malzemelerinde de 
kendini göstermi� ti . O döneme gelene kadar, bütün yapı eylemlerinin ne kadar az sayıda malzeme ve ne 
kadar ilkel tekniklerle sürdürüldüğü, ve söz konusu olanaklarla ula� ılan bi� im zenginliği dü� ünüldüğünde o 
dönemleri hayranlıkla anmamak mümkün değildir.  

Ta� , tüm dönemlerde ve tüm uygarlıklarda ana yapı malzemesi olarak kullanılmı� tı . Ta� ’ın nitelikleri, onun 
yapıda � ok deği� ik yerlerde kullanılmasına olanak sağlamı� tı . Ta� ’ın hikayesi doğada bulunmasından, bir yapı

Taş malzeme ile inşa edilmiş geleneksel bir yapı 
(Fotoğraf: Ş.Hoşkara)

Zemin kat taş, birinci kat kerpiç malzeme ile 
inşa edilmiş geleneksel bir yapı (Lefkoşa Ermeni 

Manastırından bir bina) (Fotoğraf: K.Günçe)
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elemanı haline gelmesine değin ge� en süre� lerin tümünü kapsar. Bu nedenle üretim ve kullanım 
tekniklerinde büyük bir � e� itlilik gözlenmektedir. Ana ta� ıyıcı yapının, mimari elemanların ve süsleme 
elemanlarının ana malzemesi olarak görev yapan ta� , her dönemin vazge� ilemez yapı malzemesi olmu� tur. 

Ta�  Gibi...
‘Mimarlık ta� la� mı�  müzikti ’; ‘mimarlık uygarlıkların ta� a ge� mi�  ifadesidir’ deyimleri ta� ın mimarlıktaki 
özel yerine i� aret edmektedirler. Aynı zamanda, dilimize de bir deyi�  olarak yerle� en “ta�  gibi” ifadesi, ta� ın 
ne denli prestijli  ne denli gü� lü ve ne denli dayanıklı bir malzeme olduğunu ortaya koymaktadır. Ta� la in� a 
edilmi�  ve aradan uzun yıllar ge� mi�  olmasına kar� ın, ülkemizde hala dimdik ayakta duran � ok sayıda kamu 
yapısı, ibadethane, han, saray ve benzeri gibi bir� ok yapı vardır.

Tüm duvarları ta�  malzeme kullanılarak in� a edilen yapıların yanısıra, ta�  temel üzerine yükselen kerpi�  
duvar veya ta�  temel üzerine belirli bir yüksekliğe kadar ta�  sonrasi kerpi�  olarak in� a edilen geleneksel yapı 
örnekleri vardır. Kerpi�  ve/veya ta� ın malzeme olarak kullanıldığı geleneksel yapılarda sundurma kemerleri 
ve yapıda bulunan diğer kemer veya kemerler sıklıkla ‘sarı ta� ’ kullanılarak in� a edilmektedirler. Geleneksel 
mimarimizin adı zikredilmeden ge� ilemeyecek değerlerinden olan geleneksel konu� a da sıklıkla ta�  
kullanılmı� tı . Geleneksel konutun en değerli yapı par� ası olan kemerin yanısıra, özellikle kerpi�  yapılarda, ön 
cephe veya sadece giri�  kapısını tanımlayan cephe par� ası ta�  malzeme kullanılarak in� a edilmektedir. Bunun 
yapısal anlamlarının yanı sıra � ok farklı sembolik anlamları da vardır.

Do� adan bir Malzeme
Geleneksel yapılarda kullanılan ta� lar, doğadan toplanabilenler ve ta�  ocaklarından elde edilebilenler olarak 
iki gruba ayrılmakta ve bunlar da kendi aralarında � e� itlendirilebilmektedirler. Bunlardan en yaygın olarak 
kullanılan ve bilineni, sarı ta�  (buri ta� ı) olarak isimlendirilmi�  olanıdır.

Doğa dostu bir yapı malzemesi olmasının yanısıra ta� ın bir� ok olumlu özelliğinin varlığı, ‘� ağda� ’ olanlara 
kıyasla da bir� ok avantaja sahip olduğu söylenebilir. Ta� la yapılan geleneksel yapılarda ya� ayanlar, yapılarının 
yazın serin, kı� ın sıcak ortamlara sahip olduğundan memnuniyet getirirl r. Bunda hi�  ku� kusuz malzemenin 
olumlu rolü büyüktür. Isı tutma kapasitesi, yani enerji depolama özelliği yüksek olan ta� , ısı yalıtımı  ses 
yalıtımı  nem dengeleme özellikleri ile i�  mekanlarda kullanıcılara konforlu ya� am alanları sağlar. Yapılan 
bir� ok ara� tırma, ta�  yapıların ‘� ağda� ’ diye ülkemizde yapılan betonarme yapılara nazaran kat kat fazla ısı 
tasarrufu sağladığını vurgulamaktadır. Bu özellikleri ile ta�  yapılarda enerji tüketimi n aza indirgemektedir.

Diğer geleneksel malzemelere kıyasla, iklimsel � artlara en � ok dayanabilen, ta� ıyıcı gücü daha fazla ve doğada 
bol miktarda bulunan ta� , mimarlığın en soylu malzemesi olarak kabul edilmektedir. Ta� ın diğer malzemelere 
göre üstün olan yönü, endüstri devrimi öncesindeki � ağlarda hi� bir özel bağlantı sistemine gerek olmadan, 
sağlamca ayakta duran yapılar yapma olanağı sağlamasıdır.

Ta� , o uzun ge� mi� e sahip varlığına rağmen mimarlar i� in hala gen�  ve modern kalabilmi�  bir malzeme olmayı 
sürdürüyor. Tükenmi�  sanılan nice � ey gibi ta�  da bütün güncelliği ile değerlendirilmeyi, ta� ıdığı potansiyelden 
yararlanılmasını bekliyor. Bundan yaralanacak olanlar da elbe� e mimarlar ve mimarların tasarladığı yapıları 
kullanacak olan kullanıcılardır. Ta�  geleneksel yapı malzemesi olmasının yanısıra, günümüz mimarisinde de 
önemli bir yere sahipti . Üretim teknolojilerindeki geli� meler, ta� ın � ağda�  yapılarda kullanılması süre� lerine 
yeni boyutlar getirm � ti . Çağda�  tasarımda ta�  kullanımının artırılması  ta� ın yapıyla yeniden bulu� masının 
sağlanması, özgün tasarımların, ta� ın geleneksel değer ve öneminin ara� tırılıp yorumlanması gerekmektedir. 
Aksi takdirde tasarımın var olanın kötü bir kopyası olması ka� ınılmazdır.
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Geleneksel Mimaride Mekanın Nicel Boyutları ve Algısı 
Ka� an Günçe

(Sayı 07, 23 Mayıs 2010)

‘Gelenek’ kavramı, Paul-Alan Johnson’un The Theory of Architecture (Mimarlık Teorisi) isimli kitabında "bilginin 
ger� ekler, inan� lar, deyi� ler, kurallar ve adetler bi� iminde nesilden nesile aktarılmasıdır" bi� iminde tanımlanmı� tı . 
Geleneksel mimari ise, endüstrile� memi�  ya da endüstri öncesi toplumların mimarisi olarak tanımlanabilir.

Geleneksel mimaride mekan insani değerleri i� erir. Bu nedenle değerli ve önemlidirler. Bu yakla� ımla geleneksel 
mimarinin, kullanıcıları ve yapıcıları tarafından � ekillendirilen bir mekan yaratma sanatı olduğu söylenebilir. Bu 
sanatın var olabilmesini sağlayan en önemli etkenler; ya� am bi� imi, ekonomik yapı, aile – akrabalık – komu� uluk 
ili� kisi, inan� lar, gelenek – görenekler, değer yargıları, dünya görü� leri, ve iklim, topografya, � evresel örüntü ve 
doku, malzeme ve yapım teknikleri olarak adlandırılabilir. 

Geleneksel yapılarda fizi sel sınırları belirlenmi�  mekan, en genel anlamda ü�  ana ba� lık altında sınıflandırılabildiğin  
daha önceki yazılarımda ifade etmi� tim. Bunlar, ‘kapalı’, ‘yarı – a� ık’ ve ‘a� ık’ mekanlardır. Evrenin fizi sel olarak 
sınırlandırıldığı tüm bu mekanlar, geleneksel malzemelerle tanımlanmaktadırlar. Mekan var olmadan, geleneksel 
mimari özelliklerine sahip bir eserin varlığından da söz etmek elbe� e ki mümkün değildir.

Geleneksel mimaride mekan olu� turulmasında kullanıcılar ve yapıcılar, mekanın nicel boyutlarına müdahale 
ederler ve mekan tanımlayıcı bile� enlerle anlamsal boyutu da i� eren ya� amsal hacimler olu� turulur. Ba� ka bir 
söyleyi� le mimari mekan kapatılı . Mekan genelde kütleler arasındaki bo� luk olarak ele alınır. Fakat ger� ekte 
mekan kendi olanaklarıyla mimari bi� imlemeye sahip kütlelerin arasındaki bir bi� imdir. Yaratılan mekanların 
kullanımdaki esnekliği ve deği� kenliği geleneksel mimarinin özünü olu� turur.

Ta� , kerpi�  ve ah� ap kullanılarak sınırlandırılan fizi sel mekan, mekanın nicel boyutlarının olu� umunda 
belirleyicidir. Ta� ın, kerpicin ve ah� abın sunduğu imkanlar endüstri devrimi sonrasındakilerle kıyaslanamayacak 
kadar kısıtlıdır. Mekanın boyutları, kerpicin ve ta� ın yığılarak elde edilebileni kadardır. Mekan a� ıklıkları ise 
ah� abın boyutları ile sınırlıdır. Ta�  kemer kullanılarak mekan a� ıklıkları geni� letilme yoluna da gidilmi� tir  ancak 
yine par� aların tanıdığı kısıtlı olanaklarla... 

Geleneksel yapıda, mekanın malzemelere bağlı algılanabilen nicel boyutları iki ana ba� lık altında i delenebilir. 

• Yarı a� ık mekanlarda malzemeye bağlı boyutlar

• Kapalı mekanlarda malzemeye bağlı boyutlar

Yarı Açık Mekanlarda Malzemeye ba� lı boyutlar
Yarı açık mekanlar, sıklıkla, kapalı kitlenin ‘ön’ kısmında konumlandırılmı� lardır. Bu mekanlardaki boyutlar, 
ekonomik, kültürel, sosyal ve fonksiyonel belirleyicilerle sınırlandırıldığı gibi, malzemenin olanakları ile de 
sınırlıdır. Ta�  kullanılarak yapılan, kemer a� ıklıkları ile tanımlanmı�  dü� ey düzlem veya ah� ap kolon – kiri� ler, ve 
kapalı kitle arasındaki bo� luk ah� abın sunduğu olanaklar kadar büyük olabilmektedir. Bu da yarı a� ık mekanın 
geni� liğinin bulunabilir ağa�  boyu kadar olabildiğini göstermektedir. Yarı a� ık mekanın uzunluğu ise kemer sayısı 
ve büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artabilmektedir. Yüksekliği ise ta�  kemer ayaklarının, kemerin ve kemer 
üzerindeki duvarın yükseltilebilirlikl ri ile belirlenmektedir. Bu da kemer tipine  ta�  duvarın geni� liğine, kullanılan 
malzemeye ve dolayısı ile de yük ta� ıma kapasiteleri ile sınırlıdır. Söz konusu yüzeyde eğer ah� ap kolon ve kiri�  
kullanılmı� sa kullanılan ağacın büyüklüğü yine mekan geni� liğinde ve yüksekliğinde önemli bir rol oynamaktadır. 
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Kapalı Mekanlarda Malzemeye ba� lı boyutlar
Kapalı mekanlarda da boyutlar ekonomik, kültürel, sosyal ve fonksiyonel belirleyicilerle sınırlandırıldığı gibi, 
malzemenin olanakları ile de sınırlıdırlar. Kapalı mekanlar, ya kapalı mekanı sınırlayan duvarlar ve bulunabilir ağa�  
boyları (ah� ap mertekler) ile sınırlı, ya da duvarlarla sınırlandırılmı�  kapalı mekan ortasına konumlandırılmı�  ta�  
kemerle ve kemerin üzerine iki yönde, kemere dik konumlandırılmı�  bulunabilir ağa�  boyları (ah� ap mertekler) 
ile sınırlıdır. Mekan ortasına mekanın geni� liğini olu� turacak � ekilde kemer yapılması ile tek bir bulunabilir ağa�  
boyu (ah� ap mertek) ile sağlanamayacak mekan uzunluğu sağlanmı�  olur. Bu da iki bulunabilir ağa�  boyu (ah� ap 
mertek) anlamına gelir. Mekan yükseklikleri, ta�  duvarın geni� liğine, kullanılan malzemeye ve dolayısı ile de yük 
ta� ıma kapasiteleri ile sınırlıdır. Günümüze ula� an � ok az örnek kalmasına rağmen mekan uzunluğunu artırmad  
kullanılan bir yöntemden daha söz etmek gerekmektedir. Bu yöntem kemer uygulamalarının yaygın olmadığı 
yıllarda, daha fazla uygulanmı�  bir yöntemdir. Yöntem � u � ekilde tanımlanabilir: ‘Mekanın uzunluğunu artırma  
i� in mekan ortasına konumlandırılmı�  kolon ve kiri�  uygulaması’. Yukarıda tanımlanan kemerin kullanım amacı ile 
aynı, ana kiri�  görevinde kullanılan ağa�  vasıtası ile ta� ınan yükler duvarlara aktarılmaktadır. Mekan geni� liğinin 
artırılması i� in de mekan ortasına kolon mantığında  dikey ağa�  gövdesi yerle� tiril rek söz konusu uygulama her 
iki yöne de uygulanır.

Geleneksel Mekanın Fiziksel ve Algısal boyutu
Geleneksel mekanın fizi sel boyutunun, anlamsal boyutunun yanı sıra algısal boyutundan da söz etmek 
mümkündür. Geleneksel mekan algısı ve anlamı, geleneksel mekanı değerlendirme; geleneksel mekan 
bi� imi (fiziki yapısı) ise, geleneksel mekanı öl� me aracı olarak, geleneksel mekana dair bilginin üretilmesinde
belirli bir alanı tanımlar. Bu bağlamda söz konusu mekanlar, fizi sel ve anlamsal olarak algılanan bir 
ger� ekliktirler; esin değerleri i� erdikleri gibi, kesin olmayan, olgusal değerleri de i� erirler.

Mekan algısından söz edilirken hemen görme duyusu akla gelir. Her ne kadar da ilk ba� ta görme duyusu 
kaynaklı algı akla gelse ve diğer duyumlama � ekilleri ihmal edilse de algılama aslında tüm duyulardan farklı

Nicel boyutları, yapı elemanlarının etkisi ile oluşan 
triptik bütünün vazgeçilmezi; yarı açık mekan 

(sundurma). (Fotoğraf: K.Günçe)

Geleneksel yapılarda, iç mekanda (kapalı mekanda) 
kullanılan kemerle mekanin nicel boyutları 

büyütülmektedir. (Fotoğraf: K.Günçe)
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oranlarda etkilenir. Algılamanın � e� itli duyuların birle� iminden olu� tuğu ve mekân algısının da tüm duyuların 
etkisi altında olu� tuğu göz önünde bulundurmak gerekir. Mimari mekân, gözlemcinin algılayabileceği 
bi� imde sınırlandırılmı�  uzay par� asıdır. Gözlemcinin mekânı tanımlayabilmesi i� in de bu mekânın gözlemci 
tarafından algılanabilir sınırlarının bulunması ka� ınılmazdır. Ancak insan beyni tarafından kolaylıkla 
algılanabilen bu sınırlar herkes tarafından her zaman net ve kesin olmayabilir. Bu da kullanıcının bili� i ile 
doğrudan ili� kilidir. Bili�  düzeyine göre mekanın algılanı� ı da farklıla� abilir.

Geleneksel yapılarda doğup büyüyenlerden, geleneksel yapılardaki mekanlarda ya� anmı�  anılarını hepimiz 
dinlemi� izdir. Yapılan fizi sel ve anlamsal mekan tasfirleri, oralarda ya� amamı�  olanların algılayamayacağı 
kadar büyüktür. Söz konusu mekanlarda ya� anmı� lıkları olmayanlar, tasfir edilen o mekanları gördüklerinde 
hayal kırıklıklarına uğradıkları � üphesizdir. O mekanları ya� ayanlar, ya� amamı�  olanlara göre, o mekanları 
hem anlamsal hem de fizi sel olarak daha büyük algılamaktadırlar. Mekanları anlamak i� in; mekan, zaman 
ve o mekanda, o zamanda ya� ananlar paradigması, anıları ve algıları dinamik kılan tüm olayların birbirine 
ge� i� ini yansıtan ya� amın bir örgüsü olarak dü� ünülmelidir. Geleneksel mimari mekanın algılanabilecek 
bi� imde ta� , kerpi�  ve ah� ap malzeme ile fizi sel olarak sınırlandırılmı�  uzay par� ası olduğundan yukarıda 
bahsedilmi� ti . Fiziksel sınırlarının yanı sıra anlamsal ve algısal boyutlarının da varlığı � üphesizdir. İ� te 
geleneksel mekanın varlık karakteri tam da bu noktada kendini göstermektedir.

Geleneksel konut ana odasında taş kemer 
kullanımı yaygınlaşmadan, benzer amaçla 

ahşap taşıyıcı sistem kullanılmaktaydı. 
(Fotoğraftaki yapı 1880'li yıllarda inşa 

edilmiştir.) (Fotoğraf: O.Dağlı)
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Kıbrıs’ta Dı�  Mekan ve Ya� am 
Ka� an Günçe

(Sayı 08, 6 Haziran 2010)

İklim verileri ve sosyo – kültürel yaşamın belirleyici etkisi ile var olan dış mekan kullanım alışkanlığı 
hayatlarımızın her kesitinde var olmuştur. Dış mekanla ilgili tanımlı aktiviteler, Kıbrıs insanının hayatında 
gelenekselleşmiştir. Bugün, “Gelenekten Evrensele Mimari” isimli sayfamda sizlere sunulacak olan yazı, 
çok kıymetli arkadaşım Nil Paşaoğluları Şahin’e ait. Nil, yazısında bizlere geçmişten günümüze kadar uzanan 
bir perspektif içerisinde Kıbrıs’ta gelenekselleşmiş dış mekan kullanımı ile ilgili keyifli kesitler sunacak... 

Konuk Yazar: Nil Pa� ao� luları � ahin

Dı�  mekanda vakit ge� irmek bir Kıbrıslı i� in ya� amının olmazsa olmazlarındandır. Gelenekselle� mi�  olan bu 
alı� kanlık doğar doğmaz girer Kıbrıslı’nın hayatına. Çocukken kapısının önü, evinin önündeki sokak veya yanındaki 
bo�  tarladır oyun alanı. Kom� uluk ili� kileri dı�  mekanda daha da gü� lenir; molehiyalar birlikte ayıklanır, günün 
yemeğinin hazırlığına kapı önünde ba� lanır. Kahvaltı sonrası kahve keyifl ri mutlaka dı�  mekanda yapılır, bir asma 
altı veya kapı önü yeterlidir keyif i� in... Sohbetler edilir, ha� a fallar bakılır... Bunlar, özellikle benim � ocukluğumdan 
aklımda kalanlardan bazıları... Aslında hepimizin � ok iyi bildiği, ge� mi� ten günümüze Kıbrıs’ta dı�  mekanlar ve 
ya� am tarzını söyle bir yorumlamak ve anımsatmak, biraz da sizleri anılarla gülümsetmek istedim bu yazıyla. Hep 
birlikte hatırl yalım neleri ya� attığımızı, ne ri yiti diğimizi...

Geçmi� ten Günümüze Kıbrıs’ta Dı�  Mekan Kullanımı
Çok eski yıllardan beri süregelen dı�  mekan kullanım alı� kanlığı, Kıbrıs halkının hayatında ve ya� am tarzının 
� ekillenmesinde her zaman önemli bir yer almı� tı . Ge� mi� te, özellikle kamusal alanlar dü� ünüldüğünde köylerin, 
kentlerin, � ehirlerin meydanlarında konumlanmı�  kahvehaneler ve bu kahvehanelerin kapı önleri, asma altları yani 
genel anlamda dı�  mekanları en � ok bilinen, bir dost sohbeti i� in, kü� ük bir mola vermek i� in gidilen dı�  mekanlardandır.

Günümüzde bu yerler hala güncelliğini korumakta ve özellikle erkeklerin rağbet ettigi bir � ok konunun tar� � ıldıgı 
bazen bir mahalle arasında, bazen bir köy meydanında bazen bir sokak arasında kar� ımıza � ıkmaktadırlar. Biraz 
daha modern anlamda dü� ünüldüğünde ise, bu mekanlar yeni � ekilleri ile cafeler olarak kar� ımıza � ıkar ve 
özellikle gen� ler tarafından rağbet edilen bu yapıların dı�  mekanları, gelenekten gelen alı� kanlıklarla, aktif olarak 
kullanılmaktadır. Ha� a son dönemde sırf kahvesi ile ünlü belli markaların bulunduğu yapılarda dı�  mekanların 
daha � ok kullanıldığı gözlemlenmektedir. Buralar, vakit ge� irmekten keyif aldığımız; kimi zaman � alı� mak, kimi 
zaman sohbet etmek, kimi zaman da özel bir günü kutlamak i� in uğradığımız mekanlar...                                          

Kıbrıs’ta sokağın da bamba� ka anlamları vardır. Bir soluk, bir nefes almak, kom� ularla sohbet etmek, bir yudum 
güne�  i� in en güzel yerdir sokaklar. Özellikle geleneksel kent dokusuna sahip olan mahallelerde, trafiğin olmadığı 
ya da yoğun olmadığı bölgelerde, kapı önüne � ıkarılan bir sandalye, bu mekanları kullanmaya yeterlidir. Kimi 
zaman birka�  ki� inin sohbet etmek i� in toplandığı, kimi zaman i� yerinin ta kendisidir sokaklar...

Ge� mi� ten günümüze süregelen, bir dönem yok olan, fakat son zamanlarda yeniden Kıbrıs halkının hayatının bir 
par� ası olan pazaryerlerini bir diğer önemli dı�  mekan tipi olarak tanımlayabiliriz. Kıbrıs ile ilgili yazılmı�  bir� ok 
kaynakta pazaryerlerine değinilmekte; 18. yüzyılda Kıbrıs’a yaptığı gezi sonrası kaleme aldığı ‘Levkosia: The Capital 
City of Cyprus’ isimli kitabında L. Salvator pazaryerlerinin Kıbrıs halkının hayatında farklı tipl ri ile önemli bir yeri 
olduğuna değinmektedir. Aynı zamanda bu mekanların, o zamanlar � ehirlerin en önemli odak
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noktalarından birisi olduğundan bahseder. Pazaryerleri bir dönem önemini yiti dikten sonra  son bir ka�  yıldır 
eski önemini kazanmasa da Kıbrıs halkının hayatının önemli bir par� ası olmaya ba� lamı� tırla . Adada alı� veri�  
olgusunun boyut deği� tirmesiyle, dı�  mekan kullanımının arttığ ve � e� tlilik kazandığı � üphesizdir. Günümüzde, 
bir� ok kentimi de bu tür mekanlarla önemli alı� veri�  caddeleri veya alı� veri�  bölgeleri olu� mu� tur.

Dı�  Mekan, I� yerinin ta Kendisi...
Kıbrıs’ta ya� am tarzının belirleyici unsurları olan bir� ok uğra�  da dı�  mekanlarda ger� ekle� mektedir. Özellikle 
köylerde yapılmakta olan tarım ve hayvancılık... Lefka a i� leri veya sepet� ilik; iklim müsait olduğu sürece kimi 
zaman bir kapı önünde veya asma altındager� ekle� mekte ve dı�  mekanda ya� amın bir bölümünü olu� turmaktadır. 
Ayrıca bunlara ek olarak sucuk, pilavuna, � örek, peksemet, bulla ve hellim yapımı, evlerin bah� elerinde ge� mi� ten 
günümüze dı�  mekanlarda ger� ekle� en gelenklerimiz ve göreneklerimizden sadece bazılarını olu� turmaktadır.

Son dönemlerde özellikle köylerde, köylere özgü gelenekler, dı�  mekanlarda düzenlenen festi allerlele gündeme 
getirilm ye � alı� ılmaktadır. Böylelikle, bir süreliğine de olsa yitirilen değerlerimiz yeniden hatırlanm ya ve 
yeniden hayatımızın par� ası haline gelmeye ba� lıyorlar. Zeytin festi ali, harup festi ali, üzüm festi ali, enginar 
festi ali, Eko-gün ve benzeri festi allerle bir� ok değer gün yüzüne � ıkıyor ve dı�  mekanlar � enleniyor.

Yeni Geli� en bölgelerde Dı�  Mekan...
Tüm bu bahsedilenler ve anılarımızla birlikte gülümseyerek hatırladığımız dı�  mekan kullanımlarından sonra; 
günümüzde yeni geli� en bölgelerde insanlar i� in değil, arabalar i� indir dı�  mekanlar. Ve apartmanlar arasında 
‘dı�  mekan’ olmaktan vazge� mi� tir d �  mekanlar. 

Yeni geli� en bölgelerde kent dokusu, geleneksel kent dokusuna kıyasla bir� ok farklılık göstermektedir. Binalar � ok 
katlı olarak tasarlanmakta ve dı�  mekanlar kullanım i� in uygun olmayan genelde otlarla kaplanmı�  veya � öplerle 
dolmu�  artık mekanlar halinde kar� ımıza � ıkmaktadırlar. Bu nedenle, geleneksel kent dokusuna sahip bölgelerde 
kar� ıla� tığımız dı�  mekan aktivi elerine, yeni yapıla� an bölgelerde rastlamak � oğu zaman imkansızdır. Ayrıca, 
sokaklar caddelere veya bulvarlara dönü� tüğünden hızlı trafik  sokakların sosyal aktivi eler i� in kullanılmasına 
engel te� kil etmektedir. Yeni geli� en bölgelerde dı�  mekan kullanımı yitiril n bir değerdir; anılardaki dı�  mekan 
kullanımını � ocuklarımıza anlatsak da anlayamayacakları, fakat ya� atılması ve ‘Kıbrıslı’ kimliğinin sürdürülebilmesi 
i� in modern hayata entegre edilmesi gereklidir.

Büyükkonuk köy meydanında gerçekleştirilen ‘eko gün’ 
etkinliği.

Lefkoşa sur-içinden sokağa taşmış yaşam izleri (Fotoğraf: 
K.Günçe).
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Geleneksel Kahvehanelerimiz 
Ka� an Günçe

(Sayı 09, 20 Haziran 2010)

Kültürel ve Sosyal Merkezler Olarak Nitelendirilebilecek Geleneksel Kahvehanelerimiz...
“Biz bizim olduğumuzu geçmişimiz olmadan nasıl bileceğiz.” John Steinbeck (2005)

Geleneksel yerle� imlerin vazge� ilmez mimari değerlerinden bir tanesi de hi�  ku� kusuz geleneksel kahvehanelerdir.  
Ya� amın önemli bir kesitinin sürdüğü meydan civarında bulunan ve yol üstü ya� antısının olmazsa olmazlarından biri 
olan kahvehaneler, bo�  zaman ge� irme yeri olmasının yanı sıra, sosyo – kültürel mekanlar olarak da nitelendirilebilirler. 
Ne yazık ki bu mekanlar deği� en konjonktürle birlikte yakla� ık son � eyrek yüzyılda ya kapanmı� lar, ya da kısmen ve/
veya tamamen i� lev deği� tirm � lerdir.

Geleneksel kahvehanelerin i� erisinde bulunmak, sosyo - kültürel ya� amla yüzyüze gelmek anlamına gelmektedir. 
Ada’da ya� ayanların günlük hayatının vazge� ilmez mekanlarından olan geleneksel kahvehaneler üzerine � ok 
� e� itli bakı�  a� ıları ile yapılmı�  bir� ok � alı� ma vardır. Bu � alı� maların her birinde gizli tarihin korlarından ve belki de 
küllerinden toplumsal kimliğimizin tasfirlerini or aya � ıkartmak mümkündür.

Kahve ve kahvehane mekanlarının Ada’ya ula� ma serüveni
‘Yemen’ kahvenin anavatanı olarak bilinmi�  ve uzun yıllar dünyada var olan kahve ihti acının önemli bir bölümü 
Yemen’den kar� ılanmı� tı . Günümüzde Asya, Afrika ve Amerika’da kahve ye� � tirilme te, üretilme te ve dünyada 
var olan kahve ihti acının önemli bir yüzdesi buralardan kar� ılanmaktadır. 

16. yüzyıl ba� larında, Habe� istan valisi Özdemir Pa� a tarafından kahve Yemenden Anadoluya getirilm � ti . Önceleri 
saray ve konaklarda i� imi ba� lamı� ; kısa bir zaman sonra da halk arasında tüketimi yaygınla� maya ba� lamı�  ve 
‘kahvehane’ olarak bilinen toplu kahve i� ilen mekanlar a� ılmı� tı . Belirtil n yüzyılın sonlarında Osmanlılar aracılığıyla 

Serdarlı Köyü, Hacı Ömer’in kahvehanesi 
olarak bilinen köy kahvehanesi, iç mekan 

fotoğrafı (Günçe, 2005).

Serdarlı Köyü, Hacı Ömer’in kahvehanesi olarak 
bilinen köy kahvehanesi planı (Günçe, 2005).
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Avrupa’ya ula� tırılan ve tanıtılan kahve, bu nedenle yaygın olarak ‘Türk Kahvesi’ olarak bilindiği varsayılmaktadır.

1571 yılında Osmanlılar tarafından feth edilen Ada, aynı yıllarda kahve ve daha sonra da kahve i� ilen mekanlarla 
yani kahvehanelerle tanı� ır. Kahvehaneler, kahve i� ilen yerler olmanın � ok ötesinde, Ada’da kültürün bir 
par� ası olmu� lardır. Şehirlerde ve özellikle de kırsal yerle� imlerde barındırdıkları sosyo – kültürel i� erikler 
a� ısından Geleneksel Kıbrıs Türk kahvehanelerinin toplumumuzda değeri yadsınamayacak kadar büyüktür.

Geleneksel Kıbrıs Türk Kahvehanelerinde Mekanlar
Sosyal ve kültürel belirleyicilerin yanısıra, iklim verileri de kahvehanelerin tasarlanması ve in� aasında önemli 
bir veri olarak kullanılmı� tı . Geleneksel kahvehanelerin hemen hemen tümü, ya� amın gün boyu sürdüğü 
meydan civarında konumlandırılmı� ; müdaimlerine kapalı – yarı a� ık ve özellikle de a� ık mekanları ile yol üstü 
günün hemen hemen her saatind  hizmet vermi� lerdir. Son yirmi - yirmibe�  yıla kadar, erkeklerin ya� antısını  
vazge� ilmez bir par� ası olmu� lardır.

Geleneksel kahvehaneler � ehirdekiler ve köydekiler � eklinde ele alınıp incelenebilir. Şehirdekiler sıklıkla 
cami, hamam, � ar� ı gibi sosyal merkezlere yakın yerlere konumlandırılırken; köydekiler köy merkezlerinde 
konumlandırılmı� lardır. Konumları itibarı ile bir� ok sosyal, kültürel ve politik payla� ımlar bu mekanlarda 
ya� anırken, günün yorgunluğu da buralarda giderilmektedir. Aynı zamanda buralar erkekler mü� teriler i� in, 
kü� ük konutların yoğun ve kalabalık ortamından ka� ı�  mekanları olarak da değerlendirilebilmektedirler.

Triptik bütünün par� aları olarak tanımladığım kapalı – yarı a� ık ve özellikle de a� ık mekanlar, onu kullanacak 
olan ki� ilerin (kullanıcıların) gereksinimlerini kar� ılamak amacı ile, gerekli � evresel ko� ullara uygun olarak 
tasarlanmı� lardır. Kullanıcı gereksinmelerini kar� ılayan mekanlar, benimsenen ve kullanılan mekanlar 
olmaktadır. İnsanların mekanları, mekanların da insanları in� a ettiğ yakla� ımı ile; geleneksel Kıbrıs Türk 
kahvehanelerinin hem konum ve mekan, hem de i� lev olarak bahsedilen yakla� ımla � ekillendiği söylenebilir.

Kahvehanenin Kapalı mekan olarak tanımlanan bölümü, iki ana i� lev grubu altında incelenebilir. Bunlardan 
biri, kahvehanelerin kalbi olarak nitelendirilebilecek kahvenin pi� tiği, ocağın bulunduğu ve kahvehane mu� ağı 
olarak isimlendirilebilecek bölümdür. Kahve dı� ındaki i� ecekler de burada hazırlanmakta (� ay, limonata gibi) ve 
buradan servis edilmektedir. Bu bölümde bula� ıkların yıkandığı tekne adı verilen ta�  veya mozaik eviye ve kü� ük 
bir de depo bulunmaktadır. İkinci ana i� lev grubu ise kahvehane mü� terilerinin ağırlandığı bölümdür. Özellikle 
kı�  aylarında kullanılan bu bölümde kahvehane ya� amı tüm renkliliği ile burada ya� anmaktadır. Çekirdek 
halindeki kahvenin dövülüp un haline getirilmesi � leminin yapıldığı dibek de bu mekanda bulunmaktadır. 

Vadili Köyü, Hasan Hüseyin’in kahvehanesi 
olarak bilinen köy kahvehanesi fotoğrafı 

(Günçe, 2005).

Vadili Köyü, Hasan Hüseyin’in 
kahvehanesi olarak bilinen köy 

kahvehanesi planı (Günçe, 2005).
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Kahvehanenin Yarı-a� ık mekan olarak tanımlanan bölümü, genellikle arkadlı olarak ve güneye yönlendirilerek 
in� a edilmekte olduğu söylenebilir. Yaz aylarında sıklıkla kullanılan bu mekan meydana olan hakimiye�  
nedeni ile kı�  aylarında da tercih edilmektedir. Aynı zamanda, yılın her mevsiminde iklimsel konfor � artlarına 
sahip olan bu mekan, bir� ok aktivi e i� in de her mevsim yoğun olarak kullanılmaktadır. Geleneksel ya� amın 
vazge� ilmezlerinden olan bu mekanda, gün burada ba� lamakta, ya� anmakta ve sonlanmaktadır.  

Açık mekan olarak tanımlanan alanlar genellikle ön cephenin baktığı köy meydanıdır. Kahvehane mü� terileri, 
kahvehaneden sandalyelerini alıp zaman zaman a� ık mekanlara yani köy meydanına � ıkmakta ve kahve 
servisini buraya almaktadırlar. Bu durum Kıbrıs halkının tutkunu olduğu ‘ayak üstü’ veya ‘yol üstü’ sohbetlerine 
de olanak tanımaktadır.

Geleneksel Kahvehaneden c afeé Mekanına
Dört yüzyıllık ge� mi� e sahip olan kahve, hala bütün dünyanın en önemli, en gözde i� eceği olma özelliğini 
sürdürmektedir. Elbe� e ki bazı deği� im ve dönü� ümlere uğrayarak... Türk kahvesine alternatif farklı adlarla 
ve tatlarla � e� itli kahveler üretilm kte ve mü� terilerine sunulmaktadır. Buna rağmen � ekilmesi, pi� irilmesi, ve 
törensel sunumuyla geleneksel Türk kahvesi Kıbrıs’ta hala ge� mi� teki gibi popülaritesini, değerini ve önemini 
sürdürmektedir. Buna kar� ın, geleneksel kahvehaneler ge� mi� teki popülaritesini sürdürememektedir. Söz 
konusu kahvehaneler � e� itli nedenlerle i� levsel olarak eskimi� tirle . 

Ada’daki geleneksel kahvehaneler en parlak dönemlerini 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında ya� amı� lardır. 
Daha sonraları, ya� anan teknolojik, politik  sosyal, kültürel ve ekonomik etkenler, toplumdaki bir� ok değerin 
deği� im ve dönü� ümüne vesile olmu� tur. Bu süre� te geleneksel kahvehaneler de paylarına dü� eni alarak; ya 
kapanmı� lar, ya i� lev deği� tirm � ler, ya da eski değer ve önemlerini yitirm � lerdir. Son yıllarda, ya� anan deği� im 
ve dönü� ümlerle geleneksel kahvehaneler yerine ‘daha � ağda� !’ olarak tanımlanan ‘cafeé’ler toplumumuzda 
kabul görmeye ba� lamı� tı . Totaliter dünya düzeninin daya�� larına kar� ı koyabilmek ve uzak kalmak elbe� e 
ki � ok zor; ha� a mümkün değildir. Bu anlayı� la bizelere sunulan ‘� ağda� ’ kahvehaneleri benimsememekle 
ilgili bir sorun ya� amadık. Ancak unutulmamalıdır ki kapitalizmin bu yeni mabedleri, her� eyiyle ‘biz’ olan, 
ancak rağbet edilmeyen geleneksel kahvehanelerin yerini tutamamı� tı . ‘Biz’e ait olan yeniyi yaratmak i� in 
‘bizimki’ni geli� tirmemiz erekmektedir. 

Kaynakça
(1) Cahit, N. (2001). “Eski Lefk � a Kahveleri ve Kahve Kültürü”. Şadi Kültür ve Sanat Yayınları, Lefk � a.
(2) Gün� e, K., İlkin, F. (2005). “Geleneksel Yerle� imlerde Birer Kültürel ve Sosyal Merkez Olan Kahvehaneler: Kıbrıs – 
Mesarya Örneklemeleri”. 5’inci Kıbrıs Ara� tırmaları ongresi – DAÜ, s: 305-319, DAÜ Yayınları, Mağusa.
(3) Steinbeck, J. (2005). “Gazap Üzümleri (The Grapes of Wrath)”. � ev. Gülen Fındıklı, Remzi Kitapevi, İstanbul.
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Ya� amın Akı� kanlı� ı Ba� lamında ‘Konut’ 
Ka� an Günçe

(Sayı 10, 4 Temmuz 2010)

Mimarlık denince akla gelen ilk yapı grubu hiç kuşkusuz konutlardır. Konut – insan sarmalı ile ilgili 
yapılan birçok çalışma vardır. Hepsinin kökeninde insan davranışlarının kaçınılmaz etkileri muhakkak 
ön plandadır. Geleneksel olanda da, çağdaş olanda da bu böyledir... Şengül Öymen Gür, Konut Kültürü 
(2000) isimli kitabında konutu, “İletişim, etkileşim, mekan, zaman ve anlamın örgütlü bir örüntüsü” olarak 
tanımlamakta ve şöyle devam etmektedir; “Bir yandan ait olduğu etnik grubun karakteristiklerini, yaşam 
biçimini, davranış kurallarını, çevresel tercihlerini, imgelerini, zaman – mekan taksonomilerini yansıtırken, 
öte yandan kullanıcısının özüyle ilgili imgelerini, kendini kanıtlama ve anlatma eğilimini, böylece tasarım, 
donatım ve biçimi ile bireyin kişilik ve ayrıcalığını yansıtır.

‘Gelenekten Evrensele Mimari’ isimli sayfanın bu sayısında çok kıymetli arkadaşım Afet Çeliker’i misafir 
ediyorum. Yaşamımızın büyük bir bölümünün geçtiği, insana ait yaşam mekanlarının en anlamlı temsilcis 
olan ‘konut’u, konuk yazarımızın kaleminden okumaya çalışacağız'… Kağan Gün� e

Konuk Yazar: Afet Çeliker

İnsan ve mekan, o kadar ilinti i ve ili� kilidir ki birbirinden ayrı dü� ünülemez. İnsanın doğadaki varlığı olmasa 
mekanlar olu� mazdı; mekan olmasa da doğa � artlarında insanın ya� amını sürdürebilmesi imkansız değil 
ama gü�  olurdu. En temel barınma ihti acından dolayı ortaya � ıkan ve bir meslek olan mimarlık, insana i� te 
bu noktada ya� am i� in ve ya� am kalitesi i� in geli� erek hizmet veriyor.

Bu � er� eveden bakıldığında mimarlık; iklimin, topoğrafyanın, kültürün, gelenek göreneklerin ve benzeri 
bir� ok etkinin ı� ığında var olur, olgunla� ır ve ya� amımızı sürdürebilmemiz i� in gerekli her türlü mekanı yaratı . 
Ki� isel ya� am tarzımıza uygun bi� imlendirdiğimiz ve onu yuvaya dönü� türdüğümüz en önemli mekan ise 
konutlarımızdır. Çevresiyle birlikte, mahallesiyle sokağıyla bize ait, bizi � ekillendiren en özel yerdir. Elbe� e 
mimari anlamda binaların formu, mekanların organizasyonu, i� leyi� i, estetik bağlamında � evreyle uyumu 
son derece önemlidir. Aynı zamanda kullanıcıların ya� am tarzıyla örtü� mesi, ya� am kalitesini artırması da 
beklenir. Winston Churchill’in de dediği gibi “Biz binalarımızı � ekillendiririz, sonra binalarımız bizi � ekillendirir.” 
Dolayısıyla, ortaya � ıkan konutlar sadece ya� adığımız bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziki özelliklerinin 
yanında gelenek, görenek, alı� kanlıklar ve ya� am tarzının birlikte ele alınmasıyla ger� ekle� melidir ki sıra 
binalarımızın bizi � ekillendirmesine geldiğinde ya� amımız daha da kaliteli bir hal alsın.

Adamız farklı uygarlıkların etkisiyle � ok zengin bir kültür ve bu kültürün de yansıması olarak � ok � e� itli mimari 
eserlere evsahipliği yapmaktadır. Farklı zaman dilimlerinde farklı ya� am tarzları etkilerini göstermi� ti . Bu 
sürecin günümüze kattığı enginlik sonucunda elbe� e ki konutlar da nasibini almı� tı .

Mimari elemanlarda gözlemlenen deği� im konut formunda da görülmektedir. Dolayısıyla, ya� amın nasıl 
sürdüğüne dair ipu� ları kendini göstermektedir. Osmanlı dönemi konutlarında karakteristik özellik olarak 
kar� ımıza � ıkan i�  avlularla mahremiyetin ne kadar önemli bir etmen olduğu anla� ılırken, iklim ko� ullarından 
dolayı dı�  mekan kullanımının da konut ya� amının önemli bir ihti acı olduğu ortaya konulmaktadır. 1960’lı 
yıllarda in� a edilmi�  konutların ise genellikle tek katlı olup ön cephelerinde ‘veranda’ diye de bilinen 
terasların varlığı dikkat � ekmektedir. Günümüze daha da yakla� tığımı da, iki katlı konutların sayısı artarken, 
apartman sayısında da büyük bir ar� �  ya� anmaktadır.

Konutların i�  mekanlarının dı�  mekanlarla ili� kisi son derece önemlidir. Özellikle iklim ko� ulları sebebiyle adamızda
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ü�  ayla sınırlı olmayan yaz mevsimi, dı�  mekan kullanımını daha da artırma tadır. Bu sebeple, ya� anılası mekanlar 
i� in, avlular / teraslar / balkonlar konutların en sık kullanılan mekanlarından olmu� tur. Yaz ak� amları kapı önlerinde 
oturan, birbirleriyle sohbet eden insanları görmek son derece alı� tığımız bir manzaradır. Bu manzarayla sokaklar, 
mahalleler, meydanlar insanlarla cıvıl cıvıl olur. Sadece kamusal alanlar değil, aynı zamanda konutların bulunduğu 
alanlarda da canlanma dı�  mekan kullanımlarının sayesindedir. Bundandır ki adamızın yaz geceleri güzeldir...

Hep dı�  mekanlardan söz ettik.. Halbuki, birbirinin aynı olsa bile konutların i�  mekanları kullanıcılarının kimliğini, 
ki� iliğini, ilgi alanlarını, ha� a hayat duru� unu gösteren ve bundan dolayı farklıla� an alanlardır. Bu sebepledir ki 
konut artı  kullanıcısının yuvası olur.

Ya� amın süregeldiği konutlarda tüm aile bireyleriyle payla� ılan, farklı faaliyetlerin ger� ekle� tiği yegane mekan günlük 
ya� ama alanlarımızdır ki, biz onlara “oturma odası” da diyoruz. Her kültürde varolan bu mekanların aslında ne kadar 
deği� ken ve � ok boyutlu oldukları gözlemlenmektedir. Aile mahremiyetini  barındıran, bireylerin kendilerini en rahat 
hissettik ri ve en � ok ya� anılan alan olan ‘günlük ya� ama odaları’ konutun en sık kullanılan alanıdır. Özellikle kı�  
mevsiminde daha i� edönük bir hayat süren aile bireyleri i� in bir bulu� ma mekanıdır da aynı zamanda...

Yakın ge� mi� te tasarlanmı�  birtakım konutlarda giri�  kapısıyla direk ili� kide olan ‘günlük ya� ama odaları’, 
günümüzde daha farklı � özümlerle de kar� ımıza � ıkabiliyor.  Müstakil konutlarda antreden ge� ti ten sonra 
ula� ılabilen mekanlar olabildikleri gibi, apartman dairelerinde mu� akla da il� kiye girerek kullanıcılarını 
barındırıyor. Bunların ı� ığında adamızdaki konutlara bakıldığında ‘günlük ya� ama odaları’nın dı�  mekanla ili� kisi 
gözden ka� mıyor. Müstakil konutlarda terasla ili� kilendirilen bu mekanlar, apartmanlarda daha kü� ük balkonlarla 
birlikte dü� ünülüyor.

Ya� am, konutlarda tasarlandığı gibi birtakım odalar dahilinde sınırlandırılabilir mi? Bir� ok i� lev i� in gerekli mekanlar, 
gece ve gündüz kullanımlarına göre tasarlanırken gerek iklimsel gerek insani diğer ihti a� lar � er� evesinde dı�  
mekanlar da değer kazanıyor. Bu bağlamda, apartman dairelerinde olu� turulan kü� ük balkonların aslında ada 
insanı i� in pek de uygun olmadığı ortadadır. Ba� ka bir a� ıdan bakıldığında ise, bu kü� ük balkonların zaman i� inde 
kapalı mekanlara dahil edildikleri de gözlemlenmektedir. İhti a� lar doğrultusunda ve aile bireylerinin ya� amları 
deği� ti � e bu da ka� ınılmaz bir dönü� üm olarak kar� ımıza � ıkmaktadır.

Ya� am, i� ten dı� a ve dı� tan i� e akarak sürer. Sınırları yoktur. Bu akı� kan olma hali de son derece heyecan vericidir, 
� ünkü mimarlık mesleğinin eserleri olarak ortaya � ıkan binalardan konutlar da aslında ya� amın bu akı� kan olma 
hali doğrultusunda varlık gösterirler. Yakın � evreleri her zaman tasarım süreci dahilindedir. Sokaklar, mahalleler de 
bu vesileyle bir karaktere sahip olurlar. Kullanıcısının kimliği sadece kendi yuvasını değil, daha büyük öl� ekte yakın 
� evresini de etkisi altına alır. Daha önce de bahsedilen birtakım � evresel ko� ullar, sosyal, ekonomik ve benzeri 
tüm etmenler, mimarlıktan ve onun kullanıcısı olan insandan bağımsız dü� ünülemez. İ� te tam bu kesi� mede, 
mimarlığın meslek olarak insan ya� amını doğrudan � ekillendirmesinin büyüleyiciliği ve � evreyle insanı bir bütün 
olarak ortaya koyması tasarımcıları son derece heyecanlandırmaktadır.

Kıbrıs, konut örneği Kıbrıs, konut iç mekan örneği
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Adamızdaki Yöresel Mimarinin Kültür Turizmi ile Akti e Edilmesi 
Ka� an Günçe

(Sayı 11, 18 Temmuz 2010)

Dünyadaki değişimler, dönüşümler ve gelişmeler bağlamında en çok büyüyen sektörlerden biri hiç kuşkusuz 
turizmdir. Özellikle son yıllarda, ‘kültür turizmi’ gerek sosyal, gerek kültürel anlamda ülkeler arasında 
önemli geçişlere ve alışverişlere aracı olmaktadır. Kültür turizmi, geleneksel tanımlaması ile eski, yerel 
olan kültürel değerlerin, etkinliklerin, sosyolojik olayların, geleneklerin, mimarinin ve sanat eserlerinin 
korunmasını; bunların turizm arz kapasitesine dahil edilerek turizmde ilgi ve gelir artırıcı olarak kullanılması 
ile alakalandırılan kavram olarak kullanılmaktadır.

Bu anlamda kültür turizmi, geçmişi ve günümüzü değerlendiren bir yapıda görünmektedir. Adamızda var 
olan bu potansiyelin aktive edilmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Yöresel mimarinin kültür turizmi ile 
canlandırılması bu değerlerin yaşatılması için önemlidir.

‘Gelenekten Evrensele Mimari’ isimli sayfanın bu sayısında çok değerli arkadaşım Özlem O. Türker’i misafir 
ediyorum. Adamızdaki geleneksel yerleşimlerin kültür turizmi için var olan ve aktive edilmeyi bekleyen 
potansiyellerini Özlem’in kaleminden okumaya çalışacağız. Kağan Gün� e

Konuk Yazar: Özlem Olgaç Türker

Global deği� imlere paralel her alanda ya� anan hızlı deği� im ve geli� im, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik
ko� ulların da deği� imine neden olmu�  ve olmaktadır. Bu deği� ime direnemeyen gelenekler, görenekler, 
inan� lar ve daha bir� ok değer ya� am sava� ı vermektedir.

Gerek iklim ve topoğrafya, gerekse � evrede kolay bulunan malzemeler ve yapım teknikleri vb. yöresel 
ko� ulların ve yerel ya� am bi� iminin � ekillendirdiği yöresel mimari de sözü edilen yok olu� tan nasibini 
almaktadır. Sahip � ıkılıp ya� atıldığında, modüler ve esnek karakteriyle deği� ime kolayca adapte edilebillen 
yöresel mimari, iklimle barı� ık; sağlıklı ya� am ortamları sunmaktadır. Özgün, yöresel dokular dönü� erek 
günümüze gelmeyi ba� armı� larsa da, Avrupa Biriğine üyelik sürecinde artan yapıla� manın tehditi
altındadırla .

Kıbrıs kırsalında kullanım dı� ı kalarak yok olma tehlikesiyle kar� ı kar� ıya olan geleneksel mimari dokuların 
bulunduğu yerle� imlerin bir� oğundaki ortak problemlerden birincisi, i�  ve dı�  gö�  sonrası tüm yöresel 
konutları dolduracak nüfus bulunmamasıdır. Bundan ötürü, tarihi olarak nitelendirilebilecek mevcut 
konutlara gerekli bakım – onarım yapılamamakta, dolayısı ile de bir yerle� imin temel gereksinimleri olan 
bakkal, okul, otobüs, sağlık ocağı vb. servisler sağlanamamaktadır. Bu servislerin eksikliğinden dolayı 
kentlere gö�  ka� ınılmaz hale gelirken; gö�  nedeniyle kırsal alanlardaki nüfus azlığı sorunu, bir kısır döngüye 
girmektedir.

Yöresel mimari, i� levini yiti diğinde � evre dostu karakterinden ötürü doğaya dönü� mekte; toprağa, ta� a 
karı� makta; ekolojik dengelere zarar vermeden doğaya tekrar entegre olmaktadır. Tüm dünyanın geri 
dönü� üm stratejileri ile kaynak tüketimini azaltmaya yöneldiği günümüzde, elimizde var olan söz konusu 
konut stoğunun rehabilite edilerek günümüze uyarlanması, hem doğal kaynakların tüketimini azaltacak; 
hem de mevcut ye� il alanların betonla� masını engelleyecekti .

Ekolojik yakla� ım bizim kültürümüzde hep vardı. Ne zaman ‘tüketic ’ olduk tam olarak bilemiyorum... Ama  
Kıbrıs geleneksel ya� amında giysiden ara�  gere� lere, yiyeceklerden e� yalara kadar her alanda yeniden kullanım; 
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değerlendirme; adapte etme, ya� am bi� imimizin vazge� ilmez bir par� asıydı. Sava�  sonrası bir� ok toplumda 
görüldüğü gibi bizde de ortaya � ıkan konformist, tüketici bir a� am bi� iminin benimsenmesiyle, toplumsal 
bir� ok değer unutulmu� ; buna bağlı olarak da toplumsal ve bireysel ya� am bi� iminin yansıması olan 
geleneksel konut ve mekanları da nasibine dü� eni almı� tı . Konutlar, ya� amsal alan olmaktan � ok, statü 
sembolleri haline gelerek globalle� me sonucu empoze edilen sembolik imajlara dönü� mü� tür.  

Kurtulu�  olabilecek � özümlerden biri, planlı ve dengeli bir turizm girdisi ile kendini finansal olarak 
sürdürebilecek kırsal alanlardaki geleneksel yapı stoğunun kullanılmasıdır. Önemli olan, bu deği� imin 
dengeli ve kontrollü olması; turizme � ekim noktası olu� turan doğal ve otantik değerlerin yok olmadan veya 
bir sahne dekoru gibi yapayla� madan sürdürülebilmesidir. Günümüzde bazı turizm i� letmelerinin yaptığı
gibi ti atral bir bi� imde kültürün turistlere sunulması ve turistlerin de izlemesi sağlanmaktadır. Ancak 
hedeflenmesi gereken, turistlerin yerel kültürü yerinde deneyimleyerek ve yerel � evrenin de kültürel ve 
fizi sel a� ıdan bozulmadan sürdürülmesi dengesinin sağlanmasıdır.

Kırsal yerle� imler i� in turizm, evsahibi toplumlara yarar sağlayarak, kültürel miras ve etkinliklerinin korunması 
ve bakımı i� in moti asyon olu� turacak bi� imde kurgulanmalıdır. Kültür mirası stoklarının, sonraki nesillere 
aktarılmak üzere korunması ve sürdürülebilir bir turizm endüstrisi elde edebilmesi i� in, yerel toplum 
temsilcileri, korumacılar, turizm operatörleri, malsahipleri, yasa yapıcılar, milli geli� im planlarını yapanlarla 
alan idarecilerinin katılımı e i� birliği gereklidir. 

Kitle turizmine ele� tirilerin yoğunla� tığı yıllarda ortaya � ıkan alternatif turizm türlerinden birisi olan kültür 
turizminin temelinde yerellik, otantisi e ve ba� ka yerde bulunmayan kültürel değerlerin yerinde ya� anarak 
ke� fedilmesi yatmaktadır. Bu doğrultuda i� levlendirilmi� , kültür turizmi sayesinde özgün karakter ve dokusunu

Kültür turizmi ile sürdürülen Dubrovnik’ten görüntüler, Hırvatistan (Fotoğraf: Ö.O.Türker).

Kültür turizmi ile sürdürülen Lindos yerleşiminden görüntüler, Rodos Adası (Fotoğraf: Ö.O.Türker).
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sürdürerek günümüze kadar sağlıklı bir � ekilde ya� atılan bir� ok olumlu örnek vardır. Rodos Adasındaki 
Lindos yerle� imi, Hırvati tandaki Dubrovnik � ehri, kültür turizmi ile sürdürülen � ehirlerden sadece ikisidir.

Lindos minicik bir kırsal yerle� im olmasına rağmen, her yıl ziyaret eden turistlerle dolup ta� ıyor. E� eklerle 
kaleye tırman � ; arastada alı� veri� ; daracık Akdeniz sokaklarında yakalanacak fotoğraf karelerinin heyecanı 
turistlere sunulan etkinliklerin sadece birka� ı. Anıtsal yapılar ve/veya tarihi önemi büyük meydanlar 
olmadan da ‘turizm � ekim noktası’ olabileceğini gözler önüne seren bir örnek Lindos yerle� imi. O kadar 
gü� lü bir tanı� m stratejisi olu� turulmu�  ki, Rodos’a ve/veya civarına uğrayan herkes mutlaka Lindos’a 
gitmek isti or. Kültür turizmi ile sürdürülen Lindos yerle� imini turist olarak deneyimlerken, Kuzey Kıbrıs’taki 
bir� ok kırsal yerle� imdeki bu potansiyelin görülemeyip elimizden kayıp gitmesi, � ok üzücü bir durumdur. 

Bu özgün dokuların olu� umunda önemli payı olan tarihi yöresel konutlar, yukarıda sözü edilen 
potansiyellerinin değerlendirilmesi bir yana; altında � ocukların oynadığı, ‘virane’lere dönü� mü�  birer 
tehdit olarak görülmektedir. Bu ‘virane’lerin temizliği adına alınan yıkım kararlarıyla, ne yazık ki Kıbrıs 
kırsal mimarisi, anılarımız, kültürel değerlerimiz ve � evre dostu duru� ları hi� e sayılarak dozerlerle 
temizlenmektedirler.

Yüzyılların birikimiyle olu� turulmu�  geleneksel yöresel mimari dokular, atıl durumda kalmı� ken, ne yazık 
ki yenileyerek kullanmak yerine, otantik değerleri koruduğunu sanarak bu konutların imitasyonunu in� a 
etmek yollarına gidilmektedir. Kültürel mirasımız bu kadar önemseniyorsa, yıkıp yerine yeni bina yapmak 
veya � ürümeye terketmek yerine yenilenerek kullanılması; ve gelecek nesillere kültürel mirasımızın bir 
par� ası olarak aktarılması � üphesiz daha doğru olur.

Kıbrıs kırsal mimarisinin potansiyellerini kullanmak yerine yeni beton kütleler in� a etmek niye? Kırsal 
alanlarda “� ağda�  mimari” tanımını haketmeyen beton yığınlarını kırsal alanlara kondurmayı bırakıp 
da, mevcut geleneksel konut stoğunu değerlendirerek sürdürülebilir bir � evre ve sürdürülebilir yöresel 
mimariye fı sat versek nasıl olur?

Kaynakça
(1) Türker, Ö. O., Din� yürek, Ö. (2007). “Sustainable Tourism as an Alternati e to Mass Tourism Developments of 
Bafra, North Cyprus”. Open House International, 32(4), pp. 107-118
(2) Feilden BM. (1993). “Conservation and Tourism”. International Scientifi Symposium, 10th General Assembly on 
Cultural Tourism, ICOMOS, Sri Lanka.

Dozerlerle temizlenen geleneksel mimari dokular, Kuzey Kıbrıs (Fotoğraf: Ö.O.Türker).
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Adamızdaki Yöresel Mimarinin Kültür Turizmi ile Akti e Edilmesi 
Ka� an Günçe

(Sayı 12, 1 Ağustos 2010)

Utarit İzgi ve Belde Batum Aysel, Kapılar ve Hafif Bölmeler adlı kitaplarında, mimarlıkta kapı sözcüğünü, 
“yaygın olarak mekanı sınırlayan düşey yüzeylerde (duvar) bırakılan boşluk ve o boşluğu denetlemek üzere 
görevlendirilen hareketli öğe (doğrama)” olarak tanımlamaktadırlar. Tarihe tanıklık etmiş geleneksel yapı 
örneklerinde de görüldüğü gibi dış kapılar, gerek sirkülasyonu sağlama, gerekse kontrollü ve denetimli 
fiziksel bariyer oluşturma işlevi açısından önemli oldukları kadar simgesel anlamlar taşımaları ile de özel 
bir öneme sahiptirler.

‘Gelenekten Evrensele Mimari’ isimli sayfanın bu sayısında değerli arkadaşım Nazife Özay’ı misafir 
ediyorum. Kıbrıs’ta, Osmanlı ve İngiliz Dönemlerinde inşa edilen ve geleneksel olarak nitelendirilebilecek 
yapılara ait kapıların serüvenini Nazife’nin kaleminden okumaya çalışacağız. Kağan Gün� e

Konuk Yazar: Nazife Özay

Bina elemanları, mimari yapıya anlam kazandıran en önemli faktörler arasındadır. Yapıda kullanılan, teknoloji, 
teknikler, detaylar, malzemeler, renkler ve süslemeler kullanıldıkları dönem, kültürel yapı, coğrafik e ekonomik 
ko� ullar gibi konularda bizleri bilgilendirmektedirler. Bina elemanlarından en göz önünde bulunanlarından biri 
de kapılardır. Özel hayatın sınırlarını � izerken aynı zamanda bizi dı�  dünyaya bağlayan kapılar, bina elemanları 
arasında belkide en önemlilerindendir. Kapılar arkasında kendimizi güven ve huzur i� inde hissederiz. Fiziksel 
ge� i� , mekanlar arası bağlantı  ı� ık, havalandırma ve görsel ili� ki kurma gibi i� levleri olan kapıların, aynı zamanda 
sembolik anlamları da vardır. Bina hakkındaki ilk intiba giri�  kapısı ile ba� lamaktadır. Kullanılan süslemenin 
barındırdığı anlam, gösteri� li ya da gösteri� ten uzak olması, renk, malzeme, doku, bi� im gibi özellikleri bina 
sahibinin ekonomik durumu, beğenileri ve ait olduğu kültüre dair değerleri yansıtmaktadır. 

Roma, Bizans, Luzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz Dönemleri, Kıbrıs’ın kültürel ve mimari mozaiğinin 
olu� masında önemli roller oynamı� lardır. Mimari zenginliğimizin önemli bir yansıması olan “Geleneksel Kıbrıs 
Kapıları” ge� mi� ten bügüne uzanan serüvenleri ile mimarimizde büyük anlamlar ta� ımaktadırlar. Günümüze 
kadar gelen sayısız örnekleri ile Osmanlı ve İngiliz Dönemlerine ait kapılar, varlıkları ile bizlere o dönmeleri 
hissettir ktedirler. Özellikle bu iki dönemde, konut mimari yapılarına ait kapı örnekleri, kültürel, � evresel, 
teknolojik ve ekonomik gibi bir� ok özelliğin izlerini ta� ımaktadırlar. Kapılara ait özellikleri daha iyi anlamak i� in 
söz konusu dönem mimarilerine genel bir bakı�  yapmak yerinde olacaktı .

Osmanlı Dönemi (1571-1878)
Türk'lerin Orta Asya gö� ebe ya� am tarzından, Anadolu’daki yerle� ik düzene ge� mesi ile ba� layan konut tipi  
genel olarak “Geleneksel Türk Evi” olarak bilinir. Osmanlı İmparatorluğu’nun büyümesi ile bu konut anlayı� ı da 
büyük alanlara yayılmı� tı . Kıbrıs’ın 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmesi ile konut 
kültürünün etkisi Ada’da da görülmeye ba� lar. Kıbrıs’daki Osmanlı Dönemi konutları, genellikle Türk – İslam 
ya� am � eklini yansıtan, Geleneksel Türk Evi izlenimi versede, Lüzinyan ve Venedik gibi ge� mi�  kültürlerin etkisi, 
� evresel faktörler ve malzeme farklılığı ile kendine has mimarisini olu� turmu� tur. Bu konut tipinin en önemli 
özelliği mahremiyete verilen önemdir. Çoğunlukla, yüksek avlu duvarları ile dı�  ya� amdan izole edilen evin alt 
ka� aki pencereleri de mümkün olduğunca i� eriyi göstermeyecek � ekilde düzenlenmi� ti . Tek katlı ve iki katlı konak 
niteliğinde olan konutlar, yüksek tavanlı i�  hacimleri ile dikkat � ekmektedirler. Bu orana uygun olarak düzenlenen

 

 

EK Bölüm III



313

cephelerde, giri�  kapıları da yüksek ve genellikle � ift kanatlı olarak düzenlenmi� ti . Endüstri Devrimi 
öncesine denk gelen dönemde el iş iliği de ön plana � ıkmaktadır. Giri�  kapılarının ba� lıca malzemeleri ta� , 
ah� ap ve metaldir. Çift kanatlı aynalı ah� ap kapıları, ta�  � er� eve � evrelemekteydi. Giri� ler düz lentolu veya 
kemerli olabilmektedir. Kemerler de yarım veya basık kemer olarak � e� itlilik göstermektedir. Kapı ba� lıkları, 
düz ya da kemerli olsalar da demir iş iliğinin en güzel örneklerini sergilemektedirler. Bazı kapı ba� lıklarında 
yapım tarihi de bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, kilit, tokmak ve � iviler Osmanlı Dönemi kapılarının diğer 
aksesuarlarını olu� turmaktadırlar.

İngiliz Dönemi (1878-1960)
Yakla� ık dörtyüz yıl gibi uzun bir süre Osmanlı idaresi altında kalan Ada, İngiliz Dönemi ile birlikte Batı kültürü 
ve teknolojileri ile tanı� maya ba� lar. Bu dönemi, mimariye yaptığı etkiler ve geti diği yeniliklere bağlı olarak iki 
bölümde incelemek mümkündür.

I. İngiliz Dönemi (1878-1930): İngiliz Dönemi’nin bu ilk yarısında, genellikle konut anlayı� ı Osmanlı Dönemi’nin 
bir nevi devamı olarak, kü� ük deği� ikliklerle devam etmi� ti . Bu devamlılığın en önemli etkenleri, yıllar süren 
Osmanlı egemenliği süresince halk tarafından kabul gören ya� am tarzı, din ve kültür birliğidir. Yine tek katlı ve iki 
katlı, � oğu konak niteliğinde olan yüksek tavanlı konutlar bu dönemde de in� a edilir. Dönemin dı� a a� ık ya� ama 
bi� imi ve i�  mekan organizasyonunun bir par� ası olarak, özellikle pencere oranlarında farklılıklar meydana 
gelmi� ti . Bununla beraber, Osmanlı Dönemi’nin en karakteristik mimari mekanlarından biri olan cumba ise 
yerini balkona bırakmı� tı . Bu dönemde, yine Osmanlı Dönemi’nde uygulanan giri�  kapılarının benzeri türde, 
� ift kanatlı ve camlı kapılar kullanılmı� tı . Demir iş iliği hem ba� lıklarda, hem de kanatların üst tarafında bulunan 
pencerelerde önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı Dönemi’nden farklı olarak giri�  kapıları bu dönemde doğrudan 
yol ile ili� kilendirilmektedir.

II. İngiliz Dönemi (1930-1960): İngiliz Dönemi’nin ikinci yarısında, hem kültürel hem de mimari a� ıdan farrklılıklar 
gözlemlenmeye ba� lar. Endüstrile� me ile birlikte gelen yeni teknoloji ve malzeme, tasarımdaki yansımalarını 
gösterir. Betonarmenin kullanılmaya ba� lanması ile farklı form ve mekan yaratma olanağı doğmu� tur. Birinci 
dönemde gözlemlenen dar ve uzun pencereler yerini yeni bina teknolojilerinin bir yansıması olan geni�  
pencerelere bırakmı� tı . Kapılarda da durum farklı değildir. Deği� im sadece oranlarla sınırlı kalmaz. Geni�  ta�  
� er� evenin yerini, bu dönemin ah� ap ve metal yalın � er� eveleri almaya ba� lar. Demir iş iliği devam ederken, 
diğer dönemlerden farklı olarak kapılarda � e� aflık ve cam kullanımı ön plana � ıkar. Çoğunlukla, giri�  kapıları yarı 
a� ık bir ge� i�  alanına (sundurma, teras) a� ılmaktadır.

Kıbrıs Yerel Mimarisi de söz konusu dönem ve ko� ullarına paralel olarak benzer özellikler göstermektedir. 
Köylerdeki giri�  kapıları ekonomik durumla da alakalı olarak � oğunlukla daha yalındır. Bununla birlikte, 
kabara � ivi kullanımı, � akma tipi � ift anatlı kapılar ve kapı tokmakları ön plana � ıkmaktadır.

Yukarıda da değinildiği üzere, hergün önünden yürüp ge� tiğimiz, zaman zaman tokmağına vurduğumuz 
yada anahtarıyla a� ıp i� eri girip, örttüğümüz bu kapılar, bize ge� mi�  dönemlerin hikayesini anlatı . Deği� en 
dünya ko� ullarına ayak uydururken, bu denli önem ta� ıyan, kültürümüzü, yani bizi olu� turan söz konusu 
değerlerimizi anlamalı, öneminin bilincine vararak sahip � ıkımalı ve ya� atmak i� in � aba göstermeliyiz.

Kaynakça
(1) Özay, N. (1999). Ge� mi� ten Günümüze Kıbrıs Konut Mimarisi İ�  Mekan Tasarımı. Kıbrıs Sokaklarında Mimariye, 
Ya� ama ve Çevreye Dair (by: Dr. Uğur Ula�  Dağlı). I� ık Kitabevi Yayınları, Lefk � a.
(2) Özay, N. and Abbasoglu, S. (2007). Typological Analysis of the Doors in the British Period (1878-1960); The Case of 
Kyrenia, Cyprus. Livenarch 2007, 3rd International Cong ess, KTU, Trabzon.
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Osmanlı Dönemi, konut mimarisi örneği / Derviş Paşa 
Konağı.

I. İngiliz Dönemi, konutuna ait kemerli giriş kapıları. II. İngiliz Dönemi, konutuna ait giriş kapısı.
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Çevresel Hareket ile Yükselen Bir Trend: Ekolojik Ya� am ve Mimarlık
Ka� an Günçe

(Sayı 13, 15 Ağustos 2010)

Çevreci hareketin, doğadan soyutlanmakta olan, topluma kilitlenmiş ve birey olma özelliğini hızla kaybeden 
insan için doğmuş olduğu söylenebilir. Çevreci hareket; insana, dolayısı ile de çevreye saygılı olmanın 
gerekliliği bilinciyle; bu alanda çalışan birçok kişinin de üzerinde önemle durduğu gibi güneş, rüzgar, bio-
kütle gibi enerji kaynakları ile beslenebilen, rekabet yerine paylaşımı ön plana çıkaran yaklaşımlarla bu 
yönde teknolojik yenilenme; ve bunlara bağlı yeni yaşam tarzını gündeme getirmektedir.

Bugün, “Gelenekten Evrensele Mimari” isimli sayfamda sizlere sunulacak olan yazı, çok kıymetli arkadaşım 
Pınar Uluçay’a ait. Pınar, yazısında bizlere çevresel hareketle gündeme gelen ekolojik yaşam ve ekolojik 
mimarlıkla ilgili keyifle ve heyecanla okuyacağımız yeni eğilimleri sunacaktır… Kağan Gün� e

Konuk Yazar: Pınar Uluçay

Amerika Birle� ik Devletleri’nin Vietnam sava� ı ile ilgili yürüttüğü devlet politi ası, sivil toplumun tepkisine 
yol a� arken ırk� ılık, kadın hakları ve � evre gibi konuların da ulusal ve uluslararası öl� ekte önem kazanmasını 
sağlamı� tı . Bu durumun toplumsal yansıması ‘folklor ve rock’ sloganı ile 1970’li yıllara damgasını vuran 
‘� i� ek � ocuklar’ olmu� tur. Alternatif ya� am tarzının temsilcileri olan bu nesil, � evre konularında da pek 
� ok bireye / örgüte önderlik etmi� ti . Nitekim, 1979 yılında ya� anan petrol krizi benzer grupların � evre 
ile ili� kilerini yeniden sorgulamalarına neden olmu� ; ülke ekonomilerinin dolayısı ile ya� amlarının geri 
dönü� ümü mümkün olmayan enerji kaynakları üzerine temellendirilmi�  olduğunu tekrar ke� fetmelerini 
sağlamı� tı . Bunun sonucunda � evresel hareket yeniden ivme kazanmı� ; hava – su – ses kirliliği, katı atık
sorunu, � ölle� me ve benzeri � evresel sorunlar, Batı daki sivil toplum örgütlerinin protest faaliyetleri aracılğı 
ile medyanın ilgi odağı haline gelmi� ti . Genellikle yerel ve küresel � evre sorunlarına dikkat � eken aktivi tler, 
bu kez � evrenin ya� am kalitesi üzerinde ne kadar etkili olduğu yönünde baskılar olu� turmu� ; böylece ‘yeni 
� evresel hareket’ hayat bulmu� tur.

Çevre korumanın önem kazandığı bu yıllar aynı zamanda önemli uluslararası organizasyonların da 
kurulu� larına tanıklık etmi� ti . 1972 yılında düzenlenen Stokholm konferansı ve ardından kurulan Birle� mi�  
Milletler Çevre Programı (United Nations Development Program-UNEP), Green Peace and Friends of 
Earth adı ile faaliyet göstermeye ba� layan ve halen uluslararası üne sahip ye� il barı�  sivil toplum hareketi
bunlardan bazılarıdır. Yine Birle� mi�  Milletlerin Brundtland komisyonunun 1987 yılında yayınladığı ‘bizim 
ortak geleceğimiz’ isimli raporu halen önemini koruyan ‘sürdürülebilirlik’ kavramını ortaya atar. Rapor, dünya  
toplumlarının ekonomik olarak varolmalarının ancak sürdürülebilir kalkınma ile mümkün olabileceğini 
öne sürmektedir. Birle� mi�  Milletler yanında Avrupa Birliği de 1990’lı yılların ba� ından itiba en � evre ile 
ilgili önemli belgelere imza atmı� tı . 1990 yılında yayınlanan kentsel � evre ile ilgili ye� il kitap� ık, yerel ve 
ulusal otoritelere daha kaliteli bir � evreye sahip olmak i� in devlet politi alarını yeniden � ekillendirmeleri 
yönünde � ağrı yapmaktadır.

20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran ‘yeni � evresel hareket ‘ pek � ok dü� ünür, bilim insanı, antropolog 
ve sosyoloğun insanın doğayla kurduğu etik ili� kiyi � e� itli � ekillerde tanımlamasında yol gösterici olmu� tur. 
Örneğin Norve� li felsefeci Arne Naess’in ‘ekoloji bir ya� am felsefesidir’ fikrind n yola � ıkarak yüzeysel ve 
derin ekolojiyi ayrı� tı dığı felsefik yakla� ımı ‘ecosophy’ olarak bilinmektedir. Hollandalı � evresel aktivi t 
Kees Zoetman ise ‘gaiasophia’ adını verdiği � evreci yakla� ımını � öyle a� ıklamaktadır: Dünya –gaia– ya� ayan

 

 

EK Bölüm III



316

bir organizmadır, bunu anlayabilmek ise bilgi –sophia– gerektiri . Öte yandan Rudolf Steiner’ın, ‘anthrosophy 
‘ismiyle anılan mistik öğretileri, mimarlıkta bi� imin davranı�  üzerinde ne kadar etkili olduğunu ifade 
etmektedir. Özürlü � o� ukların eğitim gördüğü dünyaca ünlü Rudolf Steiner okulları antrosofik prensiplere 
gore tasarlanmaktadır.

Benzer � evre odaklı kavramların ve fikirlerin yaygınla� ması, � evreye uyumlu ya� am bi� imlerinin de 
ortaya � ıkmasına neden olmu� tur. Hi�  � üphesiz alternatif olarak adlandırabileceğimiz bu ya� am tarzını 
besleyen, ve sonraları ekolojik’, ‘doğal’, ‘akıllı’, ‘insan-merkezli’, ‘bio-iklimsel’, ‘sürdürülebilir’, ‘ye� il’ gibi 
sıfatlarla anacağımız yapı elemanları ise alternatif mimarlık hareketinin ürünleridir. Genellikle kullanılacak 
olan malzemede geri dönü� üm fikrini benimseyen, dolayısı ile bina yapımında daha az enerji sarfi atını
ama� layan bu mimarlığın dünyada ilgin�  örnekleri mevcuttu . Örneğin mimar Buckminister Fuller’in 
ABD’nin Kolorado � ehrinde kullanılmayan araba par� aları ile in� a ettiğ ‘drop city’, yine 1961 yılında mimar 
Herb Greene’in atık malzemeleri kullanarak tasarladığı  kır evi bu akımın ilk örneklerindendir. Bu hareke� en 
etkilenen Hollandalı bira üreticisi Alfred Heineken WOBO adını verdiği (dünya � i� eleri / world bottles) bira 
� i� elerini tuğla olarak bina yapımında tekrar kullanmak üzere tasarlamı�  ve piyasaya sürmü� tür. ABD’nin 
Arizona � ölünde kendi kendine yetebilen bir topluluk i� in tasarlanmı�  olan Arkosanti projesi ise mimarlığı 
ekoloji ile özde� le� tirme tedir.

Bu dönemde Avrupa kökenli mimarlar da Amerikan meslekta� ları gibi benzer projeler üretmektedir. 
Avustralya da ise Bill Mollison ve David Holmgreen sürdürülebilir ya� amı mümkün kılabilecek permakültür 
geleneğinin yaygınla� ması i� in � alı� maktadır. 1980’li yıllarda ise ortak ya� am geleneğinin yeniden 
ke� fedildiği eko köy modelinin ortaya � ıktığı gözlemlenir. Kuzey Avrupa ülkelerinin öncülüğünü yaptığı eko 
köy modeli, sürdürüleblirliğin ancak sosyal, ekonomik ve � evresel boyutları ile ele alındığında mümkün 
olabileceğini savunur. İsko� ya da Findorn yerle� imi bu yakla� ımla kurulmu�  bir eko köy örneğidir.

1990’lı yıllara gelindiğinde ulusal ve uluslararası organizasyonlar enerji tasarrufuna yönelik ciddi önlemler 
almaya ba� lamı� tı . Binaların yapımında ve kullanımında fazla miktarda enerji tüketilmesi, belli ba� lı 
standardların kabul görmesini ve yaygınla� masını sağlar. Hollandalı mimar Ton Alberts’in antroposofik
prensiplere göre � ekillendirdiği banka binası � evreye uyumlu tasarımı ile ciddi enerji tasarufflarını
sağlandığı bir örnekti . Benzer kaygılarla tasarlanmı�  Glasgow’daki Strathclyde öğrenci yurtları ise � e� af 
izolasyon malzemesini bina kabuğuna entegre ederek binanın daha az enerji kullanmasını mümkün kılar.

Bir ba� ka ilgin�  örnek ise, Mike Reynolds’un ortaya attığ ‘earthship’ yani toprak gemi kavramıdır. 
Mimara göre binalar gemiler gibi kendi kendine yeterli ve bağımsız olmalıdır. Bu fiki den yola � ıkarak ü�  
tara� an toprağa gömdüğü binanın kabuğu da kullanılmı�  araba lastikleri ile in� a edilmi� ti . İ�  duvarlarda 
ise yine aluminyum meyvesuyu kutuları geri dönü� türülerek kullanılmı� tı . İlave ısıtma ya da soğutma 
mekanizmasının gerek duyulmadığı bu örnekler ABD’de ve Japonya’da uygulanmı� tı . 

Drop City, Kolorado, ABD. Heineken firmasının Wobo şişeleri.
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21. yüzyıla gelindiğinde mimarların geli� en bina teknolojisinin sunduğu imkanları kendi yerel 
örneklerinden ilham alarak kullandıkları gözlemlenmektedir. Örneğin Avutralyalı mimar Glen Murcu� ’un 
‘bir yapı yere hafi � e dokunmalıdır’ sloganı ile tasarladığı binalar, bulunduğu bağlama saygılı olması ve 
� evre ile dostane bir ili� ki sergilemesi a� ısından üzerinde dikkatle durulması gereken özgün mimarlık  
ürünleri arasındadır.

Sonu�  olarak � evre sorunlarının hergün katlanarak arttığ ülkemizde ve dünyamızda sadece mimarların ve 
ilgili diğer ki� i, kurum ve kurulu� ların � evreye kar� ı duyarlı bir yakla� ım sergilemeleri ve bunun gerekliliğini 
yerine getirm leri yeterli değildir. Kaliteli bir � evre yaratılması ve bu � evrenin de sürdürülebilmesi i� in sivil 
halkın � evre korumada bilin� lendirilmesi ve bu konuda etkin rol almalarının sağlanması ka� ınılmazdır.

Not
Bu metin, yazarın, Yrd. Doç. Dr. Beril Özmen Mayer danışmanlığında hazırlanan ‘Ekolojik Tasarım Üzerine Bir Çalışma’ 
adlı yüksek lisans tezi üzerine temellenmektedir. Çalışma, 2002 yılında DAÜ, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma 
Enstitüsü, Mimarlık Bilim Dalı Programında kabul edilmiştir.
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Gelenek ile Modern Arasindaki Mimarlik A� kina Bir Örnek: Bruno Taut

Ka� an Günçe
(Sayı 14, 5 Eylül 2010)

Gelenekten Evrensele Mimari’ isimli sayfanın bu sayısında değerli sanatçı, akademisyen arkadaşım ve 
adaşım Deniz Kağan Güner’i misafir ediyorum. Gelenekselle modern mimari arasındaki ilişkileri Bruno Taut 
örneklemeleri ile, “Gelenek ile Modern Arasındaki Mimarlık Aşkına Bir Örnek: Bruno Taut” başlıklı yazısında 
Kağan Bey’in kaleminden okumaya çalışacağız… Kağan Gün� e

Konuk Yazar: Deniz Ka� an Güner

‘Geleneksel’ ve ‘Modern’ kavramları arasındaki diyalektik (zıtların birliği anlamında) ili� ki; aslında doğanın 
dengesindeki ‘Ying ve Yang’; erkek ve kadın birlikteliği gibidir. Bu ili� kiyi anlatabilmek i� in dilerseniz 
kavramlar üzerinde bir gezinti apalım:

Bir Modernist: Bruno Taut
Geleneksel olmadan; moderni dü� ünemeyiz. Bunu en iyi anlatan Bauhaus’un kurucularından ve 30’lu 
yıllarda Türkiye’ye gelerek İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nin bugünkü Mimarlık eğitiminin temellerini 
atan, Bruno Taut’dur. Taut; Akademi’de verdiği derslerde, öğrencilerine modern mimariyi tarif ederken 
� öyle bir tanımlama yapar: “Her iyi mimari gelenekseldir. Ama her modern mimari iyi olmak zorundadır” 
Taut modern mimar i� in de; “ Modern mimar ilginç olmak zorunda de� il. İyi olmak zorundadır.” der. Taut, 
Türkiye’ye geldikten kısa bir süre sonra derslerini Türk� e vermeye ba� lar ve bugün kullandığımız Türk� e 
Mimarlık literatürünü de ilk kaleme alan Taut olmu� tur. Taut’un mimarlık dilinde sık sık kullandığı “iyi” 
kavramı ise i� levsel estetiğin kendisi ve insanın ihti a� larını kar� ılamak i� in; modern tasarımın ilkesi olan 
“İ� lev formu belirler.” anlayı� ıdır.

Modern, Ça� da�  ve Modernist Arasındaki Farklar
Böyle bir giri� i yapma ihti acı duymamızın nedeni; genellikle ‘geleneksel’ ile ‘modern’ arasındaki ili� kinin 
birbirlerine zıt kavramlar olduğu yönündeki genel kanıdır. Halbuki; modernizm gelenekselin ve ulusalın 
analizinden � ıkması gereken bir sentezdir. (Bu tanım da Bruno Taut’a ai�� .)

Bu noktada ‘modern’in ne olduğunu kısaca tar� � alım. Modern mimari; � ağın gereklerine uygun mimaridir. 
Fakat hemen anla� ılacağı üzere ‘� ağda� ’ ve ‘modern’ tanımları farklı kavramlarıdır. Şöyle a� alım; her 
modern mimari � ağda� tır fakat her � ağda�  mimari modern değildir. Neden? Çünkü modern kelimesi, bir 
� ağın betimlemesidi . Bu yüzden ‘modern � ağ’ ya da ‘modern zamanlar’ tanımlarını kullanırız. Modern; 
ya� anan zamanı tanımlar. Modernizm ise bu zamana kar� ı yapılan siyasi bir müdaheledir ve modern � ağdaki 
siyasal-estetik duru� u tanımlar. Modernist; modern � ağa uygun estetik ve siyasal tanımı yapar. Modernist 
bu anlamda siyasi bir olgudur.

Modernist’in siyasi olgusu ise bizi mimarlık ile bağlantılı olarak 20inci yüzyıl tarihini kavramamıza olanak 
sağlar. 20inci yüzyıl ba� ınadan ba� layarak, halen daha felsefenin mimarlar tarafından belirlenmesi bir 
rastlantı değildir. Modernizm de; post-modernizim de; dekonstrüktüvizm de; ve günümüzde modernizmin 
yeniden kavranması da; ki buna neo-modernizm de diyebiliriz; mimarların öncülüğünde sürdürülmektedir. 
Bunun gelenek ve modern konu ba� lığımızda � ok heyecanlı anlamları mevcuttu .
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Modern Mimarlı� ın Do� umu ve Bauhaus Bildirisi
20inci yüzyılın ba� ında Almanya’daki Bauhaus okulu kurulurken ve ‘Tüm sanatları mimarlık � emsiyesi altında  
toplarken; Mimarlık kendi tarihiyle kopu� u ve yeni bir ba� langı�  sayfasını a� an bir meslek olarak � ekillendi. 
Neydi bu yeni sayfa; Bauhaus’un kurucularından Walter Gropius 1919 yılında Bauhaus’un geli� ini haber veren 
bildirinin ilk cümlesini okurken “Bugün bir mimarlıktan ve mimarlardan söz edebilir miyiz?” sorusunu soruyor; 
“Hayır!” diye yanıtlıyor ve devam ediyordu, “Kahrolsun Mimarlar! Mimarlık, sanat ve zanaatler arasındaki 
kibir duvarlarını kaldırmalıyız.” Mimarlık, 20inci yüzyıla kadar gelen ‘aristokrat’ kimliğini reddederek; özel 
bir kast haline gelmeyi reddederek ve halkın ihti a� larına yönelmeyi tercih ederek, halkın arasına karı� arak 
‘Modernist’ oldu. Bu siyasi bir tavırdı. Yenilgiye uğrayan Alman İş i Devrimi’nin ba� ında mimarlar olması 
bu yüzdendi. Mimarın modernist duru� u; onu zanaatlerle bulu� turdu. Endüstri ürünleri tasarımının da, i�  
mimarlığın da, geleneksel olarak mimarlığın � emsiyesi altında doğması bu yü den ger� ekle� ti

Mimarlık İnsanın İhti açlarına Yöneldi
Zanaatlerle bulu� an mimarlık; modern ile geleneğin arasındaki sentezi de buradan yarattı Kullanıcıyı kendi 
� evresi i� inde analiz etti Konut ihti acını; 20inci yüzyılın ortaya � ıkardığı yeni kullanıcı profili üzerinden 
ger� ekle� ti di. Bu yeni kullanıcı profilinde ön planda olan ise kadınlar ve � ocuklardı. Sovyetler Birliği ve 
Almanya’da; mimarlık tarihinde ilk defa mimarlar; � ocuklar, kadınlar ve iş iler i� in mimarlık yapmaya 
ba� ladılar. Bu modern insanlık tarihinin en heyecanlı dönüm noktalarından biridir. O zamana kadar, saraylar, 
kö� kler, kraliyet meydanları ile me� gul olan mimarlar ilk defa; toplumun emek� ileri, kadınları ve � ocukları i� in 
proje üretmeye ba� ladılar. Kre�  binaları, toplu konutlar, fabrikaların iş ilerin ihti a� ları i� in projelendirilmesi 
gibi projelerde; bir büyük devrim daha ger� ekle� ti. İ�  mimarlık kendi ba� ına bir disiplin olarak � ekillendi. Bir 
� ocuğun, ya da kadının i�  mekanı nasıl kullandığı yine ilk defa bilimsel analizlerden ge� meye ba� ladı.

Moernizmin Do� u’ya Yolculu� u
Görüleceği üzere; mimarlar bu pratiğin i� inde yoğrulurlarken; ‘insan’ ve ‘insanın ihti a� ları’ temelli 
hümanizmayı, siyasi felsefenin konusu yaptıla . Geleneksel’in ve ulusal’ın analizi de tam bu noktada devreye 
girdi. O güne kadar, ustalar ve marangozlarla yapılmı�  olan yerel konut, yerel in� aat malzemeleri, i�  mekan 
� özümleri ilk defa modernist mimarların incelemesi i� ine girdi. Bunu yaparken de gözünü ve ilgisini Doğu’ya 
dikti. Bunun siyasi bir nedeni vardı: Avrupa’da modernist kalkı� ma Alman Devrimi’nin yenilgisinin ardından 
ezilmi�  ve tüm Avrupa’da Hitler, Mussolini, Franko, Salazar ile birlikte Fransa’da Vichy Hükümetiyle fa� izm 
iktida a yerle� mi� ti. Avrupa’da yenilen modernizm; siyasi devrimlerle birlikte Doğu’ya yolculuğa � ıktı. Neydi 
bu devrimler? 20inci yüzyıl 1905 Rus Devrimi, 1908 Türk Devrimi, 1909 İran Devrimi, 1911 Çin Devrimi ile 
ba� ladı. Bu Devrimler Rusya’da 1917, Türkiye’de 1920, Çin’de 1949 yıllarında tamamlanırken; Modernizm 
artı  Batı da değil ama Doğu’daydı. Bu yüzden Modernist mimarlık; Batı ya 2nci Dünya Sava� ı’ndan sonra 
girerken önce Rusya, Japonya, İran, Türkiye ve Hindistan’a girdi. Modernizm’in enternasyonal karakteri ise 
dünyanın Doğu coğrafyalarındaki ‘geleneği’ değil ama ‘gelenekselleri’ ara� tırm ya da böyle � ıktı. Sonu� ta 
modernizm değil; ulusal � ekillenmelerdeki modernizmler ortaya � ıktı. (Halen daha Batı dünyasının en büyük 
siyasi sıkıntısı ve telaffuz edemediği ger� ek de bu oldu. Bu yüzden modernizmi bugün bile Batı kimliği i� inde 
tarif etmeye � alı� ıyorlar.)

Yine Bruno Taut’dan örnek verelim: Bruno Taut ,1936 yılında Türkiye’ye gelmeden önce Japonya’ya gitmi� ti  
Japonya’da geleneksel Shirakawa evleri ile Avrupa Gotiği arasındaki benzerlikleri incelemeye ba� ladı. 
Türkiye’ye geldiğinde Mimar Sinan ve geleneksel Türk evleri üzerine yoğunla� tı. Bruno Taut ve Bauhaus ‘� ular 
i� in enternasyonallik; ‘sosyal, politik duru� un sanatsala uyarlanması’ydı. Bu özellik ise Modernist sanatın tüm 
disiplinlerinde görülebilir. Bütün örneklerde ortak tek bir nokta vardır. Modernist sanat� ı, mimar; ayağını 
kendi toprağına basar; dünyaya  bakı� ı enternasyonalis�� .
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Bruno Taut’un İstanbul’daki Evi ve Vasiye�
Tüm bu yazdıklarımıza bir örnek isterseniz; size İstanbul’a gittiğin de Bruno Taut’un evine bakmanızı 
öneririm. Birinci Boğaz Köprüsü’nden Kadıköy yakasından kar� ı tarafa ge� erken; köprünün Ortaköy 
ayağının yanında ağa� ların arasında kırmızı bir ev göreceksiniz. Taut bu evi kendisi i� in yapmı�  ve gururla 
da; evi yaparken tek bir ağa�  kesmediğini, hayvan gibi istin t duvarları � ıkmadığını söylemi� ti . Ev; Japon 
Shirakawa evleri ile geleneksel Türk konutunun mükemmel bir sentezidir. Bu sentezi Taut; Boğaz’ın silüetinin
i� ine adeta dantel gibi i� lemi� ti . Boğazı katleden � irkin yapıla� ma ile Taut evini kar� ıla� tırın a; insanın 
sadece ‘Ya� asın Modernizm’ diyesi geliyor. Bruno Taut’a ne oldu? diye soracaksınız Taut enternasyonal bir 
modernist olarak; kendisine yaptığı bu evde vefat etmeden önce; Atatürk’ün Dolmabah� e’deki katafalk 
tasarımını yaptı. Kendisine teklif edilen 1000TL’yı ise kibarca redderek; “Bana Atatürk i� in bir hizmet 
yaptığımı dile geti en bir mektup verin. Bu mektubu � ocuklarıma bırakmak isterim.” der. Vasiyeti üzerine 
a� ık olduğu İstanbul’a gömülür. Mektup; � ocuklarına verilir.

Bruno Taut Evi
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Geleneksel Yerle� imlere Ekolojik Bir ‘Yapı Gereci’ Alternati
Ka� an Günçe - Nevzat Ömer Saatcıo� lu

(Sayı 15, 23 Ekim 2010)

Geleneksel ya� amın hala sürdüğü Mesarya bölgesinde, ekolojik olarak nitelendirilebilecek geleneksel 
yapılara alternatif olarak sunulan betonarme karkas yapılar ve yapı gereci olarak kullanılan delikli tuğla, ülke 
ekonomisine pahalıya mal olmakla beraber, � evreye de onarılması gü�  hasarlar vermektedir. 

Özellikle, 20. yüzyılın ba� larından itiba en yapılarda ortaya konan yakla� ımlar, doğal enerji kaynaklarına 
yönelim, ekolojik (sürdürülebilirlik, doğallık, yerellik, bölgesellik vb.) ve ekonomik kavramlarla farklı bir 
boyut kazanmı� tı . 1973 enerji krizini izleyen yıllarda bu kavramlardan daha � ok söz edilir olmu� tur. Ekolojik 
ve ekonomik a� ıdan saman balyalı yeni yapım sistemlerinin kırsal yapıla� mada, betonarme karkas yapım 
sistemlerine ve yapı gereci olarak kullanılan delikli tuğlaya alternatif bir yapım sistemi olduğu söylenebilir. 
Bugün, “Gelenekten Evrensele Mimari” isimli sayfada, Mesarya bölgesi i� in gerekli olan nitelikli yapı 
ihti acının yerel ve atık bir malzeme olan samanla nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacak ve Geleneksel 
Kıbrıs mimarisinin eskimeyen değerleri olan geleneksel yapı malzemeleri kerpi�  ve ta� a ekolojik bir alternati  
sunulacaktı . Söz konusu yazı, değerli arkada� ım Nevzat Ömer Saatcıo� lu ile yapmı�  olduğumuz ara� tırmala a 
ve birlikte hazırlayıp yayınlanmı�  bildirilere, büyük öl� üde dayalı olarak kurgulanmı� tır*

Yapıda ‘Saman Balya’
Saman, buğday, � avdar, arpa, yulaf gibi bitkilerin bi� er – döverle kesilmi�  ve toprağa saplı – köklü kısmıyla, 
bitkinin hasat edilen ürününün arasında bulunan gövde kısmına verilen isimdir. Ama�  hasat edilen ürün olduğu 
i� in, ürününden ayrı� tırılan saman atık haline gelmektedir. Samanın sıkı� tırılıp bağlanmasına balyalama denir. 
Balyalanmasındaki ana ama�  ise samanın kolay ta� ınılabilir ve isti� nilebilir bir hale getirilm sidir. Balyalama 
� e� itli boyutlarda ger� ekle� tirilebili . Geleneksel olarak iki ve ü�  kablolu olarak adlandırılan balyalar kullanılır.

Mevcut yapı gere� lerine alternatif olarak, 1800’lerin sonlarından itiba en, ba� ta Amerika olmak üzere pek 
� ok ülkede yönetmenliklerin de te� viki ile uygulanmakta olan “saman balya” gösterilebilir. Saman balyaları, 
ekolojik bir yapı par� ası olarak kullanmak mümkündür. Saman, toprakla karı� tırıla ak kerpi�  olarak kullanıldığı 
bilinmekte ve geleneksel yerle� imlerde kısa bir ge� mi� e kadar sıklıkla kullanılmaktaydı. Buğday, arpa ve � e� itli 
tahıl ürünlerinin atığı olarak bilinen saman, balyalanarak binaların yapı par� ası olarak kullanılabilmektedir. 
Bahsedilen balyalar, binaların duvarlarını, ha� a ta� ıyıcı sistemini olu� turabilmektedir.   

Samanla yapılan uygulamalardan örnekler 
http://www.inforse.org/europe/success/SU_EF_straw.htm
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Saman Balyasının yapı gereci olarak kullanılması, onun tuğla yerine konulması ile ba� lar. Günümüze 
ula� mayan fakat en eski saman balya binasının Nebraska’da 1886-1897 yıllarında yapılan bir okul binası 
olduğu tahmin edilmektedir. Yine Nebraskan’da, George P. Burke, buharlı balyalama makinesiyle ve telle 
balyaladığı � ayır otlarını üst üste koyarak ilk saman balyalı evin duvarlarını olu� turmu� tur. Dı�  etkenlerden 
balyaları koruyabilmek i� in, dı�  yüzeyi � imento bazlı  sıvayla, i�  yüzeyi ise al� ı-sıva ile sıvamı� , duvarların 
üzerini de kırma � atıyla kapatmı� tı . 1903 yılında yapılan 95 m²'lik  bu konut, George P. Burke ve ailesine 
1956 yılına kadar daha geni�  ve geleneksel Amerikan ah� ap karkas evlerine yerle� inceye kadar  hizmet 
etmi� ti . Bina günümüzde de ayaktadır. Saman balyası binalar, 1980'lere kadar sınırlı sayıda uygulanma 
imkanı bulmu� tur. Bu tarihten itiba en, saman binalar, mimarların ve mühendislerin ilgisini daha fazla 
� ekmeye ba� lamı� tı . Türkiye’de de 2000 yılında Kırıkkale – Hasandede’de bir prototip in� a edilmi� ti . 
Adamızda henüz böyle bir uygulama yapılmamı� tı .

Saman, ısı iletkenliği hesap değeri 0.05ƛ (kcal/mhoC) olan, ve bu nedenle ısı yalıtım ama� lı olarak kullanılan 
bir malzemedir. Isı yalıtıcılık özelliği bo� luklu (gözenekli) bir yapının sonucu olarak beliren bir özellikti . 
Saman balya halinde ne kadar sıkı� tırılı sa sıkı� tırılsın, bünyesinde bo� luk ve hava barındırır. Bu hava 
gözenekleri ısı i� in gerekli yalıtımı sağlar. Yoğunluğu, dolayısıyla sıkı� ımı dü� ük balyalar daha fazla bo� luğa 
sahip olduklarından, yalıtım de erleri de artmı�  olur.

Kerpi�  ve ta�  doğal ürünler olup, kullanım sonrasında � evreye zarar vermeden dönü� üm yapabilirler. 
Benzer bir özelliğe sahip olan yapı gereci olarak kullanılabilen saman balyalar da organik, doğal bir ürün 
olup kullanım sonrasında � evreye zarar vermeden dönü� üm yapabilirler.

Saman bir seneden daha az bir sürede ye� � ir. Ah� abın bir yapı gereci olarak kullanılması i� inse en az yirmi 
sene gereklidir. Burada sürdürülebilirlikten kasıt, kendini tekrar yenileyebilen ve üretim ile tüketimi den e 
i� inde devam e�� ebilen bir döngüdür. Yirmi senede ye� � ebilen bir ağacın sürekli tüketimi sürdürülebilirliğini 
zorla� tırma tadır ve doğal dengenin korunmasına olumsuz katkı sağlamaktadır.

Tarlalarda, atık malzeme olarak nitelenebilecek saman, bir yapı par� ası olarak kullanılmasıyla, hayvan yemi 
olmasının yanısıra, � i� � i i� in ek bir kazan�  kaynağı da olacaktı . Bir ba� ka bakı�  a� ısı ile bakıldığında da, yakarak 
yok etme giri� imi sona ereceğinden, küresel ısınmayı hızlandıran tonlarca zehirli gaz atmosfere yayılmayacaktı .

1980'lerin ortasında Kanada Ulusal Ara� tırma Konseyi tarafından yapılan ara� tırmalar dı�  yüzeyi sıvayla 
kaplanmı�  saman – balyalarının yangına kar� ı dayanıklı olarak bilinen geleneksel yapı par� alarının bir 
� oğundan daha dayanıklı olduğunu göstermi� ti . Dı�  yüzeyi har�  kullanılarak sıvanan saman balyaları ufak 
öl� ek kabul edilen yangın testinden 4 saat sonucu en fazla 43,5oC bir ısınmayla atlatmı� tı . Sıvanmı�  yüzeyin 
1010 dereceye kadar 2 saat süreyle � atlamadan dayandığı tespit edilmi� ti .

Su ve rutubet samanın sürekli maruz kalmaması gereken unsurlardır. Yapının i� erisindeki saman ıslansa bile, 
dı�  kaplama yüzeyi üzerinden nefes alarak bünyesindeki suyu atması gerekir. Bunun i� in hava alı� veri� ine 
engel olmayacak nefes alabilen  bitirme mal emeleri ile kaplanmalıdır.

Ekolojik bir alternatif Samanla yapılan uygulamalardan örnek
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Saman organik bir yapı elemanı olduğu i� in, ah� apta olduğu üzere, canlı organizmaları ve ha� ereleri 
bünyesinde barındırabilir. Çözüm ise dı�  kaplama bi� � idir. Bütünüyle kapatılm �  bir saman duvar i� in bir 
tehlike yoktur. Ayrıca samanın ye� � me süresince kullanılan ila� lar da samanın i� erisinde bir miktar kalarak 
zararlı canlıların yapıya yakla� masına mani olacaktı .

Mesarya’ya Alternatif apılar
Mesarya’da ilk yerle� imlerle birlikte, insanoğlu i� in birincil kaygı duvarlar ve � atı yardımı ile dı�  etkenlere 
kar� ı i�  mekanın korunmasıydı. Zaman i� inde doğa kar� ısında edilgen konumdan etken konuma ge� en 
insanlar, fizi sel � evrede onarılması gü�  yaralar a� arak doğayı tahrip etmeye ba� lamı� lardır.

 Kırsal kesimde, deği� meyen iklim ve topografya veri olarak değerlendirilerek, geli� en teknoloji ve doğadan 
elde edilebilen, kerpi�  ve ta� a alternati , ekolojik malzemelerden yararlanılarak yapılar tasarlanıp in� a 
edilebilir. Son yıllarda dünyada, özellikle de tahıl üretiminin yapıldığı geleneksel yerle� imlerde sıklıkla 
kullanılmaya ba� lanan “saman yapılar” Mesarya bölgesi kırsalı i� in de betonarme karkas yapım sistemi 
ve delikli tuğlaya alternatif olabilecek vasıfla a haizdir. Samandan binaların tanıtılması ve te� vikiyle, yerel 
malzemelerin kullanıldığı ekolojik ve ekonomik yapılar fizi sel � evreye kazandırılabilir. Ancak saman 
balyalarla in� a edilecek konutlar, kullanıcıların tercih ve beğenileri dikkate alınarak, geleneksel mimari ve 
değerlere zarar vermeden yapılmalıdır. 

Kaynakça
(1) GÜNÇE, K. & SAATCIOĞLU, N. Ö. (2006). “Mesarya Bölgesine Ekolojik Bir Alternatif: Saman Balya Yapım Sistemi”. 
II. Konut Kurultayı, Union of the Cyprus Turkish Engineers and Architects, Lefk � a, s: 311-328. 
(2) GÜNÇE, K. & SAATCIOĞLU, N. Ö. (2006). “The Potential of Straw Bale Buildings in Rural Areas of Northern Cyprus”. 
4th FAE International Symposium (European University of Lefke – Creating The Future), Gemikonağı – TRNC, s: 39-44.
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Avlu Duvarı ile Kurulan Dı� arıdaki ve İçerideki Diyalektik Sarma

Ka� an Günçe
(Sayı 16, 21 Kasım 2010)

Bugün, Gelenekten Evrensele Mimari isimli sayfada, geleneksel Kıbrıs konut mimarisinin vazge� ilmez bile� enlerinden 
biri olan avludan, avlu duvarından ve avlu duvarının sağladığı i�  ve dı�  mekan diyalektiğind n bahsedilecekti .

En genel anlamıyla avlu, bir yapının veya yapı topluluğunun ortasında kalan, üstü a� ık, duvarlarla � evrili alan 
olarak tanımlanabilir. Ancak geleneksel konu� a ‘avlu duvarı’nın anlamının bu denli yalın ifade edilmesi mümkün 
değildir. Güvenlik engeli görünümünden, yani fizi sel bariyer olma özelliğinden � ok anlamsal özelliği ile kar� ımıza 
� ıkmaktadır.

Rapoport, “House, Form and Culture” isimli kitabında konutu bi� imlendiren � evresel ve kültürel etmenleri analiti  
olarak incelemi�  ve yorumlamı� tı . Bu � alı� mada, dünyanın farklı bölgelerinden verdiği örneklerle avlu ve bah� e 
duvarının kültürel boyutları üzerinde de durmu� tur.

Daha önce de sözü edildiği gibi (Mekanperest Sayı 04 - 29 Mart 2010), geleneksel Kıbrıs konut mimarisi ‘triptik bütün’ 
olarak tanımlanabilir. Bu mimaride mekanları, net (fizi sel) sınırları ile; açık, yarı – açık ve kapalı olmak üzere ü�  ana 
grup i� erisinde sınıfl yabiliriz. Burada her� ey kullanıcının ya� am bi� imi ve günlük eylemlerine göre tasarlanmı� tı . 
Buna bağlı olarak, geleneksel Kıbrıs Türk konutunun mutlaka bir avlu i� erdiği, evin ön yani güneye a� ılan yüzünün 
sokağa değil avluya a� ıldığı ve avlunun duvar ile � evrili olduğu gözlemlenir. Güvenlik bariyeri görünümündeki 
duvarın, yüksekliği ve kullanılan malzeme bulunulan yöresel kültüre ve malzemeye göre deği� ebilir. Ancak burada 
esas olan aile mahremiyetidi .

İ�  ve dı�  arasındaki fizi sel bağ, ‘dı� a a� ılan kapılar’ aracılığı ile sağlanmaktadır. Avlu duvarında veya avluyu 
sınırlayan sundurmanın tanımlandığı duvarlardan birinde bulunan söz konusu kapı, gerek sirkülasyonu 
sağlama, gerekse kontrollü ve denetimli fizi sel bariyer olu� turma i� levi a� ısından önemli olduğu kadar 
simgesel anlamlar ta� ımaları ile de özel bir öneme sahiptirle .

Avlu duvarı, insanın zihinsel sınırlarının bir yansıması olarak mı ortaya çıkmı� tır
‘Çizgi’, ‘hudut’, ‘bariyer’, ‘sınır’ın var olmasını betimle . Sınır ve sınırla ilgili kavramlar, insan dünyasının en 
önemli kavramlarından olduğu ku� kusuzdur. Doğada gözlemlediğimiz her � eyde sınırlar vardır. Her varlık 
sınırlarıyla var olur ve diğerlerinden farklıla� ır. Bir� ok canlı gibi insanoğlu da önce doğadaki sınırları görür, 
öğrenir ve kullanır. Sınırlar, anlamsal ve fizi sel � evrelenmenin derecesinin belirlenmesi anlamını da ta� ır. 

İç ve dış arasındaki fiziksel ve anlamsal bağ veya bariyer olarak kabul edilecek avlu duvarı ve kapı. (Fotoğraf: K.Günçe)
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Sınır, mimaride i�  ve dı�  mekan tanımlanmasında da önemlidir. Mekanın farklı yanlarını ifade etme imkânını 
vermekte ve insanla olan bağlantısını ortaya koymaktadır. Yani mimaride sınır iki boyutlu bir � izgiden � ok ötedir.

Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun adayı feth etmesi ile adaya gelen yeni nüfusun müslüman olması ve 
adada ya� ayanlardan bir bölümünün de zaman i� inde müslümanlığı benimsemesi ile Geleneksel Türk evinin 
� ekillenmesinde esas olan; ‘evin ve avlunun bi� imlenmesinde mahremiyet anlayı� ının en önemli belirleyici 
oldugu’ ilkesi aynen geleneksel Kıbrıs Türk konutuna da yansımı� tı . Dinsel inan�  ve diğer sosyo – kültürel 
anlayı� ların da etkisi ile zihinde yaratılan sınırın fizi sel bir ifadesi sayılabilecek ‘avlu duvarı’ aracılığı ile söz konusu 
konutların avlu duvarları ile dı�  dünyadan tecrit edilmesi ger� eği ortaya � ıkar.

Gaston Bachelard’ın Mekanın Poeti ası isimli kitabının ‘Dı� arının ve İ� erinin Diyalektiğ ’ ba� lıklı bölümünde 
sınırla olu� anı � u � ekilde ifade etmektedir: “Dı� arı ve i� eri, ‘gel-git’ diyalektiği olu� turur ve bu diyalektiğin
apa� ık geometrisi, onu eğretileme alanlarına ta� ır ta� ımaz tı anıp kalmamıza neden olur. Her � ey hakkında 
bir karar olu� turan evet ve hayır diyalektiğinin keskin netliğine sahipti . Bu diyalektiği, dü� ünmeden, tüm 
olumlu ve olumsuz dü� üncelere egemen olan bir imgeler temeli haline getiririz. Mantı � ılar, birbirini kesen 
ya da birbirine dokunmayan daireler � izerler ve uydukları kurallar bir anda a� ıklık kazanır. Filozof, dı� arısı 
ve i� erisi söz konusu olduğunda, varlığı ve varlık - olmayanı dü� ünür. En derin metafizik böylelikle, örtük 
bir geometrinin i� inde, dü� ünceyi – istesek de istemesek de – mekansalla� tı an bir geometrinin i� inde kök 
salmı�  olur...”. Bu ifadelerle, dı� arıdaki – i� erideki diyalektiğin ta� ıdığı anlamsal kar� ıtlık kadar, bi� imsel 
ve de mekansal kar� ıtlık da ortaya konmaktadır. Sözünü ettiğimi sınırın (avlu duvarının), berisi ve ötesi, 
i� erideki ve dı� arıdaki mekanın varlığını betimler en aynı zamanda ya� amın i� erideki ve dı� arıdaki farklılığını 
da ortaya koymaktadır. İ� eride kapıyı aralayıp bakılacak bir dı� arısı, dı� arıda ise kapıyı aralayıp bakılacak bir 
i� erisi vardır. İ� eride, � e� itli anlamlar ve i� levler yüklenmi�  avlu, sundurma ve odalar görülürken; dı� arıda 
tanımlı dar sokaklar i�  – dı�  sarmalının par� alarını olu� turmaktadır.

Ailenin ve bireylerin kimliği, dolaylı ya da doğrudan konutun sınırlarını yansıtmaktadır. Geleneksel Kıbrıs Türk 
konutunun en belirgin özelliklerinden birisi, hi�  ku� kusuz, avlu i� inde kurgulanmı�  olmasıdır. Konu� aki odalar, 
sundurma ve avlu ü� lüsü, duvarlarla sokaktan ayrılır. Aile bireylerinin mahremiyetini sağlamak (özellikle kadınların), 
avlu i� indeki tarımsal üretim alanını ve depolanan ürünleri saklamak ve korumak, fırın – ocak – su kuyusu i� in tanımlı 
alanlar yaratmak, kısacası günlük ya� amın kurgulandığı ev ve avlunun � evresi sembolik bir sınır ile kapatılm � tı . 
Bu sınır aynı zamanda sokağı da tanımlamaktadır. Geleneksel yerle� imlerde sokak, bu duvarlarla tanımlanıp 
anlamlandırılmaktadır. Fiziki bir bariyer olmanın yanısıra, aileye ve topluma ait sembolik anlamı da ön plandadır.

İç ve dış arasındaki fiziksel ve anlamsal bağ veya bariyer olarak kabul edilecek avlu duvarı ve kapı. (Fotoğraf: K.Günçe)
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Avlu ve konut duvarları ile tanımlanmış sokak. 
(Fotoğraf: K.Günçe)

Konut ve avlu duvarları ile tanımlanmış ‘avlu’. (Fotoğraf: 
K.Günçe)
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Geleneksel Olanla Bugüne Gelinmesi Olası mıydı?
Ka� an Günçe

(Sayı 17, 12 Aralık 2010)

Hemen hemen tüm toplumların geleneksel olana olumlu atıfla  vardır. Geleneksel olanların arasında geleneksel 
mimarinin toplumlarda yadsınamaz ve göz ardı edilemez, özel bir yeri vardır. Bunun nedenlerinden bazıları; hem 
ge� mi� i ya� atmakta olması, hem de geleceğe referans olması; düzenli olması; faydacı olması ve geleceğe aktarılması 
gereken değerli bir miras olmasındandır.

Geleneksel mimarinin temellerini sarsan geli� meler
Geleneksel mimarinin ‘temellerini’, ha� a ‘varlığını’ sarsan en önemli ya� anmı�  olay hi�  ku� kusuz sanayi devrimidir. 
Onyedinci yüzyıl, pozitif dü� ünce yapılarının ve teknolojinin geli� meye ba� ladığı önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yüzyıl 
aynı zamanda modernle� menin temellerinin a� ldığı; buharlı makinelerin bulunduğu, tarım toplumundan endüstri 
toplumuna dönü� ümün ya� andığı ve bu geli� melerin sanatı e mimariyi de dönü� türdüğü bir zamandır.

James Watt tarafından  1765 yılında bulunan buharlı makinelerin kullanımı, endüstrile� me sürecinin ba� lamasını 
ve bir� ok olayın varlığının ba� langıcını tetikl mi� ti . Ondokuzuncu yüzyılın birinci � eyreğinden sonra ula� ım 
ağlarında ya� anan geli� melerle (özellikle demiryollarının öneminin artması ile) ula� ım ağının ge� tiği yerler, yeni 
endüstri bölgelerinin olu� masına neden olur. Böylelikle endüstriyel faaliyetlerin belirli bölgelerde yoğunla� ması 
sonucunda yeni kentler doğmu�  ve geli� mi� ti . Bu geli� melerin ardından ve aynı zamanda, tarım alanında 
makinelerin yaygın kullanımının ba� laması ile bu alanda daha az i�  gücüne gereksinim duyulması da kırsal alanda 
söz konusu kentlere doğru yoğun bir nüfus akı� ı ya� anmasına vesile olmu� tur. Aynı zamanda, kırsal alandan kentsel 
alana doğru yönelen yoğun nüfus akı� ı, önceleri, buna hazırlıksız olan kentlerin düzensiz ve olumsuz bir � ekilde 
geli� mesine neden olmu� tur. Kentlerde olu� an kötü ya� am ko� ullarına kar� ı bazı � alı� malar yapılması gerekliliği 
� ehir planlama olgusunun önemini artırm � ; 1830-1850 yılları arasında ‘modern � ehircilik’ doğmu� tur. Bununla e�  
zamanı olarak da modern � ehirlerle e� güdümlü olarak mimari yapılar tasarlanmı� tır (Ben volo, 1971).

Dünyada bütün bunlar ya� anırken, adada durum neydi? 
Sanayi Devriminin ya� andığı yılların hemen ardından Kıbrıs Adasına İngilizler hakim olmu� tur. Kıbrıs’ta İngiliz 
yönetimi  Osmanlı Devleti nin adayı 1878 yılında İngilizlere devretmesi ile ba� lamı�  ve Kıbrıs Cumhuriyeti nin 
(1960) kurulu� una kadar sürmü� tür. 

İngiliz döneminde yapılan ‘Mahkemeler Binası’. (Foto: K.Günçe)
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Bilindiği üzere İngiltere, sanayi devriminin tetikl yicilerindendir. İngiltere'de uzun süredir temelinde 
mülkiyet hakkının ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması yatan, bir anayasal monar� i düzeni vardır. 
Onsekizinci yüzyıl İngiltere'si, dünyanın mali merkezi konumunda; borsa ve bankacılık sektörleri diğer 
ülkelerden � ok ileride; parlamento, kapitalizm ilkeleri doğrultusunda i�  piyasada özgür rekabeti önleyici 
bütün engelleri kaldırmı� ; sanayi i� in gerekli en temel hammaddeler olan kömür ve demir yönünden 
zengin yeraltı kaynaklarına sahip; dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu idi. Aynı zamanda, 
İngiliz donanması ve gü� lü ti aret filoları sayesinde dünyanın ta� ımacılık alanında dünyanın en gü� lüsü 
konumundadır. Bu durum da imparatorluğa, hammadde kaynakları ve üretilm �  mallar i� in geni�  pazar 
bulma olanağı sağlamı� tı .

Hal böyle seyretmekteyken, Akdeniz havzasındaki stratejik konumu, zengin bakır madenlerine sahip 
olması...vb gibi nedenlerle Ada, İngiliz İmparatorluğu tarafından sömürge olarak kullanılmı� tı . Bu 
dönemde � e� itli yasalarla hem kentler hem de binalar düzenlenmeye � alı� ılmı� tı . Sömürünün sürdüğü 
dönemde, Adada, devlete ait yapılar, askeri yapılar, hastahaneler, endüstri yapıları, tren yolu ve 
istasyonları,  konutlar gibi hem kamusal, hem de özel yapılar in� a edilmi� ti . İngiliz sömürge yönetimini  
Adaya gelmesinin ardından mimaride de yansımaları görülmeye ba� lamı� tı . Söz konusu kolonyal 
dönemde önceleri yerel malzemelerle yapılar in� a edilirken, özellikle yirminci yüzyılın ba� larında yerel 
malzeme ve teknikler yanında, aynı dönemlerde İngiltere ve Avrupa’nın bir� ok ülkesinde kullanılmakta 
olan yapı malzemeleri ve yapım sistemleri kullanılmaya ba� lanmı� tı . Özellikle beton ve � eliğin 
kullanılmaya ba� lanmasıyla geleneksel olana alternatif or aya � ıkmı� tı .

Ancak beton ve � eliğin Adada yoğun olarak kullanılmaya ba� landığı yıllarda kerpi� , ta�  ve ah� ap 
kullanılarak geleneksel mimari örnekleri verilmeye devam etti Beton ve � eliğin avantajları ön plana 
� ıkması ile, doğal malzeme ile yapılan geleneksel yapılar kullanımdan ve gözden dü� meye ba� lamı� tı . 
Dünyanın � ok � e� itli bölgelerinde, binlerce yıldır kerpi� , ta� , ah� ap yapı malzemesi olarak kullanılmı�  ve 
sunduğu avantajlardan yararlanılmı� tı . Sanayi devrimi sonrası bütün dünyada görülen ve kanıksanan 
modern in� aat malzemeleri ve bunlarla in� a edilen yapılar, mimarlık tarihi i� inde � ok kü� ük bir tarihi kesite 
sahipti . Bugün hala kerpi� , ta�  ve ah� abın yapı malzemesi olarak kullanılmakta olduğu bilinmektedir. 
Ancak alternatifle ne kıyasla kullanım oranı yok denecek kadar azdır.

Bu dönemde sadece geleneksele alternatif malzemeler ortaya � ıkmamı� ; aynı zamanda sosyal, 
kültürel ve ekonomik deği� im ve dönü� ümler ya� anmaya ba� lanmı� tı . Böylelikle ya� amın her alanında 
gelenekselden moderne doğru bir ge� i�  ya� anırken mimarlık da bundan nasibini almı� tı . Mimarlık 
alanında ‘modern’ tavırlar, ge� mi� ten yani geleneksel mimariden kopu� un da simgesi olmu� tur.

‘Gelenekçi’ mimarinin doğruluğunu savunur Hassan 
Fethy’nin yapılarından biri. (http://aworldofgreenmuslims.

wordpress.com/tag/hassan-fathy/

Adada, geleneksele alternatif malzemeler ortaya çıkmaya 
başladıkça, yapıların çehresi ve anlamı da değişmeye 

başlamıştır. (Fotoğraf: K.Günçe)
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Modern ve geleneksele olan olumlu ve olumsuz yakla� ımlar
Deği� en ya� ama cevap verecek � ekilde kurgulanan ve tasarlanan yapılara kar� ı duran görü� ler ve dü� ünceler de 
vardır. Yani moderniteyi reddeden, geleneksel yakla� ımları sürdürmek gerekliliğini savunanlar da vardır. Hassan 
Fethy bunlardan biridir. Hassan Fathy'e göre ‘modern yakla� ımlar’ hayati et demek değil, teknolojik gü� lerle insana 
ve dolayısıyla geleneklere saldırı demekti . Fathy, Batının Doğuya götürdüğü modernizm anlayı� ını ve teknolojiye 
dayalı mimarisini reddederken; ‘bu mimarlık anlayı� ını insana uzak mekanizasyonlar ve anlamı olmayan tekrarlar’ 
olarak tanımlar. Modern yakla� ımlar yerine, ‘gelenek� i’, ‘psikolojik – katılımcı  mimarinin doğruluğunu savunur 
(Steele, 1988).

Rapoport ise, geleneksel binaların ‘cazibe ve inceliğinin’ hayranlıkla kar� ılanmamasının mümkün olmadığını 
vurgularken, ya� am konumumuzun ‘durağan’ kalmaması gerektiğini ve deği� imin ka� ınılmaz olduğunu 
vurgulamaktadır (Rapoport, 1980). 

Görüldüğü gibi kırılma noktası olarak kabul edilebilen, gelenekselden sanayi devrimi sonrasında modernle� meye 
ge� i� , bir� ok alanda olduğu gibi mimaride de paradoksları beraberinde getirm � ti .

Kaynakça
(1) Benevolo, L. (1971). History of Modern Architecture I: Industrial Revolution. MIT P ess, Cambridge.
(2) Rapoport, A. (1980). Cross-Cultural Aspects of Environmental Design / Environment and Culture. Plenum Press, N.Y.
(3) Steele, J. (1988). Architectural Monographs Hassan Fathy. St. Martin's P ess. London.
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Yeniliklere Açılan İlk Pencere
Ka� an Günçe

(Sayı 18, 26 Aralık 2010)

Endüstri Devrimi sonrasında ger� ekle� en sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik geli� meler, bir� ok alanda olduğu 
gibi mimari tasarım alanını da derinden etkilemi� ti . Ya� anan geli� melerle mimaride gelenekselden evrensele 
bir pencere a� ılmı� tı . A� ılan bu pencereyle, alı� ılmı� ın ötesinde yeni yapılar üretilm ye ba� lamı� tı . Yeni mimari 
ürünlerde, yeni mekan ve yeni bi� im anlayı� ları olu� mu�  ve yeni mimari tarzlar doğmu� tur. Bir ba� ka deyi� le, 
ya� am deği� irken geleneksel kabuk da deği� meye ve i� erikle birlikte kabuk da, i� inde bulunulan zamana uygun 
yeni üsluplara yönlenmi� ti .

“Mimarlık, çağın mekana tercüme edilmiş istencidir. Bu yalın hakikat açıkca tanınana kadar yeni mimari, kesin ve 
kararlı olamayacaktır. O zamana dek yönsüz kuvvetlerin oluşturduğu bir kaos olmaya devam edecektir. Mimarlığın 
doğasına dair bu sorun, belirleyici bir önem taşımaktadır. Şu iyice anlaşılmalıdır ki her mimari kendi zamanına 
bağlıdır ve ancak çağının yaşayan ödevleri ve araçları içinde dışa vurur. Bu hiçbir çağda başka türlü olamaz.” 
Ludwig Mies van der Rohe, ‘Baukunst und Zeitwille’, 1924 (Roth, 2000)

‘Erken Yirminci Yüzyıl Mimarlığı’ olarak tanımlanabilen mimari dönemin Ada’daki yansımaları, belirgin olarak, 
Sömürge Dönemi’nin ikinci yarısından itiba en görülmeye ba� lamı� tı . Ada’da bu yakla� ımın ya� am bulmasını 
hazırlayan geli� meler ve modern mimarlığın, mimarlık ile ili� kili diğer alanlarla etkile� imini daha iyi kavrayabilmek 
i� in hem dünyadaki bu döneme, hem de ‘İngiliz Sömürge Dönemi’ne tüm boyutlarıyla bakmak gerekmektedir. 
Böylelikle bu dönemin genel mimari profili daha doğru o unabilir. 

20. yüzyılın ilk yarısında, Modern Mimarlık yelpazesi i� inde yer alan yakla� ımlar, dü� ünsel temelleri ve temel 
bi� imsel karakteristikleri bakımından Ada’daki mimariye doğrudan yansımı� tı . Daha sonraları ise, Ada’nın ikiye 
bölünmesi ile ya� anan politik, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerden dolayı, özellikle Ada’nın Kuzeyinde 
dünyadaki mimari üslupların yansımaları geli� ememi� ti .

Ada’da ‘İngiliz Sömürge Dönemi’nin ya� andığı yıllarda, dünyada yeni malzemelerle yeni mimari arayı� lar, denemeler 
devam etmektedir. Bu dönemde bulundukları yüzyıla damgasını vurmu�  döneminin önemli mimarlarından 
bazıları ve yaptıkları mimari tasarımlar a� ağıda belirtilm � ti . Dikkat � ekilen mimari tasarım örnekleri ile adada 
yapılan mimari tasarımlar üslup a� ısından önemli benzerlikler göstermektedir.

   

• Frank Lloyd Wright, Chicago, Frederick C. Robie Evi (1908-1909).
• Peter Behrens, Berlin, AEG Türbin Fabrikası (1908).
• Walter Gropius ve Adolf Meyer, Almanya, Fagus Fabrikası idari kanadı, Alfeld-ander-Leine (1911-1912).

Fagus Fabrikası, Almanya (1911-13)
http://nafsikag.wordpress.com/

Villa Savoye, Poissy-Paris (1928-31)
http://www.honoluluacademy.org
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• Walter Gropius, Lincoln, Walter Gropius Evi (1938)
• Le Corbusier, Poissy – Paris yakınlarında, Villa Savoye (1928-1931).
• Frank Lloyd Wright, New York, Solomon R. Guggenheim Müzesi (1943-1959).
Yukarıda sözü edilen döneminin önemli mimarları, yirminci yüzyıl ba� larında betonarmenin potansiyellerini akti  
olarak kullanmı� lardır. İngiliz Dönemi’nde ithal edilen ve yapılarda kullanılmaya ba� lanan beton ve � elik Adada 
yeni bir çığır a� mı� tı . Geleneksel olanlara kıyasla ‘lüks’ sayılabilecek bu malzeme, önceleri devlet ve ekonomik 
durumu iyi ki� iler tarafından tercih edilmi� ti . Yerel ustalar ve mimarlar, yeni � ağın yeni malzemesine ve üslubuna 
sırt � evirmemi� , benimseyip Ada’da bu yeni üslubu hakkını vererek kullanmı� lardır.

Söz konusu malzemelerin geleneksel malzemelerle kullanılan örnekleri de vardır. Bu devinim i� erisinde elbe� e ki 
geleneksel mimari üretim de devinerek devam etmi� ti . Deği� en zamanla birlikte deği� en ekonomik, teknolojik, 
politik  sosyal ve kültürel durum toplumun her kesimine yansımı� tı . Hem kamusal, hem de özel yapılarda deği� im 
ve dönü� ümler ya� anmı� tı . 

Ada’da bu dönemde, bahsedilen üslupla tasarım yapmı� , mimarlar arasından ilk akla gelen isimler; Neoptolemos 
Michaelides, Polyvios Michaelides, Ahmet Vural Baheaddin, Abdullah Onar’dır.

“Yeterince tarihsel üsluba sahibiz ve bu tarihsel üslupların yeniden üretimi için yeterince zaman harcadık. 
Mimari kaprisin gelgeç heveslerinden strüktürel mantığın buyruklarına doğru ilerlerken açık ve seçik formlar 
içinde çağımızın yaşamının somut ifadesini aramayı öğrendik.” Walter Gropius, The New Architecture and 
the Bauhaus, 1935 (Roth, 2000)

Daha önce de bahsedildiği üzere 19. yüzyılda Endüstri Devrimi ile ba� layan geli� meler, mimarlık dünyasında önemli bir 
dönüm noktasını olu� turmu� tur. Yerellikten uzakla� maya, � ağın gerekliliklerine cevap verebilen mimariye evrilmi� ti . 
Bu dönemde, tasarımcının özgün ve sanatsal yaratıcılığının gü� lendirilmesi ve evrensel kuralların egemenliğinin 
yansımaları Adamızdaki mimarlığa da yön vermi� ti . 1960’lı yıllarda yeni bir mimari yakla� ımla ge� mi� in bi� imlerine 
referans veren ‘Postmodern Mimarlık’ Ada’daki mimari tasarıma yansımamı� � r; özellikle bu yıllarda mimari tasarım 
yön deği� tirmeden, Modern üslu ta 1970’li yılların ortalarına kadar se� kin ürünler verilmeye devam etmi� � r.

Kaynakça:
(1) Çelik, D. (2005). “Kıbrıs’taki Modern Mimarinin, ilk Kıbrıslı Türk Mimar Ahmet V.Behaeddin Örneğinde Analiz Edilmesi”. 
Mimarca, KTMMOB-Mimarlar Odası Bülteni, S:72 Lefk � a.
(2) Roth, L.M. (2000). Mimarlığın Öyküsü. Kabalcı Yayınevi, Isatnbul.
(3) http:// ww.appraisercitywide.com
(4) http://n fsikag.wordpress.com/
(5) http:// ww.gardenvisit.com/garden/gropius_house_and_garden
(6) http:// ww.honoluluacademy.org

Osman Örek Evi, Lefkoşa (1956) (Fotoğraf: K.Günçe) Selçuk Sömek Evi, Lefke (1957-59) (Fotoğraf: D.Çelik)
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Kengo Kuma’nın Kendi ‘Gelenekselinden’ Evrensel Mimariyi 
Okumak 
Banu T. Çavu� o� lu, Ka� an Günçe

(Sayı 19, 23 Ocak 2011)

‘Doğa ile bütünle� en yapı’ ifadesi dile getirildiği zaman ilk akla gelen yapılar, mimarı belli olmayan anaonim 
olarak tanımlanabilen geleneksel yapılardır. Bu yapılar, gerek mimari formu ile gerek kullanılan malzemesi 
ile ‘doğadan yapılar’, ‘doğanın doğurduğu yapılar’ olarak bilinirler. Geleneksele alternatif olarak, özellikle 
sanayi devrimi sonrası kullanımı ve popülaritesi hızla artan � ağda�  yapı malzemeleri ile deği� ik üsluplarda 
mimari üretim p tlaması ya� anır.

20’nci yüzyılın son � eyreğinde ba� layıp yakla� ık 20’nci yüzyılın sonlarına kadar süren bir mimari üretim
patlaması ile özellikle tüm Japonya’yı kasıp kavuran, sonradan balon yıllar olarak anılan dönemdeki 
‘kimliksiz’ ve ‘i� eriği � i� irilmi� ’ yapılara kar� ıt bir tavır sergileyen mimarların ba� ında Kengo Kuma 
gelmektedir. Kuma, sıra dı� ılığı ve ah� ap, cam, � elik, bambu gibi doğal malzemeler kullanarak, doğayla 
bütünle� en, peyzaj i� inde kamufle olan tasarımları ile kısa sürede dünyaca tanınan, takdir gören, önemli 
ve değerli bir mimar olur.

Yapı - Endüstri Merkezi (YEM) ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin davetlisi olarak ‘Nesneye 
Kar� ı’ ba� lıklı konferansta Kengo Kuma, “Dünyanın 20’nci yüzyıla dek farklı doğal malzeme ve geleneksel 
yapım yöntemleri ile uygulanan bir mimarlığa sahne olduğunu belirterek, 20’nci yüzyılda beton kullanımının 
bu � e� itliliği öldürdüğünü” dile getirir ve “21’nci yüzyılda sürdürülebilirlikten bahsetmek isti orsak, bunu yeni 
a� ılımlar ve yerel malzemelerin yorumlanması ile ba� arabiliriz” � eklinde ifade eder.

Farklı bakı�  a� ılarıyla farklı yakla� ımları temsil eden bir� ok tasarımcı, özellikle günümüz � e� itliliği i� erisinde 
mimariyi zenginle� ti en örnekleriyle tasarım dünyasında yer bulmaktadır. Bu anlamda, Kengo Kuma yerel 
malzemelerin kullanımının yararlarına atı a bulunurken; örneğin 20’nci yüzyıl Mısır mimarisinde olduk� a ağırlığı 
olan ve üslubu ile dünya literatüründe de adından � ok� a söz e�� en mimar Hassan Fathy (1900 – 1989), � ok 
farklı söylemler ve uygulamalar i� erisindedir. Fathy “bir yerde yapı yapmak değil, bir yerden yapı olu� turmak” 
gerektiğini vurgular ve bir ba� ka ‘yer’in teknolojisini, olanaklarını o yerin kültürel özelliklerine uydurmak değil,

Chokkura Plaza 
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=915

Tropolism Buildings: The 
De Young Museum of Art  

http://www.tropolism com/
celebutantes/index php?page=10
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o yerin mevcut teknolojik olanaklarını kullanarak yapı yapmak onun mimarlığında önemli yer tutar (Özkan, 
2000). Fathy’e yöneltilen ele� tirile den en önemlilerinden biri “acayip, yabansı, rustik manzaralar, kubbeler, 
tonozlar, kemerler ve kerpi� ” kullanmasından ötürü ‘romantik’ olduğudur. Bu ele� tiri, O’nun geleneksele 
olan doğrudan bağlılığından kaynaklanmaktadır (Steele, 1988). Kuma ise, gelenekselin ve geleneksel 
olanın doğrudan alınıp kullanılmasının sakıncalı olabileceğini, � ağımızda kullanılırken � ağın gerekleri ile 
yorumlanıp kullanılması gerekliliğine inanır.

1954’te doğan Kengo Kuma, kendi tasarım � irketini 1990’da Tokyo’da kurdu (Kengo Kuma & Associates). 
Deği� ik üniversitelerde dersler veren, ba� ta Japonya ve Finlandiya, İtalya gibi ülkelerde pek� ok anlamlı 
ödül kazanan Kengo Kuma’nın Japonya’da bulunan 50 kadar binası (konut, müze, ti ari yapı, vs.), kendisini 
‘öne � ıkan bir mimar’ konumuna getirm � ti . ‘Mimariyi silmek’ ana motifin olu� turur; mimarinin kendi 
� evresinde, doğal veya � ehir aynı � ekilde, sanal olarak ortadan kaybının gerekliliğine inanır. Sözde ‘zayıf’ 
binaları i� in Kuma toprak, ah� ap, bambu, ve ta�  gibi geleneksel malzemeler kullanır, ama bunları yenilik� i 
konstrüktif kompozisyonlar kurgusunda biraraya getiri . Burada, ‘zayıf’ ifadesi yaygın olarak bilinen 
anlamından � ok öte ve derin bir anlam i� ermektedir. Kengo Kuma bu kavramı, geleneksel Japon felsefesinden 
bir uyarlama olarak mimarisine a� etmi� ti . Söz konusu felsefede doğaya sonsuz bir saygı vardır. Kuma da 
mimarlık mesleğini insan yapısı bir yaratıyı dünyaya yerle� tirmek olarak gördüğünden, bulunduğu � evreye 
saygı � er� evesinde yaratısını sakin tutar. Bu anlamda kendi deği� iyle ‘zayıf’ mimari doğaya ya da ‘bağlam’a 
entegre bir eylemin ifadesidir. Ando Hiroshige Müzesindeki (Bato, 1998 – 2000) ‘washi’, yani Japon Kağıdı 
kullanması; ya da Ta�  Müzesi’nde (Nasu, 1996 – 2000) malzeme olarak ta�  kullanması, ama bunu yaparken 
de ince ta�  blok katmanlarının tekrarıyla cepheyi ajur, ya da kafesoyma strüktürü gibi olu� turması bu 
tavrına örnek gösterilebilir. One Omotesando Binası (Tokyo, 2001-03) cephe boyunca devam eden dikey 
bir dizi ah� ap � eridin tekrarından olu� ur; bo� luk ve doluluklarla lekelenmi�  binanın bu sürekli derisi, oblik 
olarak bakıldığında tamamen � e� afl � ır. Bu nedenle Kengo Kuma i� in malzeme herzaman i� in, mimarinin 
estetik e sembolik değerlerine yönelik bir konstüksiyon prensibidir.   

Marco Casamonti nin kendisiyle yaptığı bir söyle� iden, � alı� ma � ekli ve yöntemi olarak malzemeyle 
‘deney yapması’ konusunda � ıkarımlar yapmak mümkündür. Örneğin, “malzemeyi kullanma � eklinizle 
tanınıyorsunuz, projelerinizde � ok fazla modernlik de � ok gü� lü gelenek imajları da bulunmakta, gelenekle 
ili� kinizi anlatabilir misiniz?” sorusuna verdiği yanı� an da anla� ılacağı gibi gelenek Kuma i� in � ok önemlidir, 
ama detaylarına yapı� ıp kalmaz, yenilik� i kullanım bi� imleri geli� tiri . Geleneğin felsefesini alır. Japon 
geleneğinde en önemli � ey � evreye saygıdır. Bu bağlamda mimari sakin ve sessiz olmalıdır. Yine, geleneksel 
Japon kültüründe mimarın temel fikri izole objeler tasarlamak yerine, varolan doğal � evreye nasıl cevap vermesi

Irving Hung – Hui
 Huang http://www.mimdap.org/w/?p=5346

Hills and Housing
 http://www.tropolism.com/celebutantes/index php?page=10
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gerektiği di; Kuma da bu metod üzerinde � alı� ır ve bu metodu modernle� ti erek bütünlüklü tasarım 
bağlamında uygular.  Doğa ile bütünle� en yapılar tasarlar. Sınırların yokolu� uyla (!) birlikte dünyanın pek� ok 
yerinde, ba� ta Japonya olmak üzere Avrupa, Amerika ve Çin’de bu felsefeyle eserler ortaya koymu� tur. 
Diğer bir deyi� le, gelene� i evrensele dönü� türmü� tür. 

Geleneksel malzemenin � ok yönlülüğü / deği� kenliği Kuma’nın ele aldığı ana temadır. Bunu ‘mimarlığın 
maneviyatı’ ya da kendi ifadesiyle ‘önemsizliği’ gibi paradoksal bir yorum alanında ger� ekle� tiri . ‘İn� a 
edilmi�  maneviyat / önemsizlik’ bakı� a� ısında Kengo Kuma mimarisinde malzeme ve ı� ık, hisler, formun 
in� asına yönelik anlamlar ahenk i� erisinde hep birliktedir. 

Bu yazıda gündeme ta� ıdığımız mimarın yakla� ımları örnek alınarak; öneminin sıklıkla vurgulandığı 
geleneksel mimarinin yorumlanarak ‘doğa ile bütünle� en’, ‘doğanın reddedemeyeceği’ � ağda�  boyutlara 
ta� ınması mümkündür. Bütünlüklü ve sorgulayan bir bakı�  a� ısıyla bu hi�  de zor değildir.

Kaynakça
(1) Özkan, S., "Hassan Fathy'nin Çabası ve Mimarlığı Üzerine." İstanbul: Boyut Yayınları (Çağda�  Dünya Mimarları/5), 2000.
(2) Steele, J., Architectural Monographs Hassan Fathy, Academy Editions, St. Martin's ess, Londra, 1988.
(3) Ultav, Z.T. & Sahil, S., “Hassan Fathy Mimarlığı’nda Tasarım İlkeleri Üzerine Ele� ti el Bir İnceleme”, Gazi Üniv. Müh. 
Mim. Fak. Der., Cilt 19, No 4, 365-374, 2004.
(4) http:// ww.yapi.com.tr/HaberDosyalari/doga-ile-butunlesen-yapilarin-mimari-kengo-kuma turkiyede_66698.
html
(5) http://www.yapi.com.tr/Haberler/Iliskili_kengo-kuma-nesneye-karsi-durusunu-yemde paylasti_1097.
html?KaynakID=72729
(6) http:// ww.egodesign.ca/en/article.php?article_id=1
(7) http:// ww.architettu adipietra.it/wp/?p=915
(8) http:// ww.tropolism.com/celebutantes/index.php?page=10
(9) http:// ww.mimdap.org/w/?p=5346 
(10) http:// ww.bustler.net/index.php/article/ a_at_dundee_unveils_shortlisted_designs 
(11) http:// ww.architettu adipietra.it/wp/?p=915
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Mimaride Son Kırılma Noktamız: Annan Planı 
Ka� an Günçe

(Sayı 20, 13 Şubat 2011)

Gazete eki olarak sizlere ula� an Mekanperest’in planlandığı gibi sonuna yakla� tık. Bu son sayı… Ama 
unutulmamalıdır ki her son yeni ba� langı� ların müjdecisidir. Bugün, “Gelenekten Evrensele Mimari” 
isimli sayfamda sizlere sunmayı planladığım yazı, Adamızın kuzeyinde ‘Annan Planı’nın yarattığ ivme ile 
mimarimizin hangi düzeylere geldiği konusunu i� ermektedir. Toplumumuz tarafından kabul görmediğini 
dü� ündüğüm, ‘Annan Planı’nın gündeme dü� mesi ile kurulan düzenle doğan ‘yeni’ dönem mimari üslubun 
� evre kirliliği yanında mimari kirlilik de yarattığın inanmaktayım. Mimarlık bir düzen bi� iminden � ok, bir 
ile� � im bi� imi olarak tanımlanmalı, varlıkbilim alanındaki � alı� malar e� liğinde geli� melidir. Ancak bu söz 
konusu süre� te bu böyle olmamı� , ha� a mimarlık anın i� inde ötekiler ile olu� turulan bir asimetrik ile� � im 
süreci olması gerekirken, ya� anması gereken süre� ler de alt – üst olmu� tur. Bu ‘alt – üst’ olma durumu hala 
devam etmektedir. Bugünkü yazı bu durumu ortaya koymak, irdelemek ve tar� � mak üzerine kurgulanmı� tı .

Mimaride Dönüm Noktası
Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik dönüm noktalarının olduğu zamanlarda mimaride de dönüm noktaları 
ya� anmaktadır. Bu durum, sanatsal ve mimari tarzların ha� a üslupların doğmasına neden olabilir. Bu 
üsluplar dünyayı sarsan üsluplar olabileceği gibi bölge dı� ına � ıkamayacak kadar gü� süz, cılız da olabilirler.

Bu anlamda Adadaki mimaride de dönüm noktaları ya� anmı� tı . Bugün, yakın ge� mi� imizde ya� anan ve 
etkileri hala devam eden ‘Annan Planı ile yaratılanın’ ü erinde durulacaktı .

Adadaki � özümsüzlükle, 1974’den günümüze gelene kadar ya� anan mimari serüven, BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan’ın öncülüğünde hazırlanan “Kıbrıs Sorununun Kapsamlı Çözümü” Belgesi (Annan Planı) 
� alı� malarının ba� laması ile yeni bir boyut kazanmı� tı . Kapsamlı � özüm yönünde ortaya konan irade ile 
birlikte, bir� ok alanda deği� im ve dönü� üm ya� anmı� tı . Bunların en ba� larında ise ‘mimarlık’ olgusu 
gelmektedir. Bu dönemde mimari ile ilgili bir� ok kavram alt üst olmu� , tasarımda bir� ok anomaliler 
olu� maya ba� lamı� tı .

Annan’ın hazırladığı Çözüm Planı’nın müzakere edilmeye ba� landığı tarihlerle yeni bir ivme kazanan yapı 
sektörü, Kuzey Kıbrıs’ta ‘e� değer mal’, ‘tahsis mal’ ve ‘Türk mal’ı gibi � e� itli isimlerle zikredilen toprak 
par� aları üzerinde ye� ermeye ba� lamı� tı . Yapı sektöründe görülen bu hareketlilik, kısa zamanda bir 
yapı patlamasına dönü� mü� tür. Ya� anan bu durum tasarım sürecinin yozla� masına neden olmu� , bu da 
doğrudan mimari ürüne etki etmi� ti .

Mimarlık temel olarak insana, zamana ve yere dairdir. İnsana, zamana ve yere dair olan, mimarlığın 
varolu� sal ger� ekliğinin kavranması, her bireyin varolu� sal varlığı ile örtü� ür. Bahsedilen zaman dilimi 
i� erisinde ‘tasarlanan’ ve in� a edilen yapılar insan, zaman ve yer esas alınmadan yapılmı� lardır. Dolayısı ile 
de, insana, zamana ve bulundukları yerlere uyamamı� lardır.

Mimari tasarımın ba� arılı olabilmesi i� in ön ko� ut olarak değerlendirilebilecek kıstaslar; doğru yerde, doğru 
zamanda, doğru insan i� in doğru örgütlenme � eklinde sıralanabilir (Gür, 2000). Mimari yapı, kullanıcısının 
ya� amıyla, i� inde bulunulan zamanla ve yerle kenetlenmi�  bir olgudur.

Sözü edilen zaman dilimi i� erisinde, Ada’nın kuzeyinde in� a edilen yapıların büyük bir � oğunluğunda 
kullanıcısının ya� amıyla, i� inde bulunulan zamanla ve yerle kenetlenme söz konusu olmamı� , olamamı� tı .
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Konut Özelindeki Durum…
Bu dönemde tasarlanıp in� a edilen yapı gruplarının ba� ında konut gelmektedir. Konut veya konut grupları 
tasarımında kullanıcının kim ya da kimler olacağı, bu insanların ya� am tarzlarının nasıl olduğu, konut 
bölgelerinin planlanması ve tasarlanmasında son derece önem ta� ımaktadır. Konut ve / veya konut grupları 
farklı sosyo – kültürel, sosyo – ekonomik seviyelerdeki ‘anonim’ kullanıcıların ihti a� , gereksinim ve 
isteklerini ortaya koyabilecekleri tasarım ortamları sağlanmamı�  ve � ok sayıda insanı doyuma ula� tırmanın
pratik gü� lüklerinden dolayı, yenilik� i ve yaratıcı � özümler ortaya konulamamı� tı . Böyle durumlarda 
da kullanıcısını memnun etmeyen konutlar, özümsenmeyip reddedilme tehlikesi ile kar� ı kar� ıya kalıp 
ya� ayamazlar veya varlıklarını uzun süre koruyamazlar. Nitekim de o dönemde tasarım ilke ve süre� lerinin 
i� letilmeden in� a edilen konutların hemen hemen tümü kullanıcılarına hizmet edemez, bulunduğu bölgede 
eğrelti du an ve i� inde bulunduğumuz � ağa uygun olmayan yapılar olarak varlık göstermektedirler.

Günümüzde konut, kullanıcı ihti a� larının, kullanıcı gereksinmelerinin � ok ötesinde bir yarar nesnesidir. 
Ya� amın � ekilleneceği konut, kullanıcıya ayak bağı olmaktan � ok ‘ya� amını’ sürdürebileceği, kültürel bir 
anlam birimi olarak var olmalıdır. 

Yarar ve anlamın, i� levsel olarak bağımlı olmalarına kar� ın apayrı iki olgu olduğunu söyleyen Gür, “Bir 
konutun pragmatik yararı kullanımıdır” demekte ve � öyle devam etmektedir; “Konutun kullanımı ise, bir 
etkinliği ortaya koymada yararlanılan nesne, yol ve yöntemlerdir.” (Gür, 2000). Bu bağlamda, ya� amak i� in 
in� a edilen konutun, yarar ve anlamı, dinamik ve devinen ya� amın ayrılmaz bir par� asını olu� turmaktadır.

Marida Talamona, XX. Yüzyılın en keskin mimarlık ürünlerinden birinin izini sürüp, evin yapılı�  serüvenini 
belgelerle didiklediği “Malaparte Evi” adlı kitabında, evin sahibi, yazar Curzio Malaparte’nin evle 
ilgili ifadelerini � u � ekilde aktarmaktadır: “Bir ev yapmaya ba� ladığım gün, kendi resmimi yapacağımı 
bilmiyordum; o güne kadar yazın alanında yaptığım portrelerin en iyisiydi bu.” İtalya’da Kapri adasında in� a 
edilen bu konut, kullanıcı olarak Malaparte ve yakınlarının, tasarımcısının ve in� aatla ilgilenen herkesin 
birlikte yoğurarak meydana geti dikleri ya� anası bir konut olmu� tur.

Bu ger� eklikler � er� evesinde, bahsedilen konutların tasarımcıları olarak mimarların, “ya� am i� in ev mi, 
ev i� in ya� am mı?”, “i� inde bulunulan zaman i� in ev mi, ev i� in zaman mı?”, “yer i� in ev mi, ev i� in yer 
mi?” tasarladıkları sorularını kendilerine � özümlenmesi gereken birincil bir problem olarak edinmeleri 
gerekmektedir. 

Dinamik ve devinen ya� amın ayrılmaz bir par� ası olan konut, doğru örgütlenmelerle, kullanıcının kendi 
imgesi olmalı, kendi ge� mi� i ve ki� iliğinin belleği, kendi ‘poeti ası’nın somut tanıklığı ve en önemlisi de 
kendi mimari portresi olmalıdır. 

Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik dönüm noktası olarak kabul edilebilecek bu dönem, ne yazık ki, bugün 
bir dönemi yansıtan üslup olarak kar� ımıza � ıkmaktadır. Bu dönem, bu coğrafyada ya� anan en acı, en talihsiz

Annan Planı ivmesi ile üretilen konutlar. (Fotoğraflar: K.Günçe)
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ve en derin yaralar a� an mimari kırılmaların dönemidir. Pek � ok geleneksel ve evrensel değere sahip mimari 
üsluplara ev sahipliği yapmı�  olan bu coğrafya, söz konusu dönemde üretilen kötü örneklerden arınmalıdır. 
Yukarıdaki yazı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen, ‘II. Konut Kurultayı’nda 
sunulan, “Kullanıcısı Tanımlanmamı�  Konutlar, Kuzey Kıbrıs’ta Alıcı Bekliyor” isimli bildiriye dayanılarak 
hazırlanmı� tı .

Kaynakça
(1) Gün� e, K. (2006). “Kullanıcısı Tanımlanmamı�  Konutlar, Kuzey Kıbrıs’ta Alıcı Bekliyor”. II. Konut Kurultayı, Kıbrıs 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Lefk � a, s: 161-172.
(2) Gür, Ş. Ö. (2000). Konut Kültürü, YEM Yayın, İstanbul, Türkiye. 
(3) Talamona, M. (2004). Malaparte Evi. Yapı Kredi Yayınları-2037, İstanbul, Türkiye.
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Ken� e Mekan- Kentsel Mekan
� ebnem Önal Ho� kara

(Sayı 01, 21 Şubat 2010)

‘Kent, mekan i� inde bir yer olmaktan öte, zaman i� inde bir dramdır.’ (Patrick Geddes)

Kent ve yapısal � evre, fizi sel, sosyal, ekonomik, kültürel, profesyonel, teknik, formel ve estetik anlamda 
incelenmesi gereken karma� ık bir olgudur. Kentsel tasarım, kenti fizi sel bir bütünlük i� inde ele aldığında, kenti  
tasarım sürecine ve mevcut dokunun morfolojisine bağlı olarak ü�  temel veri/eleman söz konusudur: kenti  
olu� turduğu ortam- mekan (space), kente özgü kentsel elemanlar- sokaklar, meydanlar, caddeler, parklar ve 
binalar, ve (bu elemanlardan mekansal bütünler olu� turmak üzere ortaya atılan il eler, anlamlar ve yorumlar.

Belirtilen bu elemanların bir araya geli� ini sağlayan kent mimarlığı ve tasarımı i� inde, kente, iki belirgin ama 
farklı bakı�  a� ısından söz edilebilir: Bunlardan birincisi, binaların ü�  boyutlu objeler, heykelsi özellikler ta� ıyan 
sanat eserleri olarak, i� inde konumlandırıldıkları kenti  a� ık bir peyzaj alanı olarak gören ve gösteren yakla� ım. 
Bu yakla� ıma göre mimari ürün olarak binalar “poziti ”, arka planda görünen kentsel mekanlar ise “negati ” 
elemanlardır. Diğer konsept ise, kenti  yapı blokları arasında kalan kentsel mekanların - sokak ve meydanların, 
olu� turduğu bir kompozisyon bütünü olarak gören yakla� ım. Bu bakı�  a� ısına göre kentsel mekanlar ana eleman, 
binalar ve ü�  boyutlu objeler kentsel mekanları sınırlayan iki boyutlu cepheler olarak kar� ımıza � ıkmaktadırlar. 
Uygulamada ve ger� ek algılamada ise her iki bakı�  a� ısı birlikte yer alır; bu da bize, kente “doluluk-bo� luk 
kuramı” � er� evesinde bakmayı öğreti .

Bu bağlamda, her ay sizlerle bulu� acağım bu sayfada, kentin tadını tuzunu alabileceğimize inandığım “kentsel 
mekanlar”dan bahsedeceğim. Bazan fizi sel yapı üzerinde duracağım, bazan sosyal-kültürel bağlamda 
konu� acağım sizlerle kentsel mekanlar üzerinden... Bazan tadına doyulmaz bir sokakta yürüyü�  yapacağız, 
bazan da bir kent meydanına bakan � ık bir café’de kahvemizi yudumlayacağız birlikte... Bu ilk bulu� ma biraz 
bilgi i� erecek... Profesyonel bakı�  a� ısıyla kenti ayrı� tırm ya ve kent bile� enlerini tanımaya � alı� acağız... Umarım 
sıkılmazsınız...

Bütün yerle� meler, dolayısıyla da kentler, binalar ve binalar arasındaki sokaklar, meydanlar, ye� il alanlar, parkları 
ve diğer a� ık alanları kapsayan “kentsel mekanlar”dan olu� maktadır. Kentin fizi sel bi� imi, kentsel mekanlar ile, 
bunların cephe ve kesitleri arasındaki ili� kinin sonucunda ortaya � ıkar. Kent strüktürü i� inde en belirgin kentsel 
mekan, sokaklar ve meydanlardır – ki bunlar kentsel ortak mekanlar olarak “kamusal mekanları” olu� tururlar. 
Her iki mekansal bi� imin de geometrik özellikleri aynıdır: Her ikisi de kendilerini sınırlayan duvarların boyutları 
ve kendilerini özgün kılan fonksiyon ve dola� ım paternleri ile belirginle� irler.

Kentsel mekanlar, dı�  odalar ve koridorlar olarak tasarlanan hacimlerdir ve binalar bu mekanların duvarlarını 
olu� turan ü�  boyutlu elemanlardır. Kentsel tasarım disiplini i� inde ele alındığında binalar, kentsel dı�  mekanlara 
birer “sahne” olu� turmak üzere tasarlanırlar ve burada “mimarlık” destekleyici bir rol oynar. Bu konsept i� inde 
bakıldığında kentsel mekan tanımının önemi fazladır.

Bu noktada iki ayrı “kentsel mekan” tanımlama bi� iminden söz etmek gerekecektir

Bunlardan birincisi, kent i� indeki “mekanların/alanların” fizi sel olarak tanımlanmasıdır. Bu tanıma göre, kentlerin 
yerle� me dokusunu olu� turan yapıla� mı�  ve yapıla� mamı�  alanlar, kentsel mekanı olu� turur. Bu bağlamda, 
adı ge� en her ayrı kent mekanı i� in (sokak, meydan, park, vd.) mekanın boyutlarına, konumlandırılmasına ve 
mekanı olu� turan elemanların bi� imsel özelliklerine göre, ayrı bir fizi sel tanım yapılmalıdır.
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İkinci tanımlama bi� imi ise, kentsel mekanların, “i� levlerine” bağlı birer “sosyal olgu” olarak ele alınmasıdır. 
İ� levsel olarak kentsel mekanlar, ”toplumsal aktivi eleri ve kent i� i sosyal fonksiyonları barındırmak i� in 
strüktürel olarak tasarlanmı�  ya da spontane geli� mi�  mekan organizasyonlar”dır. Bu bağlamda kentsel 
mekan, insanın ya� amıyla ilgili dört temel i� levin – barınma, � alı� ma, eğlenme/dinlenme ve ula� ım, 
eylemlerinin yer aldığı mekanlar bütünüdür.

Kent i� inde hem fizi sel hem de sosyal boyutuyla var olan kentsel / kamusal mekanlar, kentlere kimlik veren 
en gü� lü elemanlardır; kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel ya� amları i� inde kamusal ya� amı destekleyen 
en önemli ara� lardır. Bu mekanlar, tarihin ve mevcut zamanın yansıması olarak kentlerin yerel karakterini 
ve kültürel � e� itliliğini ortaya � ıkarırlar. Bu bağlamda “kentin kalbi ve ruhu” olarak da algılanabilirler. Kentsel 
/ kamusal mekanlar, ken� e ya� ayan insanların ya� am bi� iminin de bir yansımasıdır. Bu yansımaları kent 
meydanlarında ve sokaklarında izleriz, gözlemleriz ve ya� arız. İ� te kentsel mekandaki bu ya� am kesitlerini, 
bir sonraki sayıda meydanlar üzerinden okumaya � alı� acağız….Yeniden bulu� mak üzere…Kentinizin mekanı 
güzel olsun…

Belçika, Brüksel Kenti Kentsel Dokusu: Binalar ve Arasındaki 
Boşuklar (fotoğraf- Ceren Boğaç 2009)

Belçika, Brüksel Grand Place Kent Meydanı: Kamusal Bir 
Kent Odası (fotoğraf- Ceren Boğaç 2009)

 Norveç, Bergen: Sokaklar- Kent Koridorları 
(fotoğraf- Ceren Boğaç 2006)

              Norveç, Bergen Kentini Oluşturan Elemanlar: 
Binalar,      Mekanlar, Yeşil ve Su.

(fotoğraf- Ceren Boğaç 2006)

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest 343

Meydanların Büyüsü
� ebnem Önal Ho� kara

(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Evet...Büyülüdür meydanlar benim i� in... Herhangi bir kente ilk gidi� imde, ilk görmek istediğim yerler kenti  
meydanlarıdır. Kentin ruhunu hissetmek, kimliğini algılamak, insanlarıyla kar� ıla� mak, kentin meydanlarında 
mümkündür bence. Bazen tek bir büyük, anıtsal mekan olarak kar� ımıza � ıkar meydanlar, bazen bir ka�  görece 
kü� ük mekan olarak... Bazen ayrı ayrı, bazen gruplanmı�  olarak...

Fiziksel olarak doluluklar ve bo� luklar � eklinde olu� mu�  yerle� me dokuları i� inde, “sınırları yapılarla belirlenmi� , 
tanımlı geni�  alanlar (bo� luklar)” olarak tanımlayabileceğimiz meydanlar, sadece ü�  boyutlu bi� imleriyle değil, aynı 
zamanda i� inde ya� attıkları ullanımlarla da anlam kazanırlar.

Bazıları, doğal ko� ullar altında, yerle� im dokusu i� inde, toplumsal yapının da etkisiyle kendiliğinden ortaya � ıkmı� tı  
– bir kilise önünde, bir cami yakınında, bir kamusal bina giri� inde, bir � e� me ba� ında, bir � ınar altında... Bazıları ise, 
tüm bir kente ve kentliye hizmet vermek üzere doğrudan planlanarak dokuya kazandırılırlar. Bazısı, kendiliğinden 
olu� mu� luğun verdiği özgünlükle, daha düzensiz, ancak dinamik bir karaktere sahipken, bazıları, düzgün geometrik 
bi� imlenmenin de etkisiyle anıtsal özellikler ta� ır.

Yerle� me birimleri i� inde, farklı kültürlerin, ya� am bi� imlerinin ve toplumsal düzenlerin fizi sel yapıya bir 
yansımasıdır meydanlar. Bazen devrim � arkılarının söylendiği, bazen siyasal mitingl rin yapıldığı, bazen sevilen 
bir ezgiyle dans edilen, bazen bir dostla bulu� ulan, bazen sevgilinin kucaklandığı alanlardır... Bazen bir kenarında 
oturulup kahve i� ilen, bazen kendisini sınırlayan yapıların cephelerine yansıyan gün batımının izlendiği, bazen de 
i� inde kurulan pazaryerinde yoğun bir alı� veri�  tela� ının ya� andığı alanlardır meydanlar. Fonksiyonel olarak farklı 
ama� larla kullanılırlar. Toplanma, bulu� ma, eğlenme, spor gibi toplumsal ama� lar yanında, eğitimsel  törensel, 
ti ari, askeri, siyasi ama� lı bir araya geli� lerin de mekanıdır meydanlar. Meydanlar, kamusal alanlardır. Her türlü 
toplumsal, kültürel ha� a ekonomik aktivi enin, yerine ve zamanına göre yer alabileceği, gündüz veya gece, yaz 
veya kı� , zamandan bağımsız herkesin kullanımına a� ık alanlardır.

Meydanların ü�  boyutlu bi� imleri vardır; kendilerini sınırlayan binalarla ve/veya ba� ka elemanlarla belirlenen 
bi� imler... Meydanların eni, boyu, yüksekliği vardır; öl� üleri, oranları, ritmi... Tıpkı bir i�  mekan gibi, meydanların da, 
duvarları (bina dı�  cepheleri), zemini ve ha� a tavanı vardır. Hi�  dü� ündünüz mü, bir meydanın tavanı neresidir diye? 
Bir meydana ü� üncü boyut hissini veren ve meydanın tavanını tanımlayan, kendisini sınırlayan binaların yükseklik 
ve � atı � izgilerinin gökyüzü ile birle� tiği hayali � izgisellikti . Meydanların, tıpkı i�  mekanlarda olduğu gibi, mobilyaları 

 Brügge Kent Meydanı

 

 

EK Bölüm III



344

da vardır. Nesnel mimari öğeler, anıtlar, heykeller, ta� lar, oturma ve aydınlatma elemanları, su elemanları, ağa� lar... 
Bunların her birinin varlığı, meydanlara ayrı anlamlar katar. Meydanların aynı zamanda, renkleri, sesleri, kokuları 
vardır. Meydanlarda her zaman bir hareket, bir ses, bir görüntü vardır. Yürüyen, dola� an, oturan, konu� an, bağıran, 
eğlenen, izleyen, gözlemleyen insanların olu� turduğu bir hareket...

Tüm bu özellikleriyle meydanlar, kullanıcılar tarafında  farklı bi� imlerde ya� anabilir, algılanabilir ve 
deneyimlenebilir. Bir kent meydanında, yoğun bir i�  günü sabahında ko� u� turan insanlar arasında 
bulunmakla, bir tatil gününün sabahında, gün doğumunun sessizliği i� inde aynı meydanı ya� amak farklıdır. 
Bir kent meydanının, kı�  soğuğunda karla kaplı olu� uyla, yaz güne� i altındaki görünümü, ve dolayısıyla bu 
farklılıklar i� indeki kullanım bi� imleri de farklıdır. Bir kent meydanını, o ken� e ya� ayan ki� ilerin kullanması 
ve algılamasıyla, kenti gezmeye gelen ki� ilerin algılaması da aynı değildir. Sizin meydanınız hangisi - hi�  
dü� ündünüz mü? Sınırları son derece belirgin, bir meydandan � ok, bir evin salonunu andıran düzeni ile 
Venedik’in San Marco Meydanı mı? Rusya tarihi i� inde � ok önemli olaylara sahne olmu�  olan, adıyla da sevgi, 
saygı, nefret, korku gibi karma� ık duygular � ağrı� tı an Moskova’nın Kızıl Meydanı mı? Ayaklanmalardan, 
düğünlere, yürüyü� lerden, askeri törenlere pek � ok farklı etkinliği, ü�  büyük imparatorluk bünyesinde, 
farklı zaman dilimlerinde, farklı kültürler altında ya� amı�  olan ve Ayasofya, Sultan Ahmet Camisi, İbrahim 
Pa� a Sarayı gibi pek � ok anıtsal mimari eseri i� inde barındıran İstanbul’un Sultan Ahmet Meydanı mı? Nüfus 
azlığı i� inde sessizce kendi yapısını korumaya � alı� an, Venediklilerden bugüne ayakta duran ha� metli sur 
duvarlarının merkezinde yer alan, bir yanda Gotik yansımasıyla katedralden camiye dönü� mü�  muhte� em 
bir anıt, diğer yandan Venedik Sarayı’dan geriye kalan duvarlar ve bir kö� eden de, bir yirminci yüzyıl 
mimarlık harikası (!) banka binasıyla � evrelenmi� , Mağusa’nın Namık Kemal Meydanı mı? Meydanınız 
hangisi olursa olsun, meydanları doyasıya ya� ayın... Ya� anan olaylar ne olursa olsun, meydanlar ne � ekilde 
olu� tuysa olu� sun, unutmayın ki, meydanlar, i� inde bulundukları kentleri ayrıcalıklı kılma özelliğine sahip 
gü� lü kentsel elemanlardır. Meydanlar, iyi tasarlandıklarında, yerle� imlere kimlik verirler, bireylerde kalıcı 
izler bırakırlar. Meydanlar, toplumlarının yansımasıdırlar; toplum olma ve kentlilik bilincini gü� lendirme 
özelliğine sahip kamusal alanlardır.

Meydanlarda bulu� mak, meydanların büyüsünü ya� amak ve sonrasında meydanlardan sokaklara akmak 
dileğiyle...

Kızıl Meydan, RusyaAlmanya’dan bir meydan
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Kent Koridorları – Sokaklar
� ebnem Önal Ho� kara

(Sayı 03, 21 Mart 2010)

Kent i� inde sosyal ili� kiler, mekanlar aracılığıyla olu� makta, mekanlar ile kısıtlanıp mekanlar ile kurulmaktadır. 
Bu bağlamda kentsel kamusal mekanlar, sosyal ya� amın bi� imlendiği ve sürdürüldüğü alanlardır. Kentin
koridorları olarak algılayabileceğimiz sokaklar, kentsel kamusal mekanların bir türü olarak, kentsel doku 
i� erisinde � izgisel özellikler ta� ıyan, bir � e� it “koridor” görevi gören, ü�  boyutlu, tanımlı kentsel bo� luklardır.

Pek � ok farklı isim altında da anılırlar sokaklar: Yol, cadde, bulvar, sokak, vb. Aslında bunların her biri, 
“yayaların ve/veya ta� ıtların ula� ımını sağlayan bir � e� it fizi sel elemanı” tarif ediyor olsa da, aralarında 
anlam farklılıkları bulunduğunu unutmamak gerekir.

Çok � e� itli bi� imlerde tanımlanabilir sokaklar. Lefk � a ya da Mağusa suri� i gibi geleneksel ya da tarihi dokular 
i� inde, daha organik, düzensiz, dar ve ara ara � ıkmaz sokağa dönü� en karma� ık birer ağ olu� turan sokaklar... 
Londra’nın merkezinde yer alan ve kendisini tanımlayan Neo-klasik dönem konut mimarisi örnekleriyle 
eğrisel özellikler ta� ıyan Regent Street gibi sokaklar... Marmaris’te, Girne’de ya da Baf’ta olduğu gibi, bir 
deniz ya da kanal boyunca, bir yanı binalarla diğer yanı su ve peyzaj elemanlarıyla sınırlandırılmı�  sokaklar; 
ha� a Venedik, Amsterdam, Brügge’de olduğu gibi “i� inden su ge� en” sokaklar… Bir de � ok az örneği olan 
“köprü-sokakları” vardır, Floransa’nın Vecchio Köprüsü’nün i� inde yer alan sokak gibi, gizemli, ilgin� , az 
bulunur olanlar... Bu sokak tiplerinin her biri ullanıcısına farklı duygular ve deneyimler ya� atı .

Bir ba� ka bakı�  a� ısıyla, sokakları kullanımlarına göre de algılar ve ya� arız. Evimizin kapısının a� ıldığı, 
bah� emizin baktığı, kom� uluk ili� kilerini sürdürdüğümüz sakin, dingin, sokaklar... Yoğun kent ya da yerle� im  
dokusu i� inde alı� veri�  ama� lı kullandığımız, hareketli, canlı, renkli, ha� a gürültülü sokaklar... Bir yanında 
sıralanmı�  olan � ık ve/veya sala�  mekanlarda kahvemizi yudumladığımız ve arka plandaki deniz ya da nehri 
fon yaparak, önümüzde yürüyü�  yapan insanları izlediğimiz su-kenarı sokakları...

Sokak mobilyalarıyla donatılmış 
sokak mekanı, Edirne tarihi kent 

merkezi

Karma kullanımlı bir kent merkezi sokağı, Amsterdam
(Fotoğraf: B. Oktay)
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Yine her biri farklı, her biri ba� ka bi� imde ve özellikte. Ama tüm bu � e� itlemelerin bir de ortak özelliği 
var: Tüm sokakların eni, boyu/uzunluğu ve yüksekliği var. Hepsini iki yanda sınırlayan binalar ya da ba� ka 
fizi sel elemanlar var. Bazısı eğrisel bazısı düz, bazısı kısa bazısı uzun, bazısı � ıkmaz, bazısı dar, bazısı geni� , 
bazısının bitiminde anıtsal a da özgün bir bina, bazısının ucu a� ık, perspektifi eni� ... Ama hepsi tanımlı. 

Sokak aynı zamanda toplumsal bir olgu bizler i� in. Ya da ba� ka bir deyi� le, bazı toplumsal / sosyal 
tanımlamaları da beraberinde getiri or anlam olarak. Örneğin sokak oyunları, sokak sanat� ıları, sokak 
� ocukları, sokak edebiyatı, sokak köpeği, sokak kavgası... Bu betimlemele de sokak, i� inde toplumsallık 
barındıran bir “yer” ifade ediyor aslında; sokağın yanında yer alan diğer sözcükler ise, “o yere ait, o yerde 
bulunan, o yerden gelen, o yerde yapılan” olarak algılanıyor. Bu algılamaların i� inde sanat var, insan var, 
eylem var… Dolayısıyla, algı var, duygu var, aidiyet var… Sokağın biz kullanıcılarına verdiği yer duygusu, yer 
algısı, bir yere ait olma hissi. Tüm bu anlamsal yüklemeler, sokak deyip ge� tiğimiz o yolları aslında daha da 
önemli kılmaya yetmiyor mu sizce?

Evet, sokak deyip ge� meyin. Kentsel doku i� inde bir ağ gibi örülmü�  olan sokaklarımıza bu yazının ardından 
ba� ka bir gözle bakacağınızı ümit ediyorum, ve sizlere gelecekte, Kuzey Kıbrıs kentlerinin en azından birinde 
yer almasını umduğum festi aller sokağında, sanat� ılar sokağında, el yapım ürünleri ve alı� veri�  sokağında, 
barlar sokağında, vb. bulu� alım diyebilmeyi diliyorum…

 

                    İçinden su (kanal) geçen bir sokak - Delft, Hollanda
            (Fotoğraf: B. Oktay)

Hollanda'nın Delft kasabasındaki gibi, 
bazı sokakların sonundaki anıtsal yapılar 

sokağa ayrı bir perspektif etkisi verir 
(Fotoğraf: B. Oktay)
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Le� o� a Suriçi’nden Tarihi Bir Meydan: Atatürk (Sarayönü ) Meydanı
� ebnem Önal Ho� kara

(Sayı 04, 29 Mart 2010) 

Sizinle ilk sayımızda paylaştığım üzere, Mekanperest’in bu sayfası, kentsel mekanlara ayrılmıştır. İlk birkaç 
sayıda sizlerle, kentsel mekanlarla ilgili, genel bazı, bilinen-bilinmeyen, düşünülen-düşünülmeyen konuları 
paylaştık. Bu sayıdan başlamak üzere birkaç yazıyı ise, bazı özellikli kamusal kent mekanlarına ayırmak 
istiyorum ve bu noktada, bazı arkadaşlarımdan da destek alıyorum. Her sayıda bir başka konuk yazar, 
bugüne kadar siz okuyuculara kentsel-kamusal mekanlarla ilgili aktarmış olduğum konuları “örnekleyen” 
bazı özgün kent mekanlarının “tadını-tuzunu” sizlerle paylaşacaklar... İlk konuk yazarımız Mukaddes Faslı, 
ve ilk kent mekanımız tarihi Lefkoşa Atatürk (namı-değer Sarayönü) Meydanı... Şebnem Ho� kara

Konuk Yazar: Mukaddes Faslı

Bildiğiniz üzere, Lefk � a, Kıbrıs Ada’sının ortasında bulunan Mesarya Ovasında kurulmu�  bir ken�� . 
Lefk � a kenti, yüzyıllar boyunca bir� ok uygarlığa ev sahipliği yapmı�  ve her dönemde de farklı bir kimliğe 
bürünmü� tür. Bizans, Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz mimarisinin en güzel örneklerini i� inde 
barındıran kent, bir tarih ve kültür kenti olma özelliğini hala daha sürdürebilme mutluluğunu ya� amaktadır. 
İ� te bu gelmi�  ge� mi�  kültürlerin karı� ımı, kentin bugünkü özgün kimliğini olu� turmaktadır. Lefk � a Suri� i, 
surları, dar ve � ıkmaz sokakları, organik sokak dokusu, tanımlı meydanları, insan öl� eğine saygılı mimarisi 
ve tarihi eserleri ile geleneksel bir kent dokusuna sahipti . Surlari� i’ndeki ana i� levlerin ba� ında ti aret 
ve konut gelmektedir. Atatürk (Sarayönü) Meydanı, Lefk � a’nın en eski meydanlarından biridir. Adından 
da anla� ılacağı gibi burası eski yıllarda “bir sarayın önü”ydü. 1905 yılına dek ayakta duran bu saray ise, 
eski Luzinyan Kraliyet Sarayı’ydı. Söz konusu saray, daha sonraları, Venedik ve Osmanlı Dönemleri’nde de 
Vali Konağı olarak kullanılmı� tı. 1901 yılında İngilizler tarafından yıkımına ba� lanan Saray, 1905 yılında 
tamamıyla yok oldu. Bu arada, yerine � imdiki Yüksek Mahkeme Binaları yapıldı. Saray � imdiki meydanın 
neredeyse ortasına kadar uzanmaktaydı. Mevcut Dikili ta� ın kendisi de Sarayönü Caminin avlusundaydı. 
Dikili ta� ın asıl yeri de orasıydı. Venediklilerin saray avlusuna diktiği bu sütun, daha sonra 1914 yılında 
İngilizler tarafından 50 metre daha öteye, yeni meydanın ortasına ta� ınmı� tı. Ha� met Gürkan’ın Dünkü 
Bugünkü Lefk � a, adlı kitabında belirttiğ gibi, “Sarayönü” deyimi İngiliz Dönemi’nin ba� larında resmi 
kayıtlara ge� mi�  bir isimdi. Bu meydan, ilk olarak Serai Eunu Meidanlık yani Sarayönü Meydanlığı, sonra 
da Hioukioument Konaghi Meidani (yani Hükümet Konağı Meydanı) ve nihayet Konak Square (Konak 
Meydanı) adını aldı. 1943 yılından sonra ise meydan resmi olarak bugünkü adı olan Atatürk Meydanı adıyla 
anılmaya ba� landı.

Uzun tarihi boyunca Atatürk Meydanı, bir� ok milli, kültürel ve ekonomik olaya sahne olmu� tur. Günümüzden 
70-75 yıl öncesinden ba� lanmak üzere, bu meydanın � evresi, avukatların, belli ba� lı zanaatkarların, esnafın
ve ti aret adamlarının faaliyet gösterdikleri bir yer haline dönü� mü� tür. 1993 öncesinde daha fazla bir 
trafik kesi� im noktası görünümünde olan bu meydan, Girne Caddesi Yayala� tırma Projesi kapsamında 
yeniden düzenlenerek yeni bir � ehreye kavu� tu. Bu proje ile bugünkü son � eklini alan meydan, Surlari� ine 
giren ana trafik aksının ikiye ayrılması ile olu� an yolun ağzında bulunmaktadır. Meydanın iki yanından 
ara�  yolu ge� mektedir. Bu yolların yanısıra, meydanda kesi� en altı ula� ım aksıyla da bu mekana ula� mak 
mümkündür. Etrafı ve yakın � evresi, ti aret, ofis ve konut birimleriyle � evrili olan meydan, kullanıcısına 
kapalılık hissi veren, ü�  boyutlu olarak iyi tanımlanmı� , pozitif bir mekan niteliğindedir. Etrafını � evreleyen 
binaların mimari kalitesi ve tarihsel kimliği, meydana farklı bir imaj kazandırmaktadır. Gün ge� ti � e � evresinde 
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� oğalan kafe ve restoranalar, meydanın canlılığını korumasına katkıda bulunmaktadır. Ancak, Suri� indeki 
bir� ok i� levin saat 18.00’den sonra kapanması ile meydan genellikle sessizliğe bürünmektedir. Etrafında
konumlanmı�  olan Saray Otel’in 24 saat � alı� ması bile, bu meydanı geceleri ya� atmaya yetmemektedir.

Meydana yeni bir imaj kazandırmak adına, farklı öl� eklerde bir� ok olumlu tasarım kararları alınmı� tı . 
Ancak, meydanda bulunan kent mobilyaları ve yarı-a� ık alan yetersizliği hi�  � üphesiz ki meydanın 
kullanımını azaltmaktadır. Özellikle yazların sıcak ve uzun olması, meydan i� inde daha yoğun olarak yer 
alması gereken yarı a� ık alanların önemini daha da artırma tadır. Venedik Dönemi’nden kalan kolonuyla ve 
merkezi konumuyla, ba� kent Lefk � a’da sembol olmu�  olan bu meydan, Lefk � a’nın kentsel kimliğine de 
büyük katkı sağlamaktadır. Kentin gerek yerli halkı, gerek ziyaret� i düzeyindeki kullanıcılarına � evresindeki 
fonksiyonlarıyla � e� itli olanaklar sunan meydanın, � ağda�  ya� am ko� ullarına cevap verecek � ekilde 24-
saat ya� ayabilmesi i� in, kent öl� eğinde bazı tedbirler alınması, iyile� tirmeler yapılması, fizi sel, sosyal ve 
ekonomik anlamda canlandırma stratejileri belirlenmesi gerekmektedir. Merkezi yönetim, yerel yönetimle , 
sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin i� birliği ile geli� tirilecek politi alarla, Lefk � a tarihi suri� ine 24 saat 
hayat verilmeli ve meydanın yeniden tasarımıyla daha akti , canlı bir � ekilde kullanımı sağlanmalıdır.

Üst: 70-75 yıl öncesinin Atatürk (Sarayönü) Meydanı (Gürkan (3), 1996)
Alt: Şekil 3- Günümüzde Atatürk (Sarayönü) Meydanı

Atatürk (Sarayönü) Meydanı’nın, Sarayın                             
yıkılmasından önceki planı

(Kitchiner’s map 1881-1885)

Atatürk (Sarayönü) Meydanı’nın bugünkü planı
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Taksim’de Bahar 
(Sayı 05, 18 Nisan 2010)

"Bu sayımızda İstanbul’un kalbi, Taksim meydanı ve kuzeye doğru eklemlenen Gezi Parkı’nı, İstanbul’dan bir 
arkadaşımız – İpek Akpınar’ın kaleminden okuyacağız. Çoğumuzun İstanbul’a gidişlerimizde ilk durağı olan, 
olmayanların ise mutlaka bir uğradığı Taksim Meydanı’nı, sevgili İpek bize sadece mekansal açıdan değil, 
tarihsel, toplumsal ve kültürel bağlamıyla birlikte aktarıyor. Bir kentsel dönüşüm hikayesi olarak bizlere 
sunuyor. Kendisine çok teşekkür ederiz".  Şebnem Ho� kara

Konuk Yazar: İpek Akpınar  

Ge� tiğimizbahar fark edemeden ge� ivermi� ti… � imdiyse i� e gidip gelirken uzun zaman sonra ilk defa tomurcuklanan 
erik ağa� larını algılayabiliyorum… 40-45 yıllık yapı stoku hızla yenileniyor, depreme dayanıklı ve günümüz tasarım 
diline uygun hale getirili or… Mimari anlamda tanımladığımız ‘meydan’ kimliğinden trafik kesi� im noktasına 
dönü� ümle uzakla� an Taksim, uzmanların Manuel Castells’in ‘akı� kanlık’ kuramı üzerinden olumlayarak betimlediğ  
gibi, Talimhane bölgesinde ve Beyoğlu’nda yenilenen yapı stoku, uluslararası zincir dükkanlar, � e� it � e� it yeme-
i� me yerleri, film festi ali, yeni müzeler, konserler ve yeni sergiler ile bahara hazırlanıyor… Bu sergilerden biri de 
Fransız mimar ve kentsel tasarımcı Henri Prost (1874-1959) üzerine Pera Müzesi’nde düzenlediğimiz uluslararası 
sergi (küratör: Cana Bilsel, Pierre Pinon). Kentin ula� ım üzerinden modernle� mesi amacını ta� ıyan Prost Planı’nın 
kurgusundaki en önemli uygulamalardan biri hi�  ku� kusuz Taksim Meydanı projesidir.

Döneminde Paris’in ba�  mimarı olan Prost, ulus-devletin kurulu�  sürecinde, kentin modernize edilmesi ve 
güzelle� tirilmesi i� in 1936’da Mustafa Kemal tarafından İstanbul’a davet edilmi� ti . Bir yıl süren ara� tırma ve 
tasarım süreci sonunda kentin ilk master planını 1937’de teslim eden Prost, i� levsel zonları, güzelle� tirm  
temasıyla birbirine bağlayan, görsel a� ıdan gü� lü bir yol � ebekesinden olu� an bir tasarım önerir. Kentsel tasarım, 
1950’ye dek onbe�  yıl boyunca geli� tirile ek kısım kısım uygulanır. 1950’deki genel se� imlerin ardından yerel 
se� imleri de kazanan Demokrat Parti tarafından Fransız tasarımcının görevine son verilir. 1950-1956 yılları 
arasında Türk planlamacılar Prost Planı’nın revizyonunu üstlenirler. Ardından 1956-1960 arası, Ba� bakan Adnan 
Menderes, kentin imarını, İmar Müdürlüğü’nün Prost Planı’ndaki bulvarları geni� letmesiyle, � ahsen yönlendirir. 
1958’de Prost tekrar İstanbul’a davet edilir, görü� leri alınır. Bunlara rağmen, Türk kent tarih� ileri, Prost Planı’na 
ve tasarımcısına ya kısaca referans verirler ya da hi�  değinmezler. Prost Planı’nı, 1952 Ge� ici Revizyon Komisyonu 
(1954), “hijyene dayalı, geni�  bulvarlarla a� ırı vurgulu bir güzelle� tirme projesi” olarak görür. Plan, genelde, 
19. yüzyıldaki güzelle� tirme temasının devamı � eklinde algılanır. Komisyon, 1930’ların Türkiye’sinin politi  ve 
ideolojik bağlamından kopuk olarak, olumsuz ele� tirileriyle, Prost’un dı� lanmasında rol oynar. Prost Planı, sadece 
güzelle� tirme kapsamında betiml nebilir mi? Fransız tasarımcı ve planı, erken cumhuriyet döneminde nasıl bir 
rol üstlenmi� lerdir?

Prost Planı’nın “güzelle� tirme ye dayalı bir tasarım olduğunu reddetmiyorum. Her ne kadar Prost Planı’nın 
Avrupa ba� kentlerini hatırl ttığ savını destekliyorsam da, Türkiye bağlamında, ulus-devlet olu� turma sürecinde, 
� ok daha fazlasını ifade eden bir tasarıma dönü� tüğünü savunmaktayım. Tasarımda ön planda yer alan espaces 
libres (serbest alanlar), cumhuriyetin kentsel mekan ve kamusal alan yakla� ımı konusunda önemli ipu� ları sunar. 
Buna göre, İstanbul Prost Planı’nın, Ankara Jansen Planı gibi, Türk toplumunun sekülerle� mesi anlamını i� erdiği 
savunulabilir. Bu � er� evede, Prost’un ‘’espaces libres’’inin, ulus-devletin  hukuki, idari ve kültürel reformlarını, 
kentsel alanda temsil ettiği böylece, ‘’milli kimliğin’’ olu� um sürecinde, Türk ulus-devletinin sekülerle� tiric  
reformlarına gü� lü bir fizi sel ve görsel pla� orm olu� turduğu öne sürülebilir.
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İstanbul kentsel mekanının modernle� me sürecinde Prost Planı ve en geni�  öl� ekli uygulaması olan 
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı, yalnızca İstanbul’un mekansallığının güzelle� tirilmesi anlamına gelmez: 
Türk politi asının 1930’ların bağlamı i� inde, sekülerle� menin mekansalla� masını temsil etmektedir. Gezi 
Parkı - ki ger� ekle� tirilmesi sırasında, Taksim askeri kı� lası yıkılarak yerine uygulanmı� tır - cumhuriyetin
ilk döneminden beri, sergi binası, gazinosu, � ay bah� eleri, Radyoevi, Harbiye Tiyatrosu’na ev sahipliği 
yaptı. Bu bağlamda, devasa boyutu ile kentin cumhuriyet meydanı diğer bir deyi� le halkın meydanı olarak 
tasarlanan Taksim, cumhuriyetin hukuk, eğitim, kültür alanındaki reformlarının mekansalla� masıdır. 
Taksim Meydanı ve kuzeye doğru eklemlenen Gezi Parkı ile Ma� ka Parkı, kadın ile erkeğin aynı mekanda 
bulu� masını sağlayan sekülerle� tirici kent pla� ormlarıdır. Bu süre� te, mahalleler kimliğini yitirm � , ama 
kent tarihinde, ilk defa da a� ılmı� tı ... yeni dünyaların ke� fedildiği bir a� ıklığa... Prost Planı, bir anlamda 
ideolojik hedefine, sekülerl � meye, ula� tı

1980’lerin ortasında, Prost Planı’nda yer aldığı gibi, Taksim Meydanı’nın güneydeki Marmara kıyısına 
(Yenikapı limanı) ula� tırılmas  bağlamında, dönemin belediye ba� kanı Bedretti Dalan, 17-18-19. Yüzyıldan 
kalan Ermeni ve Rum ustalarca yapılmı�  mimari kültürel mirası, mimarlar odası, koruma kurulları ve 
üniversitelerin uyarıları ve iti azlarını dinlemeyerek yıkar; bo� altılan mekana Tarlaba� ı Bulvarı, topoğrafya 
� alı� maları olgunla� tırılmadan ha� ince uygulanır. Zamanla, bulvarın güney yakası küreselle� menin par� ası 
olabilen kentliler i� in mekanlar ve etkinliklerle, yolun kuzeyi ise gerek güneydoğu Anadolu’dan, gerekse 
uluslararası gö�  yolları üzerinden Türkiye’ye gelip yerle� en gö� menlerle dolar. Günümüzde, sözüm ona 
‘terörist ve uyu� turucu ka� ak� ısının yuvası’ olarak sunulan bu mahallede, yerel yönetimin geri plana � ekilip 
kapalı kapılar ardındaki ihale ile özel � irket eliyle yapmaya � alı� tığı Tarlaba� ı kentsel dönü� üm projesi – 
diğer bir deyi� le soylula� tırma p ojesi süreci ise ba� ka bir yazının konusudur. 

Bugün
Günümüzde Taksim Meydanı, otobüs ve dolmu� ların ana kalkı�  duraklarına ev sahipliği yapmaktadır. Tüm 
trafik karma� asına rağmen, kamusal anlamda � ok daha fazlasını ifade eder. Mimari mekan olarak, bireyin 
algılayabildiği günlük boyutların üstünde. Tam da bu nedenle, Henri Prost, Meydanın kuzeyine Gezi Parkı’nı 
giri�  merdivenlerini yerle� tirir en, kentlinin, güneyde yer alan Marmara Denizi’ne bakarak basamaklarda 
oturabilmesini, kitabını okuyabilmesini, ha� a � izim yapabilmesini, az ötede yer alan opera binasına veya 
ti atroya giderken arkada� ını bekleyebilmesini dü� lemi� ti. Bugün basamaklar, i� e ye� � mek üzere ko� turan 
yüzlerce, binlerce insanla dolup ta� makta… Merdivenlerin tam kar� ısında ise ‘the Marmara’ oteli yer 
almakta: otobüs duraklarının yer aldığı kuzey bölümünün ke� meke� i, güney cephesinde yerini güvenlikli 
ortamda ‘küreselle� menin’ par� ası olabilen kentliye ya da turiste yerini bırakıyor. Meydanın doğusunda 

Taksim Meydanı
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ise, modern mimarlık mirasının önemli örneklerinden olan Atatürk Kültür Merkezi, yıkalım mı, yenileyelim 
mi tar� � maları sürecinde 1,5 yıldır kaderini beklemektedir. Zaman i� inde Taksim Meydanı her türlü 
toplumsal gösteriyi ağırlayan protest bir kimlik kazanmı� tı . Mekanın kimliğinin olu� umunda hi�  ku� kusuz 
en kritik süre�  1 Mayıs gösterileridir. 1970’lerin sonunda kanlı 1 Mayıs’ta yine ev sahibidir. Günümüzde iş i 
sendikaları, sivil toplum kurulu� ları meydanda anma etkinlikleri yapmak isteseler de, valilik, topluluklara 1 
Mayıs’ta meydana giri�  izni vermemektedir. Ama diğer günlerde Meydan, sadece acı olayları ve kayıpları 
anmak i� in değil, sevin� li günlerin co� kusunu toplumca payla� mak i� in bulu� ma noktasıdır. Yalnızca milli 
bayramlarda değil, uluslararası spor kar� ıla� maları, Eurovizyon ve benzeri etkinliklerdeki ba� arıların 
toplumca kutlama yeridir. Avrupa Kültür Ba� kenti a� ılı�  etkinliği dahil, halk konserleri, Ramazan � adırları, 
� e� itli panayır ve fuarlara ev sahipliği ile protest mekandan popülist mekana dönü� mü� tür.

Tüm bu ge� mi� i ve özellikleriyle Taksim meydanı, halen İstanbul’ın kalbidir....

Taksim Meydanı
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Piazza Del Campo: Benzersiz Bir Açık Hava Odası
 (Sayı 06, 9 Mayıs 2010)

"Bu hafta İtalya’dayız. Özellikle Ortaçağ mimarisinin kalbinin attığı bir Akdeniz ülkesi’nde… Kuşkusuz İtalya 
ve Ortaçağ kenti denince aklımıza belki de ilk gelen “kent meydanlar”ıdır. Hemen tüm İtalyan kentlerinde en 
az bir kent meydanı mevcuttur. Bu meydanlar, genellikle bir kilise ya da katederalin baskın olduğu, organik 
yapıya sahip, tanımlı mekanlardır. İşte bu tür meydanların en kendine özgün ve en farklı olanlarından birisi, 
Sienna kentindeki del Campo’dur. Bu ünlü meydanı, arkadaşımız Nil Paşaoğulları Şahin, Sienna kentine 
yaptığı bir gezi üzerinden bizlere anlatıyor… Hadi hep beraber bu meydanın büyüsünü Nil’in kaleminden 
okuyalım". Şebem Ho� kara

Konuk Yazar: Nil Pa� ao� luları � ahin

Kentsel tasarım alanında � alı� anlar i� in bamba� ka bir yeri vardır Siena’daki “Campo” meydanının. Ba� arılı 
kent meydanı örneklerinin ba� ta gelenlerinden birisidir. Kitaplarda sıklıkla örnek gösterilen, gerek bi� imi ve 
formu, gerek mekansal-fonksiyonel özellikleri ile bamba� ka bir karakteri vardır Campo’nun. 

2005 yılında Güney Fransa-Venedik-Floransa-Roma gezisi sırasında rehberimizin önerisi ile Sienna’yı da 
programımıza dahil etme fı satı doğdu. Kentsel Tasarım alanında Kamusal Mekanlar üzerine tamaladığım 
Doktora � alı� mamda sıklıkla bahsettiği Siena kenti ve örnek verdiğim Campo meydanını görme fı satını
elde ettiği i� in kendimi � ok � anslı hissettiğim söylemem lazım. Bu geziden bende kalanları sizlerle 
payla� mak isti orum bugün bu sayfada.....

Siena surlu kentinin ana giri�  kapısnın önündeyiz ve ke� fedilmeyi bekleyen bozulmadan kalabilmi� , özünü 
korumu�  bir kent var kar� ımızda... Ana giri�  kapısından giriyoruz... Daracık kıvrımlı, sürprizli sokaklar dizisi 
her adımda bizi yeni bir sürprizle kar� ılayarak Campo meydanına doğru sürüklüyor. Her kıvrımın ardında 
geldik mi diye merak ederken ve heyecanlanırken kü� ük kü� ük meydancıklar, üzeri örtülü sokaklar, 
sokak kenarlarında konumlanmı�  kü� ük kafeler, kafelerde keyif yapan insanları izleyerek, görmek i� in 
sabırsızlandığımız mekana doğru yol alıyoruz... Ağır gölgelerin hakim olduğu yüksek binalarla � evrili 
dar sokakların birinin ucunda görünen ı� ık ilk ipucunu veriyor Campo’nun... Yakla� tık sonra gözlerimin 
dolduğunu hatırlı orum...ve dar giri� lerinin ardında, bir anda tüm o kalın gölgelerin sonrasında gü� lü bir 
aydınlığın hakim olduğu devasa bir a� ık hava odasındayız sanki... Büyülü bir atmosfer.....

Campo Meydanı yarım ay � eklinde bir meydan ve alı� ılmı� ın dı� ında eğimli bir zemine sahip. Etrafında
konumlanmı�  bir� ok kafe mevcut. Meydanın tam kar� ısında zamanında hükümet binası olarak kullanılmı�  
olan Palazzo Publico var. Palazzo Publico � u anda müze olarak kullanılıyor. Anlatılanla a göre; Campo 
meydanının Sienalılar i� in ba� ka bir önemi de var. Campo meydanı öyle bir yerki her sene 2 kere geleneksel 
orta� agdan kalma kostümlerle at yarı� ları yapılıyormu� . İnsanlar meydanda bulunan kafelerin üstlerindeki 
evlerin balkonlarını ya da özel olarak düzenlenmi�  oturma yerlerini kiralıyorlarmı�  bu yarı�  i� in. Hazırlıkları 
bir ha� a süren bu yarı� ın sadece 90 saniye sürdüğünden bahsediliyor. 

Önce � öyle bir turluyoruz, detaylı inceliyoruz.... Her ya�  grubundan, farklı farklı ülkelerden, � ift veya tek, 
kimi zaman bir grup halinde insanlarla kar� ıla� ıyoruz... Alı� ık olduğumuz meydan kavramından � ok farklı... 
Meydanda kimi insanlar yerde uzanmı�  yatı or, kimisi güne� leniyor, kimisi kitabını � ıkarmı�  okuyor.....
kimisi köpeğini gezdiriyor... Herkes özgür, herkes rahat, herkes orada bulunduğu her anın tadını � ıkarmaya 
� alı� ıyor... ve sizde herkesle birlikte aynı büyüye kapılıyorsunuz.... Meydanın her noktadan farklı bir algısı 
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var. Durduğunuz deği� ik noktalarda farklı bir görüntü ile kar� ıla� ıyorsunuz... Bunun sebeblerinden birisi 
farklı bir eğime sahip olması ile birlikte meydanı � evreleyen binanların genelde arada bo� luk bırakılmadan 
bi� � ik nizamda konumlanmı�  olmaları ve sadece zemin kat hizasında kü� ük ge� i� ler bırakılması veya birka�  
noktada daracık sokaklardan meydana ula� ım imkanının sağlanması....

Meydanı � evreleyen binalarda pembemsi bir kahve tonu hakim, yer yer a� ık kahveler... Kü� ük kü� ük 
dikdörtgen pencerelerin tekrarlanarak cephelerinde bir ritim olu� turduğu yüksek binalar (5 veya 6 katlı). 
Meydanın geni� liği ve büyüklüğü bina yükseklikleri ile � ok iyi hesaplanarak, düzgün bir � ekilde oranlanmı�  
olduğu i� in mekanda hi� ibir � ekilde bina yüksekliklerinden veya mekanın geni� liğinden olumsuz 
etkilenmiyorsunuz.... Aynı zamanda kullanım � e� itliliği ve imkanı, mekanın canlılığı sizi orada kalmaya 
davet ediyor...

Artık vakit Campo’dan ayrılma vakti..M ydanda ya� adığımız � e� itli deneyimleri ardımızda bırakarak, 
yeniden Sienna’nın kıvrımlı, dar ve gölgeli sokaklarından ge� erek ken� e yolculuğa ba� ladığımız yere geri 
dönüyoruz... Campo Meydanında ya� adığım tüm bu deneyimler, aslında bizim de Campo kadar olmasa da 
kendine has özelliklere sahip meydanlarımızı hatırl tı or. Özellikle dı�  mekanı ya� ayabilmek i� in böylesine 
güzel bir iklime ve imkana sahip iken, biz kar� ımızdaki güzellikleri göremeyecek kadar kör ve ya� ayamacak 
kadar bilin� siz olabiliyoruz... Bir� ok farklı kent ve ülkedeki dı�  mekan kullanımı ile ilgili ya� adığım deneyimler, 
bana, bizim de mevcut değerlerimizi ya� atmak i� in katkı koymamız gerektiğini anımsatı or... Katkı koymaya 
sadece oralarda vakit ge� irmeyi öğrenmekle bile ba� layabiliriz... Halbuki biz, her ge� en gün bu değerlerde 
vakit ge� irmek yerine kendimize yeni � ekim noktaları yaratarak, ve bu � ekim noktalarında kentin tadı-tuzu 
olan meydanlara hi�  yer vermeyerek kendi elimizle zarar veriyoruz... Kentin lezzetine katkı koymak i� in, 
kentin adına-tuzuna hep birlikte katkı koyalım....

İnsan-mekan-mimari-renk-uyum..hepsi bir yerde Kullanıcılarına özgürlük hissi veren del Campo meydanı

İnsan-mekan-mimari-renk-uyum..hepsi bir yerde
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Kent ve Kimlik: Bütüncül Bir Bakı�  
 (Sayı 07, 23 Mayıs 2010)

"Geçtiğimiz son üç sayıda sizlerle paylaştığımız, Lefkoşa’dan, İstanbul’dan ve Siena’dan seçilmiş kent 
meydanı örneklerine bakarak, bu meydanların her birinin, kamusal açık alanlar olarak içinde bulundukları 
kentlerin özgün kimliğini belirleyen en önemli elemanlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktadan hareketle 
örneklerimize bir haftalığına ara verip, “kent kimliği” konusu üzerinde durmanın, kentsel mekanların fiziksel, 
sosyal ve kültürel bağlamda değerini ve önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını düşündük. Bu 
düşünce ışığında bu hafta, sayfa konuğumuz Derya Oktay, kent ve kimlik konusu üzerine görüş, deneyim 
ve yorumlarını bizlerle paylaşacak. Kendisine teşekkür eder, sizlere de iyi okumalar dileriz". Şebem Ho� kara

Konuk Yazar: Derya Oktay

Günümüzde küreselle� meyle birlikte ortaya � ıkan � ok önemli bir sorun, yerel ve bölgesel farklılıkların 
ortadan kalkması, ve farklı yerlerde, farklı kültürlerden insan ve toplumların, “modernle� me” hareketinin
sonucu olarak, tek kültürün egemenliğinde bir dünyada, özgünlükten uzak, kimliksiz bir � evrede ya� amak 
zorunda kalması. Oysa, nasıl bir insan kendine özgü nitelik ve özelliklerle belirli bir “kimse” oluyor ve 
diğerlerinden farklı ve özel hale geliyorsa, bir “yer” ya da “kent” de, kendisini diğer yerlerden farklı kılan 
bir nitelikler bütünü olarak algılanabiliyorsa özel bir yer/kent olarak algılanır ve zihinlere yerle� ir. Kimlikli 
bir ken� e ya� ayan insanlar, orada ya� amanın gurunu ta� ır; kimlikli bir kentin ziyaret� ileri o kente yeniden 
gelmek isterler. Bu bağlamda, kent kimliğinin olu� turulması ya da gü� lendirilmesi i� in, önce kenti “özel” ya 
da “ayrımsanabilir” kılan nedenleri anlamak gerekiyor.

Yerel ba� lam, Kültürel ve Mekansal boyutlar, Kent kimli� i
Belirgin kimlikleriyle öne � ıkan kentlerin ortak özelliklerinden biri, iki boyutlu � er� evede belirli bir yapısal 
yoğunluğa sahip olmaları. Bu özellik bazı durumlarda savunma gereksinmesi ile a� ıklansa ve yerel � evre 
değerleriyle ili� kilendirilse de, bütünle� ik kent dokusu tüm yerle� imler i� in temel bir gereksinme. Ne var 
ki, bir yerle� imin yoğunluğu, kentin deği� en yerel ko� ulları i� inde uygun bir bağlam ile bütünle� medik� e 
bir anlam ifade etmiyor. Özellikle, nesiller boyunca deği� imlere uğrayan kentsel � evre, yerel bağlamın en 
önemli belirleyicisi. Bu nedenle, kentsel � evrenin nasıl bir evrim ge� irdiğinin anla� ılması, yer duygusunun 
ve kimliğin olu� turulması ya da gü� lendirilmesi i� in zorunlu.Yer kimliği, basit� e fizi sel görünümle değil, 
o yerin karakteriyle ilgilidir. Bir yerin karakteri, görsel ve mekânsal özelliklerin ötesinde boyutlara sahip 
olup, zihinlerindeki yer imgesi zaman i� inde, insanların yaptığı deği� im ve uyarlamalar sonucunda, gitgide daha 

Mexico City - Plaza del’Arms: Yerel kültürün aynası olarak meydan
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fazla ayrıntıyla beslenerek gü� lenip belirginle� ir. Yer, zaman i� inde, kültürünü de yoğurup bi� imlendirir. Kültürel 
boyutun kent i� inde tüm kesimlere görünür kılındığı, ve böylelikle kent kimliğine yansıdığı yer ise kamusal 
mekanlardır. Yerel kültürün aynası olarak nitelendirebileceğimiz kamusal alanın fizi sel ve sosyo-kültürel 
boyutlarıyla korunması, kentin sü dürülebilirliği a� ısından da son derece önemlidir.

Kente gü� lü bir imge kazandırılmasında diğer bir önemli öge, “gü� lü bir merkez”in varlığıdır, ki bu özellikteki 
kentlerin büyük bir kısmında gü� lü merkez rolünü, belirgin bir bi� imi olan ve � e� itli ama� larla yoğun bir � ekilde 
kullanılan meydanlar üstlenmi� lerdir. Örneğin, Siena’daki Campo Meydanı (Piazza del Campo) ve Moskova’daki 
Kızıl Meydan (Red Square), bulundukları kentlerin kimliği ile özde� le� en ve bu kentlerden söz edildiğinde ilk akla 
gelen yerlerdir. Bu noktada, ayrımsanabilir özellikler ta� ıyan ve sosyal ya� amı destekleyen cadde ve sokakların, 
kent kimliğinin olu� masında en az meydanlar kadar önemli olduğu unutulmamalarıdır. Bu bağlamda, Paris’teki 
Champs-Elysées Bulvarı ya da İstanbul’daki Beyoğlu İstiklal Caddesi’nin, bu kentleri henüz ziyaret etme fı sa�  
bulamamı�  olanlar i� in bile kenti tanımlayıcı ögeler olduğunu söylemek yanlı�  olmaz. Konut alanlarında da, 
karakteristik bir mimariyi yansıtan sokaklar kent kimliğini gü� lendirir. Türk (Osmanlı) kentind  avlu duvarlarının 
sürekliliğiyle sokağı tanımlayan cumbalı evler, Amsterdam’daki dar cepheli, kademeli � atılı kanal evleri, ve San 
Francisco’daki “Boyalı Hanımlar” (Painted Ladies) olarak bilinen karakteristik Viktoria dönemi evleri, bu kentlerin 
kimliğinin � ok önemli belirleyicileri olmu� lardır. Ku� kusuz, karakteristik kent mekanlarına ve yapılarına sahip 
olması bir kentin değerini artırı , ancak bu özelliğin kimliğe yansıyabilmesi ve bu mekanlara ait imgelerin zihinde 
birbirine eklenebilmeleri, ancak ken� eki algılamayı kolayla� tı acak, yürünebilir bir öl� ek ile olanaklı. Bu nitelik, 
geli� mi�  ülkelerde, son 10 yılda � oğunlukla “sürdürülebilir kalkınma” ya da “ekolojik planlama” bağlamında, 
otomobil kullanımını en aza indirgeyen, “bütünle� ik kent”e yönelik politi alarla gündeme gelmi�  olsa da, 
“yürünebilirlik”, sürdürülebilirliğin önemli bir boyutu olan kimliğin olu� masında ve algılanmasında da son 
derece önemlidir.

Sonuç ve öneriler: KKTC Kentleri ve Kimlik
Ara� tırma ve gözlemlerimize göre kent kimliği � oğunlukla kentin doğal ve yapılı � evresinin görsel/esteti  
özellikleriyle ili� kilendirilerek a� ıklansa da, kimlik, yalnızca bu somut özelliklerle değil, insanların o kente yüklediği 
anlamla olu� uyor. Bu da, elle tutulamayan ama duyumsanan yerel sosyo-kültürel özelliklerin, insanın devinimini 
ve ili� kilerini destekleyen bir fizi sel � evreyi desteklediği bir kentsel ya� am � evresinin varlığı ile olanaklı. Bu 
bağlamda KKTC’deki kentlere baktığımı da, son yıllardaki kentsel dinamiklerin, mekansal organizasyonun 
sosyal, kültürel ve fizi sel boyutlarını hem kent hem de mahalle öl� eğinde deği� ti diğini, ve yerel kimliğin büyük 
öl� üde zedelendiğini görüyoruz. Öncelikle dengeli bir yoğunluktan yoksun, denetimsi ce dağılıp gitmi�  olan 
kent dokusu, kentin nerede ba� layıp nerede bittiğin bile belirsiz hale getiri or. Kentlerimizin ger� ek anlamda 
merkezlerinin, diğer deyi� le, günlük sosyal, kültürel ve ti ari ya� amlarının odak noktası olan merkezlerinin 
neresi olduğunu söylemek de hi�  kolay değil. Bu bağlamda kendisini anımsatan ba� lıca yerler/ögeler, � oğunlukla 
ge� mi� ten miras aldıklarımız (Girne Antik Limanı ve kalesi, Mağusa ve Lefk � a Surları, uygunsuz eklentile e 
rağmen Namık Kemal Meydanı, Lala Mustafa Pa� a Camii olarak i� levini sürdüren St. Nicholas Kilisesi, Lefk � a 
Selimiye Camii ve Meydanı, ve özgün konut mimarileriyle eski mahalleler). Peki, günümüzde (ya da son 20-30 
yılda) bunlara, kent kimliğine katkıda bulunduğunu söyleyebileceğimiz türden, ne eklenmi� ? Ne yazık ki, son 
dönemlerde ger� ekle� en 

uygulamaların büyük � oğunluğu kent kimliğini destekleyici değil, ona zarar veren, ya da ba� ka herhangi bir yerde 
görülebilecek türden eklemeler olarak beliriyor. Bu � er� evede, Kıbrıs’ın yerel kültürel ya� amından da (yeme-
i� me kültüründen alı� veri� e, insan ili� kilerini düzenleyen mimari � evrenin bi� imlenmesinden kentsel � evrenin 
genel estetiğine u anan � ok geni�  bir � er� evede) ödünler veriliyor1.

Öte yandan binlerce yıllık kültürel zenginliği yansıtan değerler ve doğal � evre ögelerinin, tüm olumsuz geli� melere
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rağmen bulundukları kentin kimliğine tutunması, kentlerimiz i� in büyük bir � ans. Bu özgün değerlerin 
bütünle� ik ve anla� ılabilir bir kurgu i� inde birbirine bağlanması bu nedenle kritik bir önem ta� ıyor. Bunun 
ger� ekle� tirilebilmesi i� in, öncelikle kentin � ok sayıda binadan olu� an, teknik önlemlerle sorunları 
� özülebilecek salt bir fizi sel olu� um değil, “insanın ya� am bi� iminin aracı” olduğunun anla� ılması, ve 
dar bir kavram olan fizi sel mekânlar yerine daha geni�  bir kavram olan “kentsel ya� am”a odaklanılması 
gerekiyor. Kentsel ya� amla ilgili vizyon belirlendikten sonra da, bunu destekleyebilecek bir kentsel tasarım 
stratejisinin belirlenmesi zorunlu oluyor.

Notlar
(1) Burada, birka�  yıl önce gelen ve Türk kahvesini � ok seven bir Amerikalı konuğumuzu Girne Limanına 
götürdüğümüzde “kafe”lerin hi� birinde Türk kahvesi bulamadığımızı, bunun yerine “espresso” i� memiz önerildiğini 
üzülerek anımsıyorum. Oysa tam tersi olması gerekmez mi? Kahve ve kahvehane, Kıbrıs günlük ya� am kültürünün en 
gü� lü simgelerinden biri olarak, kentin günlük ya� amı i� inde yeniden yorumlanıp vurgulanamaz mı?... Ayrıca, kentsel 
� evre i� inde � oğunluğu “yabancı dilde” isimler i� eren ve hi� bir düzenlemeye bağlı olmayan tablelaların yarattığ
görsel kirliliğin de kimliği ne kadar olumsuz etkilediğini bir kez daha anımsatmakta yarar var.

San Francisco - “Boyalı Hanımlar”: Eğimli sokak üzerinde 
karakteristik Victoria Dönemi evleri
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Madrid’den İki Meydan: Del Sol Ve Plaza Mayor 
 (Sayı 08, 6 Haziran 2010)

"İşte yine büyülü bir Akdenizli - Avrupa kenti ve meydanları….. Bu hafta Beser Oktay Vehbi, bizi İspanya’nın 
Madrid kentindeki iki meydana götürecek yazısıyla. Meydanların mekansal özellikleri ile kullanım ve 
kullanıcıları arasındaki ilişkiyi vurgulayan yazısında Beser arkadaşımız, kent dokularını oluşturan binalara 
ve aralarındaki kentsel mekanlara Madrid kenti içinden bakacak, hem bir turist hem de bir meslek kişisi 
olarak". Şebem Ho� kara

Konuk Yazar: Beser Oktay Vehbi

Bu ha� a, Kentin Tadı-Tuzu sayfasında, sizlere ge� en ay konferansa katılmak i� in ailem ve arkada� larım 
ile gittiğimi Madrid kentinin en önemli meydanı Plaza Mayor ve aynı zamanda tüm yolların kesi� me 
noktası olan Puerta Del Sol meydanını tanıtacağım. Ancak, bu iki meydanı sizlere anlatmadan önce biraz 
Madrid’den bahsetmek isti orum. 

İkinci yüzyılda Romalıların yerle� tiği Madrid, 865’te Mağribiler tarafından surlarla � evrili bir � ehre dönü� tü. 
Katolik Hükümdarlar 1476 yılında � ehir surlarının ve kapılarının kaldırılmasını istediler, II. Felipe ise, 1561 
yılında sarayını Toledo’dan buraya ta� ıdı ve böylece Madrid’i İspanya’nın ba� kenti olarak ilan etti Zamanla 
geni� leyip, geli� erek İspanya İmparatorluğu’nun en önemli kenti haline geldi. Madrid ismi, rivayete göre, 
Arap Sultanı Muhammed bin Abdurrahman’ın � ehre yaptı dığı ve “Magerit” adını verdiği bir kaleden 
geliyor. 

Madrid’e vardığım ilk gün bu kentin ciddi ve düzenli olu� u (ba� kent olmasından dolayı herhalde) bana 
İstanbul sonrası gidilen Ankara’nın dinginliğini hatırl ttı Bu özelliğinin yanısıra Madrid, tarihi ve anıtsal 
binaları, kozmopolit görüntüsü ile insanın aklını ba� ından alan bir yapıya sahip. Şehir, en büyük atılımı
16.yy’da yapmı� . Bu dönemde � ehre kilise ve saraylar in� a edilmi� . 17. yy’da kente mükemmel bir kare 
meydan olan Plaza Mayor eklenmi� . Şehrin merkezi olan Puerta del Sol (Güne�  Kapısı) ise sadece Madrid’in 
değil tüm İspanya’nın coğrafi merkezi haline gelmi� . Madrid’in eski sloganı nehirler üzerine kurulmu�  7 
tepeli � ehir, fakat zamanla nehirlerin üzeri kapatılm �  ve zamanla Madridliler’in bulu� ma noktası, aynı 
zamanda ülkenin tüm karayollarının da sıfırıncı kilometresi kabul edilen Sol meydanında bulunan ayı ve 
madrano (bir tür � ilek ağacı) ağacı � ehrin simgesi olmu� .

Madrid’in “Güne�  Kapısı” – Yolların Kesi� me Noktası: Puerta del Sol
Madrid’in önemli meydanlarından “Puerta del Sol” (Güne�  Kapısı) yarım ay � eklinde tasarlanmı� . Calle 
del Arenal, Preciados, Calle Carmen, Montera gibi � ehrin en büyük bulvarlarının � ıkı�  noktası olan bu 
meydan, � ehir i� indeki coğrafi önemi a� ısından bir� ok ki� iye göre Paris’teki Arc de Triomphe’yi andırıyor. 
Meydanın ortasında at üzerinde Kral III.Carlos heykeli ve 1866 yılında eklenen saat kulesi diğer dikkat 
� ekici sokak elemanları. Diğer tarihi kent meydanlarından farklı olarak bu meydanı saran kafeler veya 
restoranları görmek mümkün değil ama hareketsiz duran � ehir sanat� ıları, İspanyol, Meksikalı müzik 
grupları, Disneyland � izgi fil  kahramanları kılığında � ocuklarla fotoğraf � ekti en göstericiler sayesinde 
insan ister istemez bu meydanda duraklayarak bu gösterileri izlemek isti or. 
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Bizler otelden 5 dakikalık bir yürüyü� le del Sol meydanına varıyorduk. Otelden meydana giderken her 
seferinde, kö� e binalar üzerinde bulunan sanat eseri değerindeki seramik sokak tabelalarında okuduğumuz 
farklı sokaklara giriyorduk, Genelde 6 katlı bi� � ik nizam olarak tasarlanan binalar düz fakat eğimli sokakları 
sararken, üzerlerine takılmı�  kü� ük bar veya kafelerde oturanları izleyerek varıyorduk Sol meydanına. Her 
varı� ımızda farklı sokak gösterileri ama aynı kalabalık bizleri bekliyordu. 

Meydana ilk vardığımızda, meydanın zeminin hafif eğimli olduğunu, meydana bağlanan sokakların ise (kent 
planında yarım dairenin merkezinden � ıktıkları gözlenen) zeminlerinin eğimli, kıvrımlı sokaklar olduklarını 
gördük. Her bir sokak bizleri del Sol meydanından kentin ünlü alı� veri�  merkezilerinin yer aldığı Madrid’in 
Ni� anta� ı diyebileceğim Gran Via’ya ta� ıyordu. Del Sol’den Gran Via’ya ula� an sokaklar yakla� ık 6 metre 
geni� liğinde yayala� tırılm �  ve gerektiğinde acil durum ara� larının (polisi, i� aiye ve belediye) kullandığı 
alanlar olarak tasarlanmı� . Puerta Del Sol’da bizim gibi grup halinde veya tek olarak önceden belirttiği
etkinlikleri izlemek, dinlenmek veya bir yerlere gitmeye � alı� an farklı ya�  gruplarından yerli ve yabancıları 
görmek günün her saatinde mümkün. Ken� e düzenlenen ‘city tour’ durak noktası, ana metro hatlarının 
birle� me noktası ve ara�  yollarının kesi� me noktası olan Del Sol’u aslında İstanbul’un Taksim meydanına 
benzetmek yanlı�  olmaz herhalde.

Büyük Kalabalıkları Kendine Çeken bir Bulu� ma Noktası - Plaza Mayor
Madrid’in diğer önemli meydanı olan Plaza Mayor (Büyük meydan) adına yara� ır 120mx90m boyutlarında 
Madrid’in merkezinde dikdörtgen bi� imde konumlanmı� . Meydan ah� aptan yapılmı�  4 katlı binalarla 
� evriliymi� . Daha sonra farklı yıllarda 1631, 1672 ve 1790’da yangına maruz kalan bu binalar yenilenerek 
bugünkü halini almı� . Madrid’e kent turu aldığımız gün tanı� tığımız bir rehberin bize aktardığına göre kurulduğu 
yıllardan beri Plaza Mayor, bu ken� e düzenlenen festi allerin, boğa güre� lerinin ve idam olaylarının yapıldığı 
bir meydanmı� . Artık günümüzde ise sadece festi allerin, yeni yıl kutlamalarının ve günlük yaya aktivi elerinin 
yapıldığı, biz kentsel tasarımcıların tanımı ile “ya� ayan, tanımlı ve bir� ok kullanım ve kullanıcıya ev sahipliği 
yapan” bir meydan konumunda. 

Bizler Sol meydanında elimizde haritalarımız ile Madrid’in sokaklarından Plaza Mayor’a doğru ilerlerken, 
kar� ımızda dar ama yakla� ık 10 metre yüksekliğinde kemer � eklinde giri� i olan geni�  bir meydan bulacağımızı 
tahmin etmiyorduk. Bu meydana dört tarafından aynı form ve yükseklikte 4 kemerli kapı ile giriliyor. Meydana 
ilk gittiğimi gün öğle vakti olması nedeni ile pek fazla kalabalık yoktu ve ben bu meydanın devlet törenleri 
olduğu zaman kullanıldığını yani kurumsal bir meydan olduğunu dü� ündüm. Daha sonra Plaza Mayor’a tati  
günü olan 1 Mayıs’ta gittiğim de meydandaki kalabalığa inanamadık. Yerli halkın bu alanları ak� am üzeri, 
i�  � ıkı� ı evlerine gitmeden uğrayıp birka�  kadeh bireyler i� mek veya yemek yemek i� in gece ge�  saatlere 
kadar kullandıklarına tanık olduk. Böylece Plaza Mayor, benim gözümde canlandırdığım meydan kavramını - 
cephelerinde bir mimari bütünlük olan binalarla sarılmı� , giri�  katlarında halka hizmet veren farklı aktivi eleri 
barındıran, zemini yaya hareketini kolayla� tı an zemin kaplaması ve kent mobilyaları ile süslenmi�  ama en 
önemlisi kullanıcısı olan bir meydana dönü� türmü�  oldu. 

Meydanı saran arkadlı binaların yüksekliği meydanın geni� liği ile ba� arılı bi� imde tasarlanmı�  olduğundan 
kendimizi bu ih� � amlı, büyük alanda kaybolmu�  hissetmedik. Bunun bir diğer nedeni ise meydanın yanyana 
dizilmi�  birbirine dokunan binalarının giri�  katlarında bulunan kafeler ve onların yarı a� ık dı�  mekanları ile 
sarılmı�  olması; tüm bunlar, meydanı bir � ekilde insan öl� eğine � ekiyor. Bu birbirine bi� � ik yapıların cepheleri 
ise birbirinin kopyası. Birbirini tekrarlayan aynı yükseklik ve geni� likteki balkon kapılarında ve � atıda gri renk 
hakimken ön cepheler kırmızıya � alan kiremit renginde. Günümüzde her kent mekanında görmeğe a� ina 
olduğumuz sokak göstericilerini bu meydanda da bulmak mümkün. Hepsi meydanın farklı noktalarını 
kendilerine gösteri alanı olarak se� mi�  ve meydanın kullanıcılarını eğlendirmeye � alı� ıyor, aynı zamanda para 
kazanıyorlar. Özellikle kızım Maya bu göstericiler ile fotoğraf � ektirme ten � ok mutlu olmu� tu. Bizler binaların, 
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ye� il alanların peyzaj tasarımını, � ağda�  sokak mobilyalarını fotoğraflar en, onun dikkatini , sokak göstericileri 
(müzik gösterisi yapanlar, ke� i kılığına girenler, mickey mouse, vs) � ekiyordu. 

Plaza Mayor’dan ayrılırken hava karanlık olmu� tu. Dönüp bir kez daha bu meydana baktım ve “aslında � ok 
basit tasarlanmı�  ama her � eyi ile bina bütünlüğü, ı� ıklandırması, farklı kullanım ve kullanıcıları ile ya� ayan 
ve kentin odak noktası ve büyük kalabalıkları kendine � ekmeyi bu özelliklerinden dolayı ba� armı�  bir alan” 
dedim kendi kendime…

Madrid’e yolunuz dü� tüğünde bu meydanların tadını � ıkarmanız dileklerimle.....

 Plaza Mayor

Del Sol
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Madrid Reti o Parkı’nın Büyüsü 
 (Sayı 09, 20 Haziran 2010)

"Meydanlardan parklara… Geçen sayılarımızda Kıbrıs’tan, İstanbul’dan, İtalya’dan, Madrid’den kent 
meydanı örnekleri sunmuştuk sizlere. Kentsel kamusal alanlar olarak farklı meydanlarla ilgili görüş, duygu 
ve düşüncelerimizi paylaştık sizlerle. Bu sayımızda ise bir kent parkından seslenmek istiyoruz… Kentlerin 
yeşil alanları… Eğlence, dinlence, oyun, gezinti amaçlı kullanılan, yoğun kent dokuları içinde “yeşil”e 
kavuşulan “geniş açık alanlar” olarak parklar… Mukaddes Faslı siz okuyucularımıza Madrid’in en önemli 
kent parkı olan Retiro Parkı’nı tanıtacak bu sayımızda". Şebnem Ho� kara

Konuk Yazar: Mukaddes Faslı

Parklar, insanların eğlence veya dinlence ama� lı kullandıkları ortak a� ık alanlar arasında yer alırlar. Kentlilere 
ye� ilin i� inde nefes alma noktaları olu� turan parklar, boyutlarına veya i� levlerine göre � e� itli isimler alırlar: 
Kent parkları, mahalle parkları, � ocuk parkları vs. Bu sınıflamalar i� inde, Reti o Park’ı, Madrid kentinin en 
önemli “kent parkı”dır.

Madrid’in en gözde eğlence ve dinlence yerlerinden biri olan Reti o Park’ı, Atocha Tren İstasyonu’nun 
hemen yanı ba� ında yer alır ve kentin en � ok ziyaret edilen mekanlarından biri olarak Reti o Parkı’nın 
varlığı, � ok uzun bir ge� mi� e dayanır.

Reti o Parkı, 1800‘lerde İspanyol Kral Philip IV i� in yaptırı mı�  ve ardından toplumun kullanımına a� ılmı� . 
Parkın i� inde, gezinti, sokak gösterileri, yeme i� me, yürüyü�  ve kay kay sporu, piknik, kayık gezintisi,
güne� lenme gibi pek � ok farklı i� lev yer alıyor. Özellikle ha� a sonları ve tatil günlerinde, parkın kullanımında 
büyük bir yoğunluk ya� anıyor. Yalnızca Madrid’in yerli halkı değil, kente gelen bir� ok turistin de en � ok 
ziyaret ettiği alanlar asında yer alıyor Reti o Parkı.

Reti o Parkı’nın i� inde büyük de bir de göl var. Parkın giri� inde yer alan bu göl, muhte� em görüntüsü 
yanında, kayıkla gezinti ama� lı da kullanılıyor. Gölün arkasında ona seyir terası olu� turan, yarım daire 
� eklinde arkadlarla � evrilmi�  bir de amfi yer alıyor. Söz konusu bu amfi, farklı boyutlarda heykellerle de 
süslenmi�  (Şekil 1 ). Park’ın en önemli odak noktalarından biri olan amfide, zaman zaman canlı müzik 
performansları yapılıyor. Bunun yanında bu amfi, parkı gezenler i� in dinlenme ve � evreyi seyir ama� lı da 
kullanılıyor. Göl boyunca uzanan � im alanda da güne� lenen ve müzik dinleyen kullanıcılar � evrenin keyfini
� ıkarıyorlar her daim.

Park’ın i� inde yer alan ve ziyaret edilen binalar arasında en ilgi � ekici olanı ‘Crystal Palace’ olarak anılan 
Kristal Kö� k. Tüm yüzeyleri camla kaplı olan bu bina, botanik bah� esi olarak kullanılıyor (Şekil 2). Her ne 
kadar i� ine girilmese de, camla kaplı yüzeylerden i� erisinde ye� � tirilip sergilenen bitkileri görmek ve fotoğraf 
� ekmek mümkün. Kristal Kö� k’ün giri� inde kü� ük bir de havuz yer alıyor. İ� erisinde yüzlerce kaplumbağa ve 
bitki türünün ya� adığı havuz, ziyaret� iler i� in büyük bir ilgi odağı. Bunun yanında, suyun etrafında farklı ku�  
türlerine de rastlamak mümkün.

Parkın ana aksı boyunca bir� ok canlı sokak aktivi eleri yer alıyor gün boyunca. Özellikle � ocukları eğlendirmek 
ama� lı yapılan etkinlikleri izlemeden ge� mek mümkün olmuyor (Şekil 3). Yine özellikle � ocuklar i� in kurulmu�  
yiyecek ve i� ecek standları, ana yürüyü�  aksına canlılık katı or. Bunun yanında, parkta kapalı veya yarı a� ık 
kafeler/büfeler de bulunuyor. Özellikle i� ecek veya hazır yiyecekler sunan kafeler, ağa� ların gölgesindeki 
oturma mekanlarında ziyaret� ilere nefes alma ve dinlenme alanları olu� turuyor.
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Dinamik mekanlar yanında, parkta sakin dinlenme alanları da mevcut. Bu alanların i� inde, yemye� il � imlerle 
kaplı yüzeylerde uzanan insanlar, piknik yapan aileler veya özgürce dola� an sincapların resimlerini � ekmek 
isteyen ziyaret� iler... ve tüm bunların yanında, renk renk, binbir � e� it gül � e� idinin yer aldığı gül bah� esi... 
Bu gül bah� esi, muhte� em görüntüsü ve etrafa yaydığı gül kokuları ile ziyaret� ileri büyülüyor adeta (Şekil 4).

Reti o Parkı’nı, ünlü Atocha Tren İstasyonu’na bağlayan park yolu ise yayala� tırılm �  ve özellikle paten sporu 
yapan gen� lerin � alı� ma, eğlenme ve sokak gösterileri i� in kullanılıyor. Kay kay gösterisi yapan gen� leri izlemek 
isteyen ziyaret� iler, yolu tanımlayan ağa� ların altında gösterileri rahat� a izleyebiliyorlar. Yayala� tırılm �  yolun 
sonunda bulunan meydanda ise, kitap sa� �  stantları bulunuyor. İkinci el kitapların da bulunduğu stantlar, 
ziyaret� iler tarafından büyü  ilgi görüyor.

Tüm bunlardan anlayacağınız üzere, farklı kullanıcı grupları i� in farklı aktivi eler ve alternatif mekanlar sunuyor 
Reti o Park’ı. Eski ve yeni kent dokusuyla özellikli Avrupa kentlerinden biri olan Madrid’de büyük bir ye� il alan 
olarak bu parkın, kente hem estetik hem d  kullanım a� ısından büyük bir zenginlik kattığını özlemliyoruz.

Reti o Parkı gibi bir kent parkı, her kente lazım... Kentleriniz güzel, kentleriniz ye� il olsun...

Gölden bir görünüm Crystal Palace

Sokak aktiviteleri  Gül Bahçesi
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‘Kent Mekani İle En İyi İli� ki Kuran Kamusal Bina’ Yarı� ması’nın 
Ardından
� ebnem Ho� kara

(Sayı 10, 4 Temmuz 2010)

Hatırl yacağınız üzere, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Ara� tırma Merkezi ve KTMMOB Mimarlar Odası, 
ge� tiğimiz ay i� inde, “bina tasarımının kentsel � evre niteliğinin belirlenmesindeki rolüne ve ‘kent mekanıyla 
dost’ binalar olu� turmanın önemine dikkat � ekebilmek amacıyla”, mimarlara, mimarlık eğitimcilerine ve 
öğrencilerine a� ık, tek a� amalı bir yarı� ma düzenledi. Prof. Dr. Derya Oktay, Ekrem Bodamyalızade, Prof. Dr. 
İbrahim Numan, Do� . Dr. Naciye Doratlı, Do� . Dr. Zeynep Onur, Do� . Dr. Türkan Uraz ve Behzat Azizbeyli’den 
olu� an değerlendirme jürisi, yarı� maya sunulan 51 öneri arasından, Lefk � a Büyük Han tarihi binasını 
birinciliğe, Lefk � a’nın SABOR ve Mağusa’nın D&B Lokanta binalarını ikinciliğe, ve yine Mağusa’mızın 
Petek Pastanesi’ni ü� üncülüğe değer buldu. Biz de, kentsel � evre konusunda bilin� lenmeye yönelik önemli 
olduğunu dü� ündüğümüz yarı� manın 30 Haziran`daki ödül töreninin ardından, bu sayıdaki yazımızı, kentsel 
mekan bağlamında “kent mekanı ile en iyi ili� ki kuran kamusal bina” yarı� masının sonu� larını, bir ba� ka 
deyi� le “kazanan binalarını” değerlendirmeye ayırmayı uygun gördük.

Öncelikle bina ve kent mekanı ili� kisi ile ilgili yarı� madan beklenenleri -yarı� ma � ağrı metnine doğrudan 
referans vererek-hatırl yalım:

“Kentsel kamu mekanları, insanların ile� � im ve etkinliklerine zemin olu� turma bağlamında � ok önemli ara� lardır. 
Kentin toplumsal bütünlüğü ve kent ya� amının canlanması, kısmen yapısal bi� imlerin dı�  mekanlarla ili� kilerine, 
i� levsel (fonksiyonel) düzenlemelerinin dı�  mekana yansıttığ etkiye ve bu mekanların özelliklerine bağlıdır. 
Bu nedenle, bina tasarlanırken, kentsel bağlamın bir bile� eni olarak kamusal mekana ve toplumsal ya� ama 
yapacağı katkının önceden irdelenip, tasarımın buna göre yönlendirilmesi, özellikle merkezi kent bölgelerinin 
canlılığı a� ısından son derece önemlidir. Bu anlamda gösterilecek duyarlılık, zamanlamanın (gece - gündüz, 
ha� a i� i - ha� a sonu aktif kullanımın sağlanması), aktif bina önyüzlerinin, karma-i� levlerin, yoğunluğun, fizi sel 
tanımlanmanın, öl� eğin, görsel ho� nutluğun, ve “yer” duygusunun sağlanması ile ilgilidir. Ayrıca, ara� tırmala  
kanıtlamı� tır ki, insanlar i� in günlük kullanıma yönelik kent mekanlarında önemli olan stiller değil, kendilerini 
rahat ve mutlu hissedecekleri mekanlardır. Çarpıcı geometrik bi� imler ve abartılı ayrıntılarla tasarlanmı�  pek � ok 
yeni kamusal alanın dü� ünüldüğü gibi kullanılamaması bu savı desteklemektedir.” (1)

Bu anlatımlar ı� ığında, yarı� maya katılması beklenen, KTMMOB Mimarlar Odası Üyesi olan, KKTC’deki 
kurumlarda görevini/eğitimini sürdüren mimarlar, mimarlık eğitimcileri ve mimarlık / kentsel yasarım (lisans / 
yüksek lisans) öğrencilerinden (ya da bir mimarla birlikte yarı� maya katılabilecek � ehir plancıları’ndan) beklenen; 
kentlerimizde yer alan kamusal binalara, sadece binayı ve binanın mimari tasarım özelliklerini dü� ünerek değil, 
“binanın i� inde bulunduğu kentsel mekan ile birlikte” bakmalarıydı. Bu bağlamda, önerecekleri binaları,

“kentsel mekana olan giri� -� ıkı� ları; kentsel mekana canlılık kazandıran i� levleri; giri�  katı yüzeyinde saydamlık 
ve i� -dı�  mekan arası görülebilirlik düzeyleri, bina yüzeyinde derinlik ve doku zenginliği; ve, cephede nitelikli 
malzeme ve geli� mi�  düzeyde tasarlanmı�  detayları” (2) a� ısından değerlendirmeleriydi. Yarı� ma, bu yönüyle, 
binaları belli bir bağlam i� inde değerlendirmeye davet eden ilk yarı� ma özelliğini ta� ıyordu.

Yarı� ma birincisi: Büyük Han (Mimar: Anonim, Tarihi Bina; Restorasyon: İlkay Feridun)
Lefk � a Suri� i’nin en gözde tarihi binalarından birisi olan Büyük Han, geleneksel Osmanlı han mimarisinin 
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de önemli örneklerindendir. Söz konusu yarı� manın değerlendirme öl� ütleri a� ısından Büyük Han’ı, 
yarı� maya bu yapıyı öneren arkada� larımızın kaleminden � u � ekilde anlatabiliriz:

“Binanın ana giri� inin tanımlayıcı niteliklerinden olan ve tarihi dokuyu yansıtan arkatları, tanımladıkları 
fonksiyonlarla birlikte bir yandan � evredeki yeni olu� umlara referans olu� tururken, diğer giri� inde kullanılan 
kemerli giri� , ana giri� le bir bütünsellik i� erisindedir. Bu fonksiyonlarla kentle olan ili� ki gü� lenirken, i�  
mekandaki fonksiyonlar i� in de bir � ekim gücü yaratılm � tı . Birbiri i� ine ge� mi�  bu fonksiyonlar, büyük bir 
kullanıcı kitlesine hitab ederken, kentsel öl� eğe bağlanan mekanlarıyla dokuya zenginlik sağlamaktadır. 
Binanın arka tarafında bulunan ikinci giri�  ise, kü� ük bir meydana a� ılmaktadır; böylece kamusal fonksiyona 
sahip bu bina, a� ık kamusal alanla entegre olmu� tur. İn� a edildiği dönemin teknolojini ve özgün malzemesini 
günümüze ta� ıyan bu ta�  bina, tarih i� inde hapishane ve fakir ailelerin kalacak yeri olarak kullanılmı� tı .” 
(Elda İstill zlu ve Nesil Af� in) (3)

İ� te kent mekanı ile ili� kisi bağlamındaki bu özellikleri ile Büyük Han, tarihten gelen gü� lü mimarisi yanında, 
bugünkü “ba� arılı restorasyonu” ve “yeniden kullanım özellikleriyle”, kent dokusu i� indeki örnek kamusal 
binalardan ve mekanlardan birisidir.

Yarı� ma E� -İkincisi: SABOR Lokantası (Mimar: Yücel Köken)
Sabor lokantası � oğumuzun belki de sıklıkla gittiğ ve � ok sevdiği bir mekandır. Biz Mağusalılar bile, 
Lefk � a’ya geldiğimizde Sabor`da bir yemek yemeden ayrılmak istemeyiz � oğu zaman. Bunun sebebi, 
Sabor’un yemeklerinin tadının yanında, mekanın gerek i�  mekan konforu ve tasarımı, gerekse bulunduğu 
tarihi kentsel mekanın büyüsündendir. O noktada, o mekanda bulunmak, mekanı ya� amak, hissetmek, 
özellikle meslekten olan ki� iler olarak bizlere büyük haz verir.. Nedir Sabor`u özel kılan? Gelin bunu da, 
yarı� ma da ikinciliği payla� an arkada� larımızdan bir grubun kaleminden okuyalım:

“Lefk � a tarihi suri� inin Selimiye Meydanı’nda yer alan bina, iki ka� an olu� maktadır. Meydan ve 
� evresinde bulunan dini, kültürel, alı� veri�  ve konut aktivi elerine ilaveten El Sabor Restoran verdiği 
kafe ve restoran hizmetleri ile meydanı canlandırmaktadır. Her mevsimde, gerek gün i� i gerekse ak� am 
saatlerinde servis veren bina, saydam ön yüzeyi ve a� ık mekanları sayesinde misafirlerini Lefk � a’nın 
tarihi ile kucakla� tırma tadır. Tarihi kültürel mirasın önemli eserlerinden birisi olan binanın uygun i� lev ile 
canlandırılması binanın sürdürülebilirliğine de katkı yapmaktadır.” (Nil Pa� aoğulları, Kağan Gün� e, Nazife 
Özay) (4)

Yarı� ma E� -İkincisi: D&B Lokantası (Mimar: Anonim, İç-Tasarım: Tarkan Oktay )
Mağusa Suri� i’nin en canlı noktalarından birinde, Namık Kemal Meydanı’na yandan bakan bir konumda 
bulunan D&B binası, yarı� mada ikinciliği payla� an diğer grup arkada� ımızın (Beser Oktay Vehbi, Banu 
Çavu� oğlu, Leyla Çınar, Zehra Öngül ve Mukaddes Faslı) değerlendirmelerine göre, kentsel mekana 
doğrudan giri� -� ıkı� ı ve canlılık kazandıran i� levleri, giri�  katı yüzeyindeki saydamlığı, bina yüzeyinde 
derinlik ve doku zenginliği, ve cephede nitelikli malzeme kullanılarak tasarlanmı�  detayları ile, kent mekanı 
ile pozitif bir il � ki kurmaktadır.

Yarı� ma Ü� üncüsü: Petek Pastanesi (Mimar: Gökan Noyan)

Son olarak, Petek Pastanesi... Mağusa sur i� inin neredeyse tarihi binalar kadar simgesi olmu�  bir mekan. 
Özellikle kent i� indeki � ok özel konumuyla, hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak yeri. Peki Petek 
pastanesini özel kılan ne? Bunu da yarı� ma da ü� üncülüğü payla� an ekiplerin birinin kaleminden sunuyoruz:

“Tarihi Mağusa kale i� inde kö� e arazi üzerine konumlanmı�  bina iki katlıdır. Saydam yüzeyleri sayesinde tarih 
ile i�  i� e bir ortam sağlanmaktadır. Genellikle gündüz kullanılan i� levlerin bulunduğu � evreye, ha� a i� i ve ha� a
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sonları gündüz ve ak� am saatlerinde canlılık kazandırmaktadır. İki ka� an olu� an binanın insan öl� eğinde olu� u, 
özellikle giri�  katın saydam cephe düzeni ve yarı-a� ık ve a� ık mekanları, Kıbrıs’ın iklimine uygun her mevsim 
� evre ile i�  i� e bir kullanımı misafirlerin  sunmaktadır.” (Nil Pa� aoğulları, Kağan Gün� e, Nazife Özay) (5)

Son Söz Yerine Bir Dilek...
Umarız sizler de, belki de sıklıkla ziyaret edip kullanmakta olduğunuz bu kamusal binaları – ve ha� a 
diğerlerini de, bundan sonra, farklı bir bakı�  a� ısıyla değerlendirirsiniz. Ve sevgili mimar dostlar...umarız 
sizler de, binalarınızı tasarlarken kent bağlamını hep aklınızda bulundurursunuz.

Notlar
(1), (2) Yarı� ma Çağrı Bro� ürü’nden alıntı. (3) (4) (5) Adı ge� en yarı� macılar tarafından hazırlanan öneri bina 
değerlendirme formlarından alıntı

Yarışma birincisi: Büyük Han

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest 365

Kamusal Açık Mekanlar Cennetind yim Galiba:  Bizim 
Kentlerimiz İçin İyi Dileklerimle...
� ebnem Ho� kara

(Sayı 11, 18 Temmuz 2010) 

Londra`ya her geli� imde aynı duyguları ya� arım ama galiba bu sefer daha fazla etkilendim. Londra`da 
sokaklar, meydanlar İtalya`daki ya da ba� ka Avrupa kentlerindeki gibi � ok fazla tanımlı, ü�  boyutlu, kapalılık 
hissi veren orta� ağ kent mekanları gibi değil… Kasvetli de değil… Hava ko� ullarının � oğu kez olumsuz 
olmasına kar� ın, canlı, cap-canlı, sürprizli, insan dolu, etkinlik dolu. Londra`da sokaklarda yürürken ansızın 
bir kamusal kent mekanı � ıkıyor kar� ınıza. Ye� iliyle, tasarlanmı�  zemin dokusuyla, � ağda�  görünümlü binaları 
ve detaylarıyla, varsa, restore edilip yeniden kullanılmakta olan tarihi binalarıyla, ge� erken i� inden ge� ip 
gitmek değil, kalıp zaman ge� irmek, hissetmek, ya� amak isteyeceğiniz türden kentsel mekanlar bunlar.

Her mekanda bir aktivi e.. Müzik; yürüyen, ko� u� an, � imlerde yatan insanlar; araba � ovları; paten kayan 
gen� ler; bisiklet süren ya da � imlerde emekleyen � ocuklar; banklarda oturan, yemek yiyen, bir � eyler i� en 
ya� lılar, gen� ler… Ne ararsanız, kimi ararsanız var… Hem kullanım hem de kullanıcı zenginliği sunuyor bu 
mekanlar size. Tabi hem de tasarım olarak � ağda�  bir fizi sel estetik enginlik. 

Mekanların tasarım değeri, sadece dı�  mekanın, a� ık alanın tasarım zenginliğinden kaynaklanmıyor tabi. 
Bina tasarım ve in� aat kalitesi de var i� in i� inde. Zaten kamusal a� ık alanları sınırlayan ve tanımlayan dı�  
� eperler, binaların dı�  cepheleri değil mi? Bu mekanların yüksekliklerini ve üst tavan formunu, yine binaların 
yükseklikleri ve � atı � izgileri vermiyor mu? Londra`da özellikle son yıllarda in� a edilen binalar, konut ya da 
kamusal bina ayrımı olmaksızın, bir dünya kenti olma � izgisini takiben, yüksek mimari değerlerle tasarlanıyor 
görü� ündeyim. Zaten, ken� eki tüm imar kuralları, planlama, yapım, uygulama ve denetim düzeni de bunu 
destekler nitelikte.

Ken� e, doğrudan Londra Belediye Ba� kanına bağlı � alı� an Design For London (Londra İ� in Tasarım) adlı, kü� ük, 
esnek bir � alı� ma ekibi mevcut. Danı� manları arasında, Belediye Ba� kanı’nın Mimarlık ve Kentsel Tasarım Ba�  
Danı� manı olan mimar Sir Richard Rodgers’ın da bulunduğu Design For London, kentin tasarım ve geli� me 
sektöründeki ilgili ki� i, kurum ve kurulu� larla i� birliği i� inde, Londra’yı yerlileri i� in daha iyi ya� anabilir ve daha 
iyi � alı� ılabilir, ziyaret� ileri i� in de daha � ekici bir kent yapma yolunda, mimari ve kentsel tasarım projeleri 

Londra’dan kent mekanları - Barbican Londra’dan kent mekanları - Trafalgar Meydanı
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üretip uyguluyor / uygulatı or. Kentin daha refah, ula� ılabilir, bağlantıları gü� lü, ve � evresel olarak daha 
sorumlu hale getirilebilm sinde, mimarlık ve kentsel tasarımın en gerekli ara� lar (ve dolayısıyla mimarların 
ve kentsel tasarımcıların geli� im sürecinin vazge� ilmez bir par� ası) olduğuna inanan Design for London, `iyi 
tasarım`ı; � evresel performansta yüksek standartları yakalamayı; sürdürülebilirliği; okunabilir, ula� ılabilir, 
ve demokratik sokak ve kent mekanlarını; alanlarında en ba� arılı tasarımcıları; iyi uygulamalar � evresinde 
geli� en yaratıcılığı ve ara� tırmaları; tasarım ve planlamada katılımcı anlayı� ı; ve geni�  kapsamlı mekansal 
dü� ünceyi, en önemli değerler olarak savunuyor. (1, 2)

Bunun dı� ında ayrıca, Londra Geli� me Ofisi (London Development Agency) adında, yine Londra Belediye 
Ba� kanlığı’na bağlı olarak � alı� an, kentin ekonomik sürdürülebilirliğinden sorumlu bir ba� ka birim (2, 3) ile 
Kentsel Tasarım Londra (Urban Design London) adında, yapıla� mı�  � evre i� in proje üreten profesyonellere 
kaliteli � evreler tasarlayabilmeleri konusunda danı� manlık yapan ve politi alar üreten bir birim (4) daha 
mevcut.

Tüm bu (ve belki de daha isimlerini bilemediğimiz diğer) birimler, ken� eki mimari ve kentsel mekan kalitesini 
artırmak üzere projeler üretilmesine yönelik � alı� malar yapmakta, yapılan � alı� maları denetlemekte ve 
takip etmekte. Tabi bu durumda, ortaya � ıkan mimari ve kentsel � evreler de, haliyle daha kaliteli, daha 
ya� anabilir ve daha kullanıcı-dostu.

Peki biz bütün bunları – � ağda�  kentsel mekanları, yüksek kaliteli binaları, daha iyi görünümlü ve kullanımı 
kolay kamusal a� ık alanları - sadece, müthi�  bir nüfus zenginliği ve yoğunluğu ya� ayan, Londra gibi 
metropolitan kentlerde mi bulabiliriz, yoksa bu türden kamusal a� ık alanlara ula� mak heryerde mümkün 
mü?

Örneğin, yoğun ara�  trafiği yanında, özellikle üniversiteli gen� lerin bulunduğu dönemlerde, yoğun bir yaya 
akı� ını da barındıran Gazimağusa Salamis yolunda; yaya yolları / kaldırımlar, yeterli geni� liğe sahip olarak, 
iyi i� � ilikle dö� enmi�  � ağda�  zemin malzemesiyle, özel tasarlanmı�  -otobüs durakları, aydınlatma ve oturma 
elemanları, � öp bidonları gibi- sokak mobilyalarıyla `kullancı-dostu` olarak tasarlansa, Londra`dakilere 
benzer � ağda�  bir kentsel-kamusal mekanımız olamaz mı?

Ya da Belediyemiz (ve ülkedeki tüm Belediyeler), daha � ağda�  bir örgütsel yapılanmaya giderek, 
olu� turacakları danı� ma, denetim ve uygulama birimleriyle, farklı ve daha � ağda�  bir yerel yönetim
anlayı� ına ge� emezler mi?

Binaların kalitesini ilk etapta ge� tim – bundan sorumlu bir de Meslek Odamız ve KTMMO Birliğimiz var ve 
bu ayrı bir yazı konusu – ama en azından kamusal a� ık alanlarımızı daha kaliteli tasarlayamaz mıyız? Biz 
Mağusalılar, siz Girneliler, Lefk � alılar, Lefkelile , Güzelyurtlular… ve tüm Kuzey Kıbrıs ya� ayanları, böyle 
� ağda�  mekanları ve � ağda�  anlayı� ları hak etmiyor muyuz?

Yakla� ık ü�  ha� a önceki yerel se� imler sonrasında se� ilerek, önümüzdeki dört yıl i� in yenilenmis olan yerel 
yönetimler döneminde, ya� am kalitemizi destekleyecek yeni yönetim, denetim ve tasarım anlayı� ları ile, 
daha � ağda� , ya� anabilir ve kullanıcı-dostu kentsel kamusal mekanlara ula� abilmemiz dileklerimle…

Kaynakca
(1) www.designforlondon.gov.ukHoskara, S., “Londra Mimarlık Festi ali’nden İzlenimler”, Yapı, No 322, Eylül/
September 2008, s. 80-86
(2) www.lda.gov.uk
(3) www.urbandesignlondon.com
10. Sayı i� in düzeltme: Ge� en sayımızda yazmı�  olduğumuz “kent mekanı ile en iyi ili� ki kuran kamusal bina” 
yarı� masında birinci olan Büyük Han binasını, Elda Istill zlu - Nesil Af� in grubu yanında ayrıca Nurbanu Tosun Soyel 
arkada� ımız da önermi� ti. Yazı i� inde Nurbanu arkada� ımızın ismi ge� memi� ti. Bu sayıda bunu belirtmeyi bir bor�  biliriz.
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Yola Çıktım Ma din’e 
 (Sayı 12, 1 Ağustos 2010)

"Bu hafta farklı bir kurgu ile karşınızda olacak bu sayfamız. Türkiye’nin çok özel bir kentinin–Mardin ve içinde 
bulunduğu özel bölgesinin tamamına bir “mekan” olarak yaklaşan bu yazıyı, İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nden 
Neşe Yıldıran arkadaşımız kaleme aldı. Biraz da “gezi yazısı” havasında yazılmış olduğundan, Al Gözüm Seyr-eyle 
sayfamızın ve sorumlusu Türkan Ulusu’nun affına sığınarak sizlerle paylaşıyoruz bu yazıyı".  Şebnem Ho� kara

Konuk Yazar: Ne� e Yıldıran

Yeri göğü temiz memleketim Yıldızlar ona şarkı söylüyorlar Tek isteğim onu bir daha  örmek Davul ve zurna 
ile Şehhaneyi oynuyorlar Şehhane - Süryani Folklorundan Anonim Türkü

Haziran ortasıydı Mardin-Midyat-Hasankeyf’i kapsayacak kısa bir geziye karar verdiğimde. Üniversitede öğrenci 
olduğum yıllardan tanıdığım ve bir tesadüf eseri kendisini yine bulduğum, artık yurtdı� ında ya� ayan Midyatlı bir 
Asuri/ Süryani arkada� ım o kadar � ok sayıklıyordu ki anavatanını, oraları gidip görmek bir görev olmu� tu. Asuriler 
i� in bu bölgenin Turabdin olarak isimlendirildiğini biliyorum artık. Bu Mezopotamya ovasına bakan yüksek platonun 
Arami dilindeki adı. Asuriler/Süryaniler ise kadim bir halkın torunları, bölgeyi İ.Ö 1800lerden ba� layarak deneti  
altında tutan Asurlardan geliyorlar. Roma’nın bu kıymetli doğu eyaletlerinin 4. yüzyılda Bizans adını vereceğimiz 
Doğu Roma’nın elinde kaldığını ve tüm Doğu Akdenizle birlikte süratle Hristi anla� tığını biliyoruz. Kilisenin yaygın 
ta� ra örgütlenmesinden ve Talebanımsı vah� ilikteki papazlarından yararlanmak, otokratik ve totaliter Bizans i� in 
bir gereklilik bi� iminde ortaya � ıkmaktaydı, ayrıca ge� mi�  dönemlerin pagan kültürlerinin tasfi esi i� in de � ok i� e 
yarıyordu. Günümüzdeki Süryani kiliselerinin, bölgedeki ulus-devletlerin tek tipl � tirici asimilasyon politi alarına 
kar� ı, Asuri halkların dil ve kültürlerini sürdürebildikleri yegane kurum olması ise hayatın bir cil esi olsa gerek.
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Mardin gezimin ilk durağı oldu. Diyarbakır’a kadar u� akla gelmeyi ve Mardin’e minibüsle gitmeyi tercih 
etmi� tim, Mezopotamya’ya yolculuk heyecanını adım adım ya� ayabilmek i� in. Doğru bir karar, ba� ka bir 
coğrafya ile kar� ı kar� ıya olduğunuzu hemen anlayıveriyorsunuz. Turabdin göz alabildiğine uzanıyor. Bu 
u� suz bucaksız düzlükte Mardin, dağ üzerine kurulmu�  bir � ehir olarak daha ilk bakı� ta dikkati � ekiyor. 
Yapıların Bergama Akropolünü anımsatı casına kademeli teraslar üzerine yerle� tirildiklerini görüyorsunuz, 
bu kademelenme yapıların tümüne benzersiz bir Mezopotamya manzarası sunuyor gündüzleri. Geceleri 
ise Mezopotamya sanki bir deniz, göz alabildiğine bir umman duygusu ya� atı or. Üstelik bu durum, 
� ehrin bombo�  plato dururken neden bir dağ üzerine kurulduğu yönündeki soruların tümüne de � ık bir 
cevap sunuyor: � ünkü mükemmel bir esintisi var geceleri bu ummanın dağa � arpan. Hem evlere, hem de 
avlularına nefes aldıran harika bir esinti bu. Mardin, Venedik ve Kudüs gibi sit alanı ilan edilmi�  bir � ehir. 
Şehri görünce bu kararın doğruluğunu teslim ediyor insan. Şehir � ok kültürlülüğüyle biricik bir konumda 
ger� ekten, Asurilerin, Şafi Kürtlerin, Arapların bir arada ya� adığı bir yer burası, Süryani kiliselerinin � an 
kuleleriyle Artuklu cami ve medreselerinin minareleri yan yana duruyorlar. Çar� ıda biraz dola� mak, insana 
bin yılı a� kın ge� mi� i olan ger� ek bir ti aret merkezinde olduğunu hissettir eriyor hemen. Bo� una “Mardin 
kapı � en olur” dememi� ler. Esnafın arasında gezerken sadece benim gibi turistlerin Türk� e konu� tuklarına 
� ahit olduğumu da belirtmem gerek. Mardin yapıları, Kıbrıs’ın sarı ta� ını anımsatan bir ta� tan yapılmı� . 
Üzerindeki yontu bezemeler, telkari i� leri � ağrı� tı an bir ustalık ve özende. Ta� ın bu ustalıkta kullanılması, 
muhte� em bazalt kabartmalar ortaya � ıkarmı�  olan Asurları akla getiri or ister istemez. Nitekim özellikle 
Süryani konut ve manastır bezemelerindeki bordür, sarmal ve � i� eksi motifl de bu ili� ki a� ık se� ik izleniyor. 
Öte yandan aynı yerde yer alan cami ve medreselerde Büyük Sel� ukluların bezeme programını ta�  üzerine 
ta� ıyan Artukluları da, tüm Anadolu Sel� ukluları gibi bu izlek üzerinden dü� ünebiliriz. Mardin yapıları bu 
anlamda Kıbrıs yapılarını � ağrı� tı dı benim i� in, insana ta� ı sevdiriyorlar. Mezopotamya ise denizin yerini 
alıveriyor birden. Kademeli yerle� tirilm �  yapıların, tüm bölgede izlenebilecek bi� imde mutlaka i�  avluları 
bulunuyor. Bu i�  avlular geni�  ve yayvan a� ıklıklarla ilerleyen sivri kemerli revaklarla � evrelenmi� ler. 
Kemer a� ıklığı ve oranı, i�  avlularda � arpıcı espasların sergilenmesine yol a� ıyor, � ok geni�  ve ferah i�  
avlular bunlar. Deyrulzafaran manastırının avlusu, bu tür avluların en � arpıcı örneklerinden. Meryem Ana 
kilisesinden dönü� türülen Mardin Müzesi binası ise kademelenmenin en iyi izlenebildiği yapılardan biri. 
Mardin yapılarında avlu ve merdivenlerin ı� ık- gölge dengesine katkıda bulunan ta�  korkulukları, ayrıca 
dikkate değer.

Müzenin önündeki alan, eski � ehrin merkezi i� levi görüyor. Çar� ı meydanın önünden doğu- batı aksında 
uzanıyor, dükkanlar iki yana dizilmi�  bulunuyorlar. Kalenin eteklerindeki eski � ehir, artık ovaya inmi�  olan 
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� ehrin hala kalbini olu� turuyor. Mardin’in � ok özel bir mu� ağı var. Elbe� e tarihsel önem ta� ıyan Süryani 
� arabını da denedim. Tıpkı II. Selim’in ger� ekte Kıbrıs adasını alma nedeninin Kıbrıs rakısı olduğunun ileri 
sürülmesi gibi, II.  surnasirpal’in Turabdin’ i topraklarına katmasında bu � arabın rolü olduğu öne süren bir 
� ehir efsanesi var. Şarabın � ok özel bir örneğini de Midyat’ta tattım Midyat Turabdin’in kalbinde kurulmu�  
bir � ehir ve özellikle eski � ehir hala bir Asur � ehri havasını koruyor. Midyat evleri enine geni�  teras � atıları
olan harika ta�  evler, teraslar özellikle geceleri i�  avlu görevi görüyor, � ünkü damlara konmu�  yüksek tahta 
kerevetler üzerine serilen ve cibinlikle � epe� evre sarmalanan yataklarda yatılı or. Telkari iş iliğinin merkezi 
olan Midyat evlerinin ta�  bezemeleri de � ok etkileyici. Günümüzde devlet konukevi haline dönü� türülmü�  
olan İbrahim ve İshak Saboğlu Konağı harika, yüzlerce yıl önceki konaklama merkezi havasını hala koruyan 
Gelü� ke Han ise favori mekanlarımdan biri oldu. Midyat’ta bulunan Mor Gabriel manastırını � ok dikkat 
� ekici buldum. Ancak kimi bölümlerin restorasyonunun ba� arılı olduğunu söylemek gü� . Özellikle manastır
i� inde yer alan ve 7. yüzyıla tarihlendiği belirtilen Me yem Ana kilisesindeki müdahaleler korkun� . Orijinal 
� apraz tonoz neredeyse yok olmu� . Bu tür tüm insanlığın ortak mirası durumundaki yapıları a� ık� a bozmak, 
kimsenin haddi olmamalı. Devlet- cemaatler/ azınlıklar arasındaki ili� kinin sağlıksızlığı, ne yazık ki böyle geri 
dönülemez sonu� lar yaratı or. Öte yandan Midyat i� inde yer alan ve yine tarihsel önemi bulunan gölün, 
kirlilik bahane edilerek, ıslah edilmek yerine kurutularak otogara � evrilmesi, asla a� edilemeyecek bir su� . 
Geri dönü� ü olmayan yanlı� lara bir diğer aday örnek Turabdin’deki son ziyaret alanım olan Hasankeyf oldu. 
Hasankeyf bölgedeki tüm tarihsel ve kültürel zenginliklerin izlenebildiği bir merkez olmasının yanı sıra, 
kaya oyuklarına yerle� mi�  mağara evleriyle bir doğa harikası. En az Petra kadar ilgin� , üstelik ya� amın tüm 
canlılığıyla sürdüğü bir yer. Yirmi be�  yılı bulan süre� te tüm uzman ve aydın � evrelerin yoğun iti azına 
rağmen devam eden baraj konusunun yaratacağı sonu� lar görmezden gelinebilir gibi değil. Böyle bir 
alanın suyla dolması, tarihe kar� ı i� lenmi�  bir cinayet. Midyat gölünü ortadan kaldıran zihniyet fukaralığı, 
Hasankeyf vadisini suyla dolduruyor. Bunun ger� ekten anla� ılabilir bir yanı yok. Üstelik bölge insanının 
asimilasyon kaygılarını körüklüyor bu durum, bölge tarihinin bilin� li bi� imde yok edilmesi giri� imi olarak 
değerlendiriliyor ister istemez. Çözüm? Olmadığına ikna edilmem � ok zor. Su seviyesini yükseltmeyecek 
ek kanallar ve rezervuarlar a� ılabileceğini dü� ünenlerdenim. Yüksek maliyet diyenler i� in de yanıtım hazır: 
tersi durumdaki maliyet hesap bile edilemez. Bu konuda hepimize görev dü� üyor, � ünkü yürütme erki her 
zaman doğruyu bulamıyor. O doğrunun � ok yüksek sesle ve devamlı dile getirilmesi erekiyor.

Bu beni deği� ti en bir gezi oldu. Buralara pek � ok kez geleceğim. Ubi bene, ibi patria.

Foto� raf Listesi
1. Mardin Genel Görünüm
2.Mardin Deyrulzafaran Manastırı vlusu
3.Midyat Genel Görünüm 
4.Mardin Müzesi
5.Midyat Gölü
6.Midyat Gölünün Doldurulması
7.Hasankeyf Mağara Evler
8.Hasankeyf Vadisi
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 Kentsel Kamusal Mekan Tasarımında Bazı Gündelik Eylemler 
ve Kavramlar
� ebnem Ho� kara

(Sayı 13, 15 Ağustos 2010)

Bu yazıyı, Haziran ayı sonlarında katıldığım bir seminer sonrasında, eve dönerken metroda kaleme aldım. 
Belki de en hızlı yazdığım yazılardan biri oldu. Sebebi sanırım, dinlediğim konuların aslında gündelik ya� am 
i� inde � ok ‘bildik ve tanıdık’ olmasıydı. Ve aynı zamanda, kentsel-kamusal mekan tasarımı ile bağlantısı
bağlamında da bu kavramların � oğu kez göz ardı ediliyor ya da farkında olunmadan ele alınıyor olmasının 
benim i� in olan önemiydi. Seminerde, Avrupa’nın � e� itli yerlerinde özellikle kamusal bina ve mekan 
tasarımları yapmakta olan Bel� ikalı bir mimar – Paul Robbrecht, tasarımlarını ne � ekilde ele aldığını, 
se� tiği örnekler üzerinden anlattı Ancak ben size bu yazımda, Robbrecht & Daem ofisinin sahibi olan Paul 
Robbrecht’in örneklerini sunmayacağım; sadece, onun tasarım yakla� ımını temel alarak, kentsel kamusal 
bina ve mekan tasarımında ön plana � ıkan bazı “gündelik eylemler ve kavramlar” üzerinde duracağım. 
Hepimizin bildiği, ya� adığı, ancak tasarım, bina ve mekan a� ısından pek de dü� ünmediği eylemler ve 
kavramlar bunlar…

Madrid Santa Ana Meydanı, Kentsel mekanda renk  Londra - Barbican Center, Oturma, yürüme, bakma eylemleri 
bir ara

Londra - Barbican Center, Kentsel mekanın doğal renkleri
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1. Yere Uzanmak – Rahatlık ve Dinlenmek
Belki farkında değiliz ama, kendinizi bir yere ait hissettiğimi anlarda üzerimize bir rahatlık � öker. O yerde 
kalıp oturmak, o yeri ya� amak, o yeri hissetmek isteriz. Bu tür durumlarda en yalın olarak ger� ekle� tirilen
eylem, ‘yere uzanmak’tı . Tıpkı doğanın i� inde, kırlarda olduğu gibi; ya da tıpkı bir kamusal dı�  mekanda 
� imlerin üzerinde olduğu gibi.

2. Oturmak, beklemek, Hayal Kurmak ya da o ynamak
Bu eylemler aslında biri birine zıt gibi görünüyor. Ama herhangi bir kamusal dı�  mekan dü� ündüğümüzde, 
bu eylemlerin hepsini bir arada görmemiz mümkündür. Çünkü mekanların kullanıcıları farklıdır, � e� itlidir. 
Ya da mekanlar, � e� itli kullanıcı kitlelerine yönelik olarak tasarlanmalıdır. Kentsel mekanlara baktığını da, 
ya� lı ki� ilerin daha � ok oturduğunu, etrafını seyrettiğin gözlemleyebilirsiniz. Ama aynı mekan i� inde bir 
yanda da � ocuklar ko� turuyor, oynuyor olabilir. Bazıları ise – gen�  ya� lı fark etmez, oturup dü� ünüyor, hayal 
kuruyor ya da kitap/gazete okuyor olabilirler. Ya da arkada� larıyla bulu� mu�  sohbet ediyor da olabilirler. Bu 
bakı�  a� ısıyla, herhangi bir kentsel kamusal mekanın tasarımında tüm bu sıradan sayılabilecek eylemlere 
yanıt verecek detaylar ve düzenlemeler bulunması beklenir. Tasarımcı, olası kullanıcı kitlesinin gündelik 
eylemlerini kar� ılayacak düzenlemeler yapabilmelidir. Bu, tasarımcının asli görevidir.

3. Yürümek, Ayakta Durmak ve bakmak
Bu eylemler, bir yere gitmenin, bir yerde bulunmanın gerekti diği birincil eylemlerdendir. Bir yere gidip-
gelmek, gittiğim de orada durmak, etrafa bakmak, o mekandan ba� ka bir i�  veya dı�  mekana ge� mek… hep 
kentsel kamusal mekanlarda ger� ekle� ti diğimiz “sıradan” eylemler. Ancak bu eylemleri ger� ekle� tirir en 
mutlu olup olmadığımız; o yerde bulunmaktan ho� lanıp ho� lanmadığımız; o yerden, örneğin bebek 
arabamızla yürürken zorluk � ekip � ekmediğimiz; dururken etrafımı da gördüklerimizi beğenip 
beğenmediğimiz, o mekanın doğru tasarlanıp tasarlanmadığına bağlıdır. Mekanın kalitesi ve konforu, 
mekanın bu sıradan eylemler a� ısından kullanıcıya sunduğu olanakların düzeyi ve kalitesiyle ilgilidir.

4. Renkler, Sesler ve Müzik
Yukarıdaki eylemler yanında, mekan i� inde bulunan sesler ve renkler de mekan kalitesini ve kullanıcı 
memnuniyetini etkiler. Doğal peyzajın kullanıcıya sunduğu renkler yanında, tasarımın bütünü i� ine, bir 
sanat objesi, bir kent mobilyası, bir yer dö� emesi ile eklemlenen renkler de kentsel mekan kalitesine estetik

Kentsel mekanda farklı eylemler
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ve psikolojik anlamda katkıda bulunur. Benzer � ekilde mekan i� inde yer alabilecek bir su sesi, bir sanat 
eserinden hafi � e etrafa yayılabilecek bir melodi, kent mekanı i� inde kullanıcı memnuniyetini artı abilecek 
öğelerdir.

Son söz yerine...
Kentsel kamusal mekanlar, pek � ok sosyo-kültürel ve ekonomik etkinliğin ger� ekle� tirilmesine yönelik 
olarak tasarlanırlar. Ancak, tüm bu büyük öl� ekli etkinliklerin yanında unutulmaması gereken, bu 
mekanların günün farklı saatlerinde, farklı kullanıcılar tarafından, farklı eylemler i� in de kullanılıyor 
olacağıdır. Kentsel kamusal mekanların tasarımında, “� e� itlilik” ilkesi, mekan kalitesi a� ısından büyük 
önem ta� ımaktadır. Kullanıcı � e� itliliği, eylem � e� itliliği ve formel � e� itlilik…Tüm bunların ger� ekle� ebilmesi 
i� in aslında mekanın, gündelik ha� a sıradan diyebileceğimiz eylemleri, söz konusu mekanlarda, en rahat ve 
mutlu � ekilde ger� ekle� ti ebilmemize bağlıdır. Bu yolla fizi sel, sosyal, kültürel ve psikolojik memnuniyeti
yakalayabiliriz. Rahat yürüyebileceğiniz, rahat oturabileceğiniz, i� inde bulunduğunuzda i� sel ve görsel 
mutluluk duyabileceğiniz, huzurlu ve kaliteli kentsel mekanlar dileklerimle….

Kent mekanını evi gibi kullanan insanlar
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Parc De La Vile� e - ve Bilim ve Teknoloji Müzesi-Paris 
(Sayı 14, 05 Eylül 2010)

Kent yaşamı içinde, iyi tasarlanmış kentsel kamusal alan ihtiyacının daha da önemli olduğu sıcak yaz 
günlerinde, arkadaşımız Nil, bizlere, Paris’in önemli mekanlarından birini tanıtacak: Bilim ve Teknoloji 
Müzesi – Parc de la Vilette. Postmodern söylemin yoğun olduğu dönemlerde bir yarışma projesi olarak 
ortaya çıkmış olan bu park projesini arkadaşımızın kaleminden okuyalım. Şebnem Ho� kara

Konuk Yazar: Nil Pa� ao� luları � ahin

Kentin Tadı Tuzu Kö� esinde yeniden sizlerle birlikteyim bu ha� a... Bir önceki yazımda bende � ok önemli bir yeri 
olan İtalya’nın Sienna kentind  bulunan Campo Meydan’ından bahsetmi� tim sizlere... Bu ha� aki yazımda yine 
bir gezi sırasında görme ve vakit ge� irme fı satı bulduğum, � ok iyi tasarlanmı�  olduğunu dü� ündüğüm bir kamusal 
a� ık alanı anlatmak ve tanı� tırmak isti orum duymamı�  olanlarınıza... Paris ve önemli � ekim noktalarından birisi 
olan Bilim ve Teknoloji Müzesi-“Cite des Sciences”...ve onunla � ok güzel bütünle� mi� , � ok ba� arılı bir peyzaj 
tasarımına sahip “Parc de la Vile� e”...

Kamusal a� ık alanlar kentlerin vazge� ilmez par� aları, ha� a nefes aldığı, olmazsa olmazlarıdır. Bir dü� ünün: 
hemen tüm dünya metropolleri mutlaka ikonik, sembol binaları yanısıra kentsel kamusal mekanları ile de 
bilinmektedirler. Londra’daki Hyde Park veya NewYork’taki Central Park gibi Paris’te bulunan Parc de la Vile� e 
de i� te bahsi ge� en dünyaca bilinen kentsel kamusal mekanlar gibi önemli bir örnektir Paris’ten... Bir kamusal 
a� ık alanın ba� arılı veya iyi bir örnek olarak nitelendirilebilmesi i� in ne gibi özelliklere sahip olması gerektiğin  
hi�  dü� ündünüz mü? Şöyle birlikte bir dü� ünelim... Bu soruya en iyi cevabı tamamen kendi deneyimlerimizi de 
hatırl yarak verebiliriz kolaylıkla...

Bir parka neden gitmek istersiniz?
Peyzaj tasarımı....barındırdığı aktivi eler... farklı nitelikte ki� ilere hitap etmesi... keyifli vakit ge� irebilmeniz i� in 
uygun aktiv te zenginliğine veya fizi sel özelliklere sahip olması... ve daha bir� ok sebep de olabilir elbe� e... 
İ� te tam da bu sözünü ettiği özelliklerin hepsine birden sahip olan bir kamusal a� ık alan örneğidir Parc de la 
Vile� e.....

Parc de La Vile� e...
“...daha önce ulusal et pazarı ve mezbaha olarak i� lev gören alandaki kentsel yenileme planının bir par� ası olarak 
geli� tirilm � ti . Parkın tasarımcısı Bernard Tschumi; Paris’in en büyük park tasarımı i� in 1982 yılında düzenlenen 
yarı� mayı kazanmı� tır… Parc de la Ville� e; banliyölerde yarı sanayi, iş i sınıfı bölgesi sınırlarının ortasında 
125 hektarlık bir alan üzerine kurulmu� tur. Alan; iki metro istasyonu arasında kentin kuzeydoğu kenarında 
konumlanmaktadır. Park; Bilim ve Teknoloji Müzesi ve Endüstri Binası, ‘City of Music’ Binası ve ‘Grand Halle’’i 
i� ine alan 1 kilometreden fazla ve 700 metre geni� liğinde bir alandan olu� maktadır... Parc 35 kırmızı ‘follie’, spor 
ve rekreasyon alanları, oyun alanları, bilim ve teknoloji müzesi ve müzik merkezini i� ermektedir”(1)

Parc de la Vile� e ile ilgili detaylara ge� meden önce özellikle Bilim ve Teknoloji Müzesine hayran kaldığımı 
belirtmeliyim. Anla� ılması gü�  bir konuyu ya� ayarak öğrenmekten daha etkili bir yöntem yoktur � üphesiz. 
Ziyaretimiz sırasında kre�  ve anaokul � ağındaki � ocuklar da dahil, bir� ok farklı ya�  grubundan öğrencinin
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fen bilimleri derslerinde öğrenmekte oldukları konuları deneysel olarak öğrenme fı satı bulduklarını 
görmek beni � ok heyecanlandırdı. Bizim � ocuklarımızın aslında nelerden yoksun kaldıklarını bir defa daha 
anladım… 4-5 ya� ındaki � ocuklar suyun kaldırma kuvveti gibi öğrenirken kavraması gü�  olabilecek bir 
konuyu, bir� ok farklı deney ile oyun tadında öğrenme fı satı bulabiliyorlar.. Mutlaka her � ocuğun tatması 
gerekli bir deneyim olduğunu dü� ünüyorum…

Bununla birlikte tüm bu deneysel aktivi elerin yanısıra � ok gü� lü bir mimariye sahip müze binası, küre 
� eklindeki sinema kütlesi, farklı kodlardan parka bağlantıların olu� u, su, � im, yumu� ak ve sert peyzaj 
elemanlarının inanılmaz bir uyum i� indeki muhte� em birliği kompleksin diğer göze � arpan ve hayranlık 
uyandıran detayları. Sen en � ok hangi yönünden etkilendin diye soracak olursanız…hi� birisini ayırmaksızın 
tümünden diyebilirim…

Bilim ve teknoloji müzesinde olduğu gibi parkta da her ya�  grubundan insanı vakit ge� irirken görmek 
mümkün. Parkın farklı noktalarında da sürprizler yaratılm � . Park ile ilgili � öyle bir tanıma rastladım 
ge� enlerde bir web sayfasında: “…bu tasarım; ya� ayan, nefes alan ve kullanıcıları yansıtan; önemli 
deği� iklikler yapılabilen ve onun par� alara ayrılabilir, deği� ebilir ve yeniden yapılanabilir bir model olarak 
tasarlanmı� tır…” am da benim bu mekanı ya� arken hissettiklerim ile b ebir örtü� üyor bu cümleler…

Örneğin dev bir denizaltı müzeden parka doğru yürürken yanıba� ınızda durabiliyor. Girip yakından görmek, 
incelemek mümkün… Ba� ka bir noktada yumu� ak-sert peyzaj elemanlarının birlikte kullanımı ile tasarlanmı�  
bir labirent, dalgalı forma sahip strüktürlerin olu� turduğu yarı a� ık alanlar ayrı bir görsel zenginlik katmı�  
mekana. Geni�  � im alanlar ve parkın ortasından ge� en su kanalı, kanal boyunca sıralanmı�  bir� ok farklı 
aktivi e; alanı benzersiz kılıyor. Biz de � evredeki bir� ok ki� i gibi kendimizi � imlere bırakıyoruz ve bu güzel 
mekanın tadını � ıkarıyoruz….

Kaynakça
Archidose: http:// ww.mimdap.org/ (Çeviri: Pınar Bingöl)
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Ça� da�  Kentin Sal �  Mekanları
� ebnem Ho� kara

(Sayı 15, 23 Ekim 2010)

Bazı kentler vardır bir kere gitmek-görmek yetmez insana. Mutlaka bir kere daha ha� a bir ka�  kere daha 
gitmek ister insan. Bazı kentler vardır, sürprizlerle doludur. Her kö� e ba� ında ba� ka bir renk, ba� ka bir 
doku, ba� ka bir mekan görür insan, tadına doyulmaz. Bazı kentler vardır hi�  uyumaz, yirmidört saat 
ya� ar… Tarihiyle ya� ar, modern kent hayatıyla ya� ar, insanıyla ya� ar, binalarıyla ya� ar, mekanlarıyla 
ya� ar…

İ� te böyle bir kent Barselona. Ya� ayan, hi�  uyumayan, farklı güzelliklerle dolu, tarihle � ağda� ın bir arada 
bulunduğu olağanüstü bir kent. İleriki sayılarda Al Gözüm Seyr-eyle sayfasında Barselona ile ilgili bir 
yazımız olacak sanıyorum. Ben bu ha� a bu sayfada Barselona’nın kentsel mekanlarının doyumsuz tadını 
sizlerle payla� maya � alı� acağım – bazı mekanları özel olarak tek tek anlatma hakkımı mahfuz tutarak…

Ancak, ba� lıkta yazdığım “sala� ” kelimesine takılmayın….Barselona’daki tüm kentsel mekanların ayrı bir 
tadı var. Her biri ayrı bir sürpriz sunuyor size, her biri, bir ba� ka güzel…

Barselona’nın Renkli Sokakları
Barcelano’nın tarihi merkezinin i� i, dar, organik, hareketli ve renkli bir sokak dokusuna sahip Bu merkezi, 
1905-1929 yılları arasındaki endüstrile� me döneminde eski sur duvarları yıkılarak üzerine yapılmı�  olan 
geni�  bulvarlar � evreliyor. Hem bu bulvarlar hem de dar sokaklar her zaman insan dolu, etkinlik dolu. Üstelik 
de her biri bir diğerinden farklı… Tabi bu sokaklara zenginliğini veren, giri�  katlara yayılmı�  fonksiyonlar ve 
sokakları sınırlayan binaların mimari özellikleri.

Mimar olanlarınız bilir, Barselona deyince akla ünlü mimar Gaudi gelir. Farklı ve özgün mimarlık eserleri 
ile Art Nouveau akımının öncüsü olan Katalan mimar Gaudi’nin mimarlık tarihi i� inde ayrı bir yeri vardır. 
Barselona’da gezerken, Gaudi ve onun etkisiyle olu� mu�  mimari � evreyi soluyorsunuz adeta. Bir ba� ka 
deyi� le, Barselona’da her yerde her � eyde Gaudi var. İ� te bu Gaudi dolu tarihi ama � ağda�  ken� e sokakların 
her biri farklı özellikler ta� ıyor. Bu ken� e ve kentin sokaklarında tarih donmamı� ; tarih günümüze ta� ınmı� , 
hem de en canlı � ekliyle.

Bir yanda, ünlü La Ramla bulvarı…. Her türlü rengin, insanın, aktivi enin merkezi… Yok yok… Canlı 
animasyonlar, heykelden insanlar ya da insandan heykeller, kafeler, � i� ek� iler….

Diğer yanda sağlı sollu mağazalarla sınırlanmı�  geni�  alı� veri�  sokakları... Bu sokaklara bağlanan dar ge� i� li 
ama yine hareketli sokaklar…Bir ba� ka tara� a, yeni ve eskinin tarzını ve renklerini i� inde barındıran daha 
sanat ağırlıklı sokaklar. Ve tabi kıyı � eridi boyu uzanan daha geni�  kentsel mekanlar….

Barselona’nın Sürprizli Meydanları
Kent i� inde yürüdüğünüzde, yukarıda sıralanan farklı tür sokaklar ansızın bir meydana a� ılıyor. Bir anda 
kar� ınıza, bazen, Placa Reial gibi, � izilmiş esine düzenli ve geometrik bir meydan � ıkıyor; bazen de daha 
organik ve hareketli türden ba� ka bir mekan. Bir meydanda yeni ve eskinin tüm renklerini ve detaylarını 
yan yana bulurken, diğerinin � ağda�  yüzü ağır basabiliyor.

Tüm bu sokakların ve meydanların ortak özelliği, hepsinin tasarlanmı�  olması: Kent mobilyasıyla, yaya-ta� ıt 
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ayırımıyla, yer dö� emesiyle, oturma ve aydınlatma elemanlarıyla, bisiklet park yerleriyle, ye� iliyle, � öp 
kutularıyla, bilgi panolarıyla, tüm mekanlar kullanıcı dostu olarak tasarlanmı� lar…

Barselona’nın kentsel-kamusal alanlarını bir sayfada derinlemesine anlatmak mümkün değil. Pek � ok 
mekanı tek ba� ına alıp incelemek, özelliklerini sunmak gerek…Ama bu sayfa i� inde mümkün olmayacak. 
O yüzden ben genel resmi � izmeye � alı� tım sizl r i� in. Özel bakı�  a� ıları i� in gidip görmek gerek…

Zaten Barselona tekrar tekrar gidilesi kentlerden biri kanımca…
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Kentsel Tasarımda Kompozisyon ve Bütünlük Arayı� ları
� ebnem Ho� kara

(Sayı 16, 21 Kasım 2010)

Kentsel tasarımda kompozisyon, kenti olu� turan bir dizi elemanın her birinin görsel bütünlüğünü sağlama 
ve kendisi görsel ve organizasyonel bir bütün olan kent i� inde ikincil üniteleri bir araya getirme sanatıdı . Kentsel 
tasarımın temel ama� larından biri, kent dokusu i� inde gü� lü bir görsel imaj yaratmaktı .

Dünyanın hemen her yerinde, özellikle modern mimarlık anlayı� ının egemen olduğu dönemlerde, tasarım ve 
planlama "binalar" üzerinde yoğunla� mı� tı . Mimarlar, plancılar, tasarımcılar bütünde ne yara�� larını görme 
yeteneklerini kaybetmi�  gibidirler. Oysa bu meslek dallarındaki uzmanlar, birbirlerinden otoyollar, geni�  caddeler, 
vb. ile ayrılmı�  olan tekil binalar üzerinde bu yoğunlukta dü� ünmenin yanında, ilgilerini, insan öl� eğindeki kent i� i 
mekanlar (kentsel mekanlar) üzerine yoğunla� tırmalıdırla .

Geleneksel anlayı� a göre de mimarlık, bina yapımı ve kentsel tasarım, sadece binalar ile ilgili değil, binalar 
arasında kalan bo� luklarla ve mekanlarla da ilgilidir. Mimarlığa, kentsel tasarıma ve planlamaya bu türden bir 
bakı� , günümüzde de göz önüne alınan bir olgu olmalıdır.

Kentlerin, bo� lukta yerle� tirilm �  binaların bütününden yada bina kümeleri arasında bi� imlenmi�  mekanlardan 
olu� malarından bağımsız olarak ve genel mimari bi� ime kar� ılık kentsel tasarım, özgün ve bütünsel bir kompozisyon 
yaratmayı ama� lar.

Yapılanmı�  kent formu i� inde "bütünlük (unity)", özgün yapı malzemelerinin kullanılması, mimari detayların dengeli 
tekrarı ve insan öl� eğinde binaların yapılması yoluyla sağlanabilir. Kentsel ve mimari anlamda bütünlüğü olan 
kentlerin sahip oldukları ya� anabilir ve sürdürülebilir özgün tarihi dokulara kar� ın, yirminci yüzyıl kentsel geli� mesi 
i� inde yer alan kamu ve konut alanlarında aynı bütünlük ve özgünlük ne yazık ki � oğu zaman bulunmamaktadır.

Bu noktadan yola � ıkarak bu yazımızda, farklı öl� eklerdeki kentsel tasarım projelerinde bütünlüğü sağlamak 
amacıyla uygulanacak yöntemlerden söz etmek isti oruz. Bu yöntemleri incelikle be�  ana ba� lık altındaözetleyelim:

(i) Ayrı bina grupları arasında bütünlüğün sağlanmasında "peyzaj" kullanımı;

(ii) Binaların yapımında basit geometrik formların kullanılması yoluyla bütünlük sağlanması;

(iii) Geni�  öl� ekli geli� melerde "dik a� ı"nın etkili bir bütünle� tirici eleman ola ak kullanılması;

(iv) Binaların ana ve ikincil akslar üzerinde yerle� tirilmesiyle ul � ılan düzen ve bütünlük;

(v) Kentsel mekanların kentsel tasarım disiplinine temel olu� turacak � ekilde, bütünlüğe ula� tı an eleman olarak kullanımı.

Şimdi de bu ba� lıkları biraz ayrıntıda i deleyelim.

Peyzaj İçinde Binalar
Özgünlüğü ve özelliği olan binalar birbirlerine yakın yerle� tirildiklerinde kaybolurlar. Külliye, ulucami, katedral gibi 
anıtsal yapıların ya da mimari ve kentsel değeri olan binaların özgün değerlerinin kavranabilmesi i� in, � evrelerinde 
bo�  ve tanımlı alanlar bırakılmalıdırlar. Doğal � evre i� inde izole olan ve etraflarında dola� ılabilinen bu tip tekil 
binalar, birer sanat yapıtı heykel bi� iminde algılanırlar. Bu durumda iki temel form kar� ımıza � ıkar: (1) i�  mekansal 
planlama i� in maksimum esneklik veren serbest heykelsi formların olu� turduğu "enformel model" ve (2) ü�  
boyutlu bir obje olarak binanın simetrik ve düzenli bir i�  düzen gerekti diği klasik "formel model". Enformel 
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modele Le Corbusier'nin Ronchamp katedrali örnek olarak gösterilebilir. Formel modellerde  binalar, doğal peyzaj 
i� inde yer alırlar; genellikle bina ve doğal � evre, organik peyzaj elemanlarıyla ve mimari formlarla bir kompozisyon 
olu� turur.

Ağa� ların ve ye� ilin, farklı bi� im, yapı malzemesi ve renkteki binalar arasına yerle� tirilmesidurumunda kompozisyon 
i� indeki domine eleman peyzaj, ikincil ve kontrast eleman ise binalardır. Bu yakla� ımla, mimari özelliği olmayan 
binalar da, kendilerini � evreleyen peyzaj ve ye� il ile birlikte bütünlük i� inde anlam kazanırlar.

Basit Geometrik Formlarda Binalar
Basit geometrik formlara sahip binalar kent dokusu i� inde bir arada bulunduklarında, gözlemciye bütünlüğü olan 
ve belirli ko� ulları kendiliğinden sağlayan görsel bir kompozisyon sunarlar. Bina guruplarının dinamik özellikleri 
(arkadları, cumbaları, vd.) olması durumunda, � evrelerinde olu� an mekanlara, deği� ik alanlardan � e� itli bakı�  
a� ıları kazandırabilirler. Bu noktada, binalar arası fizi sel ve görsel ili� kinin, benzer ve uyumlu mimari elemanlarla 
ve dengeli boyutsal özelliklerle gü� lendirilmesi, bütün elemanların, bir bütünün par� ası olarak algılanmaları 
a� ısından önem ta� ır.

Tasarımda Dik Açı Kullanımı
Bina formları ve dolayısıyla kent dokuları ile kentin bütünü, dik a� ı kullanılarak  koordine edilebilirler. Bu durumda 
binalar, yatay düzlem üzerinde duran ü� -boyutlu plastik katı ögeler olarak planda dik a� ı ile birbirlerine entegre 
edilmi� lerdir. Düzen, benzer mekansal ka� ı�  noktalarından sağlanır. Bu yöntem, kent geli� imi i� inde dik a� ı 
kullanımı, eğimsiz, düz arazilerdeki konut alanlarının planlanmasında olduğu kadar genelde kentlerin planlanması 
i� in de ge� erli bir yöntemdir. Bu yöntemde bütünlüğü sağlamadaki en önemli nokta, binaların olabildiğince sade 
ve geometrik bi� imde olmasıdır.

Aks Kompozisyonları
Aks, ge� mi� ten günümüze, mimari ve planlamada, bina guruplarının mekan i� inde organize edilmesi amacıyla 
kullanılmakta olan belirgin bir yöntemdir. Kentsel mekanlar i� inde, binalar yanında peyzaj elamanlarının da 
aks'a bağlı olarak düzenlendikleri görülmektedir. Burada bütünlük, belirli bir aks boyunca olu� an kontrollü bakı�  
a� ılarının gözlemciye/kullanıcıya aktarılması yoluyla sağlanır. Bu yöntemin en ba� arılı olduğu durumlarda görü�  
uzaklığı 1.5 km'yi a� maz.

Kentsel Tasarımın Belirleyici Elemanı Olarak Kentsel Mekanlar
Bu yöntem, kenti  yapı blokları arasında kalan kentsel mekanların olu� turduğu bir kompozisyon bütünü olarak ele 
alan yakla� ıma kar� ılık gelmektedir. Kavram ilk olarak, 19. yüzyıl sonunda Viyanalı mimar Camillo Si� e tarafından  
Haussmann'ın yüzyıl ortalarında Paris i� in geli� tirm �  olduğu akssal plana ve zayıf kopyacılık anlayı� ına tepki 
olarak ortaya atılm � tı . Buna göre, kentsel mekanlar, meydanlar, sokaklar ve caddeler, kentsel tasarımın birincil 
ögeleri bi� iminde yerlerini alırlar. Buna bağlı olarak kent mekanında yer alan binalar ve bunların cepheleri, mekanı 
sınırlayan duvarlar ve mekana hacim yükleyen elemanlar olarak ele alınırlar.

Sonuç
Tasarımda hedeflen n etkiyi, uyumu ve bütünlüğü yaratmak i� in uygulamada, yukarıda tanımlanan yöntemlerden 
iki ya da daha fazlası, hi� birinin diğerine üstün olması gerekmeksizin e�  zamanlı olarak kullanılabilir. Bu noktada 
hatırlanması gereken konu, binaların mekan i� inde organizasyonu sonucunda, aralarında olu� an mekanların 
estetiğinin  boyutlarının sağladığı bütünlük hissinin, en az binaların kendi estetik kaygıları ve fizi sel özellikleri 
kadar önemli olduğudur.
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Ma� usa’da Kentsel Kamusal Mekan Ba� lamında Belediyecilik 
Anlayı� ının Sorgulanması Denemesi
� ebnem Ho� kara

(Sayı 17, 12 Aralık 2010) 

Bu sayı i� in yazı yazmakta zorlanıyorum… Mekanperest`teki bu sayfa i� in 17. yazı olacak, bazılarını ba� ka 
arkada� larımın da yazdığı… Fark etti ki i� inde ya� adığım Mağusa kenti ile ilgili hi�  bir � ey yazmamı� ız 
bu sayfamızda. Oysa kentimiz önemli bir tarihi kent olmanın yanında bir üniversite kenti, bir liman kenti,
(denize yüzünü dönemeyen) bir kıyı kenti, mevcut politik ko� ullar i� inde bir sınır kenti... Tüm bu farklı 
kimlik özellikleri dü� ünüldüğünde � ok farklı değerleri olması beklenir Mağusa`nın. Ancak ben galiba bu 
sefer o kadar olumlu bakamayacağım ya� adığım kente. Size Mağusa` nın ge� mi� inden gelen tarihsel 
özgün değerlerini yazmayacağım… Çünkü bunları yazınca sanki her � ey � ok iyiymi�  gibi algılanıyor…Kentin
tarihsel kimliği hala özgün değerlerini koruyor… Oysa Mağusa kentinin bütünü bugün `� ağda�  kent olma` 
özelliklerinden neredeyse tamamen yoksun olarak kendi kendine geli� im göstermeye � alı� an bir köy ya da 
kasaba görünümünde. Bunun en önemli sebeplerinden biri, planlamayı, gelecek i� in vizyon geli� tirmek
olarak değil de, yasaklar koymak olarak gören bir zihniyet sonucu, plan yapmayan hükümetler ile, � ağda�  
belediyecilik anlayı� ından uzak i� ler yapan yerel yönetimler ne azık ki…

"Planlama yapmak yapılan plandan daha önemlidir".  (Dale McConkey)

"Hedefler geleceği belirlemez; hedefler ancak geleceği oluşturmak için kuruluşun kaynaklarını ve enerjisini 
yönlendirmenin araçlarıdır".  (Peter Drucker)

Tabi bu iki konu da sadece Mağusa kenti i� in değil tüm diğer yerle� imler i� in de ge� erli. Ha� a belediyecilik 
anlamında Mağusa belediyesi belki de tüm diğer kent belediyelerinden birka�  kalem önde geliyor. Ancak 
bu yine de Mağusa Belediyesi’nin hala daha � ağda�  belediyecilikten uzak olduğu ger� eğini deği� tirmi or.

Bu noktada � ağda�  belediyecilik anlayı� ından ne anla� ıldığını da bir hatırlamak gerekir: “Belediyelerin 
öncelikli görevleri arasında halkı memnun etmek ba� ta gelir. Yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerini 
vermenin yanında, halkın kültürel geli� imine katkı sağlamak, halkın refah i� erisinde ya� aması i� in üzerine 
dü� ecek görevleri yerine getirmek, mekan farkı gözetmeksizin her kesime e� it hizmetler götürmek, � ehrin 
geli� imini mahalleler arasındaki dengeyi koruyacak bi� imde planlamak, trafiği rahatlatacak önlemler almak, 
yeterli sayıda kapalı park alanları a� mak; � ağda�  belediyeciliğin girdileridir. Kentin yollarını, parklarını, 
dinlenme mekanlarını � oğaltan, mahallelere � e� meler a� an ve temizliği ön planda tutan belediyecilik 
hizmetleri, haklı elbe� e memnun edecek geli� melerdir.” (Asaf Varol, 13.11.2008, Günı� ığı Gazetesi, http:/
www.gunisigigazetesi.net/kategori.php?id=1561) 

Çağda�  kentlerdeki geli� im ve belediyecilik anlayı� larını incelediğinizde, `kamusal alan` olgusunun ve 
“kentsel tasarım” değer ve anlayı� ının ön planda geldiğini görebilirsiniz. Bunun yanında � ağda�  belediyecilik 
anlayı� ının doğrudan kent mekanına yansıdığını gördüğünüz belediyelerin, i� lerini mutlaka “stratejik 
planlama anlayı� ı” ile yaptıklarını, ileriye dönük stratejik planları olduğunu, belediyelerinin internet 
sayfalarında bu stratejik yakla� ımları ifade eden misyon, vizyon, ama�  ve hedeflerinin net olarak ifade 
edildiğini gözlemleyebilirsiniz. Bütün bu gözlemleri biraz daha ayrıntı a ta� ıdığınızda ise, kentsel geli� im, 
kültürel ve sanatsal geli� im, sosyal geli� im ve ekonomik geli� imi de i� inde barındıran ve bu bağlamda kent 
geli� imini sürdürülebilir kılmaya yönelik temel stratejik yakla� ımın benimsendiğini; bu temel stratejik 
yakla� ıma ula� mada ise, hem fizi sel hem de sosyal boyutu olan kentsel kamusal alanların tüm planlama 
ve tasarım eylemlerinin odak noktasına yerle� tiğini de örebilirsiniz.
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"Stratejik yönetim bir teknikler yığını değildir. Analitik dü� ünme ve kaynakları eyleme  dönü� türme 
kararlılığıdır."(Peter Drucker)

Örneğin, Mağusa Belediyesi’nin “karde�  � ehir” olarak belirlediği İzmir Belediyesi’nin internet sayfasına 
(http:// ww.izmir.bel.tr) ya da son yıllarda büyük bir atılımla � ağda�  belediyecilik anlamında � ok ileri bir 
düzeye gelen ve bu düzeyi doğrudan kentsel mekanlarına yansıtan Eski� ehir kentinin belediye internet 
sitesine (http:// ww.eskisehirbld.gov.tr) baktığını da, yukarıda ifade etmeye � alı� tığımız yakla� ımları takip 
etmeniz mümkün olacaktı .

Konuyu tekrar Mağusa’ya bağlayacak olursak, Mağusa’nın, özellikle tarihi Suri� inin dı� ında kalan tüm yeni 
yerle� im alanlarının kentsel kamusal alan fakiri olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle Mağusa’da, kentlinin 
bir araya gelip sosyalle� ebileceği, kültürel etkinliklerini ger� ekle� ti ebileceği, karma kullanımlara olanak 
tanıyacak olan bir “yeni kent merkezi” yoktur. Gerek yaya gerek de ta� ıt a� ısından, kentin en önemli 
ula� ım akslarından biri olan Salamis Yolu’nun “kamusal alan” olarak kullanılma potansiyeli, ne yazık ki, yol 
üzerindeki yanlı�  kararlara, kötü kullanımlara, plansız ve “tasarımsız” uygulamalara terk edilmi� ti . Salamis 
yolu üzerinde yaya kullanıcı olarak rahat rahat yürümeniz neredeyse imkansız gibidir. Yaya kaldırımlarının 
geni� liğinin yetersizliği, malzeme ve detay � e� itliliğinden dolayı ortaya � ıkan kaotik yapı ve görsel kirlilik, 
yetersiz sokak mobilyaları ve benzeri sorunlar ayrıntı gibi görünmekle birlikte doğrudan kamusal alan 
kalitesini etkileyen faktörlerdir. Salamis Yolu aksında, bir spor-eğlence alanı olarak el yordamıyla ve par� acı 
yakla� ımlarla geli� mekte olan Lalezar bölgesindeki MAGEM binası ile, yeni a� ılı� ı yapılmı�  olan Mağusa 
Arena kapalı spor merkezi, kendi ba� larına olumlu mimari örnekler olmakla birlikte, kamusal alana katkıları 
ve kentsel doku i� indeki bütünlük ve tanımlılık yaratma özellikleriyle, bu bilin� le tasarlanmadıkları i� in, 
ba� arılı sayılamayacaklardır. Bunun yanında, yanal yerle� im alanlarında alt merkezler olu� amamakta, 
tamamen ara�  trafiğine ayrılmı�  üstelik de � oğu otopark alanı olarak kullanılan sokaklar, yayayı tamamen 
göz ardı etmektedir. Bütün bunlara, bir de halkı bezdiren altyapı � alı� maları eklenince – ki bunların 
uygulama bi� imi de plansız programsız olduğu i� in iyice katlanılmaz oluyor –kent, tamamen � ağda�  kent 
görünümünden uzak, kentsel ya� am kalitesi a� ısından olduk� a olumsuz bir görüntü sergilemektedir.

Bu noktada ge� en gün kızlarım ile olan bir diyaloğumuzdan bahsetmeden ge� emeyeceğim: Büyük kızım 
Çağla, � ok sevdiği bir rock yıldızının doğum gününde Mağusa’da konser vermesini istediğiyle ilgili bana 
ısrarlarda bulunurken, ben kendisine, “konuyu Belediye Ba� kanına aktarırız belki yazın Mağusa Festi aline 
davet edebilirler” diye bir öneri sundum. Her zaman konu� maların i� ine atılma merağı bilinen kü� ük kızım 
Eda’nın buna yorumu ise, bu yazımın i� eriğiyle doğrudan ilgili: “Anne! Belediyenin i� i gücü yok mu? Bütün 
yollar kazılı, daha yolların yapımını biti emediler, bir de konserle mi uğra� acaklar?!!” 

"Bir problemi onu yaratan bilinç ile çözemezsiniz".  (Einstein)

Çözüm? Yönetim anlayı� larında deği� im ve yeniden yapılanma; plana ve planlı geli� ime inan� ; stratejik 
yönetim ve plan anlayı� ı; kurumsalla� ma; kentsel tasarım birimleri, kentsel tasarım rehberleri, kalifi e 
eleman istihd mı…Ayrıntıları kurgulamak gerek… Kentlinin memnuniyeti, ya� am kalitesinin artırılmasıyla
mümkündür… Kaliteli ya� am � evreleri ve bizleri bu tür � evrelere ula� tı acak idari anlayı� lar dileklerimle…
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Kamusal Alanlar Neden Ba� arısız Olur?
(Sayı 18, 26 Aralık 2010) 

Bu sayıdaki yazımızı olumsuzluklardan ders almak üzerine kurguluyoruz. Yazımızı, kamusal alanlarla ilgili pek 
� ok bilgiye ula� abileceğiniz “Project for Public Places – PPS”e ait internet adresindeki (www.pps.org) aynı 
adlı makaleden uyarlayarak hazırladık sizler i� in. Bir sonraki sayımızda da benzer bir yakla� ımla ama bu kez 
olumlular üzerinde devam edeceğiz konuya. William H.Whyte bir keresinde, “İnsanların ilgisini � ekmeyecek 
mekanlar yapmak zordur ancak önemli olan bunun ne sıklıkta yapıldığıdır.” demi� . Bugün pek � ok kamusal 
alan görülüp dokunulmamak i� in yapılmı�  gibi. Düzenli, temiz ve “bo� ”… İnsan yoksa sorun da yok… Ancak 
bizim i� in eğer kamusal bir alan bo� sa, tahrip edilmi� se ya da dı� lanmı�  gruplar tarafından i� gal edilmi� se, 
bu mekanın ya tasarımında ya da yönetimind  bir hata vardır. Ya da belki her ikisi de. Tabi yukarıdaki 
betiml me bizim ya� adığımız ortamlar i� in pek de uygun değil galiba. Bizim kentlerimizde, özellikle de yeni 
geli� en bölgelerde, kamusal alan olmadığı gibi, olan bir ka�  alan da düzenli ve temiz değil. Ne � eli� ki ama... 
Peki genel anlamda baktığımı da, nerede olursa olsun, var olan kamusal alanlarda hangi özellikler o alanları 
“ba� arısız” kılıyor? A� ağıdaki fotoğraf betiml meleriyle, ba� arısız olan kamusal alanların temel sorunlarını 
sizlere aktarmaya � alı� acağız � imdi:

Oturma yerlerinin o lmaması
Pek � ok kamusal alan, oturacak bir yer dahi bulundurmaz. Bu nedenle insanlar kendi hallerinde duruma 
adapte olmak zorunda bırakılırlar. Bazen ya direkt olarak vazge� erler ya da bazen � antaları üzerinde oturmak 
zorunda kalırlar… Oturacak “iyi” yerlerin bulunmaması da e� it derecede önemli bir konudur. Örneğin, iklim 
ve yerine göre, oturma gruplarının güne� te mi gölgede mi olacağı, mekanın ba� arısını büyük öl� üde etkiler. 
İnsanların oyun alanlarına yakın ya da etkinlikleri görebilecekleri � ekilde oturtulmaları da olduk� a önemlidir.

Toplanma Noktalarının o lmaması
Oyun alanları ya da � e� itli, otobüs durağı, büfe, dı� mekan oturma alanları gibi öğelerin bir arada olacağı 
toplanma noktaları da insanların isteyebileceği ya da ihti a�  duyacağı özelliklerdendir. Ba� arılı bir toplanma 
mekanı i� in genellikle “yemek” öğesi kriti  bir önem ta� ır. Barcelona’nın önemli kıyı mekanlarının birinde, 
hem sosyalle� meye hem de bireysel aktivi elere imkan tanıyan oturma alanları bulunurken, yemek öğesi de 
bu aktivi elerin bir par� ası halindedir. Benzer � ekilde Londra’daki i�  merkezlerinin bulunduğu bir bölgede, 
yüksek yapılar arasında olu� turulmu�  olan kamusal alanlar, yemek öğesini doğrudan i� inde barındırır ve iklim 
elverdiği öl� üde hareketli ve sağlıklı toplanma mekanları yaratı .

İ� levsiz Özellikler
Bir mekanı kesecek ya da i� levsel olmaktan � ok görsel olacak özelliklerin tasarlandığı sık� a görülen bir � eydir. 
Barcelona’daki bir kıyı parkında olduğu gibi bu ama� lı tasarlanan bazı elemanlar, herhangi bir aktivi eye 
özendirmekten uzaktırlar  sadece yönlendirme ama� lı ve görsel etki yaratan elemanlardır. Londra’nın pek � ok 
parkında ve meydanında bulunan su elemanlarına benzer bazı kentsel elemanlar ise, � evrelerinde (ve ha� a 
üzerlerinde) � e� itli aktivi elerin ortaya � ıkmasına yardımcı olmaktadır.

Mekanda Araçların Üstünlü� ü
Yaya ge� itlerinin olmaması, caddelerin � ok dar olması ya da kaldırımların bulunmaması da ayrıca sorundur. 
İnsanların sanki bir karayolundaymı�  gibi kar� ıdan kar� ıya ge� mekten korkmaması gerekir. 
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Kar� ıdan kar� ıya ge� mek, Madrid’te olduğu gibi, bekleyerek de olsa, kolay ve rahat olmalıdır. Monaco 
örneğinde olduğu gibi, özellikle sokak mekanlarında yayalar ta� ıtlara üstün konuma gelebilmelidir.

Uygun yerle� tirilmem �  Duraklar
Kimsenin kullanmak istemeyeceği yerlere yerle� tirilm �  otobüs ve tren istasyonları, mekanın ba� arısızlığı 
i� in bir daveti e niteliğindedir. Madrid’deki del SolMeydanında olduğu gibi, hareketli, canlı bir noktaya 
yerle� tirilen duraklar sadece mekanın kalitesini arttırmakl kalmaz, toplu ta� ımanın kullanımını da arttır . 
Kamusal alanların ba� arılı ya da ba� arısız olu� unu etkileyen önemli kriterler i� te bunlar. Tabi bunlar aslında 
� ok “basit”, “ilk akla gelen” ya da “� ok sıradan oldukları i� in” “hi�  akla gelmeyip” � oğu kez “göz ardı edilen” 
özellikler... Unutulmamaları dileğiyle..

Kaynakça
(1) http:// ww.pps.org/articles/ ailedplacefeat
(2) http:// ww.mimdap.org/w/?p=22373 (23 Temmuz 2009)
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Orientalist Ressamlar Gözü ile Ma� usa’da Osmanlı Dönemi 
Saraymeydanı 

 (Sayı 19, 23 Ocak 2011)

"Bu hafta biraz farklı bir sunumla sizlerleyiz. Mağusa’nın -ne acıdır ki- tek meydanı olan Namık Kemal 
meydanını, tarihsel ve sanatsal açıdan ele alan ve belgelere dayanarak betimleyen değerli akademisyen 
arkadaşımız Netice Yıldız, aynı yazı kapsamında, bir yandan da ülkemizdeki müzecilik anlayışına eleştirel bir 
yaklaşımla değiniyor. Kent mekanlarının vazgeçilmez elemanları olan müzelerimizin de anıldığı bu yazıdan, 
Mağusa kentinin tarihine yönelik pek çok bilgi de edineceğinizi düşünüyoruz". Şebnem Ho� kara

Konuk Yazar: Netice ıldız 

Günümüzde surlar i� i eski Mağusa kentinin en önemli tarihi eserlerinin bulunduğu meydanın, her nedense 
ge� mi� te bir sürü olaya tanık olması sonucu ger� ek anlamı ile Saray Meydanı diye isimlendirildiği halde 1953 
yılından itiba en Namık Kemal Meydanı diye isim deği� ti diğini biliyoruz. Bu yazımdaki amacım meydanın 
bugünkü ismini sorgulamaktan � ok Osmanlı dönemi Mağusa kent meydanını, yani Saray Meydanı’nı, 
Orientalist sanat� ılar ve Orientalist kopyacılar gözüyle irdelemek ve bu � er� evede bazı önemli hususlara 
dikkat � ekmekti .

Doğu sahnelerini genellikle 19. Yüzyılın Romantik sanat akımı döneminde fantastik öğelerle betiml yen 
sanat akımına Orientalism, bu sanat� ılara da Orientalistler denir.

Bunlar ge� mi� te resim geleneğinin noksanlığında betimlenem yen ya� am tarzı ya da tarihi � evre hakkında 
bazı ipu� ları i� ermeleri yönleri ile günümüzde Avrupalılardan � ok Orta Doğu ülkelerinde sevilen resimlerdir. 
Sabancı, Ko�  Müzeleri ya da Arap Şeyhlikleri koleksiyonlarının önemli bir bölümünü olu� turan Orientalist 
ressamlar sık sık Avrupa ülkelerinde olduğu kadar İstanbul’da da sergilenmektedir. Lokum kutuları, armağan 
paketleri yanında lokanta duvarlarında kopyalanması da İstanbul’da 20. Yüzyılın yaygın bir modası olur.

Mağusa surlar i� ini yansıtan Louis Fran� ois Cassas (1756-1827)’ın 1799’da yayımlanan seyahatnamesindeki 
“Mağusa’da Cami” ba� lıklı 1785 tarihli gravürü ger� ekte Saray Meydanı’ndaki Medrese binasının önünde 
duran Venedik sütunları ile günümüzde Venedik Sarayı Kapısı’nın hemen arkasında sergilenen Roma 
lahit’ini, sağda cami’inin devasa minaresinin yerden yükselen kaidesi ve sütunlu ve kü� ük kubbeli bir 
yapıyı betiml yen Orientalist tarzdaki resimler arasında ilklerdendir. Orientalistlerin her zaman göstermeyi 
sevdikleri bir grup pe� eli Osmanlı kadını ve geride de erkekler betimlenm � ti . Burada ilgin�  olan Medrese 
binasının revaklı olmasıdır ki ger� ekte bu binanın orijinal � eklinin ta kendisidir. On dokuzuncu yüzyıl sonu 
bir ka�  fotoğraf da bunu kanıtlamaktadır.

Yine bir ba� ka on dokuzuncu yüzyıl Orientalist ressamı olan FrancisArundale (1807 - 1853) “Mağusa 
Cami’i” ba� lıklı yağlıboya tablosunda kent meydanını biraz o günkü hali ile kırık dökük, derme � atma 
yapılar ve moloz ta� lar ile biraz da kendi hayal gücü ile betimle . Resimde kentin mihenk ta� ı olan Cami 
(katedral) ve hemen solunda önünde Venedik sütunlarının durduğu Medrese binası ve ufak yapılar, ön 
cephede ise harabe halinde � atısı olmayan bir bina kalıntısı, ki bu da büyük bir olasılıkla Venedik Sarayı’nı 
betimleme tedir, sağda ise önünde verandası olan bir Türk kahvehanesi ve Rumların kullandığı Aziz George 
kilisesinin kalıntılarını yansıtı . Resimde ön cephede yer alan erkek figürler ise beyaz pilili Rum dizlikleri 
giymektedirler.
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F. Zanne�� tarafından 1854 yılında Venedik Tarihi kitabında yer alan ve ger� ekte Antoine Maria Graziani’nin 
orijinali Latince olan Kıbrıs Sava� ı’nın Tarihi adlı kitabın 1685 tarihli Fransızca � evirisindeki gravürlerden 
esinlenen tarih temalı bir resimde , o yılların Orientalist görü� ü ile betimlenm �  olup, Bragadino’yu 
cezalandırma esnasında Lala Mustafa Pa� a kumandasındaki gü� lü bir Osmanlı ordusu ve komutanlarını 
simgelemi� ti . Burada betimlenen me an Venedik sütunu dı� ında, tamamı ile hayal ürünüdür.

Gelelim bu yazıyı bana yazma gereğini duyuran günümüz Orientalist ressamına. Yukarıda da bahsettiğimi
gibi Doğu ülkelerinde koleksiyoncuların rağbet ettikler Orientalistler gibi, biz de ısmarlama yapılan böyle 
bu tarzda bir resmi yeniden bir fetih müzesi olarak düzenlenen Canbulat Müzesi’ne koyarak bu modadan 
geri kalmadık.

Canbulat Müzesi’nde fetih ile ilgili sahneler  yanında kentin ya� amını canlandırma amacı ile bazı yeni 
öğeler yaptırılıp müzede sergilenmeye konmu� tur. Fetih sırasında kullanılan Osmanlı ordu � adırlarından 
birini yansıtma amacı ile Türk � adırı ile hi�  ili� kisi olmayan Azeri Yörük � adırı, tun�  taklidi olarak yapılan 
aksesuarlar üstündeki Osmanlıca “Kıbrıs’ın fethi 1571” yazısı ya da II. Selim’in bir özlü sözünün yazılı olduğu 
Türk� e levhada yazıların kaligrafik değerinin dü� ük olmasının ötesinde hatalı yazılımları; Osmanlı büyüklerini 
yansıtan portrelerde giysilerin özensizliği ve basitliği ilk bakı� ta göze � arpan garipliklerdir. Ancak burada 
esas sorgulamak istediğim“18. Yüzyılda Mağusa” isimli o günlerin Saray Meydanı’nı yani � imdiki Namık 
Kemal Meydanı’nı yansıtma iddiasında olan Adalet Dada � ev imzalı büyük boyu� a Orientalist tarzdaki 
peyzaj bir resimdir (Resim 1). Son yıllarda KKTC Müzeleri’nde temsili sergileme yöntemi ama� lanarak 
yaptırılan sanatsal değerleri olmayan heykeller ve resimler ile � ağda�  müze bilimi ile bağda� mayan i�  
tasarım yanı sıra, yanlı�  bilgi aktarımı, müzelerimizin tasarımı konusunda sorgulama gerekliliğini ortaya 
� ıkarmı� tı . Özellikle burayı ziyaret eden yabancılar yanında tarih bilinci vermeyi ama� ladığımız kü� ük 
� ocuklara belgelere dayalı olmaktan � ok fantezi ürünü tasarım sonucu ortaya � ıkan bu traji-komik sergileme 
yöntemi ile zaman bilinci ve kültür tarihi nasıl doğru verilebilir ki! Resimde bandabulya revakları önünde 
meyve satan pazarcılar önünde gen�  kıza cilve yapan Osmanlı delikanlısı, kravatlı, modern takım elbiseli 
ya da redingot ve fötr � apkalı erkekler ve yanlarında yürüyen, siyah beyaz � izgili, dar, kolsuz, diz boyundaki 
elbisesi ve süslü � apkası ile bir kadın (Resim2 [detay]), kimi ve hangi zamanın giyim ve ya� am tarzını temsil 
etmektedir? Burada betimlenen Lala Mustafa Pa� a camisi, Medrese, türbe ve bu meydandan görünmesi 
mümkün olmayan Akkule Kapısı’nın serpme bir � ekilde sağa sola yerle� tirile ek simgesel ifadelerinin 
yapılmaya � alı� ıldığını, perspekti en yoksun ve ger� ek öl� eği yansıtmadığını izleyici nereden bilebilecek! 
Bu resim, müze gibi bir kamu mekanına asılırken ge� mi� in kimliğini yansıtan bir kent meydanını doğru 
yansıtıp ansıtmadığı dü� ünülseydi burada yerini alır mıydı?

Böylesi bir müzeye tarihi değeri olan eserler dururken fantastik imgeler ile yapılan bir resim veya diğer 
aksesuarların Yüksek Anıtlar Kurulu süzgecinden ge� irilmesi gerekmez mi?

Kısacası, ge� mi� te peyzaj resim sanatının olmadığı bir ülke olmamızdan dolayı eski dönemler ya da 
kent meydanı resimlerle yansıtıla aksa ve bu da Orientalist, Neo-klasik ya da İzlenimci ressamların 
eserleri olacaksa, bu konudaki olanaklar taranır, en azından o yılların veya yakın ge� mi� teki sanat� ıların 
resimlerinin ger� ekleri galerilerden veya koleksiyonculardan satın veya ödün�  alma yoluyla temin edilir 
veya en azından reprodüksiyonları kopya olduğu belirtilmek � artıyla yapılabilirdi. Artık olduk� a yetenekli 
ressamları, fotoğraf sanat� ıları, konu ile ilgili bilgi ile donanmı�  sanat tarih� ileri, mimar ve i� mimarları ile 
üniversiteleri olan bir ülkenin müzeciliğinin de daha farklı boyutlarda olması gerektiği dü� üncesindeyim. 
“Bu kent hepimizindir” dü� üncesi ile Mağusa Surlari� i’nin tek müzesi hakkındaki görü� lerimi bu konulara 
hayatını adamı�  bir akademisyen ve vatanda�  olarak duyduğum endi� e ve sorumluluk duyguları ile bu 
gazete sütununda okunması umuduyla yazmayı yeğledim.
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Kamusal Alanlar Neden Ba� arılı Olur? ….Ve Son!
(Sayı 20, 13 Şubat 2011) 

"Bu son yazımız… Mekanperest’in bundan önceki sayılarında, kent dokuları ve kentsel-kamusal mekanlarla ilgili, 
olumlu-olumsuz örnekler üzerinden tam 19 ayrı yazı paylaştık sizlerle… Ama bu son! Buradaki son! Bu ve benzeri 
konulardaki yazılarımızı ve görüşlerimizi başka platformlarda, başka biçimlerde sizlerle paylaşmaya devam 
edeceğiz tabi ki… Son yazımızı, bundan iki sayı önceki “Kamusal Alanlar Neden Başarısız Olur?” temasını ters 
çevirerek, olumluluklar üzerinden tamamlamak istiyoruz. Bu amaçla yazımızı yine, kamusal alanlarla ilgili pek 
çok bilgiye ulaşabileceğiniz “Project for Public Places – PPS”e ait internet adresindeki (www.pps.org) aynı adlı 
makaleden uyarlayarak arkadaşımız Elda İstillozlu’nun da katkılarıyla hazırladık sizler için". Şebnem Ho� kara

Konuk Yazar: Elda İstill zlu

Büyük kamusal mekanlar, kutlamaların yapıldığı, sosyal ve ekonomik alı� veri� lerin yer aldığı, arkada� ların 
birbirlerine rastladığı ve kültürlerin karı� ımının olduğu yerlerdir. Onlar, bizim birbirimizle ve kamuyla etkile� im i� inde 
olabildiğimiz, kamu kurumlarının (kütüphaneler, eğitim ve dinlenme yeri, mahalle okulları) “ön balkonu”durlar. Bu 
mekanlar iyi i� leyebiliyorlarsa, bizlere kamusal ya� amlarımız i� in bir sahne olarak hizmet verebilirler.

Peki bazı mekanlar ba� arılıyken, bazılarını ba� arısız yapan nedir?
Dünyadaki binlerce kamusal alanın değerlendirilmesi sonucunda, PPS, ba� arılı olan kamusal alanların dört 
tane temel anahtar özelliğinin olduğunu ortaya koydu: ula� ılabilirdirler, insanlar buralarda � e� itli aktivi elerle 
me� guldür, mekan konforludur ve iyi bir görünüme/imaja sahipti , ve son olarak, insanların birbirleriyle 
bulu� masını sağlayan sosyal mekanlardır. PPS, tüm bu özellikleriyle herhangi bir mekanı “iyi” ya da “kötü” olarak 
yargılamada kullanılmak üzere bir ara�  olarak a� ağıda sunulan “Mekan Şeması”nı geli� ti di.

Dü� ünün ki � emanın ortasındaki daire sizin bildiğiniz belirli bir mekan: bir sokağın kö� esi, bir oyun alanı, bir 
binanın dı� ındaki bir alan. Mekanı kırmızı dairedeki dört kritere dayanarak değerlendirebilirsiniz. Bu ana 
kriterlerin bir dı� ındaki halkada, mekanı sezgisel veya nitel yönden yargılayacak bir dizi değerler vardır; sonraki 
halka ise, istati tikl  veya ara� tırm yla öl� ülebilen nicel değerleri göstermektedir.

Yazımızın bundan sonraki bölümünde, bu dört temel özelliğin ayrıntılarını  örneklendirerek sunmak isti oruz sizlere: 

PPS Kaynak: http://www.pps.org/articles/grplacefeat
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Ula� ım ve Ba� lantıla
Bir mekanın ula� ılabilirliğini, � evresindekilerle olan hem görsel hem de fizi sel bağlantılarıyla yargılayabilirsiniz. 
Ba� arılı bir kamusal mekana gitmek ve i� inden ge� mek kolaydır; hem uzaktan hem yakından görülebilir. 
Mekanın kenarları da önemlidir: Mesela, bir sıra dükkanın bulunduğu bir sokakta yürümek bir bo�  duvar 
boyunca veya bo�  bir arsada yürümekten daha ilgin�  ve genellikle daha güvenlidir. Ula� ılabilir mekanlar 
yüksek park yeri kapasitesine sahip olurlar ve en iyi � ekilde toplu ta� ıma uygundurlar. 

Ula� ım ve Bağlantıları G zönünde Bulunduran Sorular:

•Mekanı uzaktan görebiliyor musunuz? İ� erisi dı� arıdan görülebiliyor mu?
•Mekan ile kom� u binalar arasında iyi bir bağlantı var mı? Yoksa bo�  duvarlarla mı � evrili? Kom� u binaların 
kullanıcıları mekanı kullanıyorlar mı?
•İnsanlar kolayca bu mekana yürüyebiliyorlar mı? Örneğin, buraya gelebilmek i� in ge� en arabaların arasından 
atılmak orundalar mı? 
•Kaldırımlar kom� u alanlardan buraya yönlendiriyor mu?
•Mekan, özel ihti a� ları olan insanlar i� in de � alı� ıyor mu?
•Mekandan ge� en yollar ve pati alar insanları ger� ekten gitmek istedikleri yere götürüyorlar mı? 
•İnsanlar bu mekana ula� abilmek i� in � e� itli ula� ım se� eneklerini –otobüs, tren, araba, bisiklet vs.- 
kullanabiliyorlar mı?
•Transit yolcu indirme durakları, kütüphaneler, postaneler, park giri� leri vs. gibi mekan i� inde yer alan, 
gidilecek yerlerin yakınına uygun olarak yerle� tirildi mi

Konfor ve Görünü�  (İmaj)
Bir mekanın rahatlığı ve kendini iyi sunması – iyi bir görünü� e sahip olması- onun ba� arısı i� in anahtardır. 
Konfor, güvenlikle, temizlikle ve oturulabilecek yerlerin mevcut olmasıyla ilgili algıları kapsar. Ne yazık ki 
� oğu kez, insanlara oturma se� eneğinin verilmesinin önemi azımsanır. Özellikle kadınlar konfor ve görünü� ü 
yargılamada iyidirler, � ünkü kullandıkları kamusal alanlarla ilgili ayırım yapmaya daha meyillidirler.

Konfor ve Görünü� ü Göz önünde Bulunduran Sorular:
•Mekan iyi bir ilk ilk izlenim yaratı or mu?
•Mekanda erkeklerden � ok kadınlar mı var?
•Yeterince oturma yeri var mı? Oturulacak yerler uygun olarak yerle� tirilm �  mi? İnsanların güne� te veya 
gölgede oturma yeri se� enekleri var mı?
•Alanlar temiz ve � öplerden arınmı�  mı? Bakımından kim sorumlu? Ne yapıyorlar? Ne zaman?
•Alanda güvende hissediliyor mu? Hazır bulunan bir güvenlik var mı? Eğer varsa, bu insanlar ne yapıyor? Ne 
zaman görevde oluyorlar?
•İnsanlar fotoğraf � ekiyor mu? Bir� ok fotoğraf imkanı bulunuyor mu? 
•Ara� lar insanların mekanı kullanmasına hükmediyor mu, ya da mekana kolayca gelmelerini engelliyor mu? 

Florence/ Italya Istanbul/ Türkiye
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Kullanımlar ve Etkinlikler
Etkinlikler bir mekanın temel yapı ta� larıdır. Mekanda yapılacak bir � eylerin olması insanların buraya 
gelmelerini ve geri dönmelerini sağlar. Eğer yapılacak bir � ey yoksa, mekan bo�  olacaktır ve bu genellikle 
bir � eylerin yanlı�  olduğu anlamına gelir.

Bir mekanın kullanımlarını ve etkinliklerini değerlendirmede unutulmaması gereken temel ilkeler:

•İnsanların katılmasına � sat veren ne kadar � ok etkinlik yapılırsa o kadar iyidir.
•Kadınlar ve erkekler arasında iyi bir denge vardır. (Kadınlar kullandıkları alanlarla ilgili daha belirleyicidirler.) 
•Mekanı deği� ik ya� larda insanlar kullanırlar. (Emekli insanlar ve kü� ük � ocukları olan insanlar gün i� inde 
ba� kaları � alı� ırken bir mekan kullanabilirler.)
•Mekan gün boyunca kullanılır.
•Bir mekanın hem tek hem de gruplar halinde olan insanlar tarafından kullanılması sadece tek ba� ına olan 
insanların kullanmasından daha iyidir, � ünkü bu burada insanların arkada� larıyla oturabilecekleri alanların 
olduğu, daha � ok sosyalle� menin ve eğlencenin olduğu anlamına gelir.
•Bir mekanın üst düzey ba� arısı onun ne kadar iyi yönetildiğidi . 
Kullanımları ve Etkinlikleri Göz önünde Bulunduran Sorular:
•İnsanlar mekanı kullanıyorlar mı yoksa mekan bo�  mu?
•Deği� ik ya� larda insanlar tarafından ullanılıyor mu?
•İnsanlar gruplar halinde mi?
•Ka�  tane deği� ik türde etkinlik ger� ekle� tirili or- insanlar yürüyorlar, yiyorlar, basketbol, satran�  
oynuyorlar, dinleniyorlar, okuyorlar? 
•Mekanın hangi bölümleri kullanılıyor ve hangileri kullanılmıyor? 
•Yapılacak bir � eyler i� in se� enekler var mı?
•Var olan bir yönetim ar mı, ya da mekandan sorumlu herhangi biri tanımlanabilir mi?

Sosyallik
Bu, mekanın ba� arması zor olan bir niteliğidir, ama bir kez kazanıldığında kolayca tanınan bir özellik 
haline gelir. İnsanlar arkada� larını gördüğünde, kom� ularıyla kar� ıla� ıp merhabala� tığında, ve yabancılarla 
etkile� imde rahat hissettiklerinde daha gü� lü bir yer duygusu veya kendi toplumlarına kar� ı bağlılık 
hissetme eğiliminde olurlar- ve bu, mekanda � e� itli sosyal etkinlere te� vik eder. 

Sosyalliği Gözönünde bulunduran Sorular:

•Bu mekan arkada� larınla bulu� mak istediğin mekan mı? Ba� kaları arkada� larıyla burada bulu� uyor mu 
yoksa kar� ıla� ıyor mu?
•İnsanlar gruplar halinde mi? Birbirleriyle konu� uyorlar mı?

 Roma/ italya                                                    Venedik/ Italya
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•İnsanlar birbirlerini yüzlerinden tanıyor gibi mi görünüyorlar yoksa isimlerinden mi?
•İnsanlar arkada� ları ve akrabalarını mekanı görmek i� in mi getiri orlar yoksa mekanın sadece tek bir 
özelliğini mi övüyorlar?
•İnsanlar gülümsüyor mu? İnsanlar birbirleriyle göz teması kuruyor mu?
•İnsanlar bu mekanı düzenli olarak ve tercihen mi kullanıyorlar?
•Deği� ik ya� larda ve genellikle toplumu yansıtan gruplar var mı?
•İnsanlar yerde � öp gördüğünde topluyorlar mı?

Son Söz
Umarız bu kriterler ve sorular sizler i� in bir ı� ık tutar. Umarız, birer kullanıcı, tasarımcı, yönetici, ve/veya 
plan yapıcı olarak her biriniz bu listelerden günün birinde bir � ekilde yararlanırsınız.

Mekanınız güzel olsun… 

Çeviri ve resimler: Elda İstill zlu

Kaynakça
http:// ww.pps.org/articles grplacefeat/ (“What Makes a Successful Place?”)
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Kibritçi Kız Masalının Ça� da�  Bir Mimara Dü� ündürdükleri
Yonca Hürol

(Sayı 15, 23 Ekim 2010) 

Çocukken mi okudum, birisi mi anla��  yoksa filmini falan mı seyretti hi�  hatırlamı orum ama Kibrit� i Kız masalı 
denince aklıma ilk gelen � ey � ok soğuk ve karlı bir noel gecesinde bir ekmek alabilmek i� in ümitsizce kibrit satmaya 
� alı� an yoksul bir kız � ocuğunun (sekiz – dokuz ya� larında olmalı) bacasından duman tüten bir evin ı� ıklı penceresinden 
i� eriye kimse görmeksizin bakı� ı ve i� eriden gelen müziği ve ahenkli insan seslerini dinleyi� idir. Daha sonra soğuğa 
daha fazla dayanamayıp kibritlerini, önce birer iki� er sonra be� er onar yakmaya ba� layacak ve aynı gecenin sabahı o 
pencerenin önünde ölü bulunacaktı .

Öncelikle bir Andersen masalı olan bu masalın konusunun � ağda�  bir ken� e değil 19. yüzyılda köylerden gö�  etmi�  olan 
iş ilerin odaklanmaya ba� ladığı Avrupa kentlerinden birinde ge� iyor olduğunu dü� ünüyorum. Kü� ük kız i� yerinden 
dönen eri� kinlere kibrit satabilmek i� in varsıl ailelerin ya� adığı, bizim bakı�  a� ımıza göre tarihi evlerin bulunduğu 
bir mahalleye gelmi� ti . Kente gö�  ve kent yoksulluğu henüz yeni olduğu i� in pek � ok günümüz kentlisinin aksine 
hırsızlık ya da can güvenliği gibi sorunları olmayan bu varsıllara ait mahallede yabancıların binalara yakla� masını 
engelleyecek güvenlik tedbirleri yoktur. Kibrit� i kız eğer günümüzde ya� amı�  olsaydı ne demir parmaklıklı villalara, 
ne kapısında güvenlikten sorumlu kapıcıların beklediği apartmanlara, ne de � evresi dikenli tellerle � evrili sitelere 
yakla� abilecekti. Büyük bir olasılıkla gündüz gözüyle kent merkezinde ya da büyük bir süpermarketin yakınında, 
kibrit değil � akmak, ha� a belki de sigara i� enler azaldığı i� in kağıt mendil falan satmayı tercih edecekti

Böylesine yaygın ve derin bir yoksulluğun � ok � ükür ge� mi� te kaldığını dü� ünebilirsiniz ama maalesef bu doğru 
değildir. Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da hızla artmaktadır kent yoksulluğu. Kahvehanelerde i�  bekleyen 
erkekler, sokaklarda � ar� af, masa örtüsü vs satan kadınlar ve süpermarketlerin önünde dilenen � ocuklar artık bizde 
de var. Ankara’yı dü� ündüğümde aklıma hemen kent merkezinde her yere tezgah a� mı�  � oluk � ocuk ve onların 
zabıtadan örgütlü ka� ı�  mekanizmaları geliyor. Bir ıslık duyuyorsunuz ve bir anda yer yarılıyor ve i� ine giriveriyor 
bu � ocuklar. Nereye gittik rini her � ey gözünüzün önünde olup bitmesine rağmen siz bile göremiyorsunuz. Los 
Angeles’ı dü� ündüğümde derinlemesine yoksul Hispanik mahallelerinin ortasına yapılmı�  gökdelenlerle � evrili bir 
kent meydanına kötü giysili Hispaniklerin sokulmayı� ı geliyor aklıma. Özellikle meydan ile yoksul mahalleler arasındaki 
ge� i� lerin kontrol edilebileceği � ekilde tasarlanmı�  bu meydanlar ve � evrelerindeki tüm yapılar. Üstelik de söz konusu 
gökdelenler yerel kültürü ifade etmek adına Hispanik motifler  kaplı iken oluyor bütün bunlar (Parson, 1993).

Afrika’ya, Hindistan’a, hele hele de sava� tan yeni yeni � ıkıyormu�  gibi görünen Irak’a, Afganistan’a hi�  gitmeyelim. 
Oralarda nüfusun büyük � oğunluğu yoksul olduğu i� in dilenmek ya da bir � eyler satmak i� in gidebilecekleri yer 

 Kaynak:http://southasiainvestor.blogspot. 
com201007deprivation-index-indians-worse- off.html
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falan da pek yok bu insanların. Kent yoksulluğu oranının %99 olduğu kentler mevcut dünyada. Herkesin i� siz 
olduğu ve paranın nereden geldiği hi�  belli olmadığı i� in insanların büyücülükten medet umduğu kentler mevcut. 
İnsanların organlarını ya da � ocuklarını satarak ge� indiği ve ha� a cadı olup da uğursuzluk geti diği gerek� esi ile 
� ocuklarını sokağa atacak kadar insanların topyekün aklını oynattığı entler de mevcut (Davis, 2007).

Demeye � alı� tığım � u ki, potansiyel kibrit� i kızlar günümüzde de var ve i� leri masaldaki kızdan daha kolay değil. 
Galiba biz onları yeni endüstrile� meye ba� lamı�  kentlerdekine oranla daha az görebiliyoruz. Kimi zaman güvenlik 
nedeni ile, kimi zaman görsel kirlilik olu� turdukları gerek� esi ile uzakla� tırıldıkları i� in, kimi durumlarda da kenti  
uzak semtlerinde ya� amaya zorlanmı�  oldukları i� in merkezde olmaya son derece ihti a� ları olmasına rağmen 
görülebilecekleri yerlere yakla� amıyorlar. Büyük kentlerde pek � ok evsiz yoksulun kent merkezlerinde ya� ıyor 
olmasının nedeni de bu zaten.

Olayın yoksulluk boyutunu bir kenara bırakıp kibrit� i kıza ve onun önünde durup da i� eriye baktığı pencereye ve 
o eve geri dönmek isti orum. Çünkü sadece kibrit� i kız ve evin dı�  mekanı değil, o evin kendisinin de bir mimara 
dü� ündürmesi gereken pek � ok � ey var. Kibrit� i kızın gözünden bakıldığında ne kadar ho�  ve ideal bir ev gibi gelir 
o ı� ıklı pencereden i� erisi görülen ev. Ama bir an i� in kibrit� i kızın bu gece sizin evinizin penceresinden i� eriye 
bakacağını hayal edelim. Ne dersiniz, o kadar da masalsı bir huzur olacak mı bu gece evinizde? Kim bilir ev dağınık 
ve pisti , ampüllerden biri yanmı� tı , herkes birbirine surat asmaktadır ve kim bilir yüksek sesli bir tar� � ma bile 
ya� anmakta olabilir kimi aile fertleri arasında. Kibrit� i kız büyük bir olasılıkla pek de öyle bir noel ağacının etrafın  
toplanıp � arkılar söyleyen, birbirine gülümseyen ve sürekli olarak birbirine sarılan insanlar göremeyecektir sizin 
evinizde. Eviniz de zaten kibrit� i kız masalındaki gibi bacasından duman tüten, iki katlı, kırma � atılı, kemerli, geni�  
pencereli, ta�  bir ev de değildir. Ya dı�  cephe boya isti ordur, ya pencere – kapı doğramaları eskimi� ti , ya duvardaki 
kaplama tuğlalar dökülmü� tür, ya evin giri� i kirlidir, ya da dı� arıdaki � öp kokuyordur falan...

Diyeceğim � u ki, huzursuzluğun ve yapılması gereken temizlik gibi i� lerin önemi yok. Kibrit� i kız masalındaki gibi 
huzurlu bir ev olsa olsa masallarda olur zaten. Hayatın devinimi ilkesi bile öylesi bir huzura aykırıdır aslında. Az 
veya � ok deği� ime hepimizin ihti acı vardır ve deği� im de maceralı ve az da olsa tekinsiz i� lere atılmadan olmaz. 
Bu da � evremizdeki diğer insanların ho� una gitmediği i� in az da olsa her zaman huzur bozulur ve bozulacak da...

Ama evinizi sevmeniz söz konusu olduğunda bakı�  a� ımız anında deği� ecekti . Bir yolunu bulup sevmelisiniz 
evinizi ve � evrenizde ho� landığınız objeler olmalı ki, eviniz kaleniz olabilsin. Deği� im gereksiniminin neden olduğu 
endi� e ve huzursuzlukla ba� edebilmek i� in bu güce ihti acınız olacaktı . Ama öyle sizi olduğunuzdan daha gü� lü 
göstererek ya da modaya uyarak prestijinizi artı acak objelerden değil, bütün samimiyetinizl  ho� unuza giden 
bir evden ve objelerden bahsediyorum. Örneğin bir arkada� ım tüketim toplumunun üyesi olmamaya o kadar 
kararlıydı ki, evinde sadece kendisine verilen, hediye edilen ya da tesadüfen hayatına girmi�  e� ya ve objeler 
arasından se� tikleri vardı. Bu objeler arasındaki nerede ise tesadüfi uyum ve sahiplerinin toplumsal kimliğine 
uygunlukları arkada� ımın evinde huzur duymasını sağlıyordu. İ� te kibrit� i kızın penceresinden i� eri baktığı evdeki 
huzur da olsa olsa böylesi bir huzur olabilir. Yani sadece evin mimarisinden ve i� indeki objelerin ki� iselliğinden 
kaynaklanan bir huzurdan bahsediyoruz. Yoksa ya� amın ya da ailenin huzurundan değil.

Kibrit� i kız masalına mimar gözü ile bakıldığında a� ıklığa kavu� abilecek mimariye dair bu ger� ek, ya� amın 
ilerici huzursuzluğu ile mimarinin ve � evremizdeki diğer objelerin verdiği huzur arasında � ok temel ve birbirini 
dengeleyen bir � eli� kinin var olduğu � eklinde ifade edilebilir.

Kaynakça
(1) Davis, M., (2007) Gecekondu Gezegeni. (Planet of Slums) Çev: G.Koca. İstanbul: Metis ayınları.
(2) Parson, D., (1993) “The Search for a Centre: The Recomposition of Race, Class and Space in Los Angeles.” Internationa  
Journal of Urban and Regional Research. 17(3).
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İyi Görünmek Ne Demektir
Yonca Hürol

(Sayı 16, 21 Kasım 2010)

İyi görünmenin önemini herkes bilir. Bu hem diğer insanlara duyulan saygının bir göstergesidir hem de kendi 
saygınlığımızın ve ba� kalarından farklılığımızın bir ifadesidir. Temiz ve iyi giyinmek, iyi görünmek dendiğinde ilk 
akla gelen özellikler arasında sayılabilir. İnsanların giysilerine bakarak onların saygınlık gereksinimi ve farklı olmak 
istekleri hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Farklı olanın görünümü de farklıdır ve her görünümün � iddeti kadar bir 
de tesir gücü vardır. Bir siyasi eylem, örneğin bir yürüyü�  i� inde etkili olan birey ve grupları giysilerine bakarak ayırt 
edebilirsiniz. Tabii her otantik örünümün taklitlerinin kısa zamanda türediği de bilinen bir ger� ekti . 

Kimlik de görünü� le ilgili bir � eydir. Bunu hayvanlar bile bilir. Ge� enlerde televizyonlarda boy boy gösterilen 
tekmelenerek öldürülen kedi katilinin görünü� üne aldanmı� tır mesela. Hem genetik hafı asına hem de tüm 
ya� am deneyimine dayanarak hayvan sevmeyen insanların gözünden uzak olmanın yeterli olacağını dü� ünmü�  
ve yanılmı� tı . Oysa kar� ısındaki insan görünümüne sahip mahluk � ağlar boyunca kedilerin tanıdığı insanlardan 
farklı olduğundan kendisinden kat kat zayıf rakibini adım adım izlemi�  ve sadist� e öldürmü� tür.    

Toplum i� inde belki de bu gibi durumlar yüzünden görünü�  hakkında iki farklı ve i� i� e ge� mi�  dü� ünce vardır. 
Hem görünü� e aldanmamak gerektiği söylenir hem de görünü� ün ne kadar önemli olduğu pekala bilinir. Ha� a 
görünü� ün obje ya da ki� inin a� kınlık seviyesini, yani türde� lerinin ötesine ge� me seviyesini, gösterdiğini iddia 
eden dü� ünürler de vardır. (Badiou, 2009.b)

İ� inde ya� adığımız binaların mimarisi de insanlara ait görünümün bir par� asıdır. Tıpkı giyinmek gibi mimari aracığı 
ile de saygınlık ve farklılıklarını ifade eder insanlar. Örneğin ofis binalarının i� lerindeki � irketin ekonomik gücünü 
yansıttığ dü� ünülür. Aynı � ey konutlar i� in de söylenebilir. Konutların da görünü� üne bakarak i� inde ya� ayanın 
ekonomik gücünü kesti diğimizi dü� ünürüz. Büyüklük ve gücü ifade eden sembollerin dı� ında elit bir zevkin ifadesi 
de hem farklılığı hem de ekonomik gücü yansıtı . Elit bir zevkin sahibi olmak pahalı bir � eydir. Sırf giysileri ve evinin 
görünü� ü aracılığı ile gü� lü görünebilmek uğruna yarı a�  yarı tok gezen pek � ok insan vardır. Bu ya bir savunma 
psikolojisidir ya da kapasitesinin doyurabileceğinin üzerindeki bir i� tahın sonucudur. 

Mimarlık i� in de görünüm ba� lıca önemli ve a� kınlık düzeyini gösteren bir özellik olarak kabul edildiği i� in sahte 
görünümlerin ayırt edilmesi mimarlar i� in olduk� a önemlidir. Pek � ok mimar i� te bu yüzden mü� terisi “Ben evimin 
önünde kolonat olmasını isti orum,” ya da “Evimin bir � ato gibi görünmesini isti orum” dediğinde iti az eder. 
Ona göre bu durum görmemi� liğin bir ifadesidir ve eğer iki yüzyıl önce ya� amı�  aristokratlar kadar gü� lü değilse 
mü� terisi bir tür yalancılıktı .   

Kaynak: httpwww.ronsaari.coms
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Bu noktada pek � ok soru geliveriyor akla hemen. 

Nereden ge� er görünü� ün önemi ve önemsizliğine dair bu iki zıt tavrı birbirinden ayıran � izgi? 

Neye göre öl� ebiliriz kendi görünümümüzün ve i� inde ya� adığımız binaların görünümünün ger� ekten 
anlamlı olup olmadığını? Bir diğer deyi� le hangi görünümler ger� ekten a� kındır? Hangileri değildir? 

Ba� kalarının görünümünün otantik olup olmadığını anlamanın bir olu var mıdır? 

İ� inde ya� adığımız imajlar dünyasında ve insanların her tür imajı � ıkar elde etmek i� in ve samimiyetsizce 
kullandığı, satın aldığı günümüzde görünü�  konusunda öl� ülü ve bilin� li olabilmek pek de kolay bir � ey değil. 
“Ne zararı var, benim param değil mi istediğim gibi harcar istediğim görünü� e girerim?” diyebilirsiniz. Ama 
görünü�  ile ger� ek arasındaki ili� ki, giysiler ve i� inde ya� anılan mekanlar söz konusu olduğunda insanın 
zihni becerileri üzerinde etkili olabilmektedir. Farklılık dü� üncesine odaklanmı�  insanlar � evrelerindeki 
süreklilikleri okumayı beceremezler. Kapı�  kapı�  yemek yenilen bir sofradaymış asına sevgisizce davranırlar. 
Kendilerine uygun olanı kü� ümseyip toplum i� erisinde ge� erli ya da moda olan zevklere yöneldikleri i� in 
e� yalarıyla ve i� inde ya� adıkları mekanlarla uyum i� inde hissedemezler. Bu yüzden kendi e� yaları onları 
sürekli irite eder. Kendi evlerinde bile dinlenemezler. Üstelik sürekli takip etmelidirler hangi görünümlerin 
reva� ta olduğunu ve güncelle� tirmelidirler örünümlerini. Bir diğer deyi� le e� yaya hizmet etmelidirler.   

    İnsan dü� üncesinin gelebileceği dü� ünülen en üst seviye ba� kalarını da gözeten bir etik varolu� a ai�� . 
(Badiou, 2009.a) Bu seviyenin bir altında insanın kendisini ger� ekle� tirmesinin, yani kendisini potansiyelleri 
doğrultusunda en üst seviyede geli� tirmesinin, � ok önemli olduğu hümanist dü� ünce yer alır. İnsanın 
� evresindeki ba� ka insanlarla maddi rekabet halinde olması pek de geli� mi�  bir insanlık durumu olarak 
kabul edilmez. (Maslow’un piramidi) Bu durumda görünü� ün ba� kalarını ezmeden, en azından sadece 
kendi potansiyelleri doğrultusunda kurgulanması insanın geli� mi� lik düzeyinin önemli bir göstergesi olarak 
sayılabilir. 

Bir diğer deyi� le, görünü� ün farklılığı özgünlük i� in ön ko� ul olsa bile görünü� ün samimiyeti onun � evresi 
ile süreklilikleri incelenerek anla� ılabilir.  Bu görünü�  ile ki� inin kendi potansiyelleri arasında süreklilik var 
mıdır? Yine bu görünü�  ile aynı sosyal � evre i� indeki diğer insanların durumu arasında süreklilik yani uyum 
var mıdır? 

Bu görünü�  ile politik ortam arasında süreklilik var mıdır? Yani sava�  varken ya da insanlar ayrımcılığa tabi 
tutulurken güllük gülistanlık bir ortamdaymı�  gibi mi görünmektedir birileri? Ya da demokratik bir rejim 
i� indeyken daha sınırlayıcı rejimlerin görünümlerine mi özenmektedir? 

Farklılık ancak kendine özgü bir uyum ile birlikte ger� ekle� tiğinde özgündür. Sadece farklılığı elde etmek 
kolaydır. Bir zamanlar bir öğretmenim “Çocuklar ilgin�  olmak hi�  de zor bir � ey değil. Niye bu kadar 
uğra� ıyorsunuz ki? Bağlayın poponuza bir pembe kurdele ve dola� ın bir � u koridorda yeter” demi� ti.
Ger� ekten de farklılık bağlamın ihti acı olan yeniliği geti diği sürece kabul görür ve etkili olabilir. Yoksa 
sadece bir tuhaflık dü eyinde kalacaktı . 

İ� te bu yüzden mimarlığın en önemli prensiplerinden biri uyumdur. Bunun dı� ında mimarinin � evresi ile o 
veya bu � ekilde ili� ki kurmasını öngeren pek � ok daha ba� ka prensip de vardır. Farklılıksa zorunlu olmakla 
birlikte tasarımın doğasında olan ve kendiliğinden olu� an bir durum olarak kabul edilir. Mimarların i� i 
� evreleri ile sürekliliği olan farklılıklar yaratmaktı . Bayağılık ve görgüsüzlükten sürekliliği sağlayan mesleki 
prensipler yolu ile uzakla� ırlar. 

İ� te toplumdaki görünü� e aldanmamak ile görünü� ün önemini kavramak zıt dü� ünceleri de farklılığın 
sürekliliğe olan ihti acından yola � ıkarak a� ıklanabilir. Çevresi ile sürekliliği olmayan farklılığa aldanmamak 
gerekir. Bulunduğu � evre i� inde var olan bir gereksinimden dolayı ortaya � ıkmı�  bir farklılık değildir o. 
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Bir bayağılık ya da görmemi� likten öte bir� ey de değildir. Öte yandan da � evresi ile sürekliliği olan bir 
farklılığı � ok ciddiye almak gerekir. Çünkü o bir gereksinime cevap vermektedir ve ba� kaları tarafından da 
benimsenmesi ve ha� a bir devrim yaratması bile mümkündür. 

Kaynakça
(1) Badiou, Alain (2009.a [1982]) Theory of the Subject. Trans. and with an introduction by Bruno Bosteels. New York: 
Continuum.
(2) Badiou, Alain (2009.b [2006]) Logics of Worlds. Trans: Alberto Toscano. New York: Continuum
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Yoksa Herkes mi Mimar?
Yonca Hürol

(Sayı 17, 12 Aralık 2010)

Zeki köylüler, modern dünyanın ayrılmaz bir par� ası olan profesyonelleri sık sık dü� ünceye sevk ederler. Bu gibi 
dü� ünceler pek � ok profesyonele i� in i� inden � ıkılmaz sa� malıklar gibi geldiğinden gen�  profesyonel adaylarına 
genellikle onları göz ardı etmeleri tavsiye edilir. Ben de zamanında kafamı gereksiz � eylerle karı� tırmama  adına 
pek � ok bu gibi ‘karma� ık’ dü� ünceyi göz ardı etmi� tim. Bugün ise, yani elli ya� ımı a� tı tan sonra, bu dü� üncelere 
neden olan olayları bir bir hatırlam yı ve neden oldukları dü� ünceleri � özümlemeyi tercih ediyorum. Çünkü 
farklı dünyalara ait insanları anlamanın ve dahil edici olmanın hem ki� isel hem de toplumsal nedenlerle ne kadar 
önemli olduğunu artık � ok iyi biliyorum. Bir diğer deyi� le, bunu ge�  de olsa anlayacak kadar � anslı idim. 

Bugün sizlere mimarlık eğitimine henüz yeni ba� ladığım yıllarda kar� ıla� tığım ve beni hala derin dü� üncelere 
sevk eden zeki bir Anadolu köylüsü olan Ay� e Teyze’ye dair ve doğrudan doğruya mimarlık mesleği ile ilgili 
bir anımı anlatacağım. Yıl 1979 ya da 80 olmalı. Benim ve teyzemin aileleri birlikte otobüsle Ku� adası’na 
tatile gidiyoruz. Ben teyzemin kızı ile en önde � oför mahalinin hemen arkasında oturuyorum. Annem 
hemen arkamızda, neden bilmem, az önce size sözünü ettiği köylü Ay� e Teyze ile birlikte oturuyor. 
Ankara ile Ku� adası arası nerede ise 12 saatlik bir yol, konu� uyorlar doğal olarak. Ay� e Teyze’nin ilgisini ben 
� ekiyorum. Olağan, � ünkü hem sa� larım uzun, hem blue-jean pantolon giyiyorum, hem ikide birde sigara 
i� iyorum, henüz bırakmamı� ım. O zaman her yerde, otobüste, sını� a, istediğimiz kadar sigara i� ebilirdik. 
Ne yapsın Ay� e Teyze ? Onun tanıdığı kızlar sigara i� mez, pantolon giymez, erkeklerse sa�  uzatmaz. Birlikte 
seyahat ettiğimizi an yınca dayanamayıp anneme bir sürü sorular soruyor:

- Bu delikanlının sa� ları niye uzun?
- O erkek değil, kız.
- O zaman niye pantol giyer, niye sigara i� er?

Anadoludaki iki geleneksel taş ev (Aran, K., 2000, 
Beyond Shelter: Anato- lian Indigenous Buildings. 

Ankara: Tepe Architectural Culture Center)
Val’da göçmen evleri (Hürol, Y., ed., 1998, Van File: 
Technologi- cal Disaster, Compulsory Migration, 

Po- verty – Architecture. Ankara: UCEAT Chamber of 
Architects)
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- Koskoca Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi. Kendi kararlarını kendi verir. Ben ona  karı� mam. O yıllarda 
ODTÜ’nün “hocası” ile öğrencisi ile büyük bir saygınlığı var toplumda.
- Ka�  ya� ında bu kız?
- Yirmi.
- Amanın! Artık bunu everemezsin. Sana alı� tı bu. Gitse de geri gelir. Bu arada söylemeden ge� emeyeceğim, 
Ay� e Teyze’nin bu dediği zamanla doğru � ıkıyor. Yine de biz bu konuya takılmayıp devam edelim.
- Ne okuyor?
- Mimarlık.
- Ne kadar okuyacak?
- Dört sene.
- Vah kızım! Ne yapar bu mimarlar?
- Ev yaparlar.
- Evi ben de yaparım. Hi�  okumadım. Bunun i� in dört sene okunur mu hi� ? Zavallı annem, seyahatin sonunda 
yarı gülerek yarı sinirlenerek anlatı or bize bu olayı. Bu konu� mayı iki nedenle unutmamı�  olabilirim. 
Öncelikle, kadın hakları ile ilgili olu� u, komik olu� u ve hepimizi güldürdüğü i� in, sonra ise Ay� e Teyze’nin 
gönül rahatlığı ile � ok iyi bildiğini iddia ettiğ “ev yapmak” i� ini ben henüz hi�  bilmediğim i� in. Nasıl olur da 
hi�  okumamı�  ve zerre kadar bir özgürlük tatmamı�  bu kadıncağız bu i� i bilir de, bu konuda eğitim görmeye 
ba� lamı�  “benim gibi biri” hi�  bilmez? Ve bunun gibi pek � ok daha ba� ka soru...
Sonrasını biliyorsunuz. Tatil bitip de üniversiteye döndüğümde bu olayı “hoca”larımdan birine anlatıp,
konunun � ok da kafa yormaya değmeyeceği yorumunu aldıktan sonra kafamdaki onlarca soruyu cevaplama 
i� ini en az yirmi yıl erteliyorum. Oysa � imdi biliyorum ki, � ocuklukta ve gen� likte cevaplanmayan sorular 
tıpkı bir mah umun ayağına vurulmu�  pranga gibi insanı yava� latırla , ha� a durdururlar.

Neyse... Oyalanmayalım. O günden sonra ben özellikle teknoloji ile ilgili mimarlık konuları üzerinde uzmanla� tım  
Konuya bugünkü konumumdan bakarak Ay� e Teyze’nin söylediklerini yeniden dü� ünecek olursam, öncelikle 
“Mimarlar Ay� e Teyze’nin yapamayacağı neleri yapabilirler?” sorusuna cevap vermek isterim.

Bir kere Ay� e Teyze ve köylüsü ustalar � ağda�  yapı malzemelerini ve sistemlerini etkili bir bi� imde 
kullanamazlar. Ta�  ile, kerpi� le, ah� apla sınırlıdırlar. Bu nedenle yapmak istedikleri bina yüksek olmasa 
bile, tek katlı bile olsa, � ehir ortamında zorluk � ekerler. Çünkü bildikleri malzemelere � ehirde ula� amazlar. 
Bulabildikleri malzemelerle yaptıkları binaların � ok büyük bir � oğunluğu ise profesyoneller tarafından
tasarlanmı�  binalar kadar güvenli değildir. 1990’ların ba� larında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube’nin 
olu� turduğu bir ekip ile Van’da yaptığımız bir ara� tırmadan yola � ıkarak bu savımı � e� itli boyutlarıyla 
gü� lendirebilirim.

O yıllarda Doğu Anadolu’daki � a� � malar nedeni ile Van � ok gö�  almı� tı. Yani pek � ok Ay� e Teyze, Ali Amca köylerini 
terk etmek zorunda kalıp Van’a gö�  etmi� ti. Kı�  idi ve � ocuklarla ya� lılar ölüyordu. Biz de hem � adırlarda ya� ayanlara 
ev yapmaya hem de kendilerine ev yapabilmi�  olanların ko� ullarını incelemeye gitmi� tik. Çadırları ge� iyorum. 
Eğer bir yakınlarının yanına yerle� memi� lerse ü�  � e� it yerle� im söz konusuydu buradaki köylü gö� menler i� in. Yeni 
gelen ve en yoksul olanlar dere kenarları, � öplükler ve heyelan bölgeleri gibi tehlikeli yerlere kelimenin tam anlamı 
ile tek gözlü evcikler in� a etmi� lerdi. 

Temeli yoktu bu evciklerin. Duvarları ta� ıyıcı olmayan malzemelerle yapılmı� tı. Çatılar aynı köydeki gibiydi ama 
aynı kalitede malzeme ve iş iliğe eri� ilememi� ti. apı, pencere gibi bile� enler ba� ka bir � eylerden uydurulmu� tu. 

Gelin a� ağıdaki iki set ev resmini birbiri ile kıyaslayıp alı� tıkları malzeme ve ustalar olmayınca köylülerin 
nereden nereye geldiklerini bir sorgulayalım. İlk set Anadolu’da geleneksel yöntemlerle tasarlanıp in� a 
yapıp ediverdikleri iki evciği i� eriyor. Gördüğünüz gibi aralarındaki tek fark sağlamlık da olamaz bu evlerin. 
Gö� menlerin yaptığı evlerin günlük ihti a� larına cevap verebildiğinden de emin değilim ben. İki set evin 
güzelliği ve kalitesi de sorgusuz sualsiz � ok farklı. 
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Biraz daha tecrübeli gö� menler ikinci tip yerle� imi tercih ediyorlardı. Bunlar biraz daha güvenli ama 
yine legal olmayan yerlerde yine kendilerinin biraz da yardım alarak yaptıkları “direkli binalar”dı. Bunlar 
betonarmeden � ok ince ve kalitesiz dü� ey ve yatay elemanları ile yine ta� ıyıcı olmayan duvarları olan melez 
yapılardı. Melez diyorum � ünkü hem � ehirdeki � ağda�  kolonlu kiri� li yapılara benziyorlardı, hem de köydeki 
ta�  ya da kerpi�  yapılara. Şehir ve köyün � ok kötü ve son derece güvensiz bir karı� ımıydı bu yapı türü de 
anlayacağınız.

Ü� üncü tip yerle� im ise biraz daha iyi imkanlar bulur bulmaz � oğu ka� ak olan apartmanlara ta� ınanların 
olu� turduğu bir tür yerle� imdi. Bunların da ne kadar güvensiz olduklarını burada tar� � mayacağım. Yıllar 
sonra bile ne zaman Van’da deprem olsa benim hala i� im ürperir.

Demeye geti diğim � u ki; eğer sevgili Ay� e Teyze de ge� tiğimiz otuz yıl i� erisinde o veya bu nedenle 
köyünden � ehre gö�  etmek zorunda kalmı�  ise eminim aynı aczi ya� amı� tı . O muhte� em özgüveninden 
eser kalmamı� tı . 

Milyonlarca insanların � ehirlere gö�  etmek zorunda kaldığı dünyamızda, � ehirlerdeki ya� amın 
profesyonellerin hizmetine bağımlı olu� u ve gö� menlerin profesyonel hizmet alamayacak kadar yoksul 
olu� ları... İ� te! Üzerinde derin derin dü� ünmeye değer bir konu. Kim ger� ekten bir i� e yaramak istemez? 
Kim hayat kurtarmak istemez? Kim gece yatağa yattığınd “Bugün � ok büyük bir i�  ba� ardım” demek 
istemez?
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Mekan - Zaman - Sigara
Yonca Hürol

(Sayı 18, 26 Aralık 2010)

Alı� kanlıklarımız, bir kez yer etmeye görsünler ya� antımı da, � evremizdeki her � ey bize onları empoze etmeye 
ba� lar. Mekanlar alı� kanlıklarımızı hatırl tı . Bazı anlar, ha� a bazen her an, bize alı� kanlıklarımızı hatırl tı . Ruh 
halimiz hem alı� kanlığımızın bir ürünüdür, hem de o alı� kanlığı bize dayatır hi�  � aktırmadan. Bir anlamda köklü 
bir alı� kanlıktan kurtulmak insanda � ok ciddi deği� ikliklere neden olacaktır da diyebiliriz. Bundan sekiz sene önce 
ben yirmi yedi yıldır günde ü�  paket sigara i� en ti yakinin hası biriydim. Hatırl tırım bundan otuz sene kadar önce 
otobüslerde, u� aklarda, sınıfla da sigara i� mek � ok olağan kabul edilirdi. ODTÜ Mimarlık Fakültesinde öğrenci 
olduğum yıllarda profesör ders anlatır en sigara yaktığımı � ok iyi hatırlı orum. Televizyon programlarında bile 
insanlar fosur fosur sigara i� erlerdi. Şu hepimizin bildiği daha sonraları ortaya � ıkan sigara aleyhtarı propagandalar, 
sigara i� mek i� in ayrılan (nedense � oğu cam) kapalı odalar ve insanların bu konudaki ayrımcı kabalıkları bana � ok 
ters tesir ederdi. Aklımda kalanlar arasında okuldaki odama gelip sigara kokusundan � ikayet eden ve kendisini 
dı� arı davet ettiği bir arkada�  var örneğin. Bu gibi kabalıklarla ve insan psikolojisinden bihaber davranı� larla 
kar� ıla� mak hala � ok canımı sıkıyor. Hani neredeyse insanın tekrar sigaraya ba� layası geliyor bile diyebilirim.

Bugün size ben sigarayı bırakmak gibi bir karar verip de bu u� urumdan kendimi attığı andan itiba en mekan, 
zaman ve kendi psikolojimin sigaranın lehine ve benim aleyhime ne kumpaslar kurduğunu anlatmaya � alı� acağım.

Yıllarca sigarayı bırakmayı deneyip her defasında bir günden daha fazla dayanamamı�  olduğum i� in � ok ümitsiz 
bir durumdayken bir arkada� ım bana alı� kanlıklardan kurtulabilmek i� in insanın o alı� kanlığı ya� antıladığ  
mekanlardan ve ha� a kendi kimliğinden uzakla� ması gerektiğini söylemi� ti. Bir yandan uzun süreli seyahat 
etmek gibi sa� ma sapan ve ger� ekle� mesi olanaksız bir sürü hayaller kurarken bir yandan da arabada, yatak 
odamda ve okulda dersteyken sigara i� mediğimi fark ettim Öğrencilere kötü örnek olmamak i� in değil, derste 
nefesimin tükenmemesi i� in sını� a sigara i� miyordum. Öğrencilerin doğal olmayan ve örnek olsun diye takınılan 
sahte tavırlara inanmayacak kadar zeki olduklarından hi� bir zaman tereddüt etmedim. Sanıyorum arkada� ımdan 
mekan ve alı� kanlık ili� kisi hakkındaki bu bilgiyi aldığım anda bir fı sat kollamak üzere pusuya yatmı� tım  � ünkü 
bu bilginin i� e yarar bir bilgi olduğunu hissetmi� tim

Aradan birka�  ay ge� ip de bir ha� a kadar hi�  sigara i� emeyecek kadar kötü bir grip olduğumda bunun aradığım 
fı sat olduğunu hemen anladım. Sigaram, � akmağım ve küllük yanı ba� ımda olmasına rağmen o süre boyunca 
yatak odamda hi�  sigara i� medim. Küllüğü kimse anlamasın diye özellikle dolu bıraktım. Zaten derdim ba� ımdan 
a� kındı bir de ba� kalarının beni kurcalayıp durmasına katlanamaz, mazallah geri sigaraya ba� lardım. Bir ha� a 
sonra sadece oğluma ve bana bu konuda hi�  bir � ey sormaması ko� uluyla planımdan söz ettim O andan sonra 
kendi psikolojimle mücadele etmek zorunda kaldım. İ� imden bir ses � öyle diyordu: “Yapma Yonca, � imdi sen 
de sigara i� enleri hi�  dü� ünmeden ele� ti en o hijyenik hatunlara mı benzeyeceksin yani?” Kendimi kandırmayı 
ba� ardım. İ� imdeki bir ba� ka ses diyordu ki: “Hi� te bile öyle biri olmayacaksın. Tam tersine, sigarayı bırakacaksın 
ve ondan sonra sigara i� enleri koruyacaksın.”

İlk altı ay tıpkı bir sarho�  gibi ba� ım döndü. Hi�  bir � eyin lezzeti daha önce tanıdığım gibi değildi. Meyvelerin 
lezzeti ağzımı yakıyordu. Yıllarca evimin o � ok sevdiğim salonundan ve oradaki okuma kö� emden uzak durmak 
zorunda kaldım. Çünkü oraya gidecek olsam sigaradan uzak durmanın � ok zor olacağını biliyordum. Ya� antı  
son derece can sıkıcı bir bi� imde yatak odasından arabaya, arabadan sınıfa, sını� an arabaya, arabadan yatak 
odasına bir rutin i� inde ge� iyordu. Her odada bir paket a� ık sigara, � akmak ve küllük tutuyordum. Salon hari� . 
Sigara i� enlerin yanına oturup dumandan ge� inmek beni biraz ya� � tırı or, iyi geliyordu. Sigara i� emeyince 
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ba� ım dönüyordu, duman al�  olunca da ba� ım dönüyordu. Eh zaten özleyip durduğumda bu ba�  dönmeleri 
değil miydi? Daha ne isti ordum ki?

Evet, ilk aylar sigara lehine � alı� an en tehlikeli rakibim severek sigara i� tiğim mekanlar oldu. Bunlar en 
sevdiğim ve benim ki� iliğimi en � ok yansıtan mekanlardı. Çevremde olmasından en � ok ho� landığım 
e� yalar hep bu mekanlardaydı. Bu mekanlardan uzakla� mak kendimden de uzakla� mak anlamına geliyor, 
acı veriyordu.  Ama inat etmi� tim bir ere.

Zamanın insana eski alı� kanlıkları konusunda hazırlayabileceği tuzakları fark etmem daha fazla zaman aldı. 
Bir gün balkonda otururken bir ara vermem gerektiği hissine kapıldım. Ama hi�  bir � ey yapmıyordum ki. 
Neye ara verecektim? Ama bu duygu pe� imi bırakmadığı i� in ben de onu sorgulayıp anlamak zorunda 
kaldım. Aslında ara vermek değil sigara i� mek isti ordum. Daha doğrusu sigara i� mekle ara vermek aynı 
� eydi. Demek ki hi�  bilmesem de ben yıllarca her sigara i� tiğimde bir � eylere ara vermekteydim. Ha� a her 
an sigara i� tiğim i� in yirmi yedi senedir ben her an aradaydım. Şu anda yani yıllar sonra o aradan � ıkmı� tım
ve sevmediğim bu ortam beni sürekliliği ile yoruyordu. Artık inanılmaz bir kesintisizlik hakimdi zamana ve 
bu durum böylece sonsuza dek sürüp gitmeye mahkumdu.

Sigaranın imkan tanıdığı ara daha bohem bir ortam sunuyordu. Sanki daha özgür, daha ele� ti el olmakla 
sigara i� mek arasında bir ili� ki vardı. Sigara dumanı sizi ku� atı or, i� inde bir öl� üde saklanmanıza imkan 
tanıdığı gibi � evrenizi de o dumanın arkasından izlemenizi sağlıyordu. Her � ey daha belirsizdi. Sigara 
i� memek demek tüm renkleri olanca parlaklığı ile, tüm � izgileri olanca keskinliği ile görmek demekti aynı 
zamanda. Sigarayı bırakınca daha ne� eli bir insan olmu� tum. Siyah ve gri dı� ındaki renkleri de kullanmak 
isti ordum artık

Sigarayı bırakı� ımın ardından bir yıl ge� ti ten sonra zaman ve mekan birlikte ve hi�  beklenmedik anlarda 
saldırıya ge� meye ba� ladılar. Seyrek olarak gittiği ve sigara i� menin önemli olduğu hava alanı gibi mekanlar 
kendilerini derinden hissettir ye ba� ladılar. Çok uzun bir süre ne zaman hava alanına gitsem yapmam 
gereken bir � ey varmı�  da ben onu yapmamı� ım ha� a onun ne olduğunu bile unutmu� um gibi son derece 
rahatsız edici bir duyguya kapıldım. Bu yapılmayan � eyin sigara i� mek olduğunu her anladığımda ise onu ne 
kadar özlediğim dü� üncesinin saldırısına uğradım. Ama ger� ek bile değildi ki bu, sigarayı sadece i� emezken 
bu kadar özleyebilirdiniz. İ� erken pek de ho�  bir duygu vermezdi � ünkü. Sanıyorum bu mekanlardaki 
be�  duyumuza hitap eden bir � eyler aradan yıllar ge� mesine rağmen ge� mi� teki bir anın sanki de � u 
anmı�  gibi hatırlanmasına neden oluyorlar. Kendimizi birdenbire yıllar önce ve yine aynı mekanda sigara 
i� erken buluveriyoruz. Ve ge� mi� te kalan benliğimiz sigara i� mek gibi bir alı� kanlığımız olduğunu fısıldı or 
kulağımıza sinsi sinsi. Fark ettiğiniz anda eri dönüyorsunuz � u ana ve neyse ki yok oluveriyor o eski ben.

Aslında ben ömür boyu sigara ti yakisi olarak kalacaklardanım. Hala rüyalarımda önce sigara i� ip sonra 
pi� man oluyorum. Hala i� enlerin dumanlarından ge� inmek ho� uma gidiyor. Ama biliyorum ki bir kez daha 
i� ecek olursam aynı hızla devam edeceğim ve bütün bu verdiğim emekler bo� a gidecek. Belki de bu yüzden 
evimde sigara i� ilmesine iti azım yok. Salonumun ba�  kö� esinde hala o � ok sevdiğim kocaman cam küllük 
duruyor. Ama artık pa et bulundurmuyorum, � ünkü bir süre sonra bozuluyorlar.
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Karpaz’ı Tarif Etmek... 
Yonca Hürol

(Sayı 19, 23 Ocak 2011)

Mimarlar herhangi bir binayı sadece tasarlamak değil, aynı zamanda kapsamlı bir bi� imde değerlendirmek ve bu 
dü� üncelerini yazılı ya da sözlü bir bi� imde dile geti ebilmek üzere de eğitilirl r. Belki sizlere tuhaf gelebilir ama bir 
bina üzerine kitaplar yazılabilir. O bina ne i� e yarar, nasıl ayakta durur, hangi nedenlerle göze güzel gözükür, nasıl 
in� aa edilmi�  olabilir gibi pek � ok soruya cevap aranabilir bu gibi dü� ünce süre� lerinde. Ama bir binanın neden 
göze güzel gözüktüğü diğer sorulardan daha farklı bir sorudur. Diğer soruların cevapları bilgiye dayanır ve analiti  
yakla� ım yolu ile bina � özümlenip anla� ılabilir. Yani binayı par� alarına ayırırsınız ve her bir par� anın adını koymaya, 
sonrada bu par� alar arasındaki ili� kileri tanımlamaya � alı� ırsınız.

Bir diğer deyi� le bir bütünü par� alarına bölersiniz. Oysa güzellikle ilgili soruları cevaplamak i� in öncelikle bütüncül 
bir yakla� ıma gereksinim vardır. “Böl ve yönet” politi ası bir i� e yaramaz artık. Tam tersine sizin de tüm kalbinizle 
anlamaya � alı� tığınız bina a da objeye dahil olmanız onu hissetmeniz gerekir.

Ben de ne zaman bir bina ho� uma gitse onun neden ho� uma gittiğin dile getirm ye � alı� ırım. Tıpkı bir egzersiz 
gibi. Belki de uygulamacı bir mimar değil de mimarlık eğitimcisi olduğum i� in birikmi�  bir özlem nedeni ile, ya da 
bir gün bir öğrenci önüme adını koyamadığım bir proje getiri erirse ne olur endi� esi ile bunu yapıyor olabilirim. 
Eğer bir binayı neden güzel bulduğumu ifade etmeyi ba� aramazsam bu eksikliğin mutlaka üzerine giderim ve bu 
konuda bilin� li dü� ünmeye ve bu dü� ünceyi de dile getirm ye kendimi zorlarım.

Ama son birka�  yıldır bu ilgi sadece binalara değil daha ba� ka objelere, hayvanlara ve doğal   ortamlara da 
yönelmeye ba� ladı. Bunlar arasında güzelliğini dile getirm  konusunda beni en uzun süre zorlayanlar kediler ve 
Karpaz bölgesi oldu. Bugün burada size Karpaz bölgesini neden güzel bulduğumu anlatmaya � alı� acağım.

Ge� mi� te her Karpaz’a gittiğimd yolun belli bir yerine geldiğimiz andan itiba en artık Karpaz’da olduğumu hissetmeye 
ba� lardım. Kendime hep neden böyle hissettiğim sorardım. Tarlalardan mı kaynaklanıyor bu duygu? Yoksa zeyti  
ağa� larından mı? Zamanla tepelerin � ekilleni� inin de � evreye kendine özgü bir özellik kattığın fark ettim Birka�  tepe 
türü tekrar ediyordu. İyice dağlık bir yerdeysek Be� parmaklar gibi keskin ve yukarı doğru bi� � ler olabiliyordu. Ama 
nispeten daha düz bir bölgede isek ya � ok düzgün ve yukarı doğru daralan bir yuvarlak olu� turan tepeler ya da yerden 
kalkıp yükselerek uzayıp giden ve en sonunda da daha hızla sönümleniveren tepeler � evreye hakim oluyordu.

Sonraları ba� ka ülkelere gittiğimd ya da o ülkelerin resimlerini gördüğümde oralarda da kendine özgü tepeler olduğunu 
fark ettim Fakat bu kavrayı�  sorunumu � özmüyordu, � ünkü Kıbrıs’ın her yerinde bu tepelerden vardı ve ben özellikle 
Karpaz’ı neden tanıdığımı bulup � ıkarmaya � alı� ıyordum. Daha sonraki Karpaz’a gidi� lerimde araba ile yol üzerinde 
seyahat ederken � evremde olu� an mekanları kavramaya � alı� tım. Mağusa böl esinde iken geni�  bir düzlük i� indeydim.

Karpaz Yarımadası           Karpaz'da Topoğrafya OdacıklarıKarpaz Deyince
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Oysa kendimi Karpaz’da hissetmeye ba� ladığım ilk yer tepelerle � evrili bir mekandı. İ� inde tarlalar, zey� n 
ağa� ları ve köylülerin bir � eyler satmak i� in olu� turdukları ah� aptan ve sazdan gölgelikler (galifler) vardı. Bu 
mekana tepelerin arasında yer alan bir kapıdan ge� erek geliniyordu ve yine daha ba� ka tepelerin arasındaki bir 
ba� ka kapıdan ge� erek de buradan � ıkılıyordu. Çıktığını da ya ba� ka bir mekana –artık onlara odacık demeye 
ba� lamı� tım- e� iyordunuz ya da uzun bir ge� i�  süreci, yani bir tülü bitmeyen bir kapı i� inde yol alıyordunuz.

Tepeler sanki � ok kalın duvarlar olu� turuyorlardı. Kar� ı kar� ıya geldiklerinde hızla ge� ilen kapılar meydana getiri orlar, 
yan yana geldiklerinde ise bir türlü sona ermeyen ge� itlerden ge� iyordunuz. Bazen bir kapıdan ge� ip kar� ınızda denizi 
buluveriyordunuz aniden. Bunlar seyahatin sihirli ve herkesin sustuğu anlarını olu� turuyordu. Bazense kendine özgü 
bir odacıkla kar� ıla� ıveriyordunuz. Kimi odacıklarda belli tür bir ağa�  grubu, kimilerinde belli tür bir tarla olabiliyordu.  
Her odacık farklı bir yönden daha fazla ı� ık alıyor ve kuzeyin beyazı ya da güneyin sarısına boyanmı�  olabiliyordu.

Güne� li ve gölgeli yerlerin etkisi de unutulmaz etkiler yapıyordu. Köyler ve binalar � oğu zaman bu topoğrafya 
odacıklarının i� inde yer alıyordu ama uzayıp giden tepeler üzerine yerle� en köyler ya da binalar da vardı.

Karpaz’ın u�  kısımlarına doğru Karpaz’da olma duygusu daha da gü� leniyordu. Bu güzel yere gide gele, bu duygunun 
gü� lenmesinin sebebinin de az önce size sözünü ettiği odacıkların giderek kü� ülmesi olduğunu ke� fetti zamanla. 
Tepelerin arasında döne döne inip � ıkarken aynı zamanda da giderek daha kü� ülen odacıkların i� inde ve daha kalın 
duvarların arasında kalıyordum.

Karpaz’a hem güney hem kuzey sahilinden giden her iki yolda da aynı durum söz konusuydu. En kavrayıcı odacık 
ise güneyden gidilen yol üzerindeki Kaleburnu köyünün i� ine yerle� tiği odacıktı. Oraya ilk gittiğimd kuvvetli bir 
yağmur yağıyordu. Ü�  arkada�  bir Kıbrıs haritasında gördüğümüz Cila Adası’nı arıyorduk. Araba kayacak korkusu 
ile bu tepelerin arasından inip � ıkar ve onların olu� turduğu odacıklardan ge� erken kendimizi Kaleburnu’nun sarıcı 
yüksek tepelerinin arasında buluverdik. Herhalde yağmurdan dolayı olacak � e� it � e� it insanlarla dolu kemerli bir 
restoranda me� hur hırsız kebabından yedik. Eskiden eli silah tutan e� kıyaların � obanları koruduğu dönemlerde, 
hırsızların hi�  duman � ıkartmadan ka� ırdıkları hayvanları bu � ekilde pi� irdiklerini öğrendik.

Cila Adası � ok kü� ük bir kaya par� asıydı ama Kaleburnu’nu ke� fetmek � ok güzeldi. Seneler sonra gazetede orada bir 
ev satıldığını duyacak ve satın almakta tereddüt etmeyecektim. Bu vesile ile sık sık Karpaz’a gidecek, odacıklarından 
ge� ecek ve en son ise küpün yere gömülmesi ile yapılan me� hur kebaptan yiyecektim. Bu odalar silsilesinden 
ge� menin beni günlük hayatın sıkıntılarından uzakla� tı dığını ve geri döndüğümde ise ba� ka bir dinginlik i� inde 
olduğumu ke� fedecektim
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Kül, Kedi ve � ömine
Yonca Hürol

(Sayı 20, 13 Şubat 2011)

Külkedisi masalını bilmeyen var mıdır? Eskiden bula� ıklar kül ile yıkanırmı� . Fakir bir sığıntı kız olan Külkedisi belki 
de bu nedenle � öminede bir gece önceden kalmı�  külleri temizlerken birdenbire bir perinin beliriveri� ini ve artı  
hi�  bir � eyin bir daha eskisi gibi olmayacağını hepimiz biliriz. İ� te ate�  ve külün böylesi gü� leri olduğu dü� ünülmü�  
hep. Bo� una değil Külkedisi’nin ate�  ve küllerle olan uzun süreli ili� kisi.

Kediler de � ömineleri � ok severler. Hem ısısını severler, hem de seyrederler ate� in � ık oyna� ını. Biz insanlar 
i� in de ate� i seyretmek hi�  sıkılmaksızın saatlerce sürebilir. Ama ate�  yakmak, ate� i seyretmekten daha 
da güzeldir. İzciler gibi iki tahta par� asını birbirine sürterek ate�  yakamam ama kibrit ve mangal yakmakta 
kullanılan beyaz yanıcı köpükler varsa bütün gün sürecek bir ate� i ba� latabilirim.

1962 yılında kaybettiğimi önemli bir felsefeci olan Gaston Bachelard, bizler gibi ate� i seyretmekle 
yetinmem �  insanoğlunun ate� le olan psikolojik ili� kisini a� ıklamaya da � alı� mı� . Ona göre ate�  yakma 
eğilimimizin kü� ükken ate�  yakmanın tehlikeleri konusunda sürekli uyarılmamızla bir ilgisi var. Yani ate�  
yakmanın yasak bozmak gibi bir anlamı var. Ama öyle rastgele yasak bozuvermek değil, bunu ustaca 
yapmak da � ok önemli. Değil mi ki ben büyüklerimin yasakladığı bir i� i böylesine bir ustalıkla ba� armı� ım. 
Ate�  kontrolüm altında kaldığı gibi, altına koyduğum külü toplayacak metal kap sayesinde kül de yerli 
yerinde kalmı� . Üstüne üstlük ate� i sadece kalın metalden ızgara ile temas e�� diğim i� in fazla ısı yüzünden 
hi� bir � ey eğilip bükülmemi� . Şöminemin i� ini ısıyı mükemmel bir bi� imde yalıtacak ta� larla kaplatmı� ım 
ki, evimin göbeğinde yaktığım bu ate�  eve de hi� bir zarar vermesin. Etrafa ate�  sı� ramasın diye de 
� öminenin önüne metal bir ızgara koymu� um. Çünkü ate�  patlar, � atlar ve sı� rar. Asi bir � eydir. Tüm bunlar 
yetmezmi�  gibi ate� i gün boyu yanık tutmayı da ba� armı� ım. En ince dallardan ba� layıp giderek büyüyen 
dallar kullanarak ate� i büyütmü� üm de. Tüm bu dalları tıpkı bir yapı in� a eder gibi aralarında en uygun 
boyu� a bo� luklar kalacak � ekilde yerle� tirm � im. Öyle bir organize etmi� im ki ate� i � ok güzel görüntüler 
elde etmi� im. Mükemmel ara mekanlar olu� mu�  alevlerin yer tutması i� in. Yasak olan bir i�  ancak bu kadar 
mükemmel bir bi� imde ba� arılabilirdi zaten...

Yine Bachelard’a göre insanların ate�  yakmayı ve ate� i seyretmeyi sevmesinin tek sebebi ustalıkla bir 
yasağı bozmak değil. İnsanlar ate� i, bir gücün bir ba� ka varlığı nasıl eritip biti diğini mükemmel bir bi� imde 
sergilediği i� in de seviyorlar. Dü� ünsenize koskoca bir odun par� asını ate� in ağzına yerle� ti diğinizde önce 
yava�  yava�  yüzeylerini sarmaya ba� lıyor alevler. Sonra bir delik, bir � atlak ya da dokusu nispeten gev� ek bir 
yer bulup orası üzerinde � alı� maya ba� lıyor ate� . Daha sonra yarılıyor o koca odun par� ası en zayıf yerinden. 

Ateş
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En sonunda ise � eklini korumakla birlikte dokundanız dağılacak hale geliyor. Ate�  onunla i� ini biti diğinde 
ise ince ve yuryumu� acık bir kül yığını ve odunun türü'ne göre deği� en nefis bir parfümle ba� ba� a 
kalıveriyorsunuz. 

Kavga da varlık da sona ermi� tir artık. Ne odun vardır ne de ate� . Artık bu manzarayı hayatın ger� eklerinin 
bir yansıması gibi mi seyredersiniz, yoksa kendinizi o büyük gü�  ya da eriyip yok olan zayıf varlık gibi mi 
tasarlarsınız orasını ben bilemeyeceğim.

İnsanların otoriteye kar� ı yaptıkları eylemlerde de genellikle ate�  vardır. Kimisi araba lastiği yakar, kimisi 
araba, kimisi de araba galerisi. Otoriteler de bunu genellikle � ocuk� a ve beceriksizce bozulmu�  bir yasakmı�  
gibi değerlendirirler. Sonu� ta yakalanacaktır bu insanlar ve tıpkı o yanan arabalar gibi yanıp kül olacaktır
hayatları. Ger� ekte ne � ömine vardır ortada, ne peri, ne de ocak.

Ate�  insanlığın tüm zamanlarında � ok önemsenmi� ti . Bunu bur� lardan da anlıyoruz, güne� e tapılan 
dinlerden de. Bizim dinimizin gerekleri de hala daha güne� in hareketlerine göre ger� ekle� tirilmi or mu?

En sıcak kanlı bur� lar ate�  grubu bur� ları olarak biliniyor. Bur�  kitaplarına bakacak olsanız ate�  grubu 
bur� larının en hassas organlarının kalpleri olduğunu okuyorsunuz. Ate�  � iddetli duyguları temsil ediyor 
hep. Yasaklara kar� ı � ıkan duyguları ve insanı yok olup gitmeye ya da yok etmeye iten duyguları... Mimari’de 
de ate� in � ok önemli bir yeri var. Özellikle konut mimarisinde... En duygusal olduğumuz varlıklar evimizde 
olduğu i� in olsa gerek. Ate� in yakıldığı yer de “evin kalbi” olarak kabul ediliyor. İnsanlar onun etrafında
toplanıyorlar. Ya� lılar onun etrafında � ocuklara masallar anlatı orlar. “Ocağının sönmesi” deyimi bir insanın 
ba� ına gelebilecek en kötü � eylerden birini ifade ediyor.

Şömineli ev kavramı geleneksel olan ve hala süregelen önemli mimari kavramlardan biri. Ger� ek bir 
� ömineli evde � öminenin evin merkezinde yer alması lazım ki, her yeri hi�  bo� a ısı kaybetmeden ısıtabilsin. 
Şöminenin i� inin de dumanın düzgün bir bi� imde yükselebilmesi ve ısının ka� ıp gitmemesi i� in ona gore 
düzenlenmesi lazım. Şöminenin evin � atısında ya da dö� emelerinde yer alabilecek ah� ap gibi malzemeleri 
yakmaması i� in de ustalıkla bu malzemelerden ayrı tutulması lazım. Bir deprem olursa yıkılmamalı da 
bu � ömine... Yani öyle rastgele bir yere rastgele bir � ömine ekleyerek � ömineli ev elde edemeyiz demek 
isti orum. Bir dola� ın sokaklarda ve bakın evlerdeki o � öminelerin haline. Evin rastgele bir duvarına 
eklenmi� , bir değil ü�  duvarı da dı� arıda ne gariban kalpleri var pek � ok evin... Girin i� ine bir ya da iki evin. 
Toz olur, koku olur diye cezalı � ömineler. Hele o suni ate�  görünümü veren ısıtıcıla a ne demeli? Plastik
elma yemekten farkı yok bana göre.

Bu sahte ate� leri yakmak insana bir yasağı ustalıkla bozmanın zevkini verir mi acaba? Ya da i� inde � a� � an 
iki gücü ve birinin yok olup gitmesini izleyebilir miyim? Külü kedisi falan var mıdır? Harup odunu kadar 
güzel kokabilir mi? Doğaya � ömine ate� inden daha mı az zarar verir?

Benim � u anda ya� adığım kira evi, 1972 yılında bir Maronit aile tarafından ve kendileri bizzat in� aatında
� alı� arak yapılmı� . Bu ger� ek bir � ömineli ev, � ünkü ger� ekten de evin tam kalbinde kü� ük ama gü� lü bir 
� ömine var. Bu, � ocukluğumda babamla birlikte � ömine yaktığımız evimizden sonra oturduğum ilk � ömineli 
ev. Ama bundan sonra � öminesi olmayan bir evde oturamam gibi geliyor bana. Öyle tozu, kokusu olmayan 
� ömine görüntüleri ile ya da sonradan eklenmi�  � öminelerle de yetinemem diye dü� ünüyorum. Mimar 
olu� um da var bu i� in ucunda ne de olsa...
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Prag: Kadife Devrim- Kadife Kopu�  ve Küre-Selle� me’nin İzinde
Türkan Ulusu Uraz 

(Sayı 01, 21 Şubat 2010)

İkibindokuz haziran sonunu temmuzun ilk günlerine bağlayan yedi gün, Çek Cumhuriyeti nin mütevazi 
büyüklükteki ba� kenti Prag’ı tanımak i� in aslında fena sayılmazdı. Konferansta ge� irdiğimiz uzun ü�  günden 
geriye kalan kısa sürede ‘kentin ruhu’nu yakalama azmiyle, adeta zamanla yarı� tık. Neyse ki, Orta Avrupa 
yazı, Akdeniz’in par� alı-bulutlu mart havası tadında olduğu i� in, Kıbrıs’ın ‘alaflı’ sıcağından sonra, ‘Prag 
Baharı’ bize olduk� a iyi geldi. Milan Kundera’nın filml � tiri en unutulmaz romanı, ‘Var Olmanın Dayanılmaz 
Hafifli ’ndeki tutkulu -bir o kadar da özgür- komünist a� klara ve toplumun i� inden ge� tiği sosyo-politik
deği� ime ev sahipliği yapan kent, bu yeniden uyanı� a a� edilen ılımlı-entelektüel terminolojisiyle, ‘Prag 
Baharı’yla anılır � oğu kez. Protesto yürüyü� leri, buna kar� ı duran Sovyet tanklarıyla dolu kent mekanlarından 
enstantaneler veren gazete imajları, 68 ku� ağının küllenmi�  anılarında hala ya� ıyor olmalı. İ� te böyle bir 
bahar kıvılcımıyla ate� lenen süreci izleyen, 1989 ‘un son günlerinde demokrasiye ge� i�  ba� arılır ve bu, aynı 
ılımlı bir bakı�  a� ısıyla ‘Kadife Devrim’ olarak adlandırılır. Hemen ardından gelen ‘Kadife Kopu�  ya da Ayrılık’ 
ile Çekler ve Slovaklar, artık iki yrı devlet olarak Avrupa coğrafyasındaki yerlerini alırlar.

Prag, � ok sık� a adlandırıldığı gibi bir ‘Mimarlık Açıkhava Müzesi’, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, 
Rokoko, Klasisizm, Eklektisiz , Ar-Nuvo, Kubizm ve Fonksiyonalizm’in temsilcisi mimarlık ürünleri kent 
ya� amının i� indeki yerlerini koruyorlar. Bütün bu tarihi ağırba� lılığa, son dönemin eğlenceli bir temsilcisi 
Gehry imzalı ‘Dans-eden Bina’, -eski Amerikan müzikallerinin aktörleri anısına- diğer popüler adıyla ‘Fred 
and Ginger’ da e� lik ediyor. Vltava nehri köprü bağlantılarından bir tanesinin kar� ı kö� esinde � ekillenen, 
ana i� levi ofis olmakla beraber, � atı katı restoran olarak tasarlanmı� . Tahminimizce kentin doyumsuz 
görünümlerinden birini sunan bu mekanda yemek-i� mek her büt� enin harcı değil. Ama, önündeki meydana 
bakan kü� ük pub’ın sıcak atmosferinde, � ok makul fi atlara seyirlik güzel bir ak� am yemeği ile Çek birası 
yudumlayabilirsiniz. Viyana’nın kafeleriyle, Prag’ın ise Publarıyla ünlü olduğu söylenir; ama deneyimimiz 
bu ezberi bozuyor doğrusu. Kek, pasta ve benzeri tatlılar Prag’da akıl almaz tatlarda, yemekler de onları 
aratmıyor. Klub Architektu, yani ‘Mimarlar Lokali’nde olduğu gibi, dikkatli se� imlerle büt� enizi de hi�  
zorlamadan güzel mekanlarla güzel tatları birle� ti ebilirsiniz. Yine de İtalyan mu� ağının esir aldığı ultra- 
turistik � oğu mekanda, Prag’a özgü yemek bulma � ansının da giderek azaldığı da bir ger� ek.

Prag’ın Barok mimaride ayrı bir yeri olduğu biliniyor. Ne var ki, Milli Uyanı�  döneminde diğer Avrupa 
ülkelerinde de olduğu gibi Yeni-Rönesans mimarlığı, Ulusal Tiyatro ve Ulusal Müze binalarıyla kendini 
göstermi� , bunu ‘Modern Mimarlık’ izlemi� , Ar-Nuvo tarzındaki belediye binası ve Kubist mimari tarzın 
temsilcisi sayısız konut, apartman ve Loos’un Müller Villa’sı kar� ısında � a� ırmamak olası değil. Hele 
kentin kuzey batı tepelerindeki Babi bölgesinde 1930’larda yapılmı�  az katlı konutlar sanki ya� ayan bir 
‘Modern Mimarlık’ sergisi. Ha� a bazıları bize Lefk � a’daki Kö� klü Çiftlik konutlarını hatırl tı or, daha da 
heyecanlanıyoruz.
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Tam bu sırada kuzey ve kuzey doğu sırtlarına doğru baktığımı da -kent i� inden hi�  algılanmayan, ancak 
yükseldik� e fark edilen-komünist dönemin tek düze konut bloklarının soğuk ve ürkütücü görüntüsü fark 
ediyoruz. Herkes i� in ya� anabilir bir konut politi asının o yılların mimari anlayı� ıyla geldiği ka� ınılmaz son 
bu olsa gerek.

Öte yandan, yeni bir AB ba� kenti olan Prag’da, küreselle� en kent kültürü ve ekonomisi mekansal izlerini 
� oktan bırakmaya ba� lamı� . Nehir kıyısındaki liman bölgesi, ‘Kentsel Dönü� üm Projesi’ kapsamında bir 
‘Soylula� tırm ’ re� etesine dönü� mü�  bile. Popüler-küresel mimari dil burada da kendini göstermekte 
ve mütevazi büyüklükteki konutlar fahi�  fi atlara satılm yı ve kiralanmayı beklemekte. Toplumdan ve 
� evreden izole edilmi�  ‘Ayrıcalıklı Lüks Konut Siteleri’ de merkezin � eperindeki diğerleri ile, yani sosyalist 
ideolojinin toplu konut bloklarıyla adeta rekabet etmekteler. Bu durum, komünizm sonrasında ba� layan 
küresel döneme ge� i� in, aslında pek de ‘kadife’ gibi ‘yumu� ak ve parlak’ olmadığını, olamayacağını ima 
ediyor adeta.

Prag, korunmu�  tarihi kentlerin en önemlilerinden biri, 1992 de tarihi merkezin büyük bir kısmı Unesco 
tarafında Dünya Kültür ve Doğa Mirası listesine alınmı� . Bu bölge, Vltava nehrinin her iki yakasına yayılmı�  
olarak altı bölgeden olu� uyor ve doğal olarak tarihi bina ve anıtların, müze ve galerilerin � oğunu kapsıyor. 
Bunlar arasında neredeyse bütün yolların kesi� tiği ‘Eski Kent Meydanı’, ünlü ‘Astronomik Saat’ ile 
yüzyıllardır ziyaret� ilerin ilgisini � ekmekte ve Prag Kalesi, yüksek kulesiyle tarihi merkeze hakim konumunu 
sürdürmekte. Bu arada, kentsel peyzajın seyredildiği bir� ok tarihi kule her gün ziyarete a� ık, bunlar 
arasında özellikle TV Kulesi modern bir � ekim merkezi….Tarih boyunca, Mozart, Beethoven, Dostoyevsky, 
Rodin, Tchaikovsky gibi se� kin ki� iliklere ev sahipliği yapmı�  olan kent, aynı zamanda bir� ok ünlünün 
eserlerine kaynak olu� turmu� . Bunlar arasında en bilineni Franz Kafka dır, ve kent Kafka nın yazılarının 
sessiz yolda� ıdır adeta. Kendisi biraz da abartarak, günlük hayatının tarihi merkez i� inde kü� ük bir güzergah 
ve bunun üstündeki bulu� ma noktalarında ge� tiğini ifade etmi� ti . İ� te tarihi Kafe Luvr bunlardan biridir, ve 
muhtemelen ge� mi� teki entelektüel popülaritesini bu gün artık turi tik salınımla a devretmi�  gibi....

Kentin ya� adığı zengin ge� mi� in izlerinin kent mimarlığında ve mekanlarında sürülebilir olması, onu merak 
ve ilgilerinize bağlı olarak tanımanıza imkan veriyor. Bu izleri, belli ba� lı müzeler dı� ında ha� a belki daha 
fazla, Kafka Müzesi, Mozart Müzesi, Kampa Müzesi, Çek Kübizmi Müzesi, Dekoratif Sanatlar Müzesi, 
Musevi Müzesi ve Komünizm Müzesi gibi özel koleksiyonlarda bulmak mümkün. Bu bağlamda, Kale turu, 
nehir turu gibi kli� e turlar almak yerine yürüyü�  turlarına katılabilir; kendinizi Kafka nın yerine koyup, 
onun günlük güzergahını izleyebilir, ya da Kadife Devrim sürecinin mekanlarını tavaf edebilirsiniz. Böylece, 
neredeyse heykel tadında i� lenmi�  proletarya figürleriyle bezeli binaları da gözden ka� ırmamı�  olursunuz 
ve bir Avrupa Birliği kentinde hala � ok eski olmayan bir ba� ka ge� mi� in sizi sarıp sarmaladığını; ve ‘kentin
ruhu’nun artık sizinle olduğunu hissede siniz...

Kafe Luvr (1902)  Kente Bakış: Eski ve yeni yanyanaGeçmişin İzlerinde: 
Heyecanlı bir tur rehberi
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Berlin I: Duvardan Önce
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Prag’dan sonra 11 gün Berlin. Sosyalizmin babası Karl Marx’ın kenti Berlin; bizlerin ‘Gö� men İş iler’i, 
‘Alamancılar’ı ve ‘Kreuzberg’i; yerli Sinema’nın ‘45 Metrekare Almanya’ ve ‘Berlin in Berlin’ filmleri; Batı
Sineması’nın II. Dünya Sava� ı’nı konu alan yürek par� alayıcı serileri, kenti ikiye bölen ‘Duvar’ ve hüzünlü 
duvar öyküleri, en sonunda 1989, ‘Duvarın Yıkılı� ı’ ve co� kulu birle� me sahneleri… Bütün bunlar, artık giderek 
kentin tarihine mal oluyor. Müzelerin ağırba� lı sergileri dı� ında bir� ok � ey bir tüketim nesnesi. Hediyelik 
e� ya dükkanlarında duvar par� asının taklitleri meraklısına sunuluyor. Militarist kostümler donanmı�  
fı sat dü� künleri, bah� i�  kar� ılığı size Branderburg kapısı önünde turistik fotoğraf vaat ediyor. Ama kent 
haritasında eski duvar güzergahını bulmakta dahi zorlanıyorsunuz, duvar her anlamda ortadan kalkmı�  olsa 
da eski bölünmü�  kent diğer par� asıyla hala birle� meye � alı� ıyor. Aslında, toplumsal/kentsel entegrasyon 
ve yenileme projeleri ile Komünizm sonrası kentine hakim olan bu ‘kapitalist co� ku’yu, görmemek mümkün 
değil, adeta göz kama� tırı or. Kent ve belki de tüm ülke sadece doğulusuyla değil, yıllarca i� inde ya� attığ
yabancısıyla da kucakla� maya � alı� ıyor. Bu bir Birle� ik Avrupa Kültürü yaratma � abası mı? Ya da entelektüel 
bir bedel ödeme mi? Belki her ikisi. Yine de Berlin’i, kent, ülke ve ha� a dünya tarihindeki, bu � ok önemli 
bir kırılma noktası, ‘duvarın yıkılı� ’ı ile ili� kilendirerek, ‘duvardan önce’ ve ‘duvardan sonra’ ba� lıklarında 
anlatmayı denemek, � ok kolay olmasa da, daha doğru olacak.

Kentin tarihine kısa bir bakı� , bugünü daha iyi anlamamızı sağlıyor. Onun, bu � ok kültürlü yapısı ge� mi� inden 
geliyor. Ba� ından beri, ‘Endüstri Devrimi’nin de etkisiyle Avrupa � eperindeki bir� ok ülkeden gö�  almı� ; 1871 
de ba� kent olunca, i�  ve dı�  gö� le nüfus aniden artmı� ; yüksek kiralı, buna rağmen sağlıksız konutlar, ‘Kiracı 
Kı� laları’ bu dönemde olu� mu� . Berlin, Avrupa’daki en büyük endüstri kenti olarak en büyük nüfuslu sosyal 
sınıfı, imti azsız ve varlıksız bir proletarya ordusunu bu konutlarda barındırmı� ; bi� � ik nizam, avlulu ve 
katlı konut binalarının iyi korunmu�  örnekleri bugün hala kent dokusundaki yerlerini korumakta. Berlin’in, 
bölünmü�  bir kent olarak hüzünlü yakın ge� mi� i, sanki onun hayat � izgisinde ka� ınılmaz bir durakmı� , 
bir kadermi�  gibi. Çünkü daha ba� tan, 12. yy.’ın ikinci yarısında Berlin ve ‘Kölln’ adıyla � ift kent olarak 
kurulmu� ; 1920 ile ba� layan dönem, tek Berlin’e ge� i� in peki� tiği � oğulcu ve demokratik bir dönemdir. 
Rusya’da Bol� evik devrimi ger� ekle� mi� , i� te tam da bu sırada ülkeye bir düzen ve disiplin vad eden Nasyonal 
Sosyalist hareket de palazlanmaya ba� lamı� tı . Bu arada Sosyal demokrat yönetimler hala i� ba� ında, kiracı 
kı� lalarını sağlıkla� tırır; eni konut alanlarının yapımını ger� ekle� tirirle .

Kenti bölen duvardan bugüne kalan bir parça: Berlin- Almanya
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‘Uluslararası Yapı Sergisi’ organizasyonu, mimarlık ve � ehircilik alanındaki güncel yakla� ımları ya� ama 
ge� irmeyi ve bunu halka tanıtmayı ama� layan ü�  konut sergisini Berlin de uygular. İlk ikisi daha � ok toplu 
konut öl� eğinde olan bu dizinin 1984 deki sonuncusu, batı kesiminde ‘duvar’a yakın bölgelerin sosyal ve 
kentsel onarımı bağlamında parsel öl� eğinde uygulamalardır. Mevcut duruma entegre olmu� , mesleki 
deyimle ‘infill  olarak adlandırılan bu örnekler arasında modern sonrasının � oğu Post-modernist ünlü 
mimarları ve onların takip� ileri var; yani, Rossi’ler, Krier’ler, Eisenman’lar ve ha� a Koolhas’lar, ürünleriyle 
görülmeye değer. Sergi uygulamalarının ilki, 20’li yılların ikinci yarısında kamu denetiminde ger� ekle� en 
ve dönem mimarisine damgasını vuran konut yerle� imleri olarak kar� ımıza � ıkıyor. Bu bağlamda Taut 
ve Wagner’in Neukölln’deki ‘Hufeisensiedlung-At nalı’ yerle� imi ve aralarında Gropious ve Scharoun da 
bulunduğu bir ekip tarafında  tasarlanan Charlo� enburg’daki ‘Siemensstadt’ı gezmek fı satını bulabildik. 
Sosyal demokrat ideolojinin konut tasarımına yansıdığı, az gelirliler i� in modern bir mu� ağı, banyosu ve 
mutlaka bir balkonu olan bol güne� li konutlarda son kat ortak i� levlere ayrılmı� , Kiracı Kı� laları’nın güne� siz 
avlularını yinelemek yerine bah� e� ehir conceptini modern mimariyle birle� ti en bir yakla� ım sergilenmi� ti.
Aslında Konut ve ya� am standartlarının iyile� tirilmesinin, sol ya da sağ eğimli bütün reformcu niyetlerin 
hedefi olduğu gözlenmekteydi. Hitler’in ‘Hi� bir kent tamamen harap olmadan dü� mana bırakılmayacaktı ’ 
emri Berlin’de hüzünlü bir ger� eğe dönü� ür ve ünlü istasyon Zoologisher Garten yakınındaki, Kaiser Wilhelm 
Anı Kilisesi bu hüznü günümüze ta� ımaktadır. Sava�  sırasında büyük öl� üde tahrip olan bina bu haliyle, 
bir sava�  protestosu olarak ayakta durmakta, modern kilise kulesiyle yanı ba� ında yer almaktadır. Aslında 
� ehrin büyük bir kesimi bu kadar da � anslı değildir. Hal böyle iken, zaten tahrip olmu�  ‘Erken Kapitalist 
Dönem’ temsilcisi eski dokudan kurtulmak, hem modern mimarinin güncel örneklerinin ger� ekle� mesine 
destek, hem de Doğu Berlin ile haklı bir rekabete imkan verecekti . Zaten Doğu’da da mevcut doku 
‘Kapitalist Kent’ kalıntısı olarak terkedilmi�  ve endüstriyel yapım teknikleriyle yüksek katlı tek blokların 
ağırlıkta olduğu kent dı� ı yeni yerle� melere yani Toplu Konut uygulamalarına ağırlık verilmi� ti . Marzahn 
bölgesi bu anlamda görülmeye değer. Ha� a duvardan sonra, blokların kat sayısını azaltma, cephelerini 
renklendirme ve ilavelerle esteti e etme, a� ık mekanlarda ger� ekle� en peyzaj ve yeniden düzenlemelerle 
tam bir ‘ihya etme’ ve yeniden ya� ama döndürme örneğidir. Kentin yakın imar tarihine yeniden dönersek, 
Batı Berlin’de sava�  sonrası kent yenilenmesinde en göze � arpan uygulamalardan biri yine ‘Uluslararası Yapı 
Sergisi’ geleneği kapsamında 50’li yıllarda geli� tirilen ikinci uygulama, ‘Hansaviertel’ konutlarıdır. Aalto, 
Gropious, Niemeyer, Jacopsen ve Corbusier gibi bir� ok mimarın yarı� mayla se� ilen ürünlerini i� erir; tek 
ve � ok katlı konutlardan olu� ur, tek katlıların birbiriyle eklemlenerek nasıl bir örüntü olu� turdukları, hele 
101 ya� ında olup da hala mimarlık yapan ünlü modernist Niemeyer’in katlı konutu görülmeye değerdir. 
Bu arada muhte� em kilisesi ve hemen yakınındaki Akademie der Künste binası ile ya� ayan bir ‘Modern 
Mimarlık Müzesi’ olan bu yerle� me metro istasyonundan � ıktığını da benzer mimari uslüpta bir � ar� ı 
ünitesi ile sizi kar� ılar ve hemen oradaki kafede, kahvenizi i� erken � oktan Almanla� mı�  bir hanım garsonla 
Türk� e sohbet edebilirsiniz. Bu dahil her � ey, bir modernist mimarlık nostaljisi tadı verir.

Bu arada elinizdeki haritada da hemen gözünüze � arpan büyük park ‘Tiergarten’in tam da i� inde olduğunuzu 
fark edersiniz. Doğuya doğru Spree Nehri boyunca yürüdüğünüzde bir kaide üzerinde yükselen ‘The Haus 
der Kulturen der Welt’ i ka� ırmak mümkün değil.

Yapımında Amerikan desteği olduğu söylenen binada, Amerikalı mimar Gutborod, döneminin geni�  
a� ıklıklı mekan gereksinimini shell strüktür � özümüyle yanıtlamı� tı . Diğer adıyla ‘Avrupa Dı� ı Çağda�  
Sanatlar Merkezi’ olan bu bina sergi ve akademik konferansların yanı sıra sinema, ti atro, dans ve müzik 
gösterilerine de imkan sağlar; ilgin�  kitaplar ve el sanatları ürünlerinin sergilendiği dükkan ve nehir 
manzaralı restoranı da ayrıca görülmeye değerdir. Ge� mi� te av alanı olarak, Charlo� enburg � atosu ile kent 
arasında konumlanan bu devasa parkın keyfini bu gün, ayrıcalıklı konumuyla, yeni diplomatik yerle� imler 
ve kent konağı görünümündeki apartman konutları sürer. Parkın ortasından ge� en ana aks, duvarın yıkılı� ı 
resimlerinin background deseni ünlü Brandenburg Kapısı ve önündeki 18 Mart Meydanı’nda son bulur. 
Hemen yanı ba� ında kentin yeni seyir kulesi, pardon! kubbesi’ ile, Parlamento Binası (Reichstag) dikkat 
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� eker. Ancak, kapının diğer yüzünde bir zamanlar eski doğu Berlin olduğunu hayal dahi edemezsiniz. 
Şimdilik orayı merak etmeyin gelin kentin Modern Mimarlık arihindeki yolculuğumuzu noktalayalım.

60’lı yılların unutulmaz starı ‘Berlin Flarmoni Orkestrası Binası’ i� in güneye doğru yürüyüp parkı kat 
etmeniz gerekiyor. Expresyonist modernizmin ba� yapıtlarından biri olan bu bina dev bir heykel edasında 
konumlanmı�  beklemekte. Yalnız, yeni el� ilik binalarının gözalıcı imajlarına fazla kapılmadan fotoğraf 
makinenizde Scharoun ve Weber’in bu özgün yapıtına yer ayırmanız gerekir. Buradan yine duvar sonrası 
bir ba� ka geli� meye Potsdamer Bölgesine kayabilirsiniz fark etmeden, ama buraların ı� ıltılı � ekim gücüne 
aldanmayın, � ünkü Mies’in Neue National Galerie’si sizi bekliyor. ‘I� ık ve camın ünlü tapınağı’ 20. yy. 
heykel ve resimlerini ağırlamaya hala devam ediyor. Öğrenciliğimden kalma bir mimarlık dergisi karı� tırı or 
gibiyim. Bütün starlar burada... Bu � ehir beni � ok etkiliyor...

Post-modern tarzda bir kent konutu: Berlin-Almanya
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Berlin II: Duvardan Sonra- Birle� mek, Geçmi� le Yüzle� mek ve 
Yabancıyla Kayna� mak
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 03, 21 Mart 2010)

Berlin i� in ’24 saat uyanık kalan � ehir’ diyorlar. Bu, bir turist i� in büyük kolaylık, her saat ula� ım, her saat 
yiyecek bir � eyler bulmak demek. Ama Berlin, bizler yani Türk� e konu� an turistler i� in daha da kolay bir 
� ehir. Yerel telefon kartı almak i� in girdiğimiz, olduk� a Alman görünen marketimsi-i ternet kafe sahibi, 
aramızdaki konu� madan anlamı�  olmalı ki, ‘Türk’sünüz galiba diye’ söze ba� ladı, ve arkasından devam etti
Kent i� i tur ve müzelere giri�  dahil otobüs, metro ve tren, hepsini son derece makul bir fi ata � özen ha� alık 
biletleri nereden alacağımızı, internet ula� ımımızı nasıl halledeceğimizi, ha� a en iyi (döneri değil de) Su� i’yi 
nerede yiyebileceğimizi, ve en önemlisi, Kreuzberg’e nasıl gideceğimizi de bu arada öğrenmi�  olduk. En i� e 
yarar turistik kent haritasını yine de kaldığımız hostelden edindik, ve Berlin’e ait o muhte� em kitabı, ‘Berlin 
Mimarlık Rehber’ini bulup alana dek, ilk birka�  gün, daha önce okuduklarımız üzerinden kenti anlamaya, 
aslında biraz da aylak bir ruh hali i� inde ‘kentin ruhunu akalamaya’ � alı� tık

En eski ve prestijli alı� veri�  bulvarının Kurfürstendamm olduğunu; duvardan sonra, ses geti en bir kentsel 
tasarım uygulaması, Potsdamer Platz’ın yeni, ı� ıltılı tapınaklarıyla konuklarına gece hayatının en renkli 
ortamlarını sunduğunu; eski duvar hattını tam da önünden ge� tiği, Brandenburg kapısı ve arkasındaki 
Pariser Platz’ın aslında, ziyaret� ilerini kar� ılamaya hazırlanan özellikle dekore edilmi�  bir kentsel kabul 
salonu olduğunu hemen, ilk günlerde fark etti

Bu meydanın eski Doğu Berlin’li olduğuna inanmak zor ama, yola devam etmek isterseniz ‘Unter Linden’ 
caddesinden Spree Nehrini ge� ip dosdoğru gittiğin de kendinizi, Eskinin Stalinalle’si bu günün Karl-
Marx Bulvarı üzerinde bulabilirsiniz. Burada komünist rejimin üst düzey bürokrat konutları ve cephelerini 
süsleyen proleterya figürleri, ideoloji ve mimarlık ili� kisinin geldiği noktayı gösterir. Binalar kadar, kent 
bo� luklarının da öl� eği ka� mı� tı . Neyse gelin eğlenceye, Pariser Platz’a geri dönelim. Sarı� ın dalgalı peruğu 
ve 40’lı yıllardan kalma kostümüyle, sava�  yıllarının maskotu ‘Lili Marlee’ � arkısını söyleyen gen�  bir 
sanat� ıyı dinleyenler arasına karı� alım.

Pariser Platz’da, usta mimarlar tarafından yenilenmi�  banka, el� ilik, ve otel binaları arasında yeni 
Akademie Der Künste’yi gözden ka� ırmamak lazım. Bina, sava� tan sonra doğu ve batı olarak ayrılan sanat 
akademilerinin yeniden birle� mesini co� kuyla kutlayan bir modern cam yüzle, meydan � eperinde kendine 

Musevi Müzesi Eki Dış Görünüş Parlamento Binası Kubbe Altı
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yer a� ar ve sizi giri�  lobisine � eker. Giri�  katının derinliklerine doğru hafif bir eğimle uzayan zemin üzerinde 
ilerlerken, meydanın uzantısı bir kamusal i�  mekan hissinin daha da gü� lendiğini hissedersiniz. Giri� ten 
ba� layan kesintisiz bir sanat ortamını izleyerek kendinizi son ka� a, kokteyl salonunda bulabilirsiniz. 
Ak� am vakti uğramı� sanız eğer, mutlaka bir � eyler i� me � ansınız da olan bu mekanın önünde uzanan 
terastan Pariser Platz gecesinin keyfini sakın ka� ırmayın. Dönü� te, (en sevdiğim alı� -veri�  yeri) kırtasiye 
ağırlıklı hediyelik e� ya kö� esine hızlı bir bakı�  a�� tan sonra, i� inizi acıtsa bile, hala bir sanatsal deneyim 
ya� amak isti orsanız, arka kapıdan � ıkmanız gerekecek. Çünkü, Musevi kökenli mimar Eisenman tarafından
tasarlanan, Nazi Terörü kurbanları i� in bir toplu anı mezar, ziyaretinizi bekli or…

Duvardan sonra, Almanya’da artık ü�  toplum olduğu söyleniyor, Alman, Doğu Alman ve ‘Gö� menler’. 
Kapitalist dünyanın da tüm desteğiyle ülke, yıllarca ayrı kaldığı ‘doğulu yarısıyla’ yeniden kucakla� ırken, 
ge� mi� iyle de hesapla� ma sürecine girer. Bu arada yıllarca dı� ladığı yabancıya, ‘gö� men iş iler’e de farklı 
bir a� ılım yapar. Bütün bunların, mimari, kentsel ve sosyal mekana yansıması, onun duvardan sonraki 
yeni kimlik arayı� ının, ve tabi ki Berlin’in yeniden ba� kent olma sürecinin önemli bir par� ası aslında. Daha 
fazla ge�  olmadan, turistik aylaklığı bırakıp, sizi, bu süreci anlatan ü�  örneğe, Reichstag ve � evresine, 
Jewish Museum’a (Musevi Müzesi) ve Kreuzberg’e yönlendirelim. Birincisi, bir kentsel alanın parlamento 
kompleksi olarak tasarlanması; diğeri, eski binaya bir yeni ek; ü� üncüsü, bir kent bölgesinin ihyası. 
Birle� meye, ge� mi� le yüzle� meye ve yabancıyla kayna� maya � alı� mak adına hepsi de neredeyse eski duvar 
hattı yunca sıralanmı� .

Kentin büyük parkı ‘Tiergarten’ın kuzeydoğu ucunda, ‘Brandenburg’ kapısının hemen solunda ‘Reichstag’ 
yani Almanya Parlamento Binası konumlanmaktadır. Giri� in tam üstünde ‘Dem Deutschen Volke’- ‘Alman 
Halkına’- yazar. Belki de bu nedenle ücretsiz gezilebilecek tek bina, tek müze ve neredeyse ‘tek kubbe’ 
burasıdır. Dolayısıyla, önündeki devasa kamusal ye� ile uzayan ziyaret� i kuyrukları hi�  eksilmez, sabırla 
beklemeniz gerekir. Almanya Parlamentosu, 1894’den beri, Hitler yönetime gelinceye kadar bu binada 
toplanmı� . 1933’de Hollanda’lı bir komünist tarafından kundaklanma sonucu yandığı söylenir. Diğer 
tara� an komünist partisini yasaklama adına bahane bulmak i� in Naziler tarafından yakıldığı iddiası da 
vardır. Birle� meden sonra Berlin tekrar ba� kent olunca, 1999 da köklü bir yenileme yapıldı ve eski yanan 
kubbenin yerine, Foster’in tasarladığı, i� inde seyir rampaları dola� an cam kubbe yerle� tirildi. Bugün 
Almanya Parlamentosu yine bu binada, cam kubbenin altına isabet eden Parlamento Salonu’nda toplanır 
ve bu mekan, kubbenin örtt ğü son kat dö� emesinin tam ortasına yerle� tirilen cam yüzeyden doğal ı� ık 
alır. Kent peyzajını seyretmek i� in sonsuz imkan sunan seyir rampaları, aynı zamanda ziyaret� ilere, bu 
salona ‘yukarıdan bakma’ fı satı verir. Topluma, parlamentodan daha üstün ve onu izleme hakkına sahip 
olduğu mesajını vermek de � ağda�  bir yönetim trendi olarak böylece bir kez daha vurgulanmı�  olur. Aslında 
rampalardaki seyir turunda da algılayacağınız gibi Reichstag � evresine konumlanmı� , birbirine alt ge� itlerle 
bağlı, � ağda�  kurumsal mimarinin temsilcisi dört idari bina, meraklısı i� in ‘kubbe’ kadar ilgin� ti . Ama bu kez 
etraflarında dola� arak, ortadaki dev kamusal ye� ille kurduğu � e� af ama temkinli ili� kiyi sağlayan kamusal 
ara yüzün, Spree nehrine uzayan halka a� ık teraslamaların tadına varmayı bilmeniz gerekecek.

İkinci durak, Jewish Museum yani Musevi Müzesi, tarihi bir bina ile ili� kili ama bi� imsel özellikleriyle ona 
son derece aykırı ve keskin bir kar� ı tavır sergiliyen, son dönem mimarinin temsilcisi bu ekiyle biliniyor. 
Bu a� ıdan müze i�  mekanı daha da beter, özellikle böyle bir ruh hali beklentisi olan bizler i� in, sergilenen 
objelerden neredeyse daha gü� lü bir etkiye sahip. Bina i�  mekanı mimari mekan algısının bi� im, öl� ek, 
doku, ı� ık ve ses gibi bütün birle� enlerine ustaca ba� vurarak sizi yönlendiriyor. Tabi ki bu turda, mimarın 
a� ıklamalarıyla beslenerek olduk� a iyi hazırlanmı�  sözlü-i� itsel bir rehber de özel kulaklığınız aracılığıyla size 
e� lik ediyor. Ama en önemlisi sergileme konsepti, yani neyi, nereye kadar ve nasıl öğreneceğini izleyiciye 
bırakması. Son derece hüzünlü bireysel öyküleri, objeleri, fotoğraflar ve mektupları Sofie s Choice (Sofi nin 
Se� imi) filmi daha beterdi deyip izliyorsunuz. Ama interaktif merkez denilen bir bölüm var ki, üstelik negatif
etki de vermiyor, iyi dö� enmi� , konforlu, bilgisayarlar ve önlerinde ikili de oturulabilecek rahat koltuklar. 
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Ne var ki eğer bilmek isteğiniz daha derin bir akıbet varsa, bunun anahtar kelimelerini girdiğinizde, nereye 
kadar gidebileceğinizi görüyorsunuz. Nasıl katlanılır? Bilemiyoruz. Biz denemedik ve ayrıldık. Buna rağmen 
önerir miyiz? Evet.
Son durak Kreuzberg, eski bir iş i semti, 60’ların ba� ından itiba en aralarında Türkler’in de bulunduğu 
gö� men iş ilerle dolmu� , kira evlerinin daha da kötüle� en durumu nedeniyle ‘slum’la� ma ba� lamı� . Bu 
gün, duvardan sonra artık ba� kentin ortasında yer alan bu bölge, etnisite hayranı entelektüellerin ya� amak 
istediği bölgeler arasında ve konut fi atları artmı� . Eski kira evleri, isteyenlere satılı or ya da buna gücü 
yetmeyenler haklarını buranın yeni sakinlerine devrediyor, ‘soylula� tırma’ ba� lamı�  bile. Yine de yoğun 
bir Türk nüfus hala burada, her yerde Türk� e yazılar, tabelalar, ilanlar…Kreuzberg Kültür Merkezi de bunun 
bir par� ası. Yeni konutlarda ya� ayan bir Türk aile bizi fark edince evlerine davet etti Çoğu ünlü mimarlar 
tarafından asarlanmı�  mekanlarda ya� adıklarının farkındalar ve bunu önemsiyorlar, � ocuklarını bu ülkede 
söz sahibi olsunlar diye iyi ye� � tirmek isti orlar. Ü� üncü ku� ak gö� menler tam uyum sağlamı� lar Almanya’ya. 
Türk mu� ağı özlemimizi giderip ge�  saa� e otobüsle dönerken, otel tam neredeydi, hangi durakta ineceğiz 
diye tela� landık, bunu fark eden � ık parti kı afetli bir gen�  kız bize seslendi:

‘Ben de burada iniyorum arzu ederseniz sizi götürebilirim!…’ ’Aaaa!.. siz Türk’müsünüz?’

Bu şehrin beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim…
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� övalyeler Diyarına Yolculuk: Malta Kartpostal Anıları
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 04, 29 Mart 2010)

Konuk Yazar: Ceren Bo� aç

2009 yılı Ekim ayında, bir konferans i� in 4 günlüğüne kısa bir ziyare� e bulunduğum, Akdeniz’in tam göbeğinde 
Kıbrıs adasının neredeyse dör� e biri kadar, bir adalar cumhuriyeti Malta... İlk bakı� ta insana baygın, tembel bir 
adalar grubu gibi görünen; ama hava alanından kalacağınız yere varıncaya kadar –ki adanın diğer bir ucunda 
da kalacak olsanız oraya varı� ınız 45 dakikadan fazla zamanınızı almıyor- mavi/ye� il dalgaların � ırpını� ını i� inizde 
hissedebileceğiniz buram buram ya� am kokan bir yer. Mesut kıyıların resmi ge� idi: iki kızkarde� ... Malta ve 
Gozo... ve bu iki kız karde� in tam ortasına, o me� hur mavi lagun’uyla Comino... İ� te Akdeniz’in coğrafi olarak 
tam merkezinde bulunan bu cumhuriyet, deneyimledik� e sanki her birinin sularına farklı bir güne�  vurur gibi 
hissedeceğiniz, bu ü�  takımadanın bir araya gelmesinden olu� uyor.

Malta’nın olduk� a kü� ük; ama yine de u� aktan indiğiniz andan pasaport kontrolüne kadar ge� en sürede size 
adanın zengin ge� mi� i ve kültürel hazineleri hakkında göz kırpan, yerel mimarinin modern yorumu niteliğindeki 
hava alanı, Malta’da ge� ireceğiniz zamanı önceden planlamamı� sanız eğer size fikirler sunuyor. Hava alanından 
ayrılıp, otobüsle kalacağımız otele doğru ilerlerken, al� ak tepelerine zeytin ağa� larının e� lik ettiğ onlarca koy 
ve mavi-ye� il suların kumsallarına vurduğu kıyılarla, kü� ük ama kalabalık limanlar e� lik ediyor adımlarımıza. 
Bizi kar� ılamaya gelen Malta’lı arkada� larımız, adalarında dağ veya akarsuya rastlanmadığı bilgisini veriyor bize. 
Malta’nın iki tane resmi dili var: Bunlardan biri uzun yıllar İngiliz sömürgesinde kalmı�  olmasından kaynaklı 
İngilizce, diğeri ise ‘Maltese’ dedikleri, ada halkının konu� tuğu ‘Latince- F ansızca- İtalyanca’ karı� ımı kendi dilleri. 
Rehberimiz bize yerel dilde bir iki kelime anlatmaya � alı� ırken, dilin vurgu ve telaffuz bakımından Arap� aya ne 
kadar benzediği � ok dikkatimizi � ekiyor. Bunun üzerine Malta’lı arkada� larımız bu vurgunun ge� mi� teki Arap 
akınlarından kaynaklandığını belirti or. Yol boyunca alt-alta/üst-üste konutların ve daracık yollarında süratle 
hareket eden otomobillerin yoğunluğunu fark ediyoruz.

Vale� a ve Grand Harbour
Adanın masmavi koylarından birinde konumlanmı�  otelimize yerle� ti ten hemen sonra, bir sonraki gün 
yoğun bir konferans programımız olduğundan, adanın en önemli limanı olan, ba� kent Vale� a yakınlarındaki 
‘Grand Harbour’u (Port il-Kbir) görmeye gidiyoruz. Bu yolcuğu Malta’nın me� hur ‘Malta Otobüsü’yle 
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yapıyoruz. Malta’daki en yaygın ta� ıma aracı olan ve varlığını 1905’den beri devam e�� en bu eski otobüsler, 
her ne kadar yerini yava�  yava�  yeni ve modern olanlara bırakmaya ba� lamı�  olsalar da, kendileri kadar ya� lı 
ve bir o kadar asabi � oförleriyle, turistlerin ilgi odağı ve eğlence kaynağı. Kapılarının olmadığı, ineceğiniz 
yeri otobüs � oförüne anlatmak i� in, ba� ınızın üzerinden ge� en ve � oförün tam yanındaki � ana bağlı 
ipleri � ekerek anlatabildiğiniz, tırmandığınız her yoku� ta par� alara ayrılacağını sandığınız, oturduğunuz 
koltukta zıplamadan 3 metre bile yol kated emediğiniz ‘Malta Otobüsü’ deneyimimiz, ziyaretimizin en ho�  
anılarından biri olarak belleğimizdeki yerini alıyor. Grand Harbour yatların, rengarenk kü� üklü büyüklü 
teknelerin yanı sıra � e� itli yolcu gemilerinin yer aldığı kalabalık ve etkileyici bir liman. Liman’ın hemen 
ardında Vale� a, 16. yüzyıldan bu yana, onlarca medeniyetin her birinin bir öncekinin yıkıntıları üzerine in� a 
ettiği UNESCO’nun ‘Dünya Mirası’ listesinde yer alan, ana karakteri Barok, ancak yer yer Manerist, Neo-
klasik ve Modern Mimari ögelerini barındıran e� siz bir � ehir olarak kar� ımızda duruyor. Vale� a’ya varı� ımız, 
gün batımına denk geldiği i� in, Şövalye’ler diyarı olarak da bilinen ba� kentin, ayrı ayrı her tanı� ının üzerinde 
önce turuncu ve sonra kırmızı olarak dans eden güne�  ı� ınları ve nihayet o ı� ık kaybolduğunda muhte� em 
bir aydınlatmayla ba� ımızı döndüren kartpostallık görüntüsü, sonsuzluğa yayıldığı zamanda bir ipin ucunda 
asılı kalıyor...

Comino
Malta gezi notlarını kaleme dökerken, son olarak 3 saatlik bir gemi turuyla Malta adasının etrafında
dola� tığımız sırada, bir ka�  saatlik mola i� in durduğumuz Comino adasından bahsetmek isti orum. Comino; 
Malta ve kız karde� i Gozo arasında yer alan, 1.35 mil karelik, sadece 4 ki� ilik daimi nüfusu olan ve bir 
� oğunuzun romantik koylarını Madonna’nın ba� rolünde oynadığı ‘Swept Away’ filminden hatırl yacağı 
coğrafi bir güzellik... St. Mary kulesi, adada görüp görebileceğiniz en belirgin strüktür. Adaya yapılacak 
olası saldırıları önceden tespit edebilmek adına yapılmı�  bir gözetleme kulesi. Bu kü� ük kara par� asında 
ayrıca bir Romen Şapeli ve 1960’ların Modernist mimarisinin tipik örneği sayılabilecek, 2 özel sahil � eridini 
himayesinde barındırmı�  bir Otel bulunmakta. Kü� ük teknelerle, adanın kıyıları boyunca bir � ok doğal 
mağaraya doğru gizemli yolculuklara � ıkabiliyorsunuz ve muhtemelen dünyanın � ok az coğrafyasında 
kar� ınızda � ıkabilecek, metrelerce derinlikleri suyun yüzeyinden görebilmenize elveri� li turkuaz mavisi 
sular, her ne kadar sizi kendine � ekse de, yüzerken bu sularda hatırı sayılır bir yoğunlukta bulunan deniz 
analarına dikkat etmeniz gerekiyor.

Malta’da Kısa; Ama ç ok Derin ya� anmı�  ve Içine Uzanıldıkça Payla� ılmı�  Zamanlardan Sonra 
Eve Geri Dönü� ...
Malta ziyaretimiz boyunca Akdeniz’de olmanın, Akdeniz insanını bir � eyleri payla� ırken tanımanın, 
anlamanın ve anla� ılmanın (ve belki de ya� amanın en � ok!) tadı bu satırla a sığmayacak kadar derin... 
Kü� ük bir yer olmasına kar� ın, her kö� ede sizi bir sürpriz, ge� mi� ten gelen etkileyici onlarca deği� ik yapı, 
tarih öncesi dönemlere ait medeniyet kalıntıları ve unutulmaz manzaralar bekliyor. Malta’da göze � arpan 
ekonomik sıkıntılar yok. En dağınık kö� esinde bile kar� ınıza evsiz � ıkmıyor. Malta insanı turizm olayını 
öylesine benimsemi�  ki, adadaki her � eyin bir pazar aracına dönü� tüğünü rahatlıkla görebiliyorsunuz. 
Bu kü� ücük ada, tüple dalı� tan, para� ütle atlamaya, yunuslarla yüzmekten, ister gece ister gündüz � e� itli 
ada turlarına, hareketli gece ya� antısına, Akdeniz mu� ağının doyumsuz lezzetlerine ve Malta � araplarının 
yumu� ak tadına kadar aradığınız hemen hemen her � eyi bulabileceğiniz kadar zengin bir yer.

Malta’da tadamadığım her şeyin güzelliğini bir gün sizin yaşamanız dileğiyle...
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Comino (Blue Lagun) Malta

         Malta’da Liman ve Yoğun Yapılaşma
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Yerellikle Bezenmi�  Bir Kuzey-Avrupa Ba� kenti: Helsinki
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 05, 18 Nisan 2010)

Konuk Yazar: Özlem Olgaç Türker

Helsinki, Finlandiya’nın güneyinde Baltık Denizi’yle i� i� e, bir� ok ada üzerine konumlanmı�  bir İskandinav Kenti  
Kompakt yapısı nedeniyle, ken� e, farklı sonbahar renklerine bürünmü�  ağa� ların sunduğu zengin bir peyzajda 
yürüyü�  yapmak; bisiklet sürmek; yazın denize girmek; ya da a� ık pazardan, veya markaların sıralandığı 
lüks caddelerden alı� veri�  yapmak gibi, hem doğa hem de kent aktivi eleri bir arada bulunmakta. 1812’de 
Finlandiya’nın ba� kenti olan Helsinki’nin imarına önemli katkısı olanlardan Alman mimar Carl Ludwig Engel, 
hem Senato Meydanı’nı hem de 1852’de tamamlanan Protestan Katedrali’ni (Tuomiokirkko) tasarlayarak 
kü� ük bir St. Petersburg yaratmaya � alı� mı� . Senato Meydanı’nda, neoklasik tarzda in� a edilmi�  bu katedral 
sade bir yapı. Meydanın bir tarafında Fin Sen tosu, diğer yanında da Helsinki Üniversitesi bulunuyor.

Helsinki’de bulunduğum Ekim ayında güne� , en yüksek olduğu saatlerde bile, Kıbrıs’ın sabah saatlerindeki 
gibi. Sonbahar soğuğu böyle ise, insan bu kentin kı� ını hayal edemiyor... Bu kadar az güne�  alan bir kent 
olmasına rağmen, � evrede güne�  enerjisinden yararlanmak üzere konumlanan güne�  (solar) panellerinin 
sıklığı biz Akdenizliler tarafından ders alınması gereken duyarlılıkta. Ekolojiye ve doğaya kar� ı hassasiyet her 
yerde kar� ınıza � ıkabiliyor. İnsan ya� ayan bölgelerin ülke yüzöl� ümüne oranı o kadar dü� ük ki, doğayla i� i� e 
bir ya� am söz konusu. Fin mu� ağının temelini geyik eti ve deniz ürünleri olu� turmakta. Böğürtlen kullanımı, 
tatlılar kadar yemeklerin soslarında da sıklıkla kullanılmakta.

Finliler, soğuk ülkelerine kar� ın � ok sıcak insanlar. Yüzlerinde ger� ek birer gülümseme ile misafirpe ver 
tutumlarıyla her yerdeler. Hizmet sektöründe de pek yabancı görmek mümkün değil. Finli rehberimiz, bu 
durumu ‘Fince öğrenmenin zorluğu’na bağlasa da, yüksek ya� am standartları ve sosyal düzenlerinin dört 
– dörtlük olması en önemli faktörler arasında. İyi düzeydeki hastane ve eğitim hizmetleri tamamen devlet 
hakimiyetind .

Helsinki’de Tuomiokirko Katedrali, Senato Meydanı, Liman
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Rehberimiz, uzun bir kı�  sezonu ve karanlık gecelerin etkisi ile melankolik bir ruh haline büründüklerini 
söylüyor; ve bu nedenle ne yazık ki intihar oranının yüksek olduğuna değiniyor. Kadın haklarının öncü 
ülkelerinden Finlandiya, 100 yıl önce 19 sandalye ile parlamentoya kadınların se� ildiği ilk ülke ünvanını da 
ta� ıyor. Çalı� an kadın oranının yüksek olduğu ülkede kabinede özellikle icracı bakanlıkların � oğunda kadınlar 
bulunmakta. Orman ülkesi Finlandiya’da, Helsinki Havalimanı’na indiğimiz andan itiba en doğal masif 
ah� abın günümüz malzemeleri ile bir arada uyum i� inde kullanımı hemen göze � arpmakta. Modernizmin 
ve uluslararası bi� emin öncülerinden Finli mimar Alvar Aalto gibi tasarımcıların ye� � tiği Helsinki, tabii ki 
tam bir tasarım ve sanat kenti. Mimarlık, İ�  mimarlık, Moda, Tekstil tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
alanlarında öncü firmaların ve müzelerin yoğunlukla yer aldığı ‘design district’, yani ‘tasarım mahallesi’, 
birka�  günlük programa sığdırılamayacak geni� likte. Burada bizi götürdükleri ‘Design Forum’ isimli tasarım 
kurulu� u, bir� ok ünlü tasarımın patentini yani telif hakkını bünyesinde bulundurmakta. Her yıl bir� ok ulusal 
veya uluslararası yarı� ma ile gen�  tasarımcıları moti e eden bu kurulu� , ‘uluslararası kitlelere hitap ederken 
yerelliği de ön plana � ıkarmayı’ savunan bir felsefeye sahip.

Design Forum’da tasarlanan tasarımlar yine bir Finlandiya tasarım-üretim-pa arlama firmalar bütünü 
olan I� ala’da üretile ek tüm dünyaya pazarlanmakta. I� ala, geni�  bir ürün yelpazesine sahip. Örneğin 
Alvar Aalto’nun Savoy Vazo’su, farklı boylarda, renklerde ha� a farklı desenlerde üretilme te. Yerelliğe 
değinmi� ken, balo kıyafetlerine benzer kadife kabarık etekli elbiseleriyle kent merkezinde aniden kar� ımıza 
� ıkan Finlandiya � ingeneleri � ok ilgimi � ekti.... Bulgaristan’ın AB üyesi olmasından sonra Finlandiya’ya gö�  
eden Çingenelere, Helsinki’de hükümet tarafından kültürlerini sürdürmeleri i� in yardım verilmekte. Bu 
nedenle � ingenelerin geleneksel kıyafetlerle gezmeleri te� vik ediliyor.

Ünlü besteci Jean Sibelius’un (1865-1957) adını ta� ıyan parkta dev bir orgu simgeleyen Sibelius Anıtı
görülmeye değer. Yapıldığı dönemde, soyut heykelle tatmin olmayan halkın baskısı ile, heykelin yer 
aldığı alana sonradan Sibelius’un büstü de eklenmi� . Temppleliaukio Kilisesi, diğer ismiyle Rock Church 
yani Kaya Kilise’de, inancınız veya inan� sızlığınız ne olursa olsun, mekanın gücü sizi etkisi altına alıyor. 
Kilometrelerce bakır tel kullanılarak olu� turulan kubbemsi üst örtü, Granit ta� ından oyulmu� , silindirik 
mekanın üzerine brüt betondan prekast narin kiri� lerle bağlanmakta. İ� eri süzülen doğal ı� ık, kayaların 
doğal renklerini ön plana � ıkarmakta. Tapınak fonksiyonuna ek olarak, konserler, düğünler gibi sosyal 
etkinlikler i� in de kullanılmakta. Her kö� e ba� ında bir sanat galerisi olan Helsinki’de ‘Mimarlık Müzesi’ 
(Museum of Finnish Architecure); ‘Tasarım Müzesi’ (Design Museum); Çağda�  Sanatlar Müzesi (Museum 
of Contemporary Art – Kiasma); Ateneum Müzesi; ve daha bir� ok müze kent merkezinde konumlanmakta. 
Orada bulunduğumuz dönemde Eliel Saarinen’in Art-deco tarzında tasarladığı tren garının tam kar� ısında 
konumlanan Ateneum Müzesi, Picasso’nun eserlerinden bir se� kiyi meraklıları i� in sergiledi; Steven Holl 
ofisi tarafında  tasarlanmı�  olan Çağda�  Sanatlar Müzesi – Kiasma, kalıcı sergiler yanında ge� ici sergiler 
veya enstalasyonlara da ev sahipliği yaptı

Design Forum Sergi Salonu: Bir Grup Obje Bir Aalto Tasarımı: Akademik Kitabevi
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Bir� ok Avrupa kentin  göre daha pahalı kabul edilen Helsinki’de kent merkezinde yer alan tarihi alı� veri�   
merkezi ‘Stockmann’ kırmızı tuğladan özgün mimarisiyle koruma altında. Ken� e ilk asansör kullanılan yapı 
olarak da özel bir önem ta� ımakta.

Hem mimari tasarimi hem de i�  mekan tasarımı Alvar Aalto tarafından yapılan Academic Bookstore yani 
Akademik Kitapevi, uluslararası kitaplar ve ho�  bir kafenin bulunduğu modernist bir mekan. Ken� eki bir� ok 
kafede olduğu gibi burada da Alvar Aalto tasarımı sandalyeler kullanılmakta. Dünyaya teknoloji ihra�  eden 
Finlandiya’da en bilindik cep-telefonu markalarından birinin üretildiği Helsinki, teknolojide öncü olmak 
yanında kitap okuma oranının en yüksek olduğu Avrupa kenti olmakla övünüyor. Her iki Finli’den biri 
Kent’teki halk kütüphanelerinden birine üye.

Kendi özgün yerelliğiyle bezenmi�  Avrupa’lı bir ba� kentin adı damağımda kalarak ayrıldım Helsinki’den...

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest 421

Cape Town: Güney Yarıküre’deki Akdenizli... 
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 06, 9 Mayıs 2010)

Konuk Yazar: Hıfsiye Pulhan

Bugün sizi tam anlamı ile dünyanın öbür ucundaki bir ülkenin, Güney Afrika’nın Cape Town kentin  götüreceğiz. 
Nelson Mandela’nın, zengin elmas madenlerinin, 2010 Dünya Futbol Şampiyonası’nın ülkesi Güney Afrika’yı 
biz, konut üzerine ger� ekle� tirilen bir konferansa katılmak üzere, 2005 yılında ziyaret etmi� tik. Üzerinden bunca 
zaman ge� mi�  ve bu arada daha bir� ok ülke de ziyaret edilmi�  olmasına rağmen Güney Afrika ve özellikle Cape 
Town kenti  en etkileyici haliyle hafı alarımızda hala capcanlı.

Cape Town, Portekizli ka� if-denizci Vasco da Gama’nın Ümit Burnu diye adlandırdığı, Afrika kıtasının güney ucu 
üzerine konumlanmı�  bir kıyı kenti. Yakla� ık olarak, İngiltere adasının be�  katı büyüklüğünde olan Güney Afrika’da 
ve onun güney-batı kıyısında yer alan Cape Town’da, olağanüstü � e� itlilikte doğa manzaralarının yanında, 
� üphesiz bin bir zıtlık da birarada. Siyah ve beyaz’ın, zengin ve fakirin, varlık ve yokluğun � ok derin ayrı� tığı Güney 
Afrika’da, Cape Town kenti bu konteksin bir par� ası olmakla beraber, engin denizleri, ulu dağları ve u� suz bucaksız 
üzüm bağları ile size, kendinizi herhangi bir Akdeniz ülkesindeymi�  gibi hissettir . Çok düz bir doruk noktasına, 
daha doğrusu, doruk alanına sahip olan Masa Dağı eteklerinde, Atlantik Okyanusu’nun kıyısında kurulmu�  olan 
kent, neredeyse Akdeniz bölgesinin iklim ve coğrafik özelliklerine sahipti . 17. Yüzyıl sonuna doğru, Hollandalı 
tacirlerin, tarihi Baharat Yolu güzergahında, bölgeden ge� en gemilere taze yiyecek ve et sağlamak üzere kurduğu 
bu kent, zamanla bir� ok Avrupalı’nın (ba� ta İngilizler ve sonrasında Hollandalılar ve Fransızlar olmak üzere) ülke 
topraklarını sahipleni� ine ve kuracağı diğer yerle� imlere tanıklık etmi� ti .

İngiliz Uluslar Topluluğu’nun bir üyesiyken, 1961 yılında bağımsızlığını kazanan Güney Afrika’nın, ba� ken�  
Pretorya ve zengin elmas yatakları bölgesinde kurulmu�  olan, Afrika’nın Manha� an’ı olarak bilinen Johannesburg 
ile birlikte, Cape Town bir diğer yoğun yerle� im bölgesi olarak, ge� mi� indeki farklı kültürlerin, dinlerin ve dillerin 
köklerini barındırır. Bu durum aslında, tüm Güney Afrika ülkesi i� in ge� erli olmalı ki bu � ok renkli ve kültürlü ulusal 
karakter, gökku� ağına benzetil rek ‘Rainbow Nation  ifadesiyle betiml nir. Kentin özenle bakılıp korunan, Bo 
Kaap konut bölgesi, � ok kültürlü bu sosyal yapının izlerini sürdürür. Bugün, � oğunlukla Müslümanlar tarafında  
yerle� ilmi�  bu bölgede, aslında 17. ve 18. yüzyıllarda Sri Lanka, Hindistan ve Malezya’dan getirilm �  olan kölelerin 
torunları ya� amaktadır. Yüzyıllar boyunca biriken kültürel unsurlar, ken� e gözalıcı bir mimari � e� itliliğin olu� masına 
da neden olmu� tur. Çok farklı yerlerden getirilm � , deği� ime uğrayarak � e� itlenmi�  farklı konut tipolojil ri, Afrika 
kıtasının güneyine buradan dağılmı�  olmalı belki de. Cape-Hollanda � iftlik evi’nden tutun da, İngiliz Georgian ve 
Victorian stilinde vlere ve tabii ki renkli geometrik tasarımlarla özgünle� en geleneksel Sotho ve Ndebele toprak 

      Cape Town, Güney Afrika  Cape Town, Güney Afrika
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kulübeleri ve e� siz Zulu kulübelerine kadar olağanüstü bir � e� itlilik görmek mümkündür bu topraklarda.

Ulusal barı�  ve adaletin � ok uzun yıllardan beri süregelen bir mücadele ile sağlanmaya � alı� ıldığı Güney Afrika’da 
bugün, farklı renklerden ve ekonomik düzeylerden insanlar vardır. Ancak, hala daha dengesiz gelir dağılımı ve buna 
bağlı geli� en yüksek su�  oranı, ister istemez ya� am � artlarını, hem zengin hem fakir, hem beyaz hem de siyah ırk 
i� in, dünyanın bir ba� ka kö� esine göre, � ok farklı kılmaktadır. Özel güvenlik kameraları ya da sistemlerinden tutun 
da, silahlı güvenlik görevlilerine kadar, donanımlı bir � ekilde korunan bir� ok konut dikkat � eker. Yüksek bah� e 
duvarlarının üzerinde, bizim genellikle ‘dikkat köpek var’ türünde görmeye alı� tığımız uyarılar oralarda ‘dikkat 
silahlı özel koruma var’ � eklindedir. Bir sınır ihlaline veya saldırıya kar� ı konut � evresine � ekilen elektrikli teller 
de güvenlik mekanizması olarak bir diğer a� ırılıktır! Bu da hi�  � üphesiz ki, korumalı ya� am alanlarının ne kadar 
önemli bir sorunsal olabileceğini akla getirm ktedir. Özel olarak korunan, neredeyse ‘� ehir i� inde � ehir’ olu� turacak 
� ekilde yüksek duvarlarla � evrilmi� , gelir düzeyi ortalamanın � ok üzerindeki grupların ya� adığı, genel literatüre de 
‘gated communities  - ‘kapalı yerle� keler’ olarak giren ya� am alanlarıdır bunlar. Aslında, bu durum özellikle ba� kent 
Pretorya ve diğer kalabalık � ehir Johannesburg’da, sadece konut bölgelerinde değil, belirli alı� -veri�  ve eğlence 
mekanları i� in de ge� erli idi. Güvenlik görevlilerinin izni alınmadan oralara girmek, fotoğraf � ekmek, mimar olarak 
etkilendiğimiz bir binanın eskizini bile yapmak mümkün olamamı� tı

Güney Afrika, bir � eli� kiler yumağı... Zenginler i� in yaratılm �  bu lüks, ‘korunmu�  ya da kurtarılmı�  bölgeler’ bir 
ba� ka anlamda, yoksullar i� in de ge� erlidir. Bamba� ka bir ya� ama alı� kanlığı ve buna bağlı geli� en farklı bir ya� am 
düzeni, bu konut alanlarını diğerlerinden ayrı� tırı . Ama bu kez, aids gibi ölümcül hastalıkların günlük ya� amın 
doğal bir par� ası olduğu, uyu� turucunun � ocuk ya da ye� � kin ayrımı olmadan herkes tarafından kullanıldığı, karı� ık 
kadın-erkek ili� kilerinin mevcut olduğu, su ve kanalizasyona ili� kin ciddi altyapı eksikliklerinin bulunduğu ve hi� bir 
� ekilde hijyenik bir ya� amın sözkonusu olmadığı, ve bizde genellikle “gecekondu” olarak adlandırılan ya� am alanları 
ile bile kıyaslanamayacak derecede kötü yerle� imlerdir bunlar. Bu ya� am(a-ma) alanları, 4-5 metrekarelik oluklu 
sa� tan (lamarinadan) yapılmı�  kü� ücük barınaklarda sürdürülmeye � alı� ılan hayatları kurmak adına ve bunların 
yüzlerce tekrarından olu� arak genellikle, tellenmi�  otoban kenarları boyunca uzamaktadır. Nedenleri farklı da olsa, 
gerek zenginler gerekse yoksullar i� in olu� turulan bu ayrı� mı�  ya� am alanları ziyaret ettiğimi her ü�  ken� e de 
dikkat � ekiciydi. Ancak, Cape Town bunlar i� erisinde biraz daha turisti  olanı, ve özellikle Avrupalı’ların müstakil 
tatil evlerinin bulunduğu bir sayfi e kenti olarak sanki bu � eli� kiyi daha da görünür kılar. Sahil boyunca, kayalıklar 
üzerinde konumlanmı�  Akdeniz mimarisini de hatırl tan okyanus manzarası tutkunu bu tatil evleri, genellikle 
kentin belirli böl elerinde ve yeni geli� me alanlarında konumlanır.

Cape Town kent merkezinde ise, bir deği� im ve dönü� üm örneği olan Victoria ve Alfred Rıhtımı dikkat � eker. 
Tarihi koy boyunca olu� mu�  Victoria ve Alfred Rıhtımı  süregelen liman aktivi eleri yanında, eski liman ve depo 
tesislerinden dönü� türülmü� , alı� -veri�  ve eğlence mekanları, müzeler, oteller, restoranlar, a� ık hava aktivi e alanları 
ve benzeri kamusal alanlardan olu� maktadır. Çok geni�  bir alana yayılan bu kompleks, aslında � ok farklı binaların bir 
bütünlük i� erisinde günümüz � ağda�  ya� am bi� imine yeniden kazandırılmaları sonucunda olu� mu� lardır. Bu � ekilde, 
ge� mi� e ait binaların yeniden kullanılması, aslında herhangi bir ekonomik yetersizlikten veyahut da yeni bir bina 
gereksiniminden kaynaklanmamaktadır � üphesiz. Şehir genelinde böylesi önemli bir konuma sahip olan bu alan, 
‘eski binalardan kurtulma’ gibi yanlı�  bir fik e kapılmadan, onları yeniden kazanıp gelecek nesillere aktarma gibi bir 
duyarlılığın somut bir örneğidir aslında. Bir yandan, mevcut korunmu�  olurken bir yandan da, tarihsel anlamlar ve 
mesajlar ta� ıyan bu kültür varlıklarından maddi kazanım da elde etmenin keyfini ya� ar Güney Afrikalılar buralarda.

Kıbrıs’tan binlerce kilometre uzakta olmasına kar� ın, gerek iklim, gerek bitki örtüsü ve gerekse eski bir İngiliz 
Sömürge ülkesinde olması dolayısı ile Cape Town bazı yönlerden de tanıdık gelen görüntüler sunar. Artık buraları 
gezip-görüp tanıma konusunda karar sizin.
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Büyülü Bir Dünyanın Sizlere Açılan Kapısı: Lizbon
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 07, 23 Mayıs 2010)

Konuk Yazar: Nil Pa� ao� luları � ahin

2003 yılında, o zaman Doktora öğrencisiyim, DAÜ-Mimarlık Fakültesi’nden tez danı� manlarımız ile 
birlikte kalabalık bir grupla (-ki bence kalabalık grupla böyle etkinliklere katılmak daha da keyifli oluyor) 
doktora � alı� malarının sunulduğu bir sempozyuma katılmak i� in gitmi� tim Lizbon’a. Yakla� ık 10 saat süren 
Lefk � a-İstanbul-Münih-Lizbon aktarmalı olarak sabah yola � ıkıp günbatımının ardından gece ula� tığımız
Lizbon, yukarıdan inanılmaz güzellikte bir görüntü sergiliyor. I� ıklandırılmı�  tarihi yapılarla dolu bir eski 
kent manzarasıyla kar� ılıyor bizi ve hemen merak uyandırıyor daha u� aktan inmeden, ‘kim bilir daha ne 
güzellikler bekliyor bizi’ diye dü� ündürtüyor.

Sempozyumun yapılacağı yere yakın eski kentle yeni kent arasında bir yerlerde olan otelimize yerle� iyoruz 
ve sabah gün doğumunun ardından gün ı� ığı ile birlikte Lizbon’u algılamaya ba� lıyoruz. O zamanlar 
Portekiz, hummalı bir geli� im i� erisinde ve bizi bu haliyle kar� ılıyor. Otelimizin bulunduğu bölgede mevcut 
binaların bir� oğu tadila� a ve bunlara ek olarak da yollardaki alt yapı � alı� maları ile birlikte bir� ok yeni 
bina da in� a edilmekte... İlk izlenim olarak bu görüntü, ba� ta hayal kırıklığı yaratı or. Doğaldır ki hemen 
‘her yer mi böyle?’ diye endi� eleniyoruz ama mesleki merak her � eyin üstesinden geliyor ve bir an tarihi 
kenti unutarak yeni kentin mimarisini incelemeye dalıyoruz. Yeni in� a edilen binalarda renk ve dokunun 
detaylara kadar yansıyan incelikli birle� imi dikkat � ekiyor. Bir� ok canlı renk ve dokunun bir arada cesurca 
kullanıldığı örneklere rastlıyoruz yol boyunca sempozyuma giderken. Tam da bunları dü� ünerek yaya 
ge� idinden kar� ıya ge� meye niyetlendiğimiz bir anda acı bir fren � ığlığı ile uyanıyoruz! Bir araba bize yor 
vermek i� in � ığlıklar atarak duruyor... Bu heyecan Akdeniz’in diğer kıyısından gelen bizler i� in dahi � ok 
fazla ama, sonradan öğreniyoruz ki yaya ge� idindeki yayalara yol vermemenin � ok büyük bir cezası varmı�  
Lizbon’da...

Expo 98’e yolculuk............
Sunumlarımızın ardından daha önceden bir� ok tasarım dergisinde veya kitaplarda rastladığımız ve 
bugüne kadar hep bir fotoğraf karesinden tanımaya � alı� tığ mız Expo 98 Fuar Bölgesine gitmek i� in yola 
� ıkıyoruz... Expo 98, Portekiz Pavyonu, Parque das Na� ões bölgesinde 1998 yılında ger� ekle� en Expo 98. 

Resim: Oriente İstasyonu Resim 2: Expo 98 Portekiz Pavyonu 
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Fuarı sırasında Portekiz’i temsil etmesi amacı ile Portekizli bir mimar olan Alvor Siza tarafından Souto de 
Moura’nın katkılarıyla tasarlanmı� . Pavyonun, fuardan sonra yıkılması, yerine ba� ka bir fonksiyon verilerek 
kullanılması öngörülmü�  ve � ok da iyi olmu� . Mimari ürünün ömrünün giderek kısaldığı günümüzde, 
nitelikli örneklerin bu dalgaya teslim edilmemesi giri� imi takdire değer doğrusu.

Bölgeye yakla� maya ba� ladığımız anda bamba� ka bir dünya bizi kar� ılıyor ve neredeyse hayal gücünün 
ötesinde mimari tasarımlar ve strüktürler bizi büyülüyor. Vasco De Gama Alı� veri�  Merkezinin kapısında 
iniyoruz taksiden. Tam arkamızda bütün ha� meti ile Santia o Calatrava’nın Oriente Terminali duruyor. 
Bir nakı�  gibi i� lenmi�  detayları ve tüm cazibesiyle bizi cezbediyor adeta. Evet dergilerden, televizyon 
programlarından veya kitaplardan takip ediyorsunuz ama böylesi yapıtları yakından görmek bamba� ka 
bir büyülenmi� tik hali yaratı or. Bu hal tüm Parque das Na� ões kompleksini olu� turan mimarinin etkisiyle 
giderek de artı or sanki. 

Binalarla birlikte dı�  mekanların da � ok ustaca tasarlanmı�  olması, halkın bu mekanlarla bütünle� erek, 
onları gündelik hayatlarının bir par� ası olarak benimsemelerine olanak sağlıyor. Ziyaretimiz boyunca farklı 
ya�  gruplarından öğrencilerin, öğretmenleri ile birlikte bu mekanları ya� ayarak, kullanarak ders yaptıklarını
gözlemliyoruz. Bir grup, devasa tentelerin altında oturmu�  bir konuyu tar� � ırken, diğeri su dünyasının 
derinliklerine dalmak i� in yakındaki akvaryum binasına girmeye hazırlanıyor; siz de katılı orsunuz, ve 
ba� ka bir öğrenci grubunun su canlılarına yönelik ilgi ve bilgisini izlemenin keyfini ya� ıyorsunuz her � eyin 
yanısıra. Görerek veya ya� ayarak öğrenme en değerli bilgi edinme tekniklerinden birisi ku� kusuz. Bir kez 
daha anlıyorsunuz.

Alfama..Rossio ve Rua Agusta...
İlerleyen günlerde tarihi kente gitmek i� in plan yaptık. Lizbon’da � ok iyi i� leyen bir metro sistemi ve özgün 
tasarlanmı�  metro durakları var.... Dik ve yüksek merdivenlerle yerin altına indiğimiz yerlerde eğlenceli 
grafik tasarımlar bizi kar� ılıyor. Her adımda ba� ka bir renk ve ayrıntı kar� ımıza � ıkıyor... Ve sonunda, 
Lizbon’un iyi korunmu� , canlı ve ya� ayan tarihi kent merkezi Alfama Bölgesi’ndeyiz... Lizbon insanının 
kültürünü ve ya� am � eklini tüm � ıplaklığı ile algılayabileceğiniz bir merkez Alfama; Rossio Meydanı ve Rua 
Agusta en bilinen tarihi kent mekanları... Cana yakın ve güler yüzlü insanlar pencerelerde sohbet ediyor, 
bizlere gülümsüyor... inanılmaz bir turist akını var bu bölgeye... Dı�  mekanlar modern ken� e olduğu gibi 
tarihi ken� e de � ok canlı ve etkin. Büyüklü kü� üklü meydanlar ve meydancıklar; etraflarında konumlanmı�  
kafe ve lokantaları ile � ok � arpıcı. Buralarda vakit ge� irmeli ve o havayı kalabalıkla birlikte solumalısınız 
kesinlikle...Bizdeki Sabor menüsünün anavatanı zengin deniz mahsulleri mu� ağı, inanılmaz � e� itlilikteki 
peynirleri ve muhte� em tatlarda � arapları mevcut Lizbon’un... Eğer yolunuz dü� erse mutlaka tatmalısınız. 
Hi�  sıkılmadan, gün boyunca bir � ok farklı ayrıntı ve olaya karı� arak ge� iriyoruz sayılı saatlerimizi. Alfama 

Resim 3: Rossio Meydanı Resim 4: Rua Agusta
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bölgesini tepeden görebileceğiniz imkanlar da mevcut, mutlaka denemelisiniz. İnanılmaz bir kent 
manzarasıyla sizleri kar� ılıyor tepeden.

Görsel güzelliğinin yanısıra sanatsal aktivi e zenginliği ile ayrı bir tat alma imkanınız da mevcut. Meydanlarda 
veya sokaklarda gün boyunca � e� itli sürpriz aktivi elerle kar� ıla� manız mümkün. Yeni ve eskiyi, � ağda�  
tasarımları ve tarihi dokuyu bir arada ya� amak isteyen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken büyülü bir 
dünya Lizbon... Mutlaka o havayı solumalısınız...

Kaynakça
(1) http://t .wikipedia.org/wiki/Portekiz_Pavyonu,_Expo%E2%80%9998
Resim 1: http://www.fotopedia.com

Resim 2: http://ipt.olhares.com

Resim 3:  http:// ww.mpifr-bonn.mpg.de
Resim 4: http:// tatic.pano amio.com
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İnsan Tanrıların Krallı� ı: Kahire
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 08, 6 Haziran 2010)

Bu sayıda Ceren Boğaç’la Kahire’ye kısa bir yolculuk yapacağız. Rehberimizin bu konuda çok özel bir rotası var ve 
sizi buna son derece şiirsel bir dille davet ediyor. Yalnızca, kentle ilk yüzleşme anının yarattığı hayal kırıklığından hızla 
kurtulmanızı öneriyoruz. Zira sonunda düşlerinizdeki Kahire’yi bulacaksınız ve ölümsüzlüğün izlerini süreceksiniz 
birlikte. Emin olun bu bir ‘mumyanın intikamı’ filmi olmayacak. İyi seyirler. Turkan Ulusu Uraz

Konuk Yazar: Ceren Bo� aç

2010 Mart aynıda, Güne� ’in krallığına kısa yolculuk: Kahire. Ancak, bu � ehir  hakkında belki önceden okuduğunuz, 
belki de tanıdıklarınızdan duyduklarınıza benzer hi� bir � eyi; ‘hava alanından  ba� layarak ziyaretinizin son anına kadar 
sizden neredeyse zorla bah� i�   koparmaya � alı� an insanların ısrarını, bitmek tükenmek bilmez korna  sesleriyle bir 
kaos olan hızlı trafiğini ya da � ehrin kendine has ağır kokusunu’ a� ağıdaki satırla da bulamayacaksınız. Tüm bunları 
yok saymak, Kahire’de hi�  görmediğim veya ya� amadığım i� in  değil, ama, insanın kendini tanrıyla e�  tuttuğ  
zamanların bu gizemli � ehrinde, dı� ınızdaki tüm sesleri susturduğunuzda ba� ba� a kaldığınız o görkemini payla� mak 
istediğimden sizlerle... 

Kahire görünmez bir perdeyle ikiye  ayrılmı�  bir � ehir: 20 milyon insanın  ya� adığı, bir yanda 24 saat kesintisiz  canlı 
ya� antısı ve lüks otellerle � evrilmi�  bir � ehre, diğer yanda ise kuma bulan¬mı�  bir hayatın kıyısında ya� ayan umarsız, 
� akacı, kaygısız ve kendi tabirleriyle her daim ‘mutlu’ insanlar var. Bu iki yüzün ara kesitinde  her ba� ken� e olduğu 
gibi  bir� ok okul, ti atro, müze ve abideler  bulunuyor. 5000 yıllık Eski Mısır tarihi  üzerine kurulmu�  Kahire, Mısır’ın  
kalbi ve Arap dünyasının vitrini. Nil  deltasının geni�  vadisine kurulmu�  olan bu � ehir, 1979 yılından beri UNESCO  
Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor ve  � ehrin coğrafi konum olarak deprem  ku� ağından uzak olması, bugün hala bu 
mirası deneyimleyebilme � ansı veriyor  bizlere.

Gize’nin Gizemi
Ölümsüzlüğü istemek i� in, ölümü dü� ünerek ya� amak gerektiğini bilen eski Mısır’lılar, olağanüstü güzellikler 
yaratmı� lar. Bugünkü halksa, ge� mi� in aksine öyle � ok bugüne dönük ya� ıyor ki, herkes umarsız bir dinginlikle 
sadece ‘an’ın pe� inde. Bunu, Gize yakınlarını ku� atmı�  kilometreler boyunca uzayan, sıvasız, zaman zaman 
penceresiz/kapısız; in� aat demirlerinin yükselmek i� in bırakılmı�  filizleri zamanı delerken, sizin acı bir gülümsemeyle 
seyrettiğini gecekondulardan anlıyorsunuz. Oysa ben, � ocukluğumdan beri ziyaret etmek istediğim bu yeri hep, 
Güne� ’in koynunda kilometrelerce yol alan Nil sularının, Papirus ağa� larını tanrılara armağan olarak sunduğu � ölün 
bo� luğunda, tüm yalınlıklarıyla sonsuz hayata doğru yükselen Piramitler’den ibaret olacağını hayal etmi� tim..  
Yol boyunca, beton-demir-tuğla yığınları arasında bir görünüp bir kaybolan Piramitlere yakla� tı � a, insan yine de 
tarifsiz bir heyecana kapılıyor.

Kahire’den görünüş: Mısır
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Gize bölgesinden görünüş: Piramitler, Kahire/ Mısır

Gize, yeniden dirili�  hazırlığı üzerine örülmü�  gibi, orada- öylece kar� ımda duruyor... Etrafını � evreleyen 
kalabalığa, karga� aya rağmen, hi�  söz olmadan etkileyen gücüyle göğe yükselen ü�  piramit: Keops, Kefren 
ve Mikerinos. Ge� mi� te 145 metre dolaylarında olduğu sanılan; ama bugün 10 metresini kaybetmi�  en 
büyük piramit Mikerinos, 43 yüzyıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olmayı ba� armı� . Bizlerse, Eski 
Mısırlı’lardan sonra ancak 19. yüzyılda bu yapının yüksekliğini ge� ebilmi� iz. Bir an bu görkem kar� ısında 
ba� ınızı kaldırıp, Mikerinos’un e� siz gölgesinde, yeri ve zamanı belli olmayan o kum taneleri, soluğunuza, 
u� an ku� un kanadına, ya� ama karı� mı� ken, eğer kendinizi bulunduğunuz anın ve orada turist olmanın tüm 
önyargı ve maddiyatından bir an olsun soyutlamayı ba� arabilirseniz; ve i� te o anda haykırsanız, sesinizin 
daha gü� lü � ıkacağını anlıyorsunuz. Aralarında hi� bir har�  bulunmadan, her biri birka�  ton ağırlığında olan 
iki milyon ta�  blok, 5000 yıl öncesinden sizi selamlayıp, haykırı� ınızı sonsuzlukta yankılanan bir co� kuya 
dönü� türüyorlar adeta...

İ� ten i� e piramitlerin, ölümün gölgeleri arasında sonsuzluğa duran mezarlar olduğunu bilmenin tuhaf 
hissinden mi bilinmez, ama doğan Güne� ’i selamlayan ‘bek� i’, beni piramitlerden daha � ok etkiliyor! 73 
metre uzunluk ve 20 metre yüksekliğindeki Sfenks’in yüzünde ta� tan bir ilahi gülümseme, ağzını a� sa bu 
� ağı kutsayacakmı�  gibi, bana bakıyor... Aslan gövdesi doğadan gelen gücü, insan ba� ıysa yaratan ve üreten 
zekayı temsil ediyor. Gün, piramitlerin ardından batar ve kızıl bir bulut � ehri örterken, ı� ık gösterisiyle 
Eski Mısır’ın tüm tanrıları yeniden canlanıyor. Sfenks size kar� ısında eğilmi�  hükümdarları, zaferleri ve 
yok olu� ları, � e� itli dillerde tekrar tekrar anlatır en, Mısır’da her hikayenin sonunun a� ka bağlandığını 
anlıyorsunuz. Binlerce yıl boyunca fi avunlar i� in a� k insanın kutsal sureti, ölüm sonrası ya� amsa hayatın
tek ger� eği olmu� .

Güne�  Kırallı� ını Sonsuzlu� a Ta� ıyan Mükemmeliyetçilik ve Sahra
Gize bölgesinden sonra, Kahire müzesine doğru yol alırken, size bildiğiniz bütün denizlerden daha engin 
görünen Sahra’nın kurak � öllerinin, ülkenin ge� mi�  hazinelerini yok olmaktan nasıl ustalıkla koruduğunu 
okuyorum: Nemden uzak iklim sayesinde yapılar, yapıların i� lerindeki duvar kabartmaları, resimler ve � e� itli 
organik maddelerle yapılan figürl r, binlerce yılı kat edip günümüze kadar ula� abilmi� . Mezarlardan � ıkarılan 
mumyalar, al� n masklar, heykeller, takılar ve eski mobilyalar, kısaca eski Mısır’a dair her � ey bugün Kahire 
müzesinde sergileniyor. Mısır hiyeroglif yazısının nasıl � özüldüğünden, mumyalanmanın nasıl yapıldığına
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kadar merak ettiğini her � ey, bu müzede aydınlanıyor. Müzeyi hayranlıkla gezerken, eski Mısır’da insanın 
kil ya da kaburga kemiğinden değil, insandan doğduğunu ve Tanrı olduğunu anlıyorsunuz! Hemen hemen 
her yazı� a, Nil’in bu sarı topraklara armağanı olan iki ağa�  tasviri Lotus (yukarı Mısırı temsili) ve Papirus 
(a� ağı yani Kuzey Mısır’ın temsili) � ıkıyor kar� ınıza. Onlar tüm zıtlıklarıyla ya� amı dengelerken, fi avunların 
� ağlar öncesinden bugün hala onları ya� atan nefesindeki sırrı perdeliyorlar sanki...

Kahire’den Ayrılı�
Kahire’de zaman, büyük � ehirlerin kendilerine has hızında akıyor... Baharat kokuları i� inde Orta Doğu’nun 
en büyük pazarında alı� veri�  yapan, Nil nehri boyunca ko� ullanmı�  oryantalist mekanlarda deği� ik 
tatlar deneyen, parfüm dükkanlarında Mısır kültüründe � ok önemli rol oynamı�  � e� itli bitki esaslarını 
deneyimleyip zengin kullanım alanları hakkında fikirler edinen, � e� itli atölyelerde papirüs yapımını görüp 
sevdiklerine hediyeler alan ve � oğu Osmanlı idaresi sırasında in� a edilmi�  zengin mimari özelliklere 
sahip camileri ziyaret edenler, ak� am karanlığında � e� itli mekanlara dağılıp, Kahire’nin gece ya� antısında
bamba� ka yolculuklara � ıkıyor... 

Sahra ikliminde � ehir Güne� ’le soluklanıyor, o gökyüzünden kaybolduğunda siz Ay’la. Bu � ehri 
deneyimledikten sonra anlıyorsunuz ki, Kahire’de binlerce yıl önce hüküm sürmü�  tüm fi avunlar hala 
ya� ıyor- yoksa ak� amın yaslı karanlığında kim bir ölüyü dü� ünür? Gündüzlerin sıcağı yerini gecenin 
serinliğine bırakınca, otel odasının penceresinden seyrettiği yıldızlar uzaklarda ü� ür sanıyorum. Ge� mi� in 
görkemi, yeni bir � ey üretmeden kazanmaya alı� mı�  Mısır’lıları geleceğe daha ne kadar ta� ır bilemesem 
de, Kahire’de zamanın ve kalabalığın kımıldadığı sefaletin dı� ında ya� ayan ba� ka bir � ey olduğunu biliyorum 
artık

Sfenks- Kahire/ Mısır

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest 429

Küçük Bir Balıkçı Kasabasından 21. Yüzyıl Metropolüne: 
Yapaylı� ın ve Para Gücünün Simgesi Dubai
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 09, 20 Haziran 2010)

Bu hafta Kağan Günçe sizi Dünyanın Disneyland’ına, Dubai’ye götürüyor. ‘İşte bu imkansız’, ‘ama bu kadarı 
da fazla’ dedirtecek derecede ‘yeniliğin’, ‘sıradışılığın’, ve ‘abartının’ sınırlarının zorlandığı bu kent için 
tehlike çanları belki de çalmaya başladı bile. Son ekonomik kriz dalgasının Dubai’yi iyice vurduğu; çoğu 
yabancı yatırımcının arabalarını havaalanı otoparklarında bırakıp kaçtığı; bütün o akıl almaz zenginlikteki 
mekanların içlerinin boşaldığı ve artık Dubai’nin 3. Dünyanın orta üst gelir grubu turiste ve Dubai’lilere 
kaldığı söyleniyor. Aşağıda, Global Krizin henüz vurmadığı Global bir metropol’ün belki de son günlerini 
izleyeceksiniz. Umarız bu bir ‘Pompei’nin Son Günleri’ filmi olmaz… Turkan Ulusu Uraz

Konuk Yazar: Ka� an Günçe

Dünya, seyahat etmeyenlerin yalnızca bir sayfasını okuduğu bir kitaptı . Seyahat edenler ise, bu kitaptaki 
ba� ka dünyaları, farklı renkleri, tatları, kokuları ve anlamlarıyla yakalamı�  ya da yakalamaya gayret eden 
ki� ilerdir. ‘Al Gözüm Seyreyle’ isimli bu sayfada her iki ha� ada bir yazılanlarla, bu dünyaları ya ilk kez ya da 
yeniden ya� arız. Bu ha� a, kısa bir zaman önce 20’nci yüzyılın sonlarında yazılmaya ba� lanan ve hala artan 
bir hızla yazılmaya devam eden ‘Dubai’nin dü�  dünyası’nın sayfalarını sizler i� in aralamaya � alı� acağım.

Buram buram tarih kokan � ehirler vardır; geleneklerle ön plana � ıkan � ehirler vardır; anılarla bezenmi�  � ehirler 
vardır; a� k kokan � ehirler vardır; sanat� ıları, dü� ünürleri, yazarları ile dünyadaki bir� ok anlayı� ı deği� ti en ki� ilerle 
özde� le� en � ehirler vardır; devrimlerle hatırlanan � ehirler vardır; mitolojileri ile bilinen köklü � ehirler vardır; bir 
de son yüzyıla damgasını vuran ‘yapay’lığın ve ‘para’ gücünün simgesi Dubai modeli � ehirler vardır...

Dubai, gelenekten gelen değerlerin değil, global değerlerin � ekillendirdiği bir � ehir, bir emirlik. Yıllarca Arap 
Yarımadası’nın bu, en i� ine kapalı ve mütevazi yerle� kesi günümüzde para gücünün neler yapabileceğini anlatan 
bir simgeye dönü� tü adeta.

Jumeriah bölgesinden bir görüntü Yelkenli görünümündeki 7 yıldızlı 
Burj Al-Arab oteli
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George Katodrytis  ‘Metropolitan Dubai and the Rise of Architectural Fantasy’ adlı makalesinde Dubai’yi, 
� ehirler i� in yapılan tanımlamaların dı� ında, marjinal ifadelerle tanımlamaktadır. Katodrytis a göre Dubai, 
“Sorunları � özmekten � ok, i� tahları kabartan yeni ‘post-global’ kentin bir prototipi niteliğindedir. Eğer Roma, 
‘Ölümsüz Kent’ ve New York Manha� an’ı da 20’nci yüzyıl tı anmı�  kentle� mesinin tanrısı ise bu durumda 
Dubai, ortaya � ıkmakta olan 21. yüzyıl kentinin bir prototipi  bir öncü örneği olarak değerlendirilebilir; o, 
kara ve deniz sınırlarını a� an izole � ehirler olarak sunulan ‘protez’ ve ‘gö� ebe’ bir vahadır” aslında. Dubai, 
Katar – Umman arasında yer alan, Arap yarımadasının güneyinde kü� ük bir devlet olan Birle� ik Arap 
Emirliklerine bağlı yedi emirlikten biridir; ve asla köklü bir ge� mi� i olmamı� tı , bir kent tarihi yazılımı ancak 
1990’lı yıllara gelindiğinde ba� lamı� tı . Çünkü, bu toprakların özenle sakladığı petrol artık ke� fedilmi�  ve 
son 20 yılda Dubai’nin � ehresi deği� meye ba� lamı� tı . Bununla birlikte, sözkonusu yıllarda geli� tirilen
stratejik politi alarla ve tabii ki dünyadaki ve bölgedeki konjonktürün uygun olması nedeni ile bölgenin 
ha� a dünyanın ti aret ba� kenti olma yolunda ilerleyen emirlik, 2000’li yıllarla da büyük projelere imzalar 
atarak dünyaya adını, bunun yanında değer ve önemini de duyurmu� tur. Bugün, 20’nci yüzyılın kü� ük 
ve önemsiz balık� ı köyü yeni yüzyılın bamba� ka ya� antıl r sunan metropolüdür artık, kent bile olmadan 
metropolle� mi� ti . Yakla� ık 1.5 milyonluk nüfusu, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika arasında yer alan stratejik 
konumu nedeniyle uzun zamandır Basra Körfezi’nin ve de dünyanın en önemli uluslararası ti ari, ula� ım ve 
turizm sektörlerinde bölgesel bir merkez olmasının yanında son yıllarda giderek artan in� aat faaliyetleri ile 
de göze � arpıyor.

Birle� ik Arap Emirliği’nin en büyük ikinci emirliği olmasına rağmen en lüks ve en modern olanıdır. Şehrin 
ba� lıca bölgeleri, Jumeriah ve Deira’dır. Bu bölgelerde dünyanın en önemli turizm yapıları, ti aret ve i�  
yapıları, sağlık yapıları gibi lux ve dünya literatürüne girmi�  mimari örnekler vardır. Bunun yanında bölge 
coğrafyasına müdahale edilerek yeni adalar tasarlanıp in� a edilmi�  ve edilmektedir.

Dubai’yi küresel bir ti aret, ula� ım ve turizm odağı olarak kabul ettirm gayreti i� erisinde olan emirlik, bu 
ama� la korkun�  denecek kadar � ok büyük paralarla “hiper projeler” ger� ekle� tirme tedir. Palmiye Adası 
(Palm Island) ve Dünya Adası (World Island) olarak isimlendirilmi� , üzerlerine yeni ya� amlar ‘kondurmak’ 
amacı ile milyonlarca ton dolgu kullanılarak in� a edilmi�  olan, yapay coğrafya par� aları; 160 katlı ve 
800 metre uzunluğunda, 4.1 milyar dolara mal olan ve ansansörleri saa� e 35 kilometre hız yapabilen 
dünyanın en uzun binası Burj Dubai; yelkenli görünümündeki 7 yıldızlı otel Burj Al-Arab; tasarımcısı 
tarafından ‘projeden öte, bir tutku’ olarak tanımlanan, denizin yirmi be�  metre altına uzanan sualtı oteli 

Gayri tabii ada, Palmiye Adası (Palm Island)
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Hydropolis; yakla� ık 1.2 milyon metrekarelik bir alana yayılan dünyanın bir� ok ‘ilk’ ve ‘en’lerine sahip, 
Guinness Rekorlar Kitabına girmi� , 33 bin canlıya ev sahipliği yapan devasa akvaryumuyla dünyanın en 
büyük alı� veri�  merkezi Dubai Mall; 2020 yılında tamamlanacak olan 278 kilometrekarelik alana yayılan, 
Disneyland ve Las Vegas atmosferinden � ok daha ötesini sunmayı hedefl yen, Cazibe ve Deneyim Dünyası, 
Spor ve A� ıkhava Dünyası, Eko-Turizm Dünyası, Temalı Dinlence, Gezinti, Ticaret ve Eğlence komplekslerine 
sahip dünyanın en büyük tema parkı Dubailand; ve sonunda her katı birbirinden bağımsız olarak hareket 
edebilen, bu haliyle dünyanın hareketli ilk yapısı ünvanını ta� ıyan ve her kat arasına yerle� tirilen rüzgar 
türbinleri sayesinde ihti a�  duyulan elektriği dahi üreten Dinamik Kule (Dynamic Tower) bunlardan sadece 
birka� ı.

Dubai, sadece bölgedeki yatırımcıla a değil, dünyadaki yatırımcıla a da sunduğu imkanlarla � ekim noktası 
durumunda ve küresel sermayeyi tanımlayan sınırsızlığın, vatansızlığın vahasıdır. Sunulan vergisiz ortam, 
mükemmel altyapı ve sınırsız hizmetler, lüks ve konfor sayesinde yatırımcıların yanı sıra turistlerin de gözdesi 
olmu� tur. Son yıllarda küresel ekonomik krizden her sektör etkilenmi�  olsa da bunlardan en � ok etkilenen 
hi�  ku� kusuz emlak sektörüdür. Ancak yapılan akıllıca müdahalelerle hi� bir sektörde � ökü�  ya� anmamı� tı . 
Tam aksine yapılan ve yapılması planlanan yeni projelerle � ehrin, küreselle� me eğilimlerine daha fazla 
cevap verebilmesi ve 21’inci yüzyıl gereksinimlerinin en üst düzeyde kar� ılanması amacı ile durmaksızın 
� alı� ılmaktadır.
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Tren İstasyonundan Çok Bir Botanik Bahçesini Andıran Atocha: 
Hiç Uyumayan � ehir Madrid 
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 10, 4 Temmuz 2010)

Geçen sayılarda Şebnem Hoşkara’nın köşesinde iki önemli şehir mekanını, ‘Puerta Del Sol’ ve ‘Plaza Mayor’ 
Meydanları’nı tanıtan Beser Oktay Vehbi, bu sayıda, bu meydanların şehri ‘Madrid’ ile sayfamıza konuk oluyor. 
Yalın dili ve akıcı anlatımıyla, konferans gezginlerinin, bir kenti keşfetme sürecini paylaşıyor bizimle. Sizi, onun 
kaleminden Madrid’de hızlı ve telaşlı, ama bir o kadar da seçici ve kapsayıcı bir tura davet ediyoruz. Turkan 
Ulusu Uraz

Konuk Yazar: Beser Oktay Vehbi

Bir konferansa katılmak amacı ile üniversiteden bir arkada� ım ve e� lerimizle yapmı�  olduğumuz Madrid 
seyahati  aslında 3 gece 4 günlük kısa bir zaman aralığına sığdırıldı. Bu nedenle, � ehrin bütün önemli bina ve 
meydanlarını görmek olanağımız yoktu. Yine de bu kadar kısa zamanda görülmesi gereken bir� ok � eyi görmek 
i� in her fı satı değerlendirdik. Dolayısıyla bu yazıda size, bu hızlı Madrid gezintisinin durakları hakkında bilgi 
vereceğim. Belliba� lı bazı bina ve meydanlarının yanı sıra yeniden i� levlendirilerek bir � ekim merkezi haline 
gelen, ve bir tren istasyonundan � ok botanik bah� esini andıran ‘Atocha’ istasyonu bu durakların en önemlisi.

Hem Kraliyet Döneminin izlerini ta� ıyan muhte� em Sarayları ve Katedralleri ile bir tarih � ehri, hem aralarında 
Picasso, Rembrandt, Von Gogh, Monet gibi dünyaca ünlü ressamların tablolarının sergilendiği müzeleri ile 
bir kültür � ehri Madrid, bir turizm ülkesi İspanya’nın ba� kenti. Olduk� a modern görünümlü bu Avrupa 
ba� kentinde, � ehir merkezinde özellikle 19 yy. ait � ok sayıda bina yer almakta. Burada, � ehrin hafı asını 
koruyan bu doku hakimken, � ehir dı� ına � ıkıldık� a modern, ve planlı ya� am alanları ile kar� ıla� ılmakta.

İlk gün oraya vardığımızda Madrid’in haritasını elimize aldık ve önce yaya olarak tarihi merkezde, ertesi gün 
ise yeni geli� en bölgelerde dola� tık. Turistlere yönelik � ehir turlarına ise ancak buradan ayrılmadan bir gün 
önce katılabil ik. Böylece, dola� amadığımız birka�  meydan veya binayı da bu tur sayesinde fotoğraflama
fı satı yakalamı�  olduk. Bu otobüslerde � ehrin önemli yerlerinden ge� ilir, isteyen iner gezer ve bir sonrakine 
tekrar biner. Burada se� ebileceğiniz iki tur var. Biri, tarihi � ehir merkezinin, diğeri ise � ehrin önemli Modern 
Mimarlık örneklerinin üzerine yoğunla� ır. Bizler, tarihi merkezi dola� anı tercih etti ama, yeni geli� en 
bölgeyi de zaten kendimiz ke� fetmi� tik

Tarihi merkezde, ge� en yazımda da belirttiği üzere ‘Puerta Del Sol ’ (Güne� ’in Kapısı) yolların kesi� tiği,
‘Plaza Mayor’ (Büyük Meydan) ise kentin en önemli toplanma yeri olarak tanımlanıyor. Bu iki önemli kent 
mekanının yanısıra, bu gün burada bulunan Kraliyet Sarayı (Palacio Real), aslında eskisinin 1734 yılındaki 
bir yangında kullanılmaz hale gelmesinin ardından V. Philip tarafından yangına dayanıklı bir saray in� a 
edilmesi isteği üzerine yapılmı� . Sarayın doğusunda, ‘Plaza de Oriente’ olarak adlandırılan bah� eli, havuzlu 
meydanla birlikte hepsi � ehrin görülmeye değer par� aları. Bu kü� ük ve huzurlu meydan � evresinde eski 
kralların heykelleri sıralanıyor. Park hemen ileride opera binasının önüne a� ılıyor. Bunların yanısıra, ‘Museo 
del Prado’ ve ‘Museo Arquelogico Nacional’ de önemli müzeleri Madrid’in, zaman bulunursa ziyaret 
edilmeli mutlaka.

Bütün bu önemli binaların yanısıra geni�  bulvarları saran ih� � amlı mağazalar da dikkatimi den ka� madı 
doğrusu. ‘El Corte Ingles’ Madrid’in en ünlü büyük mağazasının adı. Her caddede bunun bir � ubesini 
bulmak mümkün. 1910 yılında eski � ehrin bir par� asının yıkılması ile olu� turulan ‘Gran Via’, Madrid’in 
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Şanzelizesi. Gran Via sizi ‘Metropolis’ binasından ge� erek doğrudan ‘Plaza de Cibelles’ e götürür. Madrid’in 
simgelerinden XIII.yy’dan kalma havuzlu � e� meyi burada görebilirsiniz. Çe� meyi, bir � ift arslanın � ektiği arabada 
oturan bereket tanrısı Kybele heykeli süslüyor, bu nedenle de adını ondan alıyormu� . Meydanın kar� ısında ‘Palacio 
de Comunicaciones’ bulunuyor. Postane binası olan bu bina ile� � imin Notr Dame’ı olarak anılıyor. 1930 dan kalma 
bina halen aynı i� leve hizmet veriyor yani postane binası olarak kullanılıyor. Postane’nin önünden ge� en otobüs 
bizleri Madrid’in en büyük parkı ‘Parque del Reti o’ya götürüyor. Del Reti o’da büyük havuzlar, � e� meler, kukla 
ti atrosu, göl üzerinde tekne gezintisi  sokak sanat� ıları ve daha daha fazlası sizi bekliyor. Bir zamanlar boğa 
güre� lerine ve törenlere sahne olan bu parkta Londra’daki Kristal Palas örnek alınarak yapılan, i� erisinde sergiler 
ve etkinliklerin düzenlendiği ‘Palacio Crystal’ bulunuyor. Biz bu parkı ayrıca bir ba� ka gün yürüyerek dola� ma 
fı satı bulduk. Sanki bütün Madrid o gün bu parkı ziyarete gelmi�  gibiydi. Sokak göstericileri, kanoya binenler, 
paten ve kay-kay yapanlar, kü� ük � ocuktan ya� lısına kadar neredeyse bütün kentli, bizim gibi � a� kınlıkla bütün 
bunları seyreden turistler ve parkın ördekleri ve ku� ları herkes ama herkes oradaydı.

Parktan � ıkmak i� in İngilizce bilen bir İspanyol bayandan yol tarifi i� in yardım istediğimizde ‘a� ağı doğru 
giderseniz Estacion Atocha’ya gelmi�  olursunuz’ yanıtını almı� tık. Atocha’ya da aslında bir gün önce Barcelona 
bilet fi atlarını sormak i� in gitmi� tik ama gezemeden dönmü� tük. Bu arada Barcelona Madrid arasının trenle 
3 saat ve 250 Euro olduğunu öğrenince bizim Barcelona gezisi de zaten hayal olmu� tu. Bunun üzerine biz de 
daha Mardid’i görmeden, interne� en fotoğraflarını görüp � ok etkilendiğimiz bu binayı dola� maya kara verdik. 
Halen Madrid’in en büyük tren istasyonu olan Atocha, i� erisinde bulunan mağazalar, restoranlar, kafeler ve 
en önemlisi, botanik bah� esi ile bir istasyondan öte bir � ey, mutlaka görülmesi gereken bir yer. 2004 yılındaki 
terör saldırısında bu bina hedef alınmı�  ve bu saldırıda ölen 192  ki� i anısına botanik bah� esine 192 ağa�  
dikilmi� . Görkemli ağa� lar, � i� ekler, havuz i� erisinde kaplumbağalar, ye� ilin her tonu bu camekânın altında. İlk 
merak ettiğimi bu � elik ve cam örtünün i� inde bu ağa� ların nasıl ya� ayabildiğiydi. Meğerse, ağa� lara buhar 
formunda su püskürtülüyormu� . Botanik bah� esi i� inde yürü�  yolları da tasarlanmı�  fakat ağa� lara zarar 
verildiği gerek� esiyle bu ge� i� ler kapatılm � tı. Bah� enin etrafı oturma kö� eleri ve restoranlarla(food court) 
� evrili. Buralarda duygulu veda veya bulu� ma anlarını ya� ayanların yanısıra, bir soluk alıp bah� e keyfi � ıkarmak 
isteyenleri de bulmak mümkün. Biz ise Reti o Parkı’nın yorgunluğunu atma yeri olarak se� tiğimiz Atocha 
tren istasyonunda, damak tadımıza uygun bir yerden ak� am yemeğimizi alıp, görkemli ağa� ların yakınındaki 
bankların birine oturup bu ih� � amın keyfini � ıkarttı

Yemeğimizin ardından bir dükkandan İspanyol dans� ılarının giydiği topuklu ayakkabıların kızım Maya 
i� in olanlarını görünce � ok mutlu olduk. Çünkü İspanya’ya gelmeden önce anne bana ‘topuk’ alalım 
(yani topuklu ayakkabı) diye tutturm � tu. Kırmızı ve pembe olarak iki � ift aldığımız ayakkabıların satıldığı
dükkandan ayrılırken saat ak� am 10.30 olmu� tu bile ve tüm mağazalar kapanıyordu. Ne var ki � ehrin ba� ka 
bölgelerinde ve ba� ka mekanlarında aslında gün yeni ba� lıyordu: İspanyol yemekleri ve Flamenko e� liğinde
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sabaha değin sürecek bir eğlence dünyası sunar Madrid. Herkes aynı anda yemek yer, i� e gider ya da siesta 
(öğle uykusu) yapar ve günün sonunun, ‘gece’nin keyfini � ıkarır.

Bu arada bu dört günlük seyahat boyunca ne yediğimizi merak e�� seniz: İspanyol Mu� ağı’na has hi� bir 
� eyin bana hitap etmediğini söylemek zorundayım. Bu nedenle de her yerde bulunan, ve � abuk yenen 
yemekler hayatımızı kurtardı. İspanyollar tatlıya � ok meraklı, her kö� e ba� ında bir tatlıcı bulmak mümkün. 
Öyle ki sabah kahvaltısında ekmekten � ok tatlı � e� itleri süslüyordu oteldeki masaları. Ayrıca bizim tulumba 
tatlısına benzeyen ve bir � ubukla � ikolataya batırıla ak yenen bir tatlı � e� itleri var ki bir� ok dükkan sırf 
bunu satı or. ‘Paella’ dedikleri safranlı, midyeli veya karidesli, bol yağlı pilav ve ‘Tapas’ denilen ak� am üzeri 
i� kisiyle yenen kü� ük mezeler, İspanyol mu� ağının en ünlülerinden.

Bu kısa Madrid gezimizde bizler de saat ü� te öğle, ve saat on birde ak� am yemeğimizi yerken, insanların ve 
� ehrin canlılığına, ya� anmı� lığına ayak uydurup sokaklara karı� ıp gittiğim de zaman kavramını yitiri or ve 
daha � ok bu � ehrin bir par� ası oluyorduk. Bu arada, ailemizi aramak i� in saate baktığımı da ise, vakit � ok 
ge�  ve onlar � oktan uyumu�  oluyordu. Yapacak bir � ey yok ve Madrid’te zaman kavramının altüst olması 
ka� ınılmaz.

Kaynakça
http:// ww.travelinginspain.com/madrid_train_station. tm
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Ça� � ma, Uzla� ı ve Dönü� ümün Kesi� � � i Kent: Belfast 
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 11, 18 Temmuz 2010)

Turizmin, ülkelerin ve kültürlerin sahip olduğu doğal, sosyal ve kültürel her şeyi kural tanımaz bir şekilde 
tükettiği bilinmekle beraber bu furyada, yakın geçmişteki bir iç savaşın, bundan sağ çıkmış kanıtlarıyla; 
öyküler, anılar, mimari ve kentsel karakterler olarak yer aldığını görmek çok etkileyici. Resmiye Alpar Atun 
akıcı bir dille günümüz Belfast’ından işte böyle bir resim veriyor bize. Yazı, kente ait temel turistik bilginin 
ötesine geçmekte, geçmişte yaşananları unutulmaması ama yine de sıradanlaşmasının; acılı gerçekliğin 
her iki tarafa da ait olduğunun sergilenmesinin ve aslında toplumun dünya önünde kendiyle hesaplaşması 
ve hesap vermesinin önemini vurgulamakta. Bütün bunlar için turizm aslında en sivil ve barışçıl bir ortam 
sunuyor. ‘Unutmamak aslında bir daha yaşamamak içindir’ diye düşündürtüyor….. Yine de bu yazıda 
Belfast bir korku filmi değil olsa olsa bir ‘Reality Show’ platosu… Turkan Ulusu Uraz

Konuk Yazar: Resmiye Alpar Atun

Kuzey İrlanda’nın ba� kenti ve aynı zamanda en büyük � ehri Belfast, büyük bir liman kenti olarak ba� lıca ula� ım 
ve en önemli sanayi merkezi. Etnik � a� � manın � ekillendirdiği duvar ve tellerle örülü kent dokusu hüzünlü ge� mi� i 
sergilerken, aynı zamanda kentin geleceğe dönük yüzü olarak; “kentsel dönü� üm mücadelesi adına ge� mi� ten 
geleceği in� a etmek…” söylemiyle yeniden kar� ımıza � ıkıyor. Ve sonunda, Belfast kıyılarının dönü� üm projesi, 
Avrupa’nın en ba� arılı uygulamaları arasında. Kent 1177`de kurulmu� , 1888’de Krali� e Victoria tarafından kent 
statüsü verilmi� . Büyüyen keten endüstrisi ile birlikte 19.yy`da hızlı bir kentle� me süreci ya� anmı� , her ne kadar 
sonu iyi olmamı� sa da kent i� in bir gurur kaynağı olarak ‘Titanik’ gemisi burada in� a edilmi�  ve denize 1912 
yılında buradan indirilmi� . 1950’lerin sonrasında endüstri faaliyetlerindeki gerileme ve ortaya � ıkan sivil gerilim 
(the troubles), 1968’de Kuzey İrlanda’da Protestanlar ile Katolik azınlık arasında � ıkan bir dizi anla� mazlıkların 
sonucunda, bombalı saldırılara ve silahlı � a� � malara dönü� erek, Belfast’ta ya� amı önemli öl� üde etkilemi� . 
1970’lerden sonra ekonomik yava� lama ve kent dı� ına gö� lerin ar� � ı ile birlikte � iddet eylemleri devam etmi� . 
1980’lere kadar süren � a� � malar, 1994 yılında ilan edilen ate� kes ve 1998 yılındaki Belfast anla� ması ile birlikte 
sonunda kalıcı bir uzla� ı sağlanmı� .

Bölgede � iddetin durdurulması, ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirm � , eskiden marjinalliğe mahkûm 
edilen militanların toplumla bütünle� mesini hedefl yen sosyal politi alarla, toplumsal birlik sağlanmaya 
� alı� ılmı� tı . Geli� tirilen ekonomik politi alarla da Kuzey İrlanda halkının en büyük sorunlarından olan i� sizliğin 
azaltılması  � a� � ma yaratacak olası bir potansiyeli de zayıfl tmı� tı . Ge� mi�  ise teatral bir dekor � eklinde korunup, 
ya� ananlardan alınması gereken dersleri hatırl tır ni elikte bu dönü� üme e� lik ediyor artık…

Son 15 yıldaki ekonomik büyüme ve kararlılık, kentin aldığı i�  gö� , ve bunların yanı sıra dini ve etnik ayrı� manın 
durulması, kentin yeniden yapılanması adına kentsel dönü� üm projelerini gündeme geti di. Hüzünlü ge� mi� i 
simgeleyen par� alı doku korunurken, kent kimliğinin yeniden ortaya � ıkartılmasına yönelik geli� tirilen Belfast 
kıyılarının dönü� üm projesi ve bu ama�  doğrultusunda nitelikli mimari ve kentsel mekânların yaratılmasın  
yönelik projeler hayata ge� irildi.

Kentin bir ger� eği olan farklı karakterdeki katmanlar bugün belediye ve planlama ofisi tarafından da bir 
potansiyel olarak kabul edilmi�  ve kentin geleceğine yönelik düzenlemeler bu doğrultuda ger� ekle� mi� ti . 
Bu anlamda, Etnik Alanlar; mekansal ayrı� manın göstergesi duvarlar tarafından � ekillenen ve genellikle 
dü� ük gelir grubunun ya� adığı alanlar olarak tanımlanmı� tı . Nötr alanlar; genelde kent merkezi ve nehir 
boyunda yer alan eğlence, konut, alı� veri�  gibi kullanımların yer aldığı kentin güven veren modern yüzü olarak ifade
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edilmi� ti . Payla� ılan alanlar; uzla� ıyı te� vik eden farklılıkların bir arada yer aldığı ortak kullanımlarla � ekillenmi� � r. 
Kozmopolit alanlar ise, karakter olarak daha fazla uluslararası � ekim merkezleri, bölgesel ayrı� maları 
i� inde barındırmayan yeni geli� mekte olan bölgeleri, nehir boyunu ve kentsel dönü� üm projelerini de 
i� ermektedir.

Turizme bakıldığında ise özellikle son 10 yılda Belfast daha özellikli bir sektör geli� imi sergiler. Kentin
geleceğe dönük yüzü ve ge� mi� i yanyana, olduk� a özgün bir duru�  ortaya koyar. Turizm acenteleri, kent 
turlarını ‘Sava� /Ça� � ma/Ayrı� ma/Birle� me’ söylemi üzerine kurgulayıp, ha� a bunu bir ilgi � ekme aracı 
olarak kullanırlar. Bu aynı zamanda, ge� mi� teki problemlerin de artık o kadar derin boyu� a kalmayıp, 
bir pazarlama stratejisi kapsamında iki tarafın da ortak ‘kazanımları’ doğrultusunda yorumlanabileceğini 
gösteriyor.

Bugün hala ‘girilemeyen bölgeler’ kalmamı� sa da ge� mi� in ge� olarını ayıran mevcut duvarlar ve teller 
toplumsal belleğin kaybolmaması adına özenle korunuyor. Bölgeler, Katolik veya Protestan olarak ayrı� mı�  
ve gerek bayraklar gerek duvar ve binaların üzerindeki grafi� ve semboller size hangi alanda olduğunuzla 
ilgili bilgi veriyor. Belfast’da ya� ayanlar kentin bu mekansal ayrı� mı�  yapısını iyi biliyor. Her ne kadar eskiden 
bunu bilmek kendinizi korumak anlamında gerekli ve ka� ınılmazdıysa da bugün bu ayrı� ma, kent dokusunun 
bir par� ası olarak kanıksanmı�  ve kente gelen turistler i� in ise bir ‘özgünlük’ ve bir merak konusu. Bunun 
sonucunda, temel turizm politi aları, bu ‘imajın’ turizm odaklı pazarlanmasına yönelik olarak kurgulanmı� . 
Turistik bir gezinin olmazsa olmazı olan kent turları size kentin � a� � ma ve sava�  sürecinin bir özetini rehber 
e� liğinde ya� atılmasını vaat ediyor. Turun yarısında Katolik diğer yarısında ise Protestan rehberden ‘kar� ı 
tarafın’ � a� � ma sürecindeki ‘rolünü’ dinliyorsunuz. Tabi ki son derece ‘taraflı’ bir bakı�  a� ısıyla. Katolik ya 
da Protestan bölgelerinde ilerlerken bunları birbirinden ayıran duvar boyları ve ziyarete a� ık anıt mezarlar 
ana � ekim noktalarını olu� turuyor. Protestan bölgelerini, Protestan bir rehberle gezip, duvarlara kazınmı�  
olaylar (yani Katoliklerin nerede, ka�  ki� iyi nasıl öldürdüğü) anlatılır en, daha sonra turun yarısından sonra 
Katolik rehberle yola devam ettiğin de benzer hikayeleri dinliyorsunuz, ama bu kez kötü adam aktörler, 
Protestanlar oluyor...

2002’li yıllarda ortaya atılan ve insanların “sava� ”, “sava�  alanları” veya benzeri trajik olaylara olan ilgisini 
bir pazar olarak gören ve i� leyen turizm türü ‘Dark Turizm’ olarak tanımlanıyor. Dark turizm, iki önemli 
olayla ili� kili olarak gündeme gelmi� . Biri, II. Dünya Sava� ı sonrası Auschwitz-Birkenau’ya ve ikincisi, John F 
Kenedy’inin öldürülmesinin yeniden canlandırıldığı Dallas’a olan ilgi. Bu farklı turizm yakla� ımına, ziyaret 
edilen yeri daha � ok, ‘ge� mi� in yeniden canlandırılması ve bunun seyri’ olarak algılamayı tercih eden 
günümüz turisti olduk� a fazla rağbet ediyor. Bağlı olarak da literatürdeki yerini � oktan almı�  görünüyor... 
Kuzey İrlanda dark turizm a� ısından olduk� a popüler bir örnek. Ülkedeki politik durumun kırılganlığı, bakı�  
a� ısına ve ki� iye göre yeniden kurgulanan ge� mi� in yorumlanması ve aktarılması; bir kesim tarafından
yüceltilen sava�  kahramanlarının diğer kesim tarafından katillikle su� lanan caniler olarak nitelendirilebilmesi 
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son derece olağan görünüyor. Aslında sava�  söylemi ve barı�  diyalogları arasındaki ge� i� ler sava�  turizminin 
varlığını ve sürdürülmesini sağlıyor. Bugün turizm acenteleri resmi ve güvenli seyahat imkanları ile Belfastı
bir a� ık hava sava�  müzesi olarak tanıtı orlar. Peacelines (eski � a� � ma bölgelerini ayıran sınır boyları) 
artık kar� ılıklı deneyimlerin payla� ıldığı bir ilan panosu görünümünde. Bu da kente ait kültürel bir olguya 
� oktan dönü� mü�  durumda. Turizm aslında barı�  sürecinin bir yan ürünü olarak değerlendirilebilir, artık
günümüzde bir espri anlayı� ının da ürünü; özellikle yerli insanların farklılık ve kar� ıtlıklarını politik slogana 
dönü� türmeden birbirleri ile diyalog kurmalarının bir arayı� ı olarak da görülebiliyor. Bütün bunlar bir 
turizm potansiyeli ve Belfast’ta art niyet � üphesini a� ıp ha� a gülümseyerek izlenebilen grafitile yoluyla 
da ortaya konmu� …

Bugün bir� ok a� ıdan Belfast herhangi bir orta öl� ekteki endüstri sonrası kentinin ya� adığı sorunlarla 
ba� a � ıkmaya � alı� an tipik bir 21. yy kenti olarak nitelendirilebilir. Ancak benzer bir� ok ken� en farkı: 
Ya� anılan etnik � a� � ma ve ayrı� maların fizi sel � evreyi yeniden � ekillendirmedeki etkisi ve bunun kentin
ruhuna ba� arıyla i� lemesi. Bu nedenle, bütün kasvetine ve ya� anılanların ağırlığına rağmen kentle bir bağ 
kurabiliyorsunuz. Bunu belki de ‘gerilimli’ ba� ka bir coğrafyadan geldiğimiz i� in biz yapabildik, bilemiyoruz. 
Ne var ki, belirli bir süreden sonra Belfast, ağır ve hüzünlü turizm objesi olmaktan öte, geri plandaki trajik 
ge� mi� in bugün deği� ip, dönü� en farklı katmanlarıyla, özgün bir sentez olarak ortaya � ıkı� ı ile algılanıyor. 
Ba� ta olduk� a zor anla� ılan ama sonunda kulağımıza daha melodik ve ho�  gelmeye ba� layan İrlanda aksanı, 
burası ile özde� le� en Guiness birası ve bölgedeki sayısız geleneksel ‘İrlanda Barları’, turistlerin olduğu kadar 
yerli halkın da sosyalle� me mekanları durumunda. Katolik, Protestan herkesin bulu� ma mekanı, burada 
herkes espiri, sohbet ve guiness’le ‘Irish’!
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Vikingler’in Kuzeydeki Masal Kenti: Be gen
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 12, 1 Ağustos 2010)

Yeni yerler, yeni ülkeler ve yeni kentler görmek deyince, neden hep büyük metropolleri, dev gökdelenleri, 
şaşalı alışveriş merkezlerini, pahalı otelleri, lokantaları hatırlarız ve neden ille de kalabalıklar bizi çeker. 
Halbuki, doğallık, küçüklük, özgünlük, tenhalık ama her şeye rağmen, her şeyi ile bir ‘tasarım’ ürünü olmak 
nasıl bir şey? İşte tam da bunun için, sayfamızın en üretken konuk yazarlarından Ceren Boğaç’la, en uzak 
kuzeye, Norveç’in, Bergen’inde, Mayıs’ı yaşamaya ne dersiniz? Turkan Ulusu Uraz

Konuk Yazar: Ceren Bo� aç

Bazı yerler vardır, yıllarca oralara gitme hayalleri kurarsınız, planlar yaparsınız, o yer hakkında her � eyi 
önceden ara� tırı - öğrenir, veya her � ey sürpriz olsun diye hi�  bir � ey yapmadan öylece durur ve bir gün 
oraya gidersiniz. Bazı yerler de vardır ki, siz aklınızdan bile ge� irmezken, hayat sizi alır ve oralara götürür... 
Bundan 4 yıl önce, o zamanki ofis arkada� ım sevgili Ali Tanrıkul bir gün � ıktısını aldığı bir elektronik postayla 
heyecanla ofise geldiğinde, hayatın bizi o güne kadar hi�  bilmediğimiz Vikignler’in Kuzey’deki masal kentine
götürmek istediğini henüz bilmiyorduk. Ali’nin elinde, isminin anlamı ‘Kuzey Yolu’ olan ülke- Norve� ’de, 
12 gün sürecek ‘Ah� aptan Strüktür İn� a Etme’ yarı� masının duyurusu vardı. Fazla dü� ünmeden, � alı� ma 
arkada� larımızdan Ahmet Murat Saymanlıer’i de aramıza alıp, 1 ha� a sonraki yarı� ma i� in neredeyse ı� ık 
hızında hazırlanıp, hakkında hi�  bir � ey bilmediğimiz bir diyara doğru yola koyulduk...

Bergen’e Yolculuk
Dünya’nın benim gittiği en uzak Kuzey’i: Norve� . Hepimiz 8. ile 11. yüzyıl arasında Norve� ’te Vikingler 
olarak bilinen savaş ı bir kavimin hüküm sürdüğünü ve onların barbarlık dolu hikayelerini az � ok biliriz. 
Oysa bugün Norve� , Avrupa’nın ba� ka ülkelerine asla benzemeyen, refahın ve insani değerlerin her � eyin 
üzerinde tutulduğu bir barı�  ülkesi. Bizim yolculuğumuzsa, Kuzey Avrupa’nın en kuzey kısmını olu� turan 
İskandinav Yarımadası’nın en kuzey ülkesi Norve� ’in, güneybatı kıyısına doğru du: Bergen!

Bergen, ya� amın doğanın üzerine egemenlik kurmaya değil, onunla bir bütün olmaya � alı� tığı bir masal 
diyarı ve ülkenin en büyük ikinci � ehri. Kalabalıktan ve kaostan � ok uzak, ilk bakı� ta sonsuz bir dinginliğin 
adresi gibi görünen, yakından baktı � a orada ya� ayanların yağmurla ve rüzgarla i� i� e ge� mi�  ya� amlarını 
sonsuz bir devinim ve ne� e i� inde sürdürmelerine hayran kalacağınız; fakat kesinlikle adım attığını ilk 
andan itiba en sizi kendine a� ık eden bir yer! Bizim orada bulunduğumuz zamansa, sessiz rüzgarın hayata 
sürtünmediği deği� ik bir mevsim: Mayıs.

Bergen Kıyı Şeridi Bryggen Evleri
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Bryggen Rıhtımı e Kent Merkezi
Bergen’de gördüğümüz ilk yer, limana indiğiniz zaman yosun kokusunun soluduğunuz havaya yayıldığı Bryggen 
Rıhtım ’ydı. Ancak bu koku insanı bayıltan, rahatsız eden değil- kenti sarmalamı�  bir tütsü kokusu gibiydi 
adeta... Ken� e her � ey limanın etrafında toplanmı�  ve yürüme mesafesinde: � i� ek ve balık pazarı ile yan yana 
mağazalar ardı ardına sıralanıyor. Bergen’de trafik diye bir sorun yok! Şehrin merkezini � epe� evre sarmı�  ücretsiz 
otoparklar, tek tük arabalara bek� ilik ederken (Bergen dünyanın nüfus oranına göre en az motorlu kara ta� ıtını  
bulunduğu � ehir.), ziyaret� iler kısa aralıklarla ko� ullanmı�  ve petrol yerine doğal üretil n elektrik enerjisiyle 
� alı� an otobüslerle günlük i� lerini tamamlıyor. Kent i� inde � akıl ta� ıyla örülmü�  yollar, siz isteseniz bile � ehir i� inde 
araba kullanmanızı tarifsiz bir i� kenceye � eviriyor. Gitmek istediğiniz tüm adreslere ustaca hazırlanmı�  tabelalar 
yardımıyla kimseye yol sormadan ula� abiliyorsunuz. Bergen’in öteki Avrupa kentlerinden bir diğer farkı da, 
insanları bir araya toplayan kamusal mekanlarında, sadece göze değil bir� ok duyuya hitap eden sanat eserlerinin 
olması. Kanalizasyon kapaklarını bile Avrupa’nın tanınmı�  sanat� ılarının tasarladığı bu ken� e, kar� ınıza bir anda 
ünlü bir seramik sanat� ısının imzasını ta� ıyan dev bir vazo � ıkabiliyor. Şa� ırtıcı olan vazonun estetik tasarımı ve 
göz alıcı renkleri değil, zaman zaman bu eserin i� inden bir anda etrafa yayılan tütsü kokusu ile siz ona yakla� tı � a, 
meditasyon ritmiyle ba� ınızı döndüren bir müzik sesi duymanız!

Yedi dağın arasına sığınmı�  Bergen’e Liman’dan, yani a� ağıdan yukarıya doğru baktığınız zaman, kendinizi masal 
diyarında sanıyorsunuz. Ye� ile boğulmu�  yama� lar boyunca sıralanmı�  ah� ap evler, � ocukken hepimizin kağıtlara 
� izdiği dik � atılı  bacası tütenlerden. Üstelik biz görememi�  olsak da, bu evlerin bah� elerinde ko� u� an geyikler 
var! Ancak ne yazık ki tarihi boyunca dört kez yangın ge� iren Bergen kent merkezinde, 1855 yılından sonra 
ah� ap ev yapımı yasaklanmı�  ve sonrakilerin tümü ta� tan in� a edilmi� . Limanda her adımınıza e� lik eden Hansa 
Mahallesi’nin ah� ap evleri ise UNESCO’nun Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alıyor. Bryggen bölgesi olarak 
adlandırılan bu mahallede yer alan yapılar, Orta� ağ’dan itiba en bütün Bergen sivil mimarlığını bi� imlendirmi� . 
Mahalleye adını veren ge� mi� in Hansa tüccarları, mü� terileri birbirine � ok benzeyen evler arasında kendirlerinkini 
kolaylıkla bulabilsin diye yapılarda renk, isim ve kö� elerde heykel gibi simgeler kullanmı� lar. Liman yoluna bakan 
bu evler, bugün hatı alık e� ya satan dükkânlara dönü� türülmü� . Ara�  tarfiğine kapalı bu alanda, kültürel gezi, 
eğlence, sanat etkinlikleri gibi, size kent tarihini ve kültürünü anlatan bir � ok tat bulabiliyorsunuz! Bergen kültür 
ve sanat a� ısından olduk� a geli� mi� , 2000 yılında Avrupa Kültür Ba� kent’liği yapmı�  bir � ehir.

Motel Montana ve Finiküler
Bergen’de gece ve gündüz kavramı bizimkinden � ok farklı; � ünkü yazın güne�  gece yarısı 23:00-24:00 gibi 
batı or ve yorgun bir günün ardından, 23:00’da bardan � ıkıp kalacağımız yere gün ı� ığında ilerlerken, sanki 
hi�  bitmeyen bir gündüzü ya� ıyorsunuz! İnsan ister istemez kendini Dostoyevski’nin uzun gecelerin a� k 
öyküsünü anlattığı ‘ yaz Geceler’inin Bergen uyarlaması olan bir anı ya� arken buluyor...  

Şehir Merkezinden Manzara
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Bergen insanı öylesine sakin ki, bu � ehirde a� kın � iddetinden ba� ka kavga ya� anamayacağını, orda tek bir 
gün bile ge� irseniz yine de anlıyorsunuz. Kaldığımız motel Montana’dan; dağlarla � evrili ve adeta onların 
arasına saklanmı�  olan Bergen’in tepelerden manzarası inanılmaz görünüyor! Neresi kara, neresi kanal 
ve neresi deniz belli değil. Eğer maki bitki örtüsüyle bezeli kurak bir adada büyümü� seniz, ye� il’in bu 
kadar � ok tonu olabileceğine � a� kınlık dolu bir hayranlıkla saatlerce bakakalıyorsunuz! Bergen’i daha iyi 
ke� fedebilmek i� in otelden ayrılıp, kaybolmak i� in yola � ıkıyoruz: Bergen evleri, pencerelerindeki rengarenk 
� i� ekleri, saksıları ve dik � atı arı ile birbirlerine yaslanmı� , insanı ya� adığı � ağa � ok uzak ba� ka bir zamana 
a� ılan bir yolculuğa � ıkarıyor. Evler dağ yama� larında olduğu i� in, biz merdivenli dar sokaklardan a� ağıya 
doğru inerken, ‘finikü’lerle (seyahat etmek i� in trenle-asansör arası bir ula� ım aracı-bir tür teleferik) 
yanımızdan turistler ge� iyor.

Bergen’den Ayrılırken
Bergen’i gördükten sonra, insan ‘medeniyet’ sözcüğünün ütopyanın ötesinde ya� ama aktarılmı�  en insanca 
kavram olduğunu anlıyor. Norve� ’te değerli olan ki� isel zenginlik değil, toplumsal ya� ama aktarılmı�  
zenginlikler. Eğer hayatınız boyunca resim yapmak isteyip elinize fı � a almadıysanız, bir � iirin bütün dizlerini 
kalbinizde duyduğunuz halde bir türlü kağıda aktaramadıysanız, ruhunuzda � alan � arkının melodisini 
mırıldanamadıysanız, Bergen’e mutlaka gitmelisiniz! Çünkü bu kentin sessiz büyüsünde insan ger� ekten 
kendi sesini duyup, hayatı kaynağından ya� ayabiliyor! Vah� i Vikingler’in Kuzeydeki masal diyarı, bugün 
sonsuz bir dinginliğin kıyısında doğanın bir par� ası olmayı ba� armı�  insanları ağırlıyor...
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Farklı Özellikleriyle Londra  
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 13, 15 Ağustos 2010)

Sürekli gidip geldiğiniz, hele de son aylarda artık yaşadığınız kent hakkında gezi yazısı yazmak hiç kolay olmasa 
gerek. Yazacak çok şeyiniz vardır, hangisinden bahsetsem acaba diye düşünürsünüz, çünkü artık çoğu şeyi 
kanıksamışsınızdır, ve belki yazmaya değer bulmazsınız, işiniz zordur. Hele bu kent Londra ise… Ama Şebnem 
Hoşkara gibi bir kent uzmanıysanız iş değişir... Size bu sayıda, uzmanının kaleminden Londra’yı takdim ediyoruz. 
En işinize yarayacak, en telaşsız, ve hayli programlı haliyle kent sizi bekliyor, göreceksiniz.  Türkan Ulusu Uraz

Konuk Yazar: � ebnem Önal Ho� kara

Kıbrıs’taki bir gazete ekine, Londra ile ilgili bir gezi yazısı yazmak ne kadar anlamlı bilemiyorum. Sanırım Kıbrıs’ta ya� ayan 
� oğu ki� i Londra’ya en az bir kez gitmi� tir ve bu gidi� lerde, akraba ziyareti ve alı� veri�  yanında, Londra’nın önemli 
mekanlarına da geziler yapılmı� tı . Trafalgar Meydanı, National Gallery, Buckingham Kraliyet Sarayı, British Musuem, 
Madam Tussauds (Mumya Müzesi), Hyde Park, Oxford Street, Covent Garden, Tower Bridge, Big Ben Parlamento 
Binası gibi Londra’nın olmazsa olmaz mekanlarına uğramadan geri dönen birileri olduğunu sanmıyorum.

Bu yüzden bu yazı kapsamında Londra’nın, o pek ünlü mekanlarına, binalarına, müzelerine değinmek yerine, 
kentin biraz daha farklı yönleri ve özellikleri üzerinde durmayı daha doğru buldum. Umarım, Londra’nın bazı 
bilmediğiniz ya da bilseniz bile � ok önemsemediğiniz özelliklerini bu yazıyla yakalar ve ba� ka gezilerinizde de 
bunları ke� fe � ıkarsınız.

Bir Nehir-kıyısı Kenti Ola ak Londra
Su kıyısı yerle� imleri, tarih boyunca zengin fizi sel ve kültürel özellikler sunmu� tur. 1951 Dünya Fuarı sonrası hızla 
geli� meye ba� layan Thames Nehri kıyısı boyunca geli� imini sürdürmü�  olan Londra, nehrin her iki yakasında farklı 
kentsel kamusal mekanları barındırırken, � ok düzensiz görünen ancak bu düzensizlik i� inde � ok da zengin duran 
bir siluet sunar sizlere. Örneğin, Thames nehrinden Elephant & Castle istasyonuna, ve me� hur London Eye’dan 
Londra Tasarım Müzesi’ne kadar olan South Bank bölgesi, kentin en dinamik alanlarından birisidir. Tarih i� inde 
“nehrin öbür yakası” olarak bilinen bölge, South Bank ve Bankside alanının geli� mesiyle Londra’nın en önemli 
kültürel bölgesi ve ekonomik aktivi e merkezi olarak deği� mi� ti . Ünlü mimar Norman Foster’ın City Hall binası 
ve � evresindeki kamusal mekanlar, hem aktivi eler hem de görülmeye değer manzaralar a� ısından bir tam gün 
ge� irmeye değer özelliktedir.

Thames Nehri kıyısı – kamusal alan   
(Fotoğraf: Mustafa Riza)

South Bank ve kentin silüeti (Fotoğraf: Mustafa Riza)
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Bir Kültür-ler Zenginli� i Olarak Londra
Londra’ya adım attığını andan itiba en, farklı ülkelerden, farklı kültürlerden insanlar ile � evrelendiğinizi 
fark edersiniz. Bu insan � e� itliliği öylesine sarar ki etrafınız , giyiminden sa�  � ekline, renginden yürüyü� üne, 
duru� undan oturu� una kadar her a� ıdan biri birinden farklı insanlar, bir ‘Londralı’ olma edasıyla dola� ırlar 
yollarda. Bu farklı insanları birbirine bağlayan tek özellik belki de ‘Londralı’ olmalarıdır. Ve Londra kenti,
kendisini bu farklı renkten insanlarıyla bir “dünya kenti” ola ak pazarlar.

Bu etnik kültür � e� itliliği i� inde herkes kendisine özgü ya� amını sürdürür Londra’da. Bireysel ya� ama saygı 
– gördüğüm kadarıyla, üst düzeydedir. Neredeyse kimse kimseyle ilgilenmez, ya� amlar daha i� e dönüktür. 
Bunu olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirmek mümkün tabi. Kentin idari anlamda ayrılmı�  bölgeleri 
i� indeki birimlerine gittiğin de her dilde “merhaba” ya da “ho� geldiniz” ile kar� ıla� abilirsiniz. Dolayısıyla 
kendinizi “yabancı” hissetmezsiniz.

Tabi bu kozmopolitan yapının i� inde yerel gazetelerde yer alan bazı tatsız öldürme, saldırı vb. olayları da 
her yerde olduğu gibi Londra’da da mevcuttu . Bu da karma yapıların � aresiz kaderidir.

Bir Ula� ım-A� ı Olarak Londra
Londra’nın bir diğer dikkat � ekmeye değer özelliği de kent-i� i ula� ım ağıdır. Bu büyük metropolün hemen 
her kö� esi, yer altı (metro), yer üstü ve hafif tren ağlarıyla biribirine bağlanmı� tı . Çok düzenli olarak 
kurgulanmı�  ve tasarlanmı�  olan bu ula� ım ağı, Avrupa’da gördüğümüz diğer metro ağlarına kıyasla 
ger� ekten � ok ba� arılıdır. Gerek yönlendirme, gerekse bağlantılar a� ısında, in� aat � alı� malarından dolayı 
zaman zaman ya� anan aksaklıklara rağmen Londra Metroları iyi bir ula� ım hizmeti sunar sizlere. Buna 
bir de otobüs ula� ım sistemi eklendiğinde, Londra’da özel araba kullanmaya hi�  de ihti a�  duymazsınız 
neredeyse. Tabi bu toplu ula� ım ağı yanında Londra’da yürümek ayrı bir zevkti . Londra’daki kaldırımları, 
yaya yollarını kullanarak kenti neredeyse ba� tan sona gezmeniz mümkündür. Hem de büyük bir keyifle...
Hele bizdeki kaldırım özürlü yollarla kar� ıla� tırıldığında, Lond a’nın sokakları, kenti tanımanıza da yardımcı 
olan özel kent mekanlarıdır. Hele elinizde, ken� e ya� amı�  önemli ki� ilerin kullandıkları mekanları gösteren 
“Mavi Levhalar Londrası” rehber kitabınız varsa, bu yürüyü� ler daha da ilgin�  bir hal alır. Londra’da binaların 
üzerine, orayı kullanmı� , orada ya� amı�  ki� ilerin isimlerinin yazılı olduğu mavi levhalar konur. Bu rehber 
kitapla dola� ırsanız, ken� en gelmi�  ge� mi�  önemli ki� ileri, ya� adıkları mekanlarla birlikte anabilirsiniz. Tabi 
uzun yürüyü� ler ardından yorulduğunuzda, sokaklar üzerindeki cafeler, barlar, publar, dinlenmek ve bu 
mekanları hissetmek i� in bulunmaz fı satlar sunarlar size.

Ula� ımla ilgili son bir ek yapmakta fayda var. Londra da, Avrupa’daki ba� ka bazı kentler gibi, bisiklet kiralama 

Ziyaretçilerin çekim noktası  (Fotoğraf: Mustafa Riza) Batı Yakası: Covent Garden – özel bir kamusal mekan 
(Fotoğraf: Mustafa Riza)
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sistemi uygulayan kentler arasına girdi. Temmuz ayı sonunda ba� lanan pilot uygulamaya 12,000’den fazla 
ki� inin kaydolduğunu, yıl sonuna kadar � ehir � apında 400 ayrı noktaya yerle� tirilecek 6 bin kadar bisikletin
Londralıların ve turistlerin kullanımına a� ılacağını bir yerel gazetede okudum. Bu da, Londra’nın ula� ım 
sistemine ayrı bir boyut ve renk kazandıracak.

Bir E� lence Merkezi Olarak Londra
Londra’da eğlence hi�  bitmez. Londra’da sokaklar hep doludur. Londra 24-saat ya� ayan kentlerden biridir. 
Londra’da eğlence mekanları � ok � e� itlilik gösterir. Kentin her bölgesinde, her gün, ve özellikle ha� a sonları 
en az bir etkinlik ya da bir festi al bulmanız mümkündür. Bu etkinlikleri web sitelerinden takip etmek ve 
önceden gezi planınızı yapmak da büyük kolaylık sağlar size. Gazetede okuduğum bir habere göre, dünyanın 
en popüler gezi sitelerinden TripAdvisor’ın yaptığı bir anke� e, Avrupa’nın “en kirli” ve “en pahalı” kenti
olarak se� ilen Londra, aynı zamanda “en iyi gece hayatı olan ent” olarak da yerini almı� tı .

Londra’daki West End (Batı Yakası) bölgesindeki müzikaller ve ti atrolar ise, kentin kültürel ya� amı yanında 
ekonomisine de büyük katkı sağlar.

Tabi kentin bu hızlı ve yoğun eğlence ve sosyal ya� antısına, � imdiden hazırlıkları büyük bir hızla sürdürülen 
2012 Olimpiyatları da eklemlenince, kent özellikle 2012 yılında bu canlılığını kat kat artı acağa benzer. 
Nitekim, iki yıl sonraki Olimpiyatları � imdiden özel etkinlikler düzenleyerek pazarlamaya ba� ladı 
Londra. Olimpiyatların kente yakla� ık bir milyon ek ziyaret� i getirmesi bekleniyor. BBC’nin yaptı dığı bir 
ara� tırm ya göre ise, katılımcıların yüzde 55’i, ula� ım sisteminin bu ek yolcuları ta� ımada yetersiz kalacağı 
görü� ündeymi� ; ancak Londra Metrosu yetkilileri, 2012’de olimpiyatlara hazır olacaklarını söylüyorlarmı� . 
Ya� amadan görmek imkansız...

Bir .... Londra...
Yazacak � ok � ey var Londra ile ilgili. Yazmayı planladığım � ok � ey vardı... Kentsel dönü� üm projeleri merkezi 
olarak Londra... Bir mimari ve kentsel zenginlik diyarı olarak Londra... Bir kamusal alan cenneti olan 
Londra... Pasajlarıyla Londra... Publarıyla Londra... Parklarıyla Londra... Müzeleriyle Londra... Renkleriyle 
Londra... Bir ... Londra...

Ama ne yazık ki sayfanın bittiği erdeyiz...

Eğlence hayatının odağı “Publar” (Fotoğraf: Mustafa Riza) Metroların renkleri (Fotoğraf: Mustafa Riza)
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Sevdi� im Kentler Hep Aynı Kadındır: Sizi Koluna Takar ve Sokak 
Aralarına Çekerler
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 14, 05 Eylül 2010)

Tasarımcı Kağan Güner tek bir kenti anlatmıyor bize. Kentle kurulan farklı bir ilişkiden ve bunun tadından 
söz ediyor. Bu bir sevgi bağı, bazı kentler için bir ‘aşk’ ve kent ise bir ‘kadın’ ve bu yüzden erkeksi olan kentler 
bunu bilemez diyor. 

Konuk Yazar: Ka� an Güner

Bir nefeste okuyacağınız bu sevdalı satırlara başka sevdalıların dizeleri eşlik ediyor, hep birlikte alımlı, 
çekici, aşkla seven devrimcileri ve kadınları ve de kentleri anlatıyorlar özellikle sizin için....Turkan Ulusu Uraz

“Kentler değişir. Tarihi boyunca kentlerin mimarisi, dokusu, insanları değişir. Fakat eğer o kentin içinde 
daima nefes alan bir güzellik varsa; işte o asla değişmez. O güzellik hep bekler ve insanını çağırır. Değişen 
sadece mimaridir.”   I-CHING
(5000 yıllık Çin ezoterizminin ‘Deği� imler Kitabı’ndan)

Kentleri Nasıl Ya� arız
Gezi notları, tarih boyunca insanlık kültürünün en değerli yazım ürünleri olmu� tur. Evliya Çelebi’nin, ya da Marko 
Polo’nun kaleme aldıklarının halen daha ara� tırmacılar ve tarih� iler i� in nasıl bir referans olduğunu dü� ünürsek 
bu anlam daha iyi anla� ılabilir.

Bir de mimarların, tasarımcıların; yani kent-yapıcılarının notları vardır ki; bunlar ayrı bir kategoridir. Bizlerin 
kentler ile kurduğumuz ili� ki; ger� ekten de farklıdır. Binaları, kent planlarını okuma ve mimarlık tarihi bilgimiz; bizi 
kentlerle farklı bir ili� kiye sokar. Ve sırf bu yüzden; gittiğ herhangi bir ken� e ‘yabancılık � eken’ bir mimarla � imdiye 
kadar hi�  tanı� madım. Bütün kentler bize ai�� . Herhalde bu yüzden; mimarlık eğitimi alan arkada� larımızdan 
bazıları; ilerleyen yıllarda, mimarlık dı� ında ba� ka uğra� lara girdiler. Gittiğimi hi�  bir ken� e yabancı olmadığımız, 
sokak aralarındaki insan yüzlerini, binalarla beraber okuma alı� kanlığımız, kimilerimizi romancı, � air, ressam, 
sinemacı, fotoğraf� ı yaptı. Tüm bu nedenlerden dolayı, mimarların gezi hatı aları farklı tatlar ve detaylar ta� ır. Bu 
detayların en önemli örgüsü de kentlerin kimliklerinde ilmiklenir. Bir cinsiyet kimliğidir bu.

Aradı� ımız � ehirler
Bizi sarmalayan- ya da benim demeliyim- kentler hep kadındır. Ba� ka isimleri vardır ama aynı topraktan 
yoğrulmu� lardır sanki. Sizi kolunuza takar ve sokak aralarına � ekerler. Meydanlarında yapayalnız bırakırlar. Her 
ken� e aynı a� kı ararız. Kar� ılıksız bir sevgiyle beklerler bizi. Ardınızdan gözya� larını bıraktığını hissedersiniz. Ama 
se� tiğiniz  gittiğini  aradığınız � ehir hep aynı � ehirdir aslında. Constantini Kavafis in ne zaman okusam iliklerimi 
tit eten ‘KENT’ adlı � iirini hatırl tmama müsaade edin:

“Başka diyarlara, başka denizlere giderim, dedin. Bundan daha iyi bir kent vardır bir yerde nasıl olsa. Sanki bir 
hükümle yazgılanmış bir çabam; ve yüreğim sanki bir ceset gibi gömülmüş oraya. Daha ne kadar çürüyüp yıkılacak 
böyle aklım? Nereye çevirsem gözlerimi, nereye baksam burada gördüğüm kara yıkıntılarıdır hayatımın yalnızca 
yıllar yılı yıktığım ve heder ettiğim hayatımın.” Yeni ülkeler bulamayacaksın, bulamayacaksın yeni denizler. Hep 
peşinde, izleyecek durmadan seni kent. Dolaşacaksın aynı sokaklarda. Ve aynı mahallede yaşlanacaksın ve 
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burada, bu aynı evde ağaracak aklaşacak saçların. Hep aynı kente varacaksın. Bir başka kent bekleme sakın, 
ne bir gemi var, ne de bir yol sana. Nasıl heder ettiysen hayatını bu köşecikte, yıktın onu, işte yok ettin onu tüm 
yeryüzünde. 

Nazım Hikmet ise kendisi gibi İstanbul-Kadıköylü olan Kavafis in anlattığ bu KENT’i ‘iki � ey var ancak ölümle 
unutulur/anamızın yüzüyle � ehrimizin yüzü’ diye tarif eder. Nazım’da da Kavafis te de ‘İstanbul’ i� in yapılan 
Kent tarifi  dizelerde gördüğümüz gibi tabir-i caiz ise ‘ta�  gibi ağırdır’. İstanbul’u anlatı orum. İstanbul’un kadın 
kimliğini. Alımlı. Çekici. A� kla seven. Devrimci. Halen daha devinen. 150 yıldır devrimler ya� ayan İstanbul.

Paris
Bütün kadın kentler devrimcidir. Londra bunu bilemez örneğin. New York’ta bilemez. Roma, Madrid...
erkek � ehirlerdir bunlar. Paris iliklerine kadar bir kadındır ama. Devrim ya� ayan tüm � ehirler gibi; Bastille de 
Danton’un nefesini duyarsınız. 1789 Devrimi’ndeki Egalite, Fraternite, Liberte � ığlıklarını. Pere Laches’e 
� ıktığını da sizi 1871 Paris Komünü’nde kur� una dizlen devrimcilerin son sesleni� leri bekleyecekti . “Komün 
Öldü. Ya� asın Komün. Ya� asın Paris.” Bir insanın son nefesini vermeden önce ‘Ya� asın Paris’ diye kavgasını 
verdiği � ehrin anlamını ya� lı bir Fransız komünist � air � öyle tarif etmi� ti

‘Oğlum bu � ehrin sokak seslerini iyi dinle. Bitmeyen bir kavga vardır bu � ehirde. Bu � ehirde her gece burjuvazi, 
acaba bu gece proletarya boğazımı kesecek mi? Korkusuyla yatağına girer. O yüzden bu kadar sertti bu � ehir.’

Bu � airle sohbetim hayatımın dönüm noktalarından biri olmu� tu. Bana � ehrin ruhlarını nasıl dinleyeceğimi 
öğretmi� ti. Şehirleri dinlemesini öğ enmi� tim

Lizbon
Bir � ehir nasıl dinlenir? Bu konuda ikinci dersimi Lizbon’da alacaktım. Aynen İstanbul Boğazı gibi � ehri ikiye ayıran 
Tangus Nehri’nin üzerindeki köprüden uzanarak, Avante Festi ali’ne vardığım gece; 1974 Karanfil Devrimi’ni 
yapan onurlu ve gururlu ya� lı balık� ıların sofrasına davet edilecektim. Okyanus kıyısındaki bu sofrada yanıma 
birisi oturacaktı. Jose Saramago. Bana bütün gece � ehrini; Lizbon’u anlatacaktı. Ben daha sonra Saramago’nun 
Lizbon’daki fa� izm yıllarını anlattığ ‘Körlük’ü ve yine Lizbon’u konu edinen ‘Ricardo Reis’i okuyacaktım. Tanı� tığım yıl 
1998’de Körlük romanıyla; Nobel Edebiyat ödülünü alacak ve birka�  ay önce Haziran’ın 18’inde ölecekti. Lizbon’da 
yüzbinlerce ki� i; ömrünü Lizbon’un kavgasına vermi�  olan bu devrimciyi havaya kalkmı�  olan yumruklarıyla 
uğurlayacaktı. Saramago’dan o unutamadığım gece öğrendiğim en kıymetli � ey; bir � ehrin varlığına katkı koyacak 
kavganın nasıl neferi olunacağıydı. Lizbon’u Lizbon yapan; emperyal tarihi değil, Saramago’nun kendisiydi.

İstanbul (fotoğraf: Ara Güler) Paris
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İstanbul i� in, dünya ba� kenti derler. İki ayrı dine ba� kentlik yapmı�  cihan ba� kenti derler hep. İstanbul’dan � ıkarın 
bakalım Nazım Hikmet’i, Orhan Veli’yi, Sabahatti Ali’yi, Bedri Rahmi’yi, ... geriye ne kalır acaba? Şehirler, kavgasını 
vermi�  insanların suretleridir.

Madrid ve Barcelona
Madrid erkekti . ‘Madrid Kapısı’nda tutulan nöbet’te 2 milyon insan canını verdi. Ağlayan ise; Katalanya’nın 
Barcelona’sı olmu� tur. Granada’nın Fuentevaqueros kasabasında 19 Ağustos 1936 yılında Federico Garcia 
Lorca öldürülmü� tür. Kadınımız Barcelona; fa� izme yenildiği anda bir masal yazmı� tı . Perilerini salmı� tır
kente. Bu periler Turgut Uyar’ın ellerini tutcaktır bir gün e � unları yazdıracaktır

(...) Bir halkın gösteri� siz, sessiz cömertliğinde Ölüm nasıl söylenirse öyle İspanyol dilinde ve her dilde...

obra

completas

Artık kat’iyen biliyoruz; Halk adına dökülen kan Sapı gül dalı güzelliğinde bir bı� aktı . Di� lerin arasında...
İspanya’da ve her yerde...

Roma, Venedik ve...
Roma’nın kar� ısında alımından ve cazibesinden hi�  bir � ey kaybetmeyen � ehir ise Venedik’ti . Sultanahmet 
Meydanı’ndaki arena’nın atları Venedik’tedir ki; bu atlar dört kız karde�  gibi durmaktadırlar. Venedik’te 
saat sabahın yedisidir. Sisli kanal yollarından kü� ük bir meydana � ıkıyorum. Gencecik � ocuklar AVANTİ 
gazetesi balyalarını dükkanların önüne bırakıyor. Gramsci’nin gazetesidir bu. Mussoli’nin ‘Bu beyni 10 yıl 
durduracaksınız’ diyerek hapse a�� arak öldürttüğü Antonio Gramsci’nin gazetesi. 10 yıllardır ve artık gen�  
ellerde devam ediyor. Şükretmek benim i� in böyle bir duygu i� te...

Venedik’ten sonra ise yolunuz iki � ehre � ıkar. İstanbul’a ve sonra da Mağusa’ya... Bunu da sonra anlatalım...
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Ege’nin Kalbinde Bir Liman Kenti: İzmi
Türkan Ulusu Uraz

(Sayı 15, 23 Ekim 2010)

İzmir, Anadolu’nun bağımsızlık öyküsünde önemli bir kent, yiğitleri, efeleri, kavakları ve fidan boylu güzelleri ile 
ünlü, farklı etnisitelere ev sahipliği yapmış ve hala yapmakta. Bu sayıda İzmir’i Pınar ve Bahar Uluçay’lardan 
dinleyeceksiniz. Ve onu çok özleyeceksiniz. Bilirsiniz İzmir’i, Kıbrıslı’lar çok sever. Turkan Ulusu Uraz

Konuk Yazarlar: Pınar Uluçay ve Bahar Uluçay

Yolu özellikle İzmir’den ge� ip de kalbini Ege’ye kaptırmam �  biri var mıdır? Ege denizi ile olan ili� kisi itibarı ile her 
zaman ziyaret� i akınına uğrayan bir liman kenti olmu�  İzmir. 19. yüzyıl gezginlerinin anlatılarında Kü� ük Asya’nın 
incisi, Anadolu’nun ise baş ehri olarak betiml nen Smyrna onu ziyarete gelenleri denizden itiba en sırtın  
yasladığı zeytin ve selvi ağa� ları ile bezenmi�  dağa doğru yükselmekte olan evleri, ince minareleri ve Cenevizliler 
döneminden kalan Kadifekale ile kar� ılarmı� . İzmir’e Aydın’dan kara yolu ile yakla� anlar ise � ehre su ta� ımak amacı 
ile Romalılar döneminde yaptırılan ızıl� ullu su kemerleri ile bulu� urmu� .

Zengin tarihi mirası ile tanıdığımız İzmir kenti ve � evresinin ge� mi� i Hititlerin ya� adığı M.Ö 2000’li yıllara 
dayanmaktadır. Ancak 2003 yılında Ye� ilova Höyüğü’nün ke� fi ile birlikte kentin tarihinin 8000 yıl gerilere 
dayandığı ortaya � ıkmı� tır; böylelikle İzmir Anadolu’nun en eski medeniyetlerinden biri olma özelliğini kazanmı� tı . 
Yeri gelmi� ken, Bornova Belediyesi’nin Ye� ilova Höyüğü Ziyaret� i Merkezi i� in a� tığı Mimari Proje Yarı� ması’nın 
ge� tiğimiz y itibariyle b � arıyla sonlandırıldığını da belirtelim.

Tarihte Türk nüfusu Kadifekale etekleri ve ovada kıyı boyunca yayılırken ki bunlar Tilkilik, Namazgâh, Ke� eciler, 
Çorakkapı, Mezarlıkba� ı, İki� e� melik, Selvili Mescit, Ballıkuyu, Arapfırını Sokağı ve Kemeraltı bölgelerinden olu� ur; 
Levantenler (gayri müslim) zeytin  servi, kırmızı zakkum ve mersin ağa� ları ile bezenmi�  Buca semtinde i 
sayfi e evlerinde ya� ardı. Yine Levantenlerin rağbet ettiğ Bornova semti  halen İngiliz, Fransız ve 
İtalyan mimari özelliklerini yansıtan pek � ok konuta ev sahipliği yapmaktadır.;. Geni�  bah� eler i� inde 
in� a edilmi�  bu konaklardan bir kısmı günümüzde restore edilerek yeniden i� lev kazanmı� tı .

Güzelliği herzaman Napoli ile kıyaslanan ve haklı olarak dillerde dola� an Batı Anadolu kenti İzmir, 19.yüzyılda 
Rum, Ermeni ve Levantenlerden (genellikle Fransız ve Italyan) olu� an � ok kültürlü nüfus yapısı ile sık ziyaret 
edilen bir liman yerle� kesi olarak aslında hep Egeli kalmı� , ha� a daha büyük öl� ekte bakıldığında Akdenizli 
olmu� tur. 1835 yılında � ehri ziyarete gelen Alman bir gezgin ti aretle uğra� an Rumları, pileli beyaz fi tanları, i� lemeli 

Kültür Park Girişi (Fotoğraf: Sıla Yanar) Kordonda Fayton Keyfi (fotoğraf: Beril Özmen Mayer)
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cepkenleri, uzun ve geni�  kollu gömlekleri, tabanca takılı geni�  kemerleri ve ba� larındaki mavi püsküllü fesleriyle 
teatral tipler olarak tanımlar. Frenklerin ise Avrupalı imajını doğulu olarak tanımladıkları Türklere dayatmak amacı 
ile Frank giydiklerini ifade eder.

Bu dönemde İzmir’in batılı tüccarlarının kolonilerle kurduğu yakın ili� kiye bağlı olarak kıyı boyunda ti arete dönük 
bir yapılanmaya gidilmi� ti . 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın ba� larında Alsancak’a kadar uzanan Kordonboyu’nda 
iki ve ü�  katlı Neo-Klasik üslupta ti ari yapılar ve Rum evleri dikkat � ekicidir. Tarih boyunca önemini yitirm yen ve 
� iirlere, � arkılara konu olan İzmir’in ünlü Kordonboyu, günümüzde de canlılığını korumaktadır. İzmir Büyük� ehir 
Belediyesi’nin ger� ekle� ti diği rekreasyon düzenlemesi, yürürlüğe koyduğu “Kordon Yönetmeliği” ile burası İzmir’in 
en prestijli yerlerinden biri haline gelmi� ti . Buzlu badem e� liğinde soğuk i� kinizi yudumlarken, temizlenmeye 
ba� layan ve bu nedenle rengi maviye dönmeye ba� layan Körfez ‘de gün batımını s yretmenin tadı bir ba� kadır.

Günümüzde kentin simgesi haline gelen Tarihi Asansör (1907) ise İzmirli Yahudi i�  adamlarından Nesim Levi 
tarafından  İzmir Mithat Pa� a Caddesi ile Halil Rıfat Pa� a Semti arasındaki yükseklik farkından ötürü her iki semt 
arasındaki ula� ımı kolayla� tırmak amacı ile yaptırılm � tı . Her iki semti birle� ti en kulede iki asansör bulunmaktadır. 
1985 yılındaki restorasyondan sonra elektrikli hale dönü� türülen Tarihi Asansör; Halil Rıfat Pa� a giri� inde 
olu� turulan bir restoran ve seyir terası ile yerli ve yabancı ziyaret� ilerin vazge� ilmez mekanlarındandır. Seyir 
terasında körfez manzarasının tadını � ıkarırken, adı Tarihi Asansörün bulunduğu sokağa verilen Dario Moreno, 
‘Deniz ile Mehtap’ � arkısını kulağınıza fısıldarm �  gibi hissedersiniz ve i� inizden ona e� lik edersiniz.

1845 yılında � ıkan yangından sonra o zamanki padi� ahın emri ile yeniden yapılanan kent, 1940 yılına kadar sürecek 
olan Şehircilik � alı� maları ile batılı standartlara kavu� ur. Alsancak’taki tarihi İzmir garının önünden ba� layan; dut 
ağa� ları ile me� hur Şair E� ref bulvarı i� te bu reformların ürünüdür. Bu kapsamda geli� tirilen Kültürpark projesi ve 
burada düzenli aralıklarla ger� ekle� tirilen Uluslararası İzmir Fuarı kentin � ekim noktası haline gelmi� ti . Kültürpark, 
sadece fuarın a� ık olduğu zamanlarda değil, yılın her döneminde; Para� üt Kulesi, Tenis Kulübü, yürüyü�  parkuru, 
botanik bah� esi ve yapay gölü ile ziyaret� ilere kentin e� meke� i i� inde huzurlu bir mola imkanı vermektedir.

Öte yandan Cumhuriyet ve Konak Meydanı İzmir’in kimliğine vurgu yapan bir kent mekanı olarak farklı etkinliklere 
ev sahipliği yapar. I. ve II. Kordon boyunca paralel devam eden bulvarlar, dik caddeler ve sokaklar aracılığıyla sizi 
hep kordon boyuna ve körfeze ula� tırı . Kordon’da yürümek; körfezi seyrederken Deniz restoranda balık yemek, 
ya da Churchill cafede � ay i� mek, daha olmadı Konak’tan Kar� ıyaka’ya vapurla ge� mek size kalmı� tır artık. Bir 
liman kentind  olduğunuzu yeniden hatırla sınız. Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri caddesinde alı� veri�  yaparken ara 
sokaklarda İzmir’in � ok kültürlü tarihi ile yüzle� irsiniz. Bu arada Sevin�  pastanesinde mutlaka bir mola vermelisiniz. 
Hava karardığında daracık sokaklardaki eski Levanten evleri ı� ık sa� maya ba� layınca, size müziği takip ederek 
soğuk bir bira i� mek i� in hi�  dü� ünmeden i� eriye dalmanızı öneriyoruz. Yine ayni bölgede bulunan Sevgi yolunda 
gümü�  takı ve ikinci el kitap pazarlayan sokak satıcıları ile kar� ıla� acaksınız keyfini � ıkarın. Ve tarihi saat kulesinin 
bulunduğu Konak meydanı, ona eklemlenen ünlü Kemeraltı � ar� ısı. Burası aklınıza gelen her � eyi bulabileceğiniz 
bir pazaryeridir sanki. Kemeralti börek� isi’nde su böreği, Can Restoran’da ise iskender yemek, tarihi Kızlar Ağası 
hanında dibek kahvesi i� mek mutlaka yapmanız gereken � eyler arasındadır unutmayın. Artık bu moladan sonra 
sinema keyfi i� in Konak meydanından ünlü markaları da bulabileceğiniz Konak Pier’e ge� ebilirsiniz. Eskiden balık 
hali olarak kullanılan bu tarihi yerle� ke restore edilerek alı� veri�  merkezine dönü� türülmü� tür.

İ� , ti aret ve eğlence merkezlerinin Konak merkez-Kemeraltı-Çan aya-Basmane-Alsancak aksında yoğunla� ması, 
yeni � ekim alanları olu� turmak i� in İzmir Büyük� ehir belediyesini harekete ge� irmi� ; bu ama� la Turan ile Alsancak 
Limanı gerisinde kalan 550 hektarlık alanının ‘3. İzmir Merkezi’ olarak geli� ebilmesi i� in 2001 yılında bir kentsel 
tasarım projesi yarı� ması düzenlenmi� ti . Bu yarı� madan ortaya � ıkan fikirl rden de yararlanılarak İzmir Büyük� ehir 
belediyesi, kent bütününde yapıla� ma standartlarını belirleyen İzmir İmar Yönetmeliği’ni � ıkararak kentin planlı 
geli� ebilmesinin yolunu a� mı� tı . 

Boyoz yanında Kumru ve İzmir kö� e… İzmir’i yeniden özleme zamanı... Tam da � imdi….

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest 449

 Ruhu Genç, Bedeni Ortaça� ’dan : Leuven
Türkan Ulusu Uraz

 (Sayı 16, 21 Kasım 2010)

Leuven, üniversitenin kent içine yayıldığı ve tüm kentin bir anlamda kampüse dönüştüğü Avrupa’nın eski 
üniversite kentlerinden; ve bu kentin yeni sakinlerinden biri, genç  araştırmacı sevgili Ceren Kürüm, yaşadığı 
kenti bize anlatıyor. Sırf bu nedenle, bu metin size hiç de turistik gelmeyebilir. Zaten yazarın böyle bir hevesi 
de yok; satırlarıyla aklınızı çelmeye hiç çalışmıyor. Kentle ilgili bazı güzellikleri hiç abartısız önünüze seriyor ve 
karar sizin. 80’li yılların başında tenha bir Christmas günü ben de onun gibi bavullarımı sürüyerek istasyon 
binasından çıktığımda böyle bir kent bulacağımı hiç düşünmemiştim.  Onun anlatımıyla Leuven yine beni çok 
sardı.  Türkan Ulusu Uraz

Konuk Yazar: Ceren Kürüm

Bir yıl kadar önce Leuven tren istasyonundan bavullarımı sürükleyerek � ıktığımda kente dair hi� bir � ey 
algılayamamı� , sadece korkun�  bir kalabalık i� inden sıyrılarak bulduğum ilk taksiye atlamı� tım. Tesadüfen yılın 
en kalabalık gününde, festi al a� ılı� ında oradaydım. 

Kentler sadece mimari yapılarıyla değil, kentsel mekanı kullanan nüfuslarıyla kent olurlar. Ne var ki bir yerle� im 
yerinin kendi nüfusunun � ok üzerinde bir kalabalığı ağırlıyor olması kenti algılamayı neredeyse imkansız hale 
getirip  binaların ve kent mekanlarının anlamını kaybe�� ebiliyor. Çoğu turistik kentin i� inde bulunduğu en büyük 
paradoks, kenti ziyaret eden turistlerin, kendi yarattıklar kalabalık yüzünden i� inde bulundukları mekanları 
algılayamamaları, � ektikl ri fotoğrafla da o kentin mekanlarından � ok tanımadıkları insanların ve kalabalıkların 
olması. Bu yazı, yeterince turistik s yılmadığı i� in ziyaret edilmeyi aslında daha � ok hakeden bir kenti an atı or.

 Leuven panayırı ben kente yerle� ti ten sonra ü�  ha� a daha devam e��  ve  bu muhte� em orta� ağ kentin   
algılayabilmek i� in panayırın yarattığ suni kalabalığın dağılmasını beklemek zorunda kaldım. Meydanlar kenti  
ger� ek kullanıcılarına kalınca ise mücevher gibi i� lenmi�  gotik dönem yapıları da kendilerini göstermeye ba� ladı. 

Leuven, dünyanın en eski eğitim kurumlarından birine; Leuven Katolik Üniversitesi'ne (LKÜ) 1425 yılından bu 
yana evsahipliği yapıyor. LKÜ, tarihi kent merkezindeki neredeyse tüm binaları üniversite bünyesine alıp restore 
etmi�  ve bölüm binası, kütüphane, idari birimler ya da lojman ve yurt olarak yeniden kullanıma a� mı� . Bu yüzden 
eski kenti gezerken � oğu binanın kapısında üniversitenin lacivert ağırlıklı künye levhalarına rastlayabilirsiniz. 
Leuven'in en etkileyici yapılarından biri � üphesiz üniversitenin ana kütüphanesi. Hemen önündeki meydanda 
bulunan ünlü Flaman sanat� ı Jan Fabre tarafından tasarlanan ‘totem’ adlı 23 metrelik böcek heykeli ile özellikle 
dikkat � eken bu binanın � an kulesinden her saat ba� ında melodik bir uyarı � alınıyor. Ha� a bir  Çar� amba günü 
meydandan ge� erseniz bilinen pop par� alarını � an sesinden dinleyebilirsiniz.

Her orta� ağ kenti gibi Leuven de ana meydanını en görkemli gotik yapılarıyla ta� landırmı� . Her ne kadar 
meydandaki 15. yüzyıl yapısı Sint-Pieters kilisesinin restorasyonu tar� � malı olsa da, 236 heykelli belediye binası 
tüm görkemiyle ziyaret� ilerini ağırlamaya devam ediyor. Kent her iki dünya sava� ında da ağır mimari kayıplar 
verdiğinden, 20. yüzyılın ikinci yarısı yoğun restorasyon ve renovasyon � alı� malarıyla ge� mi� . Gotik eserlerin 
hakim olduğu bir kenti eskiye sadık kalarak yeniden in� a etmek uzun, uzmanlık isteyen ve dolayısıyla � ok pahalı bir 
süre�  olmu� . Bir � ok zaman tar� � malı sonu� lar doğurabilen eski eser restorasyonu Leuven'in genelinde ba� arıyla 
ger� ekle� tirilm � . Yine de eğitimli bir göz bazı binaların yüzyıllar boyu ge� irdiği renovasyon i� lemlerini okuyabilir.  
Ha� a orta� ağda kentin ti aret merkezi olan ve � imdi üniversitenin öğrenci i� leri ve rektörlük binası olarak 
kullanılan binanın zemin katının rken gotik  üst katlarının da barok dönemde restore edildiği gözlemlenebilir.
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Tarihi kentlerde � ağda�  mimari eser üretmek hem riskli hem de yasal olarak tasarımcıyı zorlayan bir � alı� ma. 
Leuven ise tüm orta� ağ mirasına rağmen � ağda�  mimari eserleri eski kent merkezinde dahi barındıracak 
kadar cesur malsahibi, mimar ve bürokratları barındırıyor. Bu tarihi kent, mimari dokuya saygının geleneksel 
stil, malzeme ya da sembolizme sadık kalmakla değil, var olan öl� eği sürdürerek � ağda�  � izgiler ve malzeme 
kullanarak gösterilebileceğini kanıtlayan örneklerle dolu. 

Elbe� e Leuven yalnızca mimari eserlerden olu� muyor, � ehrin her yanına dağılmı�  irili ufaklı kent parklarına 
ek olarak eski � ehirden onbe�  dakikalık bir yürüyü� le ula� ılabilecek Heverlee semtindeki Arenberg 
kampüsünde doğayla bulu� mak mümkün. Bugün mimarlık bölüm binası olarak kullanılan 16. yüzyıldan 
kalma Arenberg � atosu ve i� inde bulunduğu koruluk, � atonun önünden ge� en Dijle ırmağı, ve göletleri 
kendilerine ev kabul etmi�  su ku� ları arasında yürümek bir süre i� in ger� ek hayatla ili� kinizi kesebilir. Hangi 
mevsim olursa olsun Arenberg Parkı, fotoğraf � ekmek isteyen gezginleri asla hayal kırıklığına uğratmayacak 
kadar güzel.

Kompakt ve akıllıca planlanmı�  Leuven’in merkezinden her yöne keyif veren kısa yürüyü� lerle ula� mak 
mümkün. Ye� � meniz gereken bir toplantı olmadığı sürece taksi ya da otobüse hi�  ihti a�  duyulmuyor. Kaldı ki 
kent yönetimi ve kentli; ba� lıca ula� ım aracının bisiklet olduğunu kabul ettiğ i� in sokak ve caddeler bisikletlerin 
hakimiyeti altında; her an be�  ki� ilik bir aileyi bisikletleriyle seyahat ederken görmek olası. Kıbrıs’ta ya� ayıp da 
arabasız bir hayatı hayal edemeyen bizler i� in Leuven bu anlamda sıradı� ı bir kent. Yaz tatili süresince  kenti  
bazı sokakları gün boyunca motorlu ara�  trafiğin  tamamen kapatılıp ‘speelstraat’  yani oyun sokağı haline 
getirili or. Çağda�  bir kentin ula� ım gereksinimlerinin yanında � ocukların hala sokakta oynayabilmeleri  ve 
bunu güvenle yapabilmeleri i� in ara�  kullanıcıları yollarını uzatıp ara sokakları kullanmamayı severek göze 
alıyor. Böylece trafik endi� esi ortadan kalkıyor ve yollar � ocukların oluyor; bu sayede yola tebe� irle seksek 
kareleri � izebiliyor, bisikletleriyle dola� abiliyor ya da top oynayabiliyorlar. 

Brüksel'e ve dolayısıyla Avrupa Birliği ba� kentinin tüm kültürel olanaklarına sadece 18 dakikalık bir tren 
yolculuğu kadar yakın, ancak büyük kentin tüm sorunlarından � ok uzakta bir kent Leuven.  Üniversite ken�  
olmasına kar� ın yerle� ik nüfusunun ağırlıkla üst gelir sınıfına dahil olması sebebiyle krizden etkilenmemi�  gibi; 
lüks mağazaları her an i� lek, kafeleri her an dolu. Her büyük ken� e olduğu gibi Brüksel'de de gelir düzeylerindeki 
u� urum, kentsel yapıya da yansıyarak birbirinden izole edilmi�  varlıklı/beyaz/gö� men/Afrikalı gibi kesin 
tanımlı bölgeler yaratmı� ken, Leuven se� kin orta ya� lı nüfusu yanında öğrencileri de kucaklayabiliyor ve bunu 
kentin bütünlüğünü bozmadan ba� arıyor. Gen�  üniversiteli nüfus tüm kente hakim olduğu halde Leuven asla 
sadece bir öğrenci kenti değil, diğer yandan yerel nüfusa hitap eden mekanlar kesinlikle öğrencileri dı� layacak 
bir kentsel karakter yaratmamı� . Varsayımsal bir örnek vermek gerekirse, Ni� anta� ı ve Beyoğlu'nun ilgin�  ama 
ba� arılı bir füzyonu olarak tanımlanabilir.

Ana Kütüphane
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Leuven  alı� ması, sevmesi ve i� inde ya� aması � ok kolay bir kent. Büyük bir kentin tüm olanaklarına sahip, 
fakat olumsuzluklarından olabildiğine uzak. Be�  dakikalık bisiklet seyahati sizi kent merkezinde cıvıl cıvıl bir 
meydana, alı� veri�  caddesine ya da restoranlara ula� tı abildiği gibi, ters yöndeki bir ba� ka be�  dakika da 
doğanın ortasında sincaplar ve atlarla bulu� turabiliyor. Neyse ki Bruges ve Brüksel gibi turistik kentler dikkatleri 
Leuven’den uzakla� tırıp bu güzel kentin de suni kalabalıklara boğulmasını önlüyor. Yolunuz Bel� ika’dan ge� erse 
ve sakin bir gün ge� irip bir orta� ağ kentinin görkemli binaları arasında dola� mak isterseniz, Leuven sadece bir 
tren bileti u akta olacak…

Belediye Binası

Çağdaş infill Bisikletli Baba ve Çocukları

Demolenautumn ( Üniversitenin Arenberg Kampüsü)
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Ege’de Co� rafyanın � iirsel Dili 
Türkan Ulusu Uraz

 (Sayı 17, 12 Aralık 2010)

İşte bir kez daha büyük kentlerin ve ışıltılı turistik merkezlerin uzağındayız. Nilay Ünsal Gülmez’in kaleminden 
Yunanistan’ın Thessaly Bölgesi’nin sıradışı doğal güzelliklerine ve oralardaki yapılı çevrenin duyarlı 
biçimlenişine tanık olmanın zevkini paylaşıyoruz sizlerle. Gülmez’ler tambir ‘aile boyu gezgin’ hep az bilinen 
yerleri keşfe çıkarlar. En gidilmemiş köşelerde ve denenmemiş güzargahlarda onlara rastlayabilirsiniz. 
Türkan Ulusu Uraz

Konuk Yazar: Nilay Ünsal Gülmez

Thessaly bölgesi, turistik atmosferden sıyrılıp Yunanlıları ve ger� ek Yunanistan’ı tanımak isteyenler i� in 
doğru bir se� im. Kü� ük ama son derece canlı bir liman kenti olan Volos, Pelion dağı eteklerindeki dağ ve kıyı 
köyleri ile Thessaly ovasının kuzey batısındaki Meteora mutlaka görülmesi gereken yerler...ve topoğrafyası 
yapılı � evrenin bi� imleni� ini öyle etkilemi� , insanoğlu bu etkile� ime öyle duyarlı bir tavırla müdahil olmu�  
ki, bütün bunlar ancak � iirsel nitelemesiyle tariflenebili .

Volos, Pelion dağının eteğinde, Pagasiti os koyunun en i�  noktasında � ok korunaklı bir coğrafyada yer 
alan, nüfusu yüz binden az olan bu sevimli kent, Thessaly bölgesinin politik ve ti ari merkezi konumunda. 
Birbirini kesen caddeler ve meydanlardan olu� mu�  ızgara bir planlamaya sahip � ehirde neoklasik binalar ve 
eski endüstri yapıları dikkati � ekiyor. Ülkenin en önemli üniversitelerinden biri olan Thessaly Üniversitesi 
de Volos’ta yer alıyor. Üniversitenin merkez binası, � ehrin tam göbeğinde, Ag. Konstantinou Meydanı’nda 
tarihi bir bina, ancak fakültelerin büyük � oğunluğu liman bölgesinde yeniden i� levlendirilen eski depo 
binalarında eğitim veriyor. Burası tambir üniversite � ehri, insanın tekrar öğrenci olası geliyor. Volos’a 
geldiğinizi idrak edebilmeniz i� in özellikle öğleden sonra iki ile altı arasında yani siesta saatlerinde ya da 
geceleri ‘St Constantine & Helen Kilisesi’nin cephesi ile sonlanan ‘promenade’da bir gezinti yapmanız 
� art. Üstelik benim gibi tamda “Tarihi Yelkenliler”in limana ve ve � evresine demirledikleri bir zamanda 
� ehri ziyaret ederseniz bu gezinti masalsı bir hal alabilir. Bu arada Volos’un nüfusunun ü� te bire yakının 
1924 yılında büyük mübadele sırasında Anadolu’dan gelen gö� menler olduğunu söylemekte yarar var. 
Konu� tuğum hemen herkesin İstanbul’la ya da Türkiye ile bir bağlantısı, bir anısı vardı. Gözlerde hüzün ve 
bir ortak payda bulmu� luğun heyecanı aynı anda okunuyordu.

Volos, Argonafton Caddesi Pelion Dağı eteğinde Milies Köyü
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Pelion dağının eteklerine rastgele serpi� tirilm �  gibi görünen pitoresk dağ köylerinden Volos’a ve körfeze 
bakı�  anlatılam yacak kadar etkileyici. Volos’un i� inden kıvrıla kıvrıla yukarılara süzülen dağ yolları 
yüksekten korkanların yüreklerini ağızlarına geti ebilir. Ama bir kez tırmandığını da Portario ve Makrinitsa 
köylerindeki ta�  kiremitli evlerin arasından manzaraya bakabilmek her � eye değer. U� urumdan öte önce 
dağın eteklerde birbiri ardına sıralanmı� , ye� ilin i� inde papatyaları andıran beyaz evleriyle dağ köyleri, sonra 
Volos, sonra deniz, ardından farklı noktalarda denize uzanan, uzakla� tı � a renkleri solan kara par� aları ve 
en son hepsini kucaklayan gökyüzü...

Dağ köyleri kadar Volos’un doğusunda kalan Agria, AgiosMinas, KatoGatzeo gibi kıyı köyleri de görmeye 
değer. Volos’tan körfezi doğudan saran kol boyunca ilerlerken yine beyaz boyalı, � oğunlukla da begonviller 
sardırılmı�  tek ya da iki katlı evlerin arasından ge� iliyorsunuz. Yunanlıların � i� eklere ne denli dü� kün 
olduklarını bah� elerine gösterdikleri özenden anlamak mümkün. Kato Gatzeo’nun kuzeyinde, trekking i� in 
de tercih edilen rotalardan biri üzerindeki dağ yolu boyunca Milies, Vyzitsa ve Pinakates köyleri yer alıyor. 
Hepsi birbirine � ok yakın mesafede yer alan bu köylerde durup fotoğraf � ekmek, dağ havasını solumak 
ve ulu ağa� lar altındaki tavernalarda bir Türk/Yunan kahvesi yudumlamak ayrı bir keyif. Pelion dağının 
yama� larında doğanın dengesini bozan, ona kar� ı duran hi�  bir yapı yok. Aksine hepsi dağla bütünle� iyor ve 
insanoğlunun zarif müdahalelerle � evreye ne denli olumlu katkılar sağlayabileceğini hatırl tı or.

Bu köyler i� inde Milies’in ayrı bir özelliği var. Ünlü sürrealist ressam Giorgio de Chirico’nun babası Evaristo de 
Chirico tarafından 19. yüzyılda yapılan ve bu köyde sonlanan yerel bir demiryolu var. Demiryolu iki kısımdan 
olu� uyor. Kent i� indeki kısım Volos tramvayı olarak biliniyor. Volos-Ano Lechonia arasında kıyıya yakın giden 
hat, Ano Lechonia ile Milies arasında Pelion dağına tırmanı or. Demiryolu her ne kadar 1970’lerde terk 
edildiyse de 1985 yılında Kültür Bakanlığı’nca tarihsel anıt olarak tescil edilmi� . Yaz aylarında, ancak ha� anın 
belli günlerinde bu hat üzerinde buharlı tren � alı� ıyor.

Thessaly bölgesine yolu dü� en herkes Volos’a kara yoluyla yakla� ık 3 saatlik mesafede yer alan ve Thessaly 
ovasının kuzeybatısında konumlanan Meteora’yı mutlaka görmeli. Burası tıpkı Kapadokya gibi bir doğa 
mucizesi ve Athos Dağı’ndaki manastırla dan sonra Yunanistan’daki en önemli ve en büyük manastır
kompleksine evsahipliği yapıyor. Thessaly ovasının düzlüğü i� inde olanca ha� metleriyle yükselen devasa 
ta� lar ve üzerlerine her nasılsa insan eliyle in� a edilmi�  -ya da kimi zaman oyulmu�  demek doğru olabilir-
manastırla ... Meteora’nın tarihine dair izler efsanelerle de örülmü�  olarak 11. yüzyıla kadar gidiyor. Ke� i� ler 
yırtıcı ku� lar misali bu kayaların tepelerine tırmana ak oyuklarda zor hava ko� ullarına, hiddetli fırtınal a 
yenilmez iradeleriyle kar� ı durur, bu vesileyle de ruhlarını doyurmaya, kurtarmaya � alı� ırlarmı� . Adeta 
gökyüzüne uzanan dev kolonları anımsatan kumta� ından formasyonların doruklarında ya da sırtlarında yer 
alan manastırların 14. Yüzyılda in� a edildikleri ve 16. Yüzyılda manastır hayatı en parlak dönemini ya� arken 
yenilendikleri ya da yeniden in� a edildikleri dü� ünülüyor. Bölgede yirmiden fazla manastır in� a edildiği 
biliniyor ancak bunların büyük bölümü zaman i� inde terk edilmi� , köhnemi�  veya yok olmanın sınırına 

Holy Trinity Manastırı, Meteora Holy Triniy Manastırına Tırmanış, Meteora
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gelmi� ler. Bugün sadece 6 tanesinde manastır hayatı devam ediyor: Great Meteoran, Varlaam, St. Stephen, 
Holy Trinity, St Nicholaos Anapafsas ve Roussano (1). Eğer tüm manastırların i� lerine girmek istenirseniz 
Meteora’da birka�  gün ge� irmeniz gerekiyor � ünkü hepsi birden aynı gün ziyarete a� ılmıyor. Her manastır
ha� anın belli günleri ziyarete a� ık. 

Nispeten kü� ük olmalarına rağmen aralarında en dik, ula� ılmaz ve manzara a� ısından büyüleyici olanları 
Roussano ve Holy Trinity Manastırları. Roussano üzerinde yer aldığı kayayla bütünle� mi�  gibi duruyor. 
Holy Trinity’ye gelince... gitmekle gitmemek arasında ikilemde kalabilirsiniz � ünkü uzaktan, derin  bir yarın 
ötesinde bulutlara uzanan kayalığa tünemi�  manastı a doğru tırmanan � izgisel bir yarığın i� inde hareket 
eden insanlar gü� lükle fark edersiniz. İlk algı ürkütücü olsa da 1925 yılında � ıkı� ı kolayla� tırmak i� in yapılan 
merdivenler sayesinde sağsalim zirveye ula� abilirsiniz. Eskiden ke� i� ler bu manastı a tırmanmak i� in ip 
merdiven kullanılırlarmı� .

Manastırlar arasında St. Stephen diğerlerinden boyut ve i� lev a� ısından biraz farklı. Hem � ok daha büyük 
hemde bir rahibe manastırı olarak kullanıyor.  Avlusu, ara mekanları ve bah� eleri var. Üstelik merdivenler 
yerine yoldan kü� ük bir köprüyle ula� ılıyor, ayaklarınız sanki daha gü� lü bir zemine basıyor, kendinizi daha 
güvende hissediyorsunuz.

Bölgenin doğal bi� imleni� inin ya� am ko� ullarını zorla� tı dığı ku� ku götürmez. Öyle ki burası sanki 
münzeviliğin, ta� ın dilinde vücut bulmu�  hali. Bu vücut bulu�  her mevsim kim bilir nasıl ba� ka görünümlere 
bürünür. Meteoranın sis altındaki görünümünü dü� ündüm oradayken, kendine beyaz bulutlardan sanal 
yumu� ak bir zemin bulmu�  manastırları hayal ettim Sonra kı�  dü� tü aklıma bu sefer o beyaz zemin 
yeryüzüne indi usulca...

Not
1.‘Meteora Itıne ary’ , D.z. Sofianos, HolyMonastery of Transfigu ation, 1991. Kısa tarih� e i� in yukarıdaki kaynaktan 
yararlanılmı� tı .
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San Francisco: ‘Uzak Batı nın Özgür Kalbi… 
Türkan Ulusu Uraz

 (Sayı 18, 26 Aralık 2010)

Kenti, bir kent uzmanının kaleminden okumanın tadı bir başka. Derya Oktay, San  Fransisko’yu anlatan 
bu yazısında bir kenti gerçekten anlamanın ipuçlarını veriyor bize. Kentin imgesini yakalamaya çalışmak, 
günlük yaşama katılmak, yerli halkla tanışmak ve hatta kentle ilgili hikayeler dinlemek ve hele sizi çok 
sardıysa, o kentemutlaka tekrar ve belki tekrar gitmek. Her ziyaretle daha da derinleşmek. Bütün bunlar, 
başka diyarların güzelliklerini hızla tüketmeyi amaçlayan, aceleci ve çıkarcı turist ruh halini aşmanın yolu 
olmalı…Nerede eski ‘seyyahlar’ ve o ‘dingin’ ruh halleri… Türkan Ulusu Uraz

Konuk Yazar: Derya Oktay

Bu sayfaya bir kent tanıtımı/izlenimi ile katkı koymam istendiğinde, dünyanın � e� itli ülkelerinden � ok sayıda 
kentin imgesi (imajı) birbiri ardından gözümün önünden ge� ti  ve se� im yapmakta zorlandım. Çünkü, benim 
i� in bir kenti tanımak ve anlamak, onun “görülmesi gereken” yerlerini görmekten öte bir � ey, ve ken� e 
ya� ayanlarla hi�  tanı� madan, günlük ya� amını ve hikayelerini biraz da olsa öğrenecek kadar zaman ge� irmeden 
bir kenti anlatmaya � alı� mak hem zor, hem de sanki o kente haksızlık…Bu nedenle, se� imimi yaparken, hem 
uzunca bir süre ge� irdiğim, hem de yerli halkın kent merkezinden ka� ıp gitmediği, her kö� esinde ve günün 
her saatinde “ya� ayan” bir � evre sunan, diğerlerine benzemeyen (kimlikli) ve estetik hazlar ya� atan bir ken�  
anlatmak istedim, ve San Francisco’da karar kıldım. San Francisco’ya ilk ziyaretim  1990’lı yılların ortalarında, 
Berkeley’de (Kaliforniya Üniversitesi’nde) konuk öğretim üyesi olarak bulunduğum sırada ger� ekle� ti. Buradaki 
en büyük � ansım, bana evini a� an “House as a Mirror of Self” (Kendinin Aynası olarak Konut) ve “Places for 
People” (İnsanlar i� in Yerler) gibi öncü yapıtların yazarı Profesör Clare Cooper Marcus’un � ok değerli dostluğu 
ve kılavuzluğu oldu. Berkeley’de � alı� maya/ ara� tırm ya adanmı�  günlerin ardından bazı ha� a sonlarında - 20 
dakika hızlı tren yolculuğuyla ula� ılan – San Francisco’ya gitmek adeta bir ödül oluyordu. Yıllar sonra (önceki 
yıl) bir kongre i� in bölgeye gittiğim , konferans sonrası kente ayırdığım ü�  gün sayesinde belleğimdeki San 
Francisco biraz daha gü� lendi. San Francisco, ge� en on iki yılda genel imgesiyle doğrusu hi�  deği� memi� , bazı 
köhne bölgelerinin geli� tirilmesiyle daha da canlanmı� tı... San Francisco, Amerikanın en batısındaki “Altın Eyalet” 
Kaliforniya’da, İstanbul gibi tepeler üzerine kurulmu�  ve sularla � evrili bir kent. Körfezdeki bu konumu nedeniyle, 
kent i� inde hareket ederken etkileyici, sürpriz görüntüler algıyı gü� lendiriyor. Kentin bendeki imgesini, merkez 
bölgesinde yükselen gökdelenler (özellikle “Trans-America Piramidi”), ini� li � ıkı� lı sokaklar, dik yoku� lar boyunca 
sıralanan iki-ü�  katlı, eski ama bakımlı ah� ap evler, Amerikan kentlerinin sadece birka� ında görülebilen türden 
� ok canlı bir meydan olan dev Union Meydanı, eski bir balık� ı limanından � ok renkli bir rekreasyon alanına 
dönü� türülen Fishermen’s Wharf semti  filml rden a� ina olduğum Golden Gate Köprüsü, Golden Gate Parkı, 
Coit Kulesi, sanat ve kültür yapılarıyla donanmı�  olan Yerba Buena Parkı, “tramvaylar”, ve Meksika kültürünün 
yansımaları olu� turuyor. San Francisco’ya yapılan ilk ziyaret, sizi önce kentin merkezindeki Union Meydanı’na 
götürecekti . Union Meydanı, dev boyutlarına rağmen � evreleyen yapıların sağladığı gü� lü fizi sel tanım, nitelikli 
oteller, kafeler, barlar, lokantalar, mağazalar, vb.nin, ve orta bo� luğunda � e� itli zamanlarda ger� ekle� tiril n � ok 
� e� itli etkinliklerin (sergiler, canlı performanslar, katılımcı sanat gösterileri, vb.) yarattığ dinamizm sayesinde 
hem kentlileri hem de kentin konuklarını � ekiyor ve oyalıyor. Meydanın aynı zamanda kentin ula� ım sisteminin 
merkezi olması, tramvayların gece ge�  saatlere kadar bu bölgeye hizmet vermesi, ve ti atro ve barların 
olu� turduğu � ekim ile gecesi de gündüzü kadar canlı ve güvenli. Bu özellikleriyle, sadece Union Meydanı bile 
San Francisco’yu diğer pek � ok Amerikan kentinden yırıyor.
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Bir zamanlar tüm kente yayılmı�  olan tramvaylar, bugün sadece ü�  ha� a kullanılsa da, hala kent kimliğinin 
önemli bir bile� eni ve � ok etkili bir turistik � ekim ögesi. Aslında � ok yenilik� i bir kent olan ve bununla 
övünen San Francisco’lular i� in tramvay bir nostaljiden � ok, özgür ve ba� ıbo�  davranı� ın bir simgesi 
olarak görülüyor. Bu nedenle olmalı ki, geli� mi�  toplumlarda pek rastlanmayan türden, tramvayda ayakta, 
dı� ından asılarak gidenler kimseye rahatsızlık vermiyor; ha� a keyifli bir d neyim” olarak algılanıyor!

San Francisco’nın bir diğer özelliği, büyük bir kent olmasına rağmen, merkez bölgelerinde bir noktadan 
diğerine yürünebilir özellikte olması. Bu da sadece mesafelerle değil, yürünen mekanların ilgin� , sürprizler 
sunan, keyifli bir yürüme ortamı sunmasıyla ilgili. Siz de bir kenti tanımanın en iyi yollarından birinin 
“yürümek” olduğuna inanıyorsanız, kentin okyanus kıyısındaki Fishermen’s Wharf bölgesine yürüyerek 
ula� mak en keyiflisi

Kentin en karakteristik bölgelerinden olan Fishermen’s Wharf, adından da anla� ılacağı gibi, bir zamanlar balık� ı 
barınaklarının ve depoların yer aldığı dağınık bir bölge iken, 1970’li ve 1980’li yıllarda, ABD’de ilk kez uygulandığı 
üzere, “eski yapıların yeni i� levler” verilerek yeniden geli� tirilmesiyle popüler (ve biraz da ti ari) bir turizm 
merkezine dönü� türülmü� , ve hala “deniz ürünlerinin merkezi”. Bu anlamda en önemli iki uygulamadan biri 
olan Ghirardelli Meydanı, tüm ABD’de yaptığı yankı ile, diğer pek � ok yeniden i� levlendirme projesinin de öncüsü 
olmu� . Geleneksel Ghirardelli � ikolata fabrikasının i� levinin deği� tiril rek bazı eklemelerle � ok ama� lı bir merkeze 
dönü� türüldüğü kompleks, insan öl� eğindeki keyifli orta avlusu ile kentliler ve turistler i� in önemli bir � ekim 
noktası. Fiziksel olarak iyi tanımlanmı�  olan ve kendi i� inde � e� itli i� levlere (oturma, bekleme, yeme-i� me, seyir, 
konser, gösteri gibi) olanak sağlayan, ve Golden Gate köprüsüne de manzara a� ılımı olan avlu, cadde tarafınd  
lokanta ve dükkanlar, i�  tara� a ise - giri�  katında - bir nostalji olarak geleneksel Ghirardelli � ikolatalarının sa� �  
merkezinin de yer aldığı rekreatif i� levler, ve bunların üstünde de i� yerleriyle � evreleniyor. Fishermen’sWharf 
bölgesindeki tarihi iskele alanı (Pier 39) önündeki adacıklar üzerinde yayılan onlarca deniz ayısı ise limanın 
deği� meyen simgelerinden, ve büyük kenti doğaya yakla� tı an � ok önemli bir ekolojik boyut. Karakteristik pek 
� ok ögeyi barındıran bu bölgeye gitme fı satınız olursa, bir yandan dünya müziklerinin ba� arılı temsilcilerinin 
canlı performanslarını izlerken, bir yandan da tazecik “karidesli, yenge� li sandvi� ler “den tatmanızı öneririm! 

San Francisco’nun � ağda�  yüzünü yansıtan bölgenin ise Yerba Buena Gardens olduğunu söyleyebilirim. Sıradı� ı 
yapıları ve kamusal sanat yapıtlarını barındıran park, kentin tarihinde önemli bir figür olan Martin Luther King’a 
adanmı� , etkileyici bir � elaleyle bütünle� en anıtsal alanı, sanat merkezi, konferans merkezi, ti atro ve galerileri, 
kapalı buz pisti, interaktif � ocuk müzesi, � ocuk bakım merkezi ve oyun alanları, bowling merkezi, ve birbirinden 
ilgin�  a� ık hava sanat performanslarının yer aldığı peyzaj düzenlemesi ve teraslarıyla, mükemmel bir eğlence-
kültür-toplantı merkezi. Parka kom� u olan Mario Bo� a tasarımı San Francisco Sanat Müzesi ise parkı adeta 
ta� landırıyor.

UnionMeydanı 2008              UnionMeydanı 2008
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San Francisco aynı zamanda her biri kendine özgü kimliği olan “mahalleler/semtler kenti”. Özellikle “Boyalı 
Hanımlar” olarak adlandırılan, yenilenmi�  Victoria Dönemi evleriyle Alamo, Coit Kulesinin bulunduğu 
ve müthi�  manzaralar sunan elit semt Telegraph Hill, ve hem hikayesi hem de günümüzdeki statüsü ve 
özellikleriyle Castro en ilgin� leri. 1960’lı - 70’li yıllardan itiba en kentin (ve ülkenin) “gay” merkezi olarak 
bilinen Castro, ger� ekten � ok renkli bir kültür- sanat ya� amıyla öne � ıkıyor. Yıllar önce buraya yerle� erek 
toplumda kendilerini kabul ettirm sava� ı veren söz konusu gruplar kent yönetiminin ve tutucu kesimlerin 
tepkilerine maruz kalırken, daha önce niteliksiz ve bakımsız bir bölge olan Castro’yu kendi � abalarıyla 
güvenli, yemye� il, temiz, estetik, örnek bir mahalleye dönü� türünce, kendilerine bakı�  a� ısı da olumlu yönde 
deği� mi� , ve semt - özellikle kent ya� amından kopmak istemeyen entellektüeller arasında - popülarite 
kazanmaya ba� lamı� .

San Francisco’da bir ba� ka ilgin�  deneyim, “Alcatraz Kuş usu” filminden a� ina olduğumuz efsanevi 
hapishanesi Alcatraz’a yapılacak bir ziyaret olacaktı . Kente iki-ü�  kilometre ötedeki Alcatraz Adası 
kayalıklarının tepesinde kurulmu�  olan komplekse, feribotla kolaylıkla ula� ılabiliyor.

Amerikan sinemasının klasiklerinden ‘Verti o’yu, ve TRT’li yılların ilk televizyon dizilerinden ‘San Francisco 
Sokakları’nı izlediyseniz, San Francisco size � ok daha ilgin�  gelecekti . Yolunuzun bu sıra dı� ı, renkli ve 
‘mutlu’ kente dü� mesi dileğiyle.

    Alamo'da Victoria Dönemi evleri: 'Boyalı Hanımlar'
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Girit Adasının En Güzel Kenti: Ha ya 
Türkan Ulusu Uraz

 (Sayı 19, 23 Ocak 2011)

Mekanperest’in yayında neredeyse bir yılı doldurduğu bu son haftalarda, editörümüz, kent plancısı ve kentsel 
koruma uzmanı Naciye Doratlı’yı bu sayfada konuk ediyor ve Akdenizli Hanya’yı onun gözüyle seyrediyoruz. 
Yazar şüphesiz ilgi alanının da etkisiyle düzenli olarak birkaç kez ziyaret etme fırsatını bulduğu bu kenti ve 
onunla her defasında daha da derinleşerek kurduğu ‘KentselArkeoloji’ deneyimini bize aktarıyor, adeta bir 
gezi notu tadında.... Türkan Ulusu Uraz

Konuk Yazar: Naciye Doratlı

‘Hanya'yı Konya'yı görmek’ deyimi günlük haya� a sık� a kullanılsa da "Hanya neresi?" diye sorsak ka�  
ki� i bilir acaba? Bence � ok az ki� i. Girit’in en güzel kenti olarak kabul edilen Hanya 1971’e kadar adanın 
ba� kentiym � . O tarihte bu ünvanı Heraklion ’a (eski ismiyle Kandiye) kaptırm � . Ama bir kentin özelliği ve 
güzelliği kendisine verilen veya alınan resmi ünvanlarla belirlenemiyor.

Hanya’yla Tanı� mak
Akademisyen olmanın önemli avantajlarından birisi, hi�  � üphe yok ki bilimsel ya damensubu olunan bir 
topluluğun toplantısına katılmak üzere dünyanın � e� itli yerlerine gitmek, belki de turistik bir gezi i� in � ok 
da akla gelmeyen farklı kentleri görmek imkanına sahip olmaktı . Yapıla� mı�  � evre ile ilgili olarak � alı� an 
bizler i� in bu durum, diğer bilimdallarından akademisyenlere göre � ok daha büyük anlam ta� ır. Çünkü 
bizler, toplantı dı� ında her dakikayı, gittiğimi kenti okuyarak, ya� amını anlamaya � alı� arak tüketiriz, ve � oğu 
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zaman kısa sürede � ok � eyi görebilmek uğruna ayaklarımıza kara sular iner. İ� te benimde Hanya’ya gitmem, 
Hanya ile tanı� mam, Hanya’yı ya� amam, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı sıfatıyla katıldığım, her 
yıl Eylül ayının ilk ha� a sonuna denk gelen ENHSA(Avrupa Mimarlık Okulları Ba� kanları Grubu) toplantıları
nedeniyle oldu. Ve bu toplantıla a katılmak � in ü�  kez Hanya’ya gitti

Hanya’yı Tanımak
Ü�  kez Hanya’ya gittiği i� in tüm kentin altını üstüne getirme fı satım olduğunu zannetmeyin. Çünkü, ü�  
gün sabahtan ak� amın ge�  saatlerine kadar süren yoğun toplantılar olduğu ve benimde toplantıları asla 
kaytaramamak gibi de bir huyum olduğu i� in, ancak arta kalan kısıtlı zaman i� inde, kentin her yanını değil 
ama benim özel ilgi alanım olan tarihi kenti karı�  karı�  gezdim. Burada sizinle payla� acaklarım daha � ok bu 
bölgeyle sınırlı olacak. Ama önce turistik kısa bir bilgi vermekte yarar görüyorum. Girit adasının ikinci büyük 
yerle� im yeri olan Hanya, adanın kuzey batısında hareketli bir topografya üzerinde yer alan yakla� ık 60.000 
nüfuslu � ok sevimli, güzel bir kent. Ayrıca, Yunan devlet adamı Eleftherios Venizelos’un Hanya'ya yakın 
bir köyde doğmu�  olmasının, mezarının da Hanya’ya nazır bir tepede bulunmasının da burayı Yunan halkı 
i� in özel kılan özelliklerden birisi. Taksi ile yarım saatlik mesafedeki kü� ük havalimanından kente giderken 
gerek bitki örtüsü gerekse etra� aki yapıla� ma bize hi�  de yabancı değil. Kente yakla� tığını da tepelerde 
Akdeniz’in mavi sularına uzanan Hanya sizi heyecanlandırıyor. Osmanlı'nın adada ilk ele ge� irdiği kent 
olan Hanya, labirenti andıran kaldırım ta� lı sokakları, cumbalı evleri, a� ı boyalı binaların süslediği limanı, 
rengarenk Kapalı Çar� ısı ile tam bir Akdenizli. Romalılar, Bizanslılar, Venedikliler, Cenevizliler, Osmanlılar 
ve Mısırlılar bu kente sahip olabilmek i� in büyük uğra�  vermi� ler. En � ok da Venedikli’lerinki olmak üzere 
ken� e bu kültürlerin izlerini sürebilirsiniz.

Hanya - Eski Kent
Eski ken� e en önemli yerlerden biri hi�  � üphe yok ki Venedik limanı ve bu limanı � evreleyen Venedik 
dönemine ait yapı adaları. Dar sokaklar sürprizlerle dolu. Sıradan ama � ok güzel binaların arasında, Osmanlı 
dönemine ait, minaresinin 2. Dünya Sava� ındaki bombardımanda yıkıldığını öğrendiğimiz, � u anda sergi 
salonu olarak kullanılmakta olan Kü� ük Mehmet Camisi, katıldığım toplantıla a ev sahipliği yapan Venedik 
dönemine ait Arsenal (silah deposu), Venedik döneminden kalan deniz feneri, ve tam kar� ısındaki Firka 
Kalesi kentin önemli nirengi noktalarını olu� turuyor. Gerek limanı � evreleyen gerekse Venedik Surlarının 
� evrelediği tarihi doku i� inde yer alan bir� ok bina, günün mimarisinin, Venedik ve Osmanlı’nınkiyle 
harmanlanmasıyla olu� mu�  yapbozlar gibi. Yenilenmi�  ve kimi hediyelik e� ya dükkanı, kimi restoran, taverna, 
bar ya da kafe, kimi de pansiyon olarak küreselle� mekten payını alıp dünyanın her yanından gelen turistleri 
ağırlıyor. Cumbalı evlerin süslediği daracık, gölgeli sokaklarda yürürken, bir labiren� e dola� ıyormu�  gibi oluyor 
insan. Eylül ayında hálá � i� eklerini dökmemi�  begonvillerin yani cemilelerin sarıldığı cumbalı evleri, oksit 
ye� iline boyanmı�  pencere kepenklerini, � ivitmavisi pervazlarla süslü ta�  binaları görünce, ger� ek Akdenizli 
bir � evrede olduğunuzu anlıyorsunuz. Eski kenti dola� ırken, ge� mi� te farklı etnik grupların nerelerde, hangi
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bölgelerde ya� adıklarını, binaların ve o toplumlara özel bir takım öğelerin izlerini sürerek ke� fedebilirsiniz. 
Ben de öyle yaptım. Kasteli olarak isimlendirilen liman etrafındaki bölgeden doğuya doğru gittiğin de 
kar� ınıza bir tarafında � an kulesi diğer tarafında külahı dü� mü�  minaresi olan dini bir yapı � ıkıyor. Sonradan 
yaptığım ara� tırma sonucunda edindiğim bilgiye göre bu yapı, Venedik döneminde Katolik kilisesi olarak in� a 
edilmi� , Osmanlılar minare ekleyerek ‘Hünkar Camii’ olarak isimlendirdikleri bir camiye dönü� türmü� ler, 
günümüzde ise Ortodokslar tarafından St. Nikolas kilisesi olarak kullanılıyor. Splantzia olarak isimlendirilen 
bu mahallenin Osmanlı döneminde Müslümanların yoğun bir bi� imde ya� adığı bir bölge olduğunu 
öğreniyoruz.  

Tam ters yöne, batı a doğru gittiğin de ise, zamanında Osmanlıların tarafından verilen ismiyle Tophane 
Mahallesi, Topanas olarak kar� ınıza � ıkıyor. Kar� ıla� tığınız bir� ok binaların azameti size burada bir zamanlar 
daha � ok zenginlerin ya� amı�  olması gerektiğine ili� kin ip u� ları da veriyor. Kü� ük bir ara� tırm yla burada 
ge� mi� te Hıristi an nüfusun ya� adığını ve konsolosluk binalarının buralarda olduğunu öğreniyoruz. Bu 
mahallede Firka Kalesi yanında yer alan Denizcilik Müzesi de görülmeye değer. Eski kenti anlatır en, 
Kasteli ve Splantzia mahalleleri arasında kalan geleneksel dükkanların yoğun olarak yer aldığı Sti anadika 
mahallesinden de söz etmek gerek. Burası Girit’e özgü hediyelik, turistik objelerin ve deriden yapılmı�  
ürünlerin satılma ta olduğu ve doğal olarak da turistlerin ilgi gösterdikleri bir bölge. Burada ayağınızın 
öl� üsüne göre sandalet yaptırmanız, Girit � akısı, doğal sabun ve daha bir sürü ürün almanız mümkün. 
Hanya’ya ü�  kez gitmi�  olmama rağmen, kısmen yıkılarak yeni geli� melere yer a� ılmı�  olan Venedik 
Surlarının � evrelediği eski kenti, toplantı saatleri dı� ında kalan az zamanda gezmekten � ok keyif aldım. 
Toplantı deyince, toplantılarımızın yer aldığı Arsenal binasından söz etmem gerektiğini hatırladım birden. 
Çünkü bu binaya her girdiğimde, bizim ni� in bu tür yapıları bu tarzda restore edip hayat veremediğimizi 
sorguladım hep. Bu yapı 2. Dünya Sava� ında bombalanıp � ok büyük hasar görmü� . Restore edilen bina � u 
anda ‘Akdeniz Ara� tırmaları Merkezi’ olarak kullanılıyor ve ENHSA toplantıları da her yıl burada yapılıyor. 
Restorasyon uzmanları kullanılan yöntemleri ele� ti ebilirler ama, uzman olmasanız bile yapının dı� ında ve 
i� inde ne kadar duyarlı ve saygılı davranıldığını görebilirsiniz. Hanya ile ilgili olarak yakla� ık bin kelimeye 
sığdırabildiğim izlenimler i� te böyle. Bir� ok kültürün izlerini ta� ıyan bu kent, sadece yapıla� mı�  � evresi ile 
değil, mu� ağı ile de, ve ayrıca merkezi olduğu adanın batı bölgesinin doğal güzellikleri ile dünyanın ilgisini 
� eken bu sevimli Akdenizliyi bir gün ziyaret etmenizi tavsiye ederim. 2011’de seyahatlerinizin bol olması 
dileklerimle........
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Eril Bir Kent... Milano –Milanissimo 
Turkan Ulusu Uraz

(Sayı 20, 13 Şubat 2011) 

Mekanperest’in bu son gezi sayfasındaki yazarımız Beril Özmen Mayer, kendisi DAÜ Mimarlık Fakültesi 
öğretim üyeleri arasında ‘en gezgin’ olanlarından biri, bence ‘önde gideni’, üstelik bu konuda hiç de bencil 
olmadan, öğrencilerini ve hatta bizleri başka diyarlara uçurmak üzere kanatlarının altına alır, heyecanı 
ile etkiler, heveslendirir, hiç aklınızda yokken ‘uçmak, gitmek’ arzusuna kapılırsınız onunla. İşte bu ruhla 
seyyahımız , Avrupa Birliği Araştırma Bursu’yla gittiği Milano’yu salt bir ‘turistik herşey’ gibi tüketmekten 
kaçınıyor ve kendine has bir dille, bu kenti Milano yapan bir çok şeyi aktarmak istiyor bize. Yazının sonunda 
da itiraf ettiği gibi amacı size kentle ilgili bir başka heyecan aşılamak….mutlaka gidip görmeniz için…  
Turkan Ulusu Uraz

Konuk Yazar: Beril Özmen Mayer

Milano -İtalyanca grammer kurallarına baktığımda- Roma’nın feminin duru� una kar� ın, isminden de 
anla� ılabileceği ilk bakı� ta eril bir kent. Çehresindeki ilk bakı� ta hissedilen bu erkeksi, ciddi, kasvetli 
ifadenin ardında ise inanılmaz sanatsal bir androjenlik hakim. Binaların fasadlarından ta� an bu ciddi ifade, 
ye� ille i� i� e kent meydanlarında ya da herhangi bir yolda yürürken ansızın kar� ınıza � ıkıveren dar giri� lerin, 
kemer ve kapıların arkasına saklanan paha bi� ilmez i�  bah� e ya da atriumlarda sizi bekleyen kar� ı koyulmaz 
� ehvetli di� il görünümü ve heyecanınızı kemiklerinize kadar i� leten müzikleriyle ba� atı gidi or.

Kah kent merkezi ‘Çentrio’da gezerken, kah da Metropolitan hatlarında yeraltından � ehri al� an ba� tan ba� a 
kesmi�  bir tüp i� erisinde hızla ilerlerken, sizi alıp götüren farklı, ger� ekten sanatsal, her türlü etkinliğiyle sizi 
ba� tan � ıkaran – cezbeden bu � ılgın ge� kin dilber, kendisini size hemen sunmuyor. Eğer niyetiniz ciddiyse (!) 
ve ger� ekten yüreğine inmek i� in bir uğra�  verirseniz, onu zaman i� inde daha � ok tanımanıza izin veriyor.

‘Venedik Maskelerinin ardına saklanan yüzü ile sizi merak i� inde bırakan bu � ehri anlamak i� in, aslında 
mimar değil de arkeolog olmamız gerekir’ diyorum arkada� larıma Residenza Vitruvio’nun koridorlarında. 
Hepsi gülüyorlar; gen� ler, ba� ka türlü hissediyorlar, onlar i� in sosyal network facebook – dijital ya da değil 
fark etmiyor; kentlerin onlara sağladığı en önemli durum; o hıza ayak uydurmak, o hızın ge� iciliğinde 
ya� amak. Bir � eyleri yakalamak ve bir � eyleri yapabilmek.
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Her � ey � ok hızlı ge� iyor Milano’da, ‘o Akdeniz kanı nereye gitti? diye kafamı patlatmama  gerek kalmıyor.. 
Cevabı buluyorum: O kan sokaktaki, metrodaki, kaldırım kahvelerinde oturanlarda ya da meydanları 
dolduranlarda birden ortaya � ıkıp ısınıveriyor. Sıcak – soğuk, kar ya da yağmur bile � ok fark etmiyor. Milano 
insanı � ok � abuk kabuk deği� ti en bir yapıya sahip. Akdeniz davranı� ına göre ortaya � ıkan i� tenlikler, birden 
donukla� ıyor; ya da Romalı, Napolili gibi daha sıcak, sıpsıcak kimliğini ortaya sürüverip i� inizi ısıtı eriyor. 
Milano dört mevsimi aynı anda ya� ayacağınız, 24 saat ayakta bir kent. Biraz da ge� mi� inden dem vurmak 
isti orum sevgili Milano’nun, O’nu daha iyi algılayabilmek i� in.

Adını Lombardiyalılar tarafı dan ele ge� irilen Roman kenti Mediolanum’dan alan kentin tarihi � e� itli 
periyodlarda, özellikle 4. yüzyılda Aziz Ambrose zamanında Hristi anlığın merkezi olarak anılıyor. 

Kent-devletleri hegamonyası ile devam eden tarihinde önemli yapılardan biri olan merkezi Duomo 
Katedrali ve kenti � evreleyen kanalların yapımı ise 13.–15. yüzyıllardaki kent geli� iminin ilk a� aması olarak 
in� a ediliyor.

Visconti asılzadelerinin La Scorza asillerine teslim ettiğ bayrakla, kent en parlak dönemi olan Rönesans’a 
ge� i�  yapıyor. İ� te bu dönemde, Leonardo da Vinci’nin me� hur Son Ak� am Yemeği duvar fresco’sunu 
yarattığ Santa Maria della Grazia Kilisesi ve günümüzde muhte� em sanat kolleksiyonlarını barındıran 
Sforzesco Kalesi yapılıyor. 17. yüzyılda İspanyolların yönetiminde yapılan kent duvarları, Brera Akademisi, 
La Scala Opera Evi, Villa Reale ve Kraliyet Sarayı ise döneme damgasını vuran diğer önemli yapıtlar.

18. yüzyıl sonunda Napolyon Bonapart’ın geli� i ile Fransız hakimiyeti de izliyoruz ken� e, özellikle Monte 
Napoleone Caddesi, bu ih� � amı her an yenilenen en pahalı marka-moda gösterilerinin ge� tiği bir podyum 
olarak gözlerimizin önüne sürüyor. Fransızlardan sonra Milano’ya göz koyan Avusturyalıların 19. yüzyılda 
ya� adığı kısa balayı 1848’de ‘Milano’nun Be�  Günü’ olarak zihinlere yerle� en halk ayaklanmasıyla heyecanını 
yiti dikten sonra, 1861’de kökeni 11 yüzyıla kadar inen ‘Savoy’ egemenliğinin geni� lemesiyle olu� an İtalya 
Krallığı’nın ilanıyla sönüp gidiyor.

20 yüzyıl ba� larında İtalya’nın diğer bölgelerinde rastlanmayan bir � anssızlıkla fa� ist yönetime esir dü� en 
Milano, 2. Dünya Sava� ı sonuna kadar da bu durumda ayakta kalıyor. Demokratik ba� arısızlığına rağmen, 
Milano mimari olarak bu dönemi � ok parlak bir � ölene dönü� türüyor. Bu anlamda, 1864 de yapılan 
orijinal ‘Stazione di Milano Centrale’ yani Milano Merkez Tren Garı Binası’nın 1931 de yenilenmesi ve 
1923 de ba� latılan ve Gio Ponti liderliğinde 1933‘de yapılan 5. Triennale Tasarım Fuarı’nın Milano the 
Palazzo dell’Arte’ye alınması ve uluslararası pla� ormda mimarlık ve endüstri tasarımı sergilerinde İtalyan 
Rasyonalizm’ini promote etmesi, bu kentsel hafı ayı bir ikilimde bırakıyor.

Milano Politeknik Mimarlık 
ve Toplum Fakültesi, 
Leonaardo Kampüsü

   Citta Stud                  La Scala Opera Binası
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Resmile� erek altıncısı düzenlenen ‘Triennale di Milano’, adı diğer bu me� hur sanat festi ali 1940’da sava�  
nedeniyle erken sona ererken, 1947 de yapılan 7. Triennale modern mimarlık felsefesi bakı�  a� ısıyla 
düzenleniyor. ‘Sosyal Bir Sorun Olarak Yeniden Yapılanma Ve Konut’ olarak se� ilen temaya uygun olarak, 
Piero Bo� oni Milano kent � eperlerinde modernist � ehircilik ilkelerini uygulayarak QT8 yani ‘Quartie e 
Triennale O� ava’de yüksek yoğunluklu konut alanlarını ger� ekten deniyor. Triennale kavramının 3. Binyılda 
devamıyla da 2007 yılında Parco Sempione’de bulunan eski saray; ‘Palazo de Triennale’ye eklenen Design 
Müzesi Trienneale’nin yapımının ger� ekle� tirilmesini sağlanıyor. İkinci Dünya Sava� ı sonunda, Milan 
İtalya’nın yeniden yapılanması a� amasında sahnede bir lider rolü alıyor ve etkilerini günümüze kadar 
sürdürüyor. Ekonomi, endüstri, moda, tasarım, ile� � im ve teknoloji alanlarında gerek İtalya gerekse de 
Avrupa’da bugünkü yakaladığı öncü pozisyonunun temellerini atarak ilerlemeye devam ediyor.

Eğitim alanında, ekonomi, ti aret, hukuk, tıp, mühendislik, mimarlık ve sanat dallarında 11 üniversiteye 
sahip Milano, yakla� ık 250.000 öğrenci sayısıyla İtalya’daki okulların yüzde 10 kapasitesini elinde 
tutmaktadır. Bu yüksek öğrenim kurumları arasında, 1863 te kent merkezinde Istitu o Tecnico Superiore 
adı altı da kurulan, Milano’nun en eski üniversitesi olan Milano Politeknik -‘Politecnico di Milano’nun 
önemi büyüktür. ‘Politecnico’ 1927 yılında kentin doğusunda bulunan Piazza Leonardo da Vinci merkezli 
ve ‘Ci� à di Studi’ olarak adlandırılan � ok geni�  bir alana ta� ınmı� tı . Kentin geli� iminin modernist kent 
kuramlarının ı� ığı altında tasarlanması ve ilk modern konut bloklarının ve bölgelerinin Politeknik � evresinde 
yapılanmasına yol a� mı� tı . Milan, Nasyonal Sosyalist dönemle örtü� en bu zaman diliminde bu bölgede 
Mussolini konutları olarak bilinen � ok sayıda yüksek yoğunluklu apartman tipolojisinde sosyal konut 
in� asıyla üniversite bölgesini de i� erisine alarak büyümü� tür.

Antonioni’nin me� hur ‘Le No� e’ ya da ‘Gece’ filminin ilk karesine görüntüsünü veren 1950’lerin ekonomik 
geli� imi ‘Milano Mucizesi’ ni i� aret eden Ponti nin Pirelli gökdeleni, Muzio’nun manyerist ‘La Bru� a’sı, 
Terragni’nin karanlık dönemin devlet sanatına adadığı Squadrista eserleri, BBPR’nin Torre Velasca’sı ile 
Albini ve Noorda tarafından tasarlanan Metropolitan Metro’sunun (Metropolitana Milanese - Linea 1 - “La 
Rossa”) ilk kırmızı hattının tasyonları, kentin modern bir m tropolitana dönü� mesini gösteren eserlerdir.

2004 de Milano’nun � eperlerinde Rho’yu mekan tutan, dünyaca me� hur Mobilya Fuarı ‘The Salone 
Internazionale del Mobile’nin düzenlendiği Fuksas’ın Milanofie a projesinin � arpıcı strüktürünün in� asını 
takiben, Milano’nun EXPO 2015 Dünya Fuarı’nı yapmaya hak kazanması beni hi�  � a� ırtmadı. Bu fuarın 
hazırlıkları � imdiden ken� e büyük bir heyecan havası estirme te, Politecnico di Milano’da katıldığım
toplantı, jüri ders, tez, sergi, workshop ve öğrenci projeleri bu konu ile ilgili düzenlenmekte ve kentin yeni 
geli� im bölgelerinde ise can alıcı bina ve komplekslerin yapımı sürdürülmektedir. Bu anlamda, ‘City Life’ 
adı altı da, Fiera Milano tarihi mahallesinin yeniden tasarımının Isozaki, Libeskind, Hadid ve Maggiora 
tarafından yarı� ma sonucu uygulanmaya 2007 de ba� landığını ve 2014 de tamamlanarak � ehre ba� ka bir 
odak noktası kazandıracağını söyleyebiliriz.

Milano’da ge� en yarım yılımın ardından, bu kenti ve izlenimlerimi tek bir sayfaya sığdırma zorluğuyla yazımı 
sonlarken, umarım sizlerde bu kenti zi aret etmek i� in bir heyecan yaratmı� ımdır.
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Provo-Kitab / Provo-Ekinlik
Beril Özmen Mayer
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Masumiyet Müzesi’ Ve İstanbul’da A� k
Beril Özmen Mayer

(Sayı 01, 21 Şubat 2010)

İstanbul’a ve İstanbul’da a� ık olan herkes Masumiyet Müzesi’nden � ok etkilenir. 1975’lerin ruhunu ta� ıyan bu 
kitap, bir� ok ki� inin hikayeleri ile e� -zamanlı ve benzer dekorlarda ge� mesi olasılığı -gözlerden yuvarlanan 
damlacıklarla, bizi kent mekanlarına gönderen ‘flash-back leri ile anıları buğulayan bir atmosfer yaratmaya � ok 
uygun dü� mektedir.

Ba� ka bir a� ka yelken a� mı�  olsanız bile, dervi� ler gibi hep-ona -Meridyeniniz İstanbul’a- yöneliyorsanız, bir 
a� k tazelemek gibi - izlerini kapatmaya � alı� tığınız anılarda kalmı�  eski a� k hikayenizi hatırl ttığ i� in mi, yoksa 
kaybedilen zamanların tahlili sürecinde olduğunuzdan mı bilemezsiniz, kızgın ya da küskün- aslında bu nostaljik 
romantikliğin ho� unuza gitmesinin altını � izmek isti or olabilirsiniz. Bu roman bütün romantikl ri, hayalperestleri 
ve kentseverleri sarsacak, naif bir a� k hikayesi üzerinden İstanbul kentinin kısmi tarih� esi ve ya� amını sunar bizlere.

Masumiyet Müzesi, bir antropolojik � alı� ma gibi 1970’lerin ortalarında –birisi yoksulluk sınırında bir diğeri 
toplumun kaymak tabakasında bulunan- iki farklı insanın i� inde ya� adığı sosyal gruplarla ve birbirleriyle olan 
ili� kileri, toplumsal beklentileri  o anda Amerika ya da Avrupa’ya öykünen ya� am bi� imi –artık yerli mallar 
kullanmanın ‘out’, ithal mal kültürünün ‘in’ olmaya dönü� tüğü – ama hala Cumhuriyetin 50. yılının kutsandığı, 
Türkiye sinemasının i� inde olduğu evreye göre bir yandan sosyo-kültürel ele� tirile e diğer yandan da hala “fakir kız- 
zengin oğlan” romantizmin  değinen ve kent par� alarının ger� ekliği ile � er� evelenen bir kaynak kitaba dönü� ür.

Mimari bir yönlendirme de yapar Pamuk, kitabın sonuna doğru birden manevra yaparak.. Diğer okurları bilmem 
ama meslekten olduğum i� in � ok ho�  bir tat verdi bana. Orhan Pamuk, sayfalarca bıktırmadanama abartarak, Kemal 
karakteri üzerinden dünya müzecilik tarihini ara� tırır ve günümüzde dünyada özel müzeciliğin örneklerini uzun 
uzadıya tasvir ederek, Türkiye ve İstanbul özelinde de sorgulamasını yapar. Bu noktada, kitapta anlatılan büyük ve 
masum a� kın temasını olu� turduğu Masumiyet Müzesi’nin a� ılması konusu ger� ekle-kurgu arası hayal dünyanızı 
zorlamaya ba� layacaktı . Kitabın bu kısmında kendinizi hayal dünyasından ger� eğin ta i� erisine fırl tılm �  bulmanız 
heyecanı doruk noktasına � ıkarmaktadır. Tam i� te bu anda, hislerimi payla� mak i� in telefon a� tığım, doğma 
büyüme İstanbullu roman kurdu arkada� ım Çiğdem’in sanki kitaptaki sanal dünyadan gelen sesinin kulaklarımda 
yankılanarak doğruladığı “Masumiyet Müzesi a� ılıyor” haberini almak beni � ığrımdan � ıkardı – ki haber gazetelere 
ba� lık olmu� tu zaten ama ben dü�  perdemi aralayıp bunu ilk defa duyuyordum (Radikal, 26 ağustos, 2008). İti af 
edeyim, kitabı 2009 ağustosunda okumaya ba� ladım ve bu yazki İstanbul’u ziyaretimde  ger� ekle hayal arasındaki 
o inanamazlık durumuyla ziyaret ettiği Beyoğlu - Boğazkesen Caddesi’nden Çukurcuma’ya dönünce hemen 
sağda sap� ğınız Dalgı�  Çıkmazı Sokağı’nda bulunan ‘Merhamet Apartmanı’nı kapı ve Müzesi’ni soran- yabancı 

Kitabın Künyesi: Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi, İletişim Yayınları, İstanbul - 3. 
Baskı, Aralık 2008- 592 sayfa, EAN9789750506260
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gazete muhabiriyle birlikte hayal gücümüzün itici gücüyle kapalı olan demir kapıyı bile zorladık. Ama tamamen 
kapalı olan binanın etrafında hala belirli bir iz yoktu, ne bir levha, ne bir ad. Hemen bi� � ikteki sokaktaki en bakımlı 
pembe apartmanın önünde oturan birka�  ki� iye doğru yürüdüm. Uzun süredir hayalimde canlandırdığım müzeyi 
görememek enerjimi dü� ürmü� tü, apartman giri� inde e� iğe oturmak i� in izin istedim. Paralel evrenden gelen 
kendi sesim kulaklarımda uğuldadı: ‘Masumiyet Müzesi burada mı? Ger� ekten var mı? Olacak mı?’ Ya� lıca bir bey, 
yazar i� in ‘Kültür Bakanlığı’ndan para yardımı bile istemi� ’ diyerek dilini damağında � aklatarak uzakla� tı. Doğma- 
büyüme Boğazkesenli apartman sakini Despina hanım ise ‘Masumiyet Müzesi’nin a� ılacağını, kar� ı kö� edeki 
restorasyonu yapılmı�  ah� ap binanın da � ok büyük bir kütüphane olacağını müjdeledi ve arayıp bilgi alabilmem 
i� in bana telefonunu verdi. Kar� ılıklı birer sigara i� erken, sokağın kö� esinde kitabın konusunun ge� tiği ‘Merhamet 
Apartmanı’na bakarak savurduğum duman üzerinde olu� an imgelerle kurduğum hayallerin i� erisinde, romanda 
anlatılan Füsun ve Kemal Bey’in a� kının ger� ekliğinden hi�  bir � üphem kalmamı� tı, bu ki� inin hayal ürünü değil de 
Orhan Pamuk’un sadece tanıdığı değil � ok yakından izlediği birisi olduğunu hissetti

Beyoğlu’nda yıllar önce üniversite sıralarında a� ıkken dola� tığım mekanları, � e� itli vesilelerle girdiğim sokakları 
anılarımla yoğururken kendi ya� am penceremden olaya bakmakta olduğumu gördüm. Her ne kadar sancılı olsa 
da ya� anılan güzel duygular yerini hi�  bir � eye bırakmıyordu. Ken� eki � e� itli noktalar deği� mi�  olsalar bile aslında 
i� imizdeki müzele� tirme hissiyatını canlı tutuyorlardı. Kent par� alarının yarattığ ‘Ki� isel Müze Alanları’nı hi�  kimse 
bilmiyor, sadece biz kendi beynimizde saklı tutuyorduk. Ve bir kere daha romanın kahramanı Kemal’le yazarı 
Orhan’ı cesaretlerinden dolayı tebrik etmek istedim. Çünkü duygularının arkasında duruyorlardı, ve anlatmaktan 
ve hatırlama tan korkmuyorlardı. Bu bağlamda, burada ba� ka bir anti- ezi de dillendirmek gerekir: Bu a� kın aslında 
olması gerektiği gibi ya� anamaması onu kutsamı� tı ve eri� ilmez olarak nitelendirdiğimiz � eyleri anımsamak bize 
hep doğru gelirdi. Aslında daha güzel ve cesur olan ise, elimizde olan, ya� adığımız ya da sonlandırdığımız a� kların 
müzesini kurgulayabilmemizdi. Mutlu sonların arkasından nerelere gelebileceğini bilebilseydik, müze konseptimi  
daha farklı olabilirdi… Hi�  biten a� klar i� in bir müze kurulduğunu duydunuz mu? Eskiden yıllarca taptığımız ve 
tutkuyla sevdiğimiz ki� ilerden ayrılığın geti diği kırgınlıktan dolayı körle� ti ebilmek i� in üzerlerini örttüğümü  
unutulmaz a� klar da olamaz mıydı? Ama onların tek bir resimlerini bile saklamaz, yakar, atardık. Çünkü anılardan, 
yeniden onlara ya da a� ka esir olmaktan korkardık. İ� te bu psikolojinin etkisiyle, Füsun’un elinin değdiği her türlü 
objeyi toplayan tutkulu bir Kemal olamayız. Onun i� indir ki, bu müze Masumiyet Müzesidir.. Masum, Saf, Ya� anası 
ama Bitmemi�  A� klar’ın Mucizesi ve Müzesi..

Orhan Pamuk - Özgeçmi�
Orhan Pamuk 1952’de İstanbul’da doğdu. Cevdet Bey ve Oğulları ve Kara Kitap romanlarında anlattığın benzer 
kalabalık bir ailede, Ni� anta� ı’nda büyüdü. Otobiyografik kitabı İstanbul’da anlattığ gibi � ocukluğundan yirmi iki 

  Masumiyet Müzesi- Merhamet Apt. / İstanbul
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ya� ına kadar yoğun bir � ekilde resim yaparak ve ileride ressam olacağını dü� leyerek ya� adı. Liseyi İstanbul’daki 
Amerikan lisesi Robert College’de okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ü�  yıl mimarlık okuduktan sonra, mimar 
ve ressam olmayacağına karar verip okulu bıraktı ve İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik okudu. Pamuk, yirmi ü�  
ya� ından sonra romancı olmaya karar vererek ba� ka her � eyi bıraktı ve kendini evine kapatıp yazmaya ba� ladı. 
İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları 1982’de yayımlandı ve Orhan Kemal ve Milliyet Roman Ödülleri’ni aldı. 
Pamuk ertesi yıl Sessiz Ev adlı romanını yayımladı ve bu kitabın Fransızca � evirisiyle 1991’de Prix de la 
Découverte Européene’i kazandı. Venedikli bir köle ile bir Osmanlı âlimi arasındaki gerilimi ve dostluğu 
anlatan romanı Beyaz Kale (1985), pek � ok dile � evrilerek Pamuk’a uluslararası ününü sağlayan ilk romanı 
oldu. Aynı yıl karısıyla Amerika’ya gi�� ve 1985-88 arasında New York’ta Columbia Üniversitesi’nde “misafir
âlim” olarak bulundu. İstanbul’un sokaklarını, ge� mi� ini, kimyasını ve dokusunu, kayıp karısını arayan 
bir avukat aracılığıyla anlatan Kara Kitap’ı 1990’da Türkiye’de yayımladı. Fransızca � evirisiyle Prix France 
Culture Ödülü’nü kazanan bu roman, ge� mi� ten ve bugünden aynı heyecanla söz edebilen bir yazar olarak 
Pamuk’un ününü hem Türkiye’de hem de yurtdı� ında geni� letti 1991’de, Pamuk’un Rüya adını verdiği bir 
kızı oldu. 1994’te, esrarengiz bir kitaptan etkilenen üniversiteli bir genci hikâye ettiğ Yeni Hayat adlı � iirsel 
romanı yayımlandı. Osmanlı ve İran nakka� larını, Batı dı� ındaki dünyanın görme ve resmetme bi� imlerini 
bir a� k ve aile romanının entrikasıyla hikâye ettiğ Benim Adım Kırmızı adlı romanı 1998’de yayımlandı. 
Bu kitapla Fransa’da Prix du Meilleur Livre étranger, İtalya’da Grinzane Cavour (2002) ve İrlanda’da 
International Impac-Dublin (2003) ödüllerini kazandı. 1990’ların ortasından itiba en Pamuk, insan hakları 
ve dü� ünce özgürlüğü konularında yazdığı makalelerle Türkiye devletine kar� ı ele� ti el bir tavır takındı. 
Yur� � inde ve yurtdı� ında � e� itli gazete ve dergilere yazdığı edebi, kültürel makalelerden olu� turduğu 
geni�  bir se� meyi 1999 yılında Öteki Renkler adıyla yayımladı. “İlk ve son siyasi romanım” dediği Kar adlı 
kitabını 2002’de yayımladı. Kars � ehrinde, siyasal İslamcılar, askerler, laikler, Kürt ve Türk milliyet� ileri 
arasındaki � iddeti ve gerilimi hikâye eden bu kitap, New York Times Book Review tarafından 2004 yılının 
en iyi 10 kitabından biri se� ildi. Pamuk’un 2003 yılında yayımladığı İstanbul, yazarın hem yirmi iki ya� ına 
kadar olan hatı alarını aktardığı bir hatı a kitabı, hem de kendi ki� isel albümüyle, Batılı ressamların ve 
yerli fotoğraf� ıların eserleriyle zenginle� tirilm � , İstanbul üzerine bir denemedir. Kitapları 58 dile � evrilmi�  
olan, bütün dünyada yedi milyondan fazla satmı�  olan Pamuk, pek � ok üniversiteden � eref doktorası aldı. 
Alman Yayıncılar Birliği tarafından 1950 yılından beri verilmekte olan, Almanya’nın kültür alanındaki en 
se� kin ödülü olarak kabul edilen Barı�  Ödülü, 2005’te Orhan Pamuk’a verildi. Ayrıca Kar Fransa’da her yıl 
en iyi yabancı romana verilen Le Prix Médicis étranger ödülünü aldı. Aynı yıl Prospect dergisi tarafından
dünyanın 100 entelektüeli arasında gösterildi ve 2006 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 
100 ki� isinden biri se� ildi. American Academy of Arts and Le� ers’ın ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi’nin 
� eref üyesi olan Pamuk, senede bir dönem Columbia Üniversitesi’nde ders veriyor. Orhan Pamuk 2006 
yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alarak bu ödülü kazanan tek Türk oldu.
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Kentin atmanları ve Uygarlık: Kentler Uygarlıkların mı 
Barbarlıkların mı Be� i� i?
Beril Özmen Mayer

(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Metrodasınız, yeryüzünden uzaksınız ve kendinize uygar diyorsunuz. Dünyada yaptığınız onca ke� i� en sonra 
yeraltında ge� irdiğiniz iki saatiniz var her gün. Ve devlet güvencesiyle yeraltında ya� ıyorsunuz bunu, � ünkü 
metronuz aslında ‘kent – belediye – devlet’ ü� lüsünden size sağlanmı�  bir kolaylık – bir hak.

Metro / Metropol / Metropolis… Yunanca Metropolis, anne ve ha� a ‘uterus’: ana-rahmini betiml yen 
bir kökten gelen ‘ana-� ehir, devlet-� ehir; politik  diplomatik  ekonomik ve askeri karakterin baskın olduğu 
kolonize ‘bölgenin’in merkezi. Metropolis uygarlıkların be� iği, özel nitelikte büyük� ehir.

Avrupa ziyaretleri bir – iki derken, ben-gen� -beril-cennet-ku� u: 1980 -ilk gidi� - Almanya Swalmstadt –Trieste 
kü� ük kent, deniz kenarı; kanallar ve Venedik.. İstanbul Mini Tüneli haricinde kentlerimizde tanı� ık olmadığımız 
metro; ve 1989 Londra, yerin altı yedi katlarına ini� ler. Terazi burcunun ‘süper kararsız’lığına rağmen, kırmızı 
alarm � anlarının e� liğinde, hızla karar veri� : ‘Yeraltında köstebekler gibi ko� turup mutsuz olmamak’ adına 
ver elini Oxford, öğrenci kenti. Her ne kadar, hayal perdesinde kayıplara karı� mam, metro konseptine müthi�  
uysa bile, denizüstü bir kültürden sonra yeraltında kaybolmak. Yıllarca Akdeniz’in doğu-ortasında bulunan 
iyi huylu güne� li ve sevecen- bir adadan sonra - gölgeler gibi yerin altindan gitmek.. Şehrin ufkundan ayrı 
ya� amak. Kenti okuyamamak. Hayal etme yeteneğinin yeraltında kapsam dı� ı kalması. Bilin� altıma kazınan 
‘Metronun Dayanılmaz Ağırlığı’.

İ� te bu noktada, benzer deneyimler -duyguları payla� tığımi� in bir solukta okuduğum kitabıyla Jach sahne alıyor. 
Yazar, kenti farklı bir � ekilde okumaya ve ara� tırmalarını yaparken kent tarihini ve katmanlarını örü� türerek 
bir anlam yakalamaya � alı� ıyor romanı ‘Şehrin Katmanları’nda. Ve özelikle metro yorumları, ki sesleri, durak 
adları, ritmi ve müziğini okurken duyuyorsunuz, beni derinden etkiledi -müthi� .. Bu kitabın her sayfası tek tek 
kayda değer. Jach bu global köyde, büyükkent ya� amı i� erisinde insanların onca kalabalığın i� inde ne kadar 
yalnız, uygarlığın da ne kadar zalim olduğunu, Romalılardan beri kurgulanmı�  düzen mekanizmalarının nasıl 
daha da katmerlenerek döndüğünü ve insanların bu � ark i� erisinde kah yükseldiğini kah ezildiğini size öyle 
bir hissettir or ki. Huzursuz ve hastalıklı olduğumuzu dile getiri or. Kentlerde üstüste – altalta ya� adığımızı, 
birbirimizin bireysel alanını zorladığımızı, ama kendi fild � i kulelerimize - apartmanlarımıza, kara kutularımıza 
sıkı� tırılm �  konserve ya� amlarımızda mutlu olmaya � alı� tığımızı s ylüyor.

Uygarların ya da barbarların, tüm insanoğlunun, ba� kalarının haklarını gaspederken, yaptığı gibi haklı bir 
neden bulmak: Hitler’in söylemine göre, Jül Sezar’ın Paris’i i� gal etme nedeni ‘Daha fazla ya� am alanına 
-lebensraum’a- ihti acı olmak’ konusunda bilgileniyoruz. Böylelikle, en nesnel insan ihti a� ları tanımından, 
nasıl bu kadar öznel olunabildiğini ve ger� eklerin farklı taraflarına ait yorumunun sağduyusuz stratejik 
yönetimleri nasıl ne atif tkilediğine de ilgin�  bir � ekilde tanık olmu�  bulunuyoruz.

Metropollerdeki otomasyon, her � eyin devlet tarafından belirlenmi� , � � lenmi� , veritabanlarına - kayıtlara 
ge� mesi; insanın kimlik bilgileri - pasaportu ile e� itlenip sıfırlanması; bireyselliğin ben-merkezciliğe 
dönü� mesi; eski uygarlıkların bulunduğu alt katmanlara denk gelen metro hatlarının olması, sokaktaki 
marjinal vatanda� ların dı� landıklarını diğerlerine hisse�� erek buna kar� ılık ödüllendirilme beklentil ri gibi 
‘uygarlığın geti diği farklı bir barbarlık’tan söz etmesi ve kent merkezlerinin kendi i� erisinde kar� ıtlarıyla 
birlikte var olduğunu bize anımsatı or.
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Paris’i ara� tı an kahramanımız ki büyük ihtimalle yazarın ta kendisi, kenti tanımaya tarih ar� ivlerinden 
Romalılar ve Galyalılar arasında olan-biteni anlamakla ba� lıyor. Şehre yapılan barbar saldırılarını ken� eki 
önemli noktaların tarihini okuyarak ve ziyaret ederek ger� ekle� tirm ye � alı� an kahraman-yazar Antoni, 
barbar saldırlarını okuması ile Notre-Dame Katedrali’ndeki ‘Mahzen- Mezar’ı ziyareti arasındaki kısa sürede, 
önceki nesillerin tüm ağırlığını hissederek ya� adığı nefes darlığıyla kendini dı� arı atıp keskin hava kirliliğiyle 
kendine geliyor. Ge� mi� in ağırlığı insanı bir baygınlık noktasına � ektiğinde, yeryüzü ne kadar problemli 
bile olsa doğasıyla size ya� adığınızı tekrar hissettir ye ba� lıyor. Yazar, Stendhal gibi ba� ka yazar ve 
dü� ünürlerin de ‘tarihe yenilme’ duygusunu hissettiğini me� hur psiko-analiz uzmanı Karl Jung’un da tarihi 
ger� eklerle ge� mi� e sürüklenip -ataları gibi- yenilme korkusu olduğu i� in hi� bir zaman Roma’ya gidemediğini 
öğreniyoruz. Bu anlamda anlatılm ya � alı� ılan tarih ‘Batıl ların Barbarlar’a yenildiği zamanlar. Barbarların 
uygarla� ma evriminin anlatıldığı ve Romalıların Barbarları ikna edebilmek i� in entrika taktiklerini tarihin 
derinliklerinden beri nasıl � alı� tı dıklarını, sonunda da barbarlık ve uygarlığın i� i� e ge� i� tiği günümüzde 
insanlık durumlarının sorgulanması gerektiği yine akla gelen sorulardan.. Her farklı grubun kendisine ait 
bir ‘Hayata Tutunma Modeli’ yarattığını vurgulanması, farklı insan grupları ve aralarında ge� en ili� kiler, 
evsiz-barksız ‘clochard’ların diğer kentsoylulara kar� ı tavırları tüylerinizi diken diken edecek ve hepimizi 
gerecek –acı- bir � ekilde bu durumun altını � izerken, ‘Uygarlık Nedir/Ne değildir?’ sorusunu beyinlerimize 
tekrar tekrar kazıyor.

Kitabın sonlarına doğru gelinen noktalarda ‘barbar olma konumu’ bana olduk� a saygın görünmeye ba� lıyor; 
maddi tutkular bir yana bırakılacak olursa ‘bir tür savaş ı aydın’ diyesim geliyor, aslında � oğumuz öyle değil 
miyiz, ama silahlarımız farklı?

…… saf bir barbar şu özelliklere sahip olmalıydı: Metafor sevgisi, altın tutkusu, sessizliğe saygı, fiziksel 
hayat sevgisi, müzik ve şiir düşkünlüğü ve felsefeyle işleyen bir akıl…..

Barbar ve uygar kavramlarının incelenmesinden sonra insan kendine � unu sormak isti or: Ya� adığımız 
� ağda�  dünyada biz uygar ya da barbar, hangi tarafa daha yakın bir � izgi izliyoruz? Şu anda kendisini uygar 
sayan uluslar

ve devletler, barbar ya da azgeli� mi�  olarak betiml yerek a� ağıladıkları toplumlardan daha mı az problemli 
ve ba� arılı ya da daha mı mutlular? Kitabın arka kapak yorumundan alıntılarla bir nokta koymak isti orum:

İ� te uygarlık.. i� te zevk ve zerafet.. İ� te yapmayı se� tiğimiz binalar, caddeler.. i� te olu� turduğumuz kültür; i� te 
kalabalığın neye benzediği.. ve bu kalabalığın i�  yüzü; dilenciler, sokak � ocukları ve burjuvazi. Barbarlık ve 

Tarih Günümüz İçiçe / Milano- İtalya.
Künye: Şehrin Katmanları, Antoni Jach, Çev. Devrim Denizci, Orjinal isim: The Layers 

of the City, 1999, Sidney, Avusturalya; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, temmuz 
2001, İstanbul, 237 sayfa, Türkçe, Roman-Öykü, ISBN: 978 975-458-281-9.
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uygarlık arasındaki gel-gitler, zaman ve mekan kaymaları; surlarla � evrili ilk � ehirlerden gökdelenlerle 
uzanan bugünkü modern � ehirler… Bu güzel romanı okurken � u soru sık sık aklınıza takılacak: Uygarlık ve 
barbarlık arasında bir se� im yapmalı mıyız? Uygarlar ne kadar uygar, barbarlar ne kadar barbar?..

Antoni Jach, 1956 yılında Melbourne’da doğdu. İlk romanı ‘Ha� alık Kart Oyunları’ ve ‘Kararsız bir 
Tarih’ adlı � iir kitabı ile adından söze�� en Jach, gazetecilik ve ti atro ele� tirmenliği yapmanın yanısıra 
RMIT Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. İngiliz Dili ve Sanat Tarihi eğitimi aldıktan sonra Melbourne 
Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlıkla ilgili olarak doktorası yapmı�  olan ara� tırmacı yazarın � e� itli dallarda 
yayınları bulunmaktadır. Avusturalya’da 1999 da yayınlanan Şehrin Katmanları kitabı büyük ilgi gören 
yazarın eserleri Türk� e de dahil olmak üzere ba� ka dillere � evrilmi� ti .

Antoni Jach
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Dü�  Gezgini Küçük Prens
Beril Özmen Mayer

(Sayı 03, 21 Mart 2010)

Hayal kuranlarla kuramayanlar arasında, büyük-olmakla kü� ük olmak arasındaki ince � izgiyi ve yorumlama 
farkını bize anlatan Kü� ük Prens’e rastlamı� sınızdır mutlaka. Bu yazımda kü� üklükteki hayalleri üzerine gitmek 
isteyen büyüklere seslenmek, ne kadar olgunla� sak da hayal etmemize olanak veren yetiden bahsetmek ve 
hala ger� eklerin ötesindeki gizemli ve ho�  tit e� imleri hissetmek isteği bu. Kendi ya� antımdan alıntılarla  Kü� ük 
Prens’li esinlenmelerimi, bu kurgu alemini payla� acağımı umarak heyecanlarımı satırla a dökmek arzusundayım. 
Kızımın bana ‘anne bana hayal etmeyi öğretti ya..’ diye yarı ele� ti en ve yarı da ‘kendisinde de olan herkesin 
edinemediği bir kazanım’dan dolayı memnun bir ifadeyle dillendirdiği; ve Hayallerinin ger� eklere eri� emediği 
öylesine � ok durum vardı ki aslında hayal etmeseydi, hayatı daha kolay olacaktı  � eklindeki yorumu aslında 
Kü� ük Prens’in dünyasında da � ok güzel algılanıyor. Arzuladığımız � eylere eri� ememek insanı üzse de aslında 
bunu ya� amanın amacına � evirebilirsiniz, � u anda sahip olmadığımız ama olabilecek bir � eyi dü� ünerek:

Eğer insan bir � i� eği seviyorsa ve milyonlarca yıldızın üzerinde bu � i� ekten yalnızca bir tanecik varsa, yıldızlara 
uzaktan bakmak bile bu insanı mutlu etmeye yeter. Çünkü insan kendi kendine ‘i� te benim � i� eğim oralarda bir 
yerde’ diyebilir.

İlkokula ba� ladığım yıllarda, annemin ve babaannemin anlattığ masallar ve yeni söktüğüm okumamla tutkuyla 
biti diğim tüm hikayelere bire bir katar, teatral bir sunumla karde� ime anlatı dım. Gündüzleri iki ü�  katlı kocaman 
bah� eli, ı� ıklı ve geceleri sobalı soğuk- evlerdeki odalarımızda ba� aniye altında hem ısınıp hem saklanarak, 
korku dolu yarı karanlık koridorları, merdiven kovaları ve gizli kö� elerine kadar türlü farklı mekanlarda anında 
kurguladığım hayallerim; fakirliğine aldırmayan saf Keloğlandan, babasının hı� mına uğramı�  prenseslere, korkulu 
devlere, ve haksızlığa kar� ı sava� an halk � ocuğu kahramanlara ve sevin� li sonlara bağlanırdı. Ben de bu i� e kendimi 
o kadar kaptırı dım ki, karde� imin ‘bi daha’ � ığlıklarına kar� ılık, kadın ya da erkek bir kahramandan öbürüne 
dönü� mekte hi�  zorlanmaz, dü�  serüvenlerime devam ederdim. Nedense ilkokul yıllarında sürdürdüğüm bu 
mucizevi kazanım okumalarım, ortaokul ve lise sıralarında ders rutini ile farketmeden büyük bir kesinti e uğradı. 
Daha sonra aynı durumu � ocuklarımın orta öğretimind  giderek somutla� an ve ciddile� en dünyasında izledim. 
Resimler azaldı, müzik, ti atro ve aktivi eler üniversiteye hazırlık � alı� malarına dönü� tü ve onlar i� in dünya 
benim zamanımdan daha önce ciddile� ti

Çocuklara seslenir gibi görünen bu kitapta da bu ikilemi hissediyoruz. Bir yandan büyümekle ye� � kin insana 
özgü farklılıkların ayırdedilmesi ve ho� görüsüzlük ve materyalizimle yüzle� mek, diğer yanda ise yeryüzündeki 
saflık e güzelliklere değinilmesi okuyucuyu gülümsetmekte...

Bunun yanısıra, yazarın yoruma ve ele� ti el dü� ünceye a� ık bıraktığı bir� ok konu da bu kitabı herkes i� in 
okunabilir bir düzeye � ıkarıyor. Mekan tanımlamaları senaryo geli� tirme ve ütopik dü� ünce yakla� ımlarına a� ık 
yorumlamaları ile mimarlık, � ehircilik ve tasarım disiplinleri i� in de faydalı olabilecek esnekliklere sahip. Ha� a bu 
konuda tez yapan, ders notu olarak kullananlara da rastlayabiliyorsunuz.

- Gezegenlerden birinde ya� ayan kırmızı yüzlü bir adam tanıyorum. Tek � i� ek koklamamı� , tek bir kez yıldıza 
bakmamı� , kimseyi sevmemi� . Ya� amı boyunca tek yaptığı � ey bir takım sayıları toplamak. O da bütün gün kendi 
kendine aynı � eyleri söylüyor, senin gibi: “Çok önemli i� lerim var benim!” Bunları söylerken gururla kabarıyor 
göğsü. Ama o insan değil ki, mantar!
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Hatırl yalım ‘Biz büyüdük ve kirlendi dünya’, gen� liğimizin � arkılarından. Kü� ük Prens’e göre de büyükler ona 
ko� ut giden realist dü� ünce ve her � eyin apa� ık görünmesi ve bunun sıkıcılığı ile bize bilim ile sanat arasındaki 
maddesel ve kavramsal arasındaki yanılsamaları da hatırl tı or.

Bir fil tarafından yutulmu�  bir boa yılanının resmedildiği ama bunun büyükler tarafından � apka sanıldığı ve 
koyun resminde aranılan figü atif ifade bu karakteri � ok ilgin�  bir � ekilde vurgulamaktadır. Büyüklerin her 
� eyi fazlasıyla ger� eğe dönü� türmesi ve sayılarla ifade etmesini- ele� ti erek nitelemesi de � ok ilgin� . Bu 
fikri doğrusu pek yadırgamadım. Böylelikle anlatılan � eyler daha doğru ve bilimsel görünmekte ‘Kü� üklere’. 
Genellikle devlet büyüklerinin halka yaptığı konu� maları hatırl yın.. Ama Kü� ük Prens bunlara haklı � ekilde 
tepki gösteriyor:

Tıpkı büyükler gibi konu� uyorsun! Ger� ekten � ok kızmı� tı. Altın renkli sa� ları rüzgârda dalgalanıyordu. Niteliksel 
değerlerin önemini � ok güzel anlatı or kahramanımız: ‘yeni bir arkada�  edindiğinizde sorarlar, ka�  ya� ında, 
ka�  karde� i var, babası ka�  para kazanıyor?’; ama nelerden ho� landığını nasıl birisi olduğunu sormazlar. Kü� ük 
Prens diye güler yüzlü, tatlı birisinin olması ve bir koyunu olsun istemesi � ok da önemli değildir onlar i� in.. 
Ama Kü� ük Prens’in Asteriod B-612’den gelmi�  olması � ok daha prim yapacak bir değerlendirmedir.

...insanlar, dedi Kü� ük Prens, bir bah� enin i� inde binlerce gül ye� � tiri orlar ama yine de aradıklarını 
bulamıyorlar. Aslında aradıkları tek bir gülde, ya da bir damla suda bulunabilir. Ama kördür gözler. İnsan ancak 
yüreğiyle baktığı aman ger� ekleri görebilir. 

Kitabın yazarı Exupéry’nin mimarlık eğitimi almı�  olması da bu yaratıcı eğiliminin bilin� altını teti lemesine 
neden oldu mu bilmiyoruz ama kendisi hayatını  sava�  yıllarında ya� ayan barı� cıl bir posta güvercini gibi 
dünyanın gizemini bulutlar ve bombalar arasında arayarak ve insanların haberle� mesinin sağlayarak ge� iriyor. 
Ve hayatını da öklerde kaybediyor.

“Sen buralı de� ilsin,” dedi tilki. “Ne arı orsun buralarda?”
“İnsanları arıyorum,” dedi Küçük Prens. “Evcil ne demek?”

“Genellikle ihmal edilen bir i� ,” dedi tilki. “B � lar kurmak anlamına geliyor...”

Küçük Prens, “Anlıyorum galiba,” dedi. “Bir çiçek var... Galiba o beni evcille� ti di...”

Bilemiyoruz o kadar okunan ve konu� ulan romanı ‘Novella’ ile Exupéry bizi evcille� ti ebildi mi birbirimize ve 
dünyaya kar� ı???

Antoine Jean-Bapti te Marie Roger de Saint-Exupéry; (1900 - 1944)
Fransız pilot, yazar ve � airdir. Özellikle “Kü� ük Prens” (Le Petit Prince) isimli eseriyle ünlenmi� ti . Ecole des 
Beaux-Arts’da mimarlık ve üzerine pilotluk eğitimi aldı okudu (1921). Paris’te bir ofis i� inde ve ardından gelen 
yıllarda da ba� arısız birka�  i� e girip � ıktı. Mimarlıktan vazge� erek, 1926 yılında sivil posta pilotu olarak u� maya 
ba� ladı. İspanya İ�  Sava� ı boyunca Güney Afrika’da pek � ok � ehre u� tu. 1929 yılında Güney Amerika’ya 
yerle� erek Arjantin Hava Postası Şirketi nin ba� ına getirildi. 1938 yılında Alman ordusu Fransa’yı i� gal edince, 
Amerika’ya gitti Exupéry, ABD’de kaldığı sürece pek � ok roman yazdı. Bunlar arasında 1940 yılında New 
York’da yazdığı Kü� ük Prens (Le Petit Prince) en me� hur olanıdır. 2. Dünya Sava� ı � ıkınca Fransa’ya geri dönen 
Exupéry, yeniden orduya katıldı. 1944’de Akdeniz’deki görevi sırasında Alman Birliği’nden ka� arken kayboldu. 
U� ağı ve cesedi uzun zaman bulunamadı. 1998 yılında Marsilyalı bir balık� ı Saint-Exupéry’e ait bir bileklik 
buldu. 2004 yılında bilekliğin bulunduğu bölgede yapılan ara� tırmalar sonucu Saint-Exupéry’nin kullandığı 
u� ak bulundu. Lyon’a 1 saat uzaklıktaki havaalanına anısına ismi verilmi� ti . Eserleri: L’aviateur- Pilot (1926), 
Courrier sud- Güney Postası (1929), Vol de nuit- Gece U� u� u (1931), Terre des hommes- Rüzgar, Kum ve 
Yıldızlar (1939), Pilote de guerre- Arras’a U� u�  (1942), Lett e à un otage- Bir Rehineye Mektup (1943), Le Peti  
Prince- Kü� ük Prens (1943), Citadelle- Kumların Bilgeliği (1948).
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KİTAP KÜNYESİ: Saint-Exupery, Antoine de. Küçük 
Prens (Le Petit Prince)

Çev. Yaşar Avunç. Redaksiyon: Fatih Erdoğan
İstanbul: Mavi Bulut Yayınları, 1987dan itibaren 12. 

basım 2009.
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Mutlulu� un Mimarlı� ını Tasarlamak: Mekanların Verdi� i Mutlulukları 
‘Mimarlı� ın İçinde Ya� anan Hikaye’ İle Bütünle� ti en …
Beril Özmen Mayer

(Sayı 04, 29 Mart 2010) 

‘Mutluluğun Mimarlığını tasarlayabilir misin?’ diye sorulsaydı büyük mimarlık dehalarına, hani me� hur ressam 
Abidin Dino’ya bir � iirinde sorar ya Nazım Hikmet: Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İ� in kolayına 
ka� madan ama Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil Ne de ak örtüde elmaların…. 
(1)

Alain de Bu� on’un yazdığı ‘Mutluluğun Mimarisi’ kitabı i� te böylesine zor bir soruya cevap vermeye, ‘Mimarın 
insanları mutlu kılma � abasını meslek uygulamasına nasıl yansıtacağını’ anlatmaya � alı� ıyor. Aynı � iiri 
anımsayanlar benim gibi ve benzer soruyu soranlar var mimarlık camiasında. Mimarlar, doktorların Hipokrat 
yemini gibi bir meslek sözü vermeseler bile en azından mü� terilerini “Mutsuz Etmemenin Ko� ullarını” sağlamayı 
üstleniyorlar. Bunun daha da ötesinde duran olduk� a nazik –naif mutluluk konusuna maddesel ve � evresel 
imkanların ötesinde, Karadağ’ın deyimiyle ‘Meslek Etiği Aysberginin Su-altı  kısmında yakla� mak; mimarların 
duyarlılığına, mü� teri ve kullanıcı ile olan diyaloğuna ya da öngörülerine kalmı�  yoruma a� ık bir konu olarak 
görünmektedir (2).

Kitabın ba� langı�  kısmında, binaların ya� ayan organizmalar olarak kabul edili� i, i� inde ya� anan hikaye ile 
bütünle� tirilme isteği, mekanların verdiği tatlar ve mutluluklara değiniliyor. Mimarlık görü� ü Corbusier’den de 
esinlenilerek ‘binaların i� leyen birer makine’ olarak tasarlanması felsefesi ve romantizmi özlemleniyor: 

Sabah olduğunda i� indekilerin sırayla i� ine - okuluna gittiğ ve birden i� indeki sakinlikten ho� nut kalarak gecenin 
ardından uykusunu dağıtmak i� in ‘gerinerek kendine gelen’, ‘borularındaki suları dı� arı atmak i� in kemiklerini 
� ıtı datan’ bir mekanizma-ev betimlemesiyle bir ba� langı�  yapıyor yazar: ‘Ah� ap ayakları � amura gömülü, bedeni 
bakır damarlarla örülü bu mağrur yaratık  – bu konut, evde ya� ayanların bir sürü eylemine tanık oluyor.

Hani bazen deriz ya, ‘duvarların dili olsa da söylese’. Binaların görünmeyen yüzleri- i� lerinde ge� en hayatlarda 
ya� anan ilkler, iyiler-kötüler ve ya� amın farklı devinimleriyle bu makinemsin- masalsı konut binasının sadece 
fizi sel değil de psikolojik durumların da koruyucusu olduğu vurgulanıyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde ise 
ba� langı� ta öykündüğü Makine-Mekan tasarlayan mimarları hem ele� ti en, hem de endüstri devrimiyle ko� ut 
olarak geli� en süslemeciliğe değil, i� leve hizmet etmesi gerektiğini savunur Alain de Bu� on. ‘Modern Mimarlık’ 
bu ‘yeni’ mimarlık akımına adını veren ‘modern’ kelimesi, o zamanın ruhuna kelimesi kelimesine uygun 
dü� erken � imdi tarihi bir dönemin simgesi oldu bu deyi� . Nitelikli tasarım dü� ünceleri yakalayan ve değerli 
eserler verilmesini sağlayan bu dönem ruhu, aynı zamanda canlı bir � ehir kültürünün silinip gittiğ  insanlara 
mutsuzluk veren ölü-beton mahallelerin ortaya � ıktığı olumsuz örneklere de damgasını vuruyor. Bu� on özetle, 
salt güzellik ve estetik duygusuna yönelik bir mimari tutkuyla tasarlanmı�  büyük mimarlık yapıtlarının da insanı 
i� inde ya� anamayan binalara - hücrelere hapsedebileceğinden ve mutlu etmeye yetmediğinden söz ediyor. Daha 
da gerilere giderek bir mimarlık tarihi dersi vermeye de öykünüyor Bo� on; ‘Güzel Sanatlar’ okulu / akımı olarak 
ba� layan, tarihi binaların ‘Altın Oran’ formülleriyle tasarlandığı biteviye tekrar üretildiği günleri bize anımsatı or. 
Bilgisayar devrimi öncesi ‘kopyala + yapı� tı ’ derlemecilik olan ‘farklı üslupların karnavalı - Eklektisizm  akımına 
da değiniyor. Bo� on, mimarlıkta güzel binaların böylesine hazır kurallara değil de, � evreye ve insana uyumlu 
bir farkındalık � er� evesine belirli ilkelere indirgenebileceğini dillendiriyor bizlere. Mimarlık eğitiminde � ok� a 
konu� tuğumuz, kültürel bağlamından koparılmı�  bir mimarlığın insanlar tarafından kabul edilmezliği, mimarlık 
eserinin i� inde bulunduğu bağlam ile tutarlı olması gereğinden söz ediliyor. Yazara göre binaları  güzel kılan � ey, 
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onların sadece i�  � özümlemeleri değil, � evreleriyle de uyumlarıdır da.. Binalar hangi üslupta tasarlanıp in� a 
edilirse edilsin -klasik, gotik ya da i� levsel- mimarlığın güzel ve insanı mutlu eden değerlerini ta� ıyan bir 
nitelikte olması gerekmektedir. Times dergisinin ‘Mimarlık üzerine yazılmı�  ba� ka kitaplar kadar ciddi, ama 
onlardan � ok farklı, daha eğlenceli ve dü� ündürücü’ olarak tanımladığı bu kitap, Türkiye basınında farklı 
sesler geti erek bir metro-politik söylem olu� turdu. Kitabın � ıktığı dönemin gündeminde olan ‘İstanbul 
Atatürk Kültür Merkezi binasının yıkılma kararı’ ile ilgili tar� � malarında, yazar Tempo dergisi (3) tarafından
‘bir yabancı otorite olarak’ fikri sorulduğunda orumunu � öyle sundu:

Bu bina Klasik Modernizm’in görkemli ve cesur değerlerini yansıtı or. Modernist mimarlar, iyi ve doğru bir 
toplumun, mantıklı ve geometrik mimariden etkilendiğine inanırlardı. Bu (AKM), geleceğin ancak akılla ve 
teknolojiyle doğru bi� imde in� a edileceğini dü� ündürten romantik bir bina...

Ünlü gündelik ya� am fil zofu yazarın hi�  bulunmadığı - bilmediği bir kültür ve mimarlık üzerine yorumuna, 
isyan eder mimarlık otoritesi Doğan Hasol: AKM konusunda Türkiye’de � ok daha anlamlı, kapsamlı ve tutarlı 
bir gündem olu� masına rağmen “Türk’ün Mimariyle İmtihanı” vurgulamasıyla sivrilen bu tar� � mayı ‘yabancı 
sözünün ithal mal gibi reva� ta olmasına dair bu kötü bir tutku ve bağımlılık’ hastalığı ile noktalar (4).

Al� akgönüllükle, mimar olmayan bu uzmanın görü� lerine saygı duyan diğer bir yazar ise, Bo� on’un 
kentlerimizdeki bu talanı görmediğine � ükreder ve ‘görüp de görmezden geldiğimiz mimarinin hayatımı da 
ne kadar belirgin bir yeri olduğunu’ tekrarlar (5). Bu önermeyi tekrar etmek isti orum; ‘Ke� ke herkes biraz 
böyle dü� ünse’ diyorum gözbebeklerimle sessizce..

‘Mutluluk, güzel bir binayla yakalanabilir mi?’ derken, ger� ek mutluluğun insanların ili� kilerinde olduğunu, 
ya� am � artlarının yarattığ ortamların psiko-sosyal ve toplumsal etkileri anımsıyoruz. İnsana ait duygu 
trafiğinin yanında, dünyamıza ait ekolojik değerler ve sürdürebilir toplumsal ilkeler de söz konusu oluyor 
bir yerde dengelemek zorunda olduğumuz:

‘Bakir toprakların üzerinde yaptığımız evler bu toprakların sunduğu güzellikten daha fazlasını sunabilmeli 
bize. Mutluluğun ne olduğunu en kusursuz bi� imde, en ustaca anlatabilen binalar in� a etmeliyiz. Hi�  değilse 
bu kadarını bor� luyuz üzerine binalar dikerek yok ettiğimiz kırl a, ağa� lara, solucanlara..’

Yazımızı sonlarken tekrarlayalım: Mimarın görevi, bir binadaki ideal ya� antının nasıl olabileceğine dair 
bir fikir vermek ve her � eyi önceden dü� ünerek güzel bir ortam kurgulamaktı . Freud’un da belirttiğ gibi 
etrafımı daki güzellikler bizi sevebilme yetisine yönelttiğ i� in sağlıklı bir ruhsal olu� um – mutluluk da 
onlardan biri- yaratabilmek i� in � ok faydalı olmaktadır. Buna kar� ın � air-fil zof Rilke gibi ‘her güzel � eyin bir 
gün gelince yok olacağını’ dü� ünenlerdenseniz, � evrenizdeki yaratılan güzelim mimarlığın size hi�  bir etkisi 
olmayacaktır

Kaynakça
(1) Nazım Hikmet Ran, Saman Sarısı (Şiir, Vera Tulyakova i� in), Tiren, Var� ova - Krakof – Pırağ Moskova - Paris - Havana 
–Moskova, 1961.
(2) Metin aradağ, İstanbul Mimarlar Odası, Arkitera Forum, 2007.
(3) Bize mutluluğun mimarisini anlatabilir misin Alain?, Tempo dergisi, 21.6.2007, s.52-61.
(4) Doğan Hasol, Babalar Gibi Satarım, Buldozer Gibi Yıkarım!, Temmuz 2007 Cüneyt Özdemir, 1 Nisan 2004 http:/
www.radikal.com.tr Te� ekkür: Bu kitabı bana tanı� tı an öğrencim Çağda�  Alkı� ’a mutlu mimarlık eserleri vermesi 
dileğiyle.
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Alain De Bo� on - Özge Amı�
1969 da İsvi� re’nin Zürih doğumlu yazarın ve televizyon program yapımcısıdır. Felsefeyi güler yüzlü ve 
anla� ılır bir hale dönü� türen kitaplarında yazar, hem kendi deneyimlerine, hem de büyük sanat� ıların 
ve fil zofların dü� üncelerine yer vermi� ti . Almanca, Fransızca ve İngilizce konu� an Bo� on, Cambridge 
Üniversitesi’nde tarih okuduktan sonra felsefe doktorası yapmak üzere Harvard Üniversitesi’ne ba� ladı, 
ancak roman yazmak istediği i� in � alı� malarına bu yönde devam etmeye karar verdi.

1993 yılında ilk romanı A� k Üzerine yayınlandı. Hemen ardından 1994’te ‘Romantik Hareket’, 1995’te ‘Öp 
ve Anlat’ yayınlandı. 1997 yılında dördüncü kitabı ‘Proust Hayatınızı Nasıl Deği� ti ebilir?’ yayınladığında 
ise tüm dünya onu tanımaya ba� ladı. ‘Felsefenin Tesellisi’ ise 2000 yılında rafla daki yerini aldı. Felsefe 
ve edebiyatın aynı potada eridiği bu kitabı, 2002’de yayınladığı ‘Seyahat Sanatı’ takip etti 2004’te ‘Statü 
Endi� esi’ yayınladı. 2007 de ‘Mutluluğun Mimarisi’ni yayınladı. Son kitapları halen Türk� e’ye � evrilme 
a� amasındadır.

2008 de kendi ‘Hayat Okulu’ nu a� arak yazdığı kitaplarda fikirlerini payla� acak bir pla� orm olu� turmu� tur. 
Ayrıca, i� in ilgin�  yanı ‘Ya� ayan Mimarlık’ adı altında bir kurumla� mayla da, kendi deyi� iyle dünya mimarlık 
klasmanına uyacak nitelikte yaptı dığı mimarlık eserlerinde insanların ya� ayarak deneyim elde edebilmeleri 
i� in yaz aylarında kalınabilecek bir kiralık evler zinciri olu� turmu� tur. Tüm bu � abaları sonucu, 2009 da 
İngiliz Kraliyet Mimarlar Odası kendisine onur ödülü vererek, diploması olmamasına mimarlık mesleğini 
icra etmesine de izin vermi� ti . Evlidir, e� i ve iki oğlu birlikte Londra’da ya� amaktadır.

 Kitap Künyesi: Mutluluğun 
Mimarisi –The Architecture of 

Happiness, Alain de Botton (Çev. 
Banu Tellioğlu Altuğ), 2007, Sel 

yayıncılık,  İstanbul, 312 Sayfa, ISBN: 
9789755703053.
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Türk Edebiyatında oman ve Mekan
(Sayı 05, 18 Nisan 2010)

Konuk Yazar: Ka� an Güner

Tasarım proje tashihlerinde � oğu zaman kendimi öğrencilere bir romandan ya da bir filmd n bahsederken 
bulurum. Mimarlık ve edebiyat arasındaki ili� ki tutkulu bir a� k hikayesidir. Neden? Edebiyat i� erisinde 
roman ve modern avant-garde � iirin ortaya � ıkı� ı 19uncu yüzyılda kapitalizmin geli� imi ve endüstri devrimi 
ile e�  zamanlıdır. Roman adı üzerinde ‘Fiction  ‘Kurmaca’ üzerine kuruludur. Bir strüktür üzerine kuruludur. 
Bu strüktür üzerinde kurmaca dilini yaratı . Yarattığ dil ile kimine göre ger� ekliği yansıtı . Kimine göreyse 
ger� ekliği kurgular. Bana göre ikisinin ortasında bir imbikten damıtılır roman. Yansıttığ bir ger� eklik vardır. 
Ama yazarın kurgusu i� erisinde yansıtılır bu er� eklik.

Aynı mimarlık gibi; hayatın yansımasıdır mimarlık. Bütün ayak seslerini kendinde toplar. Bu yüzden mimarlık 
bir teknik öğrenimin ötesinde tanımlanması gereken bir uzama sahipti . Bütün ayak seslerini kendinde toplar 
dedik. Toplar. Sokağın kalabalığı konusudur, mimarlığıdır. Evlerin hüznü ve ne� esi onun � alı� ma alanıdır. O 
mekanları yaratan ki� idir � ünkü mimar. Bu yüzden de romanın ortaya � ıkı� ından beri mimarlar 150 yıldır 
felsefeyi belirliyor. Bir rastlantı mı bu? u� kusuz değil.

Roman ve mekan; son yıllarda bir � ok akademisyenin ilgi alanına giriyor. Edebiyat fakülteleri ile mimarlık 
fakülteleri arasındaki bu heyecanlı bulu� manın en güzel örneklerinden birisi ise, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden Dr. Handan İnci’nin ‘ROMAN VE MEKAN: Türk 
Romanında Ev’ adlı � alı� ması. ARMA YAYINLARINDAN, 2003 yılında basılmı�  olan bu kitap, ne kadar ilgi � ek�  
ve tar� � ıldı, bilemiyorum. Fakat, Türk romanının tarihi boyunca, 1970’li yıllara kadarki kesitini ele alan önemli 
bir kitaptan söz etmemiz gerektiği kanısındayım. 13,5X19,5 cm ebatlarında 266 sayfalık bu kitabın arka 
sayfadaki tanıtım alı tısında � u satırla a rastlıyoruz:

Felatunların alafranga evleri, Kırık hayatların sığınağı “Aşiyan”lar, Naim Efendi’nin imparatorluğun izinde 
adım adım çöken konağı. Şişli’de yükselen apartmanların çiğ ve parlak ışığından gözü kamaşan Neriman’lar. 
Cevdet Bey’in “saat gibi” işleyen burjuva evi ve bu evin dayandığı bütün değerlere “evsizleşerek” karşı çıkan 
Selimler... Türk insanının evle imtihanı.

Türk romanında Ev
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Fakat özellikle konut ve apartman... Sadece iki mimari yapı değil, birbirine tamamen karşıt değerlerin 
mekanları. Biri yıkılırken diğeri yükselen iki dünya... Türk toplumunun batıdan doğuya, gelenekselden 
moderne, imparatorluktan cumhuriyete geçişinin iki anahtar simgesi... 

Türk romanında bu iki simgenin macerasını izlemek bile,

evin toplumsal ve bireysel yaşayıştaki rolünün

ne kadar derin olduğunu gösteriyor.

Bu kitapta 1870’lerden 1970’lere kadar Türk toplumunun yaşadığı sosyal ve siyasi sarsıntıların, değişimlerin 
Türk romanına nasıl yansıtıldığı bir mikro ölçek olan ev üzerinden incelenmiştir.

Türk romanı ise, eğer okumasını bilirsek Türk mimarlığının kültürel � alı� ma laboratuarıdır. Handan İnci, 
her � eyden önce bunu gösteriyor. Ahmet Mithat Efendi’nin ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’ sadece Türk 
romanının değil ama Türk mimarisinin de bir incelenme yapıtı. Osmanlı’nın son döneminde Alafranga ile 
Alaturka arasındaki; Oriental ile Occidental’in o muazzam � a� � masını mekan boyutunda irdeliyor. Çöken 
Osmanlı’nın simgesi olan Konak’a KADRO Hareketi nin de Cumhuriyet’e soldan bakan halk� ı ve devlet� i 
ideolojisi ile; Felatun Bey ile Rakım Efendi ikileminin kar� ısına ba� arılı bir kurguyla “Cumhuriyet” aydını 
koyar. Daha doğrusu bu aydının tarih sahnesindeki zorunlu ve devrimci yerine ayna tutarak bir tari� e 
bulunur. Kiralık Konak’ta ilk önce mobilyalar deği� ir. Rokoko mobilyalar gelir. Ardından Türk� e’nin yerini 
Fransızca alır. Son a� ama ise Konak’ın terkedilerek Pera’da bir apartman dairesine ta� ınma öyküsüdür. 
Konak bir � ökü�  ise yerine gelen Apartman da Batı a hayran bir züppele� medir. Bu züppele� menin 
arasında Ne Batıcılık e ne de Doğuculuk. Cumhuriyet� ilik ve Ulusalcılık diyen bir Yakup Kadri vardır.

Bu züppele� menin kültürel tahribatını ise Sodome ve Gomorre adlı romanında ameliyat masasına yatırı , 
Yakup Kadri. İstanbul’un i� gal yıllarında, Boğaz’daki bir yalıyı satan alan bir İngiliz subayı, yalıyı kendi 
zevkine göre dö� er. Her odasında ba� ka bir stilden mobil alar grubu vardır.

Fransız, Oryantalist, Hint, Çin mobilyaları; bu mobilyaları en ince detaylarına kadar tarif eden Yakup 
Kadri, aynı zamanda mobilya tasarım tarihi dersi verir. Üstelik mobilya tarihinin İngiliz sömürgeciliğinin 
etkisindeki eklektik ve kültürsüz, sadece derleyen ve yan yana geti en, kültürleri ya� amayan müzelere 
döndüren kimliğini gözler önüne serer. Ve bu İngiliz subayı, yalının bir zamanlar namaz kılmak i� in kullanılan

ROMAN VE MEKAN Kitap (2003) Türk romanında Ev
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odasını; her gece verdiği partile de ya� adığı seks fantezilerinin yatak odası yapar. Yakup Kadri; yalının 
İngilizin elinde oryantalist tarzda dö� enmi�  yatak odasında bize emperyalizmi anlatı . Emperyalizm bir 
tecavüzdür. Yatak odası, mahremiyet kimliğinden İstanbul’un i� gal yıllarında bir tecavüz odasına dönü� ür. 

Handan İnci, bu analizlerde bizi bir yolculuğa davet ediyor. Roman, Mekan, Kent ve Mimarlık... Zira, 
romandır duvarların sesini bize anlatan, koridorların yalnızlığını, isyan günlerinde bir � ehri tasvir eden, 
insana ‘karde� in duymaz, eloğlu duyar’ dedirten anların tarifidir sözünü etti miz... Ve bu durumlarda ya 
dört duvar arasındayızdır, ya da kent meydanlarında...

Handan İnci kitabı insana bunları dü� ündürttürü or. Mimarlığın uzandığı o devasa yolculuğun tari�  
imkansız serüvenini anlatı or. Ve 1970’lere geliyor. Sevgi Soysal’ın romanlarına, Yeni� ehir’de Bir Öğle 
Vakti ne....

Dr. Handan İnci Elçi
Mimar Sinan Üniversitesi – Edebiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden olan Do� .Dr. Handan İnci’nin uzmanlık alanları; 
‘Tanzimat’tan Günümüze Edebiyat Tar� � maları’, ‘Çağda�  Türk Romanı’ ve ‘Türk Romanı’nda Ev’olarak sıralanıyor. 
ROMAN VE MEKAN-TÜRK ROMANINDA EV(2003) ve BİR EDEBİYAT USTASI-ZEYNEP KERMAN(2009) adlı iki kitabı 
bulunuyor.
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Bin Muhte� em Güne�
Beril Özmen Mayer

(Sayı 06, 9 Mayıs 2010)

Atılan bombalar, kaybedilen ya� amlar, kaybedilen dostlar, yakınlar. Nedeninin dünyanın tarihi kadar eski 
olduğu bu payla� amamazlıklar, iktidar hırsı; ama hala devam eden hayat.. Zorlukların üstesinden gelmek, 
insan umudunun tüm kırılma noktalarını a� abilmesi, ve tekrar düze � ıkabilmek.

İ� te Khaled Hosseini’den yeni bir destan.. Eğer ilkini de okuduysanız bize uzak duran ve � oğumuzun da 
fazlasıyla ilgilenmediğimiz, Afgan halkının � ileke�  hikayesini anlamaya ba� layacaksınız. Bir roman dilimi 
kadar da olsa bizi kendi dünyalarımızdan � ıkararak kalbimizin roman kahramanları ile birlikte � arpmasını 
sağlayacak nefes kesen ve bir o kadar da hüzün dolu bir roman.

Afganistan, rejimler arası sava� ta arada kalmı�  ve kendi mücahit grupları arasındaki iktidar kavgasına yenik dü� mü� , 
� e� itli deği� ken grupların hakimiyeti sonrasında Taliban tara� arlarının savunduğu karanlık yöntemlerle büyük bir i�  
sava�  ge� irmekte olan ve uzun süreden beri de bu anlamda dünya kamuoyunun gündeminde olan bir ülkedir.

Islık seslerine benzeyen, nerede patlayacağınızı bilemediğiniz bombalamalar. En � ok ba� ladığı anla � arptığ  
an arasında ge� en saniyelerin sersemlettiğ ‘hüküm bekleyen davalı’ gibi havada asılı kalan zaman ve � ığlıklar 
arasında bir halk. Kabil � ehri ve i� indeki güvenilmez, sık� a deği� en sınırlar. Ve kurtarılmı�  bölgeler ‘Sava�  Lord’ları 
ya da ‘Tüfengder’lere ait. Çok � iddetli � a� � malara hedef olan Kabil’de bombaların elektrik direklerinin devirdiği; 
dükkanların, evlerin sıralandığı koskoca mahalleleri yerle bir ettiğ  � atısız, bir ta�  ve tuğla yığınına dönü� mü�  evler; 
devrilmi�  kiri� leri deliklerden � � kıran delik de� ik binalar; kömürle� mi� , ezilmi�  araba iskeletleri, akla gelecek her 
kalibrede delikle dolu duvarlar; her yana sa� ılmı�  cam kırıkları; ağır ağır ilerleyen cenaze alayları; siyahlara bürünmü�  
sa� larını yolan kadınlar; rüzgarda u� u� an taze kazılmı�  � ehit bayraklarıyla bezeli mezarlar...

Farklı etnik kökenden gelen milislerin evlere zorla girip insanları ayıretmeden öldürmeleri ve buna rağmen 
Kabil’i terkedememek. Romandaki karakterler i� in en zor olan � ey buydu.

Hakim beyin tüm hayatı Kabil’de ge� mi� ti, � imdiye kadar. Tüm eğitim yıllarından Sovyet i� galiyle ge� en yıllar 
ve ardından gelen sözde zaferden sonra Afganistan’daki bölünmede birbirlerini yiyen taraflar arasındaki 
sokak ve gerilla sava� ları sırasında bile Kabil’de ya� amını sürdürmeye � alı� an ailenin ‘Babi’si. Ta ki bir gün 
kızı Leyla’nın evlerinin bah� esinde dola� ırken ba� ının hemen yanından ge� en kur� unun deldiği bah� e 
kapsını görene kadar orada ya� ayabildi. 

Leyla, anne ve babasının nihayet kenti terk etme kararına öyle sevinir ki � u anda ken� e birilerinin ölmesi, 
‘kapkara kefene benzeyen dumanın bir toz bulutu salarak bir binanın tepesinde heyule gibi � ökmesi’ onun i� in 
artık önemini yitiri . Onun ‘tek tesellisi kızıyla’ insanın canını � e� itli kereler ölesiye yakan bütün zorluklara rağmen 
kırsal bölgelerden birinde tekrar yeni bir hayata ba� layabilmesiydi. Gelgelelim Kabil sevgisi ve Hakim beyin kızı 
olarak ye� � tirildiği ideali t felsefe nedeniyle Kabil’’e dönme isteği tekrar ye� erecektir

Yıkılan ve yeniden in� a edilmeye � alı� an o güzelim � ehre: Bu kentin ne � atılarını ı� ıldatan ayları sayabilirsin, 
Ne de duvarların gerisine gizlenen ‘Bin Muhte� em Güne� ’i... Şair Tebrizi – 17. yy.

Kitapta � ocukluktan ta� ınan ve hi�  bir a� amada vazge� ilemeyen, Leyla ve Tarık’ın zorluklar ve � ilelerden 
sonra bile hala devam eden kuvvetli bir a� k öyküsü de anlatılma ta. Sava� ın deh� etinin zaman zaman öne 
� ıkmasına rağmen baskın olarak sunulan bu sevda, eğer o da olmasaydı bu kitap okunabilir miydi dedirti or 
insana.. Ve hala insanın ve kadınların en zor durumların üstesinden geldiği � ıkmazlarını ve hayata umudunu
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yitirmeden devam edebilmeyi vurguluyor yazar. A� k, sava�  ve kentler derken Paulo Coelho’nun a� k üzerine 
söylediklerini anımsadım. A� kın, bir barajdaki su sızıntısı gibi duvarları yava�  yava�  kemiren ve bir an gelince 
artık akıntısının gücünü kimsenin denetleyemediği ve tüm denetimini elden ka� ırarak � eperlerini � atlatan 
bir deliliğe büründüğünü söyler.

Ama sava�  ve a� k yanyana olunca kıyametler nasıl kopar, nasıl dünya maddi ve manevi anlamda yıkılır? İ� te bu korkun�  
ikili, öyküde Afganistan’da ‘Kadın olmak, benzer coğrafyalarda gözlemlediğimiz sofralardaki yeri ‘öküzümüzden sonra 
gelen’ olmakla yeniden harmanlanıyor. A� k, sava�  ve kadın ü� lüsünün birlikte olu� turduğu � arpıcı yumak ve bu � eytan 
i� i kördüğüm inanılmaz durumları i� eriyor. Öyle bir anlatı or ki yazar, siz kendinizi Afganistan’da o hi�  bilmediğiniz ve ait 
olmadığınız yerde Kabil’de buluyor, gözleriniz buğulu ve yüreğinizin bu kadar eziyet ve e� itsizliğin olamayacağına isyan 
ederek ve anlatılanların � oğunun ger� ekler olduğunu bilmekten dolayı burulmasını ve insanlığın sava�  ve yobazlık 
adlarındaki yüzkaralarına delicesine utanmaktan kendinizi alamıyorsunuz.

Khaled Hosseini
Khaled Hosseini veya türk� e yazımıyla Halit Hüseyni, 4 Mart 1965 Kabil doğumlu Afgan asıllı, ABD vatanda� ı bir 
tıp doktorudur. İlk romanı U� urtma Avcısı (2003), pek � ok ülkede en � ok satanlar listesine girmi� ti . İkinci romanı 
Bin Muhte� em Güne�  ise 2007 tarihinde yayınlanmı� tı . Hüseyni, Tacik kökenli ve Alevilik mezhebine mensup 
bir yazardır. Afganistan Dı�  İ� leri Bakanlığında görevli babası, 1970 de Afganistan El� iliğindeki görevi dolayısıyla 
ailesiyle birlikte İran’ın ba� kenti Tahran’a yerle� mi�  ve 1973 yılında da, Halit’in erkek karde� inin doğacak olması 
sebebiyle Kabil’e geri dönmü� tür. Ailenin Afganistan’a dönmesinin ardından bir ka�  ay sonra ise 40 yıllık Afgan lider 
Zahir � ah kuzeni Davut Han tarafından dü� ürülmü� tür. Afganistan’ın o dönemlerde i� inde bulunduğu komünist 
baskıdan dolayı , 1976 da Hüseyni’nin babası Paris’te kendine bir i�  bularak tüm ailesini bu � ehre ta� ımı� tı . Böylece, 
Hüseyniler 1980 yılında ABD’den siyasi sığınma hakkı alarak Kaliforniya’nın San Jose kentin  yerle� mi� lerdir.Hüseyni, 
1984 yılında Independence Lisesi’ni biti dikten sonra Santa Clara Üniversitesi Biyoloji bölümüne kabul olmu� tur. 
1988 yılında mezun olan Hüseyni, Kaliforniya Üniversitesi Tıp bölümüne girmi� ti . 1993 yılında cerrah olan Hüseyni, 
dahili ihtisasını 1996 yılında Los Angeles’taki Cedars-Sinai Medical Center’da tamamlamı� tı . Hüseyni doktorluk 
mesleğine ilk kitabı U� urtma Avcısı’nı yazdıktan bir bu� uk yıl sonraya kadar (2004) devam etmi� ti .Hüseyni � u anda 
BMMYK: Birle� mi�  Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu’nda Birle� mi�  Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees) örgütlenmesi altında iyi niyet el� isi olarak mültecilere 
yardım etmektedir. Hüseyni, Kuzey Kaliforniya’da İran asıllı Amerikan e� i Roya ve iki � ocuğuyla hayata devam 
etmektedir.

KİTAP KÜNYESİ: ‘Bin Muhte� em Güne� ’, Khaled Hosseini, 2007, Çe¬viren: Püren Özgören, 2010, Everest Yayınları 
İstanbul, 430 sayfa, Cep Kitapları Serisi - 13,5x19,5 cm, ISBN:9752894846.

Kabil- Kraliyet Sarayı- yıkıntısında oynayan çocuk Savaş sonrası bir çocuk KİTAP KÜNYESİ: ‘Bin 
Muhteşem Güneş’, 

Khaled Hosseini, 2007
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Anarko-Sosyalist Manifesto: Mülksüzler 
(Sayı 07, 23 Mayıs 2010)

Konuk Yazar: Ceren Bo� aç

“Bir hırsız yaratmak için, bir sahip yaratın; suç yaratmak istiyorsanız, yasalar koyun.” Ursula K. Leguin  

Çok uzak bir ak� am: Doğduğum � ehirde ya� amaya ba� lamı�  bir grup yabancıyla, hayatı- o zamanki anların 
felsefe/isyan/varolu� /karga� a dolu, ilk gen� liğin her yanına bula� mı�  heycanlarını tüm boyutlarıyla tar� � tığımı  
sırada ortaya atılan bir kitap: Mülksüzler! Daha önce bir � ok fantasti -bilimkurgu kitabını okuyup hayranlık 
duyduğum, ancak bu kitabını okumaya o ana kadar fı sat bulamadığım Ursula K. Leguin’in ba� yapıtı - o � ok 
uzak gecenin i� ine hi�  bir zaman hapsolmadı...

Mülksüzler, biri diğerinin ay’ı olan anar� ist ‘Anarres’ ve kapitalist ‘Urras’ gezegenlerinin kar� ıla� tırılmas  
üzerine örülmü�  bir kurguya ve edebiya� a � ok önemli bir yere sahip bir kitap. Özgün adı “The Dispossessed” 
olan bu roman, bir � ok ele� tirmene göre, Dostoyevski’nin bir grup anar� istin maceralarını anlattığ “Ecinniler” 
(“The Possessed”) kitabına bir göndermedir. Dostoyevski’nin ‘ruhu cinler tarafından ele ge� irilmi�  � eytansı 
yaratı lar’ olarak anlattığ anar� istler, Leguin’in ‘Mülksüzler’ kitabında, sahipsiz (ne � eytanın, ne devletin  ne 
de insanların) bireylerdir.

Kitapta anlatılan zamandan on altı yüzyıl önce, Odo adındaki bir devrimci, Urras gezegenindeki ülkesinin 
hükümet sistemine kar� ı bir isyan ba� latı . Sonrasında ‘Odoculuk’ ismini alan isyanın kaynağındaki anar� ik 
kuram, kurucusunun ölümünden sonra destek kazanarak gü� lenir ve Urras gezegeni yönetimi  artık kontrol 
edemedikleri bu enternasyonalist gruptan kurtulmak i� in onlara Urras’ın � orak � öl benzeri uydusunda bir 
koloni kurma olanağı sunar. Bunu fı sat bilen Odocular, Urras gezegenini terkederek, anar� ik politik kurama 
uygun bir topluluk olu� turdukları Anarres gezegeninde ya� amaya ba� larlar.

“Vermediğiniz � eyi alamazsınız, kendinizi vermeniz gerekir. Devrim’i satın alamazsınız. Devrim’i yapamazsınız. 
Devrim olabilirsiniz ancak. Devrim ya ruhunuzdadır ya da hi�  bir yerde değildir.” (Leguin, ‘Mülksüzler’, s.268)

Kitap, Anarres gezegenindeki bu anar� ist topluluğun bir üyesi olan dahi fizi � i Shevek’in Anarres’ten Urras’a, 
on altı yüzyıl sonra ilk kez bir Odocu’nın yaptığı yolculuğun anlatıldığı ruhsal otobiyografisi niteliğindedir.
Leguin’in her kitabında senteti  bi� imde yarattığ sözcükler semantiği  yazarın yazınsal üslubunun en � arpıcı 
özelliklerinden biridir. Leguin, Mülksüzler kitabındaki kapitalist gezegene USA/URSS (Amerika Birle� ik 
Devletleri/ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği) kelimelerinden türettiğ ‘Urras’ adını vermi� ti . Bu gezegen, 
insanların sınıfla a, yönetiml re, devletlere bölündüğü, ar� ist (ulus� u) bir yapıya sahipti . Yazarın ‘anar� ist’ 
kelimesinden türettiğ diğer gezegen ‘Anarres’ ise, sınıfların olmadığı, insanların egolarını törpülemeyi 
� ocukluktan öğrenmeye ba� ladığı, maddiyata ve sahiplenmeye değil, payla� ıma dayalı, özgürlük� ü bir dünyadır. 
İki gezegen arasındaki bir diğer fark ise, Anarres’in kurak ve verimsiz topraklara sahip, balıklar ve birka�  böcek 
türü dı� ında insandan ba� ka hi�  bir canlının var olmadığı bir toz gezegeni, Urras’ın ise coğrafi  olarak binbir 
güzellik ve biyolojik � e� itliliği barındıran, verimli topraklara sahip hayat dolu bir gezegen olu� udur. Anar� ist 
gezegenin insanları, zor ya� am ko� ullarına rağmen tozun i� inde haya� a kalabilmek i� in birlikte hareket eder, 
e� it ko� ullarda � alı� ır, her� eyi payla� ır ve i� lerine Odocu’lardan ba� ka hi� kimseyi almazlarken; kapitalist 
gezegende zenginlik ve a� lık sınırında ya� ayan � e� itli kesim ve sınıfla dan insanlar, verimli gezegenlerinin 
doğal kaynaklarını hoyrat� a tüketi , hep daha fazlası i� in birbirleriyle sava� ır ve ba� ka gezegenlerden gelen 
ziyaret� iler üzerinde üstünlük kurma yarı� ı i� ine girerler.
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Anarres’li Shevek’in dehasının bu üstünlük yarı� ında etkin bir ara�  olabileceği dü� üncesi, Urras’lılara göre ünlü 
fizi � inin gezegenlerine olan ziyaretinin tek sebebidir; � ünkü üstünlük ve a� ağılık sorunu Urras’ın toplumsal 
ya� amında önemli bir yere sahipti . Kapitalist kâr toplumuna uzak bir yapıda ye� � mi�  bir birey olan Shevek 
i� in ise, Urras’ı ziyaretinin amacı � ok daha ba� kadır.

Kitap, hi�  kimsenin hi�  bir � eyin sahibi olmadığı ‘Annares’ gezegenindeki tek sınır olan ‘duvar’ın anlatımıyl  
ba� lar:

“Bir duvar vardı...Yolla kesi� tiği yerde bir kapısı yoktu; orada yerin geometrisine indirgeniyordu: bir � izgiye, bir 
sınır dü� üncesine. Ama dü� ünce ger� ekti. Önemliydi. Yedi ku� ak boyunca dünyada o duvardan daha önemli 
bir � ey olmamı� tı...Bütün duvarlar gibi iki anlamlı, iki yüzlüydü. Neyin i� eride neyin dı� arıda olduğu, duvarın 
hangi yanından baktığını a bağlıydı.” (Leguin, ‘Mülksüzler’, s.11)

Bu duvar, Shevek’in kendi gezegeninden Urras’a doğru, bu yolculuğu yapmak istediği i� in (elbe� e bunun 
sebepleri yolculuğa zemin hazırlayan olaylarla da yakından alakalıdır) kendi toplumu tarafından ‘hain’ diye 
nitelendirilip, atılan ta� larla uğurlandığı sırada belirip, zaman zaman fizi sel, zaman zamansa ideolojik bir 
engele dönü� en gü� lü bir öğe olarak metin urgusu i� inde tekrar tekrar okuyucunun kar� ısına � ıkar:

“Karde�  bile rahatlatamaz insanı kötü saa� e, karanlıkta, duvarın dibinde.” (Leguin, ‘Mülksüzler’, s.117)

“Yasalar yaptık  geleneksel davranı�  yasaları, tüm � evremize duvarlar ördük ve bunları göremiyoruz, � ünkü 
dü� üncelerimizin bir par� ası onlar.” (Leguin, ‘Mülksüzler’, s.291)

Shevek’in dehası kendi e� itlik� i toplumunda, ilerlemek ve geli� mek i� in bolluğa dayalı bir rahatlığın 
geti ebileceği malzeme ve etkile� im fı satlarıyla beslenemediğinden, bu ko� ullara sahip Urras gezegeni bilim 
cemiyeti tarafından desteklenir. Okuyucu bu noktada, dehanın ye� ermediği bir yerin nasıl ütopya olabileceği 
sorusuyla da kar� ı kar� ıya bırakılır.

“Dü� man sizi co� kuyla bağrına basar, kendi yur� a� larınız da sizi acıyla reddederse ger� ekten de hain olup 
olmadığınızı merak etmemek elde değildi.”- Shevek (Leguin, ‘Mülksüzler’, s.315)

Diğer bir yandan kitap, feminist yazar Ursula K. Leguin’in, kadın bakı�  a� ısıyla ‘mülkiyet’ sorununa geni�  
perspektifle sunar. Yazar, Odocu dü� ünceyi olu� turabilmek i� in (-ki kitapta anlatılan devrimi ba� latan Odo bir 
kadındır), Tao’cu felsefeden yola � ıkar. Sözcük anlamı yol olan ‘tao’ ile ayrı ayrı her bir � eyi ku� atarak, par� alara 
bölünmemi�  bir bütün olarak varolan bir dünya bilinci yaratmayı ama� lar - ki bu da Leguin’in anlattığ devamlı 
deği� im ve se� im sürecine, mekanın varolu� sal ko� uluna ve de hikâyenin kendisini düzenleyici ilkelerine 
tamamıyla e�  dü� er.

“BÜTÜN OLMAK PARÇA OLMAKTIR; GERÇEK YOLCULUK GERİYE DÖNÜŞTÜR.” 
(Leguin, ‘Mülksüzler’, s.82)

Odocular i� in ara�  ama� tır ve barı� a yalnızca barı�  yolu ile ula� ılabilir, yalnız adil eylemler adalet geti ebilir. 
Bir bilimkurgu a� ığı olarak, Leguin’in tabiriyle ‘ikircikli ütopyaların’ ı� ığında kurgulanmı�  ba� ka ba� ka kitaplar 
da okudum (George Orwell’in 1984’ü, Yevgeni İvanovi�  Zamyatin in Mıy-Bizler’i, Aldous Huxley’nin Cesur 
Yeni Dünya’sı vb.). Ancak Leguin’in Mülksüzler kitabının sosyo-politik kurgusu, insan doğasının cinsellikten 
a� ka, aile kurumundan iktidar güdüsüne, zaman ve mekan kavramlarına kadar tüm yönlerini ele alı�  bi� imi, 
onu, okuduğum diğer tüm kitaplardan ayırıyor. Leguin, Mülksüzler kitabının arka kapağında ‘...Tüm siyasal 
kuramlar i� inde en idealist olanı anar� izmdir; bu yüzden de bana en ilgin�  gelen kuramdır.’ diye yazıyor. Ancak 
bu kitap, yalnızca kapitalist düzenin sert bir ele� tirisi olmakla kalmayıp, aynı zamanda anar� izm ütopyasının 
zaman zaman bireysel özgürlükleri nasıl kısıtlayabileceği sorularını da tüm yönleriyle ustalıkla gözler önüne 
seriyor.
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Mülksüzler, Shevek’in Anarres’e geri dönmesi ile beraber yeniden ba� lamak üzere sona ererken, Ursula 
K. Leguin bir kez daha ge� mi� in ve geleceğin � imdinin birer par� ası olduğu devamlılığını vurguluyor- ki bu 
da bu satırların yazarı i� in bu kitabı, yıllar önceki o geceden bu yana ge� en yıllar boyunca, ya� amının her 
döneminde tekrar tekrar sorgulayacağı bir ba� yapıta dönü� türüyor:

““Eğer yola çıkarsan her zaman gittiğin yere ulaşıyorsun. Ve her zaman da geri dönüyorsun...”” 
(Leguin, ‘Mülksüzler’, s.337)

Ursula Kroeber LeGuin
Ursula Kroeber LeGuin, 1929’da Kaliforniya’da doğdu. Babası Alfred Kroeber antropolojist, annesi 
Theodora Covel Brown Kracaw Kroeber ise yazardı. Massachu¬setts- Radcli� e College’tan sonra Columbia 
Üniversitesinde “Fransa’da Orta� ağ ve Rö¬nesans Dönemi Edebiyatı” üzerine yüksek li¬sans yaptı. 1951’de 
tarih� i Charles A. LeGuin ile Paris’te evlendi. Ü�  � ocuk dünya¬ya geti di. Bilim kurgu türünde yazmaya 
50’li yıllarda ba� lamasına kar� ın, ilk öyküsü an¬cak 1962’de yayınlandı. Le Guin, 1969’da yazmı�  olduğu 
“Karanlığın Sol Eli” adlı roma¬nıyla bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü olan Hugo ve Nebula ödüllerini 
aldıktan son¬ra ün kazanmı� tı . Ayrıca, 1974’te yazmı�  ol¬duğu ütopik bilimkurgu romanı Mülksüzler 
ile 1975’de yine Hugo ve Nebula ödüllerini al¬mı� tı . Bilimkurgu ve fantastik kurgunun ya¬nısıra � iir ve 
� ocuk kitapları da bulunmakta¬dır. Eserleri arasında özellikle Yerdeniz Ü� le¬mesi ya da sonradan eklenen 
dördüncü kitapla Yerdeniz Dörtlemesi (ing. Earthsea Quartet) � ok ciddi hayran kitlesine ula� mı� ¬tı . Bu 
serinin 3. romanı olan “En Uzak Sahil” (The Farthest Shore) kitabıyla 1973 yılında Çocuk Kitapları i� in verilen 
ABD milli ödülü (National Book Award) kazanmı� tı . Roman¬larında alternatif toplum ve dü� ünce bi� imle¬ri 
yaratmasıyla tanınan LeGuin,teknolojik ge¬li� melere değil, kültürel antropoloji, siyaset ve psikolojiye 
yönelir. En � ok i� lediği tema¬lar kar� ıtlıkların etkile� imi, gerilimi, birbirlerini dengelemesi ve bütünü 
olu� turmasıdır. Taoizm, Zen, feminizm ve anar� izm gibi akımlardan etkilenen LeGuin, yarattığ ütop¬yalarla 
ilgisiz kalmanın zor olduğu bir siyasal ufuk � izer. Halen ABD’nin Oregon eyaletinde ya� amaktadır. Yazar, 
2000’li yıllarda da sayı¬sız bilim kurgu roman ödülü kazanmı� tı .

KİTAP KÜNYESİ: Metis Yayınları/ ISBN 
975 - 7650 - 26 – 9 / 1. Basım Mart 
1990/ İngilizce’den Çeviren Levent 

Mollamustafaoğlu
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Bir Genç Türk: Musa Farhi
(Sayı 08, 6 Haziran 2010)

Konuk Yazar: Ka� an Güner

Moris Farhi, ya da Londra’daki Türklerin Musa Ağabeyi. Kendisiyle en son, Londra’da 14 Eylül 2009’da yeni kitabı 
‘A Designated Man’ üzerine Londra Üniversitesi-Şarkiyat Fakültesi’ndeki (SOAS-School of Oriental and African 
Studies) söyle� isinde biraraya gelmi� tik. E� i Nina’yı yeni kaybetmi� ti. ‘A Designated Man’ Nina’nın son günlerinde 
tamamlanmı�  romanıydı ve bu kitap Nina olmadan yayınlanmak gibi bir kadere sahip olmu� tu.

Yazarı kısaca tanıtmak istersek: 1935 Ankara doğumlu Musa Farhi, Türkiyeli bir Yahudi. 1954 yılında Robert Kolej’i 
biti dikten sonra Londra’ya yerle� ir. Royal Academy of Dramatic Art’da drama eğitimi alır. 1994-1997 yılları arasında 
International PEN’in ‘Hapiste Olan Yazarlar Komitesi’nin ba� kanlığını yapan ve Kasım 2001 yılında PEN’in Genel 
Ba� kan Yardımcılığı’na se� ilen Farhi, aynı yıl İngiltere krali� esi tarafından edebiyata yaptığı katkılar nedeniyle MBE 
ile ödüllendirildi. 1954 yılından beri Londra’da ya� ayan Farhi romanlarını İngilizce yazıyor. Bu romanları sırasıyla:

• The Pleasure of Your Death (Constable, 1972) 
• The Last of Days (Bodley Head & Crown, US, 1983) 
• Journey Through the Wilderness (Macmillan/Picador, 1989) 
• Children of the Rainbow (Saqi, 1999)
• Young Turk (Saqi 2004) 
• A Designated Man (Telegram Books, 2009) 
Bu romanlardan Children of the Rainbow (Gökku� ağı Çocukları); 2002 yılında İtalya Roma Cemaati
Kurulu� u’nun “Amico Rom”ödülüne ve 2003 yılında Alman Roma Kültür ve Bilim Akademisi’nin Özel 
Ödülüne layık görüldü. ‘Jeunes Turcs’ adıyla Fransızca’ya � evrilen Gen�  Türk romanı ise 2007 yılında Alberto 
Benveniste ödülünü aldı. 

İngilizce yazdığı romanlarının Türk� e � evirileri ile Türkiye okuru 2005 yılından beri tanı� maya ba� ladı. Ekim 
2005 yılında İthaki Yayınları’ndan � evirisi yapılan GENÇ TÜRK romanı, birka�  nedenden dolayı bu yazının 
konusu olmak isti or. Gen�  Türk Romanı önümüzdeki yıl Almanya tarafından filme � ekiliyor. Dolayısıyla 
bilinmeyen nedenlerden dolayı Türkiye’de edebiyat � evrelerinin pek tar� � ma gündemine girmeyen bu 
roman, film dol yısıyla gündeme gelecek. 

İngiltere, Fransa ve Almanya’da olduk� a ses geti en Gen�  Türk romanı, Alman Fa� izminin yükseli� e ge� tiğ

Genç Türk kitap kapağıGenç Türk (İngilizce) kitap kapağı
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1930’ların ve 1940’ların İstanbul’unu anlatı or. On ü�  ayrı � ocuk ve on ü�  ayrı kimlik üzerinden, İstanbul’un 
ara sokaklarındaki hayatlarına, meydanlarına iniyorsunuz. Bir kenti kent yapan hayat hikayeleri on ü�  
epizod okar romanın omurgasını olu� turuyor. ‘... İstanbul çocuğu Rıfat sünnet düğününe, dolayısıyla erkeklerin 
dünyasına girmeye hazırlanmaktadır. Musa’nın hiç haberi olmasa da, hamamdan, dolayısıyla cennetten atılmasına 
pek de bir şey kalmamıştır. 1940’lar... Robbie İstanbul’da gençlerin bilgeliğini ve cesaretini ilk elden tecrübe etmek 
üzeredir. Selma zor geçen senelere, unutmadığı aşkına yazdığı mektuplarla dayanmaya çalışmaktadır. 

M o r i s Farhi, cumhuriyetin ilk yıllarından alıp, yakın geçmişe kadar getirdiği 
on üç “Genç Türk”ün hikayesiyle, genç cumhuriyetin kuruluşuna ve gelişmesine tanıklık ediyor. Birbirlerine aşk, okul, 
mahalle arkadaşlığı ya da akrabalıkla bağlı bu gençler, bir yandan okurlara kendi küllerinden yeniden doğan bir 
ülkedeki dinamikleri, İkinci Dünya Savaşı’nın etkilerini, öne çıkan bazı siyasi olayların sıradan insan üzerinde bıraktığı 
izleri yansıtırken, diğer yandan da çocuk, ergen ve genç olmanın fırtınalı hallerini hatırlatıyor. Sade, özenli, hareketli ve 
sürükleyici bir eser olan Genç Türk, bir dönem romanı, bir Atatürk Türkiye’si mehtiyesi, ya da bir çoğulculuk methiyesi 
olarak okunabilir. Ya da belki, Moris Farhi’nin edebi yeteneğinin methiyesi olarak. Bu kitapta “kendinize” ve “insana” 
dair çok şey bulacaksınız...’

Kitap bu satırlarla tanıtılı or. Kasım 2009 tarihindeki Londra Üniversitesi’ndeki söyle� ide, Gen�  Türk üzerine 
gündeme gelen en önemli tespit; bu kitabın � imdiye kadar yazılmı�  ilk ve tek Atatürk romanı olduğu ger� eğiydi. 
Onü�  ayrı gencin hayat episodları üzerinden ve İstanbul sokaklarındaki hayatlardan, okuyup okuyabileceğiniz en 
güzel Nazım Hikmet tanımlarından, Musa Farhi’nin aradığı ‘Türk’ kimliği, Atatürk’ün ve Atatürk Cumhuriyeti nin 
idealleri etrafında bir ö gü örmektedir.

Bu örgüyü sıradı� ı diliyle ören Farhi, ‘magical realism’ (büyülü ger� ek� ilik) yazım tekniğini öylesine ba� arılı 
kullanmaktadır ki, elinizdeki romanın bir ‘fictio  (kurmaca) olduğunu unutmanız kuvvetle mümkündür. Farhi’nin 
sıradı� ı dili dedik. İngilizceye Türk� eyi yedirmi�  ve su gibi i� ilen bir dildir Farhi’nin edebiyat dili. Kimdir Gen�  Türk? 
Türk, Yahudi, Ermeni, Rum, Roman... Farhi bu soruyu ‘Atatürk’ün Çocukları’ olarak yanıtlar. Etnisitenin ötesindeki 
‘ulus kimliği’ne vurgu yapar. 

Londra Üniversitesi’ndeki söyle� isinde; kendisine varlık vergisi yıllarında A� kale’ye ta�  ocaklarına � alı� maya 
gönderilen babasını sorduklarında ise � öyle yanıtlamı� tı bu soruyu

‘Babam 6 ay sonra A� kale’den kilo almı�  olarak geldi. Çünkü A� akale’deki Kürtler ocaklarda � alı� an Musevilere 
ve Ermenilere bakmı� lar ve her gün ocaklara yemek ta� ımı� lar. Bana gelince; evimizdeki her � eyimiz satılm �  ve 
parasızdık. Çok sonraları her gün okula götürdüğüm sefer tasımdaki yemeklerin Müslüman kom� ularımız tarafında  
doldurulduğunu öğrenecektim. � te Türkiye mozaiği budur.’ 

Londra’daki Türklerin Musa Ağabey ya da bizim Musa diye tanıdıkları; 50’li yılların ince ve kibar Türk� esi ile konu� an 
Morris Farhi’nin Young Turk romanına, Türkiye’de havaalanına indiğinizde muhakkak bakın, D&R raflarında kitap 
sizi bekliyor olacak. Bir solukta okuyacaksınız. İstanbul’u ve Gen�  Türkleri belki bir kez daha ke� fedeceksiniz... 

14 Eylül 2009 Londra Üniversitesi; soldan sağa: Moris Farhi, Sevda 
Velidedeoğlu, Kağan Güner

Moris Farhiyapılabilmektedir.
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Fabricas: Fabrikalar – Tiyatro Alma Rosé
Beril Özmen Mayer

(Sayı 09, 20 Haziran 2010)

Milano Politeknik Mimarlık ve Planlama bölümünde misafir ara� tırmacı olarak bulunduğum İtalya’dan sizlere 
önümüzdeki yaz döneminde kitap tanıtımının yanısıra � e� itli etkinliklerle seslenmek arzusundayım. Provo-
Yaz ya da Provo-Etkinlik olarak adlandıracağım bu yazı dizilerinin ilki de, farklı bir ti atro oyununu sizlere 
aktarmak olacak.

Alma Rosé Tiyatro Topluluğu 2010 Kent Turu konseptiyle olu� turduğu gezici ti atro projesi kapsamında 
iki kıtadaki fabrikaları anlatan bir kurgu oyun sergilemekteydi. Bu kent turunun bir ayağı olarak Leonardo 
Kampüs’unde 9 Haziran 2010 ak� amı icra edilen bu müzikal oyun, Politeknik Kent Planlama öğrencilerinin 
kurduğu Klüb PlaNet’in ‘Planlamanın İki Günü’ adlı aktivi esinde yer almaktaydı.

Konunun ilgin�  tarafı  bize kentsel tasarım ve dönü� üm konularını i� eren, kentlerdeki i� lev deği� ikliklerinin 
insanların ya� antısını nasıl etkilediğini anlatan bir dramaydı. Arjantin ve İtalya’da kapanan iki fabrikada 
ya� anan ger� ek insanlar ve olaylardan kaynaklanan insanlık durumlarının aktarımıydı bu oyun.

Oyun, bir yandan, canlı bir müzik grubu e� liğinde ve arka perdedeki imgeler destekli olarak aktarılırken, diğer 
yandan da, sahnede bulunan eski tarzda tek bir hikaye anlatıcısının  hem okuyarak ve hem anlatarak; zaman 
zaman da rol yaparak, oynayarak sergilediği ilgin�  karı� ımlı bir performans halinde sunuldu.

Arjantin de Aralık 2001 de ba� layarak bugüne kadar uzanan � ok-liberal özelle� tirmenin orta sınıfını  
yenilgisi ve alt sınıfı da � ökertmesi ile ortaya � ıkan kriz, fabrikaların kapatılmasına sebep olmu� tur. Dünya 
üzerindeki diğer ülkeler gibi, İtalya Torino bölgesindeki otomotiv sektörü de, benzer bir � ekilde bu krizden 
etkilenmi� ti . Oyunun konusu olarak fabrikaların yeniden kurulması ve kurtarılabilmesi ile ilgili bir sosyal olgu 
ve mücadelenin anlatıldığını algılıyoruz. Her gün 26 � ocuğun a� lıktan hayatını kaybetmesi, ailelerin müthi�  bir 
ya� am mücadelesi verdiği bu ya� amın kenarında kalan olaylar sadece 7 yıl önce cereyan etmi�  ve hala etkileri 
devamlılığını sürdürmektedir.

Yeniden ya� atılm ya � alı� ılan bu fabrikalarda, hem bireylerin hem de topluluğun ya� ama ve ya� amaya kar� ı 
gösterdiği bu diren� , bu kolektif hareket bu ti atral gösteride � ok ilgin�  bir bi� imde sembolize edilmi� ti . 
Alma Rosé Tiyatro grubu ise bu ger� ek haya� a ge� en mücadeleyi yerinde izleyerek, kar� ılıklı görü� melerle 
ara� tı arak, ve ger� ek haya� an sahneleri kaydederek medya, müzik ve dramayı yoğurarak bir gösteriye 
dönü� türmü� tür. Tiyatro sergilenirken de, seyirci ile kar� ılıklı ile� � imi a� ık bırakarak, sorular sorup, cevaplarını 
seyirciye buldurmaya � alı� tıkları bir yleme imza atmı� lardır.

Orijinal adıyla Compagnia Teatrale Alma Rosé, Annabella Di Costanzo, Manuel Ferreira ve Elena Lolli tarafında  
1997 yılında kurulmu�  ve daha önce Alma Rose adlı bir oyunla senaryo ödülü aldıkları i� in kendilerinde bu 
ismi ta� ımaya karar vermi� ler.

Bu arada, Alma Rosé grubunun, kurdukları bu özgün ti atro ile ilgili söylemlerini de gözden ge� irelim:

Bizim ti atro dü� üncemiz, o anın ihti a� larına - isteklerine göre doğan ve bizi siyasi ve sivil temalardan 
masallara kadar götüren farklı fikir yansımalarını tam ve bağımsız olarak ara� tı dığımız ve geli� ti diğimiz bir 
kurguya sahip olmalı. Ayrıca, ti atro yapılabilen veya ti atro yapılamayan ortamlarda bile bizimle duygusal 
yansımalarla diyalog kurabilecek her türlü toplantı, kültürel diyalog ve sosyal eylem yapma gibi durumlarda 
da seve seve � alı� ırız. Bizler ti atroyu insanlara olabildiğince yakın, doğrudan i� inde ya� anılan ortamı, mekanı 
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ya da yeriyle birlikte � alı� arak sivil bir törene dönü� türme hayalindeyiz. Her zaman yeni sanat� ılar ve 
ti atro profesyonellerini grubumuzla � alı� maya davet eder ve bilgi deği� imi i� in bunu bir fı sat olarak 
değerlendirdiğimizi ve bu konuda istekli olduğumuzu belirtiriz. Ayrıca, gösteri ve seminerlerle ti atro 
eğitimi sunmak e öğretmek bizim i� in ya� ama sebebidir.

Alma Rosé, Milano’da ilgin�  bir serüveni � ok farklı atmosferlere ta� ıdığı gezici oyunu ile her seferinde 
farklı olarak kurgulamı�  ve ya� atmı�  olması da ti atronun o geleneksel anıtsallığını kırarak insanlara daha 
yakın hale getirmesini sağlamı� tı . Böylece, bu ti atral kent turu ağızdan ağıza dola� arak � e� itlenerek bir 
sinerji yaratmı� , ve bu eylem bizleri fabrikalarda ya� anan dramanın aynası olmaya davet etmi� ti . Bizim 
dü� üncelerimizde canlandırdığımız fabrikamız ise uzaklardan ba� layarak edimlediğimiz farklı deneyimlerle 
bugüne ta� ınmı� , ve İtalya’da Torino’da benzer ya� antılarla da birle� tirilm � ti . İtalyanca dilinde evrensel 
bir sorunun i� lendiği bu müzikli gösteri, Milan Politeknik Leonardo’daki ak� am seansındaki sunumunda, 
Mimarlık ve Planlama Bölümleri öğrencilerinin kentsel tasarım, geli� tirme ve dönü� üm projelerinde 
kullanıcıya ve kentliye daha farklı bakacağı umuduyla, benzer heyecanlara yol a� arak alkı� lanmı� tı .

KÜNYE: Compagnia Teatrale ALMA ROSE’
ANNABELLA di Costanzo, 1973 Lecco, Merate doğumlu olan aktris, Theatre Company Grock’da ye� � ti. 1993-
1996 arasında Como Tiyatrosu’nda ile � alı� tı. 1996- 2002 yıllarıarasında İsvi� re İtalyan televizyon istasyonu 
olan IST’de � ocuklar i� in ‘Peo’ adında bir programı hazırladı ve sundu. 1997 yılında, ‘Alma Rosé’ oyunuyla 
Italya Ulusal Senaryosu Ödülü birinciğini aldı. Aynı yıl, “Alma Rosé” Tiyatro grubu ile Andersen’in Karbeyaz 
ya da Türk� e adıyla ‘Pamuk Prenses’ adlı masalından esinlendiği ‘Ice’ adlı gösterisiyle gündemleri i� gal etti
2003’de ise Arjantin krizinde orta direğin yıkımını anlatan “İnsanlar Birdir” adlı yeni oyunu sahneye koydu. 

Etkinlik Davetiyesi

Gösteri’den bir bölüm
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Ayrıca, � ocuk yuvaları ve okullarda da ti atro dersi vermektedir.

ELENA Lolli, 1965 Napoli doğumlu ve ekonomi mezunudur. 1990 yılında Milano’ya üniversiteye eğitimi almak 
üzere geldiğinde Grock grubunda ti atro yapmaya ve senaryo yazmaya ba� ladı. Claudio Tomati ve Mauro 
Bu� afava ile birlikte “Alma Rosé i� in güzel bir metin hazırladı. 1997 de ti atro grubunu kurma zamanı geldi 
diye dü� ündü. 1997-2000 arasında ‘Perdesiz’ adlı oyunda Grock ve Kajagoogoo ile ortak yapımda yer aldı, ve 
Annabella ile beraber ve ‘Ice’da � ok iyi bir performans sergiledi. 2000 yılına gelindiğinde Tiyatro grubunun 
tamamlayıcı olan 3. mucizevi ki� ilik Manuel Ferreira aralarına katıldı. Senaryo yazarlığı ve yönetmenliğiyle 
Arjantin deki krizle ilgili ‘Fabricas’ ya da Fabrikalar oyununa katkı koydu. 2004 yılında “Coma” grubuna 
oyuncu olarak katılı . Sanatsal faaliyetlerinin yanısıra ti atro eğitimi e seminerler yürütmektedir.

MANUEL Ferreira, 1964 Buenos Aires doğumlu, 1989 iktis t mezunudur. Eğitimiyanısıra, Drama Akademisi’ne 
devam ederek aktör oldu ve kendisini sadece ti atro yapmaya adayarak 1991 yılından itiba en Buenos 
Aires’de farklı yönetmenlerle � alı� maya ba� ladı. Tiyatro grubu ile rüyasını yerine getirmek üzere bir Avrupa 
gezisi planladı. Bir yıl süren turne sonucunda, Milan Little Tiyatrosu’nda 1992 da bir burs kazandı ve Marco 
Martinelli ve Ermanno Montanari gibi iyi isimlerle � alı� tı. Çe� itli ti atro deneyimleri ge� irdikten sonra 1999 
yılında bir kriz girer dönemine girdi aktör olarak bir tarnsformasyona hazır olduğunu hissetti 2000 yılında 
Alma Rosé ile “COMA” grubundan Gigi Gherzi ve “Little Sister ve Bluebeard” Elena Lolli ile bulu� ması onu 
derinden etkiler ve birlikte � ali� mak i� in gü� lü bir dürtüyle onlara katılı . Bugün kendi tabiriyle, ne yaptığını
bilen, inanan memnun ve mutlu bir � ekilde ‘Alma Rosé’ ile birlikteliğini sürdürmektedir.

Compagnia Teatrale ALMA ROSE’
Via Tadino 18
20124 Milano
Tel: 02 36577560 & 02 36577560
E-mail: info@almarose.it
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 Londra’nın Batı akası – Canlı
 (Sayı 10, 4 Temmuz 2010)

Geçen sayımızda Milano’dan farklı anlayışta gezer bir tiyatronun müzik-tiyatro-media performansıyla 
başlayan Provo-Yaz-ın-Etkinliklerimiz bu hafta da müzikallerle devam ediyor. Farklı Avrupa kentlerinde 
araştırma yapmamızın gazete yazı konularıyla örtüşmesi bize gazeteciliğin üç ana sorusunu – kim?/ne?, 
nerede?, ne zaman? – anımsatırken, yazacaklarımız aslında araştırmacının “ne?, neden?, nasıl?” sorularının 
yanıtlarını da kapsayacak diye umuyoruz. Sokak festivallerinin güzelliğinin ve kentliye sunulan buna 
benzer etkinliklerin bizim kentlerimizde de olması heyecanıyla sözü Londra’da bulunan konuk yazarımıza 
bırakıyorum, Teşekkürler Şebnem. Beril Özmen Mayer

Konuk Yazar: � ebnem Önal Ho� kara

Bu sayfanın sorumlusu Beril arkada� ımız, yaz dönemi boyunca, kitap yerine ya da kitap yanında, etkinliklere 
de yer vermeye karar verip, bir önceki sayımızda bunu ba� latın a, ben de sayfanın “Londra’nın sesi” rolünü 
üstlenmeye talip oldum. Neden derseniz...

Londra, hepinizin bildiği üzere bir sosyal ya� am merkezi. Bir dünya kenti... Bir kültürler yuvası... Londra’da 
adım attığını her an, her yerde bir etkinlik var. Özellikle yaz aylarında. Ka� manız imkansız. Ka� sanız da 
etkinlikler sizi kovalıyor. Ben de Londra’da bulunacağım yaz döneminde sizlerle � e� itli etkinlikleri payla� mayı 
bir bor�  bildim kendime. Hani � u “... muhabirimiz ..... Londra’dan bildiriyor!” türünden yazılar yazacağım 
sizlere; gerek bu, gerekse gazetemizin diğer sayfalarında.

Bu ha� a muhabiriniz “Londra’nın Batı akasından - Canlı” bildiriyor!

Yok hayır bu bir � aka değil, etkinliğin ba� lığı: “West End Live”ı böyle � evirdim sizler i� in. Londra’nın Batı
Yakası denilen bölgede yer alan ünlü Leicester (Square) Meydanı, 19-20 Haziran tarihlerinde iki gün 
boyunca, müthi�  bir etkinliğe ev sahipliği yaptı

Neydi bu etkinlik? Nasıl bir � eydi? Neydi onu önemli kılan?

“Londra’nın Batı Yakasından - Canlı” etkinlikleri çerçevesinde 
performans gösterileri“
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“Londra’nın Batı Yakasından - Canlı” isimli bu etkinlik, Westminster Kent Konseyi tarafından, Londra Tiyatro 
Topluluğu adlı sivil toplum örgütünün de desteğiyle, her yıl Haziran ayında düzenlenen ve Londra’da 
gösterimde olan müzikallerden be� er onar dakikalık canlı performansların seyirciyle bulu� turulduğu bir 
etkinlik. Londra Tiyatro Topluluğu’nun ba� kanı Nica Burns etkinliği, etkinlik bro� üründe � öyle tanımlıyor: 
“Londra, dünyadaki en iyi ti atroların (ve oyunların) olduğu bir kent ve West End Live, insanların Batı
Yakası’ndaki en popüler gösterimlerden / müzikallerden bazılarını ücretsiz olarak izlemelerine imkan 
sağlayan harika bir etkinlik.”

Evet ger� ekten de Londra, sayısı yüzleri a� an ve milyonlarca insana durmaksızın kültürel anlamda hizmet 
veren ve bu kültürel eğlence sektörü sayesinde her yıl kent ve ülke ekonomisine 2 milyar poundun üzerinde 
katkı sağlayan bir dizi ti atro ve müzikale ev sahipliği yapıyor. Bu, müthi�  bir sektör. Dekor tasarımı, renk, 
sahne düzeni tasarımı, kostüm se� imi ve tasarımı, ve pek � ok ayrı tasarım olayını da i� inde barındıran bu 
sektöre bir de opera, bale, konser gibi benzer etkinlikleri eklediğinizde olayın boyutu iyice büyüyor.

Tabi tüm bu etkinliklerin i� inde yer aldığı binalar...Bunların mimari tasarımı, kent i� indeki konumları, kent 
dokusuna olan etkileri...hepsi ayrı ayrı konular...

Dönelim asıl konumuz olan “Londra’nın Batı akasından - Canlı” etkinliğine.

Bu canlı ve renkli performans, Londra’nın en önemli bölgelerinden birinin i� inde yer alan en önemli 
meydanlarından birinde yer alıyor her sene.

Londra’nın Batı Yakası (West End), dünyanın en önde gelen kültürel, eğlence ve alı� veri�  bölgelerinden birisi. 
Bölgede, yakla� ık 2,500 restoran, cafe-bar, 2,000’in üzerinde dükkan / alı� veri�  mekanı, 40 ti atro binası, 30 
müze ve galeri, 7 adet önemli park mevcut. Leicester Square bölge i� inde yer alan ünlü bir kentsel mekan. 
Bu yıl i� inde, aldığı mali destek ile, bir deği� im, dönü� üm ve yenilenme ge� irecek. Ekim 2010’da ba� lanacak 
olan ve 2012 Londra Olimpiyatları’na kadar tamamlanması hedeflen n meydanın yenilenme projesi, yeni bir 
aydınlatma sistemini, yeniden tasarlanmı�  oturma alanlarını, yenilenmi�  tuvaletleri, ve ye� il alanları i� eriyor. 
Leicester square, 2012 Nisan ayında, yeni yüzüyle Londralılar ve ziyaret� ilerle bulu� acak.

“Londra’nın BatıYakasından - Canlı” etkinliği süresince bu meydana büyük bir sahne kuruldu. Müzikal gösterilerinin 
sunulduğu bu sahnenin dı� ında, meydanın dört kö� esine yerle� tirilm �  büyük ekranlar, performansları izlemeyi 
kolayla� tırm ya yönelikti. Ayrıca meydanın etrafına kurulan � adırlarda, � e� itli ti atroların özellikle � ocuklara 
yönelik etkinlikleri mevcuttu. Ta�  yapma, kukla tasarımı, ti atro a� � i tasarımı, kostüm giyme gibi etkinlikler 
� ocuklarla birlikte tüm katı ımcıların ilgisini � ekiyordu. Meydanın bir kö� esinde ise, � e� itli ti atro oyunlarında 
dekor olarak kullanılan eski model arabalar sergileniyordu. Kare formuyla, dört kö� esinden giri�  alan ve tamamen 
kapalılık hissi veren bu meydan, 2 gün boyunca, rengarenk ve müzik doluydu. Ve tabi yüzlerce insan…

Etkinlik alanından iki prenses Londra’nın Batı Yakasından - Canlı” boyunca sergiler
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Kanımca etkinliğin en önemli özelliklerinden biri, 7’den 70’e her kesimin ilgisini � ekiyor olması yanında, 
kent mekanına getirm �  olduğu canlılık ve hareketti Bu etkinliğin ardından insanın ti atrolara ko� ası geliyor 
olması da sanırım i� in ba� arısının bir göstergesi. Bundan sonraki yıllarda Londra`ya gitmeyi planlıyorsanız, 
mutlaka bu gidi� inizi bu etkinlikle � akı� tırm ya � alı� ın. Pi� man olmayacaksınız.
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Ihlamurlar Altında Mimarlık arihi: EAHN 2010
 (Sayı 11, 18 Temmuz 2010)

Provo-Etkinlik Yaz aktiviteleri için özel olarak ve sıcağı sıcağına hazırladığımız bu sayfamızın konuk yazarı, 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Milano Politeknik Bina ve Çevre Teknolojisi Bölümü’nde doktora öğrencisi 
olan genç arkadaşımız Işıl Ruhi.. Kendisi bize teşekkürlerimizle mimarlık tarih ve kuramına ilişkin ilginç bir 
konferansından izlenimlerini aktaracak. Beril Özmen Mayer

Konuk Yazar: I� ıl Ruhi

Avrupa Mimarlık Tarihi Ağı/ European Architectural History Network / EAHN’nin 17-20 Haziran 2010 
tarihleri arasında, Portekiz’in Guimarães kentind  düzenlenen ilk uluslararası konferansını sizlere aktarmaya 
� alı� acağım. Universidad da Minho’nun ev sahipliği yaptığı konferans, 20 oturum ve 5 yuvarlak masa toplantıs  
ile 5 kıta, 17 ülkeden 150’den fazla konu� macı ve oturum yürütücüsünü 3 gün boyunca antik ve orta� ağ 
mimarisinden erken modern döneme kadar uzanan tar� � maların yer aldığı bir ortamda birle� ti di. Gündüz 
ve öğleden sonra olmak üzere paralel oturumlar ve davetli konu� macıların sunumları ile süren ve 4. gündeki 
mimari gezileriyle renklenen konferanstan izlenimlerimi ve gezi günlüğümü buraya ta� ıyorum.

Rota Porto’ya 50 km uzaklıkta olan Guimarães. Porto’dan otobüs ile yakla� ık 45 dakika, trenle ise 1 saat süren 
bir yolculuk sizi 9. yüzyılda temelleri atılan ve tarihiyle birlikte ya� ayan yakla� ık 52.000 nüfuslu Guimarães’e 
ula� tırı or. UNESCO tarafından 2001 yılında Dünya Miras listesine alınan ve 2012 yılında Avrupa Kültür 
ba� kentlerinden biri olacak olan � ehir daha ilk adımınızı attığını andan itiba en sizi var olduğunuz zamandan 
kopartıp adeta bir orta� ağ � ehrine ta� ıyor. 12. yüzyılda Portekiz’in doğduğu yer olarak bilinen � ehrin günümüze 
kadar inanılamayacak derecede iyi korunmu�  mimarisi sizi bir anda sarıyor. Geleneksel malzeme kullanımı 
ve yapım teknikleriyle 15. ile 19. yüzyıllar arasına tarihlenen Portekiz mimarisinin zengin bina tipolojilerini
barından � ehir merkezi, sizi ıhlamur kokusunun pe� inden ko� turarak kendini hissettir or ve halkın nasılda 
günümüz ya� am bi� imiyle yüzyıllar i� inde bi� imlenmi�  mimari arasında kurduğu hayatı payla� manıza izin 
veriyor.

Konferansın ilk günü a� ılı�  konu� maları ve EAHN’nin en temel ama� larından birinin vurgusu: Akademik 
dünya ile halkı birle� tirmek. İlk katıldığım oturum ise ODTÜ’den Elvan Altan Ergut ve Belgin Turan Özkaya 
yürütücülüğünde ‘Authors of Architectural History from the O� oman Empire to Nation-S ates’ – ‘Mimarlık 

EAHN 2010’dan bir an
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Tarihi Yazarları: Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ulus Devlete’ ba� lıklı oturumdu. 19. yüzyıl ortası ve 20. yüzyıl 
ba� ını kapsayan kısa ama � ok hızlı deği� imleri i� eren bir dönemde mimarlık tarihi nasıl � ekillendi ve bu 
dönem tarih yazarlarını dönemin � ekillenmesinde rolü oturumun temelde sorguladığı konuydu. Bir� ok 
tar� � maya sahne olan oturum Sırbistan’dan, Yunan adalarına kadar uzanan bir bölgede ayrılma süre� lerinin 
yansıdığı mimarlık ortamını derinlemesine irdeleme � ansı tanıdı. Ancak oturumda belki de eksik kalan bir 
nokta ge� mi�  dönemlere ait mimari konular vurgulanırken günümüze yansımaları nasıl tar� � ılacağının 
eksik kalmasıdır.

Konferansın ikinci günü, benim de sunumumun olduğu Bri� -Inger Johansson tarafından yürütülen 
Fictionalising the City - Kentin Anlatılması ba� lıklı oturumda ise özelikle günümüz medyasının tarihi 
� ekillendirmekteki rolünü tar� � ıldı. Televizyon dizileri, kitaplar, müzik eserler veya sinema filmleri
günümüzde yeni bir turistik gezi anlayı� ı geli� tirmesinin ya da var olan turistik yerleri yeni bir a� ıdan 
seyirciye sunarken � ekildikleri ya da konu ettikler kentleri, mekanları anlattıklar hikayeyle yeni bir yüz 
kazandırmasının mimarlık tarihi a� ısından önemi vurgulandı. Slumdog Millionaire’den, Asmalı Konak’a ve 
oradan Venedik’e uzanan konularıyla oturumun, sadece ara� tırma düzeyinde kalmaması ve birebir halkla 
bulu� an bir tarih anlayı� ı i� inde yeni konular ortaya koyması, konferansın i� inde ayrı bir yere sahip olmasını 
sağladı. ‘Asmalı Konak’ dizisinin, � ekildiği yöre yani Kapadokya ve ilk konağın bulunduğu Mustafapa� a 
kasabası üzerine olan etkisini anlattığı konu� mam, Türkiye’deki dizi turizminin gelip ge� iciliğine dikkat 
� ekerken, aslında halkın bölgeye ziyaretlerinin sadece dizi mekanları ve konuları odaklı geli� tiğini aktarmaya 
� alı� tı. Bu nedenle de ziyaretlerin bölgenin hem mimari, hem de tarihi zenginliğini aktarmakta yetersiz 
kaldığını ortaya koymaya � alı� tı

Davetli konu� macılar dediğimde ilk aklıma gelen Denise Scott Brown ile Gülsüm Baydar’ın bir sohbet 
tadında ge� en söyle� isi oluyor. Denise Scott Brown denilince tabi ki e� i Robert Venturi ile beraber 20. 
Yüzyıl mimarisi ve kent planlaması alanında uzun yıllar süren � alı� maları aklına geliyor insanın. Neredeyse 
80 ya� ına gelmi�  olmasına rağmen halen büyük bir heyecanla bizlerle payla� tığı tasarım dönemlerine ve 
kitap yazımlarına dair hikâyeleri ile kent planlamasının ve özellikle kü� ük öl� ekte yaptıkları tasarımlarının 
temellerini nasıl konumlandırdığını dinlemek özellikle gen�  nesil i� in ufuk a� ıcıydı. Özellikle 1976 yılında 
Benjamin Franklin anısına yaptıkları tasarımın temel aldığı öl� ütleri anlatır en, tarihin ve ya� anmı� lıkların 
nasıl tasarıma girdi sağlandığını anlatması belki de bir a� ıdan post modern mimari anlayı� larını ikna edici 
kıldı diyebilirim, tabi en azından benim a� ımdan.

Künye- EAHN
Mimarlık tarihi alanında uzun zamandır hissedilen bir ağ olu� turma ihti acı sonucunda, 2005 yıllında 
Avrupa’da mimarlık tarihi alanında � alı� anlar ile Avrupa mimarisi üzerine ara� tırmalarını yürütenler 
tarafından Fransız yasalarına göre ge� ici bir dernek olarak kurulan European Architectural History Network 
(EAHN)’ün gelecekti amacı sü ekli bir kurumun alt yapısını olu� turmaktı .

EAHN’nin Genel Görevleri:

EAHN düzenlediği forumlar yoluyla ara� tırma ve eğitimi destekleyerek mimarlık tarihi bilgisinin kitlelere 
ula� masını destekleyen bir yapıya sahipti . Avrupa merkezli olup, mimarlık tarih� ilerine ve ilgili alanlardaki 
ara� tırmacıla a � alı� ma alanlarına yönelik hizmet etmektedir. Ağ ulusal sınırları ve kurumsal anlayı� ları 
a� arak a� ağıda belirtilen am � ları hedef edinmi� tir

• Ara� tırmacıların e halkın mimarlık tarihi disiplininin tanınmasını sağlamak
• Bilimsel ba� arı ve yenilikleri desteklemek.
• Kapsamlı, milletlerarası, disiplinler arası ve bir� ok kültürü bir araya geti en yakla� ımları desteklemek.
• Mekan üzerine � alı� an disiplinler arasındaki ile� � imi te� vik etmek.
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• Ara� tırma son � larının payla� manı kolayla� tırmak

• Disiplinle ili� kisi olan alanlardan bilgi alınmasını desteklemek.

EAHN’nin aktivi eleri:

• Elektronik e-posta ile� � i üzerinden konferans, sergi ve yayınların duyurulması.

• Web sitesi üzerinden EAHN’nin organizasyon geli� imi ile ilgili belge ve tar� � maların yayınlanması.

• Şehir ve bölgelere düzenlenen geziler.

• Tematik alt gruplar: Doğu vrupa Mimarisi, sömürgele� tirme dönemi mimarisi (hazırlık � amasında).

• Yılda 4 kez yayınlanan haber bülteni.

EAHN hakkında daha fazla bilgi almak, haber bültenine ula� mak ve üye olmak i� in www.eahn.org adresine 
ba� vurabilirsiniz.
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Davinci � ifresi ve “Louvre Müzesi” 
 (Sayı 12, 1 Ağustos 2010)

Provo-Kitap sayfamızın konuk yazarı temel tasarım eğitimi, tasarım ‘lkeleri ve mekan kalitesi konularında 
çalışmaları olan arkadaşımız DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Nil Paşaoğluları 
Şahin öğrencilerimizle Paris’te yaptığı bir yaz araştırma gezisinden aktarıyor.  Beril Özmen Mayer

Konuk Yazar: Nil Pa� ao� luları � ahin

Son dönemlerin en ilgi gören yazarlarından birisidir ku� kusuz Dan Brown. Özellikle Da Vinci Şifresi ve 
Melekler ve Şeytanlar isimli eserleri ile farklı bir anlatım ve kurgu ile kendini sevdirmi�  ve edebiyat alanında 
önemli bir yer edinmi� ti . Örneğin DaVinici Şifresi isimli eserinin kapağında onunla ve eseri ile ilgili yer alan 
övgü dolu sözler ve tanımlar � öyledir:

“....ülkedeki birka�  usta yazardan biri...” Nelson DeMille

“...kelime oyunları, gizemler ve bulmacalarla örülmü�  akıllara durgunluk veren bir öykü...” Clive Cussler

Benim Dan Brown ile tanı� mam Melekler ve Şeytanlar isimli kitabı ile olmu� tur. Bir solukta okuduğum, 
okurken sunduğu detaylara hayran kaldığım, sürprizlerle dolu müthi�  bir hikayeydi. Hikayenin gücü 
ve mükemmelliğinin yanı sıra kent, mimari ve mekan ile ilgili sunduğu ayrıntılar da ayrıca cezbedici idi. 
Aynı keyfi Da Vinci Şifresi’ni okurken de tattım Bugün bu sayfada sizlere Dan Brown’un Da Vinci Şifresi 
kitabından hareketle Paris’in sembollerinden biri olan Louvre müzesinden bahsetmek isti orum... Yakın 
zamanda Paris’e yapmı�  olduğum ziyaret sonrası DaVinci’deki Louvre Müzesi ile ilgili vurguları ve benim o 
mekanları ya� arken hissettiklerimin bir s tezini bulacaksınız.

Kitabın konusunu � öyle bir hatırl yacak olursak... Olaylar kitabın ba� kahramanı, Hardvard Üniversitesi 
Simgebilim Profesörü Robert Langdon’ın Paris’te i�  gezisindeyken bir geceyarısı gizemli bir telefon ile 
Louvre’un ya� lı müdürünün müzede ölü bulunduğunun haberini alması ile ba� lar...

Hikaye’nin ba� langıcı Louvre Müzesidir ve müze ile ilgili � ok ho�  tasvirlerin bulunduğu kitabın ilk bölümü 
heyecan vericidir. Bir� oğunuz Da Vinci Şifresi’ni mutlaka okumu� sunuzdur.... Fakat hikayeyi takip ederken 
Louvre ile ilgili yapılan tanımlara belki de � ok da dikkat etmemi� sinizdir. Şimdi Da Vinci Şifresinde mekan ile 
ilgili yer alan tanımları hep birlikte hatırl yalım ve benim ar� ivimden görsellerle destekleyerek bu mekanları 
birlikte ya� ayalım isterseniz...

Dan Brown kitabının ba� ında Robert Langdon’ın müzeye yol alı� ını Paris’in bir� ok simgesine de değinerek 
� ekillendiriyor. Hikayenin ba� kahramanı ile birlikte; Opera Binası, Vendome Meydanı, Ei� el Kulesi, ...Claude 
Monet’nin bi� im ve renkle oynadığı ve ger� ek anlamda Empresyonist akımın doğu� una ilham veren 
bah� eler... diye tanımladığı Tuileries Bah� eleri, Musee d’Orsay, Arc du Carrousel ve Pompidou Center gibi 
simgeleri hatırl yarak müzeye ula� ıyorsunuz ve ardından Louvre ile ilgili ilk sözler:

“Louvre’un görkemli cephesi, insanı hayrete düşürecek kadar geniş meydanın karşısında, Paris semalarına 
yükselen kale gibi duruyordu...”
‘Louvre Müzesi’nin Avrupa’daki en uzun cepheli bina olduğu ve ortasındaki meydanın doksan ü�  bin 
metrekarelik bir alana sahip olduğundan bahsediliyor. Müze’nin yeni ana giri� i olan ü� gen Piramid’in � ok 
tar� � malara sebep olduğu söyleniyor. Kitap’ta bu konu üzerine � öyle bir a� ıklama mevcut:
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“Amerikalı mimar I. M. Pei tarafından tasarlanan tartışmalı, modern cam piramid, Rönesans avlunun asaletini 
bozduğunu düşünen gelenekçiler tarafından hor görülmektedir.....Bununla birlikte Pei hayranları, yirmi metre 
altmış santimetre yüksekliğindeki şeffaf piramidin, Louvre’un gelecek bin yıla taşınmasına yardımcı olduğunu, eski 
yapıyla modern yöntemler arasında göz kamaştırıcı bir sinerji yarattığını söyleyerek yüceltiyorlardı.”
Cam piramidin onsekiz metre a� ağısında in� a edilmi�  altı bin be�  yüz metrekarelik lobisinin u� suz bucaksız bir 
mağarayı andırdığından bahsediyor Dan Brown kitabında. Meydandan cam piramit’e doğru yürümek, ana giri� e 
ula� mak ve spiral � eklindeki merdivenler ile lobiye ula� mak tanımlaması gü�  bir keyif veriyor doğrusu. Cam piramid 
ile ilgili yapılan tüm tar� � malara rağmen ben Louvre’un geleneksel dokusuna tamamen zıt bir tasarım yakla� ımı ile 
tasarlanmı�  cam piramidi � ok ba� arılı bulduğumu belirtmeliyim...

Kitapta Robert Langdon ve Yüzba� ı Fache ana giri� ten olayın ge� tiği Büyük Galeriye doğru ilerlerlerken, Louvre’un 
daha az bilinen –La Pyramide Inversee- tavandan a� ağı sarkıt gibi ters sarkan dev � atı a da göz attığında bahseder. 
Müzenin bu bölümü karanlık tünellerden ge� erek ula� ılan ve karanlığın ardında gözalıcı bir aydınlığın sizleri 
kar� ıladığı büyüleyici bir mekan... � ok etkileyici... Zaten bir solukta okuduğumuz o gerilimli hikayenin sonunda da 
tüm olaylar bu mekana ve La Pyramide Inversee’e bağlanıyor... Mekan ile ilgili kitaptaki son cümleler de ne kadar 
etkileyici olduğunun bir kanıtı

“Tünelin sonunda geniş bir odaya ulaşılmıştı. Tavandan sarkan ters piramid tam önünde duruyordu... nefes kesici 
bir V şeklindeki cam. Langdon gözleriyle aşağıya doğru daralan formu takip ederek, yerden iki metre yukarıda 
duran ucuna baktı. İşte onun tam altında, o minik yapı duruyordu. Minyatür bir piramit. Bu devasa tesiste, küçük 
boyutlarda inşa edilmiş tek yapı oydu. Minyatür yapı, sanki bir buzdağının tepesiymiş gibi, yerden yukarı doğru 
çıkıntı yapar... aşağıya gizli bir oda gibi saklanmış, piramit şeklindeki devasa bir mahzenin zirvesi...”
Farklı bir pencereden Da Vinci Şifresi ve hikayenin ba� kahramanlarından biri olan Louvre’u hep birlikte hatırladı  
bugün... Ba� ka bir hikaye ve mekan ile bulu� mak üzere....

Dan Brown
Dan Brown, Amherst Koleji ve Phillips Exeter Akademisi mezunu olan yazar, İlim ve Din gibi iki paradoks 
i� inde büyümesi, gizli hükümet kurulu� larına ve � ifre � özmeye olan merakı yüzünden, bunları eserlerinde 
kullandı. İlk romanı ‘’ Dijital Kale’’ yayınlandığı zaman, kitap listelerinde ilk sırayı aldı. Eserlerinde politik
ahlak, güvenlik, gizli teknoloji, bilim ve din odaklarınıda kullanarak, gerilim romanları yazdı. Kendini 
tamamen roman yazmaya adayan Brown, sanat tarih� isi ve ressam olan e� iyle ara� tırmalarına devam 
etmektedir.

Louvre ve cam piramid Louvre ve cam piramid
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Ters Lale
(Sayı 13, 15 Ağustos 2010) 

Provo-kitap yazın buğulu günlerinde bizlere, Yonca Hürol’un kaleminden mimarlık ve sanata açılan aşkın 
hülyalı penceresinden nostaljik ve felsefi bir bakışla sergilenen yorumlarını sunuyor: Yirminci yüzyıl 
ortalarından doktoralı aydın-kadın bir yazar; Safiye Erol, bizi bir aşk öyküsünden mimarlığın kucağına 
atıyor. İşte Dineyri Papazı ve Ters Lale. Beril Özmen Mayer

Konuk Yazar: Yonca Hürol

A� k ile yaratıcılık arasında hep bir ilgi kurulagelmi� ti . Kimisi yaratıcı insanların a� k dünyasının da zengin 
olduğunu dü� ünür. Kimisi de yaratıcılığın bir tür a� ktan kaynaklandığını... Bu ifadeler mimari yaratıcılık i� in 
de ge� erli kabul edilir. Alain Badiou’nun (2009) “Theory of the Subject” (Öznenin Teorisi) isimli kitabına 
kulak verecek olursak sanat, bilim ve a� k, birer devrim niteliğinde oldukları sürece, herhangi bir ki� iyi değil 
bir özneyi gerektirirle . Tabii burada kastedilen bilim, bu i� i meslek haline getirm �  ara� tırmacıdan ziyade, 
� ılgın ve hi�  durmaksızın bu i� i yapan daha farklı bir bilim adamının i� idir. İster a� ık, ister bilim adamı, 
isterse de sanat� ı olsun, özne daima bir yok olu�  ve yeniden doğu�  deneyimi ya� amı�  bir ki� idir. Benliği, 
kimliği, inan� ları yitirilm �  ve bu duruma sebep olan olay bu a� amadan sonra filiz verecek olan öznenin 
etik özünü olu� turmu� tur. Pek � ok sanat� ı ve dü� ünürün, özellikle � ocuklukları sırasında travmatik bir olaya 
� ahit olmu� lukları ya da öylesi bir olayı ya� amı� lıkları vardır. Georges Bataille ve ailesi Nazilerden ka� arken 
sakat olan babalarını geride bırakmak zorunda kalmı� lardır. Baruch Spinoza daha sekiz ya� ındayken 
‘bağlantısız dü� ünür’ diye nitelendirilen amcası Acosta’nın ya� adığı acılı dı� lanma ve hakaret süre� leri ile 
intiharına � ahit olmu�  ve ileride ‘bağlantısız dü� ünür’ olmaya karar vermi� ti . (Auerbach, 1911) Kendilerini 
tüm varlıkları ile benimsedikleri bu etik öze adar bu insanlar ve ha� a bu etik özü kendilerinin dahi önünde 
tutarlar. İ� te bu yüzdendir ki, toplumda yaygın olan kar� ılıklılığa dayalı etik (sana yapılmasını istemediğini 
sen de ba� kalarına yapma ilkesi ile ifade edilebilecek etik) bu insanlar i� in ge� erli değildir. Onlar i� in 
ba� kaları önde gelebilir. O yüzdendir ki bu insanlar yeni bir � ey yaratabilir ve ha� a devrim yapabilirler.

Safi e Erol’un 1940’lı yıllarda ge� en derin bir a� k hikayesini anlattığ “Dineyri Papazı” isimli romanında da 
ba�  kahramanlardan Gülgün ba� ından ge� en a� k faciasının sonunda ölüme yakın bir yokolu�  ya� ar, ama 
bu durumu a� mayı ba� arır. Öte yandan Sabahatti Ali’nin sipari�  üzerine yazmak zorunda kaldığı yine son 
derece nitelikli bir a� k romanı olan “Kürk Mantolu Madonna”nın kahramanları ise takılıp kalmı�  oldukları 
yine böylesine muazzam bir kifayetsizliği asla a� amazlar. Ya� anan bu süre� lerin psikolojik ve felsefi boyutları 
her iki romanda da olduk� a nitelikli ve herkes tarafından anla� ılabilir bir bi� imde anlatılm � tı . Ancak Alain 
Badio’dan farklı olarak “Dineyri Papazı”nda konuya idealist ve metafizik bir bakı�  a� ısı ile yakla� ıldığı son 
derece a� ıktı . Badiou’ya oranla Erol’da bütün bu süre� ler ba� kalarından ziyade kendi i� indir ve ki� inin kimliği 
her a� amada � e� itli bi� imlerde önemini korumaktadır. Oysa diyalektik materyalist yakla� ımı benimseyen 
Badiou’da her � ey ba� kaları i� indir ve özne kimliksizdir. Sabahatti Ali ise idealist ve metafizik bakı�  a� ısına 
ele� ti el yakla� makta ve sonu� ta okuyucunun o bir türlü sonu gelmeyen kifayetsizliği yadırgamasına sebep 
olmaktadır. Safi e Erol’un son derece ba� arılı bir dille kaleme aldığı bu a� k romanı hi�  beklenmedik bir 
bi� imde mimari bir tasvir ile biter. Biz henüz romanın erkek kahramanına ne olduğunu bile öğrenemeden, 
Gülgün yeni e� i ile Selimiye Camii’ni ziyaret eder. Yadırgarsınız önce, ne ilgisi var diye dü� ünürsünüz. Niye 
ba� ka bir sanat objesi değil de mimari diye de sorgularsınız. Ama sonra bakarsınız ki bütün bu tasvirler 
bu mimarinin arkasında bir kendi nefsini yenme ger� eğinin yattığın ifade etmeye ba� lar. Mimar Sinan 
kendini ters � izilmi�  bir lale ile ifade etmi� tir Selimiye’nin bir duvarında. Bir tür a� ktır söz konusu olan 
sanki ve mimarı yok etmi� ti . Selimiye’nin kendisi de o kadar sadedir ki, o da kendi nefsini yenmi�  insanları 
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ifade eder. Anla� ılan Erol’a göre de Badiou’ya göre de sanatsal mimarlık özneldir ve sanat� ı mimar kimliği 
mutlaka bir hi� le� me ile ili� kilidir.

Badiou tüm yokolu�  ve yeniden varolu�  (isterseniz ölmek ve yeniden doğmak ifadelerini de kullanabilirsiniz) 
süre� lerini teorik yönden a� ama a� ama tanımlar. Ha� a grafik modellerini � ıkarır ve kümeler teorisi 
bağlamında matemati sel formüllerini yazar. Ona göre deği� ime a� ık ki� inin ya� amında tekinsiz olan 
durumlara bir yönelme vardır. Tutucu ki� ilerde bu yönelim ya hi�  görülmez ya da � ok � abuk sona erer. Tekinsiz 
olana yönelim, benliğin kırılıp öznenin ortaya � ıkması ve sürekli deği� mesi (yetmi� inde bile deği� mesi) ile 
sonu� lanabileceği gibi, topyekün aklını kaybetme ile de sonu� lanabilir. Rasyonel dü� ünceden farklı ba� ka 
bir hukuku vardır bu i� lerin. A� kta dürüst olamazsınız örneğin. Duygular ya söylenmez, ya mecazi ifadeler 
kullanılır ve garip bir oyundur sürer gider. Sanki bı� ak sırtındadır insan. Sanat da biraz böyledir. Her zaman 
emeğinizin kar� ılığını alamayabilirsiniz. Kendini denek olarak kullanan bilim adamları da yine benzer bir 
hukukun ba� ka bir yansıması... Bir Sufi olan Safi e Erol’a göre de, bir devrimci olan Alain Badiou’ya göre 
de sanat ve mimarlık i� te böylesi bir benlik yitimi ile ili� kilidir. Benliğini yiti en sanat� ı kendisini (daha 
doğrusu etik özünü) ifade eder. Erol’a göre varılan yer toplumsal bir kimlikti . Badiou’ya göre ise diyalektik
dü� ünceden kaynaklanan bir kimliksizlik...

Erol da Badiou da sanatı duygularla ili� kilendirirler. Ancak Erol saf duygulardan yola � ıkarken Badiou zihni ve 
duyguları birarada i� eren arzudan yola � ıkar. Tabii mimarlık sözkonusu olduğunda bu gibi duygusal ya da arzuya 
yönelik yakla� ımların dı� ında kalan ve akla öncelik veren yakla� ımlar da vardır. Ama ister öyle olsun ister böyle 
bütün bu yakla� ımların pek � oğunda yolumuz hep bir sadelikten ve belli belirsiz bir nüktelilikten ge� er.

Kitap Künyesi
Dineyri Papazı. Safi e Erol, (2001 [1955]) İstanbul: Kubbealtı N � riyatı

Safi e Erol
(1902 - 1964). Almanya’da Lise ve üniversiteyi bitirip doktora eğitim alan Erol, İstanbul’a dönerek Millî 
Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde yazmaya ba� ladı. 1938’de Kadıköyü’nün Romanı, 1944’te Ülker Fırtınası,

Kaynak:Shirley-Novak-Prime-Time-159366 Safiye Erol (Kaynak: www.edebyahu.
com)
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1941’de Selma Lagerlöf’den Portugaliye İmparatori� esi ve 1945’de Friedrich de la Mo� e Fouqué’den 
Su Kızı isimli tercümeleri yayınlandı. 1951’de Kenan Rıfâî hakkında ü�  bölümlük felsefî inceleme yaptı.
1955’te Tercüman gazetesinde son romanı olan Dineyri Papazı ve1962 yılında Yeni İstanbul gazetesinde 
Asr-ı Saadet’i anlatan Çölde Biten Rahmet Ağacı günlük tefrika olarak yayınlanan yazar; � e� itli gazete ve 
dergilerde makaleler ve inceleme yazıları yazan değerli bir dü� ünürdür.

Kaynakça
(1) Ali, Sabahattin (2010 [1943]) ürk Mantolu Madonna. 38.baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
(2) Auerbach, Berthold (1911 [1836-1837]) Spinoza Ein Denkerleben. Stutt art; Berlin: Co� a.
(3) Badiou, Alain (2009 [1982]) Theory of the Subject. Trans. and with an introduction by Bruno Bosteels. New York: 
Continuum
(5)Erol, Safi e(2001 [1955]) Dineyri Papazı., İstanbul: Kubbealtı N � riyatı No:89
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Mekanın Poeti ası – Gaston Bachelard 
(Sayı 14, 05 Eylül 2010)

Başarılarına çokça tanık olduğumuz genç sanatçılardan Simge Uygur, Lefkoşa Türk Maarif Kolejinde 
eğitim alanında uğraşlarını sürdürürken, diğer yandan da kendine ait atölyesinde sanatsal çalışmalarını 
yürütmektedir. 1998 de İstanbul, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü mezunu olan 
Uygur, bize MekanPerest’in ‘mekanı’ ve konuta ilişkin kuramsal açılımlar sunacaktır. Beril Özmen Mayer

Konuk Yazar: Simge Uygur

Fransız fizi � i, � air, dü� ünür, bilgi kuramcısı Gaston Bachelard, Avrupa dü� üncesine pozitivi t bilimcilikle 
olan mücadelesi sonucunda bir� ok yeni kavram kazandırmı� tı . Gaston Bachelard, yalnızca epistemolojinin 
değil, aynı zamanda bilim tarihinin ve imgelem kuramının en önemli simalarındandır. Temelde i� erik 
bakımından � ok farklı iki alan gibi görünse de yine temelini buradan alarak geli� ti diği � iirsel dü� üncelerinde 
ise imgelem, mahremiyet ve i�  mekan kavramları üzerine yoğunla� mı� tı . İ� te bu dü� üncelerini yansıttığı
yazarın en önemli yapıtlarından biri olan kitabı “Mekanın Poeti ası” adlı kitabında evi ve insanın evle 
kurduğu ili� kiyi anlatan Gaston Bachelard, mekana ait imgeleri fenomenoloji, ruh � özüm ve ruh bilim 
ilkelerine dayanarak irdelerken bazı � iir ve öykülerdeki mekan imgelerini kendi varlığı i� inde ele alarak bir 
ruh-fenomenolojisi ve dü�  fenomenolojisi kuruyor.

Kitabın giri�  bölümünde yazar, “Dü� ünce yapısını bütünüyle bilim felsefesi üstüne kurmu� , � ağda�  bilimin 
hem etkin, hem geli� me halindeki us� uluk � izgisini elinden gediğince netlikle � izmeye � alı� mı�  bir fil zof, 
� iirsel imgelem sorunlarını incelemek istediğinde, o güne kadar edindiği bilgilerin tümünü unutmak, felsefi
ara� tırma alı� kanlıklarının tümünü bir yana bırakmak zorundadır.”  cümlesiyle kitaba ba� larken, bilimin 
nedensellikle ili� kisinin bir imgelem metafiziği kurarken benzer bir nedenselliğin ge� erliliğini yiti eceğini 
a� ık� a dile getirme tedir. Aynı bölümde yazarın, “Şiirsel imge, yeniliği ve etkinliği i� inde kendine özgü bir 
varlıktı , kendine özgü bir dinamizmdir. Bir tür dolaysız varlıkbilim alanına girer.” sözlerinden de anla� ılacağı 
üzere incelemek istediği konu � iirin varlıkbilimidir. İmgeyi insanın dü� ünme eyleminden önce gelen bir yere 
yerle� tirir en � iirin daha � ok bir ruh fenomenolojisi olduğunu ileri sürer. Şiirsel imgelem kuramı ile ilgili 
görü� lerini a� ıklamaya � alı� tığı giri�  bölümünde imgelerin öznelliğini ancak fenomenolojinin – yani bireyin 
bilincinde imgenin yola � ıkı� ını incelemenin – yardımıyla ba� arabileceğimizi vurgular.

Bachelard, Mekanın Poeti asında evin mahzenden ba� layıp tavan arasına kadar sürdürdüğü � iirsel ili� kiyi 
insan varlığının gizli bölmeleriyle ili� kilendirir. Bunu yaparken de ba� vuru kaynağı olarak edebiyat yapıtlarını 
kullanmı� tı . Onun i� in mekan olarak ev, bir barınaktan � ok, dü� leri, imgeleri barındıran bir � atıdı . Mekan 
ve � iir birbirlerinden bi� imsel ve yapısal anlamda ne kadar farklı görünseler de bu iki kavramın ortak paydası 
olan bazı özellikleri vardır. Ancak sezgisel olan yanımızla kavrayabileceğimiz bu ortaklık; ‘� iirsellik’, ‘imge’, 
‘metafor’ ve ‘dil’dir. Bachelard eve ait en gü� lü imgeleri edebiyat ve � iirde bulabileceğimizi savunur. Mekan 
ve � iir arasındaki ili� ki her ikisinde de varolan dü�  kurma ediminden kaynaklanır. İnsanın yalnız kaldığı ev, 
oda, tavan arası onun sürekli olarak dü� ler kurduğu mekanlardır ki birbiriyle ili� kisiz görünen mekan ve � iir 
kavramlarını birle� ti en ortak payda � iirsel imgelemin varlığıdır.
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“İçinde gerçek anlamda oturulan her mekan, ev kavramının özünü kendi içinde barındırır. Varlık, kendine 
en küçük bir barınak edindiğinde, imgelemin bu yönde nasıl çalışmaya başladığını incelememiz boyunca 
göreceğiz: İmgelemin, elle tutulamaz gölgelerden “duvarlar” ördüğünü, korunma sanrılarıyla kendini 
rahatlattığını – ya da tersine, kalın duvarların ardında korkudan tir tir titrediğini, en sağlam surlardan 
kuşkulandığını göreceğiz.” (s. 33)
Mekanın Poeti ası on bölümden olu� ur. ‘Mahzenden Tavan-arası’na Ev’ ve ‘Ev ve Evren’ adını ta� ıyan ilk 
iki bölümde evin poeti ası üzerinde durulur. Ev, dikey bir varlık olarak dü� ünülür. Bu dikeylik, mahzen ile 
tavan arasının birer kutup olu� turmasıyla ortaya � ıkar ve aynı zamanda insan ruhunun bir � özümleme 
aracı olarak kullanılır. Evin, mahzenden tavan arasına � iirsel olduğu kadar aynı zamanda korku dolu 
serüvenini, varlığımızın gizli bölmelerini anlatı . Ev, ge� mi� , bugün ve geleceğe, yarattığ imgelerle beden 
ve ruh kazandıran insan varlığının ilk evrenidir. Ev, insanın ya� amı boyunca ili� ki i� inde olduğu ve ona 
ya� anmı� lıklarla birlikte anlamlar yüklediği; dü� üncelerini, dü� lerini ve anılarını barındırdığı özel bir 
mekandır. Bu noktada evi varlık ile de özde� le� tirme te ve insanın i� erisinde bulunduğu ev ile kurduğu 
ili� ki kendi evreninin yaratılıp b timlenmesidi .

Bachelard’a göre ev imgesi, insanın öz varlığının topografyasına dönü� ür. Ev ile sezgisellik yüklü bu ili� ki 
yani mekan ile özne arasındaki ili� ki, ya� antı ve ya� anmı� lıklar bağlamı doğrultusunda yoğun bir � iirsellikle 
bütünle� ir. Dolayısı ile her evin bir � iiri vardır. Gaston Bachelard evi insan varlığının ilk evreni, ge� mi� in 
ti atrosu olan belleğimizin dekoru olarak tanımlarken evin ge� mi� , bugün ve geleceğe i� kin olarak yarattığ
dü� ler, dü� ünceler ve anılar yumağının bir bütünü olduğunu vurgulamak ister. İmgesel olana yönelik bu 
arayı� ını bizlere kanıtlamaya � alı� ırken de Baudelaire ve Rilke gibi � air ve yazarların metinlerinden faydalanır.

‘Çekmeceler, Dolaplar ve Kasalar’ ba� lığını ta� ıyan ü� üncü bölümde ise insanların sırlarını i� lerinde 
sakladıkları gizli bölmeler olan nesnelerin mekanına ge� iliyor. Bachelard bu bölümde, “dolap, � ekmece ve 
kasa” lara ili� kin giz imgelerinden � öyle söz etmektedir:

“Dolap ve dolap rafları, masa ve masa çekmeceleri, kasa ve kasanın çifte duvarı, gizli ruhsal yaşamın 
gerçek organlarıdır. Bu ‘nesneler’ ve bunlar ölçüsünde değerlendirilmiş bazı başka nesneler olmasaydı, iç 
yaşamımızda içtenlik örneklerinden yoksun kalırdık. Bunlar karmaşık nesnelerdir, nesne-özneler’dir. Bizim 
gibi, bizimle, bizim için içtenlikleri vardır.” (s.100).

‘Yuva’ ve ‘Kabuk’ ba� lığını ta� ıyan bölümlerde ise kaplumbağa kabuğu, deniz kabukları, salyangozlar ve 
ku�  yuvalarına ili� kin sığınma, barınma kavramlarından yola � ıkarak insanın yalnız kalma, barınma, sığınma 
ihti a� larını ve dü� lerini, ger� ekte imkansız olan fakat imgelem gücü ile olanaklı kılınabilecek bir alana 
ta� ıyarak okuyucuyu � a� ırtı or.

‘Kö� eler’i ele alan bölümde ise, dü� sel olmakla birlikte daha insansal kökleri olan i� tenlik izlenimlerinden 
yola � ıkar. Yani insanın i� inde sıkı� ıp büzü� mek istediği bir evdeki her kö� e insanın yalnızla� tığı, evreni 
yadsıdığı yerler olarak kar� ımıza � ıkar. Sığınakların en kısırı olan kö� ede ge� en zamanın ardından anımsanan 
sessizlik, dü� üncelerin sessizliğidir. Burada yalnızlık mekanı olarak kö� e irdelenirken, insanın belki de ruhsal 
a� ıdan en ilksel imgelerini, kendi varlığının kö� elerini de dü� ündürüyor bizlere... Bu sorgulama yapılırken 
de dü� ünür, yazar ve � airlerin metinlerinin izlerinden gidiliyor. “Leonardo Da Vinci, doğa kar� ısında esin 
bulmakta zorlanan ressamlara ka�  kez, eski bir duvarın � atlaklarına dü�  kurarak bakmalarını salık vermi� tir!
O eski duvarın üstünde, zamanın � izdiği � izgilerde, yeni bir kıtanın bi� iminin ortaya � ıktığını farketmemi�  
olan varmıdır aramızda? Şair bütün bunları bilir. Rastlantının, � izim ile dü�  kurmanın sınırında yarattığ
bu evrenlerin ne olduklarını kendine göre a� ıklamak i� in, gidip o evrenlerre yerle� ir. Çatlamı�  tavanın 
dünyasında oturmak i� in kendine bir kö� e bulur.” (s.162).

‘Minyatür’ ve ‘İçtenlikli Sonsuz Büyüklük’ bölümlerinde kü� üğün i� inde var olan büyüklüğün mantı sal 
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a� kınlığını, büyük olanla kü� ük olanın diyalektiğini bazı azınsal örnekleri inceleyerek ele alır.

‘Dı� arının ve içerinin Diyalek� � i’ ba� lığını ta� ıyan dokuzuncu bölümde i� erinin ve dı� arının, a� ık ve kapalı 
kavramlarının sonsuz ince ayrımlarla farklıla� tığını e � oğaldığını metafizik bak �  a� ısıyla ortaya koyuyor.

Son bölüm olan ‘Yuvarla� ın Fenomenolojisi’nde ise yazar, Varlık Yuvarlaktır önermesinden yola � ıkarak 
varlığımızı metafizik a� ıdan fil zof, ressam, � air ve masalcıların sunduğu belgelerden yararlanarak yeniden, 
daha derinden ve i� eriden ke� fedip gözlemlememizi sağlıyor.

Mekanın Poeti ası, dü� leri ve imgeleri barındıran i� tenlik mekanlarını derin ve sınırsız bir dü�  gücü ve 
özgünlük ile irdeleyen Bachelard’ın en önemli yapıtlarından birisi olarak bugün hala kaynak eser olma 
özelliğini ta� ımaktadır.

 

KİTAP KÜNYESİ: Bachelard, Gaston (1996). Mekanın 
Poetikası, Kesit Yayıncılık, Istanbul.
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“Gecekondu Gezegeni” ve Kent Yoksullu� una Dair” 
 (Sayı 15, 23 Ekim 2010)

Bu haftaki yazımız konut sorununun farklı bir aktörünü gündeme getiriyor. Çoğu kişi tarafından istatistik 
bilgisinden öte olmayan, hatta görünmez olan, ya da Şair’in deyimiyle ‘hiç yaşamamış gibi ölen’ kitlelerle 
ilgili. Kendi alanında çok çarpıcı bir yayın:Mike Davis’in “Gecekondu Gezegeni”. Bu kitabın tanıtımını 
arkadaşımız Yonca Hürol’un yorumlarıyla okuyacağız. Beril Özmen Mayer 

Konuk Yazar: Yonca Hürol

Herkes dünyanın kendi algı � emberi i� indeki gibi ya da en azından onun bir benzeri olduğunu dü� ünme 
eğilimindedir. Değil mi ki rahat ve güzel bir � evrede ya� ıyoruz. Değil mi ki medya kanalı ile pek � ok kötü 
haber alsak da, bunlar dünyaya ait dü� ünü� ümüzde köklü deği� iklikler yapacak bilgiler i� ermiyor. Ha� a 
dünyada artık pek � ok sorunun tamamen � özülmü�  olduğunu ve bundan sonra artık insanlık i� in yapacak 
pek de bir� ey olmadığını dahi dü� ünüyor olabiliriz.

Çoğumuz doğanın elden gitmekte olduğunun, kültür varlıklarının yok olmakta olduğunun, kadın haklarının 
gözetilmediğinin veya e� cinsel/lezbiyen haklarının korunması gerektiğinin farkında olabiliriz. Ancak bir 
fikir sahibi olsak bile, pek � oğumuz dünya üzerindeki insan yoksulluğunun hangi mertebede seyretmekte 
olduğunu ve hangi boyutlara vardığını pek de dü� leyemeyiz. İ� te Mike Davis’in “Gecekondu Gezegeni” 
isimli kitabı insan yoksulluğunun günümüzde nasıl bir mecrada seyrettiğin anlamak i� in okunması gereken 

ideal bir kitap. Davis, yoğun ampirik ara� tırmalar üzerine dayandırdığı bu kitabında tüm dünyadaki kent 
yoksulluğunu � ok kapsamlı bir bi� imde inceliyor. Ancak önceden uyarmam lazım ki, okurken nerede ise her 
cümle insanın üzerinde bir darbe tesiri yapıyor. Ve tabii, kitap hakkında daha fazla fikir vermek amacı ile 
ben burada sadece birka�  konuya ve sınırlı bir bi� imde değinebileceğim.

Kent yoksulları � e� itli mekanlarda ya� ıyorlar. Kent merkezinde, � eperlerde, sokaklarda... Pek � ok yoksul 
gecekondularda ya� ıyor. Gecekondu nüfusu Eti opya’da kent nüfusunun % 99,4’ünü, Türkiye’de % 42,6’sını 
olu� turuyor. Ama gecekondu dünyası artık 1970’lerde olduğu gibi bir umut dünyası değil. 1980’lerden beri 
gecekonduculuğun özelle� tirilmesinden söz ediliyor. Gecekondu sahibi olmak � ok tatlı para geti en yeni 
bir piyasa haline gelmi� . Çoğu yoksulun ge� im kaynağı olan kayıt dı� ı sektör de, gizli komisyonlar, rü� vetler, 

Kaynak: httpwww.unmalawi.orgnkhani_
zathuagenciesunhabitat

Kaynak: httpwww.randstad.comthe-
world-of-workindian-slum-dwellers-
offered-employment-hopec=4415
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sadakat bağları, ve etnik dı� lamalardan olu� an yarı feodal bir alan. Kayıt dı� ı iş iler dünya nüfusunun be� te 
ikisini olu� turuyor. Bu oran Orta Amerika’da % 60 ila 75, Kara� i’ % 75. Uluslararası mülteciler ile ülke i� inde 
� e� itli sebeplerle yerlerinden edilen insanlar, � oğu zaman büyük müteahhitlere, politi acılara, kira ve emlak 
patronlarına ve askeri cuntalara ait olan gecekondularda ya� ayıp kayıt dı� ı sektörde i�  bulabilmek i� in etnik 
milisler ve sokak � etelerine üye oluyorlar. Se� im zamanı geldiğinde sanal bir demokrasiden daha fazlasına 
ula� mayı beklememek gerekir böylesi ko� ullarda. Hayat mevap meselesidir yoksullar i� in kullanılacak oylar... 
Öyle yerler vardır ki, kumar ve bahis tek ge� im kaynağıdır. Ge� im kaynaklarının rasyonalitesini yiti diği 
bu durumlarda büyücülük de yaygınla� maktadır, � ünkü paranın nereden gelebileceği bile belli değildir. 
Organlarını, ha� a � ocuklarını satarlar insanlar... Uğursuz olduğuna inandıkları � ocuklarını atarlar sokağa...

Ya� am ko� ulları inanılmayacak kadar kötüdür genellikle. Kalküta’da bir odaya 13,4 ki� i dü� üyormu�  mesela. 
Ve de üstüne üstlük bu odaların metrekaresi en lüks konutlardan daha pahalıya kiraya veriliyormu� . Su 
özel satıcıla dan satın alınıyormu�  ve kentin herhangi bir yerinden daha pahalıymı� . Binlerce insana � ok az 
sayıda tuvalet dü� üyormu� . Mesela 102.000 ki� iye 19 adet tuvalet gibi... Kiralık tuvaletlerse � ok pahalıymı� . 
İ�  yerine ula� ım ü�  saat sürebiliyormu�  ve insanlar gelirlerinin büyük bir kısmını ula� ıma veriyorlarmı� . 
Hi�  benzin bulunmayan ve be�  ila altı milyon nüfusu olan � ehirlerin varlığından söz ediyor Mike Davis. 
Üstüne üstlük bu ko� ullardan en büyük payı alan yoksul ülkeler bor�  taksidi ödemekten, yaygın olan 
salgın hastalıklarla mücadele veremiyorlarmı� . Lovly Josaphat, Port-au-Prince’deki Cite-Soleil gecekondu 
bölgesindeki ya� am ko� ullarını � öyle ifade ediyor:

“Yağmur yağdığında Cite’nin benim ya� adığım kısmı sular altında kalır ve evimi su basar. Zeminde su eksik 
olmaz, ye� il, pis kokulu bir sudur bu ve ortada yol falan yoktur. Sivrisineklere yem oluruz. Dört ya� ındaki 
oğlumda bron� it, sıtma, ha� a � imdilerde ti o var... Doktor ona kaynamı�  su i� irin, yağlı yemek yedirmeyin, 
suyun i� inde yürümesine izin vermeyin dedi. Ama su her yerde; suya basmadan evden dı� arı � ıkması 
imkansız. Doktor � ocuğuma bakmazsam onu kaybedebileceğimi söyledi.”(Bell, 2001)

Bu gibi konutlar, eğer kiracılarından kurtulmak maksadı ile sahipleri tarafından yakılmazlarsa, deprem, 
sel, yer kayması gibi � e� itli afetlere kolaylıkla hedef oluyorlar. Zaten � ok tehlikeli yerlere yapılmı� lar: Dere 
kenarları, � öplükler, heyelan bölgeleri vs. Eğer hi� bir � ey olmazsa, � e� itli sebeplerle ve genellikle de kenti
güzelle� tirmek adına, sık sık kentin bu gibi mahallelerden temizlenmesi gerekiyor. Orta sınıfların hararetli 
desteği ile gecekondular yıkılabiliyor. Ama yine de bu gibi evler dünyanın pek � ok yerinde kerpi� , tahta, saz, 
kü� ük teneke par� aları, kontrplak, asbest, � amur gibi malzemelerle ve derme � atma bir � ekilde yeniden ve 
yeniden yapılıyorlar.

Pek � ok ü� üncü dünya ülkesinde gayri safi yur� � i hasıla ile birlikte yoksulluk da artı or, � ünkü uygulanan 
politi alar yoksullara ula� amıyor. Örneğin Meksika’da 1992’de % 16 olan yoksulluk oranı 1999’da % 28’e 
varıyor. Özelle� tirmele , kamusal programların ortadan kalkması, kalkınma stratejilerinin terki, ithalat 
denetiminin kesilmesi, devalüasyon, devletin gerilemesi, egemenlik gücünün hükümetin daha a� ağı 
kadrolarına ve uluslararası yardım kurulu� larıyla ili� kili sivil toplum kurulu� larına devri ve vergi oranlarının 
dü� ürülmesini yoksulluğu artı an faktörler arasında sayıyor Mike Davis.

Davis, bütün bunlara bir de “korku mimarisi”nin e� lik ettiğin söylüyor. Yoksul olmayanlar savunmada... 
Davis, Berner’den (1997) a� ağıdaki alıntıyı apıyor:

“Demir kapılardan, yol barikatları ve kontrol noktalarından olu� an kapsamlı bir sistem bölgenin sınırlarını 
� izer ve onu, en azından geceleri, � ehrin diğer kısımlarından ayırır. Bu bölgenin zengin sakinlerinin en büyük 
endi� esi, hayatlarına, kendilerinden birine ve mülklerine bir zarar geleceği endi� esidir. Evler, üzeri kırık 
camlarla, dikenli tellerle kaplı yüksek duvarlarla � evrilerek ve her penceresine kalın demir parmaklıklar 
takılarak tam anlamı ile kaleye dönü� türülmü� tür.”
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Ama yine Davis’e göre, bütün bu sınırlar, yoksulluğun herkes i� in olu� turduğu sağlık tehdidini giderememekte 
ve aciz kalmaktadırlar.

Kaynakça
(1) Bell, B., (2001) Walking on Fire: Haitian omen’s Stories of Survival and Resistance. Ithaca.
(2) Berner, E., (1997)Defending a Place in the City: Localiti s and the Struggle for Urban Land in Metro Manila. Quezon 
City.
(3) Davis, M., (2007) Gecekondu Gezegeni. (Planet of Slums) Çev: G.Koca. İstanbul: Metis ayınları.

Mike Davis Hakkında
1946 doğumlu Amerikalı yazar, kent kuramcısı, tarih� i ve aktivi t. Yüksek öğrenim görürken bir yandan da 
kasaplık ve kamyon � öförlüğü gibi i� lerde � alı� an Davis, Demokratik Toplum Yanlısı Öğrenciler derneğine 
üye olarak ba� ladığı aktivizmini hayatı boyunca sürdürmü� tür. 1960’larda kısa bir süre Reed College’de 
öğrenim görmü�  olmasına rağmen asıl akademik kariyeri 1970’lerin ba� larında lisans ve lisansüstü 
öğrenim gördüğü California Üniversitesi’nde ba� lamı� tı . Halen aynı üniversitenin Tarih bölümünde ders 
vermektedir. Kendisini enternasyonalist bir sosyalist ve “Marksist-� evreci” olarak tanımlayan Davis ünlü 
New Left Review dergisinin editör ve yazarlarından biridir. Ayrıca Amerika’daki The Nation ve Britanya’daki 
New Statesman dergilerinde güncel siyasi sorunlarla ilgili yazmaktadır.
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Mimarlık ve Kadın Kimli� i 
 (Sayı 16, 21 Kasım 2010) 

Kadın deyince her alanda başarılarını gözlemlediğimiz meslek erbabı işte mimarlık alanında da saçını süpürge 
değil, kalemini tasarım aracı olarak kullanagelmiştir. Tüm dezavantaj ve handikaplara rağmen, kendisine 
inanılmaz bir yer edinmiş bu kahraman mimar kadınların 76 yıllık bir zaman aralığında Türkiye serüvenini Nuray 
Togay’ın editörlüğüyle Boyut Matbaacılık tarafından İstanbul’da 2002 yılında basılan ‘Mimarlık ve Kadın Kimliği’ 
adlı eserden özetle konuk yazarımız DAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hıfsiye Pulhan aktaracak bizlere.  
Beril Özmen Mayer

Konuk Yazar: Hıfsiye Pulhan

Çağda�  Mimarlık Sorunları Dizisi kapsamında, Boyut Yayın grubu tarafından yayınlanan “Mimarlık ve Kadın Kimliği” 
adlı kitap, Türkiye’deki kadın mimar olgusu üzerine odaklananan öncü bir � alı� ma. Her ne kadar da, genel ve geni�  
kapsamlı bir ad ta� ısa da, kitapta, ilk Türk kadın mimarları ve onların, ancak 1930’larda ba� layabilen zorlu meslek 
serüvenleri, Batı dünyasındaki benzer deneyimlerle de ili� kilendirilerek, anlatılma tadır. Bu bağlamda, Türkiye’de, 
cumhuriyetin ilan edilmesinden günümüze kadar ge� en süre� te, Türk kadın mimar kariyerinin olu� umu ve 
geli� imi, kadın mimarın mesleğe katılımı ve bu süre� te ya� adığı avantajlar ile a� mazları ara� tırılıp yorumlanmı� tı . 

Özellikle, modern Türkiye’nin in� aasında rol alan Türk kadın mimarların anlatıldığı kitapta, okuyucular aynı 
zamanda, dönemin sosyo-politik ve kültürel ortamına ve özellikle Erken Cumhuriyet dönemine ait Türk Mimarlık 
tarihine ve eğitim kurumlarına dair bilgileri de bulmaları mümkündür. Türkiye’de mimarlık mesleğinin geli� iminde 
kilometreta� ı olan günümüzün � ağda�  mimarlık eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, 
Arkitekt dergisinin ilk sayılarının i� eriklerine kadar bir� ok tarihi bilgiye bu � alı� mada ula� ılabilmesi, kitabın özelde 
kadın ve genelde mimarlık mesleğinin geli� imi üzerine hem erkek hem de kadın mimar tarihine e� itlik� i bir 
yakla� ımla bakma fı satı ermektedir.

Bu kitap, kadın mimarlar üzerine yapılan � alı� maların iki temel ger� eğini de ortaya koymaktadır. İlk olarak kitap, 
Türkiye kapsamı gözönünde bulundurulduğunda, konunun henüz � ok az irdelendiğini ve bu konuda yapılabilecek 
daha bir� ok kapsamlı � alı� manın olabileceğini göstermektedir. Öte yandan, okul kayıtları, meslek odası dergileri 
ve benzeri türdeki tarihi, görsel ve yazılı dökümanların kaynak olarak kullanıldığı bu kitap, ba� ka ara� tırmacıla  
tarafından farklı sayısal analizler ve yorumlar i� in kullanılabilecek nitelikte belgesel bir dökümü de ortaya 
koymaktadır. 

Mimarlık alanında � ıkan yayınlara deği� ik a� ılardan farklı bir soluk geti en bu kitap, ara� tırmacı yazar grubu 
a� ısından da ilgi � ekicidir. Modern Türkiye’nin ilk Türk kadın mimarları ve onların zorlu meslek serüvenlerini 
anlatan bu kitaptaki bölümlerin tamamı, günümüzün ba� arılı kadın mimar ve akademisyenleri tarafında  
kollektif bir ürün elde etme yakla� ımı � er� evesinde � alı� ılmı� tı . Çalı� mada yer alan toplam be�  makale, sırası ile 
Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölüm Ba� kanlığını da yapmı�  olan Prof. Dr. Neslihan Türkün Dostoğlu, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü nde Bölüm Ba� kanlığı yapmı�  ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ziyaret� i 
öğretim ü eliğinde bulunmu�  Do� . Dr. Özlem Erdoğdu Erkarslan, Yıldız Teknik Üniversitesi
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Mimarlık Bölümü Ara� tırma Görevlisi Yekta Özgüven ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü öğretim ü esi Do� . Dr. Serap Kayasü tarafından yrı ayrı yazılıp biraraya getirilm � lerdir. 

Neslihan Türkün Dostoğlu tarafından yazılan “Mimarlıkta Kadının Rolü: Dünyaya ve Türkiye’ye Genel Bir Bakı� ” 
ba� lığını ta� ıyan ilk makalede, Türk kadın mimar kariyerinin olu� umu, diğer geli� mi�  ülkelerdeki ilerlemelerle 
bağlantılı olarak irdelenmi� ti . Mimarlıkta kadının rolü üzerine yorumlar ile ba� layan bölümde, Batı Mimarlığı’nda, 
19 yüzyıl sonlarına kadar kadına önemsiz roller verildiği ve bu dönemde daha � ok i�  mekan tasarımından sorumlu 
olduğu belgelenirken bu sorunların, 21 yüzyılın ba� larında da deği� ik boyutlarda devam ettiğ belirtilm � ti . 
Öte yandan, cumhuriyet Türkiye’sinde, mimarlık kültürünü ü�  ayrı dönemde (1923-1950, 1950-1980 ve 1980 
sonrası) yorumlayan Dostoğlu, özellikle cumhuriyetin ilanından 1950’lere kadar süren dönemde kadın mimarın 
konumunda, ataerkil, dini yapıdan laik bir yapıya ge� i� in etkilerini belirtmektedir. Özellikle, Atatürk’ün Türkiye’deki 
modernle� me projesinde kadınlara verdiği önem dolayısı ile daha � ok “erkek mesleği” olarak bilinen mimarlığa 
kadınların ilgisinin, cumhuriyet döneminde ba� ladığı ve Leman Tomsu ile Münevver Belen ilk Türk kadın mimarlar 
olarak 1934 senesinde mezun oldukları belirtilm � ti . Bu dönemde, Avrupa’da bazı ülkelerde bile görülmeyen 
� ağda� la� ma yolunda atılan adımların, ülkede bazı paradoksların olu� masına neden olduğu da bazı istati tik  
değerler verilerek yorumlanmı� tı .    

Özlem Erdoğdu Erkarslan’ın “Modern Türkiye’nin İn� aasında Kadın Mimarlar” adlı makalesi ise, kadın mimarın 
gündeme geli� ini Erken Cumhuriyet’in kadının toplumsal cinsiyetini modernle� tirm ye yönelik politi aları 
bağlamında yorumluyor. Çalı� manın ba� ında, tarih yazımının gü� lüklerinden ve kadın ile erkek arasındaki ili� kilerin 
tek taraflı olarak ele alındığından bahseden yazar, kadın tarih� iliğinin 1980’li yıllardan itiba en yeni yakla� ımlar 
� er� evesinde ele alındığından bahsetmektedir. Batı modernle� mesinde, kadınlara ve kadın mimarlara farklı 
kaynaklar kullanarak değinen yazar, kadınların � evreyi � ekillendirmede aldıkları rolleri günlük ya� amın i� erisinden 
deği� ik örneklerle göstermektedir. Kadınların, Avrupa ve Amerika’daki mimarlık okullarına � artsız kabulünün ise 
ancak 1930’lu yıllardan itiba en olabildiğini belirtmesi de, insanlık tarihi a� ısından bir ba� ka acı ger� eği ortaya 
koymaktadır.  

Yine, Özlem Erdoğdu Erkarslan tarafından hazırlanan “Yarı� malarda Gündeme Geldiği Bi� imiyle Türk Kadını 
Mimarların Etkinlikleri (1938-1969): Bir Kronolojik Döküm” adlı � alı� mada, Türkiye’de mesleğe katılım i� in temel 
fı satı ol � turan yarı� malardaki kadın katkısını belgeliyor. 

Yekta Özgüven “Türkiye’de Kadın Mimarlar (1934-1960)” adlı makalesinde, � oğunluğu kendisi tarafında  
ger� ekle� tirilen, sözlü tarih � alı� maları � er� evesinde, ilk ku� aktan otuzdan fazla kadın mimarla yapılan 
görü� melerden elde edilen verileri sosyal tarihe de katkı koyacak � ekilde yorumluyor. Daha � ok niceliksel 
buluntuların yorumlandığı bu � alı� mada, ilk kadın mimarların, ailevi kökenleri, mesleğe ba� lama güdülerinin 
ardında yatan nedenleri, mesleğe atılma a� amasındaki ki� isel mesleki bilin�  seviyeleri, mesleki yönelimleri ve 
kariyerlerindeki kadın kimliğinin olu� turduğu a� mazlar ve avantajları sorgulanıp yorumlanıyor.  

Serap Kayasü, “Kadın ve Mekan Etkile� imi” adlı makalesi ise, kitabın “gender-cinsiyet” sorunsalını kariyer 
olu� turma a� ısından değil, ürün niteliği a� ısından irdeleyen farklı bir makale olmu� . 

Çalı� manın genelinde ortaya � ıkan sonu� , kadın mimarların, mimarlık okullarından mezun olmakta gösterdikleri 
ba� arının, mesleğin uygulamasında o denli parlak olamayı� ı � eklinde ortaya � ıkmaktadır. Okulların kapıları, yetmi�  
yılı a� kın bir süredir Türk kadınlarına, a� ık olmasına kar� ın, hala daha, � oğunlukla erkekler i� in tanımlanmı�  bir 
meslek dalında, kadın mimara yer a� mak, o kadar kolay olamamı� tı . 

Not
Bu yazı, 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Ara� tırmaları Merkezi’nin bir yayın organı olan Kadın Dergisi’nde 
yayınlanan kitap yorumunun geni� letilm �  halidir.
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Mozaikteki Doluluklar-Bo� luklardan Tümdengelim: 
Manzaradan Parçalar

(Sayı 17, 12 Aralık 2010) 

Mekanperest’e ba� larken Orhan Pamuk’la ba� lamı� tım  � imdi yine onun son kitabı ile sona doğru yakla� mak 
isti orum Provo-Kitap’a... Hep dü� ündüğüm bir konu vardı, hem sana� a hem haya� a. Tüm resmin ortaya 
serilmesi, konunun tüm detaylarıyla ortaya konulması, bir projenin bitmesi, ya da bir olayın sonlandırılması. 
Aslında � ok zordu bir konuyu her� eyiyle yazabilmek, � izebilmek, biti ebilmek. Haya� a öyle değil miydi; 
ya� arken ne ya� adığını tüm boyutlarıyla kavrayabilmek, artılarını eksilerini duyumsayabilmek? Belki ba� kaları 
i� in � abuk biti ebilen � eyler benim i� in asla bitmeyecek ve par� alardan olu� an, ucu a� ık, yorumlanabilen ve 
deği� ken konular olmamı�  mıydı? Ge� en yıl Milano’daki ya� antımda  Mimarlık ve Planlama bölümünün en ilgin�  
ki� iliklerinden Cecilia ile Politeknik koridorlarında ayaküstü sohbetlerin farklı konularından biri olan ‘Mutluluk 
nedir?’i tar� � ırken bile aynı hayat görü� ü ile ‘kü� ük par� alardan olu� turduğum mini mutluluklardan dem vurup 
onları bir mozaik panosunda birle� ti diğimi ve bo�  kalan yerlerini bulabilmeye; büyük ve bitmi�  bir � aheserden 
daha ilgin�  bo� luklar ve ho� luklar yakaladığımı ve hayatın nasıl bir bilmeceye dönü� tüğünü ve ha� a da bunun 
beni daha da heyecanlı, arayı� lı ve ya� ar kıldığını anlatır en hem kendimi hem de onu da bir o kadar � a� ırtmı� tım

Yurda dönerken havalimanında yine ge� erken bir kitap alıverme eylemimde de Pamuk’un son kitabı 
ba� lığıyla beni gafil avlamı� tı: Manzaradan Par� alar. Kitabı aldım, okumaya koyuldum. Bu kitabı yazan ki� i 
nasıl benim his ve dü� üncelerime bu kadar tercüman olabilirdi? Kahvaltıdan sonra e� ime sitemkar bir ifade 
ile sordum: ‘İnanmıyorum, biliyor musun okuduğum kitabın yazarı sanki benim dü� üncelerimi yazıyor, ve 
sen benim dile geti diğim bir sürü yorumu bu yazar kadar anlamıyorsun?’

Belki de ben o kadar kendi hayal dünyamda ya� ıyorum ki, ya� adığım mekanları gören, orda bulunan ba� ka 
birisinin de olayları benim gibi algılıyor olması yanılgısıyla yazılanları okuyor ve yazarla özde� le� iyorum. Ve 
öyle bir hisse kapılıyorum ki aslında bu yazıyı ben yazsaydım da böyle yazarmı� ım gibi hissediyorum. İ� te 
yazar.. İ� te bu yazarlık becerisi. Bu sanrıları bana tek ya� atan insan sadece Pamuk değil ba� ka yazarlar da 
var, ama bir elin parmaklarını ge� meyecek kadar benim i� in.

Se� tiğimiz kitap bu sefer roman değil, adı üstünde farklı durumlar anlatan � e� itli ya� am par� alarından 
olu� uyor. Ben de bir zamanlar bu mekanların Orhan’la payla� tığım ve aynı onlu yıllarda doğduğum benzer 
bir ya�  grubunda olduğum i� in yazılarında ge� enlerle bir tür kö� e kapmaca oynuyorum.. Çok nostaljik ve 
eğlenceli benim i� in.. Örneğin, hikayelerden bir tanesi ‘Amerikalılarla ilk kar� ıla� malarım’, hemen Ankara’da 
ge� en bir ilkokul yılımı geri geti di. Ge� enlerde  bir toplantı nedeniyle yolumun dü� tüğü Ankara’daki 
Kennedy caddesindeki yoku�  üzerinde konu� lanan yanyana ü�  apartmandan ortadakindeki aile ya� amımız 
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ve kar� ı sırada oturan Amerikalıların � ocuklarla oyunlarımız ve öğrendiğim ilk İngilizce cümleler.. Çok ho�  � ocukluk 
anıları ve oyunlar, özellikle ‘kukalı saklanba� ’ ve dalya..

Ba� ka bir iki hikaye de bu yaz 1895 den beri iki yılda bir tekrarlanan me� hur sanat festi ali ‘Bienali’ dolayısıyla 
ziyaret ettiği Venedik’te ge� iyor: Venedik’te kaybolmak’ ve ‘Ben de Venedik Bienali’ndeydim’. Bir Venedik klasiği 
olan � ehrin � ıkmaz sokak ve kanal kombinasyonu ile � ehirde nasıl kaybolunduğunu öylesine ho�  anlatı or ki yazar, 
yine oraya gidip kaybolasınız geliyor. Bu dediklerini bu yaz bire-bir ya� adığım i� in yine hikayeleri ben yazmı� ım gibi 
heyecanlanıyorum.

‘Kütüphanemden A� k ve Nefret: Bazı Kitaplarımdan Nasıl Kurtuldum?’ adlı hikayede de müthi�  ilgin�  doğrusu. Yine 
tüm kitapseveri derinden ilgilendirebilecek bir söylem getiri or. Doğal ki katılmadığınız bir sürü nokta olacaktır bu 
hikayede. Kitaplarla aramızdaki ili� kinin ortaya serilmesi ve bağımlılıklarımızın � özümleni� i bu temizlik hareketin  
haklı nedenler hazırlıyor. Son yıllarda benim de akademisyenlik gereği topladığım onca dökümen, klasör, fotokopi 
ve kitaplar nedeniyle onların artık evimde ve ofisimde bağımsız cumhuriyetler yaratacak kadar baskın olmaya 
ba� lamaları ki, zaman zaman bir yangının � ıkmasının -mazo-sado� i� t bir dü�  olarak- beni sevindireceğini dü� ünür 
onlardan kurtulup, ‘bir de� er sayfası kadar temiz’ ve ‘ku� lar gibi özgür’ olarak tekrar hayata ba� layabilme 
dü� üncelerimle yine � ok örtü� üyor. Pamuk’un Alman Kitap� ılar Biriği tarafından verilen ‘Barı�  Ödülü’nü aldığı 
‘2008 Frankfurt Kitap Fuarı A� ılı�  Konu� ması’ adlı metin de bir zamanların Türkiyesi ve diğer ‘kitap-az-okuyan’ 
ve ‘yazarsevmez’ ülkelerde olan-bitenin yorumlaması a� ısından insanı dü� ündüren bir yazı. Ve hele generaller 
zamanında kitapseverlerin ba� ına gelen yarı ger� ek yarı söylence olan hikayeleri birebir ya� adıktan sonra.

Biraz da New York’tan bahsetmek lazım kitapta, � ünkü NY’de bir İstanbul tadından hep sözedilir ya. Doğma-büyüme 
ger� ek İstanbullu olan yazarın NY yorumları bu anlamda ge� miyor, ama belki daha sonraki bir a� amada İstanbul’un 
gelebileceği konumu da gösterebileceği gibi bir izlenime kapılıyorum eski bir İstanbullu olarak. Beni ‘Meridyenim 
İstanbul’ özdeyi� imden alarak ‘Dünyanın Merkezi’ olarak tanımlanan bu � ehirdeki Postmodern ya da ‘Modern 
Ötesi’ ya� am sahnelerine u� uran bir samanyıldızı oluyor bu betiml meler. İ� ine taze börek kokusu spreylenmi�  
fırınla dan � ıkan kokusuz � öreklerden; tuğla ya da sanatsal resim veya reklamlarla boyalı sağır bina duvarlarından; 
karma-karı� ık stilli ‘ikon’ binalardan, yüzünü kadın-erkek-tümden gerdiren ‘Holy’-Wood’dan, ‘ekolojik’ � özüme 
atıf yapan ama plastik ye� illerle bezenmi�  bina cepheleri, i�  mekanlar ve kentsel plazalardan; acımasızca ortaya 
konulan ‘sigara i� en’ ve ‘sigara i� meyen’ taraflar ya da sınıfların olu� masından; insanların da süpermarket rafların  
yanyana dizilmi�  farklıla� an markalar olu� turdukları ve metala� tıklarından bahsediliyor. İnsanlığın dönü� tüğü bu 
son halinin felesefedeki ‘öz’=‘görüntü’ özde� liğine aykırılığını vurgulayan bir ‘Pazarlama Cenneti olarak tanımı 
doğrusu izlediğimiz onca Amerikan filminden sonra bizi � a� ırtmamakla birlikte tamamen ger� ek- ötesi ba� ka bir 
evrenin de haberciliğini yapmakta, sanal dünyanın ger� ekte de olu� tuğunu haberini vermektedir.

‘Dünya Ba� kentinden Manzaralar’ bu anlamda bir zamanların Me� hur dizilerinden ‘Sex and the City’ televizyon 
dizisindeki bayan yazarın anlamaya � alı� tığı ama anlayıp da anlatamadığı diğer � eyleri de gözümüzün önüne 
sürüyor. Belki de bunları görebilmek i� in dünyanın uzak bir ülkesinden ve İstanbul gibi bir � ehirden gelmi�  olmak bu 
tahlilleri yapabilmek a� ısından Pamuk’u avantajlı kılıyor.

Kitaptaki yazılar farklı konular ba� lığında toplanmı� lar; kitap-edebiyat, sanat, hayat, İstanbul, siyaset ve diğer 
vatanda� lık meseleleri. Tüm kitabı hemen biti ebilirseniz de ya da ba� ucu kitabı yapıp, aman bitmesin dediğiniz bir 
entellektüel arkada�  olarak saklayabilirsiniz. Ger� ekten 22 ya� ından itiba en 36 yıldır yazan ve ya� amını bu eylemle 
ge� iregelen yazarın i� inden ge� enleri tüm zayıflık e korkularıyla a� tığı bu ki ap par� alı bir özge� mi�  denemesi.

Pamuk ya da Orhan her hikayesinde insanı derinlemesine dü� ünceye, hayale, tahlile sürükleyen a� ık-u� lu yazıları 
ile her par� anın tekrar tekrar okunası tümden- gelebilecek bir anlayı� a doğru sizi hazırlıyor. Bundan sonrası size 
kalmı� , i� i ne kadar anlar, yorumlar, � e� itler, ilerleti seniz.. Mozaikteki bo� luklar bizler i� in...

• Kitap Künyesi: ORHAN PAMUK, Manzaradan Par� alar, 2.Baskı Eylül 2010, İstanbul (1.Baskı Eylül 2010, İstanbul)İle� � im 
yayınları, Çağda�  Türk� e Edebiyat Dizisi- 209, 564 sayfa.
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Kent, Mimarlık ve Tasarım Çocuk Ya� tan Ö� renilebilir! 
Beril Özmen Mayer

(Sayı 18, 26 Aralık 2010)

Konuk Yazar: � ebnem Önal Ho� kara

Ge� tiğimiz aylarda � ocuklarıma kitap almak i� in büyük bir kitapevinde dola� ırken elime ge� en bir kitap 
oldu: Mekan O ne Mekan?

Genelde i� inde, kent, mekan, tasarım, mimarlık sözcükleri ge� en kitapları mutlaka almaya � alı� ırım. İlk 
anda ba� lığı bana � ok garip gelen bu kitabı elime alıp incelediğimde, kitabın bir

Can Sanat Yayınlarına ait Can Çocuk kitabı olduğunu ve bir sanat eğitmeni olan Leyla Sakpınar tarafından
hazırlandığını gördüm.

Bu sayfada kitabı doğrudan anlatmak yerine, doğrudan kitabın bir ka�  sayfasını sizlerle payla� manın daha 
etkili olacağını dü� ündüm.

Sayfamızdaki resimlerden de takip edebileceğiniz gibi kitap, � ocukların anlayacağı bir dilde kentler, 
mimarlık, tasarım, farklı bina tipleri, in� aat teknikleri, mimarlar, � evre, mekan gibi geni�  bir yelpazede 
konuları görsellerle, eğlenceli ve eğitici bir b � imde anlatmaya � alı� ıyor.

Bu anlamda � ok � arpıcı... Kitabı bulup almanızı tavsiye ederim. Özellikle � ocuklara kent, � evre, mimarlık, 
tasarım bilincini kü� ük ya� tan verebilmek adına bu kitap edinilmeli... Hem büyükler hem de kü� ükler 
tarafından
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İkuynen Taystelu/ Sonsuzmücadele– Beyaz Zambaklar 
Ülkesinden’in Dü� ündürdükleri
Beril Özmen Mayer

(Sayı 19, 23 Ocak 2011)

İki dillilik ve özerklik tar� � malarının gündemde olduğu bugünlerde bu � ok ilgin�  kitabı okumamın bir 
tesadüf olmadığını dü� ünüyorum. Kitap 1900’ların ba� ında Bol� eviklere kar� ı duran din adamı Grigoriy 
Spiridonovi�  Petrov tarafından Finlandiya’da ya� anan ‘kültürel uyanı� ’ ve ‘ya� am mimarlığı’ndan söz ediyor. 
Bu tarihi mücedeleyi sizlere aktarırken, aynı zamanda hastalığını derinden hissettiği ve � u anda Helsinki’de 
hasta yatağında mücadele i� inde olan, Milano günlerimi payla� tığım Finli arkada� ım sosyoloji doktoru ve 
ara� tırmacı b yan ‘Sari Puustinen  i� in yazıyorum: ‘İkuynen Taystelu: Sonsuz Mücadele’.. Lü� en devam..

‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ adlı belgesel tadında bu kitap 1924’de Sırp� a ‘Zidare Jiveta’adında ilk baskısını 
yaparken hayatını Belgrad’da kaybeden 1866 doğumlu Petrov, hitabet sanatındaki yetkinliği, ilerici dü� ünce 
yapısı ve ya� ama ili� kin konuları dile getir � iyle Çarlık Rusya’sında ünlenen kırsal kökenli bir � oban � ocuğu ve 
bir kü� ük burjuvadır aynı zamanda. Vaizleriyle halkı uyandıran, heyecan veren, ülke a� kını onlara a� ılamaya 
� alı� ırken, Kilise ve Monar� ik Hiyerar� i’nin ho� una gitmeyen ele� tirileri ve felsefesi nedeniyle yedi yıl Moskova
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ve Petersburg’a girmesi yasaklanan bir ki� ilikti . Petrov bir � ok yerde olduğu gibi üniversitelerde de 
konu� malar yapmı� tı . Öyle ki, konu� tuğu anda � evresinde dünyanın durduğu ve yapılacak tüm konferans 
ve derslerin yapılmamasına neden olacak kadar müthi�  bir dinleyici kitlesine sahipliği, ha� a bunun usta 
Gorki’den bile fazla olduğu dile getirilme tedir.

Rus insanının deği� mesi gerektiğini, bu donanımsız - cahil ve tembel- ‘kendi deyimiyle � ıplak’ vatanda� ın 
bu i� inde olduğu haliyle hi� bir � eyin ba� arılamayacağını söyler: ‘Öncelikle kendinizden ba� layın’... ilgin� tir
ki bu onun kendine özgü söylemi, mevcut rejimi bozma ya da devrime yönelme gibi bir ama�  da ta� ımaz. 
Tamamen ‘halkın ya� amını temize � ekmek’le ilgilidir. Halkı � ok iyi tanır ve onları � alı� maya, disipline ve 
ciddiyete davet eder. Böylece ülkeyi Batı daki endüstriyel ve ekonomik geli� melerine ayak uydurmaya 
� ağırır. Kızı Maria Grigoryevna, Petrov’un ba� arısını; halkı iyi tanıması ve onların kalbindeki hassas noktaya 
ula� ması ile a� ıklıyordu. O vatan sevgisinin nasıl etkili hale getirilebileceğini, ‘ya� am mimarlığı ilkesi’ ile 
toplumsal yaralara nasıl merhem olunacağı ve halkın nasıl aydınlatılabileceğihakkında konu� uyordu. Ülkenin 
geleceği her bir sade vatanda� ın elindeydi... Bu konuyu kitabın ilk bölümü olan ‘Kahramanlar ve Millet’ 
ba� lığı altında inceleyen yazar, kahramanları � im� eğe ve halkı da i� i elektrik yüklü birer buluta benzeterek, 
� im� ek ve bulut gibi iki tara� a bulunan kalitelerle ancak bir ivmenin ortaya � ıkacağı ve � akma eyleminin 
olacağını anlatır bize. Bu nedenle de halkın öğrenmesi, bilenmesi ve yüklenmesiyle ‘kahramanların kitleleri 
ate� leyebileceği’nden söz eder. Halkta değerlerin olu� ması, halkın aklı, iradesi ve vicdanının geli� mesi ve 
dolayısıyla ülkemizde emeğin geli� iminin sağlanmasının hepimizin ellerinde olduğunu vurgular.

Bu söylemlere � ok iyi bir örnek ise Fin dilinde ‘ Bataklıklar Ülkesi’ anlamına gelen ‘Suomi’ diğer bir deyi� le 
‘Finlandiya’dır. Daha önce 6 yüzyıl İsve�  Krallığı’na bağlı olarak yönetilen bu ülkede Fin dili halk dili olarak 
kabul ediliyordu ve resmi dil İsveç e’ydi. O zamanlar Finli azınlık, kendine ait edebiyatı, gazeteleri ya da 
yayın organları olmayan bir konumdaydılar.

1809’da Rusya’dan ayrılarak özerkliğine kavu� an iki milyon nüfuslu bu kü� ümen ülke; devlet i� inde devlet 
olu� turarak, kendi dilini, para birimini, vatanda� lığını, yönetim sistemini tekrar kurgulamı� tı. Psikolojik 
olarak kendisini İsve�  Krallığı’nın bir par� ası gören halk i� in ba� langı�  doğrusu zor bir dönem olmu� tu. ‘Biz 
İsve� li değiliz. Rus da olmak istemiyoruz, o zman Finladiyalı olalım’ diyen Arvidsson, bu milli duygularla Finli 
olabilmek i� in � ok � aba gerektiğini dile getirm � ti . Özellikle, milli uyanı� ın temeli olan dil sorunu üstesinden 
gelinmesi gereken ilkve önemli sorun olduğunu belirtmi� tir: ‘Atalarımızın dili kaybolursa, halk da kaybolur, 
mahvolur’.. 1822’lerde üniversite öğrencisi olan Lönnrot, Runeberg ve Snelman milli uyanı� ın gen�  
temsilcileri oldular. Lönnrot ‘halkın kendi tarihi ve kökleri olgunla� madan millet olunamayacağına’ inancını, 
� iir sanatına olan hayranlığı ile peki� ti di. Fin halkının epik destanı ‘Kaleva’nın Diyarı’ ya da ‘Kalevala’yı 
derleyerek önemli bir ba� arıyı ger� ekle� ti di. Daha sonra halk � iirleri, atasözleri ve ilk kapsamlı Fince –
İsveç e sözlüğü derleyip yayınlayarak Fin Halk Edebiyatına kazandırdı. Aslen İsve� li olan � air Roneberg ise, 
köylüyü edebiyatın haklı kahramanı düzeyine yükselttiğ eserler verdi. Snelman ise, milli ruhun gü� lenmesi 
ve siyasi iradenin yapılanmasında aktif rol oynadı. Ve seslendi: ‘Adaletin ve eğitimin dili İsveç e olduğu 
sürece, halk asla bağımsız olmayacak’.. 20. yüzyıl ba� larında ise tekrar bir deği� im ya� anmaya ba� ladı ve 
tekrar baskıcı bir yönetimin geldiği Rusya’da bir ‘Finlandiya Sorunu’ ba� gösterdi. A� ırı sağcılar, milliyet� iler 
ve ‘Ekim Devrimcileri’ ise Finlandiya sorununa kar� ı safla da yer aldılar. Rus liberaller ise Petrov’la birlikte 
Suomi’yi savunmaya ba� ladı. Rusya’nın diğer bölgelerindeki hasta, fakir ve eğitimsiz duruma kıyasla, 
derli toplu ve geli� mi�  i�  düzeniyle vatanda� ının sahip � ıktığı bu kü� ük özerk bölge ‘Kü� ük Avrupa’ olarak 
nitelendirildi ve desteklendi. Finlandiyalı halkın ve aydınlarının büyük � abalarla üstesinden geldiği, kayalık 
ve bataklıkların beyaz zambaklara dönü� türüldüğü bu ‘kültürlü emek’ vurgulandı.

Fin Milliyet� iliğinin doğu� uyla, vatanda� larının emekleriyle hi�  yoktan varedilen bu ülke, eğitim düzeni, 
edebiyatı, ti atroları, resim galerileri, müzeleri ile 1920 lerde Petrov tarafından örnek gösterildi. Günümüzde 
ise sosyal demokrasisi, üstün kültürü, yazını, � ağda�  sanat ve mimarlığa katkıları ile hepimizin tanıdığı usta 
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mimarı Aalvar Alto’ya kadar uzanan yetkin eserleriyle verdiği sava� ı ne kadar iyi sonu� landırdıklarını bir 
kanıtı ola ak kendini göstermektedir.

Yazarın hi� bir gruba dahil olmayan a� ık görü� lü deme� leri nedeniyle 1020’lerde ülkesinden ayrılarak 
yurtdı� ına ka� mak zorunda kalması kitabın basılma serüvenini kendi hayatı kadar ilgin�  kılmı� tı . Rus� a 
yazılmasına rağmen ilk baskısı Sırp� a yapılan ve Petrov’un yayınlandığını göremediği kitap, 1925’de Bulgarca 
ve 1928’de Türk� eye � evrilmi� ti . Modern Türk� eye � evrilen ilk kitaplardan olan ve Atatürk� ü dü� ünce 
tarafından hararetle desteklenen kitap, Türkiye’de özellikle o dönemlerdeki ordu mensupları i� in ba� tacı 
yapılan bir anlam ta� ımı� tı . Daha sonraki yıllarda Arap� a’ya � evrilmi�  ve sonunda Fince yayınlanması ise 
1978’i bulmu� tur. Ve yazılmasından 80 yıl sonra ise, Petrov’un kendi ülkesinde ve anadilinde okunabilirliği 
sağlanarak 2003’de Rus okurlarıyla bulu� abilmi� ti . Günümüzde, bir� ok yayınevi tarafından basılarak 
Türk� eye kazandırılmaya devam edilen ve benim Koridor Yayıncılık tarafından 2007’de yayınlanan eksiksik 
ve tam metin tercümesinden yararlandığım kitap, fazlasıyla � arpıcı ha� a sarsıcı söylemleriyle gündemdeki 
bir� ok konuya da atıf yapılabilecek ipu� ları sunmaktadır bizlere. Heyecanla tavsiye eder, Kıbrıs’ın 
Kuzey kö� esindeki güzel vatanımız i� in de bir esin kaynağı olasılığını vatanda� lar, gen� ler, eğitimciler ve 
yöneticilerimizin dik atine sunarım
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Gezgin � övalye Mimarlar
Beril Özmen Mayer

(Sayı 20, 13 Şubat 2011) 

Don Ki� ot’u � oğumuz ya � ocukluğumuzda ya da gen� liğimizde okumu� uzdur (1). Konunun � oğu ki� i 
tarafından bilinir olmasına sığınarak Don Ki� ot karakterinin yaratılmasında etken olan yazarı Cervantes’in 
ya� am özetin en ve bu karakterin özellikle mimarlık mesleği formasyonu üzerindeki gündeme geli� ini 
tar� � mak isti orum bu ha� a.

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), onaltıncı yüzyıl ortalarında orta gelirli bir aristokrat aile � ocuğu 
olarak İspanya’da doğmu�  ve gezgin doktor bir babası nedeniyle de � e� itli kentlerde ya� amı� tı . Ailesinden 
ayrılıp eğitim almak üzere ya� amını Madrid’de kuran yazarın gezginci yazgısı, 1569’da bir asilzadeyi 
yaralayarak 10 yıl sürgün ve sağ elinin kesilmesi cezası almasıyla tekrar ba� lamı� tı . İtalya’ya ka� ıp orduya 
katılan yazar bir süre Roma’da ya� adıktan sonra, 1571 de katıldığı Lepanto ya da diğer adıyla İnebahtı Deniz 
Sava� ı’na katılı . Osmanlı Leventlerine kar� ı duran Ha� lı Donanmasına ait Marquesa adlı kadırgada bulunan 
Cervantes, bu sava� ta göğsünden yaralanır ve bir top güllesiyle sol elini kaybeder ve ‘Lapento Çolağı’ ya da 
‘El Manco’ ünvanını alır.

Şansı bir türlü yolunda gitmeyen Miguel, 1575 yılında sava� tan sonra ülkesine geri dönerken bindiği 
kadırganın Osmanlılar tarafından ku� atılmasıyla Cezayir’de 5 yıl köle olarak ya� amaya mahkum olur. Ka� maya 
kalkınca ise prangaya vurularak tek kollu bir kürek mahkûmu olarak İstanbul’a yollanır. Cervantas’in, Mimar 
Sinan’ın Tophane Kılı�  Ali Pa� a Cami in� aatında duvar iş isi olarak � alı� tırıldığı, Vakıflar ar� ivindeki kayıtlardan 
anla� ılır. Caminin 1580’de tamamlanı� ı ile Cervantes de özgürlüğüne kavu� arak memleketine döner (2). 
Daha sonraki yıllarda ise, babası gibi gezici ama resmi görevlerde bulunan Miguel’in kaderinde hem asillik 
hem de tutsaklık vardır. Bu sefer de, mali sorunlar nedeniyle hapsedilir. Olumsuzluklarını edebiyatın ilk 
modernist eğilimlerine dönü� türen yazar, ilk romanı Galatae’yı dört duvar arasında yazar. On yıl kadar 
sonra olgunluk � ağında ise günümüze kadar ya� ayan ölümsüz dünya klasiklerinden Don Ki� ot’u kaleme alır.
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Ba� ından bu kadar deği� ik olay ge� en yazarın, yarattığ Don Ki� ot karakteri aslında bir sürpriz değildir. 
İ� erisinde bulunduğu orta direk aristokrasinin bir yansımasıyla, küreselle� me öncesi monar� i ortamında 
ortaya � ıkan ihti aslar, sıradan ki� iler ve kurumsalla� mı�  toprak sahipleri arasındaki e� itsizliklerin kara 
mizaha dönü� türülmesi de diyebiliriz buna. İnsanları kendi hayal dünyalarına hapseden ve görece ahlak 
ilkelerine göre ya� amı düzenleyen bu tutkulu anlayı� , ki� inin her türlü eyleminde kendisini göstererek, 
üzeri örtülü bir isyanla, o zamanki sistem bozukluklarına dikkat � eker .

Bu farklı dünya kurgusu, bizi diğer bilim kurgu romanlarında da ortaya sürülen benzer olaylar � emberine 
götürür. Ger� ekliği ne kadar � üphe götürürse götürsün, belirli � artlar altında, insana dü� lerinin olabilirliğini 
söyleyen bu roman ve bu enteresan ki� ilik; garip ve dü� kün halinin aksine en zor anlarında bile ya� ama kar� ı 
direnen niteliği ile gönüllerimizde ayrı bir taht kurar. Anlatılanların traji-komik vurgusu ister istemez bizi 
güldürür. İ� imizden biri, yürekli bir ki� i ve biraz da � ılgındır o. Olmayan dü� manlarla – yel değirmenleriyle 
bile sava� makta bile zorlanmaz. Gözüpekti , en amansız yaratıkla dan bile � ekinmeyen bir tür hiper ki� ilik, 
süper-insandır ama her zaman da yenilir. Bu � eli� kiler dünyası, eski destanlardaki hiper-karakterlerin 
aksine, bize daha insansı bir hikaye sunar; yenilen ve ezilen; ama her zaman ayağa kalkacak bir gücü ve 
ya� am sevgisi ve bir sebebi bulunan. Yani bizim gibi ölümlü ve zayıf biri, babaannemin masallarındaki gibi 
‘ne in, ne de cinim, ben de senin gibi bir insanoğlu’ tanımının ‘İspanyol-hali’dir…

İ� te bu konuma yakın bir benzetme ile bakılırsa, küresel dünyadaki karma� ık ili� kiler de, tasarım alanındaki 
mimarları da � ok farklı kimliklere soyunmak zorunda bırakmaktadır. Mimarların mesleki etik, duru�  ve 
duyarlılıklarından söz edilirken adı ge� en ‘Don Ki� ot’ deyimi de bu anlamda olduk� a dü� ündürücüdür.

Uluslararası Mimarlık Örgütü ve UNESCO tarafından � ok fazla yükümlülükle sorumlu tutulan mimarlar da 
� ağımızın bir tür Don Ki� otları olarak dü� ünülebilirler. Mimarlık Meslek örgütlerine göre mimardan beklentil r 
� ok fazla ve � oğunun da ba� arılamadığı gözlemlenmektedir. İnsanlığa yara� ır ya� am kalitesinin yaygın olarak 
sağlanamadığı, insanların sosyal, kültürel ve esteti  gereksinimlerine saygı gösterilmeyen, ekolojik dengelerin 
tahrip edildiği, sürdürülebilir bir geli� imin sağlanamadığı ve insanların yabancıla� tıkları bir ortamda ya� amak 
zorunda bırakılan bizler, mimarları bu global-sorunları � özücü bir ki� ilikle � evresel etik bek� isi ya da her � eyi 
kendince yollarla tek ba� ına düzelten birer “rambo” karakteri olmaya zorlamaktayız (3).

Genelde hakim sınıf ya da varsıl elit kaymak tabakasına hizmet veren mimarlar, günümüzde mücadele 
edeceği doğrultuyu da daha farklı belirlemelidir:

Mimarın, kendi değer yargıları ile uyumlu mü� teriye daha iyi hizmet vermesi � ok doğaldır. Ama, yapılı � evreyi 
bi� imlendirirken, bunu ya� am bi� imleri, gereksinimleri ve zevkleri � ok deği� ik insanlar i� in yaptıklarının
bilincinde olarak, onları anlamaya ve kavramaya � alı� mak zorundadırlar (4).

Burada Don Ki� ot’un mesleği olan � övalyelik devreye girer, ama o da gezen, yakın ve uzak � evresindeki 
toplumsal olu� umları takip eden, dünya görgüsüne sahip bir bilge yapılanması i� inde bize seslenir:

‘Gezginci � övalyelik, bir bakıma, a� k gibidir. Herkesi e� it kılar’ (5)…

Böylesi bir durumda Don Ki� ot örneğindeki gibi, farklı değer yargıları olan insanlara hizmet vermeye 
� alı� ırken, yapılması gereken ko� ulları sağlamaya � alı� an mimarların ku� atma altında kalma olasılığı daha 
azalmaya ba� layacaktı .

Gezginlik gezip görmek önemlidir ve toplumsal sorunları kavrayan ve kendini yenileyen ve daha esnek 
ve uzla� macı bir ki� iliğe sahip olabilmek i� in. Ve bu ki� iliği ta� ırken de, ne olursa olsun, ayakta kalabilen 
ve i� ini layıkıyla yapabilen bir etiği ta� ımak. Daha az i� -insanı ve � ıkarlarını gözetmeyen bir ki� ilik, tüm 
yorgunluklara ve yenilgilere rağmen doğruyu yaptığına inanan bir s yleme aidiyet.
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Küreselle� en dünyada, mimarlık hizmetinin üretilmesinde, dev tasarım firmalarına yani ‘kahraman-bakkal 
süpermarkete kar� ı’ yeni bilgi ve becerilerle donanmı� , bilinmeyen en amansız dü� manların arasında ve 
ula� ılmaz sevgili olan kaliteli tasarımlarla vuslat ya� ayacak meslek insanları.

Gerek Cervantes’in hayat hikayesi, gerekse Don Ki� ot’un macera ve yakla� ımları, mimarlar arasında 
benimsenebilecek bu e� siz karakteri gözlerimizin önüne seriyor.

Provo-Kitap Yazıları’nın sonuncusu olan bu yazının, kitaplar serüvenine olan pupa yelken heyecanların 
ba� langıcı olacağı inancıyla, sizlere ho� cakal demek isti orum..

Kaynakça
(1) Cervantes, M. S., La Man� alı Soylu Becerikli Şövalye Don Quijote (Don Quixote), Bertan Onaran (� ev.) original 
basım: iki cilt;1605 ve 1615, Valladolid, İspanya; Sosyal Yayınlar, 2001, Istanbul.
(2) Ekrem Buğra Ekinci, http:// ww.bizimdarica.com/y128-don_kisot_un_yazari_cervantes_mimar_sinan_in_emrinde.
html, 10 Eylül 2008.
(3) Güven Birkan, Türkiye Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafı dan sürdürülen Mimarlık Eğitimi Kurultayı, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde yapılan “Mimarın Formasyonu Nedir, Nasıl Olmalıdır?” Panel, 18 Nisan 2003.
(4)  Metin aradağ, Arkitera Forum.
(5) Don Ki� ot, s: 109.
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Giri�  ve Yapım Süreci
Ercan Ho� kara

(Sayı 01, 21 Şubat 2010)

Merhaba sevgili okurlar. Öncelikle, sizlerle bu sayfada ilk defa bir araya gelmenin bana ya� a�� dığı heyecan 
ve mutluluğu payla� mak isterim.

Peki bu Sayfada Neler bulacaksınız?
Evet, sayfanın formatına u gun olarak, yazıma soruyla ba� lamı�  oldum.

Bu sayfanın temel amacı, yapım süreci ve in� aat sektörü ile ilgili akla gelebilecek sorulara cevap vermek 
ve bu yöntemle, konuyla ilgili bilgilerimi sizlerle payla� maktı . Sorular ve cevapların yanında, yaygın olarak 
kar� ıla� tığımız bazı yanlı� lıklara da parmak basıp, doğruları sizlerle payla� maya � alı� acağım. Tabii ki bu sayfa 
siz okurların da sorularına a� ık olacak. Ayrıca, gördüğünüz yanlı� lıkları bu sayfa aracılığıyla diğer okurlarla 
payla� ma � ansı da bulabileceksiniz.

Bu Sayıda Neler bulacaksınız?
Bu ilk sayı, yapım sürecinin ve yapım süreciyle ilgili bazı temel kavramların ne anlama geldiği ve bu süre� te 
mimarlığın/mimarın rolünün ne olduğu konularını i� erecek.

Yapım Süreci Nedir ve Hangi A� amaları Içerir?
Yapım süreci, yapı ile ilgili olarak;

• planlama,
• tasarım,
• imalat / in� aat,
• kullanım, bakım - onarım,
• söküm – imha etme a� amalarını i� eren bütünlüklü bir süre� ti .

Yapım Sürecinde Ne Tür Kaynaklara Ihti aç Duyulur?
Yapım sürecinde, in� aat sektörünün sahip olduğu;
• doğal kaynaklar,
• insan kaynakları,
• üretilm �  kaynaklar (üretim a a� ları) ve
• mali kaynaklar,
belli bir yönetim anl yı� ı ve becerisi ile girdi olarak kullanılmaktadır.
kaynaklara ihti a�  duyulur?
Yapım sürecinde, in� aat sektörünün sahip olduğu;
• doğal kaynaklar,
• insan kaynakları,
• üretilm �  kaynaklar (üretim a a� ları) ve
• mali kaynaklar,
belli bir yönetim anl yı� ı ve becerisi ile girdi olarak kullanılmaktadır.
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Yapım Sürecinin Etkileri Nelerdir?
Yapım sürecinde, girdi olarak kullanılan kaynaklar, süre� te yer alan eylemler ve ortaya � ıkan ürünler 
vasıtasıyla ciddi;

• � evresel,
• ekonomik ve
• sosyal etkiler ortaya � ıkmaktadır. Bu nedenle, in� aat sektörünün ve yapım sürecinin ya� am kalitesi 
üzerinde büyük etkisi olduğu söylenebilir. Aynı zamanda, günümüzün en önemli hedeflerinden biri olan 
“Sürdürülebilir Kalkınma” a� ısından da hayati önem a� ımaktadır.

Yapım Sürecini Neler Etkiler?
Yapım sürecinin i� leyi� i ve ortaya � ıkardığı etkilerin � ekli ve boyutu, dünyadaki genel eğilimlerden, yeni teknolojilerden, 
Gündem 21, Habitat II gibi uluslararası anla� ma ve belgelerden, ülkenin � evresel, ekonomik, sosyal, kurumsal ve siyasi 
yapısından etkilenmektedir. Özetle, küresel ve ülkesel ko� ullar yapım sürecini doğrudan etkilemektedir.

Ülkesel Ko� ullara bağlı sürdürürlebilir yapım (Ho� kara, E., (2007). Ülkesel Ko� ullara Uygun Sürdürülebilir Yapım i� in 
Stratejik Yönetim Modeli ( ayınlanmamı�  Doktora Tezi). İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü  İstanbul.)

Bir ba� ka ifadeyle, yapım süreci, insan yerle� imlerinin ger� ekle� tirilmesi ve aynı zamanda geli� imi destekleyen alt 
yapıların olu� turulması i� in kapsamlı bir süre�  ve mekanizmadır. Bu süre� , ham maddelerin doğadan � ıkarılmasını 
ve onlardan yararlanılmasını, yapı malzemelerinin ve bile� enlerinin imalatını  fizib lite � alı� malarından söküm 
a� amasına kadar yapı projesinin döngüsünü ve yapıla� mı�  � evrenin yönetimi e operasyonunu i� erir.

Yapım Sürecinde Mimarlı� ın veya Mimarın Rolü Nedir?
Mimar, planlama, tasarım ve her a� amada denetim yaparak, bu sürecin en verimli � ekilde � alı� masına katkı koyma 
rolünü üstlenmektedir. Yani, süre� te kaynakların verimli kullanılmasında, � evresel olumsuz etkilerin en aza indirilmesinde, 
ekonomik verimliliğin artırılmasında e sosyal geli� ime katkı sağlanmasında mimara önemli bir rol dü� mektedir.

Bundan Sonra Nasıl Devam Edece� iz?
Bu ilk tanı� manın ardından, genel olarak yapım sürecinin her a� aması, bir sayıda sorularla ele alınacaktır  süre� le 
ilgili bilgilendirme tamamlandıktan sonra, her a� amayla ilgili daha spesifik konular veya sorunlar bu sayfa aracılığıyla 
gündeme getirilece ti . Bir sonraki sayıda bulu� mak üzere...
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İn� aat Sektörü ve Sürdürülebilir Kalkınma

Ercan Ho� kara
(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?
Sürekli olarak ekonomik büyümenin ön planda tutulduğu, � evresel ve toplumsal sorunların gözardı edildiği 
bir yapıda ya� amın sürdürülemez bir noktaya geleceği dü� üncesi üzerine, � ıkı�  yolu olarak, ekonomik büyüme 
ile � evresel ve toplumsal geli� me arasındaki ya� amsal köprünün kurulması ve kalkınmanın “sürdürülebilir” 
olmasını savunan bir dü� üncedir. Sürdürülebilir kalkınma, giderek kirlenen ve doğal kaynakları hesapsızca 
tüketilen bir dünyada sürekli artan � evresel bozulmaya ve aynı zamanda giderek artan yoksulluk ile 
adaletsizliklere dur diyecek bütünlüklü bir � are arayı� ı � er� evesinde ortaya � ıkan bir kavramdır. Bu kavram 
ilk olarak, Brundtland Komisyonu olarak da bilinen “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu”nun 1987 
yılında yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” adlı raporunda ortaya konmu� tur ve ardından politik ve ekonomik 
arenaya dahil edilmi� ti . “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının en yaygın tanımı, “bugünün gereksinim ve 
beklentilerini, gelecek nesillerin kendi gereksinim ve beklentilerini kar� ılayabilme olanaklarından ödün 
vermeksizin kar� ılayabilmek” olarak, yine bu raporda yer almı� tı . (WCED, 1987). Sürdürülebilir kalkınma, 
bugün, toplumu ve � evreyi ilgilendiren hemen her alanda, her sektörde, dikkate alınması gereken temel bir 
hedef ve bütüncül bir � özüm yakla� ımıdır. İn� aat sektörü de sürdürülebilir kalkınma hedefine ula� abilmede 
en fazla etkili olabilecek sektörlerden birisidir.

İn� aat Sektörü ile “Sürdürülebilir Kalkınma” Arasındaki Ili� ki nedir?
Sürdürülebilir kalkınmanın ger� ekle� tirilebilmesi i� in, mutlak sure� e bütüncül yakla� ımlar gerekmektedir 
ve yukarıda da belirtildiği gibi, ü�  boyu� a da ilerleme elde edilmelidir. Yani ekonomik ve sosyal geli� me 
sağlanırken aynı zamanda � evre de korunmalıdır. İn� aat sektörü, yapım süreci i� erisinde yarattığ � evresel, 
sosyal ve ekonomik etkilerin boyutuyla sürdürülebilir kalkınma a� ısından son derece önemli bir alandır.

Gazimağusa Belediyesi İnternet Sayfasından
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İn� aat Sektörünün Çevresel Etkileri Nelerdir?
Sektörün yaratabileceği � evresel etkiler a� ağıdaki gibi sıralanabilir: Doğal kaynakların tüketilmesi: Toplam 
küresel temiz suyun 6’da 1’i tüketilme te, Toplam küresel enerji kullanımının %30-40 kullanılmakta 
Ye� il alanların ve tarım alanlarının yok edilmesi veya zarar verilmesi. Doğal hammaddelerin malzeme 
üretiminde � ok miktarda tüketilmesi Doğal yapının tahrip edilmesi Tarım alanlarının kaybı Ormanların yok 
edilmesi Dere yataklarının kapatılması Atıklar ve kirlilik Toplam atık olu� umun %30’u in� aat sektöründen 
kaynaklanmakta Toplam sera gazı emisyonlarının %20 ile %30 arası in� aat sektöründen kaynaklanmakta. 
Hammaddelerin i� lenmesi ve malzeme üretilmesi sırasında büyük � evresel kirlilik de olu� makta. İn� aat 
atıklarının yakılmasıyla havaya yayılan sera gazi emisyonları ve hava kirliliği İn� aat ve yıkım atıkları, Hava ve 
toz kirliliği Biyolojik � e� itliliğin tehdit edilmesi, Küresel ısınma.

Sektörün Ülkemizde yara� � ı ve Öne ç ıkan ç evresel Etkiler Nelerdir?
• Plansız, yaygın ve dağınık yapıla� mayla verimli tarım alanlarının kaybı
• Ülkemizde dere yataklarına yapılan in� aatlardan ve altyapı eksikliklerinden dolayı son dönemlerde ciddi 
sel olayları ya� anmaktadır. Dereler in� aat alanı, yollar ise dere olmu�  durumdadır
• Ta� ocakları ve toz kirliliği
• Kanalizasyon olmadığı i� in yer altı su aynakları kirletilme te ve kullanılamaz hala gelmektedir

İn� aat Sektörünün Ekonomik Etkileri Nelerdir?
İn� aat sektörü, ger� ekle� ti diği üretim ve sunduğu hizmetlerle son derece önemli bir ekonomik faaliyet alanıdır.

• İn� aat sektörünün kendi i� inde büyümesi yani üretimi i ve hizmetlerini artırması ülke ekonomisindeki 
büyüme hızını da artırma tadır.
• Sağladığı istihdam potansiyeli ve diğer sektörlerle olan il� kileri nedeniyle in� aat sektörü i� in ekonomideki 
lokomotif g �  tanımlaması yapılmaktadır.
• Ülkelerde Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) önemli bir kısmını ol � turmaktadır.

Sektörün Ülkemizde yara� � ı ve Öne ç ıkan Ekonomik Etkileri Nelerdir?
Annan planı sonrası büyüyen in� aat sektörünün ülkede yarattığ ekonomik büyüme gözardı edilemez. Fakat, malzeme 
ve i� gücü olarak %80’e varan dı� a bağımlılık nedeniyle sektör yaratabileceği katma değerin � ok altında almı� tı .

İn� aat Sektörünün Sosyal Etkileri Nelerdir?
• İn� aat sektörü, sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi ve meydana geti diği yapıla� mı�  � evrenin kalitesiyle 
doğrudan insan ya� am kalitesini etkilemektedir.
• Emek – yoğun doğasından dolayı yüksek istihdam sağlamakta ve bu nedenle yoksullukla mücadelede 
önemli bir etkiye sahip olmaktadır.
• Çalı� anların sahip olduğu veya olamadığı i�  güvencesi, sigorta, can güvenliği ve adaletli bir gelir gibi 
konular da sektörün önemli sosyal etkilerini olu� turmaktadır.

Sektörün Ülkemizde yara� � ı ve Öne ç ıkan Sosyal Etkiler Nelerdir?
İn� aat sektörünün Kıbrıs’ta kullanılan mevcut yapım teknolojisine bağlı olarak ihti a�  duyduğu düz ve ucuz i�  
gücü Kıbrıs’ta mevcut olmadığından bu ihti a�  genellikle Türkiye’den kar� ılanmakta ve in� aat sektöründeki 
geli� meler i� sizlik sorununa � are olamamaktadır. Aksine � ok sayıda yabancı i� gücünün adaptasyon sorunu 
ciddi sosyal sıkıntı yaratmaktadır. Bu durum in� aat sektörünün mevcut i� gücü potansiyeline yani genel 
olarak ülke ko� ullarına da uygun olarak planlanması gerektiğini göstermektedir. Ülkemizde üretilen bu 
binalarda cidi bir kalite sorunu da mevcuttu .
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Sürdürülebilir Kalkınma için benimsenmesi Gereken ilkeler Nelerdir?
Sürdürülebilir kalkınmayı hedef alan, sürdürülebilir bir � evrede,

• Kaynaklar verimli kullanılmalı, atı  en az düzeye indirilmeli ve malzemeler geridönü� türülmelidir;
• Kirlilik, doğal ekosisteme zarar vermeyecek düzeylere � ekilmelidir;
• Doğadaki � e� itliliğe değer verilmeli ve korunmalıdır;
• Uygun durumlarda, yerel gereksinimler yerel kaynaklarla sağlanmalıdır.
Benzer � ekilde, sürdürülebilir kalkınma ilkesini hedef alan, sürdürülebilir bir toplumda, yukarıdakilere ek olarak,

• Herkesin yeterli miktarda yiyeceğe, suya, konuta ve petrole ula� ımı makul maliyetlerde olmalıdır;
• Herkes farklı ekonomilerde, ücretlerin hem yeterli hem de e� it dağıtıldığı, atmin edici bir i�
• imkanına sahip olmalıdır;
• Güvenilir, temiz ve ho�  � evreler ve hastalıklardan korunmak üzere servis alanları yaratıla ak sağlık korunmalıdır;
• Hizmetlere, imkanlara ve diğer insanlara ula� ım, sadece motorlu ara� larla sınırlı olmamalıdır;
• İnsanlar, ırklarından, cinsiyetlerinden, inan� larından dolayı su�  ve zulüm korkusu olmadan ya� ayabilmelidir;
• İnsanlar, toplumda tamamen etkin rol almaları gereken bilgi, haber ve becerilere ula� abilir olmalıdırlar;
• Toplumun tüm kesimleri karar verme sürecine katılabilme etkisine sahip olmalıdır;
• Kültür, sanat, eğlence imkanları, herkesin katılımına hazır ola ak mümkün olmalıdır.
Yukarıda belirtilen tüm bu a� ıklamaları, en basit bir yakla� ımla özetlemek gerekirse, sürdürülebilirliğin ve 
sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkesi “koruyarak geli� tirme” (� evreyi koruyarak, ekonomik ve sosyal geli� me 
sağlama) ve bu bağlamda “her alanda verimlilik” olarak ele alınabilir. Bu da “az girdi, çok ve kaliteli ürün, az atı ” 
anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Için neler yapılmalı?
İn� aat sektöründe sürdürülebilirliğe ula� ılması i� in yapılması gereken en öncelikli i� , yukarıda belirtilen ilkeler 
temelinde, bütünlüklü stratejik planlamaların yapılması ve bunların hayata ge� irilmesidir. Bu bağlamda ilk 
olarak “ülkesel sürdürülebilir kalkınma stratejisi” ve “ülkesel fizi  plan” ger� ekle� tirilmelidi . Buna bağlı 
olarak ise, “ülkesel sürdürülebilir yapım stratejisi” belirlenmeli ve “imar planları” hayata ge� irilmelidir. İn� aat 
Sektörün sürdürülebilir bir yapıda olabilmesi i� in yapım sürecinin bütünlüklü olarak ele alınması gerekmektedir. 
Yani planlama ve tasarımdan, imha ve geri dönü� üm noktasına kadar süre�  bir döngü olarak � alı� acak � ekilde 
kurgulanmalıdır. Bu sürecin sürdürülebilir kalkınma a� ısından ku� kusuz en önemli a� amaları ise Planlama ve 
Tasarım a� amalarıdır.

Bir sonraki sayıda, ülkemizde planlama ile ilgili akla gelebilecek önemli sorulara cevap aranacaktı . Konuyla ilgili 
sorularınızı e-mail aracılığıyla bana ula� tı abilirsiniz. Görü� mek üzere...

Yenidüzen gazetesi arşivinden
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Yapım Süreci: Planlama 
Ercan Ho� kara

(Sayı 03, 21 Mart 2010)

Bu sayfada yer alan sorular-cevaplar kısmı, bu sayıdaki dosya konusunu tamamlayan ve kendi formatına
uygun olarak özetleyen niteliktedir. Bu sayfada sözü ge� en yasalar ile ilgili daha a� ıklayıcı bilgileri dosya 
konusunda bulabilirsiniz.

Fasıl 96 Varken Plana Gerek Var mı?
Evet, kesinlikle gerek var. Fasıl 96, İngiliz koloni döneminde, 1946 yılında yollar ve binaların yapımını 
düzenleme yasası olarak hayata ge� irilmi� ti . Yapıla� mayla ilgili bir dizi kural ve düzenleme getirmesine
kar� ın bugünün ihti a� larına cevap verebilecek noktadan � ok uzaktadır. Planlama ihti acına cevap 
vermemektedir. Zaten bu yüzden, 1989 yılında, ülkesel fizik planın ve imar planlarının hayata ge� irilmesinin 
zeminini olu� turacak İmar Yasası yürürlüğe konmu� tur.

İmar yasası 89’da Geçmesine Ra� men Neden Hala Daha Ülkesel Fiziki Plan ve Imar Planları 
yapılamamı� tır
Bunun en büyük nedeni siyasi irade eksikliğidir diyebiliriz. Tabii bununla beraber, rant � evrelerinin 
siyasiler üzerinde olu� turduğu baskı, kamuoyunun bu konuda yeterince bilin� li olmaması, konunun bir 
türlü öncelikli bir noktaya ula� amaması, ve plan yapma sürecinin zahmetli bir süre�  olması gibi nedenler 
sıralanabilir. Şehir planlama dairesinin imkanlarının yetersizliğini ileri sürenler de vardır ama kanımca bu 
konu, ülkemizin potansiyelini dü� ündüğümüzde, niyet olması kaydıyla kolaylıkla a� ılabilir.

Planlamayla ilgili Hiçbir � ey yapılmadı mı?
Ülkesel fiziki planın yapılmamı�  olmasına kar� ın, Lefk � a imar planı yapılmı�  ve bir� ok bölge i� in imar yasası 
altında emirnameler ayınlanmı� tı .

Emirnameler Plan mıdır?
Emirnameler plan değildir. Emirnameler önceden öngörülemeyen yaygın, dağınık ve hızlı geli� meleri 
kontrol altına alabilmek i� in plan olmayan bölgelerde plan yapılıncaya kadar uygulanan ge� ici bir önlemdir. 
Emirnamelerin arkasından mutlaka en kısa sürede planlar gelmelidir. Fakat ülkemizde, emirnameler plan 

Yanlış Yanlış
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yerine kullanılmaya ba� lanmı� tı . Aslında 6 ay veya 1 yıl i� erisinde plan yapılması gerekirken, emirnameler 
uzun yıllar, üzerlerinde deği� iklikler de yaparak, yürürlükte kalmı� tı . Son olarak yeni hükümet de emirnameler 
üzerinde deği� iklikler yaparak, aslında planları ger� ekle� tirme ni etinin olmadığını östermi� ti .

Plan yapmak yerine Neden Emirnameler Tercih Ediliyor?
Emirnameler, planın öngördüğü katılımcılık sürecini i� letmeye gerek duymadan, i� i� leri Bakanının yetkisiyle 
� ok daha kısa sürede ve pratik olarak yapılabilmektedir. İ� te bu yüzden emirnamelerin, ciddi yetersizlikleri 
bulunmaktadır ve ihti a� lara tam olarak cevap verebilmesi aslında mümkün değildir.

Annan Planı Sonrası o rtaya Konan Emirnamelerin Uygulaması Do� ru Muydu?
Emirname getirmek doğru bir uygulamaydı. Emirnameler, hızlı fakat yaygın ve dağınık olan ve büyük oranda 
� evreyi tahrip eden geli� meleri, yani kontrolsüz geli� meyi, plan altına alana kadar uygulanması gereken 
ge� ici bir tedbirdir. Fakat, ülkemizde emirnameler ge� ici değil, kalıcı bir tedbir olarak kullanılmaktadır. Bu 
da uzun vadede sorun haline dönü� mektedir.

Peki Emirnameler Do� ru mu Kullanıldı?
Hayır. Emirnameler ben geliyorum diye diye � ıkartıldı ve � evresel tahribatın artmasını tetikledi. Büyük rant 
sağladı. 6 ay veya 1 yıl sonra arkasından plan gelmeliydi, fakat plan yapılamadı. Kısa sürede hazırlandığı, 
katılımcılık sürecini i� ermediği i� in i� eriğinde bir � ok yanlı� lar barındırdı. Çevresel bir koruma geti se 
de ekonomik ve sosyal geli� me a� ısından ciddi sıkıntılar yarattı Yani sürdürülebilir olamadı. Olması da 
beklenemez di, � ünkü böyle bir amacı yoktu.

Ülkesel Fiziki Plan ve Imar Planları bugün ya� adı� ımız Sorunları ç özer mi?
Aslında herhangi bir plan yapmak yeterli değildir. Planın niteliği de önemlidir. Mutlak sure� e plan 
katılımcı ık sürecinin ya� anmasıyla olu� malı ve sadece fizi sel ve � evresel değil, ekonomik ve sosyal 
boyutu da i� ermelidir. Aynı zamanda, planların öngörüldüğü � ekilde uygulanması da � ok önemlidir. 
Bunun i� in de bir dizi düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapıla� manın yerinde denetlenebilmesi ve 
gerektiğinde müdahale dilebilmesi ku� kusuz ba� arılı bir uygulama i� in en önemli unsurlardan birisidir.

Lefk � a’da Imar Planı var da Her � ey Daha mı Iyi o ldu?
HAYIR. Son ya� adığımız “sel felaketleri” planlamanın önemini gündeme getirm � ti . Sık sık medyada bu 
konuya vurgu yapıldığına tanık olmu� sunuzdur. Fakat burada, gözden ka� an bir � ey var; selden en fazla 
etkilenen Lefk � a’da imar planı mevcut. Bu durum aslında imar planlarının da yetersiz olabileceğini veya tek 
ba� ına yeterli olmadığını a� ık� a göstermektedir. İhti a�  duyulan, daha bütüncül ve kapsamlı yakla� ımlardır.

Doğru Doğru
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Hükümetin Emirnameler Üzerinde Öngördü� ü De� i� iklikler Do� ru mu?
Kısmen haklı deği� iklik önerileri var. Fakat asıl sorun, plan yapmak yerine emirnameleri sürdürmeyi devam 
ettirm ti . Bu doğru bir yakla� ım değildir. Dolayısıyla deği� ikliklerin olumlu olup olmadığını tar� � mak � ok 
da anlamlı olmamaktadır.
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“Konut Edindirme Yasası” ve Kırsal Kesim Arsaları
Ercan Ho� kara

(Sayı 04, 29 Mart 2010)

Sevgili okurlar, hatırl yacağınız gibi, ge� tiğimiz günlerde, KKTC Bakanlar Kurulu kırsal kesim bölgelerinin 
belirlenmesi i� in bir karar almı� tı. Bakanlar kurulunun bu kararı, deği� tirilm �  � ekliyle 63/2007 Konut Edindirme 
Yasası’nın 21. maddesinin 1. fık asına dayanmaktadır. Bu maddeye göre “Kırsal Kesim bölgeleri, Bakanlık� a 
hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir”. İ� te bu 
maddeden hareketle, Bakanlar Kurulu KKTC’deki 5 il� enin hemen hemen tüm köylerini kırsal kesim arazisi 
kapsamına almı�  bulunmaktadır. Bu konuyu bir � ok a� ıdan ele almak mümkündür, fakat bu � alı� ma konunun 
mekansal geli� me üzerine olan etkisine ve mimari yansımasına odaklanmaktadır.

Kırsal Kesim bölgesi, Arazisi ve/veya Arsası ne Demektir
Kırsal kesim bölgesi, konut yapma amacına yönelik olarak, hak sahiplerine arsa dağıtılabilecek bölgeleri ifade 
etmektedir. “Kırsal Kesim Arsası”, ise hak sahiplerine konut yapmaları amacıyla, konut edindirme yasası 
ama� ları bakımından, kırsal kesim bölgelerinde Devlet� e dağıtılan, in� a faaliyetlerinin yapılmasına elveri� li 
arazi par� alarını anlatmaktadır.

Da� ıtılan ırsal Kesim Arsalarındaki Uygulama Nasıl o lmaktadır?
Konut edindirme Yasasına göre dağıtılan arsa ve arazilerin, imar planına ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak 
parsellenmesi, yol, su, elektrik ve bu gibi alt yapı tesislerinin in� ası Devlet tarafından(İda ece) yaptırılma tadır. 
Kırsal kesim arsalarına hak sahipleri tarafından in� a edilecek konut projeleri ise, Kıbrıs Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğine kayıtlı mimar ve mühendisler tarafından  Yollar ve Binalar Düzenleme Yasasına ve 
ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmakta, ve İdarenin de ilgili kırsal kesim arsasına in� asına izin vermesi 
ko� uluyla hak sahibi tarafından in� a edilmektedir. Yasaya göre, “Kırsal Kesim Arsalarına konut ama� ları 
haricinde herhangi bir yapı yapılamamakta ve konut ama� ları haricinde kullanılamamaktadır.

Konut Edindirme Yasasının Amacı Nedir?
Yasada tanımlandığı � ekliyle, konut edindirme yasasının amacı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet 
eden veya yurt dı� ında ikamet edip kesin dönü�  yapacak, kendisinin, e� inin veya velâyeti altındaki � ocuklarının, 
oturmaya elveri� li bir konutu olmayan yur� a� ları, mortgage sistemi ile sa� �  veya uzun süreli icar yöntemiyle 
sağlık ko� ullarına uygun, sağlam, ucuz ve kaliteli birer konut sahibi yapmak veya bu ki� ilere oturmaya elveri� li 
konut temin etmek veya konut yapımı i� in arsa veya arazi temin etmekti .”

Konut Edindirme Yasası Amacına Hizmet Ediyor mu?
Konut Edindirme Yasası bugün itibariyle  genelde, vatanda� ı ucuz ve kaliteli konut sahibi yapmak yerine, 
vatanda� a kırsal kesim bölgelerinde konut yapımı i� in arsa veya arazi temin etme yönünde � alı� tırılma tadır. 
Son Bakanlar Kurulu kararı, bu uygulamanın yaygınla� tırıla ak devam ettiri ceğine bir i� aret olarak algılanabilir. 
Yani, uygulamada, yasa, konut edindirme yerine arsa edindirme görevi görmektedir.

Uygulamadaki Sorunlar Nelerdir?
Aslında, ihti a�  konut, ama verilen arsa. Bir� ok hak sahibi mali imkansızlıklardan dolayı, konut in� aatına ya 
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ba� layamıyor, ya in� aat yarım kalıyor ya da uzun yıllarda tamamlanıyor. Bu durum, in� aat i� in yatırılan paranın,  
sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir yapıla� ma süreci olu� turulamıyor. 

Uygulamalarda görülebileceği üzere, genelde altyapı sonradan geliyor. Par� a par� a ve bütünlüğü olmayan bir 
konut yerle� im alanı olu� uyor. Yine uzun yıllar, tamamlanmamı� , niteliksiz konut alanlarında kullanıcılar ya� amak 
zorunda kalıyor. Bu da ya� am kalitesini olumsuz etkiliyor.

Çevresel tahribatı en aza indirecek bütüncül bir yapım sürecinden bağımsız, kısıtlı imkanlarla � evresel etkileri 
genelde tamamıyla gözardı eden bir yapıla� ma süreci ya� anıyor.

Bu nedenlerle, kırsal kesim arsası dağıtmak ilk etapta sosyal bir uygulama olarak görülse de, uygulama sonu� ları 
hem özelde sosyal a� ıdan, hem de genelde sürdürülebilirlik ilkeleri a� ısından hi�  de tatmin edici olmuyor.

Peki ne yapılması Gerekiyor?
Yapılması gereken, i� in kolayına ka� madan, daha önce yapılan “sosyal konut projelerinde” olduğu gibi, toplu 
konut projeleri yapıp konut ihti acı olan vatanda� ları konut sahibi edebilmek i� in, sürdürülebilirlik ilkelerini de 
dikkate alarak bütüncül bir yapım sürecini i� letmekti .

Toplu konut alanları, kentsel öl� ekte, sosyal ihti a� lar da (market, � ocuk parkı, v.s...) dü� ünülerek tasarlanmalıdır. 
Mümkün olduğunca bu projeler kentsel tasarım ve mimari proje yarı� maları düzenleyerek elde edilmelidir. 
Kamuoyu tarafından kabul gören, mimari kalite ile beraber, ya� am kalitesini de artı an nitelikte projelerin hayat 
bulması önemli bir konudur.

Uygulamalar, ihale yoluyla ve toplu olarak özel müteahhit firmala a yaptırılmalı ve uygulamaların kalite denetim  
düzenli olarak idare tarafından sağlanmalıdı .

Sonuç o larak:
Ger� ek ihti a� , altyapısı bile tamamlanmamı�  bir par� a tarla değil, ya� am � evresiyle beraber tasarlanmı�  bir 
konuttu . Aynı maliyetle daha nitelikli ya� am mekanları elde etmek mümkündür. Bunun i� in ise, planlama 
ve tasarımın önemi hem kamu hem de hükümet tarafından kavranmalıdır. Dileğim, en kısa sürede, “konut 
edindirme yasası’nın” kırsal kesimde arsa dağıtma yasası olarak değil de, yukarda a� ıklamaya � alı� tığı  
niteliklerde “toplu konut” uygulamalarını hayata ge� irilmesini sağlayan bir yasa olarak kullanılmasıdır. Söz 
konusu toplu konut uygulmalarının sürdürülebilir yapım ilkelerine bağlı olarak ger� ekle� tirilmesi, bu konuda 
kamu tarafından önd rlik yapılabilmesi i� in önemli bir fı sat olarak da algılanmalıdır.

1980’lerde uygulanmı�  ilk sosyal konut (toplu konut uygulaması) örneklerinden biri. Sosyal ve kültürel 
mekanların projeye dahil edilmemesi ve tip � e� itliliği olmaması gibi eksikliklere rağmen, bugünkü “kırsal 
kesim arsası” uygulamalarından � ok daha ba� arılı bir uygulama. Yapılması gereken, bu tür uygulamaların 
sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun � ekilde geli� tirile ek günümüzde de hayat bulmasıdır.

Bazı konutların tamamlanmasına kar� ın, bazı konutlar yıllardır karkas halinde bazıları ise temel a� amasını 
hi�  ge� ememi� . Bölgede, ya� amın kısmen ba� lamasına kar� ın, altyapı tamamlanmamı�  ( kaldırım yok, asfalt 
yol yok, yağmur suyu drenajı yok...). konut yerle� imi olarak bütüncül bir kaliteden bahsetmek mümkün 
değil.
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Mağusa, sosyal konutlar

İskele, Boğaztepe Kırsal Kesim arsaları
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Farkına Varmak, Farkında Olmak
Ercan Ho� kara

(Sayı 05, 18 Nisan 2010)

Planlama ve tasarımın önemini kavramamı�  olmanın yarattığ sorunları ve bunun kent ya� amımızın ve 
mimari � evremizin niteliğini nasıl etkilediğini farkına varmak, soruna kar� ı kayıtsız kalmamak adına belki 
de ya� anması gereken en önemli a� amadır.

Bina c epheleri I� gal Altınd

Çöp Toplama biçimimiz ve Sokaklarımız

Gazimağusa’da bir sosyal konut 
binası. Bina cephesi klimalar ve 
antenler tarafından kaplanmış 

durumda.

Gazimağusa’da bir bina. Bina cephesi 
tesisat borularıyla tamamıyla kaplanmış 

durumda.

Gazimağusa’da bazı çöp konteynerleri. Yolun orta yerinde, 
çevreye karşı duyarlılık minimum düzeyde.
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İkisi Arasında Fark var, Arkasında Kim / Ne Var?

Kaldırımlar I� gal Altınd

Bu sorunların nedenleri arasında imkanlarımızın sınırlı olması yer alabilir, ama görülen o ki bunun yanında 
önceliklerimiz de farklı. Ya� adığımız kentlerin iyi planlanması ve mimari � evremizin tasarlanması ve bu plan 
ve tasarımlara uyulması, bugüne kadar öncelikli bir konu olamamı�  bizler i� in. Fakat, ya� am kalitemizin 
artırılması i� in planlama ve tasarımın öncelikli bir konu olduğunun farkında olmamızın ve buna kayıtsız 
kalmamamızın zamanı � oktan gelmi� ti .
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Yapım Süreci: Projelendirme(Tasarım) A� amasında Yetki, 
Sorumluluk ve Kalite

Ercan Ho� kara
(Sayı 06, 9 Mayıs 2010)

Binanın projelendirilmesi, yani tasarım a� aması, elde edilecek ürünün kalitesinin (niteliğinin) büyük oranda 
belirlendiği en önemli a� amadır. Tasarlanan binanın kullanıcı ihti a� larına ne öl� üde cevap verebileceği, 
bi� imsel ve yapısal ba� arısının ne öl� üde olacağı, sürdürülebilirlik ilkelerine ne kadar cevap verebileceği 
büyük oranda binanın projelendirilmesi a� amasında belirlenmektedir. Bu a� amada yetki ve sorumlulukların 
nasıl payla� ıldığı da sürecin sağlıklı � alı� tırılması e kaliteye ula� ılması a� ısından önemlidir.

Bu � alı� mada, özetle, projelendirme a� amasında yetki ve sorumlulukların nasıl dağıldığı ve sürecin teknik 
olarak nasıl i� lediği ile ilgili sorulara cevap aranacaktı . 

Binanın Projelendirilmesinde Hangi Mesleklerden Hizmet Almak Gerekir?
Bir binanın tasarlanıp projelendirilmesinde, Mimarlardan, İ�  Mimarlardan, Peyzaj mimarlarından, İn� aat, 
Elektrik ve Makine Mühendislerinden hizmet almak gerekmektedir. Eğer söz konusu proje birden fazla 
binayı i� eren bir site projesi veya kentsel öl� ekte bir proje ise tasarım ekibinde kentsel tasarımcı da 
yer almalıdır. Fakat, bir bina i� in in� aat ruhsatı almak istendiğinde Mimarlık, İn� aat, Elektrik ve Makine 
Mühendisliği, hizmetlerini almak yasal olarak yeterli kabul edilmektedir.

Malsahibinin Rolü Nedir?
Malsahibi - Mimar diyaloğunda, malsahibi, söz konusu bina tasarımı ile ilgili olan ihti a�  listesini olu� turur 
ve taleplerini ortaya koyar. Beklenen mimarın bu ihti a� lara maksimum düzeyde cevap verecek tasarımı 
ger� ekle� tirmesidi . Burada unutulmaması gereken konu, Mimarın sadece malsahibine (i� verene) kar� ı 
sorumluluklarının olmadığı aynı zamanda, mesleğine, meslekta� larına ve Topluma kar� ı da sorumluluklarının 
olduğu ger� eğidir. Malsahibi, bu bilin� le, Mimarın kendisine kar� ı olan sorumlulukları yerine getirir en aynı 
zamanda diğer sorumlulukları da yerine getirmesine en el olucu tutumlar i� ine girmemelidir.

Binanın Projelendirme A� aması Neleri Içerir?
Projelendirme a� aması, en özet ifade ile in� aata ba� lamadan önce yapılması gereken hazırlıkları i� erir. 
Bu hazırlıklar genel olarak, arazi kullanımı ve planlanmasını, avan projelerin hazırlanmasını, tasarımları, 
uygulama projelerinin hazırlanmasını, � artnamelerin ve teknik belgelerin teminini ve fizibili e � alı� malarını 
kapsar. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, in� aata ba� layabilmek i� in mutlaka “in� aat ruhsatı” alınmalıdır. 
“İn� aat ruhsatı”’nın alınması, aynı zamanda projelendirme a� amasının tamamlandığını ve in� aata 
ba� lanabileceğini gösterir.

Peki Hangi Meslek binanın Hangi Kısmıyla Ilgilenmektedir?
Mimar binanın bütününün tasarımcısıdır. Malsahibi ile doğrudan ile� � im i� inde olan, mesleğine, 
meslekta� larına ve topluma kar� ı olan sorumluluklarını da göz ardı etmeden, mal sahibinin ihti a� larına 
göre binayı tasarlayan ki� idir. Mimar, genellikle, İn� aat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, 
v.s gibi diğer teknik uzmanlıklar ile e� güdümün sağlanmasına da katkı koymaktadır. Bu bağlamda:
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• İn� aat Mühendisi binanın ta� ıyıcı sisteminin tasarımını yapmaktadır;
• Elektrik Mühendisi, binanın elektrik tesisatı ile ilgili gerekli tasarımı yapmakta ve buna göre projesini 
hazırlamaktadır;
• Makine mühendisi ise, binanın sihhi tesisatını, ısıtma ve soğutma sistemlerini tasarlamakta ve 
projelendirmektedir.

Mimarın yetkisi ve Sorumlulu� u Nedir?
Mimar, yetkisini birlik yasasından ve ilgili diğer yasalardan, meslek odasının tüzük ve yönetmeliklerinden 
ve malsahibi ile yaptığı sözle� melerden almaktadır. Mimarların uluslararası kabul görmü�  be�  temel 
sorumluluğu bulunmaktadır:

1. Genel sorumluluk,

2. Mesleğine kar� ı sorumluluk,

3. Meslekta� larına kar� ı sorumluluk

4. İ� verene (malsahibine) kar� ı sorumluluklar ve,

5. Topluma kar� ı sorumluluklar.

İn� aat Ruhsatı Nedir?
KKTC’de herhangi bir yol veya bina in� aatı yapabilmek i� in önceden in� aat ruhsatı almak yasal bir 
zorunluluktur ve in� aat ruhsatı verme yetkisi, yetkili makama ai�� . Fasıl 96’nın 3. maddesi, 1. fık asına göre 
“hi�  bir kimse yetkili makamdan önceden ruhsat almadık� a yol a� amaz ve bina in� a edemez”. Söz konusu 
yetkili makam belediye sınırları i� inde ilgili Belediyeler veya bu sınırların dı� ında Kaymakamlıklardır. Fasıl 
96’nın 4. maddesi, 1. fık asına göre ise “Yetkili makam tasarlanmakta olan ve yapılması i� in ruhsat istenilen 
i�  veya ba� ka � eyin” ilgili yasa veya yürürlükteki tüzük kurallarına uygunluğuna tatmin olmadık� a ruhsat 
vermeme yetkisine sahipti .

Bu A� amada Meslek Odalarının Görevi Nedir?
Birlik yasasında tanımlandığı � ekliyle; “Odalar üyelerinin mesleki eylemlerini denetler ve uygulamalarının 
düzenli olarak sürdürülmesini izler. Vize bürolarına sunulacak uygulama projelerinde uyulması gereken 
uluslararası standartları belirler” ve bunlara uyulmasını sağlar.

Kimler Proje yapabilir?
İlgili odalara kayıtlı ve Yetki Belgesi olan üyeler proje yapabilir. Örneğin Mimarlar Odasına kayıtlı ve yetki 
belgesi veya tescilli Mimarlık Bürosu bulunan bir mimar, mimari proje dosyasını hazırlayıp Mimarlar Odası 
Vize bürosuna Vize onayı almak i� in sunabilir.

İn� aat Ruhsatı Alabilmek Için Neler Gerekir?
İn� aat ruhsatı alabilmek � in, ilgili meslek odaklarından, yani;

• Mimarlar Odası’dan mimari proje i� in,
• İn� aat mühendisleri odasından statik p oje i� in,
• Elektrik Mühendisleri odasından elektrik projesi i� in ve
• Makine mühendisleri odasından mekanik tesisat projesi i� in vize onayı almak gerekmektedir.
21/2005 sayılı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’na göre “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetind  
vize büroları tarafından vizelenmemi�  hi�  bir proje uygulanamaz” (s.29), ve yine aynı uzun yıllar atıl durumda
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kalmasına neden oluyor. Dolayısıyla, kaynaklar verimli kullanılamıyor ve yasada belirtildiği üzere “İlgili 
vize bürosu tarafından verilen onay (vize) olmaksızın hi�  bir kurum veya makam herhangi bir projenin 
uygulanmasına izin veremez.”

Kaliteli Bina Nasıl Elde Edilir?
Kaliteli bir bina aslında kullanıcı ihti a� larına sürekli olarak en üst düzeyde kar� ılık verebilen bir binadır. 
Kaliteli bina elde etme yalnızca mimar ve mühendisler tarafından elde edilebilecek bir i�  değildir. Bunun 
ba� arılabilmesi i� in Malsahibi’ne ve Yapı Yapımcısı’na da ihti a�  vardır. Yapı Yapımcısı genellikle uygulama 
a� amasında rol almaktadır. Projelendirme a� amasında ise özellikle Malsahibi ile Mimarın ile� � imi önemli 
olmaktadır.

Son o larak:
Kamuoyu genellikle yapıla� mı�  � evre kalitesinin sorumluluğunu mimarlara yüklemektedir. KKTC’de, 
Mimarın tasarlamakla yetkili olduğu alan ve bunun i� in hazırlanan vizeli projenin kalitesinden müellif 
mimarın sorumlu tutulması son derece doğaldır. Fakat, yapıla� mı�  � evrenin bütünsel kalitesinden proje 
müellifliği yapmı�  mimarların sorumlu tutulması kanımca mimarlara yönelik haksızlık olacaktı . Çünkü 
mimarların yapıla� mı�  � evrenin bütününün planlanması ve tasarlanmasında yetkisi bulunmamaktadır. Bu 
konudaki yetki bir tara� an imar yasasıyla Şehir Planlama Dairesi veya daha doğru bir ifadeyle Şehir Planlama 
Dairesinin bağlı olduğu İ� i� leri Bakanlığına, diğer tara� an ise Fasıl 96 ile belediyelere veya kaymakamlıklara 
verilmi� ti . Bu noktada, siyasi iradenin etkisini göz ardı etmek mümkün değildir.
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Sürdürülebilir Bina Tasarımı
Ercan Ho� kara

(Sayı 07, 23 Mayıs 2010)

Binaların üretim  kullanım ve kullanım sonrası süre� lerinde, büyük oranda � evresel, sosyal ve ekonomik etkiler 
meydana gelmektedir. Binaların tasarım a� aması bu etkilerin büyük oranda olumluya dönü� türülebileceği 
a� amadır.

Bu � alı� mada, özetle, Sürdürülebilir Bina Tasarımının ne anlama geldiği, neleri i� erdiği ve bu yönde ne tür 
yöntemler kullanılması gerektiği ile ilgili sorula a cevap aranacaktı .

Sürdürülebilir Bina Tasarımı Nedir?
En özet ifadeyle, Sürdürülebilir bina tasarımı sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin bina tasarımına uygulanması 
anlamına gelmektedir. Yani; bina üretimi sırasında yapılacak uygulamaların ve ortaya � ıkacak binaların 
olumsuz � evresel etkilerinin en aza indirilmesi ve � evresel sürdürülebilirliği sağlaması; sosyal geli� ime 
katkı koyması ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması; ekonomik geli� ime katkı koyması ve ekonomik 
sürdürülebilirliğin sağlanması anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilirlik Sadece ç evreyi Korumakla mı Ilgilidir?
Hayır. Sürdürülebilirlik daha önce de belirtiğim gibi sadece � evreyi korumak anlamına gelmemekte, aynı 
zamanda sosyal ve ekonomik geli� meyi de i� ermektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir bina tasarımı da sadece 
� evresel boyutu değil ekonomik ve sosyal boyutu da i� eren bütüncül bir tasarım anlayı� ını ifade etmelidir.

“enerji verimli bina”, “ye� il bina” ve “ekolojik bina” ile “sürdürülebilir bina” tasarımı aynı anlama mı 
gelmektedir?

Hayır.

Enerji verimli bina tasarımı, genel olarak güne�  ve rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarından daha 
etkin faydalanarak, fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına yönelik tasarım yakla� ımını ifade etmektedir. Bu 
bağlamda (Sev, 2009, s.39);

Diyarbakir güneş evi Diyarbakir güneş evi 3D
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- Enerji etkin kentsel tasarım
-  Pasif ısıtma ve soğutma i� in arsaya göre yerle� im
- Alternatif enerji aynaklarının kullanımı
- Gömülü enerjisi dü� ük malzeme se� imi
- Enerji tasarrufu sağlayacak detaylandırma ve malzeme se� imi
- Aydınlatmada gün ı� ığından yararlanma
- Enerji etkin ekipman kullanma gibi unsurları i� erir;
Ye� il ve ekolojik bina tasarımı, ise enerjinin etkin kullanımı yanısıra, su, malzeme ve bina arazileri gibi 
kaynakların da etkin kullanımını ve aynı zamanda atıkların geri kazanılması gibi konuları da i� eren bir 
tasarım yakla� ımıdır. Bu bağlamda enerji etkin kullanım yöntemlerine ilaveten, su etkin, malzeme etkin ve 
arazi etkin kullanım yöntemlerini de i� ermektedir.

Suyun etkin kullanımı i� in; (Sev, 2009, s.39);

• Dü� ük debili, basın� lı armatürler, vakumlu ve biyokompoze tuvaletler kullanma,
• Yağmur suyu toplama,
• Doğal peyzaj uygulamaları,
• Geri dönü� üm ve yeniden kullanma
Malzemenin etkin Kullanımı i� in;(Sev, 2009, s.39);

• Malzeme tasarrufu sağlayan tasarım ve yapım,
• Yapının uygun boyutlandırılması,
• Mevcut strüktürlerin rehabilitasyonu
• Geri dönü� türülmü�  malzeme kullanımı,
• Geleneksel olmayan, alternatif apı malzemesi kullanımı.
Bina arazilerinin etkin kullanımı i� in;(Sev, 2009, s.39);

Greenwich millennium village
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• Mevcut bina alanlarının kullanımı,
• Doğal topografya ile uyum
• Bina arazilerinin geni� lemesinin engellenmesi gibi yöntemleri de ifade eder.
Sürdürülebilir bina tasarımı ise; – Bütün bu � evresel sürdürülebilirliğe yönelik yöntemlerin yanında, 
“insanların fiz ksel ve ruhsal sağlıkları ile konforlarının korunması, Yapıla� mı�  � evrenin olu� turulmasında 
kalitenin artırılması, Sosyal adaletin geli� tirilmesi, Sosyal güvencenin sağlanması ,Yerel kimlik ve kültürel 
değerlerin korunması gibi, sosyal konuları da i� ermektedir. Aynı zamanda, verimliliğin artırılması ve 
Ekonomik katma değerin en üst seviyeye � ıkarılması, maliyetlerin dü� ürülmesi ve alım gücünün artırılması
gibi ekonomik konuları da i� ermektedir.

Sürdürülebilir Binaların Maliyeti Daha mı yüksektir
Sürdürülebilir binaların � evresel ve sosyal etkileri mutlak süre� e daha olumlu olmalıdır ve bu anlamda 
yüksek nitelikte olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir binaların maliyetlerinin konvansiyonel 
yöntemlere göre tasarlanan binalara kıyasla daha yüksek maliye� e olması beklenir. İlk yatırım maliyeti
olarak bu durum normal kabul edilebilir, fakat ya� am dönemi maliyetleri dü� ünüldüğünde toplam maliyetin
konvansiyonel binaların maliyetlerine oranla daha ucuz olması veya en azından aynı olması hedeflenmelidi . 
Aksi takdirde, bu tür binaların ekonomik olarak sürdürülebilmesi mümkün değildir. Ekonomik olarak 
ger� ekle� tirilmesi veya satın alınabilmesi mümkün olmayan bir binanın ise sürdürülebilirliğinden 
bahsetmek mümkün olmayacaktı .

Green Building Saman balya ev
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Kuzey Kıbrıs’ta Yapı Denetim
Ercan Ho� kara

(Sayı 08, 6 Haziran 2010) 

Bu çalışmada, özetle, Kuzey Kıbrıs’ta yapı denetiminde yetki ve sorumlulukların nasıl dağıldığı, yapı denetimi 
açısından Kuzey Kıbrıs’taki mevcut durumun ne olduğu ve sorunların çözümüne yönelik neler yapılması 
gerektiği ile ilgili sorulara cevap aranacaktır.

Yapı Denetimi Nedir?
Yapı Denetimi; planlama/tasarım a� amasından, uygulama, kullanım ve geri-dönü� üm a� amalarına kadar 
bütün yapım sürecinde, Güvenli, Sağlıklı, Konforlu, Ekonomik, Fonksiyonel, Estetik yapı elde edebilmek 
amacına yönelik olarak, yapının yürürlükteki yasa, yapı yönetmenlikleri, yönerge ve standartlara uygun 
olarak yapılmasının sağlanması süreci olarak tanımlanabilir.

Kuzey Kıbrıs’ta yapı Denetimi yetkisi Kime Aitti
Kuzey Kıbrıs’ta, yollar ve binaların yapımını düzenleme yasası olarak yürürlükte bulunan ve “Fasıl 96” 
olarak bilinen yasa ile, yapıların denetim yetkisi “yetkili makam” olarak belediyelere veya kaymakamlıklara 
verilmi� ti . Fakat bugün fiilen bu etkilerin bir � oğu kullanılmamaktadır. 

Ayrıca, projenin uygulama sırasında denetim/ ontrol hakkı ilgili müellife (proje mimarı ve mühendisi) 
ait olduğu KTMMOB Birlik Yasası’nda belirtilme tedir. Ancak, bu denetim hakkı mü� terinin talebi ile 
ger� ekle� ebilecek iyi niyet temelindeki bir uygulamadır ve herhangi bir yasal yaptırımı oktur.

İn� aat sonrasında ise, belediye/ilgili kaymakamlıklar tarafından in� aat öncesi ruhsatlı proje ile uygulamanın 
örtü� üp örtü� mediğine bakılmaktadır. Bir sorun olmadığı durumda onaylanan in� aat uygulaması ‘Son 
Kabul’ alarak ilgili tesisat/altyapı i� in gerekli müracaatlar yapılabilmektedir.

 

Londra’da bir inşaat Güney Lefkoşa’da bir inşaat
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Yapı denetiminde etki payla� ımı
• Planlama a� ısından denetim=> � ehircilik
• Proje denetimi=> meslek odaları e belediye veya kaymakamlıklar (ilgili tüm dairelerden görü�  alarak)
• Uygulama denetimi => ontrol mimar / mühendis, belediye / kaymakamlık, müteahhit
Yapı denetiminde ayda� lar?
• Şehir planlama dairesi
• Meslek odaları
• Mühendis ve mimarlar, yapı denetim ofisle
• Müteahhitler
• Sıhhi i� ler, telekominikasyon, elektrik dairesi, karayolları dairesi, su dairesi, i� aiye v.s
• Belediyeler veya Kaymakamlıklar
• Malsahibi

Yapı Denetiminde yetkili Makamın” yetkileri Nelerdir?
Fasıl 96’nın 8. maddesi uyarınca yetkili makam...ruhsat vermeden önce özellikle bu maddede belirtilen

• sağlık ve güvenlik ko� ullarının sağlanması; 
• in� a edilmi�  veya edilecek olan binaların benzerlik veya uygun nitelik veya stilinin orunması ve,
• arazinin gelecekteki inki� afı ile ilgili yol, kamuya a� ık ye� il alan ve diğer kamu gereksinmelerinin 
sağlanması; ama� larına yönelik “belirli planlar, � izimler ve hesapların sunulmasını veya uygun ve gerekli 
göreceği bi� imde tasarlanan i� in tanımlanmasının yapılmasını ve sunulan planlar, � izimler veya hesapların 
deği� tirilmesini i teyebilir.” 
Ayrıca, Fasıl 96’nın 9. maddesinde belirtildiği gibi Yetkili makam, ruhsat verirken, “yürürlükteki Tüzüklere 
bağlı kalınması ko� uluyla,” ruhsata, Bir yol a� ılması veya yapılması ile ilgili olarak; yeni bina in� ası veya 
mevcut bir binaya ilave, tadilat veya tamirat ile ilgili olarak; ve İn� aat ama� ları i� in arazi a� ılması veya 
bölünmesi ile ilgili olarak; bu ba� lıklar altında belirtilen bir � ok konuda ko� ul koyma yetkisine sahipti . 
(KKTC Mahkemeler, 2009).

Yapı Denetimi Açısından Ülkedeki Mevcut Durum Nedir?
Ülkemizde, yukarda da belirtildiği üzere, in� aat ruhsatı verilmesi a� amasında hem ilgili meslek odalarının 
hem de yetkili makam olarak belediyelerin veya kaymakamlıkların proje üzerinde uyguladıkları belli bir 
denetim söz konusudur. Fakat, ruhsatlandırılmı�  projelerin aslına ve projede belirtil n niteliklere uygun 
olarak uygulanması a� amasında yapılması gereken denetiml r a� ısından ciddi bir eksiklik bulunmaktadır. 
Yetkili makam genelde, ruhsatladığı projelerin uygulamasını denetleyememektedir. Ha� a, bazı zaman proje 
ve in� aat ruhsatı uygulamanın arkasından gelmektedir. Yetkili makam ancak “son kabul” olarak bilinen onay 
a� amasında, yani bina bi�� ten sonra bir denetim uygulamaktadır. Fasıl 96’nın 10. maddesinde belirtildiğ  
üzere “Yetkili makam i�  veya in� aatın ruhsat uyarınca gerekli bi� imde tamamlandığından tatmin olursa, 
ruhsatın verildiği i�  veya in� aat ile ilgili olarak ruhsat sahibine bir onay belgesi verir.” Bu onay belgesi olmadan 
ise hi�  bir kimse o binayı i� gal edemez veya kullanamaz (KKTC Mahkemeler, 2009).

Fakat, bu “son kabul” a� amasında, i�  i� ten ge� mi�  olmakta ve prati te ancak yüzeysel bir deneti  
yapılabilmektedir. Bu noktada, yetkili makamın, yetki ve sorumluluklarını etkin bir � ekilde i� letememesi, proje 
kaliteli olsa dahi ger� ek uygulamanın proje kalitesini yansıtamaması gibi, ba� ka bir sorunu daha yaratmaktadır.

Bu bağlamda, diğer bir sorun veya sorunu büyüten diğer bir unsur da, 21/2005 sayılı Kıbrıs Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Yasasının 43 maddesinde belirtildiği gibi Projenin uygulanması sırasında denetim/ ontrol 
görevi (sorumluluğu) ilgili müellife ait olduğu belirtilse de, bu uygulamanın mü� terinin talebi ile ger� ekle� ebilecek 
iyi niyet temelindeki bir uygulamadan öteye ge� ememesidir. Çünkü bu uygulama ger� ekle� � rilmediğinde
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fiilen uygulanan herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. Bunun yanında, ilgili yasanın yine aynı maddesinde 
belirtilen “mal sahibi veya i� veren istediği takdirde bir ba� ka uygulamacı üyeye de kontrol yaptı abilir” 
(KKTC Resmi Gazete, 2005, s.32), ifadesi bu maddenin uygulanma kabiliyetini daha da azaltmaktadır. 
Aslında fiili durum, bu da belirtilenlerin bir n vi ispatıdı .

Peki bu Sorunun Temel Nedeni Nedir?
Bu sorunun ortaya � ıkmasındaki temel neden, malsahibi veya i� verenin dentim/ ontrol hizmetinin
yaratacağı ek maliye� en (uzun vadedeki karlılığı algılayamadığı veya bunu değerlendirecek durumda 
olmadığı i� in) ka� mak istemesi ve bu ka� ı�  imkanının var olmasıdır. Burada serbest piyasa ekonomisindeki 
maksimum karlılık ilkesi � alı� makta, fakat ortaya � ıkan ürünün kalitesine yönelik ilgili kurum, kurulu�  ve 
ki� ilerin yetki ve sorumlulukları i� lememektedir. Yasada, belirtilen kontrol hizmetinin uygulayıcı mimarlar 
tarafından istisnasız olarak ger� ekle� tirilebilmesi i� in mutlaka bağlayıcı ve yaptırımı olan düzenlemeler 
hayata ge� irilmelidir.

Kuzey Kıbrıs’ta gerek yapı denetim yasası gerekse fasıl 96 altında herhangi bir yapı denetim tüzüğü 
bulunmaması da yapım denetiminin bugüne kadar yeterince önemsenmediğinin bir göstergesi olarak 
algılanabilir. Fasıl 96 altında tüzük yapma yetkisi ise madde 19’da belirtildiği gibi Bakanlar Kuruluna 
verilmi� ti .

Peki Neler yapılmalıdır?
Büyük bir felaket beklenmeden yapı denetimini daha sağlıklı yürütebilmek i� in bir yapı denetim yasası 
veya tüzüğü ve ona bağlı yönetmelikler ve standartlar � ıkartılması gerekmektedir. Bu bağlamda Birlik 
Yasasında da belirtilen kontrol hizmetinin uygulayıcı mimarlar ve mühendisler tarafından istisnasız olarak 
ger� ekle� tirilebilmesi � in mutlaka bağlayıcı ve yaptırımı olan dü enlemeler hayata ge� irilmelidir. 

Yapı denetimi yasa ve yönetmeliklerinde kamusal bir yakla� ımla yeni düzenlemeler yapıldıktan sonra 
ilgili tüm kurum(merkezi/yerel yönetim), meslek odaları, kamuoyunun bilin� lendirilmesine yönelik 
eğitim seminerler düzenlenerek, proje uygulama sürecinde, denetim/ ontrolun öneminin anla� ılması 
sağlanmalıdır.

Denetim sü eci rant ili� kilerinin dı� ına ta� ınmalıdır.

Yapı Denetimi ile ilgili düzenlemeler bağımsız denetlemeyi öngörse dahi, proje müellifinin bu süre� te yer 
alması muhakkak sağlanmalıdır. Müellifin ayrıca kullanım sürecinde de yer alması � ok önem arzetmektedir.

Yapı üretim sürecinin muhatabı tüm ilgili kurum ve kurulu� ların sağlıklı denetim yapılması konusunda 
e� güdümü sağlayacak yeni düzenlemelere gidilmelidir.

Mali ve mesleki sorumluluk sigortası getirilmesi � in � alı� ma yapılmalıdır.

 

 

EK Bölüm III



MekanPerest 545

Yerel Yönetimle
Ercan Ho� kara

(Sayı 09, 20 Haziran 2010)

Yerel yönetimle , gerek kent ya� amının niteliğinin artırılmasında gerekse bu amaca yönelik olarak kent 
mekanlarının olu� umunda ve bu anlamda mimarlık mesleğinin uygulanmasında � ok önemli roller 
üstlenmektedir. Bu � alı� mada, ülkemizde Yerel Yönetim olarak Belediyelerin görev ve yetkileri, ya� anan 
sıkıntılar ve vatanda�  olarak yakla� an yerel se� imlerde değerlendirmelerimizi yaparken önemsememiz 
gereken unsurlar ile ilgili sorulara cevap aranacaktı .

Yerel Yönetim Nedir?
Yerel Yönetimlerle ilgili literatürde bir � ok tanıma rastlamak mümkündür. En genel ve yaygın ifadeyle “Yerel 
yönetimle , belli bir coğrafi alan üzerinde ya� ayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihti a� larını kar� ılamak 
amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ili� kin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi 
sorumluluğu doğrultusunda yerine geti en, i� leyi� inde a� ıklığı, � e� aflığı � oğulcu ve katılımcı demokrasi 
ilkelerini hayata ge� iren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel ki� iliğine 
sahip, özerk, demokratik kurulu� lardır.” (Dr. Ahmet FİDAN, kaynak: http:// ww.yerelyonetim.n t/?p=123 )

Genelde Yerel yönetimlerin yetkileri düzenlenirken, yerel ve ortak nitelikli ihti a� ların bu birimlerce 
kar� ılanması gereği gözönünde bulundurulmalıdır. Son zamanlardaki eğilim Devlet faaliyetlerinin etkili 
ve verimli yürütülmesi i� in, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılmas ve merkezi yönetimin yükünün 
hafi� tilmesi önündedir. (kaynak: go: http://mi oloji.info/vatandaslik-bilgisi/yerel-yonetimle .nedir)

KKTC anayasasına göre, Yerel Yönetimle , “bölge, belediye veya köy ve mahalle halkının yerel ortak 
gereksinmelerini kar� ılamak üzere kurulu�  ilkeleri yasa ile belirtilen ve karar organları se� imle olu� turulan 
kamu tüzel ki� ileri olarak tanımlanmaktadır. (KKTC anayasası,1985, s.42)

Yerel yönetimlerin Genelde Hangi yetkilere Sahip o lması beklenir?
Yerel yönetimlerin yukarda tanımlanan ilkelere uygun olarak yerel yönetim sınırları i� inde ya� ayan tüm 
insanlara hizmet verebilmesi i� in gerekli bütün görevleri üstlenmesi ve bu görevleri kusursuz yerine 
geti ebilmesi i� in gerekli yetkilere sahip olması beklenir. Fakat, diğer yerel yönetim birimleriyle ve merkezi 
yönetimle � birliğinin de ka� ınılmaz bir gereklilik olduğu bilinmelidir. 

Kuzey Kıbrıs’ta yerel yönetim o larak Hizmet Veren Belediyelerin Görev ve yetkileri Nelerdir? 
Kuzey Kıbrıs’ta, Belediyelerin görev ve yetkileri, deği� tirilm �  � ekliyle 51/1995 sayılı belediyeler yasasında 
tanımlanmaktadır. Bu yasaya göre Belediyenin temel görevi “belde halkının ortak yerel gereksinimlerini 
� ağda�  bir anlayı�  ve demokratik bir tutum i� inde kar� ılamaktı .” (51/1995 sayılı Belediyeler yasası) 
Dolayısıyla, temel görev belde halkının yerel gereksinimlerinin en doğru � ekilde tespit edilmesi ve bunların 
kar� ılanmasıdır. Bunu yaparken ise en önemli unsur katılımcılık, � efaflık, hesapverebilirlik gibi � ağda�  
demokrasinin en temel ilkelerini uygulamaktı . Bu bağlamda, Yasa, doğal ve yapıla� mı�  � evre, toplum, 
kültür, sağlık, esenlik ve güvenlik, ula� ım, trafik, imar uygulaması ve denetimi, konut, ve ekonomik geli� im 
ile ilgili konularda ortaya � ıkan gereksinimlerin kar� ılanması i� in Belediyelere görev ve yetkiler vermektedir.
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Yakla� an Belediye Seçimlerinde De� erlendirme yaparken Göz Önünde bulundurulması 
Gereken en Önemli Unsurlar Nelerdir?
Se� im kampanyaları süresince hemen hemen tüm Belediye Ba� kanı adaylarının projelerini öne � ıkardıklarına 
tanık olmaktayız. Aslında bu projelerin ü�  a� ağı be�  yukarı aynı olduğunu görmemiz mümkündür. Genelde 
bunlar kentin veya belde insanının ihti a� larına yönelik ortaya konan projelerdir. Kanımca, yapılan 
veya önerilen projeleri değerlendirirken en önemli konu bu projelerin tekil olarak ta� ıdığı niteliğin 
yanında Kent bütünü üzerinde olan etkisinin ve kent ya� amına geti diği olumlu ve olumsuz yanların da 
değerlendirilebilmesidir.

Ülkemizdeki temel sorunlardan biri “par� a ile bütünün” ve “bütün ile par� anın” ili� kisini kuramamaktı . Genelde 
yakla� ım par� acıdır ve kentin bir noktasında bir proje ger� ekle� tirir en onun kent niteliğinin bütününe olan etkisi 
dü� ünülmemektedir. Bu projelerin doğru yerde, doğru zamanda ve kentin niteliğini artı acak � ekilde hayat bulmaları 
i� in mutlak süre� e kentin bütününün planlanması gerekmektedir. Kısaca, imar planından yoksun kentlerin sağlıklı 
ve verimli büyüyebilmesi ve geli� ebilmesi mucizedir.

Nasıl ki bir ev yaparken, evin toplam kalitesi i� in evin bütününün planlanıp tasarlanması gerekir, kentlerin de aynı 
� ekilde planlanıp tasarlanması gerekmektedir. Eviniz i� in kullanacağınız her� eyin kaliteli olması evinizin mimari 
anlamda kalitesinin yüksek olacağı garantisini vermez. Örneğin 200,000 TL ye iyi bir planlama ve tasarımla � ok 
kaliteli bir ev ger� ekle� tirilebileceği gibi, kötü bir planlama ve tasarımla tam bir felaket yaratılabili . Aynı örnek 
kentlerimiz i� in de ge� erlidir. Tüm Projeler kendi i� lerinde ba� arılı olsalar dahi, kent öl� eğinde eğer bir planlama ve 
tasarımın par� ası olarak yapılmıyorlarsa, uzun vadede kent i� in sıkıntı bile aratabilirler.

Dolayısıyla, değerlendirme yaparken en önemli konu adayların kente yönelik bütüncül bir yakla� ımı olup 
olmadığını irdelemekti . Bununla beraber, adayların genel vizyonu ve vizyonlarına yönelik ortaya koyabilecekleri 
bir siyasi iradenin var olup olmadığını değerlendirmekti . Kanımca bu vizyonun i� erisinde katılımcılık  � e� aflık ve 
hesapverebilirlik gibi � ağda�  demokrasi ilkelerini öne � ıkarmak ve kente bütüncül bakabilmek en önemli unsurlardır.

İkincil olarak ise, böyle bir bütüncül bakı� ın arakasından, mali ve ekonomik yapı, Sosyal ve Kültürel yapı ve Çevresel 
yapı ile ilgili projeler ve bunların bütün ile olan ili� kisi ve tutarlılığı değerlendirlebilir. Aynı zamanda, ortaya konan 
projelerin ger� ekle� tirilebilmesi i� in gerekli kurumsal yapının var olup olmadığı veya kurumsal yapının geli� tirilmes  
i� in yapılan öneriler de değerlendirilmelidir.

Peki İmar Planı Neden yapılamıyor?
İmar planı yapma yetkisi ve görevi 55/1989 sayılı İmar Yasası ile Planlama Makamı olarak Şehir Planlama Dairesine 
verilmi� ti . İmar yasasında tanımlandığı üzere “Planlama Makamı , ülkesel fizik planın veya ülkesel fizik planın 
olmadığı hallerde, kalkınma planının genel ilke, ama�  ve hedeflerin  uygun olarak , her büyüklükteki yerle� me 
birimi i� in , ilgili yerle� me biriminin Belediyesinin veya Muhtarlığının program ve/veya istemleri ile beklentil rini 
de dikkate alarak ve sorunların önceliklerini göz önünde bulundurarak, imar Yasası kuralları uyarınca İmar Planı 
yapmakla yükümlüdür.” (55/1989, s.6)

Buna kar� ın bugüne kadar gerek merkezi gerekse yerel yönetiml ri elinde bulunduran siyasi iktidarlar bu konuyu 
öncelik yapmamı� , aksine a� ıklaması gü�  olan nedenlerden dolayı, � ağda�  kentlerdekinden farklı olarak ülkemizdeki 
kentler i� in imar planı gibi bir uygulama yok sayılmı� tı . Bunun tek istisnai örneği ise Lefk � a’dır. Peki neden Lefk � a 
bir istisnadır diye sorulduğunda ise verilen cevap Mustafa Akıncı’nın gerek belediye ba� kanlığı gerekse merkezi 
yönetimd ki dönemlerinde ortaya koyduğu siyasi iradedir.

Bütün � ağda�  kentlerde Planlama ve Kentsel Tasarım giderek önem kazanırken, aksine ülkemizde bazı Belediye 
Ba� kanlarını bu kavramlara, maalesef sava�  a� tığını da örmek mümkündür.
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İmar Planında Yetki Payla� ımı Gerçekten Sorun mu?
Evet, İmar Planlarının hazırlanması yönünde belediyelere daha fazla yetki verilmesi gerekmektedir, fakat 
merkezi yönetimi tamamıyla dı� layan bir uygulamaya gitmek hem mümkün değildir hem de doğru değildir. 
Dolayısıyla, yetki payla� ımında düzenleme yapmaktan � ok İ� birliği ve Koordinasyon anlayı� ını geli� tirm  
gereği vardır. Bunun i� in ise siyasi vizyon ve irade önem kazanmaktadır.

Sonuç Olarak:
Kentlerimiz i� in ortaya konan tüm projeler, bütünlüklü bir kent planına yönelik olduğu öl� üde anlamlıdır. 
Aksi takdirde, yaygın ve dağınık yapıla� manın, sürekli in� aat halinde bir türlü tamamlanmayan kent 
yapısının, bunun yarattığ sağlıksız ortamların ve par� acı � özüm arayı� larının yarattığ yeni sorunların önüne 
ge� mek mümkün olmayacaktı . Kent yönetiminde sürdürülebilir geli� me i� in uzun vadeli Planlamanın esas 
olduğu unutulmamalıdır. Vatanda�  olarak ise bu konuda bilincimizi artırmak ve bu yönde talepkar ve ısrarcı 
olmak gelecek nesillere olan borcumuzdur.

İmar Planları A� a� ıdaki Kuralları Içerebilir:
Binaların kom� u binalarla , arsa sınırı ile ve yol orta noktası ile arasındaki uzaklıklar; Binanın arsaya oranı; 
Minimum parsel büyüklüğü; Binanın yüksekliği; Bina taban alanı; Kat sayısı; Estetik unsurları; Otopark 
alanları; Park alanları; Kamuya a� ık alanlar; Konut alanı yoğunluğu; Yeni yol, a� ık alan, otopark alanları i� in 
rezerve alanlar; Sanayi ve ti aret alanları; Eğitim alanları; Yönetsel bina alanları; Sosyal ve kültürel tesislerin 
alanları; ve Diğer kullanım alanları. İmar planları, 20 yıllık dönemleri kapsayacak � ekilde hazırlanır ve be�  
yıldan fazla olmayacak aralıklarla, deği� iklikler yapmak i� in, sürekli gözden ge� irilir.

Kente bütüncül bakışın nasıl olabileceğine 
bir örnek.Londra Kent maketi, yeni kentsel 
projeler beyaz renkte mevcuta ekleniyor.
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Yerel Yönetim Seçimlerinin A dından 
Ercan Ho� kara

(Sayı 10, 4 Temmuz 2010)

Ge� en ha� a yapılan yerel yönetim se� imlerinin ardından bir değerlendirme yapmak gerekirse, 3 
Belediye Ba� kanı hari�  diğer tüm belediye ba� kanlarının koltuklarını koruduğu görülmektedir. Peki 
bu durum, belediyelerimizin � ok ba� arılı olduğu ve vatanda� ın da verilen hizme� en memnun olduğu 
sonucunu � ıkarır mı? Bazıları i� in bu sorunun cevabı eve�� , ama aslında bu sonu� , sadece adaylar 
arasında en gü� lü ve en iyi olanların se� mene göre mevcut olan belediye Ba� kanları olduğu sonucunu 
gösterebilir. Umarım bu sonu� lar mevcut olan ve se� imler sırasında da değinilen veya değinilmeyen 
sorunların gözardı edilmesine neden olmaz. Daha önceki yazımda, belediyeler ve yapılması gereken 
i� ler konusuna değinmi� tim. Bu bağlamda, belediyeler yeni döneme girerken kent ve mimarlık ile ilgili 
süregelen yanlı� ları ve eksiklikleri bu � alı� mada özetlemekte fayda olacaktı . Aynı zamanda bu � alı� mada 
fotoğraflarla anlı�  ve doğru örneklere dikkat � ekilecekti . Ercan Ho� kara

Yanlı� lar ve Eksiklikler
• İmar planları olmadan kentlerin geli� imini sağlıklı olarak sürdürebileceğimizi sanmak.
• Planın sadece � evreyi korumak i� in olduğunu dü� ünmek ve onun sağlayacağı ekonomik verimlilik ve 
sosyal geli� meyi görememek
• Gereksinimlere cevap verecek projeleri hazırlarken kent bütününü dü� ünmeden ve bütün i� indeki 
etkilerini hesaplamadan par� acı yakla� ımlarla projeleri hazırlamak
• Kentsel tasarım projelerini henüz gündeme almamak
• Etkin yapı denetimi ap(a)mamak
• Altyapı � alı� malarına gereken önceliği vermemek
• Kaldırımları yaya kullanımına a� acak tedbirleri alamamak
• Toplumsal dahiliyet projelerine gerekli önceliği ve önemi ver(e)memek
• Kentlerimiz i� in önemli olan mimari projeleri herhangi bir mimari kaygı duymadan hazırlamak
• Önemli mimari projeler i� in mimari proje yarı� maları düzenlememek
• Çevre düzeni ve temizliği i� in plan ve kentsel tasarım projelerine ihti a�  olduğunu görememek
• Ken� eki fizi sel geli� meyi, önceliği tamamen kar olan, özel sektöre bırakmak ve niteliği artı acak, özel 
sektöre önderlik edecek giri� imlerde bulunmamak
• Toplu ta� ımacılığın önemine inanmamak
• Yaya ve bisiklet yollarına gerekli önemi vermemek
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Foto: Turuğsan Arslankelle
Şekil: Lefkoşa’da dere yatağına inşaa edilen ve selden 

dolayı hasar gören bir site

Foto: Turuğsan Arslankelle
Şekil: Lefkoşa’da Plansız gelişmenin yaşattığı 

sıkıntılar...
Bütünü tasarlamadan parça parça yapılan 

uygulamaların sonucu olarak, ayrı

Foto: Turuğsan Arslankelle
Şekil: Lefkoşa’da yağmurlardan sonra bir otobüs durağı.
Plansız gelişmenin getirdiği sıkıntılar ve toplu taşımaya 
verilmeyen önem otobüs durağının niteliğinden belli 

olabiliyor.

Foto: Ercan Hoşkara
Şekil: Mağusa’da bir otobüs durağı.

Otobüs durağının önüne araba park etmiş, kaldırım 
üzerindeki çöp konteynerleri yaya ulaşımını 

engelliyor.

Şekil: Araç park yerleri ve çöp konteynerleriyle ilgili bir düzenleme.
Bu düzenlemeyle Araçlar veya çöp konteynerleri yaya yolunu 

kapatmıyor

Londra’da sıradan bir otobüs durağı.
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Ye� il Bina
Ercan Ho� kara

(Sayı 11, 18 Temmuz 2010)

Bu � alı� mada, özetle, Ye� il Bina elde edebilmek i� in kullanılan yöntemlere değinilecek ve bu yöntemlerin ne 
anlama geldiği, ve nasıl kullanıldığı ile ilgili sorulara örnekler üzerinden cevap aranacaktı .

Ye� il bina Tasarımı Nedir?
Enerjinin etkin kullanımı yanısıra, su, malzeme ve bina arazileri gibi kaynakların da etkin kullanımını ve aynı zamanda 
atıkların geri kazanılması, yeniden kullanımı gibi konuları da i� eren bir tasarım yakla� ımıdır. Bu bağlamda enerji 
etkin kullanım yöntemlerine ilaveten, su etkin, malzeme etkin ve arazi etkin kullanım yöntemlerini de i� ermektedir.

Ye� il Bina, Yeniden kullanım (Re-use) veya yeniden kullanılabilecek kaynakların kullanımı; 

Geri dönü� üm (Re-cycle) veya geri dönü� ümü mümkün olan kaynakların kullanımı; Yenilenebilir Malzeme (ah� ap 
gibi) Kullanımı; Yenilenebilir Enerji (güne� , rüzgar gibi...) kullanımı ve yıkım yerine Söküm (De-construction) gibi 
ilkelerin binalarda uygulanmasını gerektirme tedir.

Binaların Arsaya Göre (güne� ten faydalanmak için) yerle� imi ne Demektir
Binanın arsa üzerinde güne� e göre konumlandırılması, güne�  enerjisinden maksimum  düzeyde faydalanabilmek 
i� in � ok önemlidir. Genelde, ya� am mekanlarının güneye (Kuzey yarım küre i� in) bakması ve kı� ın güne� ten 
maksimum faydalanılması hedefleni . Yazın ise güne�  ı� ınları dik geldiği i� in, güne�  kırıcı (gölge sağlayıcı) bir 
eleman kullanarak, istenmeyen yaz güne� inin etkisinden kurtulmak mümkündür.

Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı ne Demektir
Binada kullanılan enerjinin hepsi olmasa bile bir kısmının, rüzgar ve güne�  gibi alternatif ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını kullanarak elde edilmesidir. Bina cephesine veya � atısına yerle� tiril n güne�  panelleri sayesinde ve 
bina � atısına eya bah� esine yerle� tiril n rüzgar gülleri sayesinde enerji elde etmek mümkün olabilmektedir.

Gömülü Enerjisi Dü� ük Malzeme Nedir?
Gömülü enerjisi dü� ük malzeme, malzemenin üretimi i� in gerekli olan toplam enerji miktarını ifade eden 
bir kavramdır. Binada kullanılan malzemelerin dü� ük enerjiyle elde edilen malzemelerden olu� ması enerji 
verimliliği i� in önemli bir yöntemdir.

Enerji Tasarrufu Sa� layacak Detaylandırma ve Malzeme Seçimi Neden Önemlidir?
Isıtılan veya soğutulan binaların ısılarını koruyabilmeleri i� in, ısı iletimi dü� ük olan malzeme kullanımı ve kapı, 
pencere, duvar, dö� eme ve � atıla da doğru detaylandırma veya bir ba� ka deği� le yalıtım  enerji tasarufu i� in son 
derece önemlidir.

Aydınlatmada Gün ı� ı� ından yararlanma Neden Önemlidir?
Binanın arsa üzerinde doğru konumlandırılması ve pencerelerin doğru yerle� tirilmesiyle maksimum düzeyde gün 
ı� ığından faydalanmak mümkündür. Böylece, yapay aydınlatma i� in ihti a�  duyulacak enerji miktarı azaltılabil cekti .
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Enerji Etkin Ekipman kullanma ne demektir
Binada kullanılan gerek aydınlatma elemanlarının gerekse diğer bütün elektrikli ekipmanların dü� ük enerji 
tüketimi sağl yanlardan olu� turulması anlamına gelmektedir.

Binalarda Suyun Etkin Kullanımı Nasıl Mümkün o lmaktadır?
Binalarda, dü� ük debili, basın� lı armatürler, vakumlu ve biyokompoze tuvaletler kullanılmasıyla; bina 
� atısına ve/ya arsasına dü� en yağmur suyunun depolarda toplanarak kullanılmasıyla; binada kullanılan 
suyun arıtıla ak bah� e sulamada kullanılması ve/veya lavabo ve banyoda kullanılan suların toplanıp 
klozetlerde yeniden kullanılması gibi geri dönü� üm ve yeniden kullanma yöntemlerinin kullanılmasıyla 
mümkün olmaktadır.

Binalarda yapı Malzemesinin Etkin Kullanımı ne Anlama Gelmektedir?
Malzeme tasarrufu sağlayabilmek i� in binanın uygun boyutlandırılması ve buna göre tasarlanması; 
yapım sırasında malzeme israfını azaltacak tedbirlerin alınması; mevcut binaların rehabilitasyonu; geri 
dönü� türülmü�  veya daha önce kullanılmı�  malzemelerin yeniden kullanılması; geri dönü� türülebilmesi 
veya yeniden kullanımı mümkün olan malzemelerin kullanılması anlamına gelmektedir.

Bina Arazilerinin Etkin Kullanımı ne Demektir
Mevcut, kullanılmayan eski bina alanlarının yeniden kullanımı; Bina tasarımlarının doğal topografya ile 
uyumlu olması; ve bina arazilerinin geni� lemesinin engellenmesi demekti .
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Londra’da mahalle sakinleri i� in (Grassroots) yapılmı�  ve ödül kazanmı�  bir sosyal tesis binası. Bina’da ye� il 
� atı kullanılarak topografya ile uyum sağlanmı� , aynı zamanda � atıdan dolayı ısı kaybı minimize edilmi� ti . 
Çelik gibi, geri dönü� ümü ve yeniden kullanımı mümkün olan yapı malzemesi kullanılmı� tı . Cephede yer 
alan güne�  panelleri sayesinde güne�  enerjisi kullanılarak bina i� in elektrik enerjisi elde edilmektedir. 
Böylelikle CO2 emisyonları da azaltılm �  olmaktadır. Binada kullanılan gerek aydınlatma elemanları gerekse 
diğer bütün elektrikli ekipmanlar dü� ük enerji tüketimi sağlayanlardan olu� turulmu� tur. Binada yağmur 
suyu toplanmakta ve yeniden kullanılmaktadır. Binada dü� ük debili, basın� lı armatürler, vakumlu ve 
biyokompoze tuvaletler kullanılmı� tı .

Bina i� inde yer alan bir gösterge ile, o an itibariyle ve toplam olarak, güne�  enerjisi kullanarak elde edilen 
enerji miktarı gösterilmekte ve bu yolla yayılımı azaltılan CO2 miktarı belirtilme tedir. Bu gösterge sayesinde 
kullanıcılarda duyarlılığın artırılması hedeflenme tedir. Enerji tüketimi yanısıra, binadaki su tüketimini de 
gösteren benzer bir gösterge de bulunmaktadır.

Bu binada kullanılan yapı malzemeleri, geri dönü� ümü ve yeniden kullanımı mümkün malzemelrden 
se� ilmi� ti . Binada kullanılan ta� ıyıcı sistem ve cephe kaplamalarının bir kısmı geri dönü� ümü mümkün 
olan metal malzemelerden olu� turulmu� tur. Bina cephesinde yer alan ta�  kaplama malzemesinde har�  
kullanılmamı� , bunun yerine ta� lar � elik bir kafes i� ine yerle� tirilm � ti . Böylelikle malzemenin gömülü 
enerjisi minimum düzeyde tutulmu� tur.
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Kent ve Mimarlık: Kamusal Binalar 
Ercan Ho� kara

(Sayı 12, 1 Ağustos 2010)

Kentler sokakları ve meydanlarıyla ya� ar. Bu sokakları ve meydanları tanımlayan en önemli elemanlar ise 
binalardır. Bu bağlamda bir kent önemli sokakları, caddeleri, meydanları ve/veya binalarıyla tanınır. Kamusal 
binalar ise, genelde kent imajına imza atan önemli prestij binaları olur. Dolayısıyla, bu tür binaların niteliği, 
kent dokusuna uyumu ve tasarımlarındaki ba� arı � ok önemli olmaktadır. Bu tür binaların, kent imajına ve 
kent ya� amına katkı koyacak önemli mimari değerler ta� ıması beklenir. Böylesi binaların, hem fizi sel, hem 
toplumsal, hem ekonomik hem de siyasi ama� lara hizmet etmesi mümkündür.

Bu yazıda, örneklere de değinerek, kamusal binaların kenti ve kent ya� amını nasıl etkileyebileceği ile ilgili 
konuyu aydınlatmak i� in bazı önemli sorulara cevap aranacaktı .

Kamusal Bina Nedir?
Halkın gereksinim ve isteklerini kar� ılamak i� in halkın kullanımına yönelik yapılan binalardır. Bu tür binalara 
örnek olarak, Bakanlıklar, Belediye binaları, eğitim e sağlık binaları, kültür ve kongre merkezleri, müzeler, 
alı� -veri�  merkezleri, stadyumlar, ibadet yerleri v.s... gösterilebilir. (Bakanlık binaları, aynı zamanda kamu 
binaları olarak da anılır.)

  

Kamusal Binalar Kenti Nasıl Etkiler?
Kamusal binalar ken� e ya� ayan insanların büyük bir bölümü tarafından yoğunlukla kullanılan binalardır 
ve kent ya� amındaki kaliteyi etkileyen özelliğe sahipti . Genelde büyük öl� ekli projeler oldukları i� in kentin
fizi sel yapısında önemli yer tutarlar. Ba� arılı örnekler, bulundukları kentlerin sembolleri haline dönü� ürler. 
(Örneğin: Sidney’de Opera House, Bilbao’da Guggenheim Museum, Barcelona’da Sagrada Familia...) Bu tür 
örneklerin kente � ok sayıda turist � ektiği ve toplumsal ve ekonomik ya� antıyı da etkilediği görülmektedir. 
Dolayısıyla, kamusal binaların kentin oplumsal ya� amına, ekonomisine ve tabi ki fizi sel niteliğine yönelik 
ciddi etkileri vardır.

Londra Belediye Binası (London City Hall). Mimar: Norman Foster (fotoğraf: Mustafa Riza)
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Kamusal Binaların Ba� arılı o lmaları Için Ta� ıması Gereken Önemli Mimari De� erler Nelerdir?
Toplumsal ve � evresel değerlere en yüksek düzeyde uyum; bu bağlamda � ağda�  teknolojilerin, yapı 
sistemlerinin ve malzemelerinin en verimli � ekilde kullanımı ve mimari anlamda farklılık ve yenilik getirme,
bu tür binaların ba� arılı olabilmesi i� in önemlidir.

Kamusal Binaların Mimari Projeleri Nasıl Elde Edilir?
Halkın geni�  kesimleri tarafın an yaygın olarak kullanılan bu tür binaların toplumun geneli tarafından kabul 
görebilmesi ve yukarıda belir� len � ekilde ba� arılı olabilmeleri i� in; dünyaca tanınmı�  önemli mimarlar davet 
edilerek, veya ulusal / uluslararası mimari proje yarı� maları düzenleyerek, önerilen projeler arasından, bir 
jüri tarafından belirlenen kri erlere uygun olarak en iyi proje se� ilerek elde edilir.

Sonuç Olarak:
Konumuzla ilgili ve son ha� anın güncel haberi olan “Lefk � a’da mimarisi Türkiye’deki Selimiye Camii’ni 
andıracak cami i� erecek külliye in� aatı” i� in Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında imzalanan protokol konusuna 
yukardaki � er� evede değinmek isterim.

Böyle bir projeyi yapma ve Kıbrıs coğrafyasında bir iz bırakma isteği siyasi bir karar olabilir, bu kararın siyasi 
boyutuna, bu � er� evede diyecek bir � eyim yok. Fakat bilinmelidir ki bu projenin nereye ve nasıl yapılacağı 
yalnızca siyasi bir karara dayanamaz, dayanmamalıdır. Böylesi bir proje yukarıda da belirtildiği gibi kentin
fizi sel, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısında önemli bir yer tutacaktı , dolayısıyla eğer böyle bir proje 
yapılacaksa mutlak sure� e yukarıda belirtilen mimari değerlere sahip olmalı ve bunun i� in gerekli yöntem 
kullanılmalıdır. Ilgili kamu dairelerinin ve meslek odalarının görü� leri alınmalıdır, aksi takdirde ba� arılı bir 
mimari eser ortaya koymak mümkün olmayacaktı . Halihazırda, bu tür ba� arısız örneklere yeter sayıda 
sahibiz bunların sayısını artırmak bizi yüceltm yecekti .

Sagrada Familia, Barcelona, 
Ispanya. Mimar: Antoni Gaudi

Guggenheim web sayfası (http://www.guggenheim.org/bilbao)
Guggenheim Müzesi, Bilbao, İspanya. Mimar: Frank Gehry
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Lefk � a’da, ‘Selimiye Görünümlü’ Külliye
Ercan Ho� kara

(Sayı 13, 15 Ağustos 2010) 

Geçen sayıda, Lefkoşa’da yapılması planlanan külliye projesi ile ilgili olarak hem Sayın Naciye Doratlı hem 
de Sayın Uğur Ulaş Dağlı dikkate alınması gereken çok değerli görüşler ortaya koymuştu. Ben ise kamusal 
binalar kapsamında konuya kısmen değinme şansı bulmuştum. Kanımca, bu konu, Kıbrıs için son dönemlerin, 
kent ve mimarlık anlamındaki en önemli konularından birisidir. Konunun ekonomik ve toplumsal boyutu da 
düşünüldüğünde bu önem daha da artmaktadır. Bu nedenle, konunun bir çok açıdan irdelenmesi ve bilgilerin 
kamuoyuyla paylaşılıp, bu konuda sağlıklı bir toplumsal tartışma ortamının sağlanması ve bu yolla konunun 
daha doğru bir zemine ulaşması son derece önemlidir. Bu bağlamda, konuyla ilgili cevaplanması gereken bazı 
soruları sizlerle paylaşmayı uygun buldum.

Külliye Nedir?
Çe� itli kaynaklar incelendiğinde görülebileceği üzere, en yalın anlatımıyla  Külliye, caminin yanısıra medrese (okul), 
hamam, türbe, imaret(hayır evi), arasta (� ar� ı), kütüphane gibi bir� ok toplumsal ihti aca da cevap verebilecek 
kapalı ve a� ık mekanlardan olu� an bir dini-toplumsal kompleksti . Kulliyelerin merkezindeki yapı ise camidir.

Lefk � a’da yapılması Planlanan Külliye Için Neden Selimiye Camii ve külliyesi Örnek Alınıyor?
Çünkü Selimiye Camii Osmanlı mimarisinin en önemli ba� yapıtlarından biri olarak kabul görmektedir. “Selimiye 
Camii hi�  ku� kusuz Süleymaniye Camii ile birlikte, Mimar Sinan’ın eserlerinin en ünlüsü ve en görkemlisidir.”

Selimiye camii, Mimar Sinan‘ın 80 ya� ında yarattığ ve “ustalık eserim” diye nitelediği yapı�� . Çe� itli kaynaklarda 
bu yapıt “Osmanlı-Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar, dünya mimarlık tarihinin de ba�  yapıtları arasında 
gösterilmektedir” 

(Edirneden biz: http //www.edirneden.biz/icerik.asp?ICID=856 ).

Selimiye Külliyesi Planı.
Kaynak: Sinan’a web sayfasi.                                                                                        
http://www.sinanasaygi.org/i/kulliye/174.jpg

Kaynak: Sinan’a web sayfasi.                                                                                        
http://www.sinanasaygi.org/i/kulliye/174.jpg
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Selimiye Camii Neden İstanbul’a De� il de Edirne’ye yapıldı?
Selimiye Camii gibi önemli bir caminin Edirne’ye yapılmasının en önemli nedenlerinden biri de, O 
topraklarda Osmanlı, Türk ve İslam kimliğinin varlığını gösterme hedefi di. Bazı kaynaklarda belirtildiği
gibi Edirne Anadolu’dan Rumeli’ye aktarılan Türk nüfusu sonucunda Türkle� mi�  coğrafi alanın merkeziydi. 
Dolayısıyla, Edirne’ye böylesi bir yapıt yapılması önemliydi. “Nitekim 19. ve 20. yüzyıllardaki i� gallerde 
Ruslar, Bulgarlar ve Yunanlılar bu abidevi eseri yok etme cesaretini gösterememi�  ve Selimiye, Edirne’nin 
bir Türk � ehri olduğunun en büyük kanıtı olmu� tur”(Edirneden biz web sayfası: http:// ww.edirneden.biz/
icerik.asp?ICID=4 ).

Ba� arılı Örneklerin, Gerçekle� mesini Sa� layan yöntemleri Kendi Ko� ullarımıza Adapte Ederek 
mi Kullanmalıyız yoksa bu Örnekleri Taklit mi Etmeliyiz?
Ba� arılı olarak kabul edilen � oğu görkemli yapıt, in� aa edildiği dönemin en ileri teknolojilerini ve 
malzemelerini kullanan yapıtlardır. Genelde ortaya � ıkan bi� imler de dönemin geti diği teknolojik 
imkanların veya imkansızlıkların bir yansımasıdır. Bu anlamda, Mimar Sinan ve tasarladığı camiler 
döneminin en iyileri olduğu i� in ba� arılı ve anlamlıdırlar. Zaman i� inde ya� anan her türlü geli� meyi gözardı 
ederek 500 yıl öncesinin önemli yapıtlarını taklit etmek, bugünün teknolojik imkanlarını dü� ündüğümüzde 
hem komik olmakta, hem de o yapıtların sağladığı ba� arının � ok uzağında kalınmaktadır. (100 yıl öncesinin 
muhafazakar dü� üncelerine kar� ı, devrimler ger� ekle� ti en en ilerici dü� ünceler, bugünün ko� ullarında en 
muhafazakar dü� ünceler olabilmektedirler.) Bu konu ile ilgili en önemli örneklerden biri de, İslamabad’taki 
Faysal Camii ile Ankara’daki Kocatepe Camii’nin hikayesidir.

İslamabad’taki Faysal Camii’nin tasarımı, aslında Ankara’daki Kocatepe Camii i� in düzenlenen proje 
yarı� ması sonucunda kazanan ilk tasarımdır. Ha� a bu tasarımla in� aata bile ba� lanır fakat “ böyle cami mi 
olur” ele� tirileri üzerine in� aat durur ve caminin � imdiki mimari (yani 17.yüzyıl camilerinin bir benzeri) ile 
yapılmasına karar verilir.

Mimar Vedat Dalokay’ın Kocatepe Camii i� in tasarladığı proje ise, 1969 yılında Suudi Arabistan Kralı Faysal 
bin Abdül Aziz’in, katkılarıyla, İslamabad i� in düzenlenen proje yarı� masında, 43 ülkeden gelen 17 proje 

 Faysal Camii, İslamabad.
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Faisal_mosque2.jpg
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arasından yarı� mayı kazanır. 1976 yılında Pakistan hükümeti, Suudi Arabistan Devleti nden alınan mali 
destekle, projenin in� asını ba� latır ve 1986 yılında proje tamamlanır. Çağda�  mimari imkanların daha � ok 
yansıtılabildiği bu proje ku� kusuz Mimari anlamda daha ba� arılı olmu�  ve Faysal Camii adeta İslamabad’ın 
sembolü haline gelmi� ti .

Sonuç olarak:
Döneminde Edirne’de yapıldığı gibi, � imdi de Lefk � a’da, Müslüman Türk kimliğinin imzası olarak, önemli 
bir Külliye yapma dü� üncesi olduğu görülebilmektedir. Siyasi bir karar olarak bu dü� ünceyi tar� � mak 
mümkündür. Fakat, Kent ve Mimarlık a� ısından, Edirne’deki Selimiye Külliyesi’nin bir benzerini Lefk � a 
terminal alanına yapma gibi bir dü� üncenin yanlı� lığını tar� � mak söz konusu bile olmamalıdır.

Ankara Kocatepe Camii’nin ger� ekle� tirilmesinde ortaya konan zihniyeti Kıbrıs’a ta� ımak ve buradaki benzer 
zihniyetlerle bunu birle� tirip, kendi döneminden ve kendi toplumundan uzak bir proje ortaya koymak, 
hem ya� adığımız kente, hem mimarlık mesleğine, hem de toplumumuza ihane�� . Böyle bir zihniyetle, bu 
toprak üzerine ba� arılı bir imza atmanız da mümkün değildir.

Selimiye’nin aynısı demek, Selimiye kadar ses geti ebilmek ve dünya mimarlık tarihinde yer alabilmek 
demekti . Onun kötü bir taklidini yapmak demek değildir. Bunu ba� arabilmek i� in ise, mutlaka dönemimizin 
ilerici fikirlerini, yaratıcılığını ve toplumun gereksinim ve isteklerini temel alan bir zihniyeti hakim kılmak 
gerekmektedir.

Bu süre� te, hepimize dü� en görev a� ağıdaki soruları muhataplarına ısrarla iletmekti . Böylelikle süreci 
sağlıklı bir zemine ta� ımak belki ba� arılabilir.

Mimar Sinan Selimiye’yi tasarlarken taklit ederek mi tasarladı? Biz neden Selimiye’nin aynısını yapmaya 
� alı� ıyoruz? Biz neden taklit� i olmayı marifet sayıyoruz?

Lefk � a’da camiye ihti a�  var mıdır? Ya külliyeye? Varsa da bunu bu kadar sorunun ve eksiğin arasında 
öncelikli yapan nedir?

Bütün yasal engellere rağmen, Neden Terminal alanı? Ken� eki en uygun alan burası mıdır?

Halkın bu konu ile ilgili dü� üncelerinin, isteklerinin ve gereksinimlerinin bir önemi var mı? Bu bağlamda, 
katılımcılık sü eci ya� anacak mı?
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Karikatür
(Sayı 14, 05 Eylül 2010)

Karikatür Kaynağı: http://forum.arkitera.com/showthread.php/19307-Mimarlık-Karikatür
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“İn� aa� a Güvenlik”
Ercan Ho� kara

(Sayı 15, 23 Ekim 2010) 

İnşaat sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş güvenliği açısından en sıkıntılı sektördür. Gerek 
altyapı gerekse üst yapı inşaat faaliyetleri ve inşaat alanı hem çalışanların kendisi için hem de inşaat alanı 
çevresinde bulunan ve inşaat alanına girmek zorunda kalan vatandaşlar için ciddi tehdit oluşturabilmektedir. 
Ülkemizde, özellikle, vatandaşların normal günlük yaşamlarında sıklıkla kullandıkları, yollarda yapılan alt 
yapı çalışmaları hem çalışanların hem de vatandaşların güvenliği için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu 
altyapı çalışmalarının yapıldığı alanlarda yeterince güvenlik önlemlerinin alın(a)madığı gözlemlenmektedir. 
Bu sayıda, özellikle inşaatta güvenlik konusunun önemini vurgulamak için, konu ile ilgili akla gelebilecek 
temel bazı sorulara cevap aranacak ve fotoğraflarla yanlış ve doğru örneklere yer verilecektir.

İn� aa� a Güvenlik Konusu Neden ç ok Önemlidir?
Günümüzde, tüm Dünyada in� aat sektörü i�  güvenliği a� ısından en riskli sektörler arasında gösterilmektedir. 
İstati tikle e göre, “her yıl AB’de 1300 ki� i in� aat kazalarında hayatını kaybetmektedir.” ve “dünya � apında, 
in� aat iş ileri diğer iş ilere oranla ü�  kat daha fazla hayatlarını kaybetme, iki kat daha fazla yaralanma 
tehlikesiyle kar� ı kar� ıya bulunmaktadır” (Tağmat, 2010). Bu tehlike, gerekli önlemler alınmazsa, sadece 
in� aa� a � alı� anlar i� in değil aynı zamanda in� aat � evresinde bulunan vatanda� lar i� in de ge� erlidir.

Söz konusu kazalar bireysel zararların yanısıra hem i� veren hem de toplum geneline olduk� a büyük zarar 
vermekte ve dolayısıyla, ortaya � ıkan maliyetler tüm ilgili taraflar � in � ok yüksek olmaktadır.

Bütün bu veriler in� aatın insan sağlığı ve güvenliği a� ısından � ok riskli olduğunu göstermekte ve bu 
bağlamda in� aa� a güvenlik konusu büyük önem kazanmaktadır.

İn� aat Sektöründe Sıklıkla Görülen Kazalar ve Sa� lık Sorunları Nelerdir?
AB Bilbao Deklarasyonu’nda da belirtildiği gibi kazalar arasında en sık ya� ananın Yüksekten dü� me, Hareketli 
bir aracın � arpması, Elektrik � okuna kapılma, Kazı sırasında yaralanma, Dü� en malzemelerin � arpması, 
Ağır malzeme kaldırılması sonucu sırt ağrıları ve bel incinmeleri, Yüksek gürültü nedeniyle i� itme kaybı. 
Toz teneffüs etmeden kaynaklanan hastalıklar, Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalma, Su 
i� inde, kenarında veya üzerinde � alı� ma, Radyasyona maruz kalma ve Ara� -gere�  tit e� iminden etkilenme 
vb. � eklinde olduğudur. (Fırat 2010; Tağmat, 2010)

Bu tür kaza ve sağlık riskleri, gerekli tedbirler alınmazsa � alı� anların yanında, in� aat alanına giren veya o 
� evrede ya� ayan vatanda� ları da tehdit etmektedir.

İn� aat Sektöründe Riski Artı an Temel Etkenler Nelerdir?
İn� aat sektörünün emek ağırlıklı olması; aynı anda birden � ok alt i� verenin (ta� eron) birlikte � alı� ması, 
ve özellikle konut yapımında, daha proje a� amasından i� baren muhtemel alıcıların in� aat alanına hi� bir 
önlem almadan girme giri� imleri ve üretim süre� leri ile ilgili tüm geli� melerin toplum önünde ya� anması, 
riski artı an temel etkenlerdir. (Fırat, 2010)
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İn� aa� a Güvenlik Için Alınabilecek Önlemler Nelerdir, Neler yapılmalıdır?
İn� aa� a güvenlik süreci yalnızca projenin uygulanması sırasında alınacak önlemlerden ibaret olmamalı; projenin 
hazırlık, uygulama ve in� aat sonrası bakım a� amaları da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Ayrıca, toplumsal bir bilin�  olu� turulması ve düzenlemelerde öngörülen önlemlerin yalnızca kağıt üzerinde 
kalmaması i� in hem yaptırımların artırılması hem de onuyla ilgili bilincin geli� tirilmesi � ok önemli olmaktadır.

Güvenlik Için Alınabilecek en Temel Önlemler (Ta� mat,2010):
• İ� verenlerin proje a� amasında, yalnızca maliyet üzerinde durmaları değil, aynı zamanda müteahhit 
se� iminde i�  sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanların görevlendirileceğini garanti tmeleri;
• Projenin hazırlanmasından sorumlu mimar ile uygulanmasından sorumlu müteahhitti proje sürecinin 
ba� ından beri ile� � im i� inde olarak, engellenebilecek riskleri ortadan kaldırmaları, engellenemeyecek 
olanları mümkün olduğunca azaltmaları;
• İn� aat yöneticisinin, i� in sağlık ve güvenliği sağlayacak � ekilde iyi bir bi� imde planlanması, düzenlenmesi, 
denetlenmesi ve gözden ge� irilmesini garanti altına almas
• Yetkili makamların veya özel olarak yetkilendirilmi�  yapı denetim ofislerinin, in� aatları güvenlik a� ısından 
düzenli olarak denetlemesi.

Sonuç Olarak:
Güvenlik ve sağlık, in� aat proje sürecinin en önemli bile� enidir. Bu konular yalnız projelerin in� a sürecinde 
sınırlı kalmayıp, biten projelerin kullanım ömrü boyunca önemini korumaktadır. İn� aat sürecinde kar� ıla� ılan 
pek � ok güvenlik sorunu tasarım ve yapım sürecinde iyi bir planlama ve eğitim ile engellenebilir. İyi 
planlanan, iyi tasarlanan, iyi uygulanan bir proje güvenli bir � alı� ma ortamı olu� turduğu gibi yatırımcısına
da yatı dığı parayı en iyi � ekilde geri kazandırır.

İ� verenler müteahhit se� imi a� amasında, gerek � alı� anların ve gerekse vatanda� ların sağlığı ve güvenliği 
i� in her türlü tedbirin, müteahhit tarafından hayata ge� irileceğinin garantisini almı�  olmalıdırlar, ve bu 
durum uygulama ve bakım a� amasında eksiksiz olarak takip edilmelidir.

Aynı zamanda, bu konu, yetkili makam olan belediyelerin (51-1995 sayılı Belediyeler yasasında belirtildiği

Londra’da alt yapı çalışmaları ve güvenlik için alınan tedbirler Mağusa’da alt yapı çalışmaları ve 
güvenlik için alınan tedbirler Fotoğraf: 

Mustafa Rıza
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gibi) esenlik ve güvenlikle ilgili görevleri arasındadır. Bu anlamda belediyelere de ciddi bir sorumluluk 
dü� mektedir. Sayın Dr. Zerrin Fırat’ın da belirtiği gib

“UNUTULMAMALI Kİ, TEDBİR ALMAK BEDEL ÖDEMEKTEN DAHA UCUZDUR”.

Kaynakça
(1) Fırat, Z., 2010. İn� aa� a Güvenlik/ İn� aat İ� kolunda i�  Güvenliği. Mevcut olduğu web adresi: http://ba aryasam.
com/Haber.php?Sayfa=Detay&id=27
(2) Tağmat, T., S., 2010. İn� aa� a İ�  Sağlığı ve Güvenliği: Avrupa’daki Güncel Geli� melere Bakı� . TMMOB Mimarlar 
Odası AB Masası. Mevcut olduğu web adresi: http://mimarla odasi.org.tr/UIKDocs%5Cinsaa� aguvenlikraporu.pdf
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Çatımız az Aylarında Evimizi Adeta Bir Fırına Dönü� ebiliyor; 
Bunu Önlemek İçin Nasıl Bir Çatı İ � aa Ettirmeliyiz ?          

(Sayı 16, 21 Kasım 2010)

Konuk Yazar: Polat Hançer

Gece yatak odalarını evlerinin � atısına ta� ıyan büyüklerimiz, bu durumu anı olarak anlatırla . Ancak bu eylem 
� oğu zaman ihti a� tan kaynaklanmaktaydı. Bunun ötesinde, mümkün olsa günümüzde benzer davranı� ı 
yapmayı arzuluyoruz. Yaz aylarında hava sıcaklığının 40 Santig ad derecelere ula� ması, ha� a a� ması ve 
güne�  ı� ınlarının etkisiyle binalarımız a� ırı derecede ısınır. Bunun neticesinde, dı�  hava sıcaklığına paralel 
olarak binalarımızda i�  hava sıcaklıkları yükselmekte ve  ısıl yönden konforsuz bir ortam olu� maktadır. Gece 
saatlerinde dı�  hava sıcaklığı ısıl konfor olu� turacak düzeye gerilemesine kar� ın bina i� indeki hava sıcaklığı 
ancak sabah saatlerinde dü� mektedir. Dolayısıyla kullanıcılar geceyi daha serin olan bina dı� ında ge� irmeyi 
tercih etmektedir. Genellikle i�  mekan sıcaklığının yüksek olması � atıla dan kazanılan ısı miktarının fazlalığı 
etken olmaktadır. Duvar alanları daha fazla olmasına kar� ın, günün belli saatlerinde güne�  etkisinde 
kalmaları � atı a oranla daha az ısı kazancına sebebiyet vermelerini sağlamaktadır. Bu nedenle mekan 
i� inde olu� acak ısıl konfor büyük bir oranda � atının ısıl per ormansıyla ilgilidir.

Kuzey Kıbrıs gibi Sıcak Iklim Ko� ullarına Uygun ç a�  Tasarımı Nasıl yapılmalıdır? 
Sorusu, yanıtlamamız gereken bir soru olarak önümüze � ıkmaktadır. Ancak kar� ımıza pek � ok yanıt 
� ıkacaktı . Bu yanıtların bir kısmı tecrübe edilmi�  uygulamalardan, bir kısmı kulaktan dolma bilgilerden, bir 
kısmı ise yanlı�  yorumlanmı�  kitap, internet, makale gibi literatürden elde edilmi�  bilgilerle verilmektedir. 

Günümüzde yaygın olarak az eğimli (düz veya teras � atı) � atıl r ve kiremit örtülü eğimli � atılarkullanılmaktadır. 

Az eğimli � atıla da önerilenlerden biri, � atı yüzeyinin a� ık bir renge boyanması, mümkünse kullanılacak 
a� ık renkli yüzeyin su yalıtımı özeliğini de göstermesi ve bu sayede � atının güne�  ısınımlarınının bir kısmını 
yansıtması ve ısı kazancının azaltılması am � lanmaktadır. 

Bu öneriler kısmen doğru olmasına kar� ın yetersizdir. Uzun yıllar az eğimli � atıla a su yalıtımı dahi 
yapılmamakta, betonarme dö� emenin su ge� irimsiz olduğu varsayılmakta idi. Bu öneride su yalıtımı
yapılması � atıyı su ge� irimsiz yapmakta, a� ık renge boyanan veya a� ık renkli olan su yalıtımı kaplaması ile ısı 
kazancı azaltmaktadır. Ancak ısı yalıtımı kullanılmamı�  bu � atıla da, su yalıtımı kullanılmasından dolayı, � atı
kesitinde dı�  mekana doğru olu� acak su buharı ge� i� leri engellenmektedir. Özellikle kı�  aylarında, � atının i�  
ve dı�  yüzeyi arasında olu� an a� ırı sıcaklık farkı nedeniyle, su buharı � atı kesiti i� inde suya dönü� mektedir. 
Bunun göstergesi olarak, tavanda küflenmeler e ha� a � atı �  yüzeyinde hasarlar olu� maktadır.    

Az eğimli � atıl r i� in bir diğer öneri, bir önceki öneriye göre mukayese edildiğinde performansı � ok daha 
yüksek bir � atı olarak kar� ımıza � ıkmaktadır. Bu öneriye göre, betonarme düz � atı a önce su yalıtımı
uygulanmakta, ardından suya dayanıklı bir ısı yalıtımı malzemesi ile kaplanmaktadır (genelde polisterin 
sert köpük). Bu � özümde su yalıtımı ısı yalıtımı nedeniyle güne� in yıpratıcı etkisinden korunduğundan ömrü 
uzamaktadır. Yine ısı yalıtımı kullanılması � atının özellikle kı�  aylarında ısı kaybını azaltmaktadır. Ancak 
bu performans yaz aylarında nispeten azalmasına rağmen, ısı yalıtımsız � atı a göre daha iyi performans 
göstermektedir. Yaz aylarında gündüz saatlerinde � atı tarafından depolanan ısı enerjisinin tamamına 
yakını gece saatlerinde i�  mekana doğru yönelmekte ve i�  mekan hava sıcaklığının yükselmesine neden 
olmaktadır. Çatının dı�  yüzeyine yapılan yalıtım ısı enerjisinin i�  mekana hapsolmasını sağlamaktadır. Isı 
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yalıtımının direkt olarak güne�  ı� ınımlarına maruz kalması dolayısıyla iki yüzeyi arasındaki sıcaklık farkının 
� ok fazla olması, ısı transferini kolayla� tırma ta ve ısı yalıtımının per ormansını dü� ürmektedir.

Yine yaygın bir diğer öneri ise, � atı bo� luğu olmayan eğimli bir � atının kullanılması. Bu öneride betonarme 
eğimli � atı üzeri kiremitle kaplanmakta, kiremit altına ise su yalıtımı ve ısı yalıtımı uygulaması yapılmaktadır. 
Bu tür � atıla da, � atının eğimli ve kiremit kaplamasından dolayı olu� turulan koyu renkli yüzey, güne�  
ı� ınlarının a� ırı derecede yutulmasını sağlamakta ve ısı kazancını artırma tadır. Buna ilaveten ısı yalıtımının
konumundan dolayı az eğimli � atıda örülen problemler bu � atıda da s z konusudur. 

Çatı bo� luğu olan eğimli � atı tasarlanması önerisi ise aslında en iyi performans gösteren � atı olarak dikkati
� ekmektedir. Betonarme dö� eme üzerine yerle� tirilen ah� ap veya metal � atı üzeri kiremit veya benzeri 
kaplama malzemeleri ile kaplanmakta, olu� an � atı bo� luğu mekan olarak kullanılmamaktadır. Çatının
eğimli kısmı, betonarme dö� eme üzerine gelecek güne�  ı� ınlarını gölgelediği i� in ısı kazancı azalmaktadır. 
Bu nedenle daha önce bahsettiğimi tüm � atıla dan daha iyi bir performans sergilemektedir. Ancak 
� atı arasının havalandırılmaması ve betonarme dö� emenin ısıl olarak yalıtılmaması � atının ısı kazancını 
artırma tadır. Eğimli � atı bile� eninin ısıl olarak yalıtılması, ısının � atı bo� luğunda depolanmasına sebebiyet 
verdiğinden � atının per ormansını dü� ürmektedir. 

Tüm bu önerler ve yeni � atı önerilerinin mukayese edilmesi ve en doğru � atı yapısının belirlenmesi büyük 
bir gereklilik olarak kar� ımıza � ıkmı� tı . Bu nedenle 2000-2003 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesinde Prof. Dr. Mesut B. Özdeniz hocamla birlikte yaptığımız � alı� mada bu sonucu 
yakalamaya � alı� tık

Bu ama� la belirlediğimiz 14 farklı � atı türü in� a edilip e� it ko� ullarda değerlendirilmi�  ve elde edilen 
sonu� lar yayınlanmı� tı .  Se� ilip mukayese edilen 14 � atı fig de verilmi� ti .
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Elde edilen sonu� ları özetlemek gerekirse, en sıcak dönemde en ba� arılı � atıla , en az ısı kazancı olan 
yapılardır. Havalandırmalı � atı arası olan eğimli � atılar ve ısı yalıtımı i�  yüzeye yakın olan az eğimli � atılar
en iyi performansı göstermi� ti .  Az eğimli � atıla da, yalnız � atının ısı ge� irgenlik direnci değil, � atı dı�  yüzey 
kaplamasının güne�  yansıtma katsayısı da etkilidir. A� ık ve parlak � atı kaplamaları en sıcak dönemde ısı 
kazancını önemli öl� üde azaltmaktadır. 

Isı yalıtımlı � atıla , tüm öl� ütler a� ısından daha ba� arılı sonu�  vermi� ti . Bu nedenle Kuzey Kıbrıs gibi sıcak 
iklimlerde � atıla da ısı yalıtı ı mutlaka kullanılmalıdır. Isı yalıtımının � atı kesitindeki yeri de performansı 
etkiler. Tüm � atı türlerinde, ısı yalıtımının i�  yüzeye yakın yerle� tirilmesi performansı arttır . Tüm öl� ütler 
a� ısından bakıldığında sırasıyla Çatı 12, 9, 8 e 2 en iyi, Çatı 6, 7 e 11 en kötü performansı göstermi� ti .
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Meslek E� � i -Meslekte Yanlı� lar- Do� rular
Ercan Ho� kara

(Sayı 17, 12 Aralık 2010)

Bu yazıda, Türkiye Mimarlar Odası’nın resmi yayın organı olan Mimarlık Dergisi’nin 351. Sayısı’nda, oda 
yönetiminde görevli Sayın Güven Birkan’ın “MESLEK ETİĞİ -MESLEKTE YANLIŞLAR- DOĞRULAR: UIA VE ACE 
Metinl rinin Dü� ündürdükleri” ba� lıklı yazısından doğrudan alıntıla a yer verilmi� ti . Söz konusu kaynak i� inde, 
mimarlık meslek etiği e uygulamasına yönelik temel konularla ilgili � ok daha ayrıntılı orumlara da ula� ılabilir.

“Mesleğimizi uygularken sürekli olarak önümüze � ıkan se� enekler arasından birini yeğlemek durumundayız. 
Se� imlerimizin bir bölümü bilgiye ve akla dayalıdır; bunlar bilimsel-teknolojik tercihlerdir. Diğer bir bölümü 
ise estetik ercihlerdir, ki� iden ki� iye deği� ir.

Ü� üncü bir bölüm vardır ki, tamamen davranı� larımız ile ilgilidir; burada belirleyici olan, değer yargılarımızdır, 
vicdanımızdır; bunların ahlaki tercihler olduğunu söyleyebiliriz.” (1)

Bu noktadan hareketle, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), üyelerini ortak değer yargıları etrafında birle� tirm  
amacıyla, meslekta� ları i� in, bir “doğru davranı�  kılavuzu” hazırlamaya giri� mi�  ve 1999 yılında yürürlüğe 
koymu� . Birliği olu� turan yerel örgütlerin, üyelerini bu kurallara uymaya yönlendirmeleri isteniyor.

Söz konusu metin, sayın Güven Birkan’ın � evirisiyle, ve ana hatlarıyla a� ağıdaki önerileri i� inde barındırıyor: 
“Profesyonel, dürüst ve yetkin bir meslek insanı olarak mimar, toplumun, kültürün ve yapılı � evrenin 
geli� mesi i� in bilgi, beceri ve yeteneğini sunmak ve elde edebileceği en nitelikli ürünü vermekle yükümlüdür. 
Bu yükümlülük, topluma, mü� terilerine, kullanıcılara, in� aat sanayisine, mimarlık sanat ve bilimine kar� ıdır.

Mimarın ye� � me süreci, mimarlık hizmetinin doğru dürüst sunulacağı konusunda topluma güvence verecek 
bi� imde düzenlenir. Mimar, mesleki bilgilerini sürekli geli� tirmek ve mesleki kararlarını bu bilgilerin ı� ığında 
vermekle yükümlüdür. Ayrıca, meslek alanındaki bilgi, kültür ve eğitimin eli� mesine de katkıda bulunur.

Mimar, yasalara uyar, mesleki etkinliklerinin toplumsal ve � evresel etkilerini dikkate alır. Toplumun değerler 
sistemine, doğal ve kültürel mirasına saygılı davranır. Ya� am ortamı kalitesinin iyile� tirilmesine � aba 
gösterir. Mimar, mesleğin temizliğini ve onurunu gözetir; dürüst ve adil davranır. Mimar, meslekta� larına, 
onların mesleğe yaptıkları katkılara saygı gösterir; haksız ele� tiriden ka� ınır, ba� kalarının fikirlerini kendine 
maletmez; mesleki ba� arısını, sunduğu hizmetin niteliği üzerine in� a eder.” Tüm bu maddeleri, yine Güven 
Birkan � u � ekilde özetlemi�  (1): “Dürüst ol; kendini geli� tir; elinden geleni yap; ekmeğini yediğin mesleğe, 
i� inde bulunduğun topluma ve � evreye saygı göster” Aynı metin i� inde, gen�  mimarlara i�  ya� amı ile ilgili 
sunulmu�  tavsiyeler ise a� ağıda sıralanmaktadır: “Mimar,

• Bürosunda yeterli sayı ve nitelikte eleman bulundurur ve bunların denetimini sağla .
• Çalı� anlarının, mesleki ahlak kurallarına uymasını sağlar.
• Yanında � alı� anlara, düzgün bir � alı� ma ortamı, adil bir ücret, mesleki geli� me olanağı sağlar.
• Kendisini yanıltıcı b � imde tanıtmaz.
• Yeterli finansal e teknik kaynağa sahip değilse i� i üstlenmez.
• İ� i geciktirm z, makul bir sürede yapar.
• İ� verene, i� in akı� ı ile ilgili sürekli bilgi verir.
• Sözle� me yapmadan i�  almaz.
• Sözle� mede � u hükümler (de) bulunur: Kapsam, sorumlulukların dağılımı, ücret, ili� kinin sona erdirilmesi.
• Ücret dı� ı bir bedel kabul etmez.
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• Kendinden talep edilmedik� e bir ücret teklifinde bulunmaz
• Kapsamı ve niteliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı i� lere teklif vermez.
• İ� i almak i� in özendirici bir tekli� e bulunmaz.
• Meslekta� ının aynı i�  i� in verdiği ücret teklifine ba arak fi at kırmaz.
• Meslekta� ının i� ini elinden almaya kalkı� maz.
• Mü� terinin mahremiyetine s ygı gösterir.
• Meslek örgütü tarafından c zalandırılmı�  bir meslekta� ıyla i� birliği yapmaz.
• Mimarlık örgütlerinin sakıncalı bulduğu yarı� malara katılmaz
• İ� verene, mal sahibine ve yükleniciye, � ıkar � a� � ması yaratabilecek durumları önceden bildirir.” Avrupa 
Mimarla Konsyi (ACE) de, UIA metnini temel alarak yine tavsiye niteliğinde
(“buna uyarsanız iyi olur” � eklinde) bir kılavuz metin hazırlam � .
Metinde, “tarafsızlık” ilkesinin yanısıra “bağımsızlık” kavramı da sık sık vurgulanmı� ; ayrıca ayrıntıla da da 
yeni bazı “hükümler” getirilm � . Yine Güven Birkan’ın sadele� tirilm �  � evirisiyle metin � öyle:

• “Mesleği hakkıyla uygulayabilmek i� in, en az be�  yıllık eğitim e iki yıllık staj gerekir.
• Kabul edilemeyecek bir uzla� maya zorlandığında mimar, sözle� meyi fesheder.
• Ücret önerirken, ge� erli ücret tarifelerini, maa� , genel gider ve kâr bile� enlerini, eğitim ve ekipman 
yatırımını dik ate alır.
• Mesleği, i� vereni ve kullanıcıyı kü� ük dü� ürücü sözler sarfetmez.
• Mali yolsuzluğu saklamaya yönelik davranı� ları kabullenmez.
• İ� verenin ve kullanıcıların ihti a�  ve isteklerine saygı gösterir; bunları benimsemiyorsa sözle� meyi 
fesheder.
• Mesleki sorumluluk sigortası yaptırı .
• Şikayetleri, zamanında, nezaketle ve yazılı olarak yanıtlar.
• Fikrî haklarının korunmadığı yarı� ma ve ihalelere katılmaz
• Se� imde, mesleki niteliğin belirleyici öl� üt olmadığı yarı� ma ve ihalelere katılmaz
• Önerilen ücretlerin se� imden önce a� ıklanacağı ihalelere katılmaz.” Tabi tüm bu metinlerin tümü 
mesleğin uygulayıcıları olan mimarlara yönelik… Peki ya i� verenler, mal sahipleri ve kullanıcılar? Onlar i� in 
de benzeri metinle e ihti a�  yok mu sizce?

Kaynakça: 
Birkan, Güven. “MESLEK ETİĞİ -MESLEKTE YANLIŞLAR-DOĞRULAR: UIA VE ACE Metinlerinin Dü� ündürdükleri”, 
Mimarlık 351, Ocak-Şubat 2010.
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Enerji Verimli Binalar İçin Ça� da�  Yöntemler
Ercan Ho� kara

(Sayı 18, 26 Aralık 2010) 

Enerji verimli binalar tasarlayıp uygulayabilmek i� in ara� tırmalar hızla devam ediyor. Bütün � aba verimliliği 
artırmak, daha az girdiyle daha fazla üretim sağlamak veya daha az enerji kullanarak daha konforlu 
binalar elde etmek. Bunun i� in özellikle � evresel sürdürülebilirliğe katkı koyacak, binalarda uygulanan bir 
� ok � ağda�  yöntem gündeme gelmektedir. Bu söz konusu yöntemlerin bir� oğu ise geleneksel mimarinin 
deneyimlerinden faydalanarak hayat bulmaktadır. Bu sayıda, bu � ağda�  yöntemlerin en önemlilerine 
değinilecekti .

Son Dönemlerde binalarda Enerji Verimlili� ini Artı abilmek Için Kullanılan ç a� da�  yöntemler 
Nelerdir?
Toprak altı enerjisi (Jeotermal enerji) Photovoltaik (PV) güne�  panelleri ve güne�  kollektörleri Sera ve güne�  
duvarları (Tromp duvarı) Venturi bacası ve rüzgar kep� esi Çift yüzeyli cam cepheler (Double skin facade) 
Güne�  kontrol (gölgeleme) sistemleri Dü� ük enerjili yapı malzemeleri Ye� il � atılar Rüzgar türbünleri Dü� ük 
enerji ile � alı� an elektrikli aletler

Toprak Altı Enerjisi (Jeotermal enerji) Nedir?
Yerkabuğunun 2 metre altında ula� tığımız ve yakla� ık 15 C derece olan toprak katmanının ısısıdır. Toprak 
altına dö� enen borularda dola� an su ile alınan bu sabit enerji borularla bina i� erisinde dola� tırıla ak yazın 
doğal serinlik sağlanmaktadır (Resim 1).

Photovoltaik (PV) Güne�  Panelleri ve Güne�  Kollektörleri Nedir?
PV paneller güne�  enerjisinden elektrik enerjisi üretmek i� in bina � atısında veya cephelerinde 
kullanılabilmektedirler. Güne�  kollektörleri ise güne�  enerjisinden sıcak su elde etmek i� in kullanılmaktadır. 
Bu paneller, genellikle binaların � atılarında yer alırlar, ama bina cephesinde de kullanım giderek artmaktadır. 
Güne�  kollektörü kullanımının ülkemizde yaygın olduğu gözlemlenirken , PV panel kullanımı henüz, yok 

denecek kadar azdır (Resim 2).

Sera ve Güne�  Duvarı (Tromp duvarı) Nedir?

Resim 1: yeşil borularla bina içerisinde 
dolaştırılan jeotermal enerji ile soğutulmuş su

Kaynak: www.gunesevi.org

Resim 2,
Kaynak: Modern Construction Handbook.
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Kıbrıs’ta camlı oda veya camekan olarak bilinen ve binanın güney cephesine bakan cam cepheli odaya 
verilen ad seradır (kı�  bah� esi). Kı� ın güne� in hemen ısıttığ bu bölgedeki sıcak hava güne�  duvarı yardımıyla.

Resim 7, 8 Kaynak: Modern C. Handbook.

Resim 5 Kaynak: Modern Construction 
Handbook.

Resim 6 Kaynak: Modern Construction Handbook.
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İn� aa� a Do� rular - Yanlı� lar
Ercan Ho� kara

(Sayı 19, 23 Ocak 2011)

............yanlı�  Fotoğraf 1, 2: Temel � ukuru, kalıp, � elik donatı e bodrum su altında. aynak: Baytop, F., 2001. 

Kazıya ba� lamadan önce yağmur sularının ya da temelde su yükselmelerinin yapıma zarar vermemesi i� in 
önlem alınmalıdır. Yüzeysel suların temel � ukuruna dolmaması i� in, yanlardan gelecek suyun kazı tabanına 
ve temel imalatına zarar vermemesi i� in basit bir set ile toplanan suya yön vermek gerekir. Bazı durumlarda 
temel kazısının plastik örtü ile de aplanması mümkündür.

..................yanlı�  Fotoğraf 3,4: Betonla sarılmamı�  ve yüzeyde kalan � elik donatıla . Kaynak: Baytop, F., 2001.

Betonarme ta� ıyıcı elemanlarda � elik donatı ile kalıp arasında yeterli paspayı aralığı bulunmaması ve 
buralara betonun tam olarak girmemesi durumunda, � elik donatının betonla aderansı (kenetlenmesi) 
azalacağı gibi a� ıkta kalan donatıların paslanması sonucu b tonarmenin dayanımı da azalacaktı . 

.........................doğru Fotoğraf 5: Betonarmede, � elik donatıların üzerinde yer alan plastik pas payı. Kaynak: 
Baytop, F., 2001.

    Fotoğraf 1     Fotoğraf 2

    Fotoğraf 3     Fotoğraf 4     Fotoğraf 5
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Plastik pas payları kullanarak kalıp ile � elik donatı arasın 2-3cmlik bir bo� luk elde ediliyor.  Bu bo� luk betonla 
dolarak � elik donatıların betonarme yüzeyinde kalması engellenmektedir. Sağlanması ve uygulanması � ok 
kolay olan bir uygulama ama betonarmenin mukavemeti � ısından hayati öneme sahi ti .

......................yanlı�  Fotoğraf 6: Hatalı yapılmı�  blok tuğla duvar.. Kaynak: Baytop, F., 2001.

Tuğla sıraları eğri büğrü, derzler inceli kalınlı ve bir � ok tuğlanın delikli yüzü cephede. Delikli yüzün cepheye 
bakması, tuğla duvarın yalıtım özelliğini ciddi oranda dü� ürmekte. İn� aatlarda � ok� a kar� ıla� tığımız yanlı�  
bir uygulama. 

....................doğru Fotoğraf 7: Düzgün yapılmı�  blok tuğla duvar.. Kaynak: Baytop, F., 2001.

Sıralar düzgün, terazisinde, dü� ey ve yatay derzler e�  kalınlıkta (10- 12mm). Cephede ise hi�  bo� luklu tuğla 
deliği yok.

...........doğru Fotoğraf 8: Tuğla duvarın betonarme ta� ıyıcı elemana bağlanması. Kaynak: Baytop, F., 2001.

Bir depremde betonarme ta� ıyıcı elemandan ayrılıp devrilmemeleri i� in duvarların betonarme ta� ıyı 
elemanlara bağlanmaları gerekir. Fotoğrafda görülen uygulamada bu bağlantı � ift � ubuk demirle yapılmı� tı .

Kaynakça

Baytop, Firuzan. (2001). İn� aat Uygulamalarında Yanlı� lar Doğrular. YEM Yayınları, İstanbul

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7 Fotoğraf 7
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Binalarda Ta� ıyıcı Sistem Ve Temeller
Ercan Ho� kara

(Sayı 20, 13 Şubat 2011) 

Binanın ta� ıyıcı elemanları nelerdir?
Binalar ta� ıyıcı ve ta� ıyıcı olmayan elemanlardan olu� ur. Binanın ta� ıyıcı elemanları; � atıla , kat dö� emeleri, 
kiri� ler, kolonlar ve temellerdir. Yığma binalarda, duvarlar da ta� ıyıcıdır, fakat günümüzde yaygın olarak 
kullanılan iskelet sistemde duvarlar yerine kolon ve kiri� ler ta� ıyıcı olarak yer almaktadır.

Binaların Ta� ıyıcı Elemanları Neden Önemlidir?
Binanın ta� ıyıcı elemanları onu ayakta tutan temel unsurdur. Dolayısıyla, bina yaptırır en veya alırken � ok 
gündemde olmasa da, ta� ıyıcı elemanların binamız i� in hayati önemi vardır. Mutlaka dikkate alınmalı ve 
öncelikle değerlendirilmelidir.

Aslında ülkemizde, malzeme � alma diye bir kavram yok sayılır, ha� a � elik donatıların fazlasıyla kullanıldığına 
� ahit olmak mümkündür. Fakat bizdeki temel sorun, malzemenin doğru ve yerinde kullanılmaması, 
iş iliğin temel teknik bilgiden yoksun yapılmasıdır. Bu da malzemenin temel görevini yerine getirmesini
ciddi anlamda etkileyen bir durumdur. Fakat bu konuda ne mal sahibi ne de müteahhit gerekli hassasiyeti
göstermektedir. Kanımca mal sahibinin bu konularda talepkar olması � ok önemlidir. Aksi takdirde büyük bir 
depremde � ok ciddi sıkıntılar a� amak ka� ınılmaz olacaktı .

Binalarda Temellerin Önemi Nedir? Temel ile Ilgili Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Ta� ıyıcı sistemin en önemli unsuru da tahmin edeceğiniz gibi temellerdir. Her� eyin temelinin sağlam 
olmasının gerektiğini � ok iyi biliriz aslında, hep de bu ifadeyi kullanırız. Bu bağlamda, binamızın temeline 
de gerekli hassasiyeti östermeliyiz.

Binanın yapılacağı zemin özellikleri ve binanın temelinin bu zemin özelliklerine göre tasarlanıp 
tasarlanmadığına mutlaka dikkat edilmelidir:

Resim 1: Tekil Temel
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•Sert zeminlerde tekil temel (sömel) uygulaması yeterli görülebilir (yani her kolon altında yükü zemine 
yayacak pabu� lar yer alır).
•Yumu� ak zeminlerde ise, zemin ta� ıma kapasitesi azaldığı i� in temel yüzeyleri yükü daha fazla yaymak i� in 
artırılmalıdı . Bu durumda zemine bağlı olarak ya sürekli temel (tüm kolonları birbirine bağlayan sürekli 
pabu� lar) yada zemin � ok yumu� aksa tüm binanın dikey ta� ıyı elemanlarının üzerine oturduğu radye temel 
(bir anlamda tüm zemin alanına denk gelen tek bir pabu� ) kullanılmalıdır.

Ülkemizde Temellerle Ilgili ya� anan Sorunlar Nelerdir?
Maalesef, ülkemizde zemin etüdü zorunlu olmadığı i� in, bazı uygulamalarda zemine uygun temel 
kullanılmadığı gözlemlenmektedir.

Örneğin Mağusa’nın tuzla bölgesinde bir dönem, zeminin kaldırma kapasitesi � ok az olduğu gerek� esiyle, 
KTMMOB İn� aat Mühendisleri Odası projelere vize vermemi� ti. Daha sonra bölgede zemin etütleri yapılıp, 
zemine uygun temel kullanılarak yapılabileceği noktasına gelindi. Fakat, maalesef, bu bölgede daha 
önceden yapılmı�  ve zemin yapısına uygun olmadığı bilinen temeller söz konusudur. Bu durum, sadece 
Tuzla Bölgesi i� in ge� erli olan bir durum da değildir.

Her Zemine bina yapılabilir mi?
Aslında teorik olarak her zemine bina yapmak mümkündür. Ha� a denizin i� ine de yapılabileceği örneklerle 
görülmü� tür. Burada mesele, doğru temel sistemini, doğru teknik ve iş ilikle kullanabilmekti .

Resim 2: Sürekli Temel
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Mekanların Hikayesi
Nil Pa� ao� ulları � ahin 

(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Mekanlar bize hikaye anlatabilir mi? Şimdi diyeceksiniz ki mekanlar bize nasıl hikaye anlatsın... İ�  mimarlık mesleğinin 
mekanlara kattığ bir diğer nitelik de tasarlanan mekanların her birinin ayrı ayrı hikayelere sahip olması ve bu 
hikayelerden yola � ıkarak tasarımın ortaya � ıkmasıdır... Ba� ta bunu anlamak � ok zor, ama anlatmak daha da zordur.

Mekanları tasarlarken dü� ünülmesi gereken ayrı ayrı bir� ok konu vardır. Tasarlanacak mekanın özünü anlamak, kimin 
i� in tasarlanıyorsa o ki� iyi/leri anlamak-tanımak ve hangi ama�  i� in tasarlanacak ise o amaca en doğru hitap edecek 
� ekilde mekanı � ekillendirmek. İ� te mekanların hikayesi tam da bu noktada ba� lamaktadır... Çocukluğumuzdan 
ba� layarak okuduğumuz hikayelerde hep bir ba� kahraman ve onun � evresindeki diğer kahramanlar, hikayenin ge� tiğ  
yerler, zamanlar veya ortamlar ve bunlarla birlikte bir de hikayenin konusu ve anafikri vardır. Mekanların hikayesinde de 
aynen bildiğimiz, a� ina olduğumuz hikayeler gibi kurgular mevcuttu . Mekanın sahibi ba� kahraman, mekanın kendisi 
hikayenin ge� eceği ortam, konusu-kurgusu tasarımının kendisi ve anafikri tasarımın konseptidir diye bir benzetme 
sanırım mekanların hikayesini a� ıklamak i� in doğru bir se� im olmu� tur...

Bu yazımda sizlerle payla� mak istediğim ve sizlere İ�  Mimarlık mesleğinin özellikle dekorasyondan farkını anlatabilmek 
i� in üzerinde durmak istediğim nokta tasarımın anafi ri dediğimiz “konsept” konusudur...“Konsept”...Çok tanıdık, 
bildik bir kavram olmayabilir bir� oğumuz i� in... Son zamanlarda daha � ok duyar olduk....Konsept butikl r, konsept 
oteller, konsept kıyafetler...vs..vs... İ�  mekan tasarımında ise tasarımın anafikridir konsept...Tasarımın anafi ri olur 
mu hi� ?.. Tasarımın anafikri veya ana teması olmazsa i� te o zaman tasarım olmaz....O tasarım, tasarım değil rastgele 
i� güdüsel geli� tirilen bir asarlamaya � alı� ma eyleminden öteye gidemez !!!

İ�  Mimarlık mesleği sihirbazlık gibidir kimi zaman. Örneğin, tasarlanmadan önceki halini � ok iyi bildiğiniz bir 
mekan, i�  mimarın dokunu� undan sonra farklı bir imaja ve kimliğe bürünerek sizde sihirli bir değnek değmi�  hissi 
uyandırabilmektedir. Ba� arılı i�  mekan tasarımı; yer, duvar ve tavandan ibaret bir mekanı farklı bir karaktere 
büründürebilmek, farklı bir atmosfer yaratabilmekti . Mekanın gü� lü imajı, kimliği, karakteri ve atmosferi tasarımın 
konsepti ani teması anafikrinin ne de ece gü� lü olduğu ile doğrudan ili� kilidir.

Mekanın hikayesini nasıl yazabiliriz ???. Mekanların hikayesi bir� ok deği� ik � ekilde olu� turulabilmektedir...Ya� ayan 
mekanlar, abartılı mekanlar, yalın mekanlar, co� kulu mekanlar, durgun mekanlar, renkli mekanlar, � e� af mekanlar, 
i� ine kapanık mekanlar, dı� a dönük mekanlar, mekan i� inde mekan, mekanlar arası mekan gibi ve daha fazlası 
mekanların hikayesinin ba� langı�  noktası olabilir...

 Resim 1: BOSCO PI-Moskova, 2008 (Karim Rashid, 2010)
      Resim 2: Villa Moda-Bahreyn, 

Marcel   Wanders (Tasarım Plus, 2010)
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Bir mekan nasıl ya� ar, nasıl co� kulu olur veya durgun? Ya� ayan mekan girdiğiniz anda sizde olumlu etki yaratan, sizi 
rengi, dokusu veya detayları ile cezbedebilen, yeniden gitmek isteyeceğiniz ve bir� ok ki� i tarafından fizi sel ve/veya 
fonksiyonel özellikleri a� ısından tercih edilen mekandır. Mekanın bu özellikleri tasarımı ile ilgilidir.

İ�  Mimarlık alanına, mesleğine � ok yakın bir alanda � alı� mıyor veya belki de daha önce pek fazla merak etmemi�  
olanlarımız olabilir dü� üncesi ile mekanların hikayesini daha anla� ılır kılmak ve daha kolay anlatabilmek i� in 
birbirinden farklı hikayelere sahip i�  mekanlardan bahsetmek lazım. Biz tasarımcılar bile bazen kendi aramızda bu 
konuda birbirimizi anlamakta ve anla� makta gü� lük � ekeriz. Aslında bu konu tek bir doğrusu olmayan, tasarımcının 
kendi özgün kimliğine göre � ekillenebilecek, ve ha� a tasarımcının tasarım hayatının ba� langıcında kendi özgün 
kimliğini olu� turabilmesi i� in gerekli, tasarımın mutlak niteliklerden ve olmazsa olmazlardan birisidir.

Bir i�  mimara bana bir ba� arılı i�  mimari/i�  mekan tasarımı örneği verir misin deseniz; önce � öyle bir dü� ünecek ve 
sonrasında mutlaka gü� lü bir hikayesi olan bir örnekten bahsedecekti . İ� te tam da bu noktada sizlere birbirlerinden 
farklı, gü� lü hikayelere sahip dünyaca bilinen İ�  Mimarlık örneklerinden bahsetmek isterim.

Örneğin Karim Rashid’in i�  mekan tasarımları, tüm dünyaca bilinen...farklı bir kimliğe sahip... tasarımcısının özgün 
kimliğinden nitelikler ta� ıyan, fakat her birisi kendi i� inde kendine özgü detaylar barındıran, ilgin� ; bir o kadar da 
ne� eli İ�  Mimarlık örnekleridir. Karim Rashid genelde � arpıcı renkler, ilgin�  dokular ve farklı bi� imler kullanarak, 
iddialı mekanlar tasarlayan ve ne� eli mekan hikayeleri yaratması ile ünlü bir tasarımcıdır.

2008 yılında Moskova’da tasarladığı “BOSCO PI” projesinde bir alı� veri�  merkezinin bodrum katının bütününe 
yeniden hayat vermi�  tasarımı ile (bkz. Resim 1). Tasarımında mü� teriler asansör ile doğrudan mağazanın ortasına 
ula� arak mekanı ya� amaya ba� lamaktadırlar. Burada mekanın hikayesini yaratır en, amacının “akıcı, sürprizli bir 
mekanlar zinciri olu� turarak, her noktada farklı bir algı ve deneyimleme yaratabilmek ve mü� terileri � a� ırtmak” 
olduğundan bahsediyor. Şa� ırtma unsuru mekanın bir labirent � eklinde tasarlanması ile ba� lıyor ve alı� ılmı� ın 
dı� ında bi� imlerde tasarlanan ürün sergi elemanlarının labirent düzen üzerinde kurgulanması ile devam ediyor. Her 
bir ürün sergi elemanı diğerlerinden farklı � ekil ve renkte tasarlanmı� , ayrıca gü� lü renk se� imlerinin yanısıra bazı 
noktalarda da dokular ile iyice ne� eli hale getirilm � ti ...(Rashid, 2010). Bir diğer örnekte ise Hollandalı tasarımcı 
Marcel Wanders‘ın son projesi olan lüks Villa Moda Mağazası’nın Bahreyn’de a� ılan en yeni mağazasından 
bahsetmek isterim (bkz. Resim 2).

“Mekan; eski Ortadoğu geleneklerinden ve sanat tarzından esinlenilerek tasarlandı. Yeni ve eskinin bir arada 
olduğu nadide bir � alı� ma olan Villa Moda’da Marcel Wanders Ortadoğu’nun gizemi ve Avrupa’nın sihirli cazibesini 
bir araya geti erek mekanın hikayesini olu� turdu” (Tasarım Plus, 2010)

Ortadoğu’ya özgü otantik dokuların modernize edilmi�  bir � eklide kullanılması ile abartılı bir doku zenginliği 
yaratılm �  fakat mekanın geriye kalanında otantik dokunun ana tema olması fikri ile yarı� mayacak � ekilde siyah, 
beyaz ve grilerin hakim olduğu nötr renkler ve yalın veya düz hatlara sahip dikdörtgen formlardan olu� an mekan 
elemanları tasarımın hikayesini olu� turmu� tur.

Bu örneklere ba� ka örnekler katmak ve ba� ka hikayelerden bahsetmek de mümkün. Mekanların ilgin� , bilinmedik 
hikayelerinden söz etmek de. Şimdi tüm bu bahsettiklerimi sonrasında, yazımın en ba� ında sorduğum soruyu 
yeniden sormak isti orum. Mekanlar size hikayeler anlatabilir mi? Her ülkede, her � ehirde farklı hikayelere sahip 
mekanlarla kar� ıla� manız, onları deneyimlemeniz, kendi mekanlarınızın hikayelerini olu� turmanız dileği ile...

Kaynakça
Rashid, K. (2010): (http //www.karimrashid.com/manifesto_fr.html: 18 Şubat 2010) Tasarım Plus (2010): (http //www.
tasarimplus.com/magaza-tasarimi.html:18 Şubat 2010).
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 İç Mimarlık: Nedir, Ne De� ildir...
Banu Tevfikler Ç vu� o� lu

(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Günümüzde i�  mimarlık, yani mekan tasarımı, bilinen, ya da en azından a� ina olduğumuz bir kavram... Bir 
on/onbe�  yıl öncesine kıyasla, artık günlük literatürümüze yerle� mi�  durumda. Deği� ik medya kaynaklarında 
hep kar� ımızda. Aslında bu bilin�  düzeyinin artma konusunda, yine o yıllara göre, kaynak nicelik ve niteliğinin 
artmasının da büyük bir önemi var. Magazin, kadın, erkek, moda, güncel ya� am dergilerinde, televizyon 
programlarında, ha� a reklamlarda hep kar� ımızda... Ve tüm bunlar bir bütünün par� aları. Bayilerin dergi 
raflarının onlarca farklı magazinle dolmasının nedeni, deği� en dünya durumları, ya� am � ekilleri. Ve bir arz 
talep meselesi. Bir de bilgiye ula� madaki sistemlerin hayatlarımızın tam merkezinde olması durumu, i�  
mimarlık ya da mekan tasarımı konuları hakkında doğru bilgilere ula� mak, anlamak, ilgi duymak, merak 
etmek anlamında � ok büyük ve önemli bir geli� me.

Hepimizin hayatında, � ok zevkli, zevkine güvenilen ve fikrine ba� vurulan birileri vardır. Annemiz, teyzemiz, 
e� imiz, dostumuz, sevgilimiz… Yeni bir ev mi alındı, i� ine mi yerle� iliyor, hemen ‘koltukların yerle� tirilmes ’ 
konusunda yardımına ba� vurulan… Ya da bu geli� mi�  zevkleri sayesinde kataloglardan süper tasarlanmı�  
se� imler yapıp, uygun bir üretim atölyesinde aynısının tıpkısını yaptı an… Zevk � ok önemli, evet. İ� güdüsel 
ya da ya� amdan biriktirilenlerle geli� tirilebilen zevk, i�  mimar ya da tasarımcının mekan tasarımının 
kalitesine etki ederek artı acak � ok önemli bir meziyet. Ancak, mekanın tasarlanmasından söz ediyorsak, 
tek ba� ına asla yeterli olmayan bir meziyet… Yoksa niye insan, mekan tasarımcısı ya da i�  mimar olabilmek 
i� in dört yıllık bir zamanı eğitime yırsın?

Resim 1: Iç mekan örneği (Marcel Wanders Casa Son Vida) Resim 2: Içmekan örneği (Marcel Wanders Casa Son Vida)
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İç Mimarlık: Nedir, Ne De� ildir...
Banu Tevfikler Ç vu� o� lu

(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Günümüzde i�  mimarlık, yani mekan tasarımı, bilinen, ya da en azından a� ina olduğumuz bir kavram... Bir 
on/onbe�  yıl öncesine kıyasla, artık günlük literatürümüze yerle� mi�  durumda. Deği� ik medya kaynaklarında 
hep kar� ımızda. Aslında bu bilin�  düzeyinin artma konusunda, yine o yıllara göre, kaynak nicelik ve niteliğinin 
artmasının da büyük bir önemi var. Magazin, kadın, erkek, moda, güncel ya� am dergilerinde, televizyon 
programlarında, ha� a reklamlarda hep kar� ımızda... Ve tüm bunlar bir bütünün par� aları. Bayilerin dergi 
raflarının onlarca farklı magazinle dolmasının nedeni, deği� en dünya durumları, ya� am � ekilleri. Ve bir arz 
talep meselesi. Bir de bilgiye ula� madaki sistemlerin hayatlarımızın tam merkezinde olması durumu, i�  
mimarlık ya da mekan tasarımı konuları hakkında doğru bilgilere ula� mak, anlamak, ilgi duymak, merak 
etmek anlamında � ok büyük ve önemli bir geli� me.

Hepimizin hayatında, � ok zevkli, zevkine güvenilen ve fikrine ba� vurulan birileri vardır. Annemiz, teyzemiz, 
e� imiz, dostumuz, sevgilimiz… Yeni bir ev mi alındı, i� ine mi yerle� iliyor, hemen ‘koltukların yerle� tirilmes ’ 
konusunda yardımına ba� vurulan… Ya da bu geli� mi�  zevkleri sayesinde kataloglardan süper tasarlanmı�  
se� imler yapıp, uygun bir üretim atölyesinde aynısının tıpkısını yaptı an… Zevk � ok önemli, evet. İ� güdüsel 
ya da ya� amdan biriktirilenlerle geli� tirilebilen zevk, i�  mimar ya da tasarımcının mekan tasarımının 
kalitesine etki ederek artı acak � ok önemli bir meziyet. Ancak, mekanın tasarlanmasından söz ediyorsak, 
tek ba� ına asla yeterli olmayan bir meziyet… Yoksa niye insan, mekan tasarımcısı ya da i�  mimar olabilmek 
i� in dört yıllık bir zamanı eğitime yırsın?

İ� mimarlık mesleğinin mekana en büyük katkısının, tasarım surecinin özünü olu� turan özgün bir yorum 
katması olduğu söylenebilir. Diğer bir deyi� le, bir kimlik, bir anlam. Tasarlanmı�  mekanlar insanın ya� am 
kalitesini yükselti .

İ� mimar/tasarımcıların tek global sesi, ve bu konudaki tek otorite olan Uluslararası İ� mimar/tasarımcı 
Federasyonu (IFI), İ� mimar/tasarımcı’yı, “eğitim, deneyim, ve uygulanmı�  yeteneklerle kalifi e olmu�  
profesyonel” olarak tanımlar; ve İ�  mimar/tasarımcı’nın a� ağıdaki sorumlulukları kabul ettiğini yler:

Face to Face (Ministry of Design)
kaynak:ministry of design web sayfası
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‘İnsan ve çevresi’nin fonksiyon ve kalitesiyle ilgili problemleri belirler, araştırır, ve yaratıcı çözümler üretir; 
iç mekanlarla ilişkili programlama, tasarım analizi, mekan planlama, estetik, ve uygulama aşamasında 
iç konstrüksiyon, bina sistem ve ögeleri, bina yönetmelikleri, ekipman, malzeme, ve donatı konularındaki 
uzmanlık bilgilerini kullanarak işin denetlenmesini de içeren servisler verir; yaşam kalitesini ileriye taşımak 
ve toplumun sağlığı, güvenliği, refahı, ve çevresini korumak için iç mekan tasarımına ilişkin eskiz, çizim ve 
dökümanlar hazırlar.’
Ve bu i�  mimarlık/tasarım organizasyonlarının tek uluslararası federal yapısı olan IFI, dünya � apında eğitim,
ara� tırma, ve prati te bilgi ve deneyimin payla� ım ve geli� imi i� in � alı� an global bir forum niteliği ta� ır. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, İ�  Mimarlık Bölümü böylesi önemli bir yapının bölgedeki tek üyesi olabilmeyi 
ba� armı� , diğer bir deyi� le uluslararası akreditasyon anlamında, tüm program ve aktivi eleriyle kabul 
görmü� tür (bknz www.ifi orld.org/#Member_Directory ). 

Mekan tasarım ve uygulama surecinde, bir ba� kasının parasına hükmetmek durumu söz konusu 
olduğundan da i�  mimarlık mesleğinin olduk� a büyük bir sorumluluk bilinci gerektirmesi ise ayrı bir dosya 
konusu olabilir…

İçmimarlık, ‘nedir ne değildir’i sorgulayacak olursak:

 kapının kulpu, merdivenin küpe� tesi hakkında bir karar vermek değildir; duvarın rengi, dö� emenin deseni; 
perdenin, avizenin, mobilyanın se� imi ya da yerle� tirilmesi değildir; gereksiz ve abartılı bir süsleme ya 
da kartonpiyerlerin yaptırılması değildir; bir alt dal değildir… Hele hele filan a hanim/bey/yer/…inki gibi 
birey yapma, hi�  değildir! Ama tüm bunları da i� erir!, tek tek tümünden fazla olarak. Burada biraz gestalt 
psikolojisinden bahsetmek gerekir:

Gestalt psikolojisi, zihnin � alı� ma ilkelerinin bütünsellik, paralellik ve kendi kendisini düzenleme 
olduğunu öne süren psikoloji teorisi olarak a� ıklanabilir. Duyularımızın � ekillendirme eğilimine, par� aları 
bütünle� ti erek algılamasına Gestalt etkisi denir. Gestalt psikolojisine göre algı bir bütündür. Bütün, 
parçaların toplamından farklı ve fazladır.

Burada ancak özetle söyleyebileceğimiz, i�  mimarlıkta tasarımın, mekanı kullanan ki� ilerin sayısı, eylemleri, 
kültürel yapısı, sosyal ili� kileri, ekonomik durumu, ergonomik, fizi sel ve ruhsal özellikleri gibi, her bireyin 
sahip olduğu temele bağlı öl� ütlerin etkisinde meydana getirilmesi gerektiğidi . Bu kapsamda dü� ünülmesi 
gereken ‘alan ba� lıkları’nı tanımlarsak, bunların bir bölümünün somut, bir bölümünün de soyut elemanlar 
olduğu görülür. Somut olanlar arasında; insan öl� üleri, fizi sel özellikleri, malzeme, teknoloji v.b. 
olduğu, soyut olanların ise insanın sosyo-psikolojik davranı�  özellikleri, beğenme, sevme, estetik kaygı 
v.b. duyguları i� erdiği söylenebilir. Bu veriler bütününün etkile� imi, mekan organizasyonunda olumlu 
veya olumsuz ürünleri meydana getiri . Bu anlamda; i�  mekanın ancak, bilimsel, teknik ve sanatsal bilgi 
ve olanaklarla tasarlanabileceği ve uygulanabileceği ger� eği ortaya � ıkar. Bu verilerden yola � ıkarak, “İ�  
mimarlık; insanların gereksinimlerini kar� ılamak amacıyla belirlenmi�  mekanları pratik, estetik ve sembolik 
i� lev a� ılarından ele alan, insanların fizi sel ve ruhsal özellikleri ve eylemlerine uygun olarak tasarlayan bir 
meslek alanıdır” diyebiliriz.

Ve tabii, buradaki özet ‘i�  mimarlık nedir ne değildir’ sorgulamasına ‘ya� ama yön vermekti ’ demek, i�  
mimarlık mesleğini en yalın haliyle tanımlamak isti orum. Tasarımın gücüyle, kaliteli ya� amlar diliyorum...
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Yaratım, asarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Guita Farivarsadri

(Sayı 02, 7 Mart 2010)

Hepimiz her gün, her an farklı alanlarda tasarlanmı�  nesnelerle kar� ı kar� ıya geliyoruz. Bu tasarımların 
bazıları biz hi�  fark etmesek de hayatımızı olayla� tırıp, enginle� tirir; bazıları da orla� tırı .

Tasarım farklı kaynaklarda deği� ik � ekillerde tanımlanmı� sa da tüm tanımların ortak noktası tasarımın ana 
temelinin bir probleme dayandığı ve yaratıcı bir � özüm üretme i� i olduğudur.

Her tasarımın amacı var olan durumu geli� tirip daha iyi bir seviyeye ta� ımaktı . Tasarımın özünde yaratıcılı  
vardır. Yeni bir olu� uma tasarım denebilmesi i� in geli� tiril n � özümün daha önce var olmaması gerekir. Bu yeni 
� özüm, bu yenilik� ilik, her adımda daha iyi bir ya� am kalitesine ula� mayı, daha ya� anabilir bir dünyayı hedefle .

Organizatör: ICSID(International Council of Societies of Ind trial Design)

Ya� am � evremizin � ekillendirilmesi ile ilgilenen bir� ok alan vardır. Kentsel tasarım � ehirlerimizin, 
mahallelerimizin öl� eğinde � alı� ırken, mimarlık ya� adığımız mekânların bi� imini belirler. Moda tasarımcıları 
kıyafetlerimizi tasarlarken, grafik tasarımcılar görsel ile� � imde kullanılan ürünleri (posterler, kitap kapakları 
vs.) tasarlamakla me� guldürler. Ama bir tasarım dalı var ki toplumumuzda öbürleri kadar tanınmamakla 
birlikte bizim hayatımızı en � ok etkileyenlerdendir. Bu alan Endüstri Ürünleri Tasarımıdır.

Hi�  kullandığınız telefonunuzun, tabaklarınızın, kalemlerinizin, bilgisayarınızın, televizyonunuzun, saatinizin,
lavabonuzun, kısacası tüm kullandığınız objelerin kimler tarafından tasarladığını dü� ündünüz mü? İyi 
tasarlanmı�  bir nesnenin kullanımı hayatını a renk katıp, size zevk verirken, tam tersi iyi tasarlanmamı�  bir 
nesne günlük hayatınızı zorla� tırı . Kü� ük bir deney yapmak i� in, her gün i�  yerinde veya evde kullandığınız 
sandalyelerinize yeniden oturun. Bu sandalyede otururken rahat mısınız? Ona baktığını da keyif alıyor 
musunuz? Peki, elinizdeki kalemin tutu� u rahat mı? Kullanımı keyifli mi? Artık günümüzde her hangi bir 
objeyi satın alırken bir� ok se� enekle kar� ıla� ıyoruz. Hepsi ortak bir sorunun farklı � özümleri ve siz kendinize 

Resim 1: ‘DÜNYA TASARIM GÜNÜ’ 29  Haziran  
2009 , 50inci yıl afişi
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göre en uygun olanı se� me � ansına sahipsiniz. İ� te tüm bu nesneleri tasarlayanlar Endüstri Ürünleri 
Tasarımcılarıdır.

Kıbrıs’ta Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleki henüz � ok yenidir. Bu meslek, mazisi � ok eskiye gitmeyen 
ancak günümüzde gi�� � e önemi daha � ok ortaya � ıkan ve kapsamı geni� leyen bir i�  alanıdır. Endüstri 
Ürünleri Tasarımcılarının var olu�  tarihi yakla� ık bir asır öncesine dayanır. Endüstri Devrimi ile toplu üretim
ve fabrikasyona uygun, aynı zamanda � ok sayıda insanın ihti a� larına cevap verebilen ve zevkine hitap 
edebilen ürünler ortaya koyma ihti acı doğunca, bu meslek olu� maya ba� lamı� tı .

Türkiye’de bu meslek daha da yakın zamanlara dayanır. Türkiye sanayisini yurt dı� ından ithal ederken, 
� ok uzun bir zaman tasarımlarını da hazır geti di. Uzun zaman ‘Amerika’yı yeniden ke� fetmeye ne gerek 
var adamlar yapmı�  i� te!’ mantığı ile � alı� ıldı! Ama artık Türkiye’deki sanayiciler da farkındadır ki taklit 

tasarımlarla dünya pazarlarında, ha� a yerli pazarda dahi temeli sağlam bir yer edinmek olanaksızdır. Bu 
nedenle, artık � ağda�  üretim ko� ullarına ayak uyduran büyük firmalar bir� ok ürünü kendileri tasarlayıp yurt 
dı� ına tasarım satmaya ba� ladılar. Artık televizyonda daha sık rastladığımız ürün reklamlarında tasarımın 
kullanı� lılığı ve estetiği ön plana � ıkmaktadır. İyi tasarımlar yalnız kullanıcıların mutluluğu i� in değil, dünya 
pazarlarında var olmak i� in de � art.

Peki ya Kıbrıs? Kıbrıs’ta sanayinin henüz geli� mediği bir ger� ek. Ama bu hep böyle mi kalacak? Kıbrıs � ok önemli 
bir dönüm noktasındadır ve geleceğe hazır olmalıdır. Kıbrıs’ta � u anda zorlukla ayakta durmaya � alı� an üretic  
tabii ki dünya pazarına hitap edecek gü� te değildir. Ama eğer iyi tasarlanmı�  az sayıda dahi ürün üretilebili se o 
zaman marka olarak dünyada var olma � ansı artacaktı . İtalya’nın II. Dünya Sava� ı’ndan sonra kü� ük sanayisini 
bir avantaj olarak kullanıp tüm dünyaya tasarım sattığ bilinmektedir. Niye olmasın? Size bu bir hayal gibi gelebilir 
ama bu ger� ekten � ok da uzak olamayabilir. Tabii ki bunun ger� ekle� ebilmesi ancak doğru bir pazarlama ve 
eğitimle mümkün olacaktı . Öte yandan sınırlı üretim potansiyeli de olsa, iyi tasarlanmı� , kullanımı rahat, insan 
ve � evre sağlığına uygun, estetik � ıdan zengin ürünleri kullanmak tüm insanların hakkıdır!

2006 senesinde KOBİ center ve USAID desteği ile El İ� i Ürünleri Sektörü ile ilgili hazırlanan pazar ara� tırm  
raporu, sektörün ana sorunlarından birini tasarım eksikliği olduğunu ortaya koymu� tur. Bu sorun yalnız el i� leri 
sektörü ile ilgili değil, Kıbrıs’taki üretim yapan tüm sektörlerde söz konusudur. Bu eksikliğin giderilmesi adada 

Resim 2: HYUNDAI 2020 konsept tasrım eskizleri
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sanayinin geli� ebilmesi i� in önemli bir önko� uldur. Bu engelin üstesinden sadece devlet ve sanayicilerin değil, 
herkesin tasarım konusunda bilin� lenmesi ile gelinebilecekti . Bu da ancak eğitim ile okullardan ba� layarak 
yapılabilecekti . Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın deneme a� amasında olan yeni Tasarım ve Teknoloji 
dersi daha ortaokulda olan öğrencilere bu duyarlığı a� ılaması a� ısından önemli bir katkı sağlayacaktı . Bu dersin 
amacı bununla da sınırlı değil, aynı zamanda öğrencilerin yaratıcılıklarını da geli� tirme tir ki bu ki� iliklerinin 
geli� imi a� ısından da � ok önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği diğer doğru bir karar da Endüstri Ürünleri 
Tasarımcıların bu dersi vermelerine olanak sağlanmasıdır. Bu karar, bir yandan öğrencilerin tasarımla ilgili, el i� i 
yapmaktan öte, tasarımı bir sorunsal olarak gören bir eğitim almalarının sağlanmasının yanı sıra, eğitiml rini 
tamamlayan Endüstri Ürünleri Tasarımcılarına bir � alı� ma olanağı sağlar ki bu meslekin ülkede geli� mesi a� ısından 
� ok olumlu bir adımdır. Ancak bu dersin yalnız bir senede sınırlı olmaması gerekir. Bir� ok geli� mi�  ülkede daha 
ilkokuldan itiba en öğrenciler buna benzer dersler almaktadır. Yine de bu adım olumlu bir ba� langı� tı . Etrafımı da 
ne kadar iyi tasarımlar görürsek kötü tasarımlar o kadar rahatsız edici hale gelir. Ayrıca insanlarımızın ya� adıkları 
� evreleri benimsemeleri ve sahip � ıkmalarını ancak onlara iyi tasarımlar sunarak bekleyebiliriz. Çünkü iyi tasarım 
insana saygının göstergesidir. Saygı gören insanlar saygı gösterir. Bu bir kuraldır. Ya� adığımız � evreden basit bir 
örnek vermek gerekirse, derme � atma bir otobüs durağında bekleyen biri belki de can sıkıntısından oraya buraya 
yazılar yazar, resimler yapar, nasıl olsa zaten o durağın gözünde bir değeri yoktur. Ama � ok güzel tasarlanmı� , 
konforlu ve bekleme süresini keyifli hale geti en bir durakta bulunan insanlar ona sahip � ıkar ve insan yerine 
konduğunu hisseder! Eğer � evremizin daha sağlıklı, düzenli ve güzel olmasını isti orsak bir yerden ba� lamalıyız. 
Tasarımın önemini anlayıp, bu konuda uzmanlara ba� vurmalıyız. Yetkililer, Bakanlıklar ve Belediyeler bu hususta 
herkesten daha � ok duyarlı olmalıdırlar. Şimdi etrafını a bu gözle bir daha bakın!!
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Bir Ya� am Biçimi Olarak: Endüstri Ürünlerini Tasarlamak
Deniz Ka� an Güner

(Sayı 02, 7 Mart 2010)

‘Tasarım’(Design) ve özel olarak endüstri ürünleri tasarımı, son yıllarda tüm dünyada sık� a telaffuz edilir oldu. 
10 yıl öncesine kadar, bir meslek grubunun özel jargon kelimesi ve kültürü olan ‘tasarım’ birdenbire sihirli 
bir kelime haline geldi. Öyle ki, Der Spiegel, The Guardian, Le Monde, Herald Tribune, El Pais gibi dünyanın 
önde gelen gazete ve dergileri düzenli tasarım ekleri vermeye ba� ladılar. Ge� tiğimiz yıl dünyanın en büyük 
yayınevlerinden biri olan Penguin, meslekten olamayan herkesin okuyabilmesi i� in kurgulanmı�  bir tasarım 
kitapları dizisine ba� ladı. Öte yandan sadece Türkiye’de değil ama tüm dünyada endüstri ürünleri tasarımı 
bölümlerine olan rağbet, tüm eğitim alanlarının önüne e� mi�  durumda.

Yazılı medyayı dikkatlice tarayan bir göz dünyanın her yerinde tasarımcıların arandığını rahatlıkla fark edecekti . 
Peki, tasarıma olan bu ilginin ve popüler merakın nedeni nedir? Ya da sözünü ettiğimi yayın organlarının 
tasarım kültürüne olan son yıllardaki bu ilgisi nedir? Diye sorduğumuzda; insanlığın en son 19uncu yüzyıl 
sonlarında ya� adığı gibi tarihsel bir dönem noktasında olduğunu söyleyebiliriz.

19uncu yüzyıl endüstri devrimi ile insanlığın bütün değer yargıları, kentsel ve günlük ya� am anlayı� ı köklü 
bir deği� ikliğe uğramaya ba� lamı� tı. Bu yeni dönemin mesleki olarak � ıktı tasarımcı. O günden beri de yeniyi 
aramaya devam ediyor. Şimdi ya� adığımız dönem yine durdurulamayan bir hızla devinen teknolojik devrimin 
olumlu ve olumsuz etkilerinin yanı sıra, dünyanın küresel � evresel bir krizin sorunlarını hissettir ye ba� ladığı 
bir dönem. Gezegenimiz sınırlı kaynaklarını tehlike sinyalleri vererek tüketmek üzereyken ve bizler günlük 
ya� am alı� kanlıklarımızı ve ya� am tarzımızı deği� tirm ye zorlanırken, doğal olarak herkesin gözü yeni ya� am 
tarzını kurgulayacak olan tasarımcılara yöneldi. Bu anlamıyla tarihsel bir e� ikte yer alıyoruz.

Resim 1: OTTO DESIGN 2009 Kataloğu. Plywood malzeme ile üretilmiş çocuk mobilyaları
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Bu kadar sözü edilen, ‘Endüstri Ürünleri Tasarımı nedir?’ diye sorulduğunda; bunu kısaca, günlük haya� a 
kullandığımız ve seri üretim yöntemi ile üretilen, neredeyse tüm nesnelerin tasarımı ile uğra� an bir 
meslek grubu olarak yanıtlayabiliriz. Fakat bu yanıtın kendi i� inde özel katmanları vardır. Tasarım meslekini 
öğrenmek i� in üniversiteye gelen öğrencilere dünyanın her yerinde bir düstur olarak � u söylenir: ‘Tasarım 
bir meslek değil fakat bir ya� am bi� imidir.’ Dolayısıyla, tasarımcı olunmaz, tasarımcı olarak ya� anır. Tasarım 
bu ya� am kimliğini sadece sanat� ılarla payla� ır. ‘Sanat� ılar ve Tasarımcılar’ tanımlamalarını yan yana 
görmemizin nedeni de budur. Homo Sapiens canlısının tarih öncesi � ağlardan ba� layarak, alet tasarladığını 
ve yaptığını biliyoruz. Fakat modern anlamıyla tasarımcı tarih sahnesine ilk olarak endüstri devrimi ile � ıktı.
1900’lerin ba� larında tasarımcı i� in yapılan tanımlama ‘sanat� ı-mühendis’ti

Zaman i� erisinde tasarım, mühendislik formasyonundan koparak, sanat alanına daha � ok yakla� tı. Diğer 
sanat dallarından farklı bir kimliğe bürünerek ama...Günlük hayatın ve endüstriyel seri üretimin sanat� ısı. 
Bu yüzden tarihsel olarak daima halkın ve insanların ihti a� larını dü� ünen bir sosyal iş i oldu aynı zamanda. 
Nesnelerle oynayan ve bu nesnelerle hayatı insandan yana güzelle� tirmek isteyen ve kafa yoran bir iş i-
sanat� ı oldu. Bu i� eriğiyle, bir ressamın hayatı renkler, müzisyenin notalar ve nesneler de tasarımcının 
hayatıdı .

Bu nesnelerin tasarımında i� levsel gereksinimlerin yanı sıra insan, teknoloji, üretim yöntemleri vs. ile ili� kin 
etmenler de göz önünde bulundurulur. Tasarım bazen var olanın iyile� tirilmesi veya geli� tirilmesine yönelik 
olabilir.

Bu geli� tirme yeni pazarlar bulmak i� in veya i� levsel bir sorunu gidermek i� in de olabilir. Bazen de yeni 
bir i� lev i� in yeni bir nesne tasarlamak gerekebilir. Buna örnek olarak ilk cep telefonları veya ilk lap top 
tasarımları gösterilebilir. Her iki durumda da genel olarak ama� , var olan durumu geli� tirip daha iyi bir 
seviyeye ta� ımaktı .

Endüstri Ürünleri Tasarımı hızla geli� en bir meslekti . Günümüzde her � e� it endüstrinin geli� mesinde 
donanımlı Endüstri Ürünleri tasarımcıların rolü inkâr edilemez. Artık tüm endüstri dallarında üreticiler dünya 
pazarında var olabilmek ve ba� ka üreticilerl  rekabet edebilmek i� in tasarımcıların yaratıcı fikirlerin  
ihti a� ları olduğunun farkındalar. Bu nedenle de günümüzde Endüstriyel tasarımcılar endüstrinin � e� itli 

Resim 2: AUDI - Espada Design konsept çizimleri (www.audiworld.com)
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dallarında � alı� ma imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca, Endüstri Tasarımı alan olarak � ok geni�  bir tasarım 
aktivi eleri yelpazesini kapsamaktadır. Bu yüzden, gen�  tasarımcılar � ok deği� ik sektörlerde ve � ok deği� ik 
alanlardaki tasarım i� lerinde � alı� ma imkânı bulmaktadırlar.

21inci yüzyılın ilk 10 yılını geride bırakırken, endüstri ürünleri tasarımı meslekinin günlük hayatımızı
belirlemede � ok daha belirgin rollere bürüneceği bir döneme girdiğimizi de söyleyebiliriz. Bu rolleri kısaca 
� öyle sıralayabiliriz: Geli� tirilen yeni enerji kaynaklarının ihti acı olan yeni ürün konseptleri, insanlığın ve 
gezegenimizin yeni sorunları, ulusal ekonomilerin küresel kriz ortamında yeni üretim tanımlarına olan 
ihti acı gibi uzayan listedeki her bir maddede gözler ister istemez endüstri ürünleri tasarımı pratiğine
yöneliyor. Bu yüzden yukarıda kısaca değindiğimiz yeni� ağın yeni ihti a� ları temelinde, endüstriyel tasarım, 
gerek mesleki anlamda ve gerekse eğitim programları anlamında muazzam bir alt üst olu�  dönemi ya� ıyor.

Fakat deği� im trendleri ne olursa olsun, endüstriyel tasarımı a� ıklayan tek sihirli kelime olan ‘YENİ’ yüzyıldır 
alımından ve � ekiciliğinden hi� bir � ey kaybetmeden salınarak yürümeye devam ediyor ve tasarımcılara 
‘beni takip etmeye devam et’ diyor.. Bu yüzden bir kez daha tasarımcılar yeni insanı, yeni bir geleceği ve 
yeni bir dünyayı bulmaya, tanımlamaya � alı� ıyorlar. Ve yine bu yüzden hep ısrarla endüstriyel tasarımın bir 
‘meslek’ değil ‘ya� am bi� imi’ olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz.
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Dedektif Ruhlu Bir İçMimarın ıbrıs Maceraları- 1
Yonca Hürol

(Sayı 04, 29 Mart 2010)

Pe� inen söyleyeyim konumuz deprem ve bir tür deprem dedektifliği Bir diğer deyi� le depremde binaların 
yıkılmasına sebep olabilecek i�  mimarlık uygulamalarının pe� ine dü� ülmesi.

Öncelikle, dinlenme gününüz olan bu Pazar gününde kar� ınıza böylesi cansıkıcı ve korkutucu bir konuyu 
geti diğim i� in hemen sizden özür dilemek isti orum. Ama olur ya bir gün evinizde ya da i� yerinizde deği� iklik 
yapılmasını isterseniz farkında olmanız gereken bazı tehlikeler konusunda sizi uyarmak isti orum.

Ancak konumuz i�  mimarlık ve deprem olduğu i� in yazımı biraz daha renklendirmek cesaretini buluyorum 
kendimde ve sizlere vermek istediğim mesajları bir seri kü� ük senaryocuklar aracılığıyla aktarmayı tercih 
ediyorum. Bu senaryolar bir i�  mimarın � e� itli maceralarını anlatı or. Ama bu ki� i herhangi bir i�  mimar değil; 
Sherlock Holmes. “Nassssıl yani, Holmes dedektif değil miydi?” diyeceksiniz. Haklısınız. Ama biz Sherlock Holmes 
i�  mimar olsa idi acaba nelerle uğra� ırdı diye soruyoruz. Ve tabii cevap olarak da bir seri kü� ük iz sürme olayını 
dü� leyebilir hale geliyoruz.

Ya� ı kırkı, elliyi bulmu�  olanlar Sherlock Holmes’u ya kitaplardan yada eski filmle den hatırl yacaklardır. Gen� ler 
ise belki yeni filmlerini görmü�  olabilirler. Biz yine de bilmeyenler olabileceği dü� üncesi ile biraz hatırl talım. Titi  
bir orta ya� lı İngiliz dedektifti Holmes. Daima kareli ve ye� il tonları i� eren ve hi�  kimseninkine benzemeyen bir 
takım elbise giyer. Ba� ında da yine aynı kuma� tan yapılmı�  tuhaf bir kasket vardır. Elinde ise ince, uzun, siyah ve 
baston görevi de gören bir � emsiye... ve bir büyüte� .

Bizim Sherlock Holmes’umuz i�  mimar olmakla birlikte yine de aynı dedektif ruhunu eksiksiz ta� ımaktadır. 
Dünyadaki deprem sorunu onu o kadar rahatsız etmektedir ki, Haiti depreminin ardından daha fazla kendine 
hakim olamaz ve bir deprem bölgesine gidip kendi mesleği olan i�  mimarlık konusundaki yanlı�  uygulamaların 
pe� ine dü� meye karar verir. Bu ama� la da güzel adamız Kıbrıs’ı ve özellikle de Kuzey Kıbrıs’ı kendine mekan 
olarak se� er, � ünkü Kuzey Kıbrıs’ta her tür yapı i� i o kadar kötü yapılmaktadır ve yapıların � oğu o kadar kötü 
tasarlanmaktadır ki, Kıbrıslılar buna layik olamaz diye dü� ünür Holmes; nede olsa eski bir İngiliz sömürgesidir Kıbrıs.

Resim 1: Gazimağusa Kentinden Görünüm
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Burada iyi i�  � ıkaracağına emindir ve pe� ine dü� tüğü sorunların da bir bir hesabını sormaya son derece 
kararlıdır.

Ba� langı� ta hi� bir planı yoktur. Ercan Havalimanından bulabildiği en eski model ve koyu renkli arabayı –� u 
i� e bakın ki, bu siyah bir Austin Princess’dir- bir � öför ile birlikte kiralar ve Lefk � a’ya Sarayönü’ne gider. Zor 
bela böylesi bir arabaya park yeri bulunduktan sonra Holmes meydanda ilk rastladığı kebap� ının önüne 
oturup kendine tavsiye edilen en iyi yemeği –bu bir � e� ali kebabı tabağıdır- ısmarlar. Me� hur arkada� ımızı 
tanıyan kebap� ı ona bir de Türk kahvesi ısmarlar. Holmes kibar kibar kahvesini yudumlarken bir yandan 
da kendine bir strateji � izmeye ba� lar. Önce iyi bir i�  mimarlık ofisi bulacak ve onların birka�  projesini 
inceleyecekti . Sonra da caddelerde ve ha� a ara sokaklarda dola� acak, nerede bir ‘tadilat,’ ya da yenileme 
varsa onu sorgulayacak ve özellikle de in� aat seslerine kulak kabartacaktı .

Resim 2: Sherlock Holmes

Resim 3: Austin 1 Resim 4: Austin 2
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Kar� ıla� tığı insanlarla sağlıklı ile� � im kurabilmek amacıyla oracıktaki tuhaf ama iyi İngilizce bilen bir 
adamcağızı kendine tercüman olarak tutar. İ� e bakın, tercümanımız Don Ki� ot’un Sancho Pansa’sına � ok 
benzemektedir. Onun gibi kısa boylu, kilolu, esmer, bıyıklı ve basit giysilidir. O da kendine böylesi bir patron 
bulduğu i� in � ok mutludur ve daha duyarduymaz en az Sherlock Holmes kadar bu davaya gönül vermi� ti . 
İ� te diye dü� ünmü� tür ironik bir hüzünle, sonunda birisi insanlarımızın ger� ek sorunlarına sahip � ıkıyor.

Ve i� te, koltuğunun altında Ambrose ve Vergun’un depremle ilgili kırmızı kitabı, yanında yerli Sancho 
Pansa’sı ile Sherlock Holmes Lefk � a sokaklarında bir i�  mimarlık ofisi aramaktadır. Uyanık � öförü ise 
devasa siyah Austin Princess ile onları takip etmekte olduk� a zorlanmakta, ve her ge� en dakika daha iyi bir 
bah� i�  ümit etmektedir.

Holmes bir İç Mimarlık Ofisinde
Holmes ve Pansa, aldıkları sağlam bir tavsiye üzerine gittikler Kö� klü Çiftlik yolunda kendilerine sözü edilen 
i�  mimarlık ofi ini bulurlar. Holmes kapı zilini � alar ve alı� kanlık eseri saatine göz atar; 14.30. Kısa bir süre 
sonra kapı a� ıldığında kar� ılarında gen� , son derece � ık, zarif fakat modern giyimli bir i�  mimar olan Kaan 
Bey vardır.

Kaan Bey de kar� ısında hi�  beklemediği böylesi garip bir ikiliyi bulduğu i� in � a� kındır. Biriki ile� � im 
denemesinden sonra Kaan Bey’in mükemmel İngilizce ve ha� a İtalyanca konu� tuğuanla� ılır ve bu nedenle 
Sancho Pansa ofisin i� inde serbest� e gezmeye bırakılır. Çok iyi ı� ıklandırılmı� , konforlu, � ık ama sade bir 
ofi tir bu. Rahatlatıcı sakin bir müzik � almaktadır. Duvarlarda birka�  proje asılıdır ve masaların üzerinde 
kimisi tamamlanmı�  kimisi henüz bitmemi�  maketler, kitaplar ve dergiler vardır.

Holmes önce Kaan Bey’in diplomalarını görmek ister. Kaan Bey de belki de bir mü� teri olabileceğini 
dü� ündüğü bu İngiliz’in tuhaf sorgulamalarına bırakır kendini � aresiz. Birlikte deprem yönetmeliğinin 
İngilizce tercümesine bir gözatılı . Kaan Bey’in deprem bölgelerindeki binalar i� in yapmı�  olduğu projeler 
bir bir incelenir. Yeni ama kendini hemen kabul ettir �  bir i�  mimardır Kaan Bey ama yine de � ok fazla 
proje yapmamı� tır henüz

Resim 5 Resim 6: ‘Yumuşak Kat’
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Holmes, büyüteci ile bu i�  mimarlık projelerini incelerken onları sürekli olarak i� inde yer aldıkları binaların 
eski halini gösteren � izimlerle kar� ıla� tırma tadır. Birden büyüte�  elinden dü� er, ayağa fırla , incelediği 
pa� ayı masaya savurur, oturduğu koltuğa dayalı � emsiyesini kapar ve hızla yere vurur. Bir yandan da bir eli 
ile ceketinin cebinde bir � eyler aramaktadır.

 - “Bu projede bir kolon kesmi� siniz siz!!!”

Cebinden tıpkı futbol hakemlerinin yaptığı gibi kırmızı bir kart � ıkarmı� tır ve onu hızla Kaan Bey’in burnuna 
dayamı� tı . Bu kartın ü erine tümü ile moloz hale gelmi�  bir binanın fotoğrafı apı� tırılm � tı .

- “Bu binada da kolon kesmi� lerdi... İlk depremde bu hale geldi... Ka�  ki� i öldü biliyor musunuz?... Cinayet bu...”

Kaan Bey hi�  alı� kın olmadığı böylesi ciddi ama yine de soğukkanlı sayılabilecek tavır kar� ısında � oka 
girmi� ti . Yine de, tam “Siz de kim oluyorsunuz!...” gibi bir � eyler diyecekken kendine gelir. Kararlı bakı� larını 
Holmes’un gözlerine diker. O da ayağa fırlam � tır artık. - “Ne münasebet!!” Bir müddet iki adam öfkeli
gözlerle bakı� ırlar. Kaan Bey kendinden emin: - “Ben hi� bir projemde kolon ya da kiri�  kesmedim!”

Kaan Bey, Holmes’un önündeki sehpaya yakla� ır. Az önce oraya savrulmu�  olan projeyi eline alır. Holmes 
� emsiyesi ile � izimdeki bir kolonu i� aret etmektedir. Kaan Bey de aynı � izimleri inceler, ve Holmes’a dönüp:

- “Bu pa� ayı ters tutmu� sunuz siz.” der al� ak bir sesle. Sesindeki hafif kızgınlık ve zafer duygusu her� eye rağmen 
gizleyememi� ti . Holmes pa� aları yeniden inceler. Yava�  yava�  sakinle� ir. Kırmızı kartını c bine geri kaldırır.

- “Ohh! I am very sorry!”

Kaan Bey’in sert bakı� ları altında Holmes geri kalan projeleri kar� ıla� tırm ya devam eder. Uzun bir inceleme 
ve sıkı bir sorgulamadan sonra sanki de önemli bir akademik ünvan verirmi�  gibi bir eda ile:

- “Tebrikler Kaan Bey.” der. “Projelerinizi yaparken bir tek kolon, ve bir tek kiri�  dahi kesmemi� siniz. Ben bu 
gibi korkun�  uygulamaların burada � ok yaygın olduğunu duymu� tum.”

- “Eğer öyle bir � ey yapsaydım ortaya � ıkacak sorunları � özmek � ok masraflı olacaktı. Üstelik ileride bazı yasal 
sorunlarla da kar� ıla� abilecektim. Ayrıca ben ekip � alı� masına inandığım i� in mimarları ve mühendisleri de 
tasarım sürecine dahil ederim.”

- “Zaten ben daha ba� ka bir teknik hata da göremedim projelerinizde.”

Sonunda iki adamın da sinirsel gerilimleri normal seviyeye inmi� ti . Kaan Bey Holmes’un geli�  amacını 
sorar ve atıldı ı macerada herhangibir sorun ile kar� ıla� ırsa mutlaka kendisine haber vermesini ister. O da 
deprem konusunda acilen bir� eyler yapılması gerektiğine önülden inananlardandır.

Sherlock Holmes, Kuzey Kıbrıs i�  mimarlık piyasasında yapılan uygulamaların kalitesi konusunda Kaan 
Bey’in gözlem ve ele� tirilerin  de öğrenmek ister ve daha önce i� itmi�  olduğu olumsuzlukların tümünün de 
maalesef doğru olduğundan böylece emin olur.

Artık iz pe� ine dü� me zamanıdır. Ofi teki bir koltukta sıkıntıdan uyuyakalmı�  Sancho’yu da uyandırır ve 
Kaan Bey ile vedala� ıp dost� a ayrılırlar.

Vaka 1-

Eski Austin e binip Kaan Bey’in sorunları olduğunu söylediği, Mağusa’da Salamis Yolu’ndaki bir binaya 
giderler. Bu bina dört katlıdır ve alt katı ciddi bir tadila� an ge� irilmektedir. Kolonlar, kiri� ler gibi ta� ıyıcı 
elemanlara dokunulmamı� tır ama hemen hemen bütün tuğla du arlar yıkılmı� tı .

Holmes hızla arabadan iner. Sancho Pansa pe� inden ko� makta ama ona ye� � ememektedir. Hızla in� aata 
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dalar Holmes. Tam orta yere gelip i� erideki yapım ve kontrol i� leri ile uğra� an insanları � ok edecek bir 
bi� imde � emsiyesini yere vurur ve bağırır:

- “STOP!!”

Bir yandan da elinde kırmızı bir kart tutmaktadır. (Bu kartın üstüne yapı� tırılm �  olan resmi Şekil 1’de 
görebilirsiniz.)

Bir müddet bu iki grup adam biribirlerini süzerler. Sonunda � anti e � efi olduğu belli olan orta ya� lı bir adam 
Sherlock Holmes’a yönelir ve elini kolunu da savurarak sorar: -“Bu kart da nesi?”

Şekil 1. Çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan ‘yumu� ak kat’ sorunu. Binanın alt ya da ara katlarından 
birinde ta� ıyıcı olmayan tuğla ya da benzeri duvarların ya hi�  olmayı� ı ya da sonradan yıkılması sonucunda 
olu� abilir. Pansa tercüme eder. Holmes kararlı bir bi� imde cevaplar.

- “Ta� ıyıcı olmasa da tuğla duvarları böyle rastgele yıkamazsınız! Bir mühendise danı� tınız mı?

Herkes her� eyi � ok iyi bilir ya;

- “Bir� eycik olmaz bunlar bölücü duvar; ta� ıyıcı değil.”

Holmes ısrar edince � anti e � efi e diğer adamlar önce gülü� ürler sonra da kabala� ırlar.

- “Sana ne?... Git i� ine be adam!!...”

Holmes onları dinlemez ve yıkım i� ine engel olmak üzere i� eri girer. Artık balyozuyla duvar yıkan bir iş i 
ile yıktığı duvarın arasına girmi� ti ... --Eski nesil böyle � eyler yapardı hatırla sanız...-- Sancho Pansa panik 
i� inde sa� ını ba� ını yolmakta ve Holmes’u dövmeye hazırlanan adamlara dert anlatmaya � alı� maktadır.

Sonunda polis � ağırılır. Holmes tutuklanıp nezarete götürülür. Pansa da onu terketmek istemediği i� in aynı 
koğu� a atılı . Holmes böylece Mağusa Polis Müdürlüğü’nün nezarethanesinde sakin bir gece ge� irir. Eski 
Austin Princess de polis müdürlüğünün önüne park edilm �  ertesi günü beklemektedir.

Ertesi sabah Kaan Bey bir NGO (non-governmental organization) avukatı ile birlikte gelip Sherlock Holmes’u 
ve Sancho Pansa’yı nezarethaneden � ıkartı . Avukat Holmes’u bu gibi mücadelelerde nelerin yapılıp nelerin 
yapılamayacağı konusunda bilgilendirir. Yasalara aykırı � eyler yapmanın hi� kimseye bir faydası yoktur.

Şöförün yorgun ve kinayeli bakı� ları altında Holmes ve Pansa Austin e binerler ve yapı malzemeleri satan 
büyük bir markete gidip zincir ve kilit satın alırlar. Sonra ise dünkü olayların � ıktığı Salamis Yolu’ndaki binanın 
önüne giderler. Be�  dakika sonra � öförün ve Sancho Pansa’nın gördükleri manzaraya inanmak istemeyen 
bakı� ları altın a Holmes kendini tadilatın yapılmakta olduğu binaya zincirlemi� ti . Elinde ise dün � anti e 
sorumlularına gösterdiği kırmızı kartı her esin görebileceği bir bi� imde tutmaktadır.

Tabii kısa bir süre sonra tanınmı�  bir ki� ilik olan Holmes’un � evresinde büyük bir kalabalık olu� ur. Sherlock 
Holmes, Sancho Pansa, � öför ve Austin ertesi gün pek � ok ulusal ve uluslararası televizyon kanalı ve 
gazetede boy boy yer alırlar.

Dünyanın her tarafından insanlar akın eder Mağusa’ya. Büyük bir kalabalık sarmı� tır tüm � ehri. Bütün 
oteller dolduğu i� in insanlar sokaklarda ve parklarda yatmaya ba� lamı� , her tarafa � adırlar kurulmu� , kamp 
ate� leri yakılmı� tı . Söz konusu binaya yüzlerce insan kendini zincirlemi� ti . Mağusa’nın üzerinde sürekli 
helikopterler gezmekte, Sherlock Holmes ise hala elinde aynı kırmızı kartı tutma tadır.

İn� aat durmu� tur...
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Tarihten Günümüze Mobilyanın Serüveni 
Nazife Özay

(Sayı 04, 29 Mart 2010)

Mobilya hepimizin ya� adığı � evre ve mekanlarla ilgili olarak yakından tanıdığı bir kavramdır. Günümüzün 
büyük � oğunluğunu onlar e� liğinde ge� irdiğimizi hi�  dü� ündünüz mü bilmiyorum? Televizyon seyrederken, 
yemek yerken, uyurken, i�  yerinde, parkta otururken ve büyük bir ihtimalle bu yazıyı okurken. İnsanoğlunun 
varlığıyla birlikte, önceleri onun rahatını sağlamak amacı ile basit ağa�  ve ta�  e� yalarla ba� layan mobilya 
kavramı, teknoloji, � e� itli tasarım ve sanat dallarının geli� imi ile evrimini günümüze kadar � ok hızlı bir 
� ekilde sürdürmü� tür. Bugün � e� itli renk, doku, form � ekil, malzeme, tarz, ve fi atlarda bulabileceğimiz 
mobilyalar, bize farklı se� enekler sunmaktadır. Sahip olduğumuz ihti a� lar ve ekonomik durum, ya� adığımız 
bölgedeki mobilya mağaza ve atölyeleri, günümüz tasarımcıları, moda olgusu ve reklamların mobilya 
se� imimiz üzerinde büyük etkisi vardır.

Kelime olarak mobilya (İngilizce de “furniture”, Fransızca da “fournir” ve latin dillerinde “mobile”) oturulan 
yerlerin süslenmesine ve türlü ama� larla donatılmasına yarayan e� yalar olarak tanımlanabilir. Genel tanımında 
da belirtildiği üzere, masa, koltuk, karyola, kitaplık gibi farklı i� levsellikleriyle mekanları donatan mobilyalar, 
esteti  değerleri ile de bulunduğu mekana farklı anlamlar kazandırırlar. Diğer bir deyi� le, insan ya� amının 
farklı mekanları i� in se� eceğimiz mobilyalar, i� levsel değerleri ile konfor ve kullanım kalitesini etkilediği 
gibi, bi� im, model, renk, doku, malzeme ve tarzlarıyla da mekanın estetik kalitesini belirlemektedirler. 
Anla� ılacağı üzere mobilyayı tek ba� ına, bağımsız bir eleman olarak dü� ünmek yanlı�  olur. Kullanılacağı 
mekanın i� levsel ihti a� ları ve mimari özellikleri, mobilya se� iminde önemli rol oynarken, kullanıcılarının 
ihti a�  ve beğenileri de göz ardı edilmemesi gereken faktörlerdendir. Ayrıca, i� inde ya� anılan dönemim 
ko� ulları, iklim, ve kültür de belirleyici etkenler arasındadır.

Mobilyanın varlığının binlerce yıl öncesi; İlk Çağ’a (Antik Dönem) dayandığı bulunan örneklerle saptanmı� tı . 
Bunlardan bazıları � e� itli ülkelerin müzelerinde sergilenmektedir. Tarihten günümüze ula� an ilk mobilya 
örnekleri, mobilya tarihinin de ba� langıcı olarak kabul edilen Eski Mısır Uygarlığı’na ai�� . Aralarında 
tabure, sandalye gibi oturma üniteleri, masalar, yataklar ve depolama i� levi i� in sandıkların bulunduğu bu 
mobilyalar, bir � ok yönden günümüzde kullanılan mobilyalarla benzerlik ta� ımaktadır. Eski Mısır Mobilya 
Sanatı nı, Yunan, Roma, Gotik, Rönesans, Barok Dönem, Fransız, İngiliz, 19. ve 20. yy mobilyaları takip eder. 
Ya� am mekanlarının vazge� ilmez bir par� ası olan mobilyalar, ayrıca üretildikleri dönem ve coğrafyanın 
da en önemli temsilcileridirler. Farklı zaman dilimlerine ait par� alar incelendiğinde bunlar arasındaki 
sosyal, ekonomik, teknolojik, � evresel ve kültürel benzerlikler ve farklılıklar kolaylıkla saptanabilmektedir. 

Resim 1: Charles ve Ray Eames’in konforun 
simgesi halini alan koltuk ve puf tasarımı 

(Tasarım Plus, 2010)

Resim 2: Yunan Uygarlığı’na ait 
Klismos Sandalye (Smith, E. L., 1995)
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Mobilyanın i� levi, boyutları, kullanılan malzeme, teknik, renk, form, süsleme, mekanla ve kullanıcı ile olan 
ili� kisi bizlere dönemi ve kullanıldığı toplum hakkında önemli öl� üde bilgi vermektedir. Bir ba� ka deyi� le, 
toplumların ve onların tasarımcılarının dü� üncelerini, duygularını, beğenilerini, görü�  ve ya� am bi� imlerini, 
i� inde bulundukları zaman diliminin ekonomik, sosyal, politik, teknolojik ve � evresel ko� ulları ile yoğurup 
ortaya koydukları ürünler bugün adlarından söz e�� en tasarım dönem ve akımlarını (stil/üslup/ arz) 
olu� turmu� lardır.

Dönemler ve Mobilya...
Mobilya tarihi ve üslubunun ba� langıcı sayılan Eski Mısır’ın coğrafik konumu onun bu denli önemli bir 
uygarlık olarak günümüze değin adından söz ettirmesind rol oynayan en önemli etkenlerdendir. Nil 
Nehri sadece tarıma yaptığı olumlu etkilerle kalmamı� , aynı zamanda malzeme akı� ı, ile� � im ve ti areti de 
mümkün kılmı� tı . Bununla beraber, o dönemki � oktanrılı inanı� ların etkisini farklı öl� ekteki tasarımlarda 
gözlemlemek mümkündür. Tanrılarını yarı insan yarı hayvan, hayvan veya insan formlarında simgele� ti en 
Eski Mısırlı’lar bu figürleri mobilyalarında da kullanmı� lardır. Genellikle, sandalye ve masalarının ayakları 
aslan veya boğa ayağı formunda oyularak yapılmı� tı . Yine bazı sandalyelerinin hayvan ba� ı bi� iminde 
oymaları olan dik arkalıkları ve kolları vardı. Bilinen diğer bir sandalye türü de günümüz katlanabilir 
tabureleri ile benzerlik ta� ıyanlardır. Ayrıca, bu coğrafyanın bitkileri olan papirüs ve nilüfer motiflerin
de Eski Mısır sanatında sıklıkla rastlanmaktadır. Ah� ap bu dönem mobilyalarının � ekillenmesinde önemli 
rol oynamı� tı . Eski Mısırlılar’ın ölüleriyle birlikte e� yalarını da gömme geleneği, o dönemki mobilyalar 
hakkında bir � ok uygarlığa göre daha fazla bilgi sahibi olmamıza neden olmu� tur. Bu dönemi takip eden 
Yunan Uygarlığı’nda sade ev ya� amı ile alakalı olarak, sandalye, yatak ve kü� ük masalar bulunurdu. Erkekler 
al� ak yataklar üzerinde yemek yerken, kadınlar sandalyede otururlardı. Sonrasında gelen Roma Dönemi 
üslup olarak Yunan Uygarlığı ile büyük benzerlikler ta� ır. En önemli mobilyaları olan yatak-divan, sandalye, 
masa ve sandıklara ek olarak duvar dolaplarına da bu dönemde rastlanmaya ba� lanır. Bununla beraber, 
Romalı’ların a� ırı süsleme anlayı� ı bu dönem mobilyalarına anıtsal bir görünüm vermi� ti .

Eski Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarını takip eden Orta� ağ’ın son ve en etkili dönemi olan Gotik  12. yy’ın 
ortalarından Rönesans’ın ba� langıcına kadar devam etmi� ti . Dinsel kavramlar ve Hristi anlığın � ok yoğun bir � ekilde 
hakim olduğu dönem, kuleleri, sivri kemer ve � atılarıyla göğe uzanan anıtsal katedralleri ile bilinir. Goti  Dönem’de 
mimari gibi diğer sanat dalları da dinsel nitelik ta� ımaktadır. Buna ilaveten, Orta� ağ’ın feodal (derebeylik) 

Resim 3: Zaha Hadid’in heykelimsi görünüme sahip bar tasarımı (Tasarım Plus, 
2010)

Resim 3: Aslan ayağı formundaki Eski 
Mısır sandalyesi (Watson, F. 1990)
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düzeni ve sınıf farklılıkları mobilya sanatını etkileyen faktörler arasındadır. Bu dönemde soylular ve zenginler 
i� in yaptırılan büyük � ato ve evler i� in kuma�  kaplı ve ah� ap oymalı mobilyalar üretili di. Genellikle, feodal 
beyler ve e� leri hiyerar� iyi yansıtan, yüksek arkalıklı ve dik sandalyeler kullanırlardı. Halktan diğer insanlar 
ise daha � ok taburelere otururlardı. Dört ucundan ah� ap direkler uzanan yataklar, bir � er� eve yardımı ile 
perdelerle örtülür ve Orta� ağ evlerindeki soğuk hava etkisi azaltılm �  olurdu.

Rönesans, Orta� ağ’ın karanlık yüzünün ardından, matbaanın da icadı ile bilgi akı� ını sağlayarak bir� ok 
radikal deği� ikliğe sebep oldu. Yeniden doğu�  olarak kabul edilen Rönesans’la birlikte Gotik Dönem’deki 
dinsel merkezli anlayı� tan, insan merkezli anlayı� a ge� ilmi� ti . Diğer bir deyi� le, her insan önemlidir kavramı 
bu dönemin dü� ünsel ve sanatsal yakla� ımlarına hakim olmu� tur. Bilim ve teknikteki geli� meler de bu 
dönemde hız kazanır. Ya� anan dönü� ümün sonucu olarak, Rönesans Dönemi’nde daha rahat ve özenli 
mobilyalar göze � arpmaktadır. Yeniden doğu�  anlayı� ı ile alakalı olarak, mobilyada antik sanata dönü� ; 
Yunan ve Roma üslubunda masalar, kanepeler ve sandalyeler gözlemlenmektedir. Buna ilaveten, öl� ü ve 
süslemede genel olarak zarafet ve denge vardır. Rönesans’ta Gotik Dönem’e göre okur yazarlık arttığından
yazı masaları da önem kazanmı� tı . Kakmacılık sanatı da yine bu dönemle birlikte yaygınlık kazanmı� tı . 
Rönesans üslubu, her ülkenin bölgesel ko� ullarına göre de farklılıklar göstermektedir. 14.yy’dan 16.yy’a 
kadar devam eden Rönesas’ı Barok Dönem takip eder. Rönesans’ın ince süslemeciliği, sade ve düz 
� izgilerine kar� ı, Barok eğri � izgileri ve bol figürlü, diğer bir deyi� le göz kama� tırıcı bi� imsel anlayı� ıyla 
mobilya tarihindeki yerini almı� tı . Fransa’da sosyo-kültürel anlayı� la ilgili olarak Barok sadele� tirile ek 
benimsenir ve daha sonra adından söz e�� ecek krallarının adını ta� ıyan Louis’ler dönemine ge� ilir. Fransız 
üslubu etkisi altında kalan İngilizler, mobilyalarında rahatlığı ön planda tutarak, daha sade ve kullanı� lı bir 
hale geti diler. 17. yy sonu ve 18. yy ba� larına denk gelen dönemde, bugün konsol olarak bilinen � ekmeceli 
dolaplar üretilm ye ba� lanır.

Teknoloji, Sanat ve Estetik Birli teli� inin Yansımaları...
19.yy’da Endüstri Devrimi paralelindeki teknolojik geli� meler ve toplumsal dönü� ümün sonucu olarak 
mobilya üslup ve teknolojisinde de büyük � aplı bir geli� me ya� anır. Metal, kaplama, cam, lamine edilip 
� ekillendirilmi�  mobilyalar bunlardan en önemlileridir.

19. yy’ın temelleri üzerine kurulan 20.yy, tasarım alanında da bir � ok yeniliği beraberinde getirm � ti . Bu 
yüzyılın ortalarına kadar aralarında Arts and Crafts (Sanatlar ve Zanaatlar), Art Nouveau (Yeni Sanat), 
De Stij , Bauhaus ve Art Deco gibi bir� ok sanat ve tasarım akımı etkinlik gö� termi� ti . Modern Dönem 
mobilyalarının ileri teknolojiler kullanılarak, seri üretimine öncülük eden en önemli tasarımcıları arasında 
Bauhaus Okulu’nun iki lider tasarımcısı Mies van der Rohe ve Marcel Breuer gelmektedir. Mies van der 
Rohe’nin 1929 yılında Dünya Sergisi’nin Almanya pavyonu i� in tasarladığı Barselona koltuğu ve Marcel 
Breuer’in Wassily koltuğu bugün dahi bir� ok mekanda kullanılan, bir nevi statü göstergesi olarak da kabul 
edilen, adeta Modern Dönem’in simge mobilyalarından olmu� lardır. Bu dönem tasarımcıları tabii ki Mies 
van der Rohe ve Marcel Breuer ile sınırlı değildir. Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Alvar Aalto, Charles ve 
Ray Eames ve Eero Saarinen bugünün öncüsü olan ve güncelliğini halen koruyabilen bir� ok önemli tasarımı 
günümüze kazandırmı� lardır.

O zamana kadar en önemli tasarım kriterleri olan i� lev ve esteti e, bir yenisi; ergonomi bilimi de ikinci dünya 
sava� ından sonra dahil olmu� tur. İ� bilim olarak da adlandırılan ergonomi, insana maksimum konfor ve 
emniyeti sağlamayı ama� lamaktadır. Ergonomi kavramının kabulü ile birlikte, insan ve vücudunun � evreye 
uyumu, tasarımda estetiğin de neredeyse önüne ge� mi� ti . 1950’ler ile beraber akımlar ve tasarımcılarına 
ilaveten bireysel tasarımlar da ön plana � ıkmaya ba� lamı� tı . Modern dönemin sonuyla beraber tasarımda 
tarihselliğe geri dönü�  gözlemlenir. Eski sanat ve tasarım akımlarının anlayı�  ve elemanları kullanılarak 
yeni tasarımlar yapılmaya ba� lanır. Post Modernizm akımı ve Memphis tasarım grubu bu anlayı� ı 
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destekleyen tasarımlar yaparlar. Ee� ore Sottsass, Michael Graves ve Shiro Kuramata bu grubun en önemli 
temsilcilerindendir. 1970’lerden 1990’lı yıllara kadar bu hareket etkilerini sürdürür. Bugünün mobilya 
tasarımı hakkında kesin bir� ey söylemek ger� ekten gü� tür. Günümüzde bireysel tasarımlar büyük dikkat 
� ekmektedir. Philippe Starck, Ron Arad, Zaha Hadid, Karim Rashid, v.b. isimler, teknoloji, sanat ve estetiği
birbiriyle yoğurup tasarıma cesurca yorum katan tasarımcıların ba� ında gelirler.

Bununla beraber, günümüz � izgilerini yansıtan mobilyaları belirlemede kitlesel yayın organları ve 
reklamların etkisi önemlidir. Periyodik olarak yayınlanan ev, mobilya ve tasarım dergileri, � e� itli reklam 
ve önerilerle takip� ilerini/okuyucularını yönlendirmektedirler. Her gün farklı bir yeniliğin sunulduğu; 
� e� itli malzeme, teknik, yakla� ım, tarz ve i� levlerdeki mobilya ve aksesuarları moda ürünler arasındaki 
yerlerini alırlar. Bu ürünler arasından yapılacak se� imler aynı zamanda günümüz toplumunda sosyal 
statünün de bir göstergesi sayılabilir. A� edilen bu önem belli bir dönemin özelliklerini yansıtı or olma, 
bir eğilime önderlik eden belirli tasarımcılara ait olma, kullanılan malzeme - teknik, özgünlük ve fi atı ile 
alakalı olabilir. Çağımızın hızla geli� en ve deği� en sanat, endüstri, teknoloji anlayı� ı i� inde her gün yeni 
ürünler hayatımı a kazandırılmakta. Daha kısa süreli eğilimlere dönü� en akımlar, � oğunlukla da bireysel 
tasarımlara yerini bırakmakta. Bazen de yenilerin yanı sıra, yukarıda bahsedilen akımlar � ağımız ko� ullarına 
uyarlanarak yeniden güncellik kazanmaktadır. Se� eneklerimizin bu kadar arttığ günümüzde, ya� amınız i� in 
doğru se� imleri yapmak ise size kalıyor.
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Tasarımda Yerel Kimli� in Evrenselli� i ve Kuzey Kıbrıs
Ka� an Güner

(Sayı 06, 9 Mayıs 2010)

Kuzey Kıbrıs’taki kanaat önderlerinin kulağına bir miktar kar suyu ka� ırmak i� in sesleniyoruz: Kuzey Kıbrıs 
ekonomisin geli� mesi, Kıbrıs Türk kimliğinin doğru analizi ve tasarım politi alarının saptanmasından 
ge� mektedir.

Ulusal ekonomilerin ve buna bağlı olarak ulusal endüstrilerin geli� iminde, tasarım faktörünün oynadığı 
önemli rol, ulusal kalkınma planlarının temel argümanlarından birisidir. Bunun i� in de tasarımın yerel ve 
ulusal kimliği, ulusal endüstrinin geli� mesinde manivela rolü oynar. Bu saptamadan hareketle, tasarımın 
ulusal kimliği, 1920’lerden beri tasarım felsefesinin merkezinde yer alan tar� � malardan biri olmu� tur. 

Ku� kusuz; yerel kimlik ve ulusal devlet dediğimizde ise 20inci yüzyıl aydınlanmasını irdelemek önem kazanıyor. 
Bir ba� ka okuma ile � u da söylenebilir: Tasarım mesleği ve genel planda mimarlığın modern kimliğine 
bürünmesi, 20inci yüzyılın ilk � eyreğine damgasını vuran sosyal devrimlerin i� inde doğmu� tur. 1905 Rus 
Devrimi, 1908 Jön Türk Devrimi, 1909 İran Devrimi ve 1911 Çin Devrimi ile ba� layan 20inci yüzyıl, modern 
ulus kimliğin ve buna bağlı olarak modern ulusal tasarım pratiğinin � ekillenmesinin ilk nüvelerini verir.

Yerel Ayni Zamanda Evrenseldir
Yerel ve ulusal kimliğin evrenselliği bir anlamda modern kimliğin ulusallık ile arasındaki diyalektik ili� kidir. 
Bauhaus’un kurucularından Bruno Taut’un 1930’lu yıllarda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Mimarlık Dekanlığı yıllarında, Türk öğrencilerine verdiği derslerde bu durumu, ‘her iyi mimari yerel ve 
her yerel mimari evrenseldir’ diye a� ıklayacaktı . Taut’un bu formülasyonu, tasarım ve mimaride, yerel 
kullanıcı ihti acının doğru tanımlanmasından evrensel bir tasarımın yaratıla ağı ilkesini savunur.

Bugün halen daha tasarım eğitiminde uyguladığımız bu temel ve vazge� ilmez ilke, iki önemli problemi 
önüne koyar: Kullanıcı ihti acının doğru saptanması ve kullanıcının kültürel kimliğinin doğru irdelenmesi. 
İti af etmek gerekirse, 70’li yıllardan ba� layarak 90’lı yıllara kadar; tasarımda ulusal kimlik kavramı 
belirsizliğe bürünmü� tü. Fakat süre�  i� erisinde modern üretim tekniklerinin üzerine oturan ulusal tasarım 

Resim 1: Türk zeytinyağına can veren türk tasrımcılar: 
Alev Ebuzziya,Aziz Sarıyer,Defne Koz,Gamze Güven
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politi alarının, bizzat ulusal kimliğin kendisini belirlediği bir pratiğin i� erisinde bulduk kendimizi. İsve� ’in 
IKEA, Ericson ve SAAB üretimleri üzerine oturan ulusal tasarım politi ası, Japonya’nın MUJI, SONY, HONDA 
üzerine oturan kimliği gibi örnekler uzatılabili . Kıta Avrupası’nda her bir ülkenin ulusal kalkınma planlarında 
ulusal tasarım politi aları nerdeyse tek belirleyici olarak rol oynuyor.

Türkiye’deki Tasarım Pra� � i
Türkiye’deki tasarım pratiği de bu � er� evede kendisine yerel kimlikten yola � ıkarak evrensel bir yol bulmaya 
ba� ladı. İstanbul ve Ankara merkezli tasarım ofisleri son bir ka�  yıldır uluslararası arenada bir dizi ba� arılı 
projeye imza atı orlar. Türk tasarımında ulusal kimlik, kültürümüzün en ince detaylarından yola � ıktı
diyebiliriz. Çay, kahve ve rakı bunun ba� langı�  noktaları oldular. Alev Ebuzziya ve Faruk Mahlan’ın � ay 
bardakları, Can Yalman’ın kahve fin anları,Gamze Güven’in rakı � i� esi bu sürece verilecek en iyi örnekler.

Kahve Dünyası’nın fin anları, kahvesi, � ukulatası, ambalajları ve özgün i�  mekanları ile sergilediği ba� arılı 
kurumsal kimlik, Starbucks gibi bir dünya devinin tabir-i caiz ise, Türkiye’de � anına ot tı amı�  durumda. 
Tek ba� ına bu örnek bile, tasarım faktörünün dünya pazarındaki rolünü anlatmak i� in yeterli bir örnek. 
Kahve Dünyası’nın ba� arısının altındaki sır, yerel kullanıcı ihti acını doğru analizi etmesinde ve Starbucks’ın 
kurumsal kimlik tasarımındaki bir yanlı� tan kaynaklanıyor. Starbucks, uluslararası bir zincir olarak, kahve 
fin anlarını Amerika’dan yola � ıkarak ‘Mug’ olarak kurguladı ve bunu tüm dünyaya pazarlamaya kalktı.
İlk önce Fransa’da, ardından İtalya’da ve sonra Türkiye’de bu ‘mug’la� tırılan ve � orba kasesi gibi kaplarda 
sunulan kahve i� imi bir Akdeniz kimliğine � arptı. Akdeniz’de kahve kü� ük fin anda i� ilir. Kahve sohbetin
bir aracıdır, Akdeniz’de. Yalnız i� ilmez. Sohbet ister. Dost ister. Sosyalle� menin bir aracıdır. ‘Gel bir kahve 
i� elim.’ Davetin bahanesidir. Kahve Dünyası bu noktada Türkiye’deki kahve i� icisi profilini doğru analiz 
ederek ve fin anlarını tasarımcılara yaptı arak kurumsal bir kimlik olu� turdu.

Aynı eğilimi � ay bardakları tasarımında izliyoruz. Türkiye yılda 80 milyon � ay bardağı üreten bir pazara sahip. 
Bu pazarda, fin an � ok denendi. Ama tutmadı. Alev Ebuzziya ve Faruk Mahlan’ın butik � ay bardakları, � ay 
bardağına ilk � ağda�  özgün denemeleri soktu denebilir.Öte yandan, Şi� ecam’ın elinde tuttuğu büyük seri 

Resim 2: Zeytinyağ şişe tasarımları Resim 3: Kahve Dünyası’nın Design Turkey 
yarışmasında ödül kazanan fincan
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üretim pazarının dinamikleri ise � u anda cam tasarımcılarını � ok heyecanlı bir noktaya geti di. Türk � ayının 
dünya pazarına � ıkması. Türk � ayı kültürünün uluslararası kültür dünyasına sunulması. Bu ‘sallama’diye 
tabir edilen � ay ile muazzam bir � a� � maya girecek.

Türk kahvesi, espresso ile kültür sava� ını Ümit Altun’un Türk kahvesi cezvesine geti diği makina tasarımı ile 
a� tı. Şimdi ynı e� ikte Türk Çayı yer alıyor.

Aynı � ekilde; Anadolu Cam, Türk zeyti yağı i� in cam � i� e projelerini hayata ge� irmeye ge� en yıl ba� ladı. 
Proje kapsamında, Türk tasarımcıların hazırladığı yedi ayrı projeden ‘Geoliv’in üretimine ba� ladı. Anadolu 
Cam, butik üreticiler de dahil olmak üzere, sektörden gelecek olan taleplere kendisini hazırlamı�  durumda. 
Türkiye zeyti yağı pazarında esas olarak İtalya ile rekabete hazırlanıyor.

Kuzey Kıbrıs’ta Tasarım
Yukarıda kısaca değindiğimiz örneklerde de görüleceği üzere, ulusal üretimin dünya pazarında rekabete 
girmesinin tek ve biricik yolu ulusal tasarım politi alarını geli� tirme ten ge� iyor. Bu KKTC’de eğitimini
verdiğimiz tasarım mesleğinin geli� mesinin önünde de bir görev olarak duruyor. Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü’nde, öğrencilere verdiğimiz proje konuları üzerinde bölümün öğretim görevlisi kadroları olarak 
yaptığımız uzun tar� � malarda; Kuzey Kıbrıs ulusal ekonomisinin geli� me dinamikleri sürekli gündemimizde 
yer alıyor. Yetkililerin kulaklarına bir miktar kar suyu ka� ırabilmek i� in bunlara değinmek isti oruz.

Tasarım pratiği, sözünü ettiğimi ekonomik � er� eve i� erisinde, geli� me yatağını kültürel bir zeminde 
buluyor. Ulusal ekonominin geli� imi, buna paralel olarak ulusal tasarım politi alarının doğru saptanması 
tek bir kanaldan ge� iyor: Ülke toprağının üretiminin ve kültürel kaynaklarının doğru analizi. Kuzey Kıbrıs 
bu anlamda, incelediğimizde kültürel beslenme kaynakları a� ısından muazzam dinamiklere sahip bir 
ülke. Belirleyici bir Akdeniz kimliği var. Bu kimliğin Venedik ve Anadolu sentezinden yola � ıkan, Anglo 
Sakson kültürünü de yakından bilen ve tanıyan bir kimlik. Öte yandan Rum kültürü ile yanyana ya� amı�  ve 
yüzyıllarca süren tarihi i� erisinde sentezlere ula� mı�  bir üst kimlik olarak Kıbrıslı Türk kimliği, her � ehrine 
mahsus kahvesi, sofra kültürü ve ya� am bi� imiyle ayakta duruyor.

Kıbrıs’ın kahveleri; Con, Sultan, Oza, Karpaz’ın zeyti yağı, Çakıstesi, molahiyası, � e� ali kebabı, hellimi, 
özgün alkollü i� kileri, el sanatları ile ulusal tasarım politi alarına zemin olu� turabilecek; zengin bir alt yapıya 
sahip. Yazıdaki örneklerde de belirttiğimi gibi, ulusal üretimin dünya pazarına a� ılmasında, bu ya� am 
kültürünün analizinden � ıkacak olan tasarımlar, Kuzey Kıbrıs ekonomisini de , kimliğini de Akdeniz’den 
dünyaya a� acaktı .

Kuzey Kıbrıs’ın kahvesini, zeyti yağını, zeytinini, hellimini, i� kilerini kurumsal kimliklere sokarak kalıcı 
kılmak. Bu kurumsal kimliklerin ambalaj ve ürün tasarımlarını geli� tirmek. Te� vik yarı� maları ile bu süreci 
desteklemek. Uzun vadede ise Kıbrıslı Türk tasarımcılarını ye� � tirmek, Kuzey Kıbrıs kimliğinin temel 
bile� enlerini olu� turacaktı .

Bu noktada, eğitimciler olarak bizlere dü� en sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Bizim farkındalığımızın 
desteklenmesi ise Kuzey Kıbrıs’ın kanaat önderleri ile i� birliğimizden ge� iyor.
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Resim 5: Faruk Malhan imzalı çay bardakları (2007) Resim 6: ILIO Tasarım Ofisinin Hasan Demir 
imzalı ‘Forest’ bardak serisi

Resim 4: Gamze Güven imzalı Yeni 
Rakı şişesi
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Geçmi� ten Günümüze Mekan Elemanları ve Süsleme
Zehra Öngül

(Sayı 06, 9 Mayıs 2010)

İnsanların dı�  etkenlere kar� ı kendilerini koruma ihti acına bağlı olarak ilk barınaklar � ekillenmeye ba� lamı� tı . 
Ya� adıkları � evrede varolan malzemenin kullanımı ile (ormanlık bölgede-ağa�  dalları; kayalık bölgede-ta� ; karla 
kaplı bölgelerde-buz kütleleri vb..) olu� an bu yapılarda üst örtüyü ta� ıma amacıyla strüktürel bir elemana ihti a�  
duyulmu� tur. Genel olarak yuvarlak formlu bir plan � eması ile geli� en ve merkezine yerle� tirilen strüktürel elemanla 
� ekillenen yapılar ilk barınak örnekleri olarak kar� ımıza � ıkar. 

Ortaya � ıkan mekanın merkezinde, özellikle ısınma ve yemek pi� irme amacına hizmet eden ocak konumlanmı� tı . 
Önceleri tek ve geni�  bir mekan olarak tasarlanan barınaklar geli� mekte olan insan ihti acına cevap vermek amacıyla 
kendi i� inde farklı daha özel kü� ük alanlar yaratıla ak veya bu mekana ek yeni mekanlarla (depolama elemanları..
vb) � ekillenmeye ba� lamı� tı . İnsanoğlunun yıllar i� indeki geli� iminin yansımalarıyla doğru orantılı olarak geli� en bu 
yapılar ke� fedilen yeni malzemeler ve özel mekanlarla erken birer konut örneği olarak kar� ımıza � ıkmı� tı .

Çevrede varolan elemanların kullanılmasıyla kap-kacak, oturma elemanı, depolama gibi fonksiyonlara hizmet 
veren farklı boyutlarda eleman tasarlayarak ya� amlarını daha rahat sürdürmelerini sağlamı� lardır. Bunun yanında, 
ince ağa�  dallarını örme tekniğiyle biraraya geti erek olu� turdukları elemanı i�  mekanda toprak zemini örtme’de 
ve sepet yapımında kullanmı� lardır (Resim 1). Ta�  malzemeyi ise kazıma/oyma/yontma gibi teknikler kullanarak 
günlük haya� a kullanılmak üzere kap-kacak, depolama gibi � e� itli fonksiyonlara hizmet veren elemanlar olarak 
tasarlamaya ba� lamı� lardır. 

İnsanlar ürettikler bu elemanların yüzeylerini � izgi, � ekil, form, doku v.b. elemanları kullanarak veya farklı kök 
boyalarla renklendirerek görsel anlamda zenginle� tirm ye –süslemeye ba� lamı� lardır. Önceleri kü� ük boyutlu 
elemanlar üzerinde görülen bu örnekler daha sonra mekanları olu� turan yüzeyler üzerinde de yerini almı� tı . Ortaya 
� ıkan bu yöntemle insanlar görselle� tirme yoluyla zenginle� ti dikleri kendilerine ait mekanlar olu� turmu� lardır. 
Buna bağlı olarak ortaya � ıkan ilk süsleme örneklerini paleolitik dönemd ki ilk olu� umlarda görmek mümkündür.

Resim 1: Varolan doğal malzeme ile oluşturulan yeni elemanların iç mekan kullanım 
örnekleri (John Pile, A history of interior design, Laurence King, 2000)
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Süslemeyi Olu� turan Elemanlar
Süsleme; yapı elemanları veya objeleri görsel anlamda zenginle� tirmek veya anlamını artırmak amacıyla 
üzerlerine uygulanan motif veya farklı motifleri estetik anlamda biraraya gelmesinden olu� ur. Tanımdan 
da anla� ıldığı gibi süslemenin en önemli ana elemanı Moti ’dir. Motif; � izgi, renk, ı� ık, doku, � ekil ve formun 
tasarım prensipleri (aks, denge, uyum, � e� itlilik, birlik, tekrar,.. ) � er� evesinde biraraya gelmesinden olu� ur. 
Motifle ise kendi i� inde kapalı moti , band (zincir) moti , tekrar eden moti , simetrik ve özgür motif alt 
ba� lıklarında kar� ımıza � ıkar (Resim 2). 

Farklı elemanlar ve tasarım prensipleri ile ortaya � ıkan motifle  

ah� ap; oyma, kakma, kündekari, boyama, delik i� i (ajur), kabartma,...

metal; � alma, kabartma, kakma, kalıplama, delik i� i (ajur), mine, kazıma, telkari, dövme, kaplama ve yaldızlama,.. 

seramik; al� an sırlama, kabartmalı fayans, fayans mozaik, luster, minai, .. 

ta� ; oyma, kabartma, mozaik, intersia, commessa i� i, opus sectile, opus omanium, ... 

cam; emaye, kesme, üfleme, alıplama, � e� m-i bülbül, vitray,.. 

kuma� ; � atma, kemha, seraser, serenk, diba, baskı,..

halı; Türk düğümü, sehna, düğümlü kat, sumak, cicim,..

fild � i; kazıma, delik i� i (ajur), kakma, boyama,.. vb. malzemeler üzerinde farklı teknikler yardımıyla uygulanır. 

Kıbrıs Ölçe� inde Süsleme Kullanımı 
Coğrafi konumundan dolayı bir� ok farklı kültürün uğrak yeri olan Kıbrıs adası, günümüze bu farklı kültürlerin 
etkile� imiyle olu� an � ok zengin bir mirasla gelmi� ti . İlk süsleme örneklerine Neolitik dönemde muhtemelen ta�  
üzerine oyma veya kabartma tekniği kullanılarak i� lenmi�  kaplarda rastlanır. Genel olarak geometrik ve doğaya 
ait � izgilerle olu� turulan motifl , ta�  yanında toprak bazlı malzeme ile � ekillenen elemanlar üzerinde yerini alır. 
Bronz döneminde geometrik moti� r yanında hayvan figürleri de yoğun kullanım alanı bulur. Bu dönemlere ait 
örnekler � oğunlukla arkeolojik kazılar sonucunda ortaya � ıkan, genel olarak günlük ihti a� lar i� in kullanılan kap-
kacak, alet v.b. gibi elemanlar üzerinde görülür. Ge�  bronz dönemine tarihlenen Pigadhes tapınağında bulunan 

  Resim 2: Motif örnekleri
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ta�  dikme eleman üzerinde i� i� e ge� mi�  kare geometrik formlardan olu� an motif döneme ait günümüze ula� an 
süsleme örnekleri arasındadır. 

Pers’ler tarafından in� a edilmi�  olan Vuni � ehri’ndeki saray kalıntısında in� a edildiği dönemde yarım kalmı�  olan 
hathor (tanrı� a) figürü yapının i�  avlusunda bulunan kuyu ba� ındaki ta�  dikme üzerinde görülür. Ta�  bloğu oyarak 
olu� turulan bu figür bulunduğu avlu etrafındaki kolon ba� lıklarında (günümüzde Kıbrıs Müzesi’nde bulunan) da 
tekrarlanır. Bölgede konumlanan Soli � ehrindeki bazilikaların zemininde uygulanan, geometrik ve hayvan moti� ri 
ile olu� turulan süsleme örnekleri renkli kü� ük ta�  par� alarının biraraya getirilm siyle olu� an, mozaik tekniğinin en 
güzel örnekleri olduğu söylenebilir (resim 3). Zemin ve kubbe i� lerinde farklı renk ve teknik kullanımıyla olu� turulan 
süsleme örneklerine Salamis � ehrinde de rastlanır.

Lüzinyan ve Venedik dönemlerine ait günümüze ula� an anıtsal ta�  yapılarda özellikle dı�  cephelerde yoğunla� an 
süslemelere rastlanır. Selimiye, Lala Mustafa ve Haydar Pa� a camilerinin özellikle giri� , pencere etrafı ve dı�  cephe 
üzerinde oyma tekniği kullanılarak uygulanan bitkisel moti� r Gotik mimarinin en güzel örnekleri arasında yer alır. 
Han, hamam, cami ve konut gibi � e� itli mimari örnekleriyle Osmanlı dönemi, özellikle Lefk � a ve Magosa Suri� i 
bölgelerinde yoğunla� ır. Cephelerde a� ıklık etrafında, i�  mekanlarda ise zemin ve tavan elemanlarında sıklıkla 
uygulanan süsleme elemanları, genel olarak bitki, geometrik ve stili e edilmi�  � i� ek ve bitki moti� rinden meydana 
gelir. Ta�  malzemenin oyma tekniği kullanılarak olu� turulan cephe motifler  i�  mekanlarda tavan elemanlarında 
ah� ap kullanımıyla ortaya � ıkar. Ah� ap elemanların üstüste monte edilmesi ile olu� turulan kot farkı mekanın 
merkezini vurgulamak amacıyla tasarlanmı� tı . Bu alanda yoğunla� an kapalı motif örnekleri merkez � er� evesinde 
band (zincir) motiflerle sınırlandırıl � tı .

Tavanın merkezinden duvar sınırına kadar olan geni�  a� ıklık tekrar eden moti , tavan-duvar sınırında yerini 
band (zincir) motif organizasyonuna bırakmı� tı . Özellikle boyutları kü� ük olan mekanlarda tavan merkezine 
rastlanmaz, dolayısıyla olu� an tavan a� ıklığı tekrar eden motif organizasyonu ile tamamlanır. Ah� ap par� alarının 

Resim 4: Ahşap tavan merkez ve merkez çerçeve süsleme örneği ve çizimi

Resim 3: Soli şehri mozaik tekniğiyle yapılmış olan süsleme örneği
http://www.minasturizm.com/img/guzelyurt2.jpg
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Resim 5: Ahşap tavan süsleme örneği ve çizimi

uygulanan motif � izgisinde kesilerek varolan ah� ap yüzey üzerine � akılmarak monte edilmesi ile olu� an bu 
örnekler yanında, oyma, kabartma, boyama (kalemi� i) tekniğinin de kullanıldığı saptanmı� tı . Zeminlerde, 
mekanı sınırlama ve tanımlama amacıyla kullanılan motifle mozaik (üst bölümü; � imento, ta�  tozu ve 
boyadan olu� an karı� ımın hazırlanmı�  kalıplara dökülmesi; alt bölümü; kum, � akıl ve � imento karı� ımı ile 
olu� an) tekniği kullanılarak uygulanmı� tı . Siyah, bordo ve beyaz renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı motifle
geometrik, bitkisel ve stili e edilmi�  bitki formların tekrar edilmesi ile olu� ur. Ana motifle merkezilerinden 
ge� en aksla iki bölüme ayrılır. Olu� an bu simetrik motif tekrarlanarak geni�  yüzeyi olu� tururken tavan 
süslemelerinde olduğu gibi band (zincir) motif organizasyonu ile sınırlandırılır. Merdiven korkuluklarında 
yoğunluklu olarak kullanılan metal malzemede motifle bitkisel ve geometrik formlardan meydana gelir. 
Zemin ve tavan süslemelerinin yoğunluğu yanında duvar süslemesinin yok denecek kadar az uygulanmı�  
olması ise dikkat � ekicidir. Özellikle Lefk � a Suri� i’ndeki bazı konutlarda tespit edilen tavan ve zemin süsleme 
örnekleri fotoğraflandı tan sonra detaylı motif analizinin yapılabilmesi amacıyla � izilerek incelenmi� tir
(resim 4-6).

Osmanlı döneminden günümüze kadar süsleme, özellikle konut –yani özel kullanım –alanlarında geli� imine ve 
özgürce kullanımına devam etmi� , kullanıcı istek ve zevki doğrultusunda kullanıldığı her alanda uygulanmaya 
devam etmi� ti . Süsleme, yapı elemanları yanında mekanlarda kullanılan hareketli objelerde de (mobilya, 
perde, halı, aksesuar, aydınlatma elemanı, vb.) yerini almı� tı . Tüm bu elemanların kullanımıyla olu� an 
mekanlar aslında kullanıcının zevki, kültürü, ge� mi� i, ya� ayı�  bi� imi, maddi durumu, alı� kanlıkları hakkında 
bir� ok detayı barındırır. Özellikle Türk gelenek ve göreneklerinde anneannelerimizden, dedelerimizden bize 
ula� an gerek mobilya, gerek halı, gerek saat, gerek ayna veya bir resim olu� turduğumuz mekan kurgusu, 
ya� am alanımız i� inde en önem verdiğimiz alanda yerini almı� tı . Bu bakı�  ile özellikle Kıbrıs örneğini 
inceleyecek olursak bunu hemen giri�  kapısının yakınına konumlandırdığımız ah� ap bir vesti er’de, özel 
konuklarımızı ağırladığımız ve evin en önemli mekanı olan “misafir odamızın” duvarında asılı olan ve ipek 
kozaları kullanılarak olu� turulan motifle arasındaki bir fotoğraf’ta, geleneksel olarak � eyizlerin saklandığı 
bir sandık’ta veya bir kök ayna’da görmemiz mümkündür (resim 7).

Herbiri farklı bir ustanın el emeği, göz nuru ile � ekillenmi�  olan bu elemanların üzerlerine uygulanmı�  olan 
geometrik, bitki ve stili e edilmi�  olan bitki motifler ah� ap malzeme üzerine oyma tekniği kullanılarak 
uygulanmı� tı . İngiliz dönemi’nde süsleme, yoğunluklu olarak dı�  cephelerde balkon altlarında konumlanan 
destek elemanları, yalancı kolon ve balkon korkulukları üzerlerinde kullanılmı� tı . Bitkisel, stili e edilmi�  
bitki ve geometrik motif kullanımıyla � ekillenen bu elemanlar sarı ta�  malzemenin oyma tekniği kullanılarak 
� ekillenmesinden olu� ur. Modernizm’in etkisiyle kullanım alanı azalan süslemenin günümüz yapılarında 
kullanıcı isteği doğrultusunda yapıyı sadece “güzel gösterme” amacıyla yapıya sonradan eklenen kitch 
bir eleman veya tasarımın bir par� ası olarak profesyonel ki� iler tarafından hem dı�  (� ağda�  malzeme 
kullanımıyla uygulanan derzlerle veya kullanılan farklı bir doku ile) hem de i�  mekan’da (yoğunluklu olarak 
zemin ve merdiven elemanları) tasarım kalitesini artı an bir unsur olarak yerini almaktadır.
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Resim 7: Ahşap mobilya örnekleri

Resim 6: Zemin’de uygulanan süsleme örneği, ana simetrik motif 
çizimi, ana motifin tekrar eden organizasyonda çizimi
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Toplum, Atık e Tasarım
Guita Farivarsadri

(Sayı 08, 6 Haziran 2010)

Bilinçsiz tasarım, üretim ve tüketim çevremizi bir felakete sürüklüyor. Dur demenin zamanı gelmedi mi?

Çağımızın en önemli özelliklerinden biri de tüketimin tarihin tüm dönemlerinden � ok daha büyük boyutlara 
ula� mı�  olmasıdır. Tüketici toplumu dediğimiz yeni bir toplum tipi ortaya � ıkmı�  durumda. Çağımızın bir 
olgusu olan bu toplumlarda insanlar aslında bir somut değer üretmeksizin durmadan ba� kaların ürettiğ
malları tüketirle . Durumu � öyle a� ıklayalım. 

Genel olarak her ürünün ya� am döngüsü a� ağıdaki temel evrelerden olu� ur: Çıkartım süreci(istih aç), 
üretim, d � ıtım, tü etim, e Atık Sü eci (yok etme-elden çıkartma, bertaraf etmek). 

Geleneksel toplumlarda, mesela köylerde bu döngü gayet basit bir � ekilde i� ler. Ham maddenin nereden 
geldiği, nasıl bir ürüne dönü� tüğü, nasıl ba� kalarına dağıtıldığı ve tüketildiği ve sonra da nasıl bir ‘� öp’ e 
dönü� tüğü hemen hemen herkes tarafından bilinir. Ha� a bir � ok geleneksel toplumda, mesela köylerde 
� ıkan � öp miktarı hi�  denilecek kadar azdır. Çünkü insanlar ger� ekten ihti acı olanı, ihti acı olduğu kadar 
tüketi . Kalan bir � ey varsa da bir � ekilde değerlendirilir (Konserve kutularının saksı olması gibi). 

Daha geli� mi�  toplumlarda ise; insanlar bu döngünün neredeyse sadece kü� ük bir bölümü ile ilgilenirler. 
Örnek verirsek: Kullandığımız herhangi bir ürünün, mesela buzdolabımızın ham maddelerinin nereden 
geldiği, bir ürüne dönü� ürken hangi süre� lerden ge� tiği ve bu süre� te hangi ek maddeler kullanıldığı, 
bunların doğaya nasıl bir zarar verdiği, sonra nasıl dağıtı dığı hakkında bir bilgiye sahip olmadan sadece 
tüketiriz! Ve daha sonra bu ürün eskidiğinde veya deği� ti diğimizde onun ‘� öpü’nün nereye gittiğin ve 
doğaya nasıl bir zarar verdiğini de bilmeyiz. Aslında insanları daha fazla tüketime yönlendirmek i� in galiba 
biraz da bu bilin� sizlik halinin devam etmesi gerekir. Hele global dünyamızda bir � ok ürünün ham maddeleri 

Resim 1: Gana’da elektronik çöplük
http://www.google.com.tr/

imgres?imgurl=http://greensafeguard.com/wp-
content/uploads/2008/08/ghana_children.jpg
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� oğumuzun adını bile bilmediğiniz ülkelerden gelir (ki geli� mi�  ülkeler de kendi kaynaklarının tükenmemesi 
i� in bunu özellikle tercih ederler!). Sonra ürün i�  gücünün daha ucuz olduğu ülkelerde üretilir ve sonra 
da tüm dünyaya dağıtılır ve satılı . Bütün bu a� amaların son noktasında (ki bu yazının da esas konusudur) 
atıklar e atıkla dan kurtulma konusu gelir. 

Çevre Dostu Tasarım Yakla� ımları
Biraz daha yakın � evremize, her gün ne kadar fazla � öp ürettiğim e (ki bunların � oğu organik � öpler de 
değil!) bir bakalım. Tüm bu plastik kutular, po� etler, vs. nereye gidiyor? Sonra ne oluyor? diye dü� ünmeden 
biz sadece atı oruz! Peki neden? Çağımızda yeni icat edilmi�  olgulardan biri de İngilizce dilinde ‘Planned 
obsolescence/ built-in obsolescence’ diye adlandırılan Türk� ede ‘planlı eskitme’ veya ‘planlı i� e yaramazlık’ 
olarak tercüme edebileceğimiz bir olgudur. Bunun anlamı bilin� li olarak belli bir zaman i� inde i� e yaramayacak 
ürünler tasarlamaktı . Ba� ka bir deyi� le bir firmanın belli bir zaman i� inde i� e yaramaz veya moda dı� ı veya 
kullanı� sız bir hale gelen ürünler üretilm sidir. Bütün bunların amacı bir ürün i� in planlı bir talep yaratmaktı . 
Yeni � ağımızın üretim ve kar üretim sistemi böyle � alı� ır. İlk bakı� ta � ok akıl dı� ı gelen bu olguyla aslında her 
gün kar� ı kar� ıya geliyoruz ve biz de ister istemez bu sistemin bir par� ası oluyoruz. Belli bir zaman i� inde 
problem � ıkaran arabalar, kü� ük bir par� a deği� imi ile yenilenebilecek ama yeni � ıkan par� aları (mesela REM) 
uymadığı i� in deği� tirmek zorunda kaldığımız bilgisayarlar, modası deği� en kıyafetler ve ayakkabılar bunlardan 
sadece bir ka�  örnek ve bu liste böylece uzayabilir. Bu planlı i� e yaramazlığın farklı bi� imleri var. Bunlardan ilki 
teknolojik veya i� levsel olarak i� e yaramazlık. Yukarıda verdiğimiz bilgisayar örneği bu kategoriye dahil olabilir. 
İkinci bi� im stil veya tarz olarak i� e yaramazlık, veya algılanan i� e yaramazlıktı . Sadece topuk modeli artı  
moda olmadığı i� in giyilmeyen ayakkabılar ve modası ge� en kıyafetler bu gruba dahil edilebilir. Ü� üncü olarak 
i� e yaramazlık nedeni olarak ‘son kullanma tarihini gösterebiliriz. 

Bir � ok ürün (gıda maddeleri, kremler, makyaj malzemeleri, vs.) bitmeden son kullanma tarihi ge� tiği i� in 
� öpe gidiyor.Bu olguya en � ok hizmet eden ürünlerin ise tasarımcılar tarafından üretil n, yeni � ekillendiren, 
yeniden tasarlanan ürünler olduğunu görüyoruz. Sürekli ve düzenli olarak yeni modelleri ile güncellenen 
cep telefonları ve arabalar bu kategoride ilk göze � arpan ürünler. Pazara sunuldukları, gü� lü reklamlarla 
birle� tiğinde tüketicid  yenisine sahip olma arzusunu uyandıran bu ürünler, sürekli olarak elimizdeki � alı� an 
ve i�  gören ürünlerden mutsuzluğumuzu ve daha güzel ürünlere sahip olma güdümüzü beslemektedir.

Resim 2: Çinde Elektronik atıkları ayrıştıranlar
http://raimd.files.wordpress.com/2009/09/e-waste-orange-stuff.jpg
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Çevre Bilincimiz İçin Sorular
Bütün bu duygular � ok masumane gelse de ürünün atı a dönü� mesi sürecindeki esas problem bu a� amadan 
sonra ba� lıyor. Bir dizi soruyu bu kapsamda bilincimizi uyarmak i� in ortaya koyabiliriz:

Bu ürünleri tüketmek i� in dünyamızdaki sınırlı kaynakların ne kadarını kullanıyoruz?

Kullanılan kaynakların � oğunun yerini doldurmak i� in hi�  bir � ansımız olmadığını biliyor muyuz?

Bu ürünleri üretir en � evreye saldığımız toksinlerden neden bahsetmiyoruz? Ve sonra artık kullanmak 
istemediğimiz, atıklarımı a ne oluyor?

Ve sonra artık kullanmak istemediğimiz, attıklarm a ne oluyor? Sokaklardan � öplerimiz toplanıyor ama 
yok olmuyor. Ba� ka bir yere ta� ınır. Bizim görmediğimiz bir yere!

Günlük � ağda�  hayatımızın tembelliği i� erisinde bu soruları sormuyoruz. Sormayınca hesap sormak i� in bir 
adım atmıyoruz.Bu nedenle hi�  birimiz masum değiliz!

Bu atıkların bir kısmı var ki onlardan özel olarak bahsetmek gerekiyor. Bunlar ‘elektronik atık’ diye 
adlandırdığımız atıkla dır.

Elektronik Atıkla
Elektronik atık nedir? Genel olarak elektronik atıklar artık ihti a�  duymadığımız, kullanılmaz durumda olan 
veya bozuk elektronik aletlere denir. Aynı zamanda ‘kullanılabilirliğin’ sonuna yakla� an bilgisayar, televizyon, 
monitor, müzik aletleri, faks, vs. gibi elektronik aletler de bu kategoriye dahil olabilir. Bu atıklar genellikle 
hızlı teknolojik deği� imler neticesinde yenisinin fi atı eskisini yenilemekten ucuz olmaları nedeniyle ve 
tabii ki planlı i� e yaramazlık sonucu meydana gelmektedir. İstati ti lere göre ABD de her sene yakla� ık 30 
milyon bilgisayarın, Avrupa’da 100 milyon civarında telefonun � öpe atıldığını biliyoruz (wikipedia.org). Bu 
atı lar dünyamızda büyük bir problem haline gelmi�  durumda. Çünkü bu atıkların � ok kü� ük bir yüzdesi geri 
dönü� üm i� lemine tabi tutuluyor. Atık durumuna gelmi�  elektronik ürünlerin i� indeki kur� un, civa, kadmiyum 
gibi son derece zehirli ağır metaller ve zararlı kimyasal maddeler ile PVC gibi � evreyi kirleten plastikl rin doğal 
ya� am zincirindeki tahribatı artık geri dönülemez boyutlara ula� mı�  durumda. Çevreye bırakılan bir flo esan 
lambanın kırılması neticesind  i� indeki civanın havada 320 km. gidebildiğini veya sürekli kullandığımız pillerin 
i� indeki zararlı maddelerin sebzelerimizin ye� � tiği toprağa, su kaynaklarımıza saldığı zehirli toksinlerin insanda 
ve doğada verdiği zararın boyutlarının güvenlik sınırlarını kat kat a� tığını biliyor muyuz? Bu nedenle bu 
atı ların olabildiği kadarıyla geri dönü� türülmesi, ve dönü� türülemeyen par� alarının da titizlikl yok edilmeli.

Geli� mi�  ülkelerde bile bu atıkların geri dönü� ümü ve yok edilmesi � alı� anlar ve toplum i� in büyük riskler 
ta� ıması nedeniyle; bir � ok geli� mi�  ülkenin bu atıkları daha az geli� mi�  ülkelere, Çin ve Gana gibi ülkere 
gönderdiği ve bu ülkelerde atıkların en ilkel yöntemlerle ayrı� tırıldığı da bilinen bir ger� ekti . Bu ülkelerde 
dü� ük maliyetlerle ve korunmasız ilkel yöntemlerle ayrı� tırılan bu � ok tehilkeli atı alr, insan ve � evre sağlığına 
ciddi zararlar vermektedir. Çin’de Guiyu adında bir köy bu merkezlerden biridir. Bu bölgede ya� ayan ve bu 
tesislerde � alı� an insanların yara ve yanıkalrla kaplı vücutları aynı zamanda akciğer kanseri ve nefes darlığı 
gibi problemlerle mücadele etmekte. Bölgedeki su kaynaklarının i� ilmez durumda olduğu ve her on � ocuktan 
yedisinin kanında normalin � ok üstünde kur� un olduğu bu bölgede � ocuk dü� ükleri de dünya standardların 
altı atıdı .

Atık P obleminde Tasarımcıların Rolü
Günlük ya� amımızın ayrılmaz bir par� ası durumuna gelen ürünlerin atık probleminin yarattığ sorunlar 
kar� ısında tasarımcıların rolu nedir? Tasarımcılar ne yapmalı? Endüstri Tasarımının sosyal sorumluluğu 
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üzerine � alı� malarıyla bilinen tasarım felsefecesi ve uygulayıcısı Victor Papanek ‘Ger� ek Dünya i� in Tasarım’ 
kitabında � ok � arpıcı bir ger� eğin altını � iziyor. Papanek’e göre Endüstri Tasarımcılar; ya� adığımız � evreyi 
i� gal eden yeni ve kalıcı � öp � e� itleri yaratmak ile, soluduğumuz havayı kirleten malzeme ve süre� leri 
se� mek ile endüstri tasarımını � ok tehlikeli bir meslek haline getirm � lerdir. Bir tasarımcı olarak bu ger� eği 
inkar etmek kolay değil. Fakat Endüstri Tasarımı aynı zamanda tüm bu sorunların � özümü i� in de � alı� abilir. 
Toplumsal sorumluluğa sahip tasarımcılar toplumların ger� ek sorunları ile uğra� ırlar. Unutmamak gerekir 
ki sürdürebilir kaynaklar ve ger� ek atık yönetimi, iyi ürün tasarımları ve üreticinin sorumluluğu ile ba� lar. 
Tasarım, � evre kirliliğini azaltmak ve � evresel etkiyi azaltmaya yardım edebilir ve üretimde ‘ye� il teknolojiler’ 
kullanabilir (http:// ww.arup.com).

Aynı zamanda ürünlerde enerji kaynağı olarak güne�  enerjisi gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları 
kullanılabilir. Yeniden kullanma ve geri dönü� ümlü malzemelerin kullanımı � evreye zarar veren atı ların 
azalması yönünde alınabilen diğer önlemlerdir. Ve ku� kusuz atıkları azaltmak i� in gereken her � eyin yapılması 
gerekir. Bunların en etkilisi tasarlanan ürünlerin ömrünü uzatmaktı . Bu da her ürünün en ‘zayıf noktasının’ 
gü� lendirilmesi ve gerekirse (tercihen sahibi tarafından) tamir edilmesi veya deği� tirilmesine olanak 
sağlayacak � ekilde tasarlanması ve modaya uygun olan tasarımlar yerine ‘klasikle� ebilen’ ve zaman i� inde 
keyifl  kullanılabilen tasarımlar yaratmak yolu ile olabilir. (http:// ww.1000ventures.com)

Elektronik Atıklar onusunda Önlemler
Tüm bunların yanısıra atıkları azaltmak ile ilgili önlemler almak gerekir. Bu konuda 3 ana kelime: azaltmak 
(miktar ve hacim olarak), yeniden kullanım ve geri dönü� üm ilke olarak benimsenmeli. Uluslararası ‘Green 
peace’ örgütü bu konuda a� ağıdaki önlemleri önerir: 

• Elektronik e� ya üreten firmalar ürettikler e� yaların sorumluluğunu üretimden kullanım ömrünün sonuna 
kadar almalı.
• Elektronik atık krizine yol a� mamak i� in üreticiler daha uzun ömürlü ve � alı� anları ve � evreye zararlı 
kimyasallara maruz bırakmayan objeler tasarlatmaları gerekir.
• ‘Çevre i� in tasarım’ ancak firmaların ürün tasarımı kararlarına kapsamlı olarak � evre ile ilgili konulara yer 
vermeleri ile mümkün (Joseph Fiksel, 1996).
Atı ları azaltmak i� in firmalar ürün ağırlıklarını indirmeli ve geri dönü� ümü daha kolay ve daha ucuz olan ürünler

Resim 4: Çin’de çocuklar ve 
elektronik çöpü

http://stevehavas.com/Tess/
wp-content/uploads/2009/04/

kid_with_e-waste.jpg

Resim 3: Çin’de elektronik çöplük
http://www.greenpeace.org/international/en/
multimedia/photos/does-this-belong-to-you-

apple/
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tasarlatmalı. Bu ancak ürünlerde kullanılan malzemelerin deği� mesi, � ok � e� itli malzemelerin aynı üründe 
kullanılmaması, kullanıldığı takdirde onları kodlamak ve eti etlemek ve ürünlerin ayrı� tırılmasını kolayla� tı an 
tasarımlar ile mümkün olabilir (U.S. Congress Offic of Technology Assessment, 1992). (www.greenpeace.
org/international

KKTC’de Ne Yapmalı?
Peki ülkemizde durum nasıldır?

Ülkemizde durum hala bir � ok geli� mi�  ülke kadar vahim olmasa da � imdiden yeterince önlem alınmazsa 
yakında bu konu � ok ciddi bir � evre felaketine yol a� abilir. Bu nedenle � imdi bunu yapmanın tam zamanı. 
Yerel yönetimlerin katılımı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti tüm atıklar ve özellikle elektronik atıklar
ile ilgili bir atık yönetim programı geli� tirmeli. Atıkların toplanması, ayrı� tırılması ve yeniden kullanımı 
konusunda gerekirse uzman olan firmalarla i� birliğine girilmeli. Bu yoldan KKTC’yi bekleyen � evre felaketi
önlenirken heba olan bu kaynaklar ülkeye artı değer olarak geri kazandırılabilir. Bütün bunlar elbe� e ki 
ancak toplumun duyarlılığı ve tam desteği ile mümkün olacak. Bu nedenle de � alı� malar eğitim ve halkı 
bilgilendirme kampanyaları ile beraber sürdürülmeli, toplum bu konuda bilin� lenmeli ve toplumdaki 
bireyler, bu sosyal sorumluluk progarmına nasıl bir katkı koyacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

Çok ge�  olmadan hepimiz elele vermeli ve bir � eyler yapmalıyız....

Kaynakça
(1) Papanek,V. (1985), ‘Design for the Real World’, USA: Academy Chicago.
(2) http://en wikipedia.org/wiki/Electronic_waste
(3) http:// ww.arup.com/Markets/Resources_and_Waste.aspx
(4) http:// ww.1000ventures.com/environment/ecodesign_waste_min.html
(5) http:// ww.greenpeace.org/internationa
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Mekana Yeni Bir Anlam Katmak... Karim Rashid ve Mekanları
U� ur Da� lı, Nil Pa� ao� ulları � ahin

(Sayı 08, 6 Haziran 2010)

‘’Bildiğim kendimi bildim bileli a� ık olduğum”.  Murathan Munan

İ� Mimarlık, öylesine bir heyecandır ki tasarımcı yarattığ mekan i� inde adeta bir detay durumuna dönü� ür, 
ha� a mekanın bütününü olu� turan bir görüntü durumunda olur. Bazen mekana girdiğiniz anda tasarımcının o 
mekanın i� indeymi�  hissine katılı sınız, bazen de mekanın bütününde onu algılarsınız. Gerek kullandığı renkler 
ile, gerek mekan i� indeki forumlar ile, gerekse mekansal ge� i� ler ile sanki tasarımcının görüntüsü ordaymı�  hissi 
doğar. Bir mekanda tasarımcının gülümsediğini hissedersiniz, diğer mekan da ise co� kusunu, bir ba� ka mekanda 
ise hüznünü yakalayabilirsiniz. 

İ� te böyle bu ha� a, her tasarımında kendinden par� alar yakalanabilen ve daha önceki İ�  Mimarlık Dosya 
konularında adını bir� ok örnekle birlikte andığımız, � ok yönlü tasarımcı Karim Rashid’e yer vermenin iyi bir 
fikir olduğunu dü� üncesiyle hep birlikte Karim Rashid’i ve onun renkli ki� iliğini sergilediği i�  mekan tasarımı 
disiplinindeki uygulamalarını detaylı olarak ele almak istedik. 

Karim Rashid Kimdir?
“Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar.” (Goethe)“Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar 
ördükleri için yalnız kalırlar.” 

(Newton)

Karim Rashid jenerasyonunun en üretken tasarımcılarından birisidir. 35 farklı ülkede hayata ge� irdiği tasarımları 
ile kariyerini 3000den fazla tasarım ve 300’ü a� kın ödül ile ta� landırmı� tı . Ödül almı�  projeleri arasında Garbo 
konserve kutusu, Umbra i� in tasarladığı sandalye, i�  mekan tasarımı alanında Philedelphia’daki Morimoto 
Restorant, Atina daki Semiramis Otel ve bir� ok diğer proje bulunmaktadır. Tasarımcı, Red Dot award, Chicago 
Athenaeum Good Design award, I.D. Magazine Annual Design Review, IDSA Industrial Design Excellence award, 
ödüllerini bir� ok kez alması ile bilinmektedir. Ayrıca dünya � apında bir� ok üniversitede de konuk öğretim üyesi 
olarak bilgi ve tecrübesini öğrenciler ile payla� maktadır. 

Dünyaya Meydan o kuyan renk, Doku ve yüzey Tasarımı…
“Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın.”  (Confucius)
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Mal kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden 
her şeyini kaybetmiştir.”  (Goethe)
İddialı tasarımları ile tanınan, kendine özgü gü� lü tasarım kimliği ile dikkat � eken bir tasarımcı Karim Rashid. 
Tasarımları kimi zaman tasarım eğitiminin ilk günlerinden itiba en sürekli dile getiril n “bütünlük” ilkesi 
ile ters dü� en bir yapı sergiliyor olsa da, ba� arılı i� lere imza attığ tar� � masız bir ger� ekti . Renkli ki� iliğinin 
yansımalarını farklı disiplinlerde hayata ge� irdiği tasarımlarda canlı ve iddialı renk kullanımları ile görmekteyiz. 
Tasarımda renk kullanımı cesaret isteyen bir konudur. Fakat, Karim Rashid tasarımda renk kullanımını tüm 
dünyaya meydan okurmuş asına ele alarak korkusuzca sergilemektedir. Farklı öl� ekte tasarladığı bir� ok 
tasarımda bir diğer ortak özellik ise parlak yüzeyler, dalgalı formlar ve maximalist-abartılı doku kullanımıdır. 
Tüm bu bahsedilen özellikleri i�  mekan tasarımından örneklerle hep birlikte deneyimleyelim.

Las Vegas’taki Silk Road Restorant, 2009
“Ayni dili konu� an değil, aynı duyguları payla� anlar anla� abilirler.” (Mevlana)Silk Road Restorant’ın tasarım yakla� ımı 
bir� ok farklı ayrıntıyı birarada barındırması ile tanımlanabilir. Bu ayrıntılar tarihi “İpekyolu” hikayesinden yola 
� ıkarak dolaylı bir yol ile ona atı a bulunmaktadır. Mekanda bir tara� a altın parlak yüzeyler ile birlikte kullanılan 
turuncu ve sarı renkler varken, diğer bir tara� a cesurca pembeler ve kırmızılar iddialı formlar ile hayat bulmaktadır. 
Tasarımlarındaki genel özellik olan abartı bu asarımında da � izgi-üstü karakterini koruyarak kar� ımıza � ıkıyor.

Prizeotel, Bremen, Almanya, 2009

“ Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.” (Aristo)Prizeotel’de 
yakla� ım ve hedef yüksek kalitede ula� ılabilir bir tasarım yaratmak olarak dile getirili or. Bu yolda, � ık, ekonomik, 

Resim 2: Cupid Jewels Resim 3: Prize Hotel

Resim 4: Silk Road
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bir� ok se� eneği barındırırken aynı zamanda etkileyici ve akıllarda kalıcı bir izlenim bırakan bir tasarım hayat buluyor. 
Bir� ok kullanıcının izlenimlerini aktardığı yorumlarda tasarımın tarifsiz ve benzersiz bir deneyim ya� attığınd  
bahsediliyor. Bina dı� arıdan minimal � izgisel hatlara sahip iken i�  mekanda yalınlığına ek olarak Karim Rashid’in 
temel özelliklerinden de izler ta� ıyor. Bir� ok tasarımındaki karma� anın aksine Prizotel’de karma� ıklıktan uzak, 
ayakları yere basan bir tasarım ile kar� ıla� ıyoruz. Tasarımlarında kullanmaktan ho� landığı iddialı ve bağıran renkler 
yerini daha � ekimser ve yumu� ak tonlara bırakıyor. Fakat bu tonlar arasında bile iddialı bir sarı-ye� il birka�  noktada 
tekrarlanarak ağırba� lı tonları canlandırıyor. 

Powder, New York, 2002
“Dünya güzeldir, ama bir � airin gözüyle daha da güzel olur.” (Goethe) “ Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.” 
(Tolstoy) Minimal hatların hakim olduğu bir cephe tasarımının ardında hafif tasarım elemanlarının olu� turduğu 
olduk� a aklı ba� ında bir � izgiye sahip bir tasarım var kar� ımızda. Elemanların yalınlığı renk se� imlerindeki abartı ile 
bir zıtlık olu� turuyor. Renk özellikle aydınlatma tasarımı ile sağlanmı�  ve mekana mistik bir hava katmı� . Aydınlatma 
tasarımının esnek bir yapıya sahip olduğu ve farklı zamanlarda aydınlatma renklerinde tonlamalar yapmanın 
mümkün olduğundan bahsediliyor. Tasarımda kullanılan turuncu � e� af korkuluklar ana mekanı alt mekanlara 
ayırmakta ve farklı kullanımlar arasında bir sınır olu� turmak i� in kullanılmı� . 

Cupid Jewels Flagship Store, Singapore, 2010
“ Güzellik, � oğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.”  (Balzac)

İnsanlar ba� aklara benzerler, i� leri bo� ken ba� ları havadadır, i� leri dolduk� a eğilirler. (Montaigne)

Tasarımcının son tasarımlarından birisi. Mekana girdiğiniz andan itiba en futurist bir tasarım sizi kar� ılıyor. Detaylarda 
altın  gümü�  ve siyahlar göze � arpıyor. Çok katlı bir yapıya sahip mekan farklı bölümler halinde tasarlanmı�  fakat 
mekanların akıcı bir � ekilde birbirne bağlanmı�  olması kullanıcıyı bir mekandan diğerine ta� ıyor. Mücevherlerin 
sergi birimleri farklı ürünlere göre � e� itlilik gösteriyor. 

Son söz
“İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.”  (Leonardo da Vinci)
Mekana yeni bir anlam katmak aslında bir a� k hikayesidir. Cesaret isteyen, ayni dili konu� mak, ayni duyguları 
payla� maktı . Bir � iirdir, bir güzellikti . Tasarımları ile bir� ok a� k hikayesine adını yazdırmı�  Karim Rashid’in daha 
bir� ok a� k hikayesine imzasını atacağına inanıyoruz. Bazen hüzünlü bazen co� kulu.

Resim 5: Cupid Jewels Resim 6: Silk Road
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Uluslararası Tasarım Gününde Tasarımın Rolü
Guita Farivarsadri

(Sayı 10, 4 Temmuz 2010)

Diğer %90 i� in � alı� an toplumsal sorumluluk sahibi tasarımcılar dünyamızın problemleri i� in pratik ve 
ula� ılabilir � özümler üretmekteler...

2007 yılından beri 29 Haziran “Dünya Endüstri Tasarımı Günü” olarak kutlanmakta. Dünyanın tüm endüstri 
ürünleri tasarımı örgütlerinin bağlı olduğu kurulu� , ICSID (International Council of Societi s of Industrial Design) 
bu yıl kutlamaların temasını ‘Endüstri Tasarımı: İyile� en Bir Dünya İ� in İnsanca Çözümler’ olarak belirledi. Bu 
ba� lık tüm tasarımcıları dünya problemleri i� in ger� ek� i � özümler aramaya davet etmi� ti . ICSID bu tema ile iki 
a� amalı bir poster yarı� ması düzenleyerek juri üyelerinin se� mi�  olduğu be�  posteri halk oylamasına sunmu� tur. 
Halk oylamasıyla birinci se� ilen poster bu yıl yapılan tüm kutlamalarda kullanıldı (resim 1).

Bu yılın tasarım günü teması ile ili� kili tasarımı ve tasarımcıların rolünü tar� � ma zamanının geldiğine 
inanıyorum. Tasarımcılar � e� itli alanlarda, farklı ama� lara ve kullanıcılara hizmet etmek üzere tasarım 
yaparlar. Genellikle medyada kar� ımıza � ıkan tasarımlar tanınmı�  tasarımcıların üre�� leri ve � ok kısıtlı sayıda, 
gelir düzeyi yüksek bir kısıma hitap eden ürünlerdir. Bu ürünlerin bir kısmı tasarım dünyasının öncüleri olarak 
tasarımın güncel � izgisini belirlemekte ve dolayısıyla bu alan i� in önem kazanmaktadırlar. Bir ba� ka deyi� le, bu 
tasarım ürünleri yeni teknolojiler, üretim teknikleri, malzemeler kullandıkları ve var olanlardan farklıla� an bir 
anlayı� la tasarlandıkları i� in tasarım dünyasında yeni ufuklar a� arlar. Bunun yanısıra, bazı tasarım ürünlerinin 
de yeni modalar yaratmak ve tüketimi te� vik etmek üzere üretildiğini söylemek mümkündür. Özellikle giyim 
ve aksesuar alanlarında bu tür tasarım yakla� ımlarına sık� a rastlanmaktadır. Tabii ki bu yakla� ım bi� imi sadece 
bu alanlarla sınırlı değildir. Moda olgusu bir � ok diğer alanda da görülür. Bunlara örnek olarak beyaz e� ya, 
araba, telefon gibi ürünleri gösterebiliriz. Bu tasarımlar dünya ekonomisinin � arklarının dönmesinde � ok 
büyük bir rol üstlenmekle birlikte, bilin� sizce yapılan tüketimin dünyamıza büyük zararlar verebileceğinin 
bilincinde olmalıyız. Tasarımın etkin olduğu � ok önemli ve genellikle gözden ka� an diğer bir alan da gündelik 
ve hepimizin kullandığı e� yaların tasarımındadır. Her gün, her an kullandığımız bu ürünlerin de tasarımcıları 
vardır ve bunlar her an hayatımızı etkilemektedirler. Bu mütevazi objeler (ki � oğunun tasarımcılarının adını 
bile duymamı� ızdır) hayatımızın yrılmaz par� aları olurlar.

Resim 1: Uluslararası Endüstri Tasarımı Günü posteri 
(Kaynak: http://www.icsid.org/education/gallery/

category197.htm)

Resim 2: Bamboo su pompası 
•Tassarımcı: Gunnar Barnes, 

Nepal (Kaynak: http://calendar.
walkerart.org/canopy
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Resim 3: LifeStraw - Tasarımcı: 
Torben Vestergaard Frandsen 

(Kaynak: http://calendar.walkerart.
org/canopy.wac?id=4376)

Yukarıda sözünü ettiğimi tasarımların tümü hala dünya nüfusunun � ok kü� ük bir bölümüne ula� maktadır. 
Uluslararası Geli� im Giri� imleri Kurulu� un’dan (International Development Enterprises) Dr. Paul Polak’ın da 
söylediği gibi “dünyanın � oğu tasarımcıları tüm � abalarını %10’luk en varlıklı kısımın kullanacağı ürünlerin ve 
hizmetlerin geli� tirilmesi i� in kullanırlar”. Polak’a göre geri kalan %90’a ula� mak i� in tasarımda devrim gereklidir. 
Dünyamızda ya� ayan nüfusun yakla� ık %90’ı her an bizim elimizin altında olan ürünler ve hizmetlere ula� amıyor. 
İnsanların � oğu yemek, temiz su, sağlık hizmetleri, eğitim  ula� ım ve barınaktan yoksun ya� amaktadırlar. 
Dünyamızda bazı tasarımcılar medyada daha az görünen ancak olduk� a önemli bir uğra�  vermektedirler. 
Bu tasarımcılar tasarım gü� lerini yoksulluk ve � aresizlik i� inde ya� ayan büyük � oğunluğunun hizmetind  
kullanıyorlar. Bu tasarımlar � ok iddialı ve görsel olarak ayrıcalıklı tasarımlar olmamakla birlikte tasarıma bakı�  
a� ımızı deği� tirmek a� ısından � ok büyük bir rol oynamaktadırlar. Bu tasarımları yapmak i� in tasarımcılar problemi 
bire bir ya� ayan insanlarla beraber olup, onlarla beraber, onların kar� ılayabilecekleri maliyetlerle, basit ve prati  
tasarımlar yapmaktalar. Bu tasarımlardan bazıları Smithsonian’s Cooper-Hewitt National Design Museum 
tarafından düzenlenen “Öteki %90 i� in Tasarım” (Design for the Other 90%) sergisi ve kitabı ile dünyaya sunuldu. 
Bu yazıda yukarıda sözünü ettiğimi sergide yer alan bazı tasarım ürünlerinden örnekler verilmi� ti . Bu ürünler 
yoksul insanların en acil ihti a� larını gidermek üzere tasarlanmı� lardır.

1-Bamboo Su Pompası:
Bu pompa yoksul � i� � ilerin kuru mevsimde yer altı sularına ula� malarını sağlar. Pompa iki pedalın hareke�  
ile, yani insan gücüyle � alı� ır. Tüm par� aları yerel ve ucuz malzemeler kullanılarak, yerel demir atölyelerinde 
üretil bilecek � ekilde tasarlanmı� tı . Şu anda yalnız Banglade� ’te bu pompa 1.7 milyon adet satılm � tır (resim 2).

2- Hayat Kamı� ı (LifeStraw)
Her gün dünyamızda � oğu � ocuk, 6000 ki� i kirli su kullandığı i� in ölüyor. LifeSraw (hayat kamı� ı) Gana, Nijerya, 
Pakistan gibi bir � ok ülkede kullanılan ve kirli suyu temiz suya � eviren ki� isel bir su arıtma aracıdır (resim 3).

3- Kap içinde Kap So� utucusu
Tamamen � evreci bir yakla� ım ve � ok dü� ük maliyetle üretilen kap i� indeki kap soğutucusu, i� i i� e konulmu�  ve 
arası kum ve su ile doldurulmu�  iki � ömlekten olu� ur. Su buharla� ırken ısıyı i� erdeki kaptan almakta ve bu da 
kap i� erisindeki meyve ve sebzeleri taze tutmaktadır. Böylece � i� � iler mahsullerini daha uzun bir zaman taze 
tutabilir ve pazarda sa� � a sunabilirler. Bu soğutucu � u anda bir � ok Afrika ülkesinde kullanılmaktadır (resim 4).

Resim 4: Kap içinde kap soğutucusu 
- Tasarımcı: Mohammed Bah Abba 
(Kaynak: http://calendar.walkerart.

org/canopy.wac?id=4376)
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4- Q Drum
Dünyada milyonlarca insan temiz su kaynaklarından kilometrelerce uzakta ya� ar. Yeterli miktarda suyu ya� adıkları 
yere ta� ımak olduk� a zahmetlidir. Q Drum bu suyu kolayca ta� ımak üzere tasarlanmı� tı . Ürün � u anda Afrika’nın 
pek � ok kırsal bölgesinde kullanılmaktadır (resim 5).

5- Her Çocu� a bir Laptop
100 dolarlık laptop, geli� mekte olan ülkelerde ya� ayan � ocuklara hizmet etmek i� in tasarlanmı�  bir eği� m 
aracıdır. Devletler bu laptopu kendileri alırlar ve ülkedeki okullara dağıtırla . Bu ürünün milyonlarcası 
� imdiden bir � ok devlet tarafından s tın alınm � tır ( esim 6).

Resim 6: Her çocu� a bir laptop 
•Konsept: Nicholas Negroponte

•Tasarımcı: Yves Béhar, fuseproject (Martin Schnitzer ve Bret Recor ile- Kaynak: http:// alendar.walkerart.
org/canopy.wac?id=4376)

6- PermaNet
Afrika kıtasında milyonlarca ki� inin ölümünden sorumlu Malerya sivri sinekleri ile ya� ayan insanlar i� in 
üretilen bu ha� arelere kar� ı cibinlik 20 kere yıkansa bile 4 yıla kadar tüm sivri sinekleri öldürmekte veya 
uzak tutmaktadır. PermaNet, bir � ok Afrika ve Asya ülkesinde Malerya’ya kar� ı � ok etkin bir ara�  olarak 
kullanılmaktadır (resim 7).

7- Jaipur Ayak ve Diz Altı P otezi
Dü� ük maliyetli, sağlam ve suya kar� ı dayanıklı Jaipur protezi yerel bir zanaatkar ve bir ortopedi cerrahının 
ortak ürünüdür. Ayağın doğal hareklerine izin veren bu protez ayak, yerel üretim teknikleri ile üretilme te 
ve � imdiden Afganistan, Banglade� , Honduras, Nijerya, Nepal, ve Sudan gibi bir � ok ülkede bir milyona 
yakın ki� i tarafından ullanılmaktadır (resim 8).

Yukarıda sözü edilen tasarım ürünleri, toplumsal sorumluluk ta� ıyan tasarımcıların � abalarının yalnızca 
kü� ük bir bölümünü temsil ediyor. Tasarımın herkesin hayatını daha iyiye doğru deği� ti eceği günlere 
ula� mak umuduyla...

Resim 5: Q Drum •Tasarımcı: P. J. and J. 
P. S. Hendrikse (Kaynak: http://calendar.

walkerart.org/canopy.wac?id=4376)

Resim 6: Her çocuğa bir laptop 
•Konsept: Nicholas Negroponte• 

Tasarımcı: Yves Béhar, fuseproject 
(Martin Schnitzer ve Bret Recor ile))
(Kaynak: http://calendar.walkerart.

org/canopy.

Resim 7: PermaNet Tasarımcı: 
Vestergaard Frandsen (Kaynak: http://

calendar.walkerart.org/canopy.
wac?id=4376)
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Resim 8: Jaipur ayak ve diz altı protezi • Tasarımcıalr: Master Ram Chandra Sharma ve 
Dr P. K. Sethi (Kaynak: http://calendar.walkerart.org/canopy.wac?id=4376)

Kaynakça
(1) Smithsonian Institution (2007), ‘Design or the Other 90%’, NewYork:Cooper-Hewitt, N tional Museum.
(2) http://other90. ooperhewitt.o g 
(3) http:// alendarwalkerartorgcanopy.wac?id=4376 •http:// ww.icsid.org/education gallery/ategory197.htm
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Tasarımın Evrensel İkonları
Nazife Özay

(Sayı 10, 4 Temmuz 2010)

2O. yy tüm dünyayı derinden etkileyen politik olayları, hızla geli� en teknolojileri ve bunlara paralel olarak 
deği� en ya� am bi� imleri, sosyo-kültürel yapı, ihti a� lar ve tabii ki tasarım ve tasarımcıları ile tarihte önemli 
izler bırakmı� tı . Bugün hepimizin belki de farkında bile olmadan, olmazsa olmazları arasına giren ürünler, 
bazen hayatımızı kolayla� tırı , konforumuzu ve ya� am standartlarımızı yükseltir en, bazen de hayatımı a 
yeni anlamlar yüklemekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal statü göstergesi olarak imaj kazandırıp bir kimlik 
yüklemektedir. Eski dönemlere baktığımı da bir tasarımın ne kadar ba� arılı olduğu onun i� levi, dayanıklılığı 
ve estetik değeri ile alakalı iken, deği� en zaman ve paralelinde gelen geli� melerle beraber ürünün ne kadar 
konforlu (ergonomik), tarz ve ha� a güncel, popüler ve moda olduğu ile alakalı olmaya ba� lamı� tı .

De� i� en Alı� veri�  Alı� kanlıklarımız...
Günümüzde alı� veri�  kü� ük dükkanlardan, beyaz e� yadan, giyime, bah� e mobilyasından, ekmeğe bir 
� ok ürün yelpazesini bir arada sunan büyük mağazalara, bir ba� ka deyi� le hipermarketlere ta� ınmı� tı . 
Bu mağazalarla birlikte geli� en ürün reyonları, bize bir ürünün bir� ok � e� idini bir arada bulma olanağı 
sağlamaktadır. Her ge� en gün artan se� enekler, farklı fi at, kalite ve tasarımları ile deği� ik kullanıcı 
gruplarına hitap ederek, pazardaki yerlerini koruma ve gü� lendirme � abası i� indedirler. Çe� it ar� � ı farklı 
alternatifler doğururken, ürünün tüketici üzerinde bıraktığı ilk intiba, se� imini etkileyen unsurların belki 
de en ba� ında gelmektedir. Alı� veri�  alı� kanlıklarının deği� tiği, günümüzün tüketim toplumunda, ürün 
kimi zaman ambalajı, kimi zaman kullanılan renkler, form, bir slogan, simge, kullanıcıya sunduğu i� lev 
ve olanaklarla, yani tasarımı olu� turan tüm kriterler ile diğerleri arasından sıyrılıp farkındalığını ortaya 
koymaktadır.20.yy’ın farklı dönemlerinde, bulundukları zamanın ko� ullarına uygun olarak tasarlanan 
bir� ok ürün, kendinden sonrakilere örnek olup tasarım dünyasında iz bırakmı� tı . Otomobilden, � antaya, 
sandalyeden, aydınlatma elemanına ve ambalaj tasarımına kadar bir� ok alanda hizmet veren tasarımlar, 
kullanıcılarına yükledikleri kimlikle birer sembol halini almı� lardır. Bazı zaman özgürlüğü, bazen de konforu, 
sadeliği veya ih� � amı simgeleyen bu tasarımlar, güncelliğini koruyup tasarım klasikleri arasındaki yerlerini 
peki� tirm � lerdir. Küreselle� menin etkisi ile her ge� en gün kü� ülen ve popüler kültürün etkisi ile � ekillenen 
dünyamızda, hemen hemen her kesimden kullanıcının beğenisini kazanmı�  söz konusu ikon tasarımlar, 
tasarımcılarına da ün kazandırmı� lardır. Yakından tanıdığımız, kimini her gün kullandığımız, bazen de sahip 
olmak i� in hayallerimizi süsleyen bu tasarımların, tasarımcıları ve hikayelerine kısaca göz atarsak onların bu 
denli tercih sebebi olmalarının nedenini daha iyi anlamı�  oluruz.

20. Yüzyıla Yön Veren Bazı Tasarımlar ve Bizim Sembolle� ti diklerimiz...
İlk olarak 19. yy’ın sonlarında ila�  olarak patenti alınan CocaCola, I. Dünya Sava� ı sırasında askerleri 
ferahlatan bir i� ecek olarak orduya kadar girmeyi ba� arır. O günden bu güne serüvenini aynı hızla sürdüren 
CocaCola, hayatımı da yer almaya ba� ladığı yüzyılı a� kın zaman dilimi i� inde sadece bir i� ecek olarak değil, 
aynı zamanda bizlere sunulduğu � i� esi ile de tasarım ikonları arasındaki yerini almı� tı . CocaCola Firması 
tarafından a� ılan bir yarı� ma sonrasında Earl R. Dean tarafından 1915 yılında tasarlanan klasik cam � i� e, 
1916 yılında rafla daki yerini almı� tı . “Contour Bottle” olarak da bilinen � i� e, belirgin dı�  hatları ile dikkat 
� ekmekte, karanlıkta dahi kendini diğerlerinden ayırt ettirm tedir (resim 1).

1946 yılına gelindiğinde, özgürlüğün ifadesi olarak nitelendirilen Vespa, scooter tipi bir motosiklet modeli 
olarak tasarımcı Corradio D’Ascanio tarafından tasarlanmı� tı . Sava�  sonrası dönemin kısıtlı ekonomisi 
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Resim 1: CocaCola’nın efsane şişesi       - Klasik çizgisi ile Chanel 2:55      - Gençliğin eğlenceli ve dinamik yüzü Swatch Saatler

ve bozulan yollarına bir � özüm önerisi olarak piyasaya sunulmu� tur. Cıvıl cıvıl renkleri, düz ayak koyma 
yeri ve dizleri koruyan rüzgarlığı ile popüler kültür tarafı da beğeni kazandı. Halen gürültüsüz ve rahat 
kullanımı sayesinde hem erkek hem de bayan kullanıcılar tarafından � ok tutulan bir tasarım olan Vespa, 
aynı zamanda zarif ki� isel ta� ımacılığın da sembolü olmu� tur (resim.2).

Yine aynı dönemin popüler tasarımlarından, bir� ok kadının hayali olan Chanel’in zincir askılı 2:55 model 
� antası, adını Şubat 1955 olan doğum tarihinden alır. Coco Chanel tarafından tasarlanan Chanel 2:55, 
yaratıcısının “Moda ge� ici, stil kalıcıdır” sözlerini doğrular nitelikte, kapitone diki� leri ve kendine has klasik 
tarzı ile halen güncelliğini korumaktadır (Fig.1). Günümüzde modern mobilya dendiğinde belki de ilk akla 
gelenlerden biri olan Eero Aarnio tasarımı “Bubble Chair” Sabun Köpüğü sandalyenin tasarım tarihi 1960lı 
yıllara dayanmaktadır. Tasarımcı, 1962 yılında tasarladığı, mekan ve insan ile kurduğu ba� arılı ili� ki ile Space 
Age dönemini en iyi � ekilde yansıtan “Ball” sandalyenin ardından, sabun köpüğünü anımsatan bu sandalyeyi 
tasarlar. Sandalyenin yapımında, sabun köpüğü formunu ve � e� aflığını en iyi yansıtabilen malzeme olan 
akrilik kullanılmı� tı . 1968 yılında üretilm ye ba� lanan Sabun Köpüğü sandalyenin i� ine yastıklar konup, 
asılmasını sağlamak i� in de zincir eklenmi� ti . Kullanıcısına özel olu� turduğu alanla sandalye popüler 
kültürün önemli temsilcilerinden olmu� tur (resim 3).

Yalın ve zarif halleri ile mekanlarımızı süsleyen Arco lambalar, bize sokak lambalarını andırmaktadır. 
Mermer taban üzerinden yükselen, eğimli � elik bir gövdeye sahip aydınlatma elemanı, Castiglioni karde� ler 
tarafından 1962 yılında asarlanmı� tır ( esim 3).

Resim 2: Dünden bugüne Vespa
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Kalabalık � ehirlerin trafik ve park sorununa kü� ük boyutu ile kolaylık geti en, fakat bunu yaparken yol 
tutu� u ve konforundan da ödün vermeyen Mini Cooper, 1959 yılında BMC Firması tarafından üretilm ye 
ba� landı. Sevimli ve dinamik görünümleri ile herkesin beğenisini kazanan bu ara� lar, 1994 yılında yenilenen  
imajları ile BMW Firması tarafından yeniden üretilm ye ba� landı. Deği� ik renk se� enekleri ve aksesuarlar 
ile olu� turulan farklı tasarımlar, kullanıcısının ya� am tarzını yansıtmaktadır (resim 4).

Teknolojinin geli� imi ile yeni malzeme ve sistemlerin, tasarımdaki etkisi daha da bariz bir � ekilde görülmeye 
ba� lanır. Saat tasarımında plastik malzemeyi kullanarak rengarenk, eğlenceli ve uygun fi atları ile özellikle 
gen� ler i� in yüzlerce model sunan Swatch, ilk kez 1983 yılında piyasa ile tanı� ır. Bugün ünlü tasarımcılara 
farklı kolleksiyonlar hazırlatan firma, sunduğu tasarımlarla popülerliğini her ge� en gün arttırm tadır 
(Fig.1). Tasarımın her alanında sayılarını artı abileceğimiz tasarımın evrensel ikonları, tüketimin artması ve 
ile� � im ağının yayılması ile her ge� en gün aralarına yenilerini almaktadır.

Resim 3: Kullanıcısına özel Sabun Köpüğü sandalye / Mekanlarımızın zarif elemanı Arco lamba

Resim 4: Yenilenen tasarımına rağmen imajını koruyan Mini Cooper
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Engelsiz Ya� am: Evrensel Tasarım
Betül Bilge

(Sayı 10, 4 Temmuz 2010)

Toplumumuzda yer alan engellilerin sayısı kü� ümsenmeyecek bir orandadır. Çevremizde, bulunduğumuz 
ortamlarda engelli ya� am sürmek zorunda kalan insanlara sık rastlamayı� ımızın sebeplerinden biri de, 
� evrelerinin olumsuz � artlarıdır.

İ�  ve dı�  mekanlar, � evre düzenlemeleri, kullandığımız ürünler ya da e� yalar; insan öl� üleri ve ergonomik veriler 
temel alınarak tasarlanmaktadır. Ergonomi, esas olarak insan kullanımına yönelik tasarım, � alı� ma ve ya� ama 
ko� ullarının optimal hale getirilmesini ama� layan uygulamalar bütünüdür. Ergonomi, � evrenin insana uygun 
hale getirilmesini ama� lar. İnsanların ya� am kalitesini yükselti . Çevrenin sağlık ko� ullarına uygun hale getirilmesi  
bir takım tehlike olasılıklarının ortadan kaldırılması temel ama� tı . Çevrenin, kısacası hayatın insana uygun hale 
getirilm si, ortalama insanın temel öl� ütlerinin alınması tüm gereksinimleri kar� ılayabilmekte midir? Kim olabilir 
bu “ortalama insan”? Sadece bu verilerin kullanılması ile dünyada var olan insan nüfusunun tüm ihti a� larına 
cevap verebilmek mümkün müdür?

Elbe� e değildir. Aslında ula� ılmak istenen; tasarlanan � evrenin ve ürünlerin olabilecek en üst düzeyde, yeni bir 
uyarlamaya ya da özel bir tasarıma ihti a�  duyulmadan, tüm insanlar tarafından kullanılabilirliğini sağlamaktı . 
Farklı kullanıcılara hitap edebilen mekan ve ürün tasarımlarının olu� umu hedeflene ek, birlikte ya� adığımız 
� evrede her bireyin e� it derecede kullanım ve hareket özgürlüğüne sahip olabileceği ya� am standardını sunmak 
genel bir sorumluluk anlayı� ını yansıtmak olacaktı . Evrensel tasarımın kimliğini i� te bu fikir yolu olu� turmaktadır.

Evrensel Tasarım-Ula� ılabilirlik
Görme, duyma, tepki verme, zamana ve insana bağlı olarak deği� mekte. Bu deği� im i� erisinde yer 
alan ihti a� lar, “Evrensel Tasarım”, “Ula� ılabilir Mekanlar” � alı� ma ba� lıkları altında, aslında toplumun 
her kesiminden ki� ilerin ihti a� ları doğrultusunda ya� amlarını kolayla� tırıcı � özüm önerilerini ortaya 
koymaktadır.

Resim 1: “Ortalama İnsan” ? Resim 2: Eşit Kullanım Hakkı Resim 3: Herkes İçin Tasarım
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Ula� ılabilirlik, ya da ba� ka bir deği�  ile eri� ilebilirliğin tanımı; “herkesin bağımsız olarak istediği her yere 
ula� abilmesi ve burayı kullanabilmesi” olarak tanımlanabilir. Bu tanım i� erisinde sözü ge� en “herkes” 
ifadesi önemli, � ünkü “herkes” aynı özelliklere sahip bir bütünü olu� turmamaktadır. Toplumumuzda yer 
alan ve hareket kısıtlılığı deği� ik sebeplerden dolayı olu� an farklı kullanıcıları; fizi sel-zihinsel özürlüler, 
ya� lılar, � ocuklar, ge� ici bir süre özürlü olanlar, bebek arabaları, hamileler, yük ve e� ya ta� ıyanlar, iri ve 
� i� man olanlar, � ok uzun ya da � ok kısa olanlar olu� turur.

Özürlü Olmak mı? Engelli Olmak mı?
Ula� ılabilirlik a� ısından “özürlülük” kavramına bakıldığı zaman, “engelli olmak” tanımından da bahsetmek 
gerekir. Özürlü olmak, 1982 tarihli “Birle� mi�  Milletler Dünya Eylem Programı” i� erisinde tanım olarak � u 
� ekilde yer almaktadır; “ Bir insan i� in normal kabul edilen � ekilde veya düzeydeki bir etkinliği, bir bozukluğun 
sonucu olarak, ger� ekle� ti ebilme eksikliği ya da kısıtlılığıdır.” Bu durumda özürlü olmak ki� inin vücudu ile 
ilgili bir kısıtlılıktı . Ki� i bu eylemi yapmakta ya zorluk � ekmekte ya da hi�  ger� ekle� ti ememektedir.

Engelli olmak ise; “bozukluk veya özrün neden olduğu kaybın, ya� , cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere 
bağlı olarak ve bir birey i� in normal görülen bir rolün ger� ekle� tirilmesini kısıtlama veya önleme” olarak 
a� ıklanmaktadır.

Bu durumda aslında konu özürlü olmak değil, tam tersine; özürlü ki� ilerin � evreleri ile ili� kilerinde görülen 
fizi sel ya da toplumsal kısıtlamaların “engelli olmaya” neden olmasıdır. Aslında biz yapısal � evremizde 
engelleri kendimiz olu� turduğumuz i� in özürlü olmak, engelli olmaya yol a� maktadır. Bunu örnek ile 
a� ıklamak belki de iki kavram arasındaki ayrımı � ok a� ık bir � ekilde ortaya koyacaktı . Doğu� tan fel� li bir 
tekerlekli sandalye kullanıcısı ya da koltuk değneği kullanan bir ortopedik özürlü, bozuk ve seviye farkı 
olu� an kaldırımda yürüyemediği, yaya kaldırımlarından inemediği i� in engellidir. Tren ya da metroda 
yolculuk eden bir i� itme özürlü, i� erideki sesli uyarı sistemlerini algılayamadığı i� in engellidir. Aslında 
engeller evimizin i� inden ba� layarak dı� arı � ıktığımız andan itiba en kar� ımıza � ıkan merdivenler, a� ıp 
kapatmakta zorlandığımız kapılar, yeterince iyi aydınlatılmam �  alanlar, düzensiz olarak yerle� tirilen elektrik 
direkleri, kaygan yer dö� emeleri, reklam panoları ve daha burada sayamadığım pek � ok örnekle � evremizi 
ku� atmı�  durumdadır. Ula� ılabilir mekanlar ve düzenlemeler bu a� ıdan � ok önemlidir.

Çözüm Ne Olabilir?
Bu noktada “duyarlı tasarım” ön plana � ıkmaktadır. Evrensel Tasarım i� te bu dü� üncenin geli� mesi ile 
ortaya konmu� tur. Evrensel Tasarım; dü� üncede herkes tarafından kullanı� lı olabilen � evre, bina ve ürün 
tasarımlarını ger� ekle� tirmek i� in bir yakla� ım sunmaktadır. Tüm insanları ya� , yapabilirlik gibi özelliklerini 
gözetmeden, tüm binalara, ürünlere ve ya� am alanlarına yönelik olarak değerlendirmektedir.

Fakat bu değerlendirme, uygulamada ne anlama gelir? Herhangi bir kimsenin kullanacağı herhangi bir 
ürün-mekan tasarlamak mümkün müdür? Ger� ekte tasarlanılan mekan ya da ürünlerin kullanılabilir ya da 
ula� ılabilir olabilmesi i� in kullanan ki� ilerin aynı deneyimlere, kültüre, tecrübeye sahip olduğunu garanti
edemeyiz, ama evrensel tasarımın ortaya koyduğu genel ba� lıkların i� erdiği hedefle e doğru yönelebilir ve 
e� it bir deneyim sağlamak i� in � aba gösteririz. Duyarlı oluruz ve duyarlı olmaya özendiririz.

Evrensel Tasarım İlkeleri

İLKE 1: Kullanımda E� itlik (adil kullanım):
“Hi� bir kullanıcı gözardı edilemez ya da eti etlenemez.” Tasarım, farklı yapabilirlik düzeyleri olan ki� iler 
i� in kullanılabilir olmalıdır. Farklı kullanıcılar i� in tasarımda e� it � artlar sağlanmalıdır. Kullanıcılar arasında 
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ayırım olmamalı, kullanıcı damgalanmamalıdır. Güvenlik ve mahremiyet ile ilgili kurallar, tüm kullanıcıları 
kapsamalıdır.

İLKE 2: Kullanımda Esneklik:
“Tasarım, kullanım yöntemlerinin se� imi ve kullanıcının hızına, doğruluğuna ve davranı�  bi� imine adapte 
edilmesi yoluyla yetenek ve tercihler alanı sağlamalıdır.” Tasarım, farklı bireysel tercih ve yetkinlikleri 
kapsamalıdır. Farklı kullanım bi� imleri olanağı sağlanmalıdır. Ürün, sağ ve sol elini kullananlar i� in aynı 
derecede kullanı� lı ve kullanılabilir olmalıdır. Kullanıcının hata yapmasına olanak sağlamalıdır. Ürün, 
kullanıcının farklı hızda algılamasına fı sat vermelidir.

İLKE 3: Basit ve Sezgisel Kullanım:

İLKE 3: Basit ve Sezgisel Kullanım:
“Sistem, kullanıcının bilgi, deneyim, dil veya konsantrasyon düzeyine aldırmadan basit ve sezgisel kullanım 
sağlamalıdır. Tasarım, kullanıcıların beklentilerini desteklemeli ve farklı dil ve okur-yazarlık becerilerini 
barındırmalıdır.” Tasarım, kullanıcının tecrübe, bilgi, dil becerisi ve anlık odaklanma düzeyinden bağımsız 
olarak kolay anla� ılabilir olmalıdır. Gereksiz karma� ıklıktan ka� ınılmalıdır. Kullanıcının beklentilerine
ve sezgisel kullanıma aykırı olmamalıdır. Tasarım, geni�  bir yelpazedeki okuma düzeyi ve dil becerisini 
kapsamalıdır. Bilgi, önem dercesine göre sıralanmı�  olmalıdır. Kullanım sırasında ve sonrasında doğru 
zamanda kullanım bilgisi ve geribildirim sağlanmalıdır.

Resim 4: Kullanımda Eşitlik (adil kullanım)

Resim 5: Kullanımda Esneklik
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İLKE 4: Anla� ılabilir Bilgi:
“Tasarım, bilginin etkili ile� � imini � evresel ko� ullara veya kullanıcı yeteneklerine bakmaksızın sağlamalıdır. 
Sunumun fazlalığı önemlidir: bilgi farklı formlarda ve tarzlarda sunulmalıdır (grafik, sözlü, yazılı vb.). esas 
bilginin üzerinde durulmalı ve � evresel i� erikten a� ık bir � ekilde farklıla� tırılmalıdı .” Tasarım, kullanıcı 
i� in gerekli bilgiyi, ortam ko� ullarından, ya da kullanıcının algılama becerisinden bağımsız olarak, etkin 
bir bi� imde sunmalıdır. Temel bilgilerin “okunabilirliği” en üst düzeyde olmalıdır. Ürüne özgü bilgiler, 
kullanıcıya kolay a� ıklanabilir nitelikte olmalıdır. Ürün, duyusal kısıtlılıkları olan kullanıcıları kapsayacak 
bi� imde, uyumluluğu sağlayacak teknikleri ya da ara yüzleri i� ermelidir.

Resim 3: Herkes İçin Tasarım

Resim 7: Anlaşılabilir Bilgi Resim 8: Düşük Fiziksel Çaba

Resim 9: “Sağa sapılmaz” mı? yoksa “Sola 
sapma, sağdan git” mi?

 

 

EK Bölüm III



623

İLKE 5: Hata Toleransı:
“Yanlı�  anlamaların veya kasıtsız davranı� ların neden olduğu zararların etkileri en aza indirgenmelidir. 
Potansiyel tehlike durumları kaldırılmalı ya da eri� imleri zorla� tırılmalıdı . Potansiyel tehlikeler uyarıcılarla 
korumaya alınmalıdır.” Tasarım, kaza veya istenmeyen davranı� lar sonucu ortaya � ıkabilecek tehlikeli ve 
kötü sonu� ları en aza indirmelidir. Tasarım unsurlarının en kullanılanları en ula� ılabilir bi� imde, tehlikeye 
sebep olabilecekler ise yok edilmi� , izole edilmi�  veya korunaklı bi� imde düzenlenmi�  olmalıdır. Kaza ve 
hatalara sebep olabilecek davranı�  bi� imleri ve tasarım unsurları a� ık olarak ifade edilmi�  olmalıdır.

İLKE 6: Dü� ük Fiziksel Çaba:
“Sistemler, kullanımı rahat olmalı ve minimum fizi sel � aba ve yorgunluk gerektirmemelidirle . Sistemin 
fizi sel tasarımı, uygun � alı� tırma � abasıyla doğal bir durumu sürdürebilmesi i� in kullanıcıya izin vermelidir.” 
Tasarım, etkinlik ve rahatlıkla kullanılabilir olmalı, yorgunluğa en az derecede olanak vermelidir. Kullanıcı, 
vücudunu doğal olmayan konumlarda bulundurmak zorunda kalmamalıdır. Ürün, kabul edilebilir derecede 
gü�  kullanarak � alı� tırılabilmelidi . Ürün, üst üste tekrar eden davranı� ları gerektirmemelidi . Uzun süreli 
gü�  kullanımı gerekliliği en aza indirilmelidir.

 İLKE 7: Yakla� ım ve Kullanım İçin Gerekli Boyut ve Alan:
“Sistemin yerle� tiril � i eri� ilebilir ve herhangi bir kullanıcının beden boyutunu, duru� unu veya hareketliliğini 
dikkate almaksızın kullanılabilir olmalıdır. Önemli unsurlar oturan ve ayakta duran kullanıcıların her ikisi i� in 
de aynı görü�  � izgisinde olmalıdır. Tüm fizi sel bile� enlere ayakta ve oturan kullanıcılar tarafından kolaylıkla 
eri� ilebilmelidir.”

Kullanıcının vücut öl� üleri, duru�  pozisyonu ve hareketliliğinden bağımsız olarak, yakla� ma, uzanabilme, 
elle kullanım ve genel kullanım i� in uygun boyut ve alan sağlanmı�  olmalıdır. Hem oturan, hem de ayaktaki 
kullanıcılar i� in önemli kullanım öğelerine engelsiz bakı�  a� ısı sağlanmalıdır. Tüm kullanım öğelerine 
otururken ya da ayakta aynı derecede kolaylıkla ula� ılabilmelidir. Farklı el büyüklüğü ve el ile kavrama 
özelliği dü� ünülmü�  olmalıdır. Yardımcı gere� ler (tekerlekli sandalye, yürüme gere� leri, vb.) veya yardımcı 
olacak ki� iler i� in yeterli alan sağlanmalıdır.

Herkes i� in e� it kullanım hakkı veren mekanlar ve ürün tasarımları i� in “Evrensel Tasarım” dü� üncesinden 
olu� an genel prensipler, bize iyi bir ba� langı�  noktası verebilir. Bu ilkelerin hepsi, tüm durum ve ko� ullarda 
e� it uygulanmaya olanak sağlamayabilir. Farklı boyutları ile incelenen, dü� ünülen ve ortaya � ıkan tasarım, 
� oklu- model etkile� imine dayanır. Gerekli olan ilkelerin birbirleri ile etkile� imi sonucu hedefe varılabilir.

Resim 10: Yaklaşım ve Kullanım İçin Gerekli
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Aslında yapılan ve yapılacak olan her tasarım evrensel dü� ünce sistemini i� ermelidir. Sadece sağlıklı 
bireyler i� in ya� anılır mekanlar ya da kullanılır ürünler elde etmek, gelecek i� in ne kadar yapıcı olabilir? 
Dü� üncelerimize sokmak, dile getirmek istemememize rağmen aslında hepimiz potansiyel engelli değil 
miyiz? Biz birey olarak bir noktadan ba� layalım. Kü� ük birikimler, toplumsal � özümlemelerin ilk ayağını 
olu� turacaktı . Güzel olanı; hepimiz i� in engelsiz bir ya� am olsun.

Resim 11: Yaklaşım ve Kullanım İçin Gerekli
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Araba Tasarımının Ardındaki Gerçekler
Ka� an Güner

(Sayı 12, 1 Ağustos 2010)

Tasarım dünyasının önde gelen � alı� ma alanlarından birisi olan, otomobiller � ağda�  ya� amımızın ayrılmaz 
bir par� ası haline geldiler. Bu ayrılmazlık kendi i� inde bir� ok � eli� kileri de barındırıyor. Bu � eli� kileri birbirine 
bağlayarak dü� ünmeye � alı� alım. İngiltere’de yapılan bir istati tik ara� tırma, 1840’lı yıllarda yanı ula� ımın 
atlar ve faytonlarla yapıldığı yıllarda Londra i� indeki ula� ımın ortalama hızının saa� e 12 mil olduğunu, 
günümüzde ise bunun saa� e 8 mile dü� tüğünü gösteriyor. Teknolojik geli� imle zıt bir � ekilde, ara� larımızdaki 
240, 280’leri gösteren hız ibrelerinin, kilitlenmi�  kent trafiği yüzünden hi�  bir i� e yaranmadığı bir ger� eklik 
ya� ıyoruz.

Hız ibreleri deyince; arabaların 200’lü ve ha� a 300’lü km’leri gösteren motor teknolojileri de elimizin 
altında duran, fakat hi�  bir zaman kullanmadığımız, kullanmaya yeltendiğimiz zaman da, kendimizin ve 
ba� kalarının hayatını riske attığımız her gün haberlerde izlediğimiz trafik kazası felaketlerine neden olmakta. 
Trafik kazaları deyince; trafik kazalarının sadece Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta bu kadar yüksek seviyede 
olduğunu ve bunun da ‘geli� memi� liğimize’ bağlı olduğu yolunda genel bir kanı var. Sadece İngiltere’de 
her gün onlarca insanın, Batı Avrupa’da yüzlerce insanın trafik kazalarında hayatlarını kaybettiğin biliyor 
musunuz? Hayır. Çünkü haberlerde yer almıyor. Haberler de yer almıyor. Çünkü araba firmalarının reklam 
gelirleri medyanın elini kolunu bağlıyor ve sa� � lar etkilenmesin diye, trafik kazaları haberlerde yer almıyor. 
Ya da ‘medya etiğ ’ diye a� ıklanarak, bu haberlerin izleyiciler ve özellikle de � ocuklar üzerinde olumsuz 
etki yaptığı gerek� esiyle, trafik kazası haberlerinin güncel medyada yer almadığı a� ıklanıyor. Fakat soru 
ortada duruyor. Örneğin İngiltere’de bir gazete alın ya da TV’de haberleri seyredin. Bir tane bile trafik kazası 
haberine rastlanmamasının nedenini siz dü� ünmeye devam edin. Medya deyince; Amerikan Otomotiv
Endüstrisi’nin kalbi olan Detroit’in iflas etmesini, Amerikan medyasının dev isimleri olan bir dizi gazetenin 
krizi izledi. Nedeni gayet basitti. Me anın en büyük reklam geliri otomotiv endü trisinden geliyordu.

Otomotiv Endüstrisi deyince, bu sektör, makro ekonomik krizden ilk etkilenen ve etkilendiği zaman da krizi 
domino etkisi yaratan bir karaktere dönü� tü. Üretilen milyonlarca araba satılmak zorunda. Sadece Detroit 
krizi, Amerika’da 2 milyon iş inin i� siz kalmasına neden oldu. Bu kriz hemen mortgage sektöründeki krizi 
tetikl yen en önemli etken oldu. Evlerimiz ve arabalarımız ayrılmaz bir bütün olu� turuyorlar.

Evlerimiz deyince, Batı Avrupa’da evinizin önündeki arabanızı park etmek i� in, her sene belediyeye yüklü 
bir park yeri parası ödemek zorundasınız. Sokağınızdan � ıktığınız anda da, kent i� inde arabanızı park etmek 
neredeyse imkansız hale geldi. Londra, Paris gibi Batı metropolleri arabalarını kullanamayan insanların 
bisikletlere yöneldiği bir ge� i�  sürecini ya� ıyor. Bisikletler deyince, 80’li yıllarda Londra’da, Pekin sokaklarındaki 
bisiklet trafiği ile dalga ge� en siyaset� ileri hatırlı orum. Çin’in teknolojik geriliğini “ispatlamak” i� in binlerce 
bisikletlinin görüntüleri üzerinden konu� urlardı. Şimdi ise İngiltere’de ehliyet sınavında “ Havadaki karbondioksit 
emüsyonlarını azaltmak i� in ne yapmak gerekir?” sorusunu “Bisiklet kullanırım.” Diye yanıtlamak zorundasınız. 
Havadaki karbondioksit emüsyonları deyince, İstanbul’da havadaki karbondioksit emüsyonunun %18’i i� ten 
yanmalı motorlu arabalar tarafından üretili or. Sokağa adım attığını anda, ha� a hava almak i� in camınızı 
a� tığınız anda soluduğunuz hava karbondioksit emüsyonları oluyor. İngiltere’de doğan her dört � ocuktan biri 
astımlı doğuyor. Çünkü bebekler anne karnından itiba en karbondioksit emüsyonalrını alıyorlar. İ� ten yanmalı 
motorlar deyince; teknolojik geli� im uzun yıllardır, elektrikli arabaları üretecek seviyeyi yakaladı. Fakat 100 
yıllık kurulu teknolojilerin deği� tirilmesi yatırımının altına kimse girmiyor. Dünya siyasetinin enerji politi aları 
üzerinden gittiğ  petrol sava� larının ya� andığı � ağımızın reel politik nedenleri de buna eklendiğinde, elektrikli
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araba projeleri rafla da durmaya devam ediyordu. Ta ki, ge� tiğimiz yıl Çin, 2020 yılı itibariyle Çin’deki tüm 
arabaların elektrikli motorlara ge� mesine resmi olarak karar verinceye kadar.

Çin deyince; dünyanın en büyük nüfusuna sahip ve 2020 yılında dünya ekonomisinin liderliğini ABD’den 
alacağı öngörülen Çin’deki kullanıcı potansiyeli, tüm araba üreticilerini ele trikli motorlara yönel��

Otomotiv Se töründe Teknoloji De� i� irken
Buraya kadar sıraladığımız birbiriyle bağlantılı bu nedenler zincirinin son halkasında, büyük bir teknolojik 
dönü� ümün e� iğindeyiz. İ� ten yanmalı motorların yerini elektrikli motorlar alıyor. Teknoloji her ne kadar 
deği� se de, bir teknoloji devriminin ger� ekle� ebilmesi, altyapıdaki deği� ime bağlı bir olgu. Şöyle tarif 
edelim; sizin geli� en teknolojiniz ile arabalar 300’lü km.’lerde hız yapabilme kabiliyetinde iken, halen 
daha yollarda bu kadar insan trafik kazalarında ölüyorsa, alt yapı halen daha deği� memi�  demekti . 150 
yıldır asfalt ile yol yapıyorsanız, orada deği� meyen bir alt yapı vardır. Dolayısıyla ürün tasarımının tek 
ba� ına yeterli olmadığı bir krizin i� erisindeyiz. Bunu bu yazının konusu i� inde dü� ündüğümüzde, arabaları 
üreti oruz, bir � ekilde promosyonlar, indirimler, taksitli sa� � lar, araba fuarlarındaki bikinili mankenler 
ile satı oruz. Ama kullanamıyoruz. Park edemiyoruz. Park etsek, her sene ödediğimiz park cezaları ciddi 
maddi külfetler olu� turuyor. Hırsızlık artmı�  durumda. Araba sigorta � irketleri sektörün yan kolu olarak hi�  
bir üretim yapmadan para kazanıyorlar. Araba kullanımı i� inden � ıkılmaz bir duruma dönü� mü�  durumda. 
Ama araba reklamları, bize her gün bir ya� am bi� imini sunmaya devam ediyorlar. Araba reklamları bize 
arabaları ;erkek sürücüler i� in güzel bir kadın, kadın sürücüler i� in de yakı� ıklı ve � ekici bir erkek imajı 
olarak, bazen de huzurlu ve güvenli � ocuğumuz olarak sunuyorlar. Bu reklam imajları da artık bir sona erdi 
ve araba firmaları a aba tasarımının kullanım sürecinden gelen ger� ek sorunları ile uğra� maya ba� ladılar.

Türkiye Elektrikli Arabalara Hazırlanıyor
Elektrikli arabaların alt yapısının hazırlanması bu sürecin ilk adımı olarak ger� ekle� tirili or. İstanbul’da 
yılba� ından sonra elektrikli arabaların � arj istasyonları, otoparklarda, AVM’lerde a� ılıyor. 220 voltluk 16 
Amperlik elektrik enerjisiyle bir arabanın bir � arj dolumu 2, 2.5 saa� e ger� ekle� iyor. 36 amperlik bir dolum 
ise 20-25 dakika sürüyor. Dolayısıyla � arj istasyonları ilk etapta 36 amperlik sistemle devreye girecek. 
Ku� kusuz bu, petrol istasyonlarından farklı bir mekansal tasarımı gündemimize geti ecek. Otoparklar 
ve AVM’ler dı� ındaki � arj istasyonları, petrol istasyonlarından farklı olarak, cafe konsepti ile birle� ecek. 
Arabanızla istasyona geleceksiniz. Kahvenizi, � ayınızı i� ebileceğiniz, internete girebileceğiniz ve 20 dakika 
ge� irebileceğiniz bir mekan konsepti, mimar, i�  mimar ve tasarımcıların önüne � u anda konmu�  durumda. 
Avrupa’nın 2020 yılı i� in elektrikli araba üretiminde önüne koyduğu hedef, %10’luk bir kullanım dilimi. 

Resim 1: Anadol Böcek Resim 2: Taksi Örneği
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Türkiye bu dilimi � u anda %20’lere yükseltmi�  durumda.

Bu üretimsel deği� im, ku� kusuz bugüne kadar araba üretiminin periferisinde kalmı�  ya da montaj sektörüne 
kilitlenmi�  Türkiye gibi ülkelere, dünya üretiminde yer almaları i� in büyük bir fı sat da yaratı or. Hindistan 
bu fı satı ilk yakalayan ülkelerden birisi. Ge� tiğimiz yıl 1250 Dolara sa� � a sunulan TATA-Nano ile iö pazarını 
tekeline alan Hindistan, bu yıl elektrikli TATA’yı da piyasaya sürüyor.

Türk Otomotivi erli Üretimle Mar ala� ıyor
Türkiye ise bir atılımın e� iğinde, 1960 İhtilal ’nden sonra sadece iki adet üretilebilen %100 yerli Türk 
arabası DEVRİM’den sonra bu yıl Türkiye ilk defa %100 yerli araba üretimine giriyor. OTOSAN tarafından
New York’taki taksi ihalesi i� in ger� ekle� tirilen KARSAN adlı Taksi Modeli, NY ihalesini alsa da almasa da 
piyasaya � ıkmaya hazırlanıyor. Tasarımı Jan ve Claude Naum karde� ler tarafından ger� ekle� tirilen araba, 
Türkiye’nin önünde yeni bir sayfa a� ıyor denebilir. 24 Temmuz tarihli Hürriyet ve SABAH gazetelerinde Jan 
Nahum üretim hedeflerini � öyle a� ıklıyor: “Yapılan hesaplamalara göre 2010’da 1.5 milyon üretim yapan 
Türk Otomotiv sektörünün 2025’te 5 milyon ara�  üretim  � ıkması planlanıyor. Yani Avrupa’daki 4 ara� tan 
biri Türkiye’de üretilecek. Buna bu � artlarda Avrupa ve dünya izin verir mi? Tabii ki hayır. O yüzden bizim 
kendi markalarımızla bu hedefe ula� mamız gerekiyor". 

Türk sermayesini otomotiv sektöründe kendi markasını yaratmaya iteleyen geli� meler aslında 2009’un son 
aylarında ya� andı. DEVRİM arabasının Türkiye’de üretti eyen uluslararası sermaye, Türkiye’yi 50 yıldır 
montaj sektörüne mahkum etti Montajda Türk tasarımı kendi geli� ti diği segmentlerle önemli adımlar 
a�� ve deneyim kazandı. Fakat üretimdeki ve pazarlamadaki ulusal karar mekanizmaları hep engellendi. 
Bunda KOÇ Grubu’nun bugüne kadar oynadığı olumsuz rol bugün Türk sermayesi ve en ba� ta KOÇ Grubu 
tarafından ele alınıyor sanıyorum. 1976 yılında KOÇ Otomotiv Grubu’nda Naum Karde� lerin tasarlayıp 
ürettiğ ÇAĞDAŞ’ın üretimine KOÇ izin vermedi. Bu modeli daha sonra CITROEN satın aldı. BX adıyla 12 
yıl üre�� ve en � ok sattığ modeli oldu. ANADOL’un üretimi aynı � ekilde patent ile üretildiği i� in, patentin
alındığı FORD, Anadol’un tam da tasarımını geli� ti diği dönemde kendi pazarını tehlikede görerek patenti
iptal etti Kartal, Doğan, Ser� e modelleri ile bilinen Ku�  Serisi, ba� arılı arabalardı ve Türk mühendisliği, 
tasarımının eseriydi. Aynı � ekilde üretime d vam edemedi.

Türk Otomotivini Mar ala� maya İten Siyasi Gerçekler
Tüm bu tarihsel sürece tüy diken geli� meler, ge� tiğimiz yıl REN ULT-Mais’in Türk Tasarımcılarının 

Resim 3: Araba Örneği Resim 4: Elektrikli Araba
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katkısıyla geli� ti diği modelleriyle, Kuzey Afrika pazarına a� ılmak istemesiyle ba� ladı. Bizzat Fransa 
Cumhurba� kanı Sarkozy devreye girerek, Kuzey Afrika pazarına Fransa’dan ba� ka bir ülkede üretim yapan 
RENAULT i� letmelerinin giremeyeceğini karara bağladı. Aynı � ekilde Berlusconi’nin Türkiye Hükümeti ile bu 
kadar i� li dı� lı olmasının tek sebebi de, FIAT’ın Türkiye’deki Pazar payını ve üretimini elinde tutabilmek i� in.

Türk Otomotiv Se törünün Gelece� i
Bir diğer nokta ise Türk Otomotiv Sektörü, Türkiye’nin toplumsal dinamiklerini tespit ederek tasarıma 
yansıtmaya ba� ladı. Bunun en önde gelen örneği, Renault’nun MASTER ve CARGO modelleri ile i�  piyasada 
yakaladığı Pazar. KOBİ’lerle beraber kü� ük üreticilerin ekonomideki paylarının yükselmesi ile beraber, ti ari 
ara� ların kokpit tasarımına Türk tasarımının eli değdi. Tespit edilen kullanıcı ihti acı � uydu; Kü� ük üretici
Anadolu’da uzun i�  seyahatlerine � ıktığında, aracını aynı zamanda ofisi olarak kullanıyordu. Dolayısıyla 
kü� ük ti ari ara� ların kokpit tasarımlarına ofis faktörü eklendi. CARGO’nun uzun � asisi, eskiden Anadolu 
esnafı i� in tasarlanmı�  KARTAL’lar da olduğu gibi geni�  kapasiteli bir yük ta� ıma kapasitesi sunarken kokpit 
sürücünün ofis i ti a� larını da kar� ılayabilecek bir konsepte sokuldu.

Türk tasarımının ulusal Pazar da yakaladığı kullanıcı merkezli bu tasarım ba� arısı, global ihti a� lar bazında 
da yakalanmak üzere. Ticari ara� lar da DOBLO tasarımını ger� ekle� ti en Naum karde� ler, NY i� in geli� tirilen
taksi modeli i� in, global öl� ekte üretim yapabilecek bir üretim pla� ormu geli� tirm �  durumdalar. Bu pla� orm 
üzerinde aracın üst kabuğu deği� tirile ek her türlü ara�  üretilebilecek. Dubai, İstanbul i� in ayrı modeller 
aynı pla� ormda üretilebilecek. Dolayısıyla, aracın ürün tasarımında yer alan üretim bandı tasarımının, 
tasarım sürecine eklenmesi, ihti aca göre deği� ebilecek, modüler üretim bandının geli� tirilmesi, Türk 
Otomotiv se törünün markala� masında önemli bir adım olacaktı .

Sonu�  olarak baktığımı da, Türk Otomotiv tasarımı bir e� ikte yer almakta. Bu e� ikten kendi markala� masını 
yaratarak � ıktı tan sonra, alternatif enerjili araba üretimlerinin de alt yapısının hazır olduğunu biliyoruz. 
Ge� tiğimiz yıl Cenevre Fuarı’nda sergilenen Murat Günalı ile Aphan Manas’ın tasarladıkları yerli elektrikli 
araba MİA bu örneklerin i� inde sadece bir tanesi.10bin Euro’ya satılması öngörülen MİA tek dolumluk bir 
� arjla 250 km. Mesafe gidebiliyor. MİA’nın üretimi i� in Türkiye’de görü� meler OTOKAR bünyesinde devam 
ediyor.

Dolayısıyla her � ey sektörün ulusal karar alma mekanizmalarını harekete ge� irebilmesine bağlı. Türkiye’deki 
tasarım eğitiminin de, uzun yıllardır olu� turduğu sağlam eğitim temeli, bu ulusal karar mekanizmalarına 
eklendiğinde , Türk Otomotiv Se törü 21nci yy’da önemli ba� arılara imza atacaktı .

Kuzey Kıbrıs, sözünü ettiğimi bu süre� te, kendi i� inde � ok önemli adımlar atabilir. Kamusal ula� ımın 
� ok sınırlı olduğu, herkese neredeyse bir araba dü� tüğü Ada’da, Kuzey Kıbrıs ilk a� amada, elektrikli � arj 
istasyonlarının alt yapısını hazırlayarak Akdeniz’de ye� il ya� amın ilk örneğini verebilir. Çevre dostu arabalar 
ve bu arabaların alt yapısı ile Ye� il Kıbrıs’ın yaratılmasını sağlayabilir. Belki de hatırlanması gereken ilk � ey, 
Kuzey Kıbrıs’ta sağlam bir tasarım eğitiminin erilmekte olu� udur.
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2010 Milano Uluslararası Mobilya Fuarının Ardından
Özlem Olgaç Türker

(Sayı 12, 1 Ağustos 2010)

Hace� epe Üniversitesi İ�  Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile DAÜ İ�  Mimarlık Bölümü ve Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümleri’nden öğretim üyeleri ile öğrencilerin olu� turduğu bir grup, Milano’da 14-18 
Nisan tarihleri arasında ger� ekle� en Milano Uluslararası Mobilya Fuarı’ndaydık (Salone Internazionale 
del Mobile). Fuar, tüm ih� � amıyla bizi kar� ılayan 150,453 m2lik fuar alanı “RHO Fiera Milano”da yer aldı. 
Geni� , net bir aks üzerinde konumlanan, ve her biri bağımsız bir uydu gibi � alı� an fuar birimlerinden olu� an 
fuar alanı Mimar Massimiliano Fuksas’ın tasarımı.

Fuarda firmaların stantları konularına göre farklı mekanlarda sergilenmekteydi. Çağda�  tasarımların 
sergilendiği Modern Salon (Salone Moderni); Tasarım ürünlerinin sergilendiği Dizayn Salonu (Design); Klasik 
mobilyaların sergilendiği Klasik Salon; Tasarım okullarının öğrencilerinin yaratıcı tasarımlarının sergilendiği 
Uydu Salon (Salon Satellite); Mu� akların sergilendiği Mu� ak Salonu (Eurocucina); Banyoların sergilendiği 
Uluslararası Banyo Salonu (International Bathroom Exhibition); Aksesuarların sergilendiği Uluslararası 
Aksesuar Salonu (Internatio al Furnishing Accessories Exhibition); Ofis Mobilyalarının sergilendiği Büro 
Salonu (SaloneUfficio gibi ayırımlar mekansalla� arak, iki katlı doğrusal dola� ım aksına takılan prizmatik
kütlelerde hacim kazanmaktaydı. Bu kadar büyük bir sektöre hizmet eden restoran-kafeler ise yine aynı 
aksa takılan eliptik me anlarda servis vermekteydi.

Resim 1: Dizayn Salonu (Design), 2010. Fuarın son 
gününde, birçok firmada iş anlaşmaları yapılmakta

Resim 2: Uydu Salon (Salon Satellite), 2010; Aydınlatma 
Elemanı Tasarımı

Resim 3: Dekonstrüktif hatlara sahip mutfak tasarımı Resim 4: Yeniden amaçlandırılmış ve geri 
dönüştürülmüş tekstil örnekleri
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Salon Satellite bölümü, tasarım okullarının öğrenci � alı� malarını sergiledikleri, yaratıcılığın en yüksek olduğu 
bölümdü. Japonya’dan katılan öğrenciler, gözlük olarak takılabilen bir tasarımla, elinizle � er� evelediğiniz 
karenin fotoğrafını � eken “Gözlük –Kamera” ile odak noktasıydılar. Bir� ok köklü İtalyan Tasarım firması
yanında dünyanın bir� ok yerinden temsiliyet vardı. Sade-minimalist tarzları ve ah� abı plastik kökenli bir 
malzeme gibi heykelsi kullanan Kuzey Avrupa ülkeleri ile teknolojiyi tasarımla bütünle� ti en Japonya, son 
yıllarda, İtalya’nın tasarım ününü elinden almaya ba� lamı�  bile...

Fuarda sergilenen ürünler kadar, stant tasarımları; firmanı  fuarda tutuğu alan; ve konum firmanın prestiji
hakkında fikir vermektedir. Ünlü tasarımcıların imzasını ta� ıyan bir� ok ürün özel bi� imde sergilenmi� ti.
Örneğin Philip Starck imzalı sandalyelere dokunulmaması i� in birka�  sandalyelin durduğu her standın 
ba� ına bir koruma görevlendirilmi�  durumdaydı. Fotoğraf � ekimi, fuarın bir tek o noktasında yasaktı. Bu 
VIP (!) uygulama ile ürüne olan talebin artması hedeflen yor sanırım. Yaratıcılık mı; moda mı? Modanın 
ve akımların tasarıma etkisi tar� � ılmaz. Ürün tasarımlarında, hem yakın zamanda yükselen trendleri takip 
eden stiller hakim olmu� ; hem de son dönemde her alana damgasını vurmu�  olan ye� il kavramı (green 
design) tasarımlara da yön vermi�  bulunuyor. Çevre dostu yakla� ımların ve geri dönü� ümlü malzemelerin 
mobilyadan, tekstil tasarımına her alanda tasarımcılara yön veren bir önceliğe dönü� mesini � ok anlamlı 
bulduk.

Günümüzde ıslak hacimler artık statü sembolüne dönü� tü. Ünlü tasarımcıların imzasını ta� ıyan ürünler 
bir� ok stant da ön plandaydı. Bir� ok marka, Karim Rashid veya Philip Starck gibi ünlü tasarımcıların imzasını 
ta� ıyan bir-iki ürün sergileyerek dikkat � ekmeye � alı� ıyordu.

Teknolojideki geli� meler de tasarımları doğrudan etkilemekte. Firmalar, rekabet gücünü teknoloji 
kullanımıyla artırma ta; mobilya ve özellikle mu� ak sektörüne kir tutmaz; � izilmez; yanmaz özellikleri 
sayesinde farklı yeni malzemeler girmektedir. Rekabet ama� lı olarak ön plana � ıkan bu özellikler gündemde 
olmaya devam ederken, artık endüstrinin teknolojik olanaklarından yararlanılarak yuvarlak hatlı veya 
dekonstriktif ö� elere sahip tasarımlar bir� ok farklı firmada ar� ımıza � ıkmaktadır.

Eğik, eğimli hatlara sahip mu� aklarda teknoloji yardımıyla yükselip al� alan raflar vb. � özümlerle esneklik 
ve � ok ama� lı kullanımlar da elde edilebilmektedir. Teknoloji kullanımıyla geleceğin tasarımlarına yakı� ır 

Resim 5: Hem dairesel hatlar kullanarak 
trendi yakalamış; hem de teknolojiyi 

kulanarak yükselip alçalabilen raf 
tasarımıyla esneklik sunan bir mutfak

Resim 6: Uluslararası Banyo Salonu 
(International Bathroom Exhibition), 
2010. Işık kullanımıyla mekan tanımı 

yapılan bir banyo standı

Resim 7: RHO Fiera Milano, 2010. 
Restoran veya kafeler için tasarlanan 

kütleler eliptik formlarıyla fuar 
salonlarından ayrı bir dil oluşturmuş.
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detay � özümleri; özel sistemler yaratmada etkili olmaktadır.

Son zamanlarda, banyolar artık sadece banyo olarak değil; terapi alanları ve yine statü sembolü mekanlar 
olarak görülmektedir. Banyolarda, vitrifi e elemanları; armatürler; ve seramikler kadar, aksesuarlar da birer 
tasarım ürününe dönü� mü� ; endüstri ürünleri tasarımcılarının odak noktalarından biri haline gelmi� ti .

Fuar aracılığıyla ülke i� i veya uluslararası anla� malar yapılıyor. Bayilikler veriliyor; tasarım telif hakları 
satılı or, ... Genelde fuarın son gününde bir� ok stan� a yapılan i�  anla� malarını gözlemlemek mümkün.

Çe� itli konferansların, randevuların ve partilerin de patlak verdiği bir dizi program e� liğinde hayat bulan 
Uluslararası Mobilya ve Aksesuarları Fuarı’na paralel olarak tüm ken� e yer alan etkinlikler kente akın eden 
binlerce ilgili ki� i ile fuar kadar kentin di er mekanlarını ya� amak da bizim i� in � ok olumlu bir deneyimdi.

Resim 8: Tortona Bölgesi’ndeki 
etkinliklerden görüntüler, Milano, 2010: 
Bir grup tasarımcının konumlandığı bir 

mekanda endüstri ürünleri tasarımı sergisi.

Resim 9: Tortona Bölgesi’ndeki etkinliklerden görüntüler, Milano, 2010: Bir 
grup tasarımcının konumlandığı bir mekanda moda tasarımı sergisi.

Resim 10: Tortona Bölgesi’ndeki etkinliklerden görüntüler, Milano, 2010: Bir 
seramik firmasının eğimli seramiklerle oluşturduğu spiral formlu stantta, beyaz 

seramikler üzerinde tasarımcının skeçleri yer almaktaydı
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Özellikle bireysel veya kolektif aktivi elerin; firma tanıtı ları veya tasarımcı � alı� malarının sunularının 
sürprizli bir bi� imde sokaklara; sokak aralarına; veya i�  avlulara yayıldığı Tortona Bölgesi (Zona Tortona) 
, en az fuar kadar � ekiciydi. Fuar alanı kadar dikkat � eken ve en az o yoğunlukta izleyici bulan bu tasarım 
merkezinde bireysel veya kolektif tasarımcılar ve tasarım firmaları i�  mekan tasarımı, endüstri ürünleri 
tasarımı, mobilya tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı, takı tasarımı gibi bir� ok tasarım alanında sergi 
veya enstalasyonlar sunmaktaydı.                           

Fuarda farklı moti asyonlarla bulunan bir� ok izleyici vardı. Fuara birlikte katıldığımız Ankara’lı İ�  Mimar 
arkada� larım, fuarda detay - malzeme - yenilik � er� evesinde daha fazla uygulamaya yönelik gözlemler 
yaparken; öğretim üyesi diğer arkada� larım gibi ben de eğitime girdi olu� turabilecek veriler toplamaya 
� alı� tık. Endüstri Ürünleri Tasarımcısı arkada� ım Guita Farivarsadri ile topladığımız bro� ürlerin yarısını 
elediğimiz halde, kilolarca bro� ürü öğrenclerimizin yararlanabilmesi i� in valizimizde ta� ıyarak DAÜ Mimarlık 
Fakültesi’nin malzeme laboratuvarına ekledik. Tasarımla i� i� e ge� en yoğun bir zaman diliminden sonra 
İzlanda’da patlayan kül trafiğine takılıp Ada’ya gününde dönememek stresli anılar eklediyse de, Milano’dan 
yeni kurulan dostluklar ve olumlu anılarla döndük.
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Tasarımda Cep Telefonları ve Dizüstü Bilgisayarlar
Ka� an Güner

(Sayı 13, 15 Ağustos 2010)

Yeni kullanıcı Profili Teknolojik Ürün De� il, ya� ayan Ürün Is� yor.
Günlük ya� amımızı artık cep telefonları ve internet olmadan dü� ünemiyoruz. Cep telefonları ve dizüstülerin, son 
10 yılda gösterdiği teknolojik ilerleme ivmesini ise tasarım tarihinde hi�  bir ürün göstermedi. Satın aldığımız bir 
cep telefonu ya da laptop modelinin eskime süresi artık 6 aylık bir süreye kadar inmi�  durumda. Cep telefonları ve 
dizüstü bilgisayarlarımız üzerinden, tasarım konusunda dü� ünmek ise, ya� adığımız � ağın özelliklerini kavramak 
i� in hepimize ilgin�  örnekler sunuyor.

80’li yıllardan ba� layarak, teknologlar ve sosyologlar tarafından en sık dile getirilen görü� , insanlığın elektronik 
devrimi ile 2nci endüstri devrimini ger� ekle� ti diği iddiası oldu. Bu görü�  bir dereceye kadar doğru olmakla 
birlikte aslında ger� eği yansıtmıyordu. Teknoloji ve altyapı arasındaki ayrım bugüne kadar pek yapılmadı. Ya 
da yapılmak istenmedi. Sorumuzu � öyle a� alım: Endüstri Devrimi’ni belirleyen endüstri ürünlerinin kendisi 
midir? Yoksa altyapı mıdır? Bu sorunun yanıtı altyapıdır. Ve bu yanı� an bir adım daha ileri gidersek, alt yapısıyla 
desteklenmemi�  bir üretimin geli� me a� aması ne olursa olsun, kategorik olarak endüstride bir devrime değil, 
olsa olsa geli� ime i� aret eder. Evet elektronik devrimi 80’li yıların ba� ında ba� ladı. Fakat teknolojideki bu devrimin 
endüstriyel anlamda bir devrime dönü� mesini � u anda ya� ıyoruz. Tam da 2010 yılı itibariyle

Bunu tarihsel bir örnekle a� ıklayalım. Cep telefonu ve internetin bulunduğu ve ba� arılı bir � ekilde denendiği 
tarih; 1896 yılıdır. Biliyorum � aka gibi geliyor ama, Bilim tarihinde hayatı halen daha gizemlerle dolu olan Sırp 
asıllı Fizik� i Nikolai Tesla’nın cep telefonunu ve internet kullanımını ger� ekle� ti diği tarih tamı tamına 1896 yılıdır. 
Peki bu teknolojinin bu kadar beklemesinin nedeni neydi? Tesla, Nevada � ölünde kurduğu laboratuarında bu 
deneyleri yaptığı tarihten önce, ABD’de günümüzde kullandığımız elektrik sistemini geli� tirm � , General Elecric 
gibi bir dünya devi, Tesla’nın patentleriyle geli� mi� , ampul,telefon, radyo ve TV gibi patent isimleri daha sonra 
ba� kalarına ge� mi�  olan aklınıza gelebilecek tüm elektrikli ürünler de Tesla’nın � alı� malarıyla hayatımı a girmi� ti  
Elektrik ve elektronik teknolojisinin tüm altyapısı 1800’lü yılların sonlarında bu bulu� lar üzerinden in� a edildi. 
19uncu yüzyıl teknolojisinin alt yapısı böyle kuruldu. Ne var ki, Tesla kablosuz elektrik üretimini  kablosuz mesaj 
ve görüntü aktarımını olduk� a erken bir tarihte buldu. Bu bulu� larından sonra da endüstri devleri tarafından bir 
kö� eye atıldı. Çünkü bu ndüstri devleri kurdukları altyapıyla para kazanmaya ba� lamı� lardı.

Resim 1:  Ipad- Apple Resim 2: Apple ve uygulamaları
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Bu tarihsel hatırl tmadan sonra günümüze dönelim. 80’li yıllardan itiba en endüstri tasarımı, teknolojinin 
önünde giden bir süre�  ya� adı. 1981 yılında henüz gen�  bir tasarım öğrencisiyken, NETAŞ’ta staj yaptığım sene, 
Kanada’dan gelen NETAŞ uzmanları bizlere ilk internet uygulamalarını ve plazma TV’leri tanı� tırm � lardı. Bu 
ürünlerin hayatımı a girmesi i� in uzun yıllar bekleyecektik

Yine, daha 1980 yılında, tasarım eğitimimizin ilk senesinde, hocalarımız bizlere Televizyonun bir mobilya 
değil fakat endüstri ürünü olduğunu söylerlerdi. Ne var ki, ah� ap kasaları ve üzerlerine konan dantel örtüler, 
aile fotoğraflar  ile televizyonun mobilya kimliğinden kurtulması, hatırl yın daha 2000’li yılların ba� larında 
ger� ekle� ti. Bu durum bizi tasarım eğitiminde de öğrencilerimize sık sık anlatmaya � alı� tığımız bir ger� eklik ile 
yüzle� tiri or. Alt yapısıyla desteklenmemi�  bir endüstriyel üretim  kullanım kültürünü olu� turamıyor. Kullanım 
kültürü ise hayatın kendisini deği� ti en bir olgu. Bu yüzden ürünlere fe� �  derecesinde bağlanıyoruz. Bu yüzden 
ürünlere bağımlılık geli� tiri oruz.

Cep telefonu üretiminde bugün sözünü ettiğimi bu olguların krizi ya� anıyor. Hafı anızı yoklarsanız 
hatırl yabilirsiniz; cep telefonlarının ilk yaygınla� tığı yıllarda, 2000’li yılların ba� larında gözlemlediğim ilgin�  
bir � ey vardı. Cep telefonu � alan ki� i evde ya da cafe’de telefonunu ayağa kalkarak cevaplıyordu. Bu telefon 
� aldığında telefona gitme alı� kanlığının bir devamıydı. Almanya’da 1990’ların sonlarında cafelerde cep telefonu 
ile konu� ana ‘görgüsüz’ diye bakılıyordu. 10 yıllık bir zaman i� inde cep telefonunu kullanma alı� kanlığımız hızla 
deği� ti. Deği� irken, ihti a� larımız � ekillendi. Cep telefonları tasarlanıp, üretilir en, kullandığımız teknolojik alt 
yapı halen daha 19uncu yüzyıldan kalmaydı. Şunun � urasında fib e-opti  ve uydu alt yapısıyla cep telefonu 
teknolojisinin desteklenmesinin daha birka�  yıllık bir mazisi var.

Buradan hareketle güncel bir tasarım problemine geliyorum. NOKIA bugünlerde ciddi bir kriz ya� ıyor ve 
pazardaki sa� �  payının dü� mesini durduramıyor. Bunun istati tikler e tespit edilen bir nedeni var; ki bu 
neden; tasarım eğitiminin klasikle� mi�  bir altın kuralına dayanıyor: Topu teknolojiye atan tasarım tasarım 
değildir. Proje tashihlerinde sürekli tekrarladığımız bir � eydir bu. Öğrencilere, teknolojiden � ok bahsetmeyin , 
ürününün kullanımından bahsedin deriz. İ� te bu kuralı gözden ka� ıran NOKIA bugün bir kriz ya� ıyor. NOKIA’nın 
sa� � larındaki dü� menin nedeni olarak tespit ettikler � ey, NOKIA’nın reklamlarında sürekli olarak teknolojiye 
vurgu yapması. Telefonun fotoğraf makinası aplikasyonu 12.9 piksel. Kime ne? Kullanıcıya ne? Telefonun adres 
de� eri 4bin numarayı kaydedebiliyor. Kimin ihti acı var bu depoya, � irket mi � alı� tırı oruz? Kullanıcı bir ürünü 

Resim 3: I-Phone Resim 4: Black Berry
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alırken teknoloji duymak istemiyor artık. Bu � iği ge� ti insanlık

Peki kullanıcı ne isti or? Bu soruların yanıtı asarımda daima basi�� . Kullanıcı ürününü kullanmak ister. En basit 
� ekilde. Kullanım klavuzuna ihti a�  duymadan. Ve en önemlisi, günlük hayatının bir par� ası olarak kullanmak 
ister. Günlük hayatımızın bir par� ası dediğimizde ise, modern � ağların en önemli � eyi ortaya � ıkıyor. Alı� veri�  ve 
ile� � im. Telefonundan alı� veri� ini yapabilmek, maillerine bakabilmek ve yaptığı i� ini kontrol edebilmek isteyen 
bir kullanıcı profili ar kar� ımızda.

Dolayısıyla cep telefonu, telefonun bir yan hizmet olarak sunulduğu bir alete dönü� tü. Yani bir üretim aletin . 
Elimizin bir uzantısına. Nasıl ki üretim tarihinde, el aletleri; tornavidalar, İngiliz anahtarları v.s. i� imizi hallettiğim  
elimizin uzantılarına dön � tüyse, bunların yerini artık cep elefonları aldı.

Cep telefonu bu evrim sürecini hızla tamamlarken, tasarımda ara yüz olarak tarif ettiğimi  ekran tasarımı, 
ürünün fizi sel tasarımının önüne ge� ti. Telefon tali bir unsur olarak kalırken, i� erik tasarımı ve i� erik(content) 
aplikasyonları ön plana � ıktı. Elektronik pazarının kendi kulvarında giden APPLE, bu kullanıcı profilini en doğru 
tespit eden firma oldu. I-Phone’ların ba� arısının arkasında saklı olan � ey, I-Phone’un bir aplikasyon dükkanı(store) 
ile desteklenmi�  alt yapısıdır. Tüm cep telefonu firmaları biliyor ki, cep telefonu sa� � larında para kazanma dönemi 
önümüzdeki bir ka�  yıl i� inde bitmek üzere. Üretil n üründen değil fakat bu ürünle bağlantılı hizmetlerden 
artı-de er üretimi  yani sermayenin kar etmesi ise, Pazar ekonomisinde insanlık tarihinde daha önce örneğii 
olmayan bir sürece i� aret ediyor. Telefonlar paralarını aplikasyon dükkanlarından kazanmaya ba� ladılar. Kullanıcı 
bu dükkanlardan dilediği her � eyi satın alabiliyor. Müzik indirebiliyor, ti atro, sinema biletlerini alıyor. Kısacası 
kullanıcı teknolojik değil fakat ya� ayan bir ürün kullanmak isti or.

Ya� ayan ürün talebine bir ba� ka örnek I-PAD’ler. I-PAD’in arkasında da uzun bir teknolojik alt yapı tarihi var. 
Neredeyse son 20 yıldır, firmalar teknoloji ile boğu� uyorlar ve güne�  ı� ığından etkilenmeyen bir ekran yaratmaya 
� alı� ıyorlardı. Bu ger� ekle� tiğinde 200 yıldır � ekillenmi�  olan teknolojik alt yapılar deği� ecekti. Sonunda bu 
ekran bulundu ve ge� tiğimiz yıl sa� � a sunuldu. Beklenen haber AMAZON’Dan geldi. AMAZON ilk defa e-book 
sa� � larının, normal kitap sa� � larının önüne ge� tiğini a� ıkladı. İ� te belki de 2nci endüstri devriminin ba� ladığını 
haber veren ilk sinyal buydu. Zaten uzun yıllardır, Avrupa’daki gazeteler, dijital ortama ge� i� in hazırlıklarını 
yapıyorlar. Artık önümü de kısa yıllar kaldı. Gazeteler, kitaplar, cep telefonlarımıza gelecek.

Bu � er� eve i� erisinde bakıldığında, biz tasarımcılar da uzun süredir beklediğimiz sürecin i� erisine girmi�  
bulunuyoruz. Ürünün lojistik destek ve arayüz tasarımı artık ürünle e� değer bir tasarım önemi kazanırken, 
tasarımcılar kültür teorileri ve sosyal dönü� üm trendlerini incelemeye daha fazla zaman ayırmak zorunda 
kalacaklar. Electronic Aid’ destekli tasarım ku� kusuz klasik ergonomiyi bir � ok üründe artık devre dı� ı bırakacak. 
I-PAD ve I-PHONE’lar klavye ve tu� ları ortadan kaldırmı�  durumda.

Bu noktalardan yola � ıkarak, i� ine girdiğimiz bu süre� te kar� ımıza yeni bir problem � ıkacak. Daha � ok elektrik ve 
enerji tüketeceğiz. 19uncu yüzyılın belirleyici sektörü � elik endüstrisi, kömür talebini arttır � tı. Bu dönem ise, 
enerji ve elektrik talebini devreye sokacak. Enerji alt yapılarının deği� mesi ister istemez gündeme gelecek.

Genel olarak baktığımı da, � u tespiti yapabiliyoruz. Bugüne kadar ürünler ve cihazların tasarımı hep önde gi��  
Şu anda ise alt yapı deği� iyor. Deği� en alt yapı, 19uncu yüzyılın alt yapısıdır. Bu da 2nci endüstri devrimine 
artık adım attığımızı bir i� areti olarak ele alınmalıdır. 20ini yüzyılın ba� ında sanat� ılar, klasik sanatın yerine 
‘ya� ayan sanat’ı tarif ediyorlardı. Şimdi bu tanım endüstri ürünleri i� in yapılacak, teknolojik ürün değil ya� ayan 
ürün isti oruz. Sadece tasarım tarihi i� in değil ama genel insanlık tarihi i� in heyecan verici bir döneme � ahit 
olduğumuz kesindir.
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İç Mimardan Beklentilerimiz Ne Olmalıdır 
Polat Hançer

(Sayı 13, 15 Ağustos 2010) 

Son yıllarda popüler mesleklerden biri haline gelen i�  mimarlık, mimarlık mesleğinden türemi�  alt 
mesleklerden biridir. Henüz mimarlık mesleğinin � alı� ma sahası halk tarafından tam olarak anla� ılamamı� ken, 
i�  mimarlardan beklentinin ne olması gerektiğinin tam olarak bilinmemesi doğal bir sonu�  olrak önümüze 
� ıkmı� tı .

Genel algıda i�  mimarın � alı� ma sınırları, dekoratif düzenlemeler kapsamında mobilya tasarlama, tasarlanmı�  
mobilyaları kullanarak uygun dekorasyonun yapılması, uygun renk, doku ve malzemelerle duvar, dö� eme ve 
tavan kaplaması yapma, mekanlar ve mekanlar arasında fonksiyonel ve görsel olarak estetik tasarımlar yapmak 
olarak � izilir. Ancak sayılan bu hizmetler, i�  mimarın yaptığı � in sadece görünen kısmını olu� turmaktadır.

Projelendirilen i�  mekanın ba� arıya ula� abilmesi i� in, kullanım suyu, elektrik iklimlendirme (ısıtma-soğutma), 
atık su tesisatlarını kapsayan bina servis sistemleri, bina ta� ıyıcı sistemi ve i�  mekanda yapılan dekorasyonun 
uyumlu hale getirilip entegrasyonunun ger� ekle� tirilmesi gerekir. Ancak bu uyumun sağlanması tek 
ba� ına yeterli değildir. Kullanıcıların i�  mekanda kendilerini ısıl, görsel (aydınlatma), ve akusti  a� ıdan 
konforda hissetmeleri i� in � evresel faktörlerin kontrolü gerekir. Bunu yaparken, sürdürülebilir bir � evre 
i� in geridönü� ümlü, doğaya zarar vermeyen malzemeler kullanma, ve binalarda kullanılan enerjinin etkin 
kullanılmasını sağlayacak tasarımlar yapmak zorundadır.

Tasarım problemleri ve hataları, bina sistemleri arasındaki entegrasyonsuzluk ve � evresel deneti  
noksanlığından kaynaklanmaktadır.

Birinci kategorideki problemlere, günümüzde en yaygın örnek, özellikle konutlarda iklimlendirme elemanı 
olarak kullanılan klima sistemlerinin entegrasyonunda ya� anmaktadır. İklimlendirme kapalı bir ortamın 
sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna veya yapılan endüstriyel isleme en 
uygun seviyelerde tutmak üzere bu kapalı ortamdaki havanın � artlandırılmasıdır. iklimlendirme terimi 
İngilizce’deki air condition (hava � artlandırılması) ve Almanca’daki klima terimine kar� ılık gelir. Türk� e’de 
iklimlendirme ve klima terimlerinin her ikisi de kullanılmaktadır.

Binalarda kullanılabilecek farklı iklimlendirme sistemleri tasarlanmı� tır

Resim 1: Klima santrali
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a) Merkezi Sistemler
Bu tür sistemler daha � ok büyük binaların iklimlendirilmesi i� in kullanılır. Bir kazan ve radyatörlerden olu� an 
bir kalorifer tesisatına benzetilebili . Kazan yerine bir klima santralı, radyatörler yerine de havalandırma 
kanalları, menfezleri ve/veya fanlı serpantin üniteleri (fan-coil unit) vb. cihazlar bulunmaktadır. Sistemin 
boru veya kanalları i� erisinde su, hava veya bir soğutucu akı� kan dola� tırıla ak ısıtma-soğutma-havalandırma 
ve nem kontrolü sağlanır.

b) Ba� ımsız (Yerel) Sistemler

1. Paket cihazlar (salon tipi, d � eme=konsol tipi, � atı tipi, penc e tipi
2.  Ayrık (Split) tip klimalar: Du ar tipi
dö� eme tipi, salon tipi, anal tipi, avan
tipi, gizli avan (kaset) tipi, por atif Klimala

c) Çoklu Güç Üniteleri (VRV-VFR) Sistemler
Deği� ken debili, � oklu i�  üniteli, direkt genle� meli (DX) sistemler 1972 enerji krizi sonraki yeni arayı� lara cevap 
olarak ilk defa Japon DAIKIN firmasın a geli� tirilm �  sistemlerdir. Bu sistemlerin ortak özellikleri � unlardır:

1. Kapasite kontrolü
2. Uzun soğutucu akı� kan borulaması

Resim 2: Çoklu iç üniteli sistemler

Resim 3: Yükseltilmiş döşeme uygulaması
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3. Borulama ve bransman se� iminde kolaylıklar
4. Hassas sistem kontrolü
5. Yüksek enerji tasarrufu
Kontrol ve borulama sistemlerindeki geli� melere bağlı olarak günümüzde bir dı�  üniteye 24 adet i�  ünite 
takılabilmekte, i� -dı�  ünite arasındaki boru mesafesi 100 m kadar olabilmektedir. Süperlink bağlantıları ile 
merkezi haberle� me-kontrol ağına bağlantı mümkün olmu� tur. Bu tür sistemlerde ü� lü borulama sistemi 
ile bir ortamda ısıtma yapılırken diğer ortamda soğutma yapılabilmektedir.

Küresel ısınma etkisinin daha a� ık hissedildiği günümüzde binaların yapım a� amasında iklimlendirme/
havalandırma sisteminin projelendirilmesi gereklidir. Gerek ısıl konfor yönünden ve gerekse i�  hava 
kalitesi yönünden i�  mekanların iyi tasarlanarak projelendirilmesi gereklidir. Split klimaların i�  havayı (kaba 
tozlar ve polenler hari� ) temizlemediği, taze hava ihti acının mutlaka dı�  ortamdan sağlanması gerektiği
unutulmamalıdır. Hangi ortama hangi klima sorusu � ok önemlidir. Ortamın ve binanın kullanım amacı, 
insanların faaliyet türü, insan sayısı � ok önemlidir. Her ortam i� in uygulanabilecek bir � ok sistem � özümleri 
mevcuttu . Önemli olan en iyi alternatifin � ilmesidir.

Önceden dü� ünülmemi�  veya tasarlanmamı�  iklimlendirme sistemlerinin, dı�  ve i�  üniteler arasındaki ili� ki, 
elektrik tesisatında ve yoğu� an su drenajında büyük problemler ya� anmasına sebebiyet vermektedir. Bu 
problemler, görsel kirliliğin yanısıra, klima sisteminin performansını dahi olumsuz etkilemektedir. Klimanın 
i�  ünitesinin mekan i� indeki yeri, iklimsel konfor sağlamaktan uzak, ha� a konforsuzluğun kaynağı haline 
gelmektedir. Yoğu� ma suyu drenajında ya� anan tahliye sorunları, binanın dö� eme veya duvarlarında 
hasarlar olu� masına yol a� maktadır. Bu problemlerin azaltılması i�  mimar veya mimarın görevlerindendir. 
Binanın tasarım a� amasında bu problemler dü� ünülerek uygun tasarımların yapılması en uygunudur, 
ancak maalesef bu � oğu zaman mümkün değildir. Mevcut binalarda bu problemlerin giderilmesi daha zor 
olmasına kar� ın, i�  mimar ve mimarlardan bu sorunları gidermesini beklememiz mümkündür.

Bir diğer basit ancak � ok yaygın olan problem, hemen hemen her evde benzer sorunlar ya� anan televizyon 
ve medya ara� larının montajı ile ilgili ya� anan sorunlardır. Geli� en teknolojiyle birlikte 1-2 cm’lik zarif 
paneller � eklini alan televizyonların, uygun olmayan � ekilde yapılan montajları, bu cihazların diğer medya 
ara� larıyla olan bağlantısını kuran kabloların bu zarafeti bozmasına sebebiyet vermekte, mekan kullanımını 
zorla� tırma tadır. Uygun tasarımlarla olu� turulacak gizli tesisat kanalları ile kablolarken dekorasyona 
entegrasyonu mümkündür. Bu � özümler tasarımcının becerisine bağlı olarak deği� kenlik ve ba� arı gösterir.

Bu tip tesisat sorunları � oğu zaman tesisat kanalları, baca veya � aftla , yükseltilm �  dö� eme ve asma tavan 
uygulamalarıyla � özülmeye � alı� ılmaktadır. Tesisat kanalları yatayda, baca ve � aftlar dü� eyde tesisatlarını 

Resim 4: Panel asma tavan uygulaması Resim 5: Gergili asma tavan uygulamaları
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yerle� tirilmesine ve gerektiğinde müdahale edilip onarım veya tadilat yapılmasına olanak sağlayan 
� özümlerdir. Yükseltilm �  dö� eme ve asma tavanlar ise, zemin dö� emesi ve tavan kaplamaları arkasında 
bırakılan bo� luklara verilen isimlerdir. Bu bo� luklar tesisat, havalandırma, aydınlatma gibi sistemlerin 
kolaylıkla gizlenebileceği uygulamalardır. Ancak uygun sistem, mekanın kullanım amacına ve elde edilmek 
istenen dekoratif etkiye göre se� ilmelidir. Asma tavan ve yükseltilm �  dö� emelerin uygun standart, strüktür 
ve kaplama malzemesi ile tasarlanması i�  mimar ve mimarların gözetiminde yapılması problemlerin 
ya� anmasını en aza indirgeyecekti .

İkinci kategorideki problemler, � evresel denetim noksanlığından kaynaklanmaktadır. Isıl , akustik ve görsel 
(aydınlatma) konforunun sağlanması i� in , i�  mekanı etkileyen � evresel faktörlerin kontrol edilmesi gerekir.

İ�  mekanda ısıl konforun olu� ması i� in kullanılan iklimlendirme enerjisinin etkin kullanımı, özellikle bina 
kabuğu diye adlandırdığımız � atı duvar ve zemin dö� emesinde olu� an ısı akımının kontrolüyle mümkündür. 
Yalıtılmam �  bina kabuğunda olu� an a� ırı ısı kayıp ve kazan� ları, ihti a�  duyulacak iklimlendirme enerjisi 
miktarını artı acaktı . Ancak ısı yalıtımı uygulamaları, kullanılacak ısı yalıtımı malzemesinin türüne, 
yalıtımın bina kabuğu kesiti i� indeki yerine göre performans ve uygulama detayı farklılıkları gösterir. Isı 
yalıtımı, bina kabuğuna kesintisiz olarak uygulanmadığı durumda, ısı köprüleri olu� makta ve i� levini tam 
olarak ger� ekle� ti ememektedir. Bunun sonucunda, ısı köprüsü olu� an yerlerde, özellikle � atı ve duvarların 
kesi� im yerlerinde yoğu� malardan dolayı küf problemleri olu� ur. Çoğu zaman duvar ve � atı i�  yüzeylerinde 
olu� an küflenmelerin sebebi olarak su tesisatı ka� akları veya yağmur suyunun bina kabuğu kesiti i� ine 
sızması gösterilir. Ancak, bunlar sebeplerden ikisi olmasına kar� ın, genellikle bu sorun bina kabuğu kesitinde
olu� an a� ırı sıcaklık farklarından dolayı su buharının suya dönü� mesinden, bilinen adıyla yoğu� madan 
kaynaklanmaktadır. Bu sorun su veya nem yalıtımı ile değil, ısı yalıtımı ile birlikte nem denetimi yapılarak 
giderilebilir. Söz konusu tüm bu sorunların � özümleri kulaktan dolma bilgilerle değil, bu konularda uzman 
i�  mimar veya mimar denetiminde apılmalıdır.

Çevresel kontrolün yapılması gereken bir diğer alan ise i�  mekanın akustik a� ıdan konforlu kılınmasıdır. 
Tiyatro, konser salonu, sinema gibi mekanlarda iyi i� itilebilmesi ve bunun yanında i�  mekanın dı� tan 
gelebilecek gürültülere kar� ı korunması gerekir. Konutlarda ise genelde sadece gürültü kontrolünün 
yapılması yeterli olmaktadır. Konutlarda, özellikle toplu konut alanları olan apartmanlarda, i�  mekan 
� evreden gelen ve bina i� inde olu� an gürültülerden korunmalıdır. Dı�  mekandan gelen gürültüler genelde 
bina kabuğunun en zayıf olduğu pencere ve kapılardan i�  mekana ula� ır. Önlem olarak � ift kasalı pencere 
ve kapıların kullanılması gerekir. Çoğu zaman bu tür pencereler � ift camlı pencerelerle karı� tırılırla , ancak 
bu pencereler özellikle daha yüksek ısı yalıtım değerlerine sahiptirle . Apartman tipi konutlarda hissedilen 
temel gürültü problemi, daireler arasında duvarlar ve dö� emelerden tit e� im yoluyla iletile ek olu� ur. Üst 
kom� unuzun yürürken olu� turduğu tit e� imleri algılar, mobilyalarının yerini deği� ti diğinden hemen 

Resim 6: Bina kabuğu iç yüzeyine ısı yalıtımı uygulaması Resim 7: Bina kabuğu diş yüzeyine ısı yalıtımı uygulaması
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haberdar olursunuz. İstenmeyen bu durumu ses yalıtım yöntemleriyle ortadan kaldırmanız mümkündür. 
Dö� eme kaplamasını halı ve bunun gibi elastik kaplama malzemeleri ile kaplamanız sorunu az da olsa 
� özebilir, ancak en etkin � özüm yüzer dö� emelerin tasarlanmasıdır. Bu dö� emeler sayesinde daireler 
arasında tit e� imle ge� en gürültü büyük öl� üde engellenebilir. Yüzer dö� emede temel prensip, üzerinde 
yürüdüğünüz dö� eme kaplaması ve strüktürünün, sert körük, ta�  yünü, sert cam yünü, kau� uk gibi 
malzemeler kullanarak, üzerinde olu� an tit e� imleri binanın strüktürüne iletmemesi sağlanmaktadır.

Çevresel kontrol yukarıda anlattığımı basit örnekler haricinde, i�  mekanın aydınlatması, doğal 
aydınlatmanın bir elemanı olan gölgeleme elemanlarının tasarımı, nem kontrolü ve bunun gibi konuların 
tamamını kapsar.

Yukarıda verdiğimiz tüm örneklerde görüleceği gibi, bu tür konuların � özümleri i�  mimar veya mimardan 
beklenmelidir. İ�  mimarlar, halk arasında üzerlerine bi� ilen dekoratör gömleği ile değil yazımızda 
vurgulamaya � alı� tığımız tüm bu onularda ehildir ve sorumludur.

 

 

EK Bölüm III



641

Dedektif Ruhlu Bir İç Mimarın uzey Kıbrıs Maceraları II
Yonca Hürol

(Sayı 16, 21 Kasım 2010)

Bu metin, yine Mekanperest'te 21 Mart 2010 tarihinde yayımlanmı�  olan aynı isimli metnin devamıdır. 
Kısaca hatırl yacak olursak kahramanımız Batı edebiyatın an da hepimizin tanıdığı Sherlock Holmes'dur. 
Ama bizim Sherlock Holmes'umuz bir i�  mimardır ve dünyada depremler nedeni ile pek � ok binanın 
yıkılmasını fena halde kendine dert etmektedir. Özellikle de mevcut binaların tadilatının i�  mimari projeleri 
yapılmadan veya in� aat mühendislerine danı� maksızın yapılması sonucunda ortaya � ıkan deprem tehlikesi 
Holmes'u � ileden � ıkarmaktadır. Haiti depreminden sonra yaptığı ara� tırma sonucunda Kuzey Kıbrıs'ta da 
deprem riski olduğunu ve binaların tadilatlarının yeterince güvenli bir bi� imde yapılmadığını öğrenmi�  ve 
duruma müdahale etmek amacı ile kalkıp eski bir lngiliz sömürgesi olan Kıbrıs'a gelmi� ti . İlk i� i � öförü ile 
birlikte siyah bir Austin Princess araba kiralamak ve dil bilen bir yardımcı bulmak olmu� tur. Bu yardımcı 
Holmes'a aynı Sancho Pansa'nın Don Ki� ot'a davrandığı gibi davrandığı i� in biz de o andan itiba en kendisini 
bu isimle anmaya ba� lamı� tık. Holmes yardımcıları ile birlikte önce kendisine tavsiye edilmi�  olan gen�  i�  
mimar Kaan Bey'in ofisine gitmi� , onun diplomalarını ve projelerini sıkı bir sınavdan ge� irmi� ti . Yo, hayır, bu 
projelerde öyle kesilmi�  kolon ya da kiri�  gibi problemler yoktur. Bu ofi ten ayrıldığında Kaan Bey ve Holmes 
artık dayanı� ma halindedirler ve ikisi de Kuzey Kıbrıs'taki deprem sorununu � özmek amacı ile � abalamaya 
kararlıdırlar. Holmes daha sonra tehlikeli bir tadilat i� i yapılmakta olduğunu öğrendiği Mağusa'daki bir 
binaya gider. Holmes'un pe� ine dü� tüğü ilk sorun olarak isimlendirdiğimiz bu binanın alt katındaki ta� ıyıcı 
olmayan tüm tuğla duvarlar i� � iler tarafından yıkılmaktadır. Tıpkı bir futbol hakemi gibi cebinden bir kırmızı 
kart � ıkarır Holmes ve iş ilerin � alı� masını engeller. Cebinde buna benzer daha ba� ka kırmızı kartlar da vardır 
ve bunların herbirinin üzerinde yapılan i� in neden olacağı deprem problemini örnekleyen birer fotoğraf 
bulunmaktadır. Tabii Holmes ve iki yardımcısı in� aata engel ol-dukları i� in mal sahibinin � ikayeti üzerine 
tutuklanırlar. Kaan Bey'in avukatlarının onları Mağusa nezaretinden kurtarmasının ardından Holmes yine 
o duvarları yıkılmakta olan binaya gider ve kendini binanın bir kolonuna zincirler. Artık eylemdedir. in� aat 
da durmu� tur.

Holmes � ok tanınmı�  bir ki� i olduğundan dünya basını ve pek � ok meraklı insan Kuzey Kıbrıs'a, onu, 
arabasını ve arkada� larını görmek i� in akın akın gelir. i� te hikayemiz de Mağusa simalarında helikopterlerin 
u� makta olduğu, dört bir yana � adırlar kurulan ve kalabalığın da giderek arttığ bu noktada yarım kalmı� tı.
Şimdi oradan itiba en devam edeceğiz.

Sorun 2 ve 3
İn� aatı duran binanın mal sahibi Mehmet Bey akıllı bir adamdır aslında. Hemen bir mühendislik ve mimarlık 
� irketine danı� ır. Hem yapılmakta olan tadilat i� inin neden olacağı deprem problemlerinin neler oldu-ğunu 
öğrenir, hem de dünyaca me� hur bir mimarın tasarladığı aynı problemleri ta� ıyan bir binanın fotoğraflarını
edinir. Bu Le Corbusier'in Villa Savoye'udur ve aslında bu bina deprem bölgesinde olmadığı i� in bu � ekilde 
tasarlanabilmi� ti . Mehmet Bey'in niyeti Holmes'u kameraların önünde kendisinin kaybedeceği bir söz 
düellosuna davet etmek ve ardından herkesin gözü önünde tanınmı�  i�  mimar Kaan Bey'le sorunlu binanın 
yeniden projelendirilmesi i� in anla� maktı . Bu � ekilde ilgi � ekecek ve binada yer alan daireleri � abucak 
ve yüksek fi ata satma hedefine ula� acaktı . Mehmet Bey arasına karı� tığı kalabalığın i� inden � evredeki 
televizyon kameralarının iyice yoğunla� tığı bir anda � ıkar ve kendisine ait binanın bir kolonuna zincirli olan 
Holmes'a seslenir.
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- Sayın Holmes, � ok ba� arılı bir dedektif olarak size � ok saygı duyarım ama i�  i�  mimarlık olunca üzgünüm 
ama be�  para etmezsiniz. Bakın dünyaca me� hur bir mimarın tasarladığı bu binada da aynı benim binamda 
olan özellikler var. Hem kolonlar ince olmasına rağmen alt kat duvarları yok, hem de kolondan kolona 
uzanan � erit pencereler var. Mehmet Bey bir yandan da elinde tuttuğu Villa Savoye posterini Holmes'a 
yakın duvarlardan birine herkesin görebileceği bir � ekilde yapı� tırma taydı. -Al i� te bak, aynı ince kolonlar, 
üst ka� a da aynı pencereler. Tıpkı benim binamdaki gibi. .. Buyur! 

Holmes Mehmet Bey'e deprem bölgelerinde böyle dergilerde gördüğümüz � eyleri aynen yapamayacağımızı 
kibarca izah eder. Bazı önlemler alınması gerektiğini söyler. Mehmet Bey de tıpkı önceden planladığı gibi 
kendisine Kıbrıslı bir i�  mimar önermesini ister Holmes'dan. Kaan Bey ve in� aat mühendisi arkada� ı zaten 
oradadırlar ve hemen gelirler. Kameraların önünde proje pa� aları a� ılır ve dünyada ilk kez a� ık havada 
kuruluvermi�  olan bu seyyar i�  mimarlık proje atölyesinden tüm dünyaya canlı yayın yapılmaya ba� lanır. 
Holmes, malsahibi, i�  mimar ve in� aat mühendisi yapılacak tadilatın ne olması gerektiğine tüm faktörleri 
gözönüne alarak birlikte karar verirler. Bu i�  bir saat kadar sürer ve Kaan Bey ile in� aat mühendisi arkada� ı 
gerekli � izimleri yapmak üzere ayrılırlar. Holmes ve arkada� ları da Austin Princess'e binip kalmakta oldukları 
Salamis Bay Hotel'ine giderler. Onlar aynlır aynlmaz anında malsahibinin ba� ına bir kalabalık toplanır ve 
projesi Kaan Bey tarafından enilenecek olan binadaki tüm daireler alelacele kapı�  kapı�  satılı . 

Ne olup bittiğin herkes televizyonlardan izlemi� , bazı uyanıklar da bundan gerekli dersleri almı� tı . Bu 
andan itiba en Holmes'un � evresinde ondan � ıkar elde etmeye � alı� an bir uyanıklar ordusu olacaktı .

Sorun 4
Salamis Bay Hotel, � e� itli televizyon kanallarının kameramanları, gazete muhabirleri ve uyanıklarla 
dolmu� tur. Holmes ve arkada� larına bir an bile nefes aldırmazlar. Bu nedenle Holmes Kaan Bey'i arar ve 
onları gizlice otelden ka� ırmasını ister. Zaten onu Kıbns'tan götürecek olan u� ak da aynı günün ak� amı 
kalkacaktı . Otelden ka� ı�  i� i kılık deği� ti erek yapılır. Holmes'u alı� tığı kareli ye� il takım elbise ve kaske� en 
ayırmak olduk� a zor olur ama bir süre direndikten sonra en yakın zamanda deği� tirmek üzere kot pantolon 
ve kazak giymeye razı olur. 

Kaan Bey, mühendis arkada� ı, Holmes, � öförü ve Pansa hepbirlikte Austin Princess'e binip DAÜ'ye yönelirler. 
Holmes adadan ayrılmadan önce buradaki okullarda eğitim gören i�  mimarlık öğrencilerine ait birka�  proje 
� alı� ması görmek istemi� ti . DAÜ, Mimarlık Fakültesi dersliklerine gelirler ve eski yani alı� tığımız kıyafetlerine 
dönmü�  bir bi� imde proje jürisi yapılan bir mimarlık stüdyosuna girerler. O anda değerlendirilmek üzere 

Le Corbusier’in Villa Savoye Kimli binası, www.biufflon.edu/..Vsavoye/corbuindex.html (13.7.2010) 
Bu bina deprem bölgesinde olsa idi, İnce fcolontan ve alt katta duvarfann olmayıp üst katta 

otmas« nedeni He “yumuşak kat sorunu" olduğunu söyleyecektik. Aynı şekilde üst katta kolondan 
kolona giden şerit psocereler olduğu İçki de “kısa kolon sorunu" olduğunu söyleyecektik.
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panolara asılmı�  olan proje bir apartmanın alt katının araba galerisine dönü� türüldüğü bir i�  mimarlık 
projesidir. Proje sahibi gen�  bayan televizyonlarda da izlediği Sherlock Holmes'u kar� ısında görünce hem 
heyecanlanır hem de o andan itiba en sadece deprem konusuna yoğunla� ılacağı i� in endi� e duyar. Öyle ya 
da böyle bir sınavdan ge� eceğini bilseydi daha tedbirli olurdu. 

Holmes, Kaan Bey ve mühendis arkada� ı diğer jüri üyelerinin daveti üzerine jüriye katılırla . Herkes sözünü 
söyleyip tüm değerlendirmeler tamamlandığında Holmes ayağa kalkar ve gen�  bayana değremle ilgili bir 
soru yönelti . - Mevcut binanın yol cephesi tarafındaki tüm tuğla duvarları kaldırmı� sınız. Orası dev bir vitrin 
haline gelmi� . Arka tarafa ise tersine pek � ok duvar eklemi� siniz. Orada servis fonksiyonları olduğu i� in 
olmalı. Mevcut merdiven de kaldırılmı�  ve yerine � ok hafif bir ba� ka merdiven eklenmi� . Sonu� ta binanın 
bir tarafı ağırla� mı�  bir tarafı ise hafifle � . Bu binanın depremde kendi etrafında dönüp yıkılmaması i� in 
olsa olsa binadaki tüm bölücü duvarların hafif bir malzemeden in� aa edilmesi bir � özüm olarak önerilebilir. 
Alt kat ve üst katlar dahil. .. Bu arada cebinden me� hur kırmızı kartlarından birini � ıkarır ve öğrenciye 
üstündeki fotoğrafı österir.

- Yoksa senin tasarladığın bina da aynı bu resimdeki bina gibi zarar görür.

Aynı anda Holmes'un DAÜ Mimarlık Fakü� esi'nde olduğunu duyan basın mensuplan ve kameramanlar 
derslik ve stüdyoların olduğu renkli binadan i� eri girmi� ti . Dersler durmu�  tüm öğrenciler ve öğretim
elemanları binanın ortasındaki galerinin etrafına toplanıp olan biteni görmeye � alı� maktadırlar. Basın 
mensupları Holmes ve arkada� larını bir mimarlık stüdyosunda bulurlar. Holmes bu kez de tüm mimarlık 
öğrencilerini etrafına toplamı�  konu� maktadır. Ya perde duvarı yapacaksınız, ya da kolonlar en az kiri� ler 
kadar kalın olacak ... Ama artık ayrılık vakti gelmi� ti . Öğrencisi ve öğretim elemanları ile tüm fakülte ve 
basın mensupları Holmes ile vedala� mak, ona te� ekkür etmek ve Austin Princess'e binip gidi� ini görmek 
i� in Mimarlık Fakültesi'nin park yerine inmi� lerdir. Tüm dünya gazetelerinde � ıkacak bir toplu fotoğraf 
� ektirilm � ti . Ardından da Holmes bir ba� ka deprem diyarına doğru yola � ıkmı� tı . 

Ertesi gün gazeteler ve tüm televizyonlar Sherlock Holmes'un lstanbul'da olduğu haberini vereceklerdir. 
özellikle nispeten yoksul olan semtlerdeki apartmen bloklarına göz dikmi� tir bu kez Holmes. Holmes'a ve 
Kaan Bey'e mücadelelerinde ba� arılar diliyoruz.
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Mekanda Tasarımcının Rölü
Nazife Özay

(Sayi 16, 21 Kasım 2010)

...Bir şehri şehir yapan nedir? Şehrin bize sunduktan mı? Tasanmcılan ile özdeşleşen sembol olmuş yapılan mı? 
Nelerdir bizi şehirle bütünleştiren?..

Hepimizin sevdiği � ehirler vardır. Kimini televizyon ya da dergi, gazete veya interne� en biliriz. Bize � ok uzaktı  
ama bir gün gidip görmeyi hayal ederiz. Oradaki canlılığa, binalarına ya da doğasına, ya� am tarzına hayran 
kalırız. Kiminde de ya� amı� ızdır, dönemlik yada bir Ömür boyu. Kimi zaman isteyerek, kimi zaman da � artlar 
öyle gerektirm � ti . Bazen bir ömür ge� iririz blr� eyierfn farkında bile olmadan, hayal ko� u� turmasının İ� inde. 
Hergün önünden ge� tiğimiz ağacın büyüdüğünün ya da � i� ek a� tığının farkına varamayız ama arabada giderken 
yoldaki kocaman bir � ukur sarsar bizi, isyan ederiz. Peki bir � ehri � ehir yapan nedir? Şehrin bize sundukları mı? 
Tasarımcıları ile özde� le� en sembol olmu�  yapıları mı? Nelerdir bizi � ehirle bütünle� ti en? Nasıl sahipleniriz 
ya� adığımız mekanları?

Hi�  ku� kusuz bizim beklentilerimiz ve � ehrin bize sundukları ile alakalıdır onu sevmemiz. Ama, o � ehirde 
ge� irdiğimiz zaman i� inde birikti diğimiz anılardır, onu sahiplenmemizi sağlayan. Tabii ki bir � ehri � ehir yapan 
ta� ıdığı ayrıntıla dır. Şehre ait bu detaylar � evresel faktörlerin yanı sıra kullanıcıları ve tasarımcıları ile alakalıdır. 
Fakat kensel mekana yön veren unsurlar sadece bunlarla sınırlı değildir. İn� aat sektörü, yani gayrımenkule yön 
veren � irketler ve devlet politi aları da bu süre� te önemli roller oynamaktadır.

Şehir öl� eğinden ba� layıp, binaya ondan da i�  mekana ve burada kullanılan ürün/objelere kadar tasarım geni�  
bir yelpazeye yayılır. Cadde, sokak ve meydanlarda kullanılan kent mobilyaları; otobüs durağı, sokak lambası 
ve üzerine oturduğumuz banktan tutun da yemek yediğimiz restorandaki aydınlatma elemanı veya tuzluğa, 
sandalyeye kadar tasarım, o � ehrin kimliğini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Şehrin kullanıcılarına 
uygun bir � ekilde tasarlanmı�  olması i� in sadece iyi tasarlanmı�  objelere sahip olmak yetmez. Onların mekan ve 
birbirleriyle bütünlük sağlayacak � ekilde kullanılması belki de en önemli tasarım ilkelerindendir.

Dü� ünün ki bir kafedesiniz, tekil olarak ele aldığınızda tasarım olarak sizi etkileyen bir sandalye, eğer kullanım 
olarak bu aktivl e i� in uygun değilse sizi rahatsız edecekti . Yine bu sandalye � ok rahat, bir ba� ka deği� le ergonomik 
ve kullanımı destekleyen doğru bir se� im bile olsa eğer mekan ve mekanda bulunan diğer objelerle estetik olarak 
bütünlük sağlamıyorsa, bu da ba� ansız Örnekler arasındaki yerini alacaktı . 

Oysa, aklımızda kalıp yer eden ve bizi etkileyen mekanlar, tümüyle uyum i� inde, kimlik sahibi olanlardır.

Mekanı mekan yapan anlam kazandıran onun atmosferi, kullanıcılanna kattığ soluktur. Ve tabii ki o atmosferi kazadıran,

Barcelona Sahil � eridi farklı aktivi eleri banndıran 
tasanmı ile  canlılığını koruyor

Park Guell'deki sokak müzisyenleri
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tasarımcının mekanı � evresel faktörler ve kullanıcıları ile birlikte, bir bütün olarak ele atamasıyla mümkün 
olmaktadır. Onların birlikte olu� turduğu bir ahenk varsa, bu caddelere ve � ehre ta� ınır. Bir � ehir sadece 
yollan, sokakları, binaları ie bilinmez, mekanlarıyla bilinir.

Bir meydanı � oğu zaman orada vakit ge� irdiğimiz, � ehirle bütünle� en kafeleri ile birlikte anımsarız. Kendi 
i� lerinde yarattığ bütünlük ve harmoniyi kullanıcılarına yansıtan bu mekanlar, olu� turdukları co� kuyu 
dı� arıya, � ehrin sokaklarına, caddelerine ve de meydanlarına yansıtmayı da ba� arırlar. Sokakları, caddeleri 
ve meydanları ile bütünle� meyi ba� aran bu mekanlar, � ehri ya� atan en temel öğelerin ba� ında gelmekledir. 
İ�  mekanda ba� layan kalite, binalara, binalardan da � ehre yayılır. Çevremizde bir� ok olumsuz örnek � ehri 
negatif yönde etkilemektedir. Her � eyden biraz fikrinin güdüldüğü ve sonunda eklektik (se� meci) bir 
yakla� ımla � ehirde � oğu zaman görüntü kirliliğine neden olan örneklere fazlası ile rastlanmaktadır.

Eskiden daha � ok ya� anan coğrafya ve kültürel değerlerin � ekillendirdiği mekanlarımız, zamanla tasarımda 
akımların (tarz/stil) etkisi ile yorumlanmı� tı . Her ge� en gün geli� en teknolojiler, yeni malzeme ve teknikler, 
sosyo-ekonomlk ve kültürel ya� am, gi�� � e akımların hakimiyetini daha kısa sü eli hale getirm � ti .

Zaman i� inde, bir akımı diğeri kovalar durumuna gelince, bunlar daha � ok kısa süreli trendler (eğilim) halini 
almı� tı . Tüketim toplumu halini atadığımız günümüzde ise her atan da olduğu gibi tasarımda da modanın 
etkisi yadsınamayacak kadar fazladır.

Çevremizde belli eğilim veya modaların etkisi altında kalan bir� ok i�  mekana rastlamaktayız. Bunların kimi 
kısmen daha ba� arılı, kimi de herhangi bir uzman görü� ü veya duyarlıktan uzak, bazı moda renklerin yada 
ürünlerin alakasız bir � ekilde bir araya gelmesinden dolayı hem kullanım hem de görsel olarak bir kaos 
yaratmaktadır. Tabii ki mekanlarda ba� layan bu sorunun dı� arılara doğru ta� ınması ile � ehirde bir kimlik 
sorunu ya� anmaktadır.

Bir � ehri sevmek demek onu sahiplenmekti . Sahiplenmek İse emek vermeyi, sevdiği mekanlar İ� in 
� abalamayt getiri .

Her alanda onu korumayı, ya� atmayı gerektiri . Bizim � ehirlerimiz, gerek zengin tarihi ve kültürel mirası, 
gerekse doğal güzellikleri ve kullanıcıları ile bunu fazlasıyla hak etmektedir. Kentin � ekilenmesinde 
rol oynayan kural ve yasal düzenlemelere uymak tabii ki � ok önemlidir. Fakat, hepsinin kökeni o � ehrin 
kullanıcılarına ve de tasarımcılara dayanmaktadır. Kentler ve mekanları ile ilgili devlet politi alarının 
� ekillendirilmesinden tutun da, caddelere yerle� tirilen � öp kovalarına, kalelerdeki tabaklar ve masa 
örtülerine kadar hepsi bir tasarımın ürünüdür.

Şehrini seven insanların duyarlılığı ve bu tasarımcıların mesleki bilgi ve becerileri kullanılarak kimlik sahibi, 
toplumsal düzen ve mekansal ihti a� ların kar� ılanacağı kentler ve ya� ama mekanları yaratıla aktı .

chicago  Meydan'da tasarımın yarattı Kü� ük dokunu� lann sokağ yansıması
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Belediye Politi alarında Tasarım Faktörünün Oynadıgı Rol
Ka� an Güner

(Sayı 16, 21 Kasım 2010)

Endüstri ürünleri tasarımı, mimartık  � evre tasarımı, peyzaj gibi bir dizi alt ba� lık altında ele alabileceğimiz tasarım 
faktörü, günlük hayat kalitemiz ile birebir özde� lik gösterir. Bir � ehrin, kasabanın, köyün kullanıcıları dü� ünülerek 
tasarlanmı� , konutları, sokakları, meydanları, parkları, � ocuk alanları, sokak lambaları, oturma bankları, rekreasyon 
alanları; bu ya� am alanlarındaki insanların mutluluğu, akıl sağlığı ve ekonomisi üzerinde doğrudan bir rol oynar. 
Doğru ve � ağda�  normlarda tasarlanmı�  kent alanlarında ya� ayan insanların mutluluk ve refah yüzdeleri ile 
özensiz. kendi ba� ına bırakılmı�  kentsel ya da kırsal alanlarda ya� ayan insanlar arasındaki fark; bize belediyelerin 
hayatımı daki rolü hakkında önemli bir alanı a� ar.

Endüstn Ürünleri Tasarımı, günlük hayat kalitemizi arttır yı ve kolayla� tırm yı bir meslek düsturu olarak 
uygularken; belediyeler bu hayat kalitesinin planlama ve uygulama organları olarak i� lev görürler. Bu cümleyi 
tersten okursak; belediyeler bazında planlamaya girmemi�  tasarım faaliyetinin hi� bir anlamı yoktur. Endüstri 
ürünleri Tasarımı, mimaılık, � evre tasarımı pratikleri günün sonunda merkezi bir planlama ve koordinasyon ihti acı 
ile kar� ı kar� ıya gelirler. Bu planlama ilk olarak; hükomet bazında ulusal bir planda ele alınır; devlet planlamasının 
günlük hayata girme� i ise belediyeler aracılığı ile ger� ekle� ir. Belediye hizmetleri arasında yer alan, altyapı 
hizmetleri, fen i� leri, parklar ve bah� eler, elektrik ve su dağıtımı  kanalizasyon, temizlik i� leri, trafik kontrolü, toplu 
ula� ım hizmetlerini kentsel planda görselle� ti en. kentsel kimliğe büründüren ise tasarım faktörüdür. Sözünü 
ettiğimiz bir entin imliğinin planlanması ve uygulanmasıdır.

Belediyeler ve Tasarım
Endüstri Ürünleri Tasarımı ve � ağda�  mimartığın ilk olarak � ekillendiği Almanya'daki Bauhaus Okulu 1920'1erde 
kurulurken, Bauhaus'un Alman Belediyeleri ile olan sıkı i�  birtiği ve ortak projeleri; bize tarihsel olarak da tasarım 
ve belediyeler arasındaki organik ili� kinin temellerini verir. Bauhaus Okulu, tasarım ilkelerini eğitimd  uygulamaya 
ba� larken; bu ilkeler ilk olarak Frankfurt toplu konutlarında; mu� ak tasarımına kadar uygulanmı� , Bertin'd  
� ağda�  tasarımın ilk uygulamaları yenilgiye uğrayan Alman iş i Devrimi'nin kanı ve ate� i i� inde uygulanmı� tı . 
20'nci yüzyılın son � eyreğinden ba� layarak ise belediyeler global öl� ekte tarihsel bir sı� ramayla özgün, özerk, 
gü� lü kimliklere ve ekonomilet'e sahip olmaya ba� lamı� lardır.

Bugün New York, Paris, Londra, Roma, Moskova gibi metropol belediyelerin ba� kanlarının herbiri devlet ba� kanları 
ile kıyaslanabilecek gü�  ve prestije sahiptirle . Batı metropollerinde ya� ayan insanlar hükümetlerlnden daha ziyade 
belediyelerine daha yakındır. Yine bu metropoller ve Batı ba� kentlerinin kentsel kimlikleri dikkatlice incelenirse; 
her bir kentin sembollerinin endüstri ürünleri tasarımcılarının elinden � ıktığını da görebiliriz. Paris'in otobüs 
durakları, Londra'nı n ve New York'un taksileri, Amsterdam'ın bisikletleri, Venedik'in gondollarının yanına eklenen 
� aoda�  deniz taksileri, Brüksel'in kü� ük meydanlarındaki banklar ve heykelleri gibi uzatılabilece  bir listedir bu. 
Saydığımız tüm belediyelerin; en aktif � alı� an birimleri ise "Design Office"leridir Bu tasarım ofisl rinde; kentsel 
planlama ve hizmetler kapsamında; kente yerte� tlrilecek olan tabelalar, a� � ler gibi grafik tasarımdan ba� layarak, 
sokakların kentsel düzenlemesi, kent mobilya tasarımları, � ocuk parkları tek tek ele alınmakta ve geli� tirilme te 
ya da sipari�  verilen firmalar önlendirilmektedir.

Üniversiteler, Belediyeler ve Tasarım
Konumuz bağlamında üniversitelerin ta¬sanm ve mimarlık bölümleri ile beledi¬yeler arasındaki ili� ki de 
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bir diğer önemli alanı olu� turmaktadır. Sözünü ettiğimi bu metropollerde yer alan üniversitelerin tasarım 
bölümleri ilk önce kendi beledi¬yelerine � alı� maktadırlar. Belediyelerin tasarım bölümlerindeki uzmanlar, 
okul sergilerini � ok yakından takip etmekte ve tasarım sipari� lerini de öncelikli ola¬rak belediye sınırlan 
i� indeki okullarına vermektedirler. Üniversitelerin yer aldı¬kaları kentlere tasarım, sanat ve kültürel olarak 
katkıları özel olarak gözetilme te ve te� vik edilmektedir. Türkiye gibi mer¬kezi planlamanın zayıf olduğu 
ülkelerde ise üniversiteler � oğu kez ideallst, öncü ve kalkınmacı roller oynayabilmektedir¬ler. Bunun en 
� ağda�  örneklerinden birisise Eski� ehir'dir. 80'1i yılların ortala¬rına kadar Orta Anadolu'nun özensiz, kü� ük 
bir kasabası görünümde olan Es-ki� ehir; burada kurulan Anadolu Üniver¬sitesi'nin Mimarlık ve Enqüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile geli� ti diği ortak projelerte bugün nice Avrupa � eMne ta�  � atlatacak bir 
görünüme ve yerel bir ekonomiye sahip olmu� tur.

YEREL Ekonomide Tasarım ve Belediyenin Rolü 
Eski� ehir örneği; Endüstri Ürünleri Ta¬sarımı kapsamında bir diğer önemli rolü de oynayarak; yok olmaya 
yüz tutmu�  el sanatlarını � ağda�  bir formasyonda yeniden planlayarak üretime sokmu� tur. Eskl� ehir'de 
bunun en güzel örneği fay¬ton üretimidi . Eskiden Türkiye'nin önemli bir fayton üretim merkezi olan 
Eski� ehir' deki son fayton ustaları Ana¬dolu Üniversitesi ve belediye i�  birtiği ile biraraya getirildi. Belediye 
dünyanın heryerinden fayton modellerini geti di. Ustaiara � alı� ma mekanı yaratıldı. Ku¬rulan uluslararası 
ili� kiler sonucunda; bugün Eski� ehir ba� ta lngiıtere, Ho¬landa, New York olmak üzere dünyanın her yerine 
fayton üreten ve satan bir ko¬numa yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Kentleri ve Köyleri
Konumuz kapsamında Kuzey Kıbrıs'a baktığımı da potansiyel olarak iki önemli olgudan ve büyük bir 
� eli� kiden söz edebileceğimizi sanıyorum. Birincisi; KKTC'de kaliteli ve uluslararası seviyede tasarım ve 
mimarlık eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin uluslararası tasarım yarı� malarında aldıkları ödüller 
bu olgunun altını � izmektedir. Öğretim görevlisi ve öğrenci potansiyeli olarak tasarım planlaması ve 
uygulamasında bir alt yapıya sahipti . ikincisi; Kıbrıs Türk'ü, ba� ta Londra olmak üzere, dünya ba� kentleri 
ile temasta olan Batılı bir kültürel vizyon kimliği ile ku� anmı� tı . Güney Kıbns'taki kentsel kalkınmayı izleme 
� ansına sahipti,dola yıla; kent hizmetleri ve kentsel bır düzenleme anlamında belediyelerinden � ağda�  
istemlerde buluna bilecek bir vizyona sahip olduğu  öngörülebilir. Bu noktaqa provokatıf bir soru sorabilir 
miyiz? Neden Lokmacı'nın Türk tarafı Mahrnutpa� a'nın 70'1i,yılları ve Rom tarafı bağdat Caddesi'nin 2000'1i 
yılıarıniın görüntüsü altındadır? Neden; kendi kaderine terk edilmi�  Mağusa görüntüsünden arabayla 40 
dakika sonra � ağda�  bir kent planlaması ile Larnaka kar� ımıza Çıkmaktadır? Bu soruya verilecek ilk yanıtı
tahmih edebiliyorum. Rum tarafı AB i� inde gü� lü bir ekonomik lokomoti e sahipken; Türk tarafı ambargolar 
altında ekonomisi dibe vurmu�  bir vaziyetedir. Doğru. Fakat bir noktaya kadar. Ekomomiyi Çoğu zaman 
bypass eden kültürl bir direnmi�  noktası daima mevcuttur e bu mevcudiyet ekonomi kadar reeldir.

Kültür Ekonomi Kadar Reeldir
ôrnek olarak; bir ba� ka ada olarak Kuba'yı alalım. Küba hala süren ABD ambargosunu ekônomisi ile değil; 
kültürel kimliği ve eğitimli insan nüfusu ile deldi. 1998 Avrupa Birliği raporlarında Küba ile ilgili olarak; 
Avrupa kültürünün geli� imi ve zenginliği i� in Küba'nın entellektüel birikimine ihti acımız var' satırları yer 
alıyordu. Küba ekonomik ambargosunun en kötü yıllarında, � ocukları iÇin dünyanın en güzel parklarını ve 
� ocuk kitaplarını yapmaktan vazge� medi. Bale ve müzik okullarını � alı� tırm ya ve tüm Latin Ameıika'ya 
doktor ye� � tirm ye ve sağlık hizmetlerini parasız vermeye devam etti Bu süre�  i� erisinde Havana 
Belediyesi; kentsel planlamasını Havana'yı � evreleyen organik � ehir tarlaları periferisinde tanımladı. 
Kimliğini böyle olu� turdu. Küba örneği; temsil ettiğ kültürel kimlik etrafında tüm � ehirler i� in aslında bir 
modeldir. istediğiniz � ehri ve belediyeyi ele alın; görüntüdeki tek kimlik � ehrin kültürel kimliğidir. Ekonomi 
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bu kültürel kimliğin üzerine in� a edilen bir katmandır. Bu kültür kendisini tek bir kelimeyle 'Özen" ile özetler. 
Bu özeti planlayacak olan belediyenin kendisidir. Bu yüzden belediyelerden öncelikle taleptebınınrnası 
gereken halkın kendisidir. Bu talep öncelikle sokağı sahiplenmeli ve Kuzey Kıbrıs'ın güzelim sahilleri ve tarihi 
eserlerinin etrafı ba� ta olmak. üzere her bir kö� esinin neden � öplüğe döndüğünü ve neden bu kadar rahat 
sağa sola � öp atıldığını sorguladıktan sonra belediyelerini "Ben � ağda�  bir ken� e ya� amayı hak ediyorum" 
diyerek göreve � ağırmalıdır.
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Yaratıcıl � ın Sınırlarının Yok Oldu� u Bir Alan: Vitrin Tasarımı
Nil Pa� ao� ulları � ahin

 (Sayı 18, 26 Aralık 2010)

İ� mimarlık mesleği yakın ge� mi� i ile tasarım dünyasında her ge� en gün önemli bir yer ve saygınlık 
kazanmaktadır. Bundan 10-15 yıl öncesine kadar “...mimarlığın i� i dı� ımı olurmu� ???” gibi söylemler 
gündeme gelirken, günümüzde � ok geni�  bir uygulama alanına sahip olarak yerini iyice sağlamla� tırm yı 
ba� armı� tı . Uygulama alanı sadece konut i� mekanlarının tasarlanması ile sınırlı kalmayıp, bir� ok deği� ik 
kullanımla birlikte fuar stantlarının tasarımı, karavan, yat-tekne, tren gibi mobil mekanların tasarımı, vitrin 
tasarımı ve benzeri gibi geni�  bir uygulama yelpazesine sahipti . Vitrin tasarımı bahsi ge� en uygulama 
alanları arasında � arpıcı ve bir o kadar da etkili örneklerin hayat bulduğu alanlardan birisidir.

Vitrin tasarımı neden önemlidir?
Vitrin alıcı ve ürün arasında ilk görsel temasın kurulduğu yer olarak mağaza tasarımlarında önemli bir yere 
sahipti . Vitrin aslında sa� � ın ilk adımının yapıldığı noktadır. Vitrinler ürünün sa� � ının üzerinde fi atı ve kalitesi 
gibi belirleyici bir etkiye sahipti . Ürün ve ürünün satıldığı mekan ile ilgili ilk izlenimler vitrin ile olu� maktadır. 
Doğru vitrin düzenlemesinin ve ürünün doğru bir � ekilde sergilenmesinin, satın alınması yönünde bir güdülenme 
olu� turduğu konusunda � e� itli söylemler bulunmaktadır. Rekabet ortamı ürünün sergilenme bi� iminin önemini 
artırma tadır. Aynı ürün grubunun sa� � ının yapıldığı diğer yerlerden farklı bir konsept belirlemek, yani ayni ürünü 
farklı sergileyebilmek, yaratıcı ık gerektirme tedir. Bu da tasarımın önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Vitrinlerde özel tasarım ihti acı nasıl ortaya çıktı
Özellikle giyim mağazalarında vitrin tasarımı ile ilgili özel � alı� malar yapılması, vitrin tasarımı alanında � e� itli 
trendlerin ortaya � ıkı�  noktasını olu� turmu� tur. Moda gibi evrensel ge� erliliği bulunan bir kavrama sahip 
olan sektördeki vitrin tasarımları, özellikle uluslararası zincir mağazaların birbiri ile rekabeti sırasında önem 
kazanmaya ba� lamı� tı . Özellikle dünyaca bilinen markaların zincir mağazalarında tek tip vitrin asarımları

Resim 1: Burberry Mitsukoshi Mağazası Ginza Tokyo    Resim 2: Bergdorf Goodman 
mağazasıiçin- post-it window-temalı 

vitrini

 

 

EK Bölüm III



650

dikkat � ekmekte ve iddialı tasarımlar dünya genelinde gü� lü bir rekabet i� erisinde olmalarıyla bizlere 
görsel bir � ölen sunmaktadır.

Rekabet, her vitrin i� in yılda 2 ile 10 arasında farklı düzenlemenin yapılması ile daha da dikkat � ekici bir hale 
gelmektedir. Bu da i� mimarlık alanında vitrin tasarımı konusunun tasarımcılar i� in neden ka� ırılamayacak 
bir deneyim olduğunu daha da iyi anlatı or sanırım. Diğer uygulama alanlarında daha büyük mekanlarda 
� ok daha zahmetli uygulamalar deneyimlenirken, daha uzun süreler i� in daha kalıcı tasarımlar hayata 
ge� irilmektedir. Fakat vitrin tasarımı konusunda, deği� en, yenilenen ve sürekli bir rekabet i� erisinde olan 
ürünün yarı� ı kaybetmemesi i� in alıcıya farklı bir bakı�  a� ısı ile sunulabilmesi önemli bir hale gelmektedir. 
Burada tasarımcının rolü � ok önem kazanırken, kısa zaman aralıkları ile rekabet ortamında iddialı bir tasarım 
ortaya koyabilmek ve ürünü farklı bakı�  a� ıları ile alıcıya sunabilmek, cesaretli ve kendinden emin bir tasarım 
gerektirme tedir. Bu alanda tasarımcı kısa zaman aralıkları ile, diğer tasarımcıların mekanlarına ve ha� a bir 
önceki kendi tasarımına bile meydan okuyacak yeni bir tasarım ortaya koyma zorunluluğu ta� ımaktadır. Böyle 
bir uygulama fı satı tasarımcının sürekli olarak kendini yenilemesini ve geli� tirmesini teti lerken, tasarım ve 
tasarlama heyecanı sürekli olarak en üst noktada kalmaktadır.

Tasarımda nelere dikkat etmeli?
Vitrin tasarımında, hedef mü� teri kitlesi dikkat edilmesi ve kesinlikle dü� ünülmesi gereken etkenlerden 
birisidir. Mü� terinin profili; cinsiyeti  ya� ı, gelir düzeyi tasarımı etkileyen sosyo-demografik özellikler 
olarak öne � ıkmaktadır. Fiziksel özellikler dikkate alındığı zaman ise, tasarımda sadelik ön planda olmalıdır. 
Vitrinin amacının i� eride sa� � ı yapılan ürünler ile ilgili bilgi vermek ve ilgiyi ürün üzerinde toplamak olduğu 
unutulmamalıdır. A� ırı kalabalık ve karı� ık tasarlanmı�  vitrinler yorucu olmakta ve algıyı azaltmaktadır. 

Resim3: Bergdorf Goodman mağazasının iddialı vitrini

Resim 4: Fendi vitrin tasarımı
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Ayrıca tasarımın ön plana � ıkması  ve ürünün ikinci planda kalması vitrin tasarımlarında ortaya � ıkan 
sorunlardan ve dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisidir. Doğru vitrin tasarımı ürünü ön plana � ıkaran 
tasarımdır. İlgi � ekici bir vitrin yaratmaya � alı� ırken, ürünün önemini azaltacak bir tasarım ortaya � ıkarmaktan 
ka� ınılmalıdır. Vitrinin mağazanın imajı olduğu unutulmamalıdır.

Örneğin, YKM Mağazaları Görsel Bölüm Müdürü bir röportajında konu ile ilgili � öyle bir tanımlama yapmı� : 
“...vitrinler mağazanın veya firmanın genel imajına uygun olarak tasarlanmalıdır. Vitrin tasarımında yaratıcılığ  
ve sezon trendlerini harmanlamazsanız yarattığını sadece hayalinizdeki güzel bir resim olarak kalmaya 
mahkumdur. Oysa vitrinlerin � ekiciliklerinde sa� � ı tetiklemesi unsuru son derece önemlidir”. Yaratıcılı  
sınırları olmayan bir kavramdır. Kimi zaman vitrin tasarımlarında dikkat edilmesi gerekli unsurlar gözardı 
edilebilmektedir.

Tasarım, ürünü ortaya � ıkarmak amacını unutarak, mü� terinin ilgisini � ekmek ve merak uyandırmak adına 
doğru bilinen kurallara meydan okuyabilmektedir. Dünyadan örneklerle vitrin tasarımları..... Bergdorf 
Goodman, Harvey Nichols, Saks Fifth Avenue ve Selfridges tasarımdaki zenginlikleri ile vitrin tasarımı 
denildiğinde akla gelen ve yaratıcılığın sınırlarının yok olabildiği tasarımları ile akıllara kazınan dünyaca bilinen 
markalardır... 

Zoe Bradley, son dönemde vitrin tasarımı alanındaki farklı uygulamaları ile adından söz ettir yi ba� armı�  
tasarımcılardan birisidir. Özellikle, tasarımlarında “kağıt � ekillendirme” yöntemini kullanarak ilgin�  olduğu 
gibi bir o kadar da yaratıcı vitrin tasarımlarına imza atmaktadır. Kağıdı bir sanat� ı titizliğ ile farklı bi� imlerde 
yoğurarak kendine ait bir kimlik geli� tirm � ti . Farklı markalar i� in kağıt kullanarak hayat verdiği iddialı 
tasarımlar olduk� a ilgi � ekicidir. Örneğin, Smythson, Donna Karan, Pringle-İsko� ya, Harvey Nichols, Harrods ve 
Selfrideges i� in farklı olduğu kadar iddialı ve kimlikli tasarımlar yaparak iddiasını ortaya koymaktadır. Örneğin 
“Smythson” mağazasının vitrininde � antalar kağı� an yapılmı�  farklı boyu� aki ve pastel tonlardaki � i� ekler 
arasında sergilenmektedir; Donna Karan’ın vitrininde ger� ekle� ti diği entalasyon arka plandaki kağı� an 
yapılmı�  devasa süsleme ile farkını ortaya koymaktadır; Pringle of Scotland mağazasında kağı� an yapılmı�  
güller vitrin tasarımında arka planı olu� turmaktadır; Selfridges mağazasının vitrininde ise esprili bir yakla� ım 
söz konusudur. Burada, kağı� an tasarlanan iddialı bi� im bir eteği olu� turmakta ve yine esprili bir � ekilde 
yer� ekimine meydan okurcasına konumlandırılarak olduk� a dikkat � eken bir düzenleme ortaya konmaktadır. 
Harvey Nichols vitrin tasarımı denildiği zaman ilk akla gelen mağazaların ba� ında yer almaktadır. 

Vitrin tasarımlarında ilgi � ekici uygulamaları ile öne � ıkmaktadır. Örneğin, Londra Moda Ha� ası döneminde iki 
Royal College ofArt öğrencisinin hayat verdiği heykelsi enstalasyonlar olduk� a dikkat � ekicidir. Burada “futurist 
� i� ekler” teması ile Tayvanlı Hsiao-Chi Tsai ve Japon Kimiya Yoshikawa isimli tasarımcılar yedi vitrin tasarımı 
ger� ekle� tirm � ti . Tasarımlarında ucuz malzemeler kullanmalarına rağmen olduk� a yenilik� i tasarımlara 
hayat vermi� lerdir. Vitrin tasarımında renk, doku, ı� ık, malzeme, geometri farklılıkları ile birbirinden ilgin�  
tasarımlar yaratmak mümkündür. 

Birbirinden ilgin�  vitrin tasarım örnekleri ile sizleri bu alanda yaratıcılığın sınırsızlığını ke� fetmeye davet 
ediyorum. Sınırların ötesini ke� fe � ıkmaya hazır mısınız...

Kaynakça
(1) http:// ww.dezeen.com
(2) http:// ww.promimdekorasyon.com
(3) http:// ww.gorselmagazacilik.com
(4) http://global.japand sign.ne.jp
(5) http:// ww.kobifinans. om.t
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İyi Tasarım...
Guita Farivarsadri

(Sayı 18, 26 Aralık 2010)

İyi bir ürün sağlam bir fiki , doğru üretim teknikleri, malzeme, vs. se� imi sonucunda olu� ur ve sonra sadece 
ona bakarken bile bunun doğru bir tasarım olduğunu anlarız.

Asırlar boyu insanların kullandığı nesneler zanaatkarlar tarafından ve az sayıda üretilme teydi. Bu nedenle 
de gündelik haya� a kullanılan nesneler hem sayıca � ok fazla değildi, hem de nesnelerin � e� itliliği yoktu. Öte 
yandan geleneksel formlar olarak var olan nesneler genellikle � ok uzun bir evrim sonucunda yapımtekniği, 
malzeme ve ya� am ko� ullarına göre � ekillenmi� ti

Endüstri devriminden sonra, sanayile� me ile paralel olarak nesnelerin üretim maliyeti dü� meye ba� ladı ve bu 
da daha � ok ürünün daha kısa zamanda üretilm sine yol a� tı. 1950’li yıllardan sonra fabrikalar, üretim teknikleri 
ve ta� ımacılık sektörü öyle � ok geli� ti ki üreticiler tarihte hi�  olmadığı kadar fazla ürün üretmeyi ve daha büyük 
kitlelere sunma imkanı buldular. Bu süre�  hızla devam ederken eski tüketim modelleri artık üretim � arkının 
dönmesi i� in yeterli gelmemeye ba� ladı. İnsanların daha fazla mal alması ve üreticilerin daha fazla kar etmesi 
i� in yeni yöntemler geli� tirildi. Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimi ‘planlı i� e yaramazlık’ yöntemleri bu 
dönemden sonra kullanılmaya ba� landı. Yeni still r, modalar, deği� ken teknolojik özellikler, vs. hepsi daha fazla 
tüketime te� vik etmek üzere kullanıldı. Günümüzde bu yöntemler her zamankinden daha gü� lü bir � ekilde 
kullanılmakta ve tüketicil r tarihte görülmemi�  bir ürün � e� itliliği bombardımanına maruz kalmaktadırlar. Öte 
yandan piyasada bir � ok ürün tüketici e sunulurken bunların hepsi de iyi bir tasarıma, iyi niteliklere ve iyi kaliteye 
sahip değillerdir. Peki iyi tasarım nedir? Nasıl tanımlanır? Hepimizin bu konuda söyleyeceklerimiz ve tasarım ile 
ilgili fikirl rimiz vardır.

İyi Tasarım Nedir?
Diyebiliriz ki; iyi tasarlanmı�  bir ürün ihti acımızı kar� ılayan, kullanımı kolay, güzel, ve kolaylıkla üretilebilir bir 
üründür. İyi bir ürün; sağlam bir fiki , doğru üretim teknikleri, malzeme, vs. Se� imi sonucunda olu� ur ve sonra 
sadece ona bakarken bile bunun doğru bir tasarım olduğunu anlarız. Örnek olarak İphone veya İpod’u alabilirsiniz. 
Bu ürünlerden önce de piyasada aynı i� i yapan, daha gü� lü, daha fazla teknolojik özelliklere sahip olan ve ha� a 
daha ucuz bir � ok ürün vardı ama bunlar genellikle � irkin, kullanımı zor ve karma� ık nesnelerdi. Apple firmas  
bu i� levleri daha basit, daha insancıl ve daha kolay kullanılabilir bir üründe birle� � rdiği i� in, ba� ka bir deyi� le 
teknolojiye değil, tasarım ve ürün insan ili� kisi üzerinde yoğunla� tığı � in piyasada bir devrim yaptı

Resim 1: Derviş kahve fincanı- Zula
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İyi Tasarımın Özellikleri
Konumuza geri dönersek ve biraz daha detaylı incelemek istersek iyi bir tasarımı nasıl tanımlayabiliriz? 
İyi tasarımın özellikleri nelerdir? 1980’larda Dieter Rams, iyi bir tasarımın sahip olması gereken özellikleri 
a� ağıdaki � ekilde sıralar: 

Yenilikçilik: İyi bir tasarımın yenilik� i olması gerekir. Günümüzde geli� en yeni teknolojiler ve malzemeler 
yenilik� i yakla� ımlar i� in yeni olanaklar sağlar. 

Kullanı� lılık: İyi tasarlanmı�  obje kullanı� lıdır ve yalnızca i� lev a� ısından değil görsel ve psikolojik a� ıdan da 
kullanıcının ihti a� larını kar� ılar. İyi bir tasarımda kullanıma yönelik olmayan hi�  bir ayrıntı er almaz. 

Estetik  Bir ürünün estetik değeri kullanı� lılığı ile ili� kilidir. Kullandığımız her ürün gündelik hayatımızı ve 
mutluluğumuzu etkiler. Sadece iyi tasarlanan nesneler güzel olabilir. 

Anla� ılabilirlik: İyi tasarım ürünü anlamlı yapar, kendisini anlatmasını sağlar. 

Tevazu: Bir amaca hizmet eden objeler gere� lere (aletlere) benzerler. Bunlar ne süsleme ara� ları ne de 
sanat eserleridir, sadece ama� larına hizmet ederler. 

Dürüstlük: İyi tasarım objeyi olduğundan daha yenilik� i, daha gü� lü veya değerli göstermeye � alı� maz. 

Uzun ömürlülük: İyi tasarım modaya göre yapılmadığı i� in hi�  bir zaman demode olmaz ve senelerce 
kullanılabilir. 

Bütünlük: İyi bir tasarımda her � ey son detayına kadar dü� ünülmü�  olmalı ve hi�  bir nokta � ansa 
bırakılmamalıdır. Bu kullanıcıya saygıdır. 

Çevrecilik: İyi tasarım � evrecidir. İyi tasarım, üretimde kullanılan kaynakların azaltılması ve kullanım 
sürecinde fiziki e görsel kirliliği azaltmak yoluyla � evreyi korumak konusunda büyük katkı sağlayabilir. 

Minimalizm: İyi tasarımlar sadece gerekenlere odaklanır ve gerekmediği hi�  bir � eyi barındırmazlar. Yani: 
daha az ama daha iyi.

İyi tasarımın Söyleyecek Sözü Vardır
Ama sadece bu özellikler bir tasarımı iyi yapar mı? Bir � ok tasarım sadece kullanı� lı olmak i� in tasarlanmazlar, 
bir argümanı öne getirmek i� in tasarlanırlar. Bu bakı� a göre iyi tasarımın söyleyecek bir lafı vardır. Yani bir 
duruma göre, bir probleme � özüm önermek üzere tasarlanmı� tı . Bu tasarımlar her zaman � ok ‘güzel’, 
estetik ola ak � arpıcı olmayabilir.

Ama bu onların iyi tasarımlar olmalarını engelleyemez. Buna örnek olarak MIT Media Lab tarafında

Resim 2: Dieter Rams Resim 3: Masa üstü tabaklar- İlio design
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geli� mekte olan ülkelerin � ocukları i� in tasarlanmı�  100 dolarlık XO dizüstü bilgisayarlar verilebilir. Bu 
dizüstü bilgisayarlar piyasada var olan � ok daha güzel örneklerin aksine tamamen yeni bir � alı� ma mantığı
ile bu bölgelerde ya� ayan � ocukların önceliklerine göre tasarlanmı� tı .

İyi Tasarımproblemi Tanımlar
Bir diğer örnek olarak yine geli� mekte olan ülkelerde kullanmak üzere tasarlanmı�  su arıtma aygıtı  life straw’u 
verebiliriz. Bu tasarımın önceliği de güzel bir obje tasarlamak değil, � ok ucuza mal olacak bir hayat kurtarıcı; kirli 
su arıtma cihazı üretmekti . Böylece sorun problem tanımına gelir. Problemler yer ve zamana göre deği� kendir. İyi 
tasarım doğru zamanda doğru probleme ve dolayısıyla doğru önceliklere ve doğru � özümleri önerebilen tasarımdır.

İyi Tasarımın Vazgeçilmezleri
Amacına uygun, ergonomik, � ekici, üretim  uygun ve � evreci! İyi bir tasarımın vazge� ilmez kıstaslarını özetlersek; 
bir ürünün iyi bir tasarım olabilmesi i� in öncelikle amacına uygun tasarlanmı�  olması gerektiğinden söz edebiliriz. 
Aynı zamanda bu ürün, kullanımına ve kullanıcısına göre tasarlanmı�  olmalı; yani ergonomik olmalıdır. İyi bir 
tasarımın � ekici olması vazge� ilmez bir diğer faktördür Yani kullanıcının onu istemesi ve kullanırken mutlu olması 
gerekir. Tabii bütün bunlar eğer ürünün üretilmesi i� in uygun değilse yeterli kıstaslar değildir. İyi bir tasarımın, aynı 
zamanda elde olan kaynaklar, üretim teknikleri ve süre� lerine de uygun olarak tasarlanmı�  olması gerekir. Aynı 
zamanda kullanıcı i� in ula� ılabilir nitelikte ve maliye� e olmalıdır. Son olarak bu ürün � evreci olmalı, yani üretimind  
kullanılan malzeme ve üretim teknikleri � evreye zarar vermediği gibi veya mümkün olan en az zararı verdiği gibi 
kullanım ömrü sona erdiği zaman da, ‘� öp’e dönü� tüğünde de � evreye zarar vermemelidir. 

İyi Tasarım üretici e Ba� arı � ansı Verir
İyi tasarım yalnız kullanıcısını mutlu etmekle kalmaz, üreticisine de rekabetli piyasada daha ba� arılı olma � ansı 
verir. Bu nedenle günümüzde bir � ok firma bunun önemini kavramı�  bulunmakta ve iyi tasarımlar üretmeye 
özen göstermektedir. İyi tasarımların üretimi ancak tasarımcıların üretim sürecine, en ba� ından dahil olması ile 
mümkündür. Endüstriyel tasarımı etkin bir ara�  olarak kullanmanın, � irketlere rekabe� e en büyük gü� lerden 
birini sağladığı her ge� en gün biraz daha anla� ılmaktadır. Bu bilin�  günümüzde artık ba� arılı üreticil r ve ha� a 
hükümetler tarafından da benimsenmektedir. Bu nedenledir ki bir � ok ülkede iyi tasarımı desteklemek i� in 
stratejiler geli� tirilme tedir.

İyi Tasarımı Te� vik Yarı� maları
Bu stratejilerden biri de iyi tasarımı te� vik eden yarı� malar düzenlemekti . Dünyada bunun örnekleri 
senelerdir devam etmekte. Bu yarı� maların bazıları hükümetler tarafından  bazıları tasarım dernekleri ve 
bazıları da firmalar tarafından organize edilmektedir. Bu yarı� malar zaman zaman piyasadaki iyi tasarımları 
desteklemek i� in, zaman zaman da gen�  tasarımcıları desteklemek amacı ile düzenlenir. 

Resim 4: Koltuk – DerinMobilya Resim 5: Her çocuğa bir laptop-MITmedia 
lab
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Red dot ödülleri, IF tasarım ödülleri, Electrolux firmasının Design Lab yarı� ması bu yarı� malardan bazı 
örneklerdir. Türkiye’de de günümüzde iyi tasarımı te� vik etmek üzere bir � ok yarı� ma düzenlenmektedir. 
Artı  Türkiye’deki firmalar da ulusal ve uluslararası arenada rakipleri ile rekabet edebilmeleri i� in kendi 
orijinal tasarımlarını geli� tirmek zorunda oldukları ve ancak ‘iyi tasarımlar’ ile var olabileceklerinin 
bilincine varmı�  bulunmaktadırlar. Bu nedenle bir � ok mesleki kurulu�  Endüstri Ürünleri Tasarımı ile 
ilgili yarı� malar düzenlemektedir. MOSDER’in (Mobilya sanayiciler Derneği) düzenlediği mobilya tasarım 
yarı� ması ve İMMİB Endüstriyel Tasarım yarı� ması bunlardan yalnızca iki örnekti . 15Aralık 2010 tarihinde 
sonu� lanan Design Turkey Endüstriyel Tasarım ödülleri Türkiye’de nitelikli tasarımları te� vik ederken, Türk 
endüstrisinin stratejilerine yön vermeyi ve toplumda tasarım farkındalığını yükseltmeyi hedefleme tedir. 
Bu yarı� mada � e� itli dallarda Türkiye’de tasarlanan, üretilen ve piyasaya sürülen ürünlere ‘üstün tasarım’ 
ve ‘iyi tasarım’ ödülleri verildi. Bu adımlar Türkiye adına önemli ve mutluluk verici adımlardır.

KKTC’DE Tasarım Ihti acını Tarif Etmeliyiz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne gelince hala bu durumdan � ok gerilerdeyiz. Ama unutmamak gerekir ki 
eğer ilerde Kıbrıs sanayisinin de bölgedeki ve dünyadaki rakipleri ile rekabet edecek duruma gelmesini 
hayal ediyorsak hemen bugünden ba� layarak üretilen her � eyin ‘iyi tasarım’ niteliklerine sahip olacak 
� ekilde üretilmesini sağlamalıyız. Bu da ancak endüstri tasarımcılarının Kuzey Kıbrıs’ın üretim sürecinde 
daha yetkin bir rol almaları ile mümkün olacaktı .

Kaynaklça
(1)http://mccull ydesign.posterous.com/?page=27
(2) http:// ww.vitsoe.com/en/gb/about/dieterrams/gooddesign
(3) http:// ww.designturkey.org.tr/

Resim 6: Life straw su arıtıma aleti Resim 7: Freedomserisi- Vitra
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Türkiye’de Tasarımın 550 Yıllık Tarihine Bir Hatırl tma: Ehl-i Hiref
Ka� an Güner

(Sayı 20, 13 Şubat 2011) 

Ehl-i Hiref bizlere Türkiye’deki tasarım  tarihinin 550 yıl öncesine dayanan kökleri hakkında 
muazzam bir tarih veriyor…
Ge� en gece evde; Mekanperest’in bu son sayısına Tasarım üzerine hazırladığımız yazının notlarına 
bakarken televizyonda da son zamanlarda Türkiye’de tar� � ma gündemine giren ‘Muhte� em Yüzyıl’ 
dizisinin yeni bölümü vardı. Enderun’da Kanuni Sultan Süleyman Macaristan seferinin planları üzerine 
tar� � ıyor; Macaristan’a nereden sefer yaparız? diye soruyor. Kul’u İbrahim yanıtlıyor: ‘Tuna nehrinden 
girelim Sultanım. Viyana’dan � ıkalım.’ Pa� alar gülerek ‘Bizim geni�  küpe� teli kadırgalarımızı Tuna Nehri’ne 
nasıl sokarız?” deyince Kul İbrahim ‘İnce uzun gemiler yaparız.’ diyor. Bu tar� � ma üzerine Süleyman gülen 
pa� alara dönerek ‘Yapacağınız i� in önce rüyasını göreceksiniz. Önce hayal edeceksiniz. Hayal etmeden 
hi� bir � ey yapamazsınız’ diyor ve gemilerin planları üzerinde � alı� maların yapılmasını emrediyor. Bir ba� ka 
sahnede ise Süleyman’ı Tophane’de kolay ta� ınabilmesi i� in bölünebilen top tasarımı üzerine � alı� ırken 
görüyoruz. İnce uzun gemilerin tasarımı; modüler top tasarımları; dizide yansıtıldığı gibi Sultan ile 2-3 
pa� a arasında ge� en konu� malarla değil; fakat Ehl-i Hıref’te yapılıyordu. Senaryo yazılırken Osmanlı’nın bu 
tasarım okulu bilinseydi; Süleyman’ın hayatı � ok daha zengin sahnelerle anlatılabili di diye dü� ünüyorum. 
Hazırladığım yazıyı bir kenara bırakıyorum. Muhte� em Yüzyıl dizisinin tar� � malarına ‘Tasarım’ konusundan 
bakarak biz de katılalım; en azından bunu Me anperest okurlarıyla payla� alım diye dü� ünüyorum.

Konumuzun ba� lı� ı: Osmanlı’da Tasarım Okulu: Ehl-i Hıref; Türkçesi Sanatın Ehilleri a da 
Hüner Ehli Ki� iler
Osmanlı’daki tüm tasarım, zanaat faaliyetlerini tek bir � atı altında toplayan Eh-i Hıref; Enderuni te� kilatı
i� erisinde Hazinedarba� ı’nın emrinde � alı� ıyor ve burada pen� ik ve dev� irme oğlanlardan ustalar 
ye� � tirili ordu. Bir ba� ka deyi� le Osmanlı sanat ve tasarım üsluplarının belirlenmesindeki en etkili sivil 
toplum örgütüydü. Osmanlı sanat üsluplarının belirlenmesinde etkili olan “Ehl-i Hiref örgütünün , Topkapı 
Sarayı’nda örgütlenmesinin 15.yüzyıl sonlarında 2. Beyazıt döneminde tamamlandığını öğrenmekle 
beraber; belgelerden te� kilatın Fatih döneminde Edirne Sarayı’nda kurulduğu anla� ılmaktadır. 16.yüzyılda 

Resim 1: Ehl-i Hiref Teşkilatında çalışan ustalar
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45 bölük olarak örgütlenen Ehl-i Hiref’in en önemli elemanları; nakka� lar, kuyumcular, kâtiple , � iniciler, 
kumaş ılar, kazgancılar, kündekarlar ve marangozlardı. Kendi sanat dallarında becerilerini kanıtlayanlar 
doğrudan bölüğe alınırlardı. Bunun dı� ında, dev� irmeler arasından yetenekli olanlar “� akird: � ırak” olarak 
alınır, ba� arılı olurlarsa üstatlığa yükselirlerdi. Enderun ağalarından hazinedarba� ına bağlı Ehl-i Hiref 
Bölükleri’nde, 1526 yılındaki kayıtlara göre 40 ayrı locada kayıtlı 600 üyeye rastlanıyor. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın 1520-1566 yılları arasındaki hükümdarlığında bu sayının 3000’e ula� tığı ve Ehl-i Hiref’in 
kurumsal bir sanat – tasarım merkezine dönü� tüğü gözlemleniyor. Bölük mensupları, ü�  ayda bir maa�  
alıyorlardı. Ulufeleri, Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda bulunan, Divanhane Binası’nda dağıtılı ordu. 
Bölük mensuplarından sadece kuyumcular, ha� atlar ve al� n iplikle i� leme yapan zerduzanın sarayın birinci 
avlusunda atölyeleri olduğu kesinlik kazanmı� tı . İ�  verilecek ustaların bölükba� larının veya kethudalarının, 
taberdan-ı zülüfli an aracılığıyla saraya � ağrılması ve hazinedarba� ı tarafından, � oğunun saray dı� ında 
atölyeleri bulunduğunu gösterir Ehl-i Hiref Bölükleri’ndeki ustalar, öncelikle sarayın ihti a� larını kar� ılamakla 
yükümlüydüler. Padi� ahın yaptı dığı mimari eserlerin süslemesi, bu te� kilata mensup sanat� ılar tarafından
ger� ekle� tirili ordu.

Ehl-i Hıref’in Kanuni zamanında kurumsalla� arak zenginle� en kimliğinin bir ba� ka özelliği ise Balkanlar, 
Kafkasla , Avrupa ve Acem’den gelen usta tasarımcı ve sanat� ıların bu te� kilat altında birarada � alı� masıydı. 
Kayıtlarda Herat, Tebriz, Kahire, Avusturya, Macaristan ve Venedik’ten gelen ustaların Ehl-i Hiref’te � alı� tığı
gözlemlenmektedir.

Ehl-i Hiref’te neler yapılıyordu? Mimar Sinan’ın bu te� kilatın sade bir üyesi olduğunu söylersek belki i� in 
boyutu kavranabilir. Yüzyılın en büyük mimarı Sinan projelerini bu te� kilatın bünyesi i� erisinde hazırlıyordu. 
Bu � ekliyle de Ehl-i Hiref 1453 yılında kurulan günümüzün Mimarlar Odası’na denk dü� en Hassa Mimarlar 
Ocağı’nın faaliyetlerine ve kurulu� una temel olu� turmu�  bir nitelik ile kar� ımıza � ıkmaktadır. Yani; 16ıncı 
yüzyıl Klasik Osmanlı Mimarisi Ehl-i Hiref ve Hassa Mimarlar Ocağı’nın bir sentezidir. Mimari projeler 
Hassa’da olu� turulurken; binaların i�  tasarımı, tezyin sanatları, mobilya tasarımı ve detay tasarımları gibi 
tasarımları Ehl-i Hiref’te ger� ekle� tirilme teydi.

Ehl-i Hiref’in � alı� ma alanındaki bir diğer konu ise; top, silah gibi karma� ık ve mühendislikle ilintili
tasarımların da bu bünye i� inde yapılmasıydı. İlk defa Kanuni döneminde yapılan par� alı-modüler- top 
tasarımı Ehl-i Hiref’in � alı� ma alanını kavramak i� in özel bir örnek olu� turur. Tasarımda problemin tarifi
olarak tanımladığımız ve � ağda�  tasarımın temelini olu� turan kavram Ehl-i Hiref’te titizlikl uygulanmaktaydı. 
Ehl-i Hiref’e o dönem ula� tırılan tasarım problemi; İstanbul’dan Viyana’ya sefere gidecek olan orduya uzun 
menzilli ve kolay ta� ınabilmesi i� in par� alı top dökümüydü. Bu toplar par� a par� a ta� ınmı�  ve ate� leneceği 
mevzilerde biraraya getirile ek � alı� tırıla aktı. Bu topların döküm kalıplarının tasarımı, model prototiplerin
hazırlanması; Ehl-i Hiref’te yapılmaktaydı.

Resim 2: Ehl-i Hiref ürünü bir tarak Resim 3: Ehl-i Hiref’te üretilmiş özel kullanım 
sandukası
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Aynı � ekilde Tuna Nehri’nde gidebilecek gemi tasarımları da bu kurum i� erisinde ger� ekle� mi� ti. Ehl-i 
Hiref’te yapılan gemi tasarımları; Kanuni zamanındaki Osmanlı Deniz Kuvvetleri’nin stratejisi kapsamında 
hazırlanmı� tı. Bu tratejinin iki önemli noktası vardı.

Birincisi; zamanın en büyük sömürge İmparatorluğu olan Portekiz; Hindistan’dan gelen baharat ti aretini
kontrol altına almı�  ve Akdeniz’deki ti areti durdurmu� tu. Baharat; sadece yemeklerde kullanılan bir 
� e� ni değil; özellikle kuma�  üretiminin boya a� amasındaki en temel malzemeydi. Deği� ik renk boyaları 
i� in Hindistan’dan gelen baharat ti areti elzemdi. Venedik’ten Bursa’ya uzanan ipek dokumasının kaderi 
Akdeniz’deki bu ti arete bağlıydı. Dolayısıyla; Ehl-i Hiref’te Akdeniz donanması i� in gemilerin yanı sıra, 
Kızıldeniz’den Hint Okyanus’una a� ılarak Hindistan’ın güneyine gidecek olan Osmanlı Donanması i� in 
gemi tasarımları etüt edilerek ger� ekle� tirildi ve Portekiz Hindistan’ın güneyinde durduruldu. Akdeniz’deki 
ti aret kontrol altına alındı

Tuna Nehri’ne � ıkacak olan gemilerin tasarımı; ince ve uzun olmalıydı. Bu gemilerle asker ve ahır mühimmat 
Viyana’ya kadar ta� ındı. Tuna Nehri operasyonu bu sayede ger� ekle� tirildi. Bu operasyonun ise Modern 
Avrupa tarihinde özel bir yeri vardır. O dönemde ti aret burjuvazisinin olu� tuğu Floransa ve Sienna 
Cumhuriyetleri’nin dı�  dünyaya a� ıldıkları nokta Venedik Cumhuriyet’iydi. Kıta Avrupa’sı ve Doğu Avrupa ise 
birbirleri arasında bir vesayet anla� ması olu� turmu�  olan prenslik ve dükalıklardan nefes alamıyor; tarihte 
yeni ortaya � ıkmı�  olan ti aret burjuvazisi; burjuva devrimlerinin o büyük atılımını ger� ekle� ti emiyordu. Bu 
dükalıkların Tuna Nehri Operasyonu ile dağıtıldığını ve Venedik’in nefes aldığını, Modern Avrupa tarihinin 
de bu sayede ba� layabildiğini tespitini de bu aya not almakta fayda görüyoruz.

Ehl-i Hiref’in bir diğer önemi ise daha bugün bile Türkiye’de 2000’li yılların ba� ında uygulamaya ge� mi�  
olan Tasarım Hukuku ile korunmu�  olmasıdır. Kanun-Name-i Ehl-i Hiref ; Ehl-i Hiref te� kilatı i� indeki sanat� ı, 
zanaatkarların patent ve � alı� ma haklarını düzenleyen bir kanundu. Ehl-i Hiref’te üretilen tüm ürünlerin ve 
mimari projelerin kullanım ve patent hakları bu kanun � er� evesinde korunmaktaydı. Günümüz � er� evesinde 
Ehl-i Hiref ne anlama geliyor. Prof. Önder Kü� ükerman bunu � öyle tanımlıyor:

‘Çünkü bu ekibin(Y.N:Ehl-i Hiref) en ilgin�  görevi, devlet öncülüğünde � e� itli ürünlerin tasarlanmasını ve 
ilk prototiplerinin yaratılmasını kapsamaktaydı. Ve neredeyse her ürünün yaratılmasında, tıpkı bugünkü 
bir büyük üretim kurulu� unun, her türlü kimlik ürününü bi� imlendiren “kalabalık bir tasarım merkezi” gibi 
� alı� mı�  bulundukları anla� ılmaktadır. Çünkü Mimar Sinan da, bu mimari eserlerin i� inde yer alan her türlü 
sanat i� inin tasarım, yönetim ve üretimini ger� ekle� ti en ustalar da, Kanuni döneminde sayıları 3000 ki� i 
dolaylarında olan bu “en üst” düzeydeki özel ama� lı � alı� ma grubunun kadrosu i� inde bulunmaktaydı.’

Osmanlı’nın bu te� kilata verdiği özel önemi anlatmak i� in � u detayı da aktarabiliriz: Ehl-i Hiref’teki � ırakların 
dev� irme oğlanlardan ve pen� ikleriden alındığını belirtmi� tik. Pen� ikler (Fars� adaki Pen� ; 5 sayısı ve Yek; 

Resim 4: İstanbul’u alan tasarımı Fatih Sultan Mehmet’e ait ve Ehl-i Hiref’te üretilmiş 
olan modüler Şahi Topu. Bu top şu anda İngiltere Portsmouth’daki Denizcilik 

Müzesi’nde sergilenmektedir
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1 sayılarından türetilm �  bir kelime. Pen� -ü Yek; Pen� ik olmu� ) İslam Hukuku’nda sava�  ganimetinin 5’te 
1’ini zimmete ge� irme hakkı bulunuyor. Pen� ikler bu grup i� erisinde öncelikli olarak o tarihte bu te� kilatın
emrine sunuluyor. Ve buradan � ıraklar, kalfalar ve daha sonra ustalar, ba�  ustalar � ıkıyordu. Ehl-i Hiref’e 
kabul edilmek ise her sanat� ı ve zanaatkâr i� in bir onurdu.

Peki, Ehl-i Hiref’ten Modern Türk tasarım tarihine kalan nedir? Bunu � öyle a� ıklayabiliriz. Tanzimat 
Dönemi’nin en büyük talihsizliği; Hassa Mimarlar Ocağı’nın eğitim dairesinin kapatılmasıdı . Bugünkü Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi(İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) nin ilk ismi olan Sanayi-i Nefise
Mekteb-i Ali’sinin 1883 yılında Osman Hamdi Bey tarafın an a� ılmasına kadar olan 50 yıl süre i� erisinde 
Osmanlı’da mimar ye� � mediği gibi Ehl-i Hiref te� kilatı da yine anzimat döneminde kapatılm � tı .

Sanayi-i Nefise Me tebi’nin 1883 yılındaki kurulu�  gerek� elerinde � öyle bir kayıt mevcuttur

‘Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzlerce yıldan beri bütün eserlerini yaratmı�  bulunan Ehl-i Hiref nerededir? 
Ülkenin bu türlü mimarlık, sanat ürünlerini yeniden canlandıracak ola, en iyi derecede ye� � tirilm �  yeni bir 
Ehl-i Hiref kadrosunun ye� � tirilmesi amacıyla San yi-i Nefise Me tebi’nin kurulması gerektiğ ’

Bu � er� eveden bakıldığında; Ehl-i Hiref bizlere Türkiye’deki tasarım tarihinin 550 yıl öncesine dayanan 
kökleri hakkında muazzam bir tarih veriyor. Bu tarihin Cumhuriyet ile birlikte İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde Ehl-i Hiref’in � ağda� ı Bauhaus sanat� ı ve mimarları ile birlikte; yeniden diriltilmesi; i� te bu 
da Modern Cumhuriyet’in eseri olacaktı

Kaynakça
(1) Osmanlı Saray Zanaatkârları:18inci Yüzyılda Ehl-i Hiref, Bahattin aman; Tarih Vakfı Yurt Yayınları; Mayıs 2008
(2)  Zanaatkarlar Kanunu- Kanun-Name-i Ehl-i Huref, Abdullah Uysal, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1982
(3)“500 yıllık değerli bir tasarım mirasının ger� ekten sahibi olmak ve bu gücü kullanabilmek”, Önder Kü� ükerman; 
Tasarım+Kuram; MSÜ, Mimarlık Fakültesi Dergisi; Cilt:1 Sayı:1
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Gaudi’nin � ehri Barcelona’dan Bir Tasarım Harikası... Barcelo 
Raval Hotel

 (Sayı 20, 13 Şubat 2011) 

Mekanperest’in 20. ve son sayısında İç Mimarlık Dosyası ile sizlerle birlikteyiz yine... Öncelikle bugüne kadar 
İç Mimarlık Dosya sayfalarına yazıları ile katkı koyan DAÜ-İç Mimarlık Bölümü öğretim üyelerine teşekkür 
etmek istiyorum. Son sayımızda bu sayfalarda bir konuğa yer veriyoruz ilk defa. Konuk ama o da bizlerden 
birisi...Sevgili arkadaşım, eski çalışma arkadaşımız, GAÜ-Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi, Y. Mimar M. 
Selen Abbasoğlu konuğumuz bu sayıda.. Onun kaleminden İspanya’nın Barcelona kentinde yer alan Barcelo 
Raval Hoteli hep birlikte tanıyalım... Nil Pa� aoğluları Şahin

Konuk Yazar:Selen Abbaso� lu

Barcelo Raval Hotel Katalan Bölgesinin ba� kenti konumundaki Barselona’nın gözde Raval bölgesinin 
merkezinde tasarlanmı�  olan be�  yıldızlı lüks tasarım hotelidir. Tarihi, sanatı, mimarisi, eğlencesi ile unutulmaz 
bir kent olarak bilinen Barcelona’da bir cevher olarak tanımlanmaktadır. Kentin Gaudi’nin ba� ını � ektiği bir 
akımla 1900’lerden kalma � ok güzel ızgara planlı modern bölümü ilgi � ekmektedir (1).

Gaudi’nin � ehri olarak da bilinen � ehirde Gaudi’nin bir� ok ba� arılı tasarımı bulunmaktadır. Goti  tarzındaki 
eserlerinden sonra günümüz teknoloji ve modern mimari malzemeleriyle tasarlanmı�  olan tasarım oteli ise 
mimar Jose Maria Guillen White İ�  Mimarisi ise İ�  Mimar: Jordi Gali tarafından tasarlanmı� tı . Otelin uygulama 
projesi CMV Arquitectos Mimarlık Şirketi arafından u gulanmı� tır (2)

Bu 35 milyon euroluk proje Barceló geli� tirme grubu tarafından se� ildi. Otelin konumu olarak se� ilen alanın 
� ehrin merkezine � ok yakın olmasına rağmen geli� mesi gereken bir bölge olarak se� ilmesi ve bir tasarım 
otelinin buraya in� a edilmesini ise tercih etme nedenlerinin ba� ında � ehrin yenileme yakla� ımının gelecek olan 
kullanıcıların kalitesiyle bölgenin kalitesinin artmasına olan inan� la bağlantı ı olduğu söylenmektedir.

Resim 1: Barcelo Raval Hotel’in 
d grnm.http1-europe.comwp-

contentuploads-201008Barceló-
Raval.jpg.jpg
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Otele genel olarak bakıldığında, eliptik � ekli benzersiz ve zor bir tasarım örneği sergilemekte. Mimar, öncelikle 
merkezden ba� layarak, sütunlar desteği ve beton kullanarak projeyi tamamladı. Görkemli yarım daire yemek 
bölümü olarak planlanmı� , aydınlatma ve oturma düzeni ile kusursuz bir � ekilde düzenlenmi� ti . Dı�  cephede 
ise strüktür üzerine metal levhalar giydirme cephenin güne�  kontrolü i� in yerle� tirilm � . Metal levhalar arasına 

ise aydınlatma elemanı olarak led linear armatürler kullanılmı� tı . İ�  mekânda olduğu gibi dı�  mekanda da dört 
farklı renk cephede deği� erek gece boyunca otelin dı�  cephesinde kullanılmı� tı . Resim. 1 otelin gündüz ve gece 
görüntüsünü yansıtmaktadır.

İ�  mimari tasarımında günümüz modern tasarımları arasında 70’li yılların i�  mekan tasarımlarına atı a 
bulunulduğu kullanılan duvar kağıtlarından da hissedilmektedir. Projenin Renkli ve desenli tavanları, Resim 3. De 
görüldüğü üzere klasik ve modern arasında sıkı� mı�  mobilya se� imlerinde, kullanılan geometrik formlar dengeli 
ve sistemli bir � ekilde kullanılmı� . Çevrelediği ya� am alanlarında modern hayatın gerekti diği teknolojileri � ok 
iyi konumlandıran Barcelo Raval Hotel, İ�  mekân tasarımında a� ırıya ka� ılmamı� , renk se� imleriyle karma� aya 
yol a� mamı�  ve dingin bir atmosfer yakalamı� . Kullanılan mobilya tasarımlarında ise yine modernizim ve post 
modernizm izleri hissedilmektedir.

Otelin resepsiyon bölümünün sağında konumlanan kü� ük oturma ve kütüphane bölümü, günümüz ihti a� larına 
uygun olarak tasarlanan bilgisayarların konumlandığı bölüm ve kahvaltı bölümü yer almaktadır. Otel tasarımının 
her noktasında aydınlatma konusunda � ok hassas bir yakla� ım i� erisine girilmi�  ve otelin dı�  cephesinden 
ba� layarak i�  mekanlarında da � ok ba� arılı bir aydınlatma yapılmı� tı . Otelin restoran & kafe bölümünde kullanılan 
tavan hareketli yapısı ile dikkat � ekiyor. Sütunların a� ağıya doğru yönlenmesi mekanın atmosferini canlandırmı� . 
Restoranda dikkati � eken tek tasarım tavan değil, koltuklar, sandalyeler, yer ve tavan aydınlatmaları, kitaplık ve  
koltuğu vb. son derece titizlik  hazırlanmı�  olduğu resim 2 ve 3.de de görülmektedir. Lobi ve Restoran bölümünde 
kırmızı baskın bir � ekilde kullanılmı� , siyah ve beyaz da onu takip eden renkler arasında yer almaktadır.

Resim 2: Otel Resepsiyon Resim 3: Kütüphane Bölümü

Resim 4: Otel Restautant&Cafe Resim 5: Ak Büfe Bölümü
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Otelin giri� inde hemen lobinin yakınına Mooi tasarımı bir aydınlatma(Resim 2 solda görülmektedir) yerle� tirilm � . 
Konuklar mekana girer girmez onları neyin beklediğini hisse�� ecek � ekilde düzenleme yapılmı� tı . Otelin 
bodrum katında yine aydınlatma ve ses sistemi � ok iyi dü� ünülmü� , konaklayan konuklara klasik müzik e� liğinde 
spor yapma ve otel spasından yararlanma imkanı sağlıyor.

Günümüz teknolojisinin bir par� ası olarak otel genelinde her türlü teknoloji kullanılmı� . Aydınlatma yanında 
otel odalarının numaraları da aydınlatmanın bir par� ası olarak tasarlanmı� tı . Otel genelinde ses izolasyonu 
da göz önünde bulundurularak gerek lobi, gerek yemek salonları ve odalar arasında ses a� ısından ge� irgenlik 
i� itilm mektedir. Resim 6 ve Resim 7. De otel odalarının yerle� tirilm �  olduğu katlardan alınan görüntüde de 
görüldüğü üzere halılar üzerine yapılan yansıtmalarla oda numaraları görülmektedir.

Yatak odalarında ise kullanılan tüm mobilyalarda sadelik ve tasarımın bütünlüğü prensibi yansıtılma tadır. 
Dairesel bir formu olan otelin yatak odalarının yerle� im � ekli tip kat planı Resim 8’de daha net görülmektedir. 
Dairesel kenarların ve formların bulunduğu Otelin tasarım dili, aydınlatmaların kullanılı�  bi� imi, odaların 
silindirik yapısı mükemmel bir � ekilde düzenlenmi� ti .

Yatak odalarında en dinamik özelliklerden biri ise dekoratif kaplamalardır. Aydınlatma a� ısından ise 
kullanıcıların psikolojisine göre yatak odalarının aydınlatmasında mor, ye� il, sarı ve mavi renk se� eneklerini 
de aydınlatma alternatifleri ullanıcıya sunulmu� tur.

Mekan i� erisinde pahalı malzemeler kullanılarak eski ve yeninin bile� tiği bir tasarım cenneti olmu� tur. 
Tasarım cenneti denebilecek otelde Jaime Hayon, Marcel Wanders mooi, Vitra gibi markalar otel listesinin 
büyük isimleri i� inde yer alıyor.

Çatıdaki teras ise nefes kesici güzellikteki manzarası ile panoramik bir görü�  armağan ediyor. Yine � atıda
konumlanmı�  olan kü� ük yüzme havuzu ise konuklara muthi�  Barcelona kentinin manzarası e� liğinde yüzme 
imkanı sağlıyor. Resim 9. Otelin Çatısında konumlanan ve tüm � ehrin panoramik görünümü gösteren resim 
görülmektedir. Her bir ayrıntı birbirini amamlıyor ve kendi alanında iddialı bir havaya giriyor.

Kaynakça
(1) http:// ww.turkcebilgi.com/barselona/ansiklopedi.

(2) http:// ww.mimaristil. om/otel-tasarimi-barselonanin-cevheri-barcelo-raval.html

Resim 6: Otel Odalar Giriş 
Koridoru

Resim 9: Otelin Çatısından GörünümResim 8: Otel kat planı
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eastern 
mediterranean 
university İç Yazışma 

 
 

Inter-Office Memorandum 
 
 

Gönderilen/ To  : Prof.Dr.Şebrıem Önal Hoşkara Tarih/ Date : 29 Mart 2016 
Mimarlık Fakültesi Dekanı. 

 
 
 
 
 

Gönderen/ From: Prof.Dr.Özgür Dinçyürek  ' . .  . . . * r J Sayı/ RefNo. : MIF01-2016-0219 
Mimarlık DBös liü, "m, »  Başkanı. t  '  '   L:   \  ' 1------------- 

 
 
 

Konu/ Subject : Mimarlık Bölümü Stratejik Plan 2016 hk . 
 
 
 
 

Fakültemiz, Mimarlık Bölümü yürütümüş olduğu atölye çalışması sonucunda elde edilen 
bilgileri değerlendirmiş, kurmuş olduğu ad-hoc komite çalışmasıyla, misyon ve vizyon 
yenilenmiş, hedefler ve stratejiler değerlendirilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında, Bölüm 
Başkanlığımız, aksiyon planının da bulunduğu stratejik plan raporunu tamamlamıştır. Ekteki 
Mimarlık Bölümü Stratejik Plan 2016 raporunu gereği için saygılarımla bilgilerinize arz 
ederim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek: Mimarlık Bölümü Stratejik Plan 2016 Raporu 
 
 
 
 

ÖD/na. 

 

 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

2



 
 
 

FACULTY OF ARCHITECTURE 
DEPARTMENT  OF  ARCHITECTURE 
STRATEGIC PLAN 

 
 

26 January 2016 

 

 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

3



 
 
 
 
 

CONTENTS 
 
 

INTRODUCTION 

MISSION 

VISION 

GOALS AND STRATEGIES 
 

RANKING OF THE GOALS FROM LONG-TERM TO SHORT-TERM 

ACTION PLAN 

APPENDICIES 
Appendix i 

Strategic Planning Workshop 2016 - Working Program 
Appendix ii 

Strategic Planning Workshop 2016 - Working Groups 
Appendix iii 

Strategic Planning Workshop 2016 - Findings 

 

 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

4



 
 
 
 
 
 
 

FACULTY OF ARCHITECTURE 
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE 
STRATEGIC PLAN 

 
INTRODUCTION 

 
This report, covering the "Strategic Plan of the Department of Architecture" has been prepared 
following a methodological (strategic planning) process that was followed in the former reports. 
As mentioned in the Department of Architecture Strategic Plans of 2004 and 2006: 

 
"...conventional planning approaches tend to be oriented toward looking at 
problems based on current understanding, or an inside-out mind set; whereas 
strategic planning requires an understanding of the nature of the issue, and then of 
an appropriate response, or an outside-in mind set." Rowley (1997, p.36). 

 
"Strategic planning tends to be idea driven, more qualitative; it seeks to provide a 
clear vision / focus." (Zapryagaev, 1999, p.3) 

 
Based on these arguments, it can be stated that only through employment of strategic planning 
approaches it would be possible to develop an understanding and vision across a whole range 
of academic and administrative issues that go far beyond conventional approaches, taking a 
comprehensive and integrated approach over long time horizons for the future of the 
Department. 

 
The underlying intention of applying a strategic planning approach is firstly, to identify what is 
valuable in the Department (the situation analysis to identify "where we are") through SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis method which is a model forming 
the basis for virtually all formalized strategy formulation processes; then, to put forward the 
reasons for the existence of the Department (the mission); followed by identifying the 
envisaged future (the vision of the Department); defining strategic goals and objectives from 
short-term to long-term; clarifying strategies, activities and projects to define the ways of 
achieving these goals and objectives. 

 
A strategic plan involving the vision and mission of any organization aims to convey clearly and 
concisely the direction of the organization. The Department of Architecture believes that it is 
critical to have members of the organization to actively participate in the strategic planning 
process to increase their motivation and enthusiasm for realizing the attractive and inspiring 
common vision for the future. 

 
One workshop activity is held on 25th January, 2016. The workshop has been organized with 
the active participation of academic staff including selected the research assistants. The aim of 
the workshop was, firstly, to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of 
the Department (through the SWOT analysis method); then, based on the findings of the SWOT, 
to determine the mission and vision of the department, followed by goals and strategies. 
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It was important to organize this workshop because half of the members of the academic staff 
including the research assistants have been different since the last workshop that was held in 
2012. Having half of the members knowledgeable of the 2012 workshop provided the direct 
input from that experience while the other half without any background of this workshop 
provided a fresh outlook for the strategic planning process. It was also a great opportunity to 
have this workshop as it created an opportunity for all the members of the department to 
spend a day together. 

 
The workshop was planned to be in separately monitored 3 parallel groups that are 
coordinated by Prof. Dr. Mustafa Turner and it was volunteer for all academic staff and research 
assistants. A program was prepared and sent to all academic staff prior to the workshop. 
(Appendix i) Since the workshop was held during the exam week, the exams that were to be 
conducted during the day were completed with the help of part-time research assistants so all 
could attend the workshop. 23 full-time, 09 selected part-time instructors and 08 selected 
research assistants attended to the workshop (Appendix ii). 

 
The workshop was realized successfully. The detailed findings of the workshop can be followed 
in Appendix iii. 

 
Below are the main findings of the workshop - which actually forms the Strategic Plan of the 
Department of Architecture. 
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The Mission Statement of the Department of Architecture: 
 

The mission of the department is to educate future architects, scholars and decision-makers, 
who have an ethical and critical approach towards developing awareness on societal, cultural 
and environmental issues. The new forms of critical thinking and research-oriented learning are 
emphasized through studio based holistic curricula, integrating theory and practice and having 
a variety of post-graduate programs. 

 
The department that has multicultural student profile encourages diverse methodologies for 
lifelong learning and research possibilities, providing good research data bases and resources to 
attract qualified, diversified and enthusiastic researchers and students from all around the 
world. Due to owned democratic, participatory and transparent character of the department, 
sustainable educational milieu is supported by the continuous accreditation process. 

 
In order to have graduates who lead and serve for many sectors of the society, the department 
stresses on up-to-date knowledge of technologies, teamwork and intellectual development 
through innovative and creative activities. The graduates are expected to cope with rapid global 
changes, to react rationally as well as creatively to contemporary issues in architecture, its 
problems and challenges. 

 
 
 

The Vision of the Department: 
 

The vision of the Department is to sustain the international recognition, to become one of the 
best schools of architecture in the Mediterranean region. It aims to provide a high quality of 
expertise to the local, national and international communities. 

 
The undergraduate and graduate programs of Architecture Department target to enrich a 
multidisciplinary education by the interaction of arts, science and technology. 
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GOALS AND STRATEGIES 
 
 

Afternoon session of workshop was organized for identifying goals and strategies through the 
results of morning findings including SWOT analysis and the development of vision and mission. 
No selection process was followed during the workshop. Instead, all suggestions of the 
participants have been included in the list. While ad-hoc committee consists of Prof. Dr. Ôzgür 
Dinçyürek, Prof. Dr. Yonca Hiirol, Assoc. Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Assist. Prof. Dr. Nevter 
Zafer Comer and Assist. Prof. Dr. Ceren Bogaç was processing the draft report, these goals have 
been grouped, listed and ranked as long-term, mid-term and short-term, as in the following 
tables. Finally, among them, the short-term goals - according to both the mission / vision put 
forward and the priorities of the Department - have been selected to be included in the action 
plan. Final editing was conducted by the Department Administration. 

 
Based on the mission and vision which has been developed through participation of the 
teaching staff of the Department, the following goals and strategies have been identified: 
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G O A L S S T R A T E G IE S 
A. QUALITY 
1. To sustain the continuation of national • Fulfilling accreditation  requirements 

and international accreditations 
2. To achieve validation • To apply for RIBA 

 
3. To update the curriculum continuously ■ Adapting program according to the Bologna 

process 
4. To achieve accreditation for graduate •  To apply to RIBA or NAAB for this purpose 

programs 
5. Instill critical thinking • Increase discussion platforms and colloquiums 

•  Increase research based assignments 

6. Advancing studio based holistic curricula •  Decreasing number of students per tutor 
•  Allocating personal space for students in the 

studios (avoiding hot-chair) 
•  Providing private studios for each level 
• Making all studios 24/ 7 sustainable working 

spaces 
7. Improving the English level of students • Changing the graduation criteria of the 

Preparatory School 
8. Incentives for students •  Create motivational awareness and provide 

support (also financially with regard to 
students competition) 

9.  Providing better physical conditions and •   Fulfilling accreditation requirements about 
educational  infrastructure  infrastructure 
(studios/ teaching aids/ etc.) 

10. Sustaining extra-curricular activities •  Enriching workshops, seminars, lectures etc. 
11. Presenting contemporary architectural •  Searching the suitable competitions, sharing 

projects  with students and inviting the architects 
12. Incentives for academician • Instructor exchange programs encouragement 

of sabbaticals 
13. Improving research opportunities •  Applying for external fund opportunities such as 

TUBITAK 
• Creating a link between governmental needs 

and research studies 
• Understanding the demands of the market 

i 
•  Developing projects for community, local and 

central  administration 
•  Providing opportunities for decreasing load of 

teaching staff 
B DIVERSITY 
14. Sustaining multicultural academic staff • Announcing the job opportunity in international 

media 
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15. Sustaining diversity of students • Fostering the presence of diverse cultures and 
disciplines 

• Promoting offices all around the world 
16. Sustaining cooperation with other •  Proposing  more multi disciplinary courses 

disciplines     especially for other departments 
•  Developing joint projects 
•  Organizing joint academic activities 

17. Developing international research • Developing research collaborations with other 
possibilities    institutions 

18. Achieving variety in teaching programs • Developing double major and sub-major 
opportunities 

 
c COOPERATION 
19. Developing cooperation with community •  Giving services to the community 

• Participating in governmental and communal 
projects 

• Developing design projects/ products for public 
benefit 

•  Consultancy services(seminars/ workshops and 
exhibitions) 

•  Social responsibility projects 
20. Developing cooperation with other •  Having interdisciplinary courses 

disciplines •  Developing  multi/ trans/ inter disciplinary 
research studies 

• Developing holistic approaches in the research 
studies 

•  Joint courses and master programs, 
•  Inviting lecture 
• Inviting jury members 

21.  Encouraging the collaboration within the •   Sustaining the departmental committees 
department •   Supporting team works between teaching 
staff 

and research assistancejresearch groups/ joint 
projects) 

22. Sustaining coordination  among courses • Developing efficient coordination regarding to 
and among teaching staff  the submissions in terms of content and period 

• Supporting coordination amongst theoretical 
courses, studio-based courses and 
architectural design studios 

• Supporting coordination amongst the courses in 
the same field such as construction, 
architectural history etc. 

23. Achieving collaboration with national and • Developing mutual academic and professional 
international professional bodies and  activities 
institutions • Organizing joint programs, seminars, summer 

schools, workshops etc. 
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• Fostering collaboration with chamber of 
architects 

•  Inviting representatives to the juries 
•  Establishing international exchange systems 

D ETHICS 
24. Educating students for ethical issues • Teaching students on ethical responsibilities of 

the profession 
• Inviting guests to give seminars on ethics 

25. Increasing awareness towards plagiarism •  Teaching the student on plagiarism issues 
• Presenting information about plagiarism on the 

webpage of the department 
• Increasing awareness against to the anonymous 

usage of internet sources in the students' 
works 

• Using electronic ways for checking and 
informing students about this program 

26. Educating responsible architects •  Developing awareness through elective courses 
and relevant academic activities on 
environmental and societal responsibilities of 
architects 

• Organizing meetings, where students can meet 
with successful architects who can act as a 
good role models 

27. Developing professional ethics •  Developing projects with relevant disciplines 
• Getting service courses from relevant 

departments such as Civil and Mechanical 
engineering 

28. Strengthening the policies towards equity • Highlighting the equity policies in the 
departmental website 

• Sustaining an objective and equal teaching 
environment 

• Following the equity policies in the assessments 
of the exams and juries 

• Revising the manner and conduct of 
examination via an examination committee 

• Emphasizing the equity policies in the course 
outlines 

• Supporting equal opportunities for students and 
assistants 
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RANKING OF THE GOALS FROM LONG-TERM TO SHORT-TERM 
LONG-TERM GOALS 
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ACTION PLAN (January 2016- January 2018) 
 
 

A c t ivit ie s (G oa ls) R esponsible P eriod Resources Indicators  
a u th o rfty / p e rso n (s) 

1 A T o sustain th e co n t in u a t io n o f n a t io n a l a n d in te rn a t io n a l accreditations  
• Fulfilling accreditation D e p a rtm e n t w ith   Ja n u a ry U n ive rs ity Financial   Subm ission  o f th e 

req u ire m e n ts su bg roups  2016 - S u p p o rt  R eport 
Ja n u a ry 

A ccreditation 2018 
C o m m itte e 

2 A T o ach ieve in te rn a t io n a l va lid a t io n 
•   T o a p p ly fo r RIBA D e p a rtm e n t w ith   Ja n u a ry U n ive rs ity Financial   Subm ission  o f th e 

su bg roups 2016 - S u p p o rt R eport 
Ja n u a ry 

A ccreditation 2018 
C om m ittee 

3 A T o u p d a te th e curricu lu m c o n t in u o u s ly 
• A d a p t in g p ro g ra m according to   C urriculum Ja n u a ry A p p ro v a l o f th e Senate is 

th e Bologna process d e v e lo p m e n t 2016 - req uire d 
c o m m it te e Ja n u a ry - 
D e p a rtm e n t 2018 

4 A T o a p p ly fo r accreditation fo r gra d u a te p ro g ra m s 

•   T o  a p p ly  to  RIBA  o r  N A A B  fo r    D e p a rtm e n t Ja n u a ry U n ive rs ity Financial   Subm ission  o f th e 
th is p u rpo se 2016 - S u p p o rt  R eport 

Ja n u a ry - 
2018 

5 A Instill critical thin k in g 

•  Increase    discussion  p latfo rm s   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
and colloq u iu m s 2016 - 

Ja n u a ry 
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2018 

•  Increase research based   A ll  academ ic staff Ja n u a ry X 
assignm ents     2016 - 

Ja n u a ry 
2018 

6  A A d va n c in g stu d io based holistic curricula 
•  Decreasing n u m b e r o f students   D e p a rtm e n t Ja n u a ry A p p ro v a l o f th e D e an ’s St 

p e r tu to r  2016 - R ector's O ffices 
Ja n u a ry 
2017 

• A llocating  personal  space  fo r   D e p a rtm e n t Ja n u a ry U n ive rs ity Financial 
students In th e studios 2016 - S u p p o rt 
(a vo id in g h o t -c h a ir) Ja n u a ry D e a n 's office su p p o rt 

2017 

•  P ro v id in g   p riva te   studios  fo r   D e p a rtm e n t Ja n u a ry  U n ive rs ity Financial 
each level C eren Boğaç 2016 - S u p p o rt 

Ja n u a ry D ean’ s office s u p p o rt 
2017 

•   M aking all stu d io s 24 / 7    D e p a rtm e n t Ja n u a ry U n ive rs ity Financial 
sustainable w o rk in g spaces  2016 - S u p p o rt 

Ja n u a ry D e an 's office su p p o rt 
2017 

7 A Im p ro v in g t h e English le ve l o f students  
•   Changing th e gra du a t io n criteria   D e p a rtm e n t Ja n u a ry R ector’s office 

o f th e P re p a ra to ry School  2016 - P re p a ra to ry  
School Ja n u a ry 
2018 

S A Incentives fo r students 
•   C reate  m o t iva t io n a l  aw areness   D e pa rtm e n t Ja n u a ry U n ive rs ity Financial 

and p ro v id e su p p o rt (also 2016 - S u p p o rt 
fin a nc ia lly w ith regard to Ja n u a ry D e a n 's office su p p o rt 
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stu d e nts c o m p e t it io n ) | | 2018 | | 
9 A P ro v id in g b e t t e r p hysical co n d it io n s a n d edu ca t ion a l in fra stru c tu re (studios/ teaching aids/ etc.) 

•  Fulfilling accreditation D e p a rtm e n t w ith   Ja n u a ry U n ive rs ity Financial 
re q u ire m e n ts a b o u t infra stru ctu re su bg roups 2016 - S u p p o rt 

Ja n u a ry D e a n 's office su p p o rt 
2017 

10 A Sustaining e xtra -cu rric u la r activities 
•  Enriching w o rk sh o p s , sem inars,   D e p a rtm e n t w ith   Ja n u a ry X 

lectures etc. subg roups  2016 - 
Ja n u a ry 
2017 

1 1 A P resenting c o n te m p o ra ry architectural p rojects  

•  Searching th e suitable  Kokan G rc h e v Ja n u a ry U n ive rs ity Financial 
co m pe t it io n s,  sharing  w ith   N e v te r C öm ert 2016 - S u p p o rt 
students and in viting th e   Tü rk a z U raz Ja n u a ry 
architects    2017 

12 A Incentives fo r academ ician 
• Instru c to r  exchange  p ro g ra m s  Yonca H ürol Ja n u a ry R ector's office s u p p o rt 

e n co u rag e m e n t o f sabbaticals  2016 - B oard o f Tru stie s su p p o 
rt Ja n u a ry 
2018 

13 A Im p ro v in g research o p p o rtu n it ie s 
• A p p ly in g    fo r    external    fu n d    Halil Z. Alib ab a Ja n u a ry X 

o p p o rtu n it ie s such as TU B IT A K H a ru n Sevinç 2016 - 
Polat Hançer Ja n u a ry 
M ü jd e m V u ra l 2018 

•  C reating a link b e tw e e n    D e p a rtm e n t w ith   Ja n u a ry
 X g o v e rn m e n ta l n eeds  and  su bg roups  2016 - 
research studies Ja n u a ry 

2018 
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•  U n de rsta n ding th e dem a nd s o f     Ercan H oşkara Ja n u a ry
 X th e m arket  Polat H ançer 2016 - 

Ja n u a ry 
2018 

• D e ve lo p in g projects fo r   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
c o m m u n ity ,  local  and  central 2016 - 
a d m in istra t io n Ja n u a ry 

2018 

• P ro v id in g o p p o rtu n it ie s fo r   D e p a rtm e n t Ja n u a ry R ector’s office su p p o rt 
decreasing   load   o f   teaching 2016 - D e a n 's office su p p o rt 
staff Ja n u a ry 

2018 
14 B Sustaining m u lt icu ltu ra l academ ic staff 

•   A n n o u n c in g th e jo b o p p o rtu n ity   D e p a rtm e n t Ja n u a ry R ector's office s u p p o rt 
in in te rna t io na l m edia 2016 - D ean’ s office s u p p o rt 

Ja n u a ry 
2018 

15 B Sustaining d ive rs ity o f students  
•  Fostering th e presence o f   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 

dive rse cultures and disciplines 2016 - 
Ja n u a ry 
2018 

•   P ro m o t in g offices all a ro u n d th e    D e pa rtm e n t Ja n u a ry X 
w o rld 2016 - 

Ja n u a ry 
2018 

S ustaining c o o p e ra t io n w ith o th e r disciplines 
•  Proposing m o re m u lt i   D e pa rtm e n t Ja n u a ry X 

d isciplin a ry courses especially 2016 - 
fo r o th e r d ep a rtm e n ts Ja n u a ry 

2018 
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•  D e ve lo p in g jo in t projects D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
2016 - 
Ja n u a ry 
2018 

•  O rganizing jo in t  academ ie   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
activities   2016 - 

Ja n u a ry 
2018 

17 B D e ve lo p in g in te rn a t io n a l research p ossib ilitie s- 
D e ve lo p in g research colla b ora t ion s   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
w ith o th e r in stitu t io n s 2016 - 

Ja n u a ry 
2018 

18 B A ch ie v in g v a r ie ty in teaching p ro g ra m s 
•   D e ve lo p in g  d o u b le   m a jo r  and    Beser O . V e h b i Ja n u a ry X 

su b -m a jo r o p p o rtu n it ie s 2016 - 
Ja n u a ry 
2018 

19 C D e ve lo p in g c o o p e ra t io n w ith c o m m u n ity 
• G ivin g services to the    D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 

c o m m u n ity   2016 - 
Ja n u a ry 
2017 

•  Participating  in  g o vern m e n ta l   D e p a rtm e n t w ith   Ja n u a ry
 X and c o m m u n a l p rojects su bg roups  2016 - 

Ceren Boğaç Ja n u a ry 
2017 

•  D e ve lo p in g design   D e p a rtm e n t  w ith   Ja n u a ry
 X p rojects / products  fo r public    su bg roups   2016 - 
b e n e fit Po lat Hançer Ja n u a ry 

Ercan Hoşkara 2017 
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• C o n su lta n cy services   D e p a rtm e n t w ith   Ja n u a ry X 
(sem in ars/ w ork sh ops  and  subg roups  2016 - 
e xh ib it io n s) Ja n u a ry 

2017 
• Social resp o n sib ility projects D e p a rtm e n t w ith   Ja n u a ry X 

subgroups 2016 - 
Ö zg ü r D inçyürek Ja n u a ry 

2017 
20 C D e ve lo pin g co o p e ra t io n w ith o th e r disciplines 

• H a vin g in te rdiscip lin a ry courses D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
All academ ic staff 2016 - 

Ja n u a ry 
2017 

•  D e ve lo p in g  m ulti/  trans/  in te r   D e p a rtm e n t Ja n u a ry
 X d isciplin a ry  research studies All academ ic staff 2016 - 

Ja n u a ry 
2017 

• D e ve lo p in g  holistic approaches  D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
in th e research studies All academ ic staff 2016 - 

Ja n u a ry 
2017 

•   Jo in t courses and m aster   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
pro g ra m s, in v ite d lectures and   P ost-gra du a te 2016 - 
ju r y m e m b e rs c o m m it te e Ja n u a ry 

2017 
•   Invitin g lecture D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 

All academ ic staff 2016 - 
Ja n u a ry 
2017 

•   Invitin g ju r y m e m b e rs D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
2016 - 
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Ja n u a ry 
2017 

21 C E ncouraging th e c o lla b o ra t ion w ith in t h e d e p a rtm e n t 
•  Sustaining th e d ep a rtm e n ta l   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 

com m it tees   2016 - 
Ja n u a ry 
2018 

•   S u p p o rtin g te a m w o rk s b e tw e e n    D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
teaching   staff   and   research   All academ ic staff 2016 - 
assistance (research Ja n u a ry 
g ro u ps / jo in t projects)  2018 

22 C Sustaining c o o rd in a t io n a m o n g courses and a m o n g teaching staff 
•  D e ve lo p in g efficient   D e p a rtm e n t Ja n u a ry

 X co ord in a t io n    reg arding  to  the   A ll academ ic staff 2016 - 
subm issions in te rm s o f conten t Ja n u a ry 
and p eriod 2018 

• S u p p o rtin g c o ord in atio n   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
am ongst   th e o re t ic al   courses,   Design C o o rd in a t io n   2016 - 
stu d io -b a se d courses and   C o m m itte e Ja n u a ry 
architectural design studios  2018 

•  S u p p o rtin g c o ord in atio n   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
am ongst   th e   courses   in   th e   A ll academ ic staff 2016 - 
sam e fie ld such as construction, Ja n u a ry 
architectural h is to ry etc. 2018 

f - ' A ch ie v in g co lla b o ra t io n w it h n a t io n a l a n d in te rn a t io n a l p ro fe ssio n a l b o d ie s a n d in stitu t io n s 
•  D e ve lo p in g     m u tu a l   academ ic   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 

a nd p rofessional activities 2016 - 
Ja n u a ry 
2017 

• O rg an izin g jo in t program s,   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X - 
sem inars, su m m e r  schools. 2016 - 
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w o rk sh o p s etc. Ja n u a ry 
• Fostering   c o lla b o ra t ion   w ith 2017 

ch a m b er o f architects 
• Invitin g rep rese ntative s to  the   D e p a rtm e n t Ja n u a ry U n ive rs ity Financial 

jurie s 2016 - S u p p o rt 
Ja n u a ry D ean’ s office s u p p o rt 
2017 

•  Establishing in te rna t io na l   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
exchange system s  2016 - 

Ja n u a ry 
2017 

24 0 Educating s tu d e nts fo r ethical issues 
•   Te aching   students   on   ethical   A ll academ ic staff Ja n u a ry X 

responsib ilit ies o f th e 2016 - 
profession Ja n u a ry 

2018 

•   Invitin g guests to give sem inars   D e pa rtm e n t Ja n u a ry X 
on ethics 2016 - 

Ja n u a ry 
2018 

: 25 D Increasing a w areness t o w a rd s plagiarism 
•   Teaching th e stu d e nt on   All academ ic staff Ja n u a ry X 

plagiarism issues   2016 - 
Ja n u a ry 
2017 

• Presenting  in fo rm a t io n   a b o u t   W e b p a ge Ja n u a ry X 
plagiarism  on  th e  w e b p ag e  o f   com m it tee 2016 - 
th e d e p a rtm e n t Ja n u a ry 

2017 

•  Increasing a w areness against to  A il academ ic staff Ja n u a ry  X * 
th e a n o n ym o u s usage o f  2016 - 
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in te rn e t sources in th e Ja n u a ry 
stu d e nts’ w o rk s 2017 

•   Using electronic w a ys fo r   A ll academ ic staff Ja n u a ry X 
checking and  in fo rm in g 2016 - 
students a b o u t th is p ro g ra m Ja n u a ry 

2017 

* » 2 6 d Educating re s p o n s ib le architects 
• D e ve lo p in g a w areness th ro u g h   D e pa rtm e n ta l B oard   Ja n u a ry X 

elective  courses  and  re le va n t 2016 - 
academ ic activities on Ja n u a ry 
e n v iro n m e n ta l and societal 2018 
responsib ilit ies o f architects 

•  O rg an izin g  m eetings, w h e re    D e p a rtm e n t Ja n u a ry U n ive rs ity Financial 
stu d e nts can m e e t  w ith 2016 - S u p p o rt 
successful  architects w h o  can Ja n u a ry D e a n 's office s u p p o rt 
act as a go o d role m o d e ls 2018 

27 D D e ve lo p in g p ro fe ssio n a l ethics 
• D e ve lo p in g p rojects w ith   A ll academ ic staff Ja n u a ry X 

relevan t disciplines  2016 - 
Ja n u a ry 
2018 

•  G e ttin g  service  courses  fro m   D e p a rtm e n t Ja n u a ry Faculty o f Engineering 
re le va n t  d e p a rtm e n ts  such  as 2016 - s u p p o rt 
Civil and M echanical Ja n u a ry 
engineering 2018 

28 0 Stre n gth en in g t h e policies to w a rd s e q u ity 
• H igh lighting th e e q u ity policies   W e b p a g e Ja n u a ry X 

in th e d e p a rtm e n ta l w e b site com m it tee 2016 - 
Ja n u a ry 
2017 

• Sustaining   an   o b je ctive   and   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X - 
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equal teaching e n v iro n m e n t  2016 - 
Ja n u a ry 
2017 

•  F ollow in g th e  e q u ity policies in   A ll academ ic staff Ja n u a ry X 
th e assessm ents o f th e exam s  2016 - 
and jurie s Ja n u a ry 

2017 
• Revising th e m a n n e r and   Exam C om m ittee Ja n u a ry X 

conduct o f exa m in a t ion via an  2016 - 
e xa m in a t io n com m it tee Ja n u a ry 

2017 
•  Em phasizing  th e e q u ity policies   A ll academ ic staff Ja n u a ry X 

in th e course outlines  2016 - 
Ja n u a ry 
2017 

•   S u p p o rtin g  equal  o p p o rtu n it ie s   D e p a rtm e n t Ja n u a ry X 
fo r stu d e nts and assistants P o st-G ra d u a te  2016 - 

C o m m itte e Ja n u a ry 
A ll academ ic staff 2017 
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Appendix I. 
 

DEPARTMENT OF ARCHITECTURE 
STRATEGIC PLANNING WORKSHOP 2016 - WORKING PROGRAM 

 
Strategic Planning Workshop 2016 will be supervised and moderated by Prof. Dr. Mustafa Turner 

 
 

/?OPERATORS 
:> W  2016, M ONDAY 

HOURS: 1 4 : 0 0 -1 4 3 0 
PLACE: Qffk-e of Department Chair 
PAR; ICiPANTS; MODERATORS AN <A , . MR 

 
 

WORKSHOP  SESSIONS 
DATE: 26 JANUARY 2016, TUESDAY 
HOURS: 09 .00 -16 .30 
PLACE: A14 
PARTICIPANTS: ACADEMIC STAFF, RESEARCH ASSISTANTS,  MODERATORS 

 
 

09.00 - 09.20 Determination of Strengths of the Architecture 
Department (parallel sessions) 

09.30-09.50  Determination of Weaknesses of the 
Architecture Department (parallel sessions) 

10.00-10.20  Determination of Opportunities of the 
Architecture Department (parallel sessions) 

10.30-10.50 Determination of Threats of the Architecture 
Department (parallel sessions) 

11.00-11.30 Ranking of SWOT results 
(all in one group) 

11.30-12.30 Lunch Break 
 

12.30-13.00 Mission and Vision Developments 
(parallel sessions) 

13.00-13.30 Completion of Mission and Vision 
(Moderators only) 

13.30-16.00 Working on Strategic Focuses 
(parallel sessions) 

16.00-16.30  Determination of Strategic Focuses 
(all in one group) 
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Appendix II 

Emu- Department of Architecture 

2015-16 Strategic Planning Workshop 
MUSTAFA TÜMER ALİTANRIKUL EMRE AKBİL 

(SANAZ NEZHADMASOUM) (ELNAZ FARJAMI) (TINA DAVOODI & 

SALOUMEH KHAYYAT 
KAHOUEI) 

YONCA HÜROL ÖZGÜR DİNÇYÜREK KOKAN GRCHEV 
CEREN BOĞAÇ TÜRKAN ULUSU URAZ MUKADDES FASLI 
HALİL Z. ALİ BABA MÜJDEM VURAL EGE ULUCA TÜMER 
PINAR ULUÇAY NETİCE YILDIZ BESER OKTAY VEHBİ 
GAYE ŞENYAŞA POLAT HANÇER MÜGE RIZA 
ONUROLGUNER ÖZNEM ŞAHALİ SERTAÇ ÎLTER 
BADIOSSADAT  HASSANPOUR BEDİA TEKBIYIK BAHAR ULUÇAY 
MEHMET SİNAN HARUN SEVİNÇ RAFOONEH   MOKHTARSANI 
KEMAL  KASAPOĞLU ZEREF BİRSEL ERCAN  HOŞKARA 
NACİYE DORATLI EHSAN REZA KAMIAR YAZDANI 
ERDAŞ KURUÇ ABDULLAH  CAN 
RESMİYE ALPAR ATUN 
GÖKHAN VAROL 
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Appendix III. 
 

DEPARTMENT OF  ARCHITECTURE 
STRATEGIC PLANING WORKSHOP 2016-FINDINGS 

SWOT ANALYSIS - STRENGHTS 
1 Team work coordination and support of young staff 
2 Work experience of staff 
3 Collaboration with other departments 
4 Having help desk 
5 Extra workshops and seminars for all students (such as Design Week) 
6 Departmental  belongingness 
7 Transparency between students and the department 
8 Coordination among the groups 
9 Institutionalization of the department 
10 Successful communication among the students and academic members 
11 Equipped computer labs 
12 Achieving technical/ theoretical courses and studio relation 
13 Successfully working committees 
14 Social events/ responsibilities / campaigns 
15 Visibility in social media 
16  Administrative response to demand of students 
17 Democratic and participatory way of decision making process 
18 International representation of faculty members 
19 Making part time instructors part of the department 
20 Achieving international/ national accreditation 
21 Well organized design coordination 
22 Importance of good relationship among academic members 
23 Universal standards of education 
24 Following regulation without compromising 
25 Hard working assistants 
26 Young and dynamic staff 
27 Diversity of academic members 
28 Diversity of students profile 
29 Well organized graduate projects 
30 Response to globalizing educational cultural challenges 
31 Strong emphasize on cultural identities and cultural varieties 
32 Increasing number of students 
33 Oldest department of architecture (Turkey and Cyprus ) among private ( foundation ) 

universities 
34 Hard working teaching staff 
35 Multicultural diversity in teaching assistants 
36 Success of completing previous strategy visions 
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37 Increasing academic affairs relations to other universities 
38 Supportive deanship 
39 Different graduate programs 

 
 
 

Selected Strengths Number 
of 
Votes 

20 Achieving international/ national accreditation 28 
39 Different graduate programs 17 
1 Team work coordination and support of young staff 16 
25 Hard working assistants 16 
28 Diversity of students profile 16 

H a rd  w o r k in g  te a c h in g  staff IS 
19 B i n g  p a r t t im e  in s t r u c t io n  p a r t o f - . . * v m -   i 19 
17 D e m o c ra t ic a n d p n . - i ic lp a t o ry w a y o' "nee, r • • 
12 Achievim-* technical/  fh e o r c B r a l courses a n a s t : n • 
2'1 W e l l o rg a n ize d d e s ig n  c o o r d in a t io n 

27 U n iv e rs a l standards o f e d u c a t io n 

T ra n s p a re n c y  b e tw e e n  s tu d e n ts   *   1 7 
In st i t u t io n a l iz a t io n o f th e  d e p a r tm e n t 7 

Si S tro n g e m p h a s iz e  ,;a cultural id e n t i t ie s o n e cun n e w 7 
S u p p o r t iv e  d e a w m p 4 

B S u e : .. B u l l y  w o r k in g  c o o d u e s 3 
1..:  ■■e w  o f c o m p le t in g p - e v io u s  u t r s w a y  v is ion s 3 
O ld e s t   d e p a r tm e n t   o f    w c h i t e c fu r c    ( T u r im y   a n d    C y p w w *   a m o n g    o rs v a te 2 
B s y n d a tn w  1un ive rsitie s 

8 C o o rd in a t io n a m ores H ie g r o u p : 

Successful c o m n v u i i ic a t io n a n u w g th e s tu d e n ts o r c.  w 

26 Y o u n g  a n d  d y n a m ic  s ta f f 

27 1a - m rs lty  o f  a t s e e m k  n i e m m o i. 

30 B tsp O R S e  to g lo b a liz in g  e d u c a t io n A cu l tu ra l c h w w n g e s | 
37 h i r r e o r . o e  n u m b e r <P u n d e n t s If 
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SWOT ANAYSIS - WEAKNESSES 
1 Low quality of student profile 
2 Infrastructure (lack of a proper physical structure of the university) 
3 Lack of international workshops for student 
4 Insufficient IT sources 
5 Weakness in using online facilities by the students 
6 Crowded theory classes 
7 No model making lab 
8 The ratio between students and academic staff 
9 The effect of long registration period on the courses 
10 Lack of research projects 
11 Insufficient 24/ 7 working studio 
12 Lack of proposed elective courses for each academic term 
13 Time problems of attending meetings during the class hours 
14 Relationship of academy to real professional life 
15 Student 8t faculty member relationship 
16 English level of the students 
17 Poor internet infrastructure 
18 Inefficient research center for academic staff 
19 Poor acoustics 
20 Low number of academic publication 
21 Being overloaded (of staff) 
22  Low diversification of the staff (low number of professors in construction and structure 

fields) 
23 Not enough communication between the department and registration office 
24 Design Week should be improved 
25 Absence of social security for teaching assistants 
26 Absence of teaching assistants for theory courses 
27 Dedication of staff (being mentally in the department) 
28 Not having successful promotion for graduate programs 
29 Continuity of duties and development of teaching assistants 
30 Not filtering for the selection of the students 
31 Not adequate selections for the graduate programs 
32 Lack of more contemporary techniques and equipment like laser, 3d printer, etc. 
33  Lack of integration with new technology and understanding architectural technologies 

for applying them in design studio 
34 Increasing number of students VS infrastructures and resources 
35 Not enough experienced educators in first year program 
36 Lack of well defined process of selection of assistants according to competency 
37 Making strategy plan in long time spans 
38 Different student backgrounds 
39 Lack of facilities for developing for preparation 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

28



 
 
 
 
 
 

40 Lack of horizontal and vertical coordination of the programs 
41 Complicated and long process for any proposed changes 
42 Decreasing number of experienced academic staff coming from different cultures 
43 Unbalance load work between the committees 
44 Unnecessary tension between the faculty and the department 
45 Not well define position workloads for part time instructors and teaching assistants 
46 Lack of presence of the students in the decision making 
47 Physical condition of building, accessibility and comfort 
48 Decreasing academic capacity of the students 
49 Increasing number of students in design groups 
50 Decreasing number of visiting scholars 
51 Coming from settled universities of Turkey and Europe 
52 Decreasing number of applicant to the graduate programs 

 
Selected  Weakness Number of 

Votes 
16 English level of the students 30 
32 Lack of more contemporary techniques and equipment like laser, 3d 18 

printer, etc. 
21 Being overloaded (of staff) 17 
44 Unnecessary tension between the faculty and the department 17 
10 Lack of research projects 14 
u In s u ffic ie n t 2 4 / 7  u  irk in g  e o d io 13 
7 T o  m o o V  m akes? iab 17 
4.1 D e cre asin g    n u m b e r   of   ¡m p e rie m m j   a c adem ic   s ta ff   c o m in g   fro m 11 

d ifi'- o m t  c u itm e s 
4 In su ff ic ie n t IT so u rc e s I P 
26 A b s e n c e of le a c h in g a s s is ta n ts fo r th e o r  ■ m m 8 
1 lo w  q u a l i t y o f s t u d e n t p ro file 7 
34 In cre asin g  n u m b e r n f s tu d e n ts VS in fra s  -  .» o re -   n   ' m i rc e s 

- I. ock in tern attorns : o/arksf; ."ms fo r sruc 
T h e  effect o f long strath - n p e r io d on 1 

 
Decreasing acm e--m e c a p a c ity of th e reorients  

17 p-wv- in t e rn e t in f r s s t r u a m  - 3 

46 i s   . of p re se n c e  of th e  se .m e n ts m th e decs s i r e  m a k in g 3 
4 « in creasing n u m b e r o f s t u d e n t s in d e sig n g ro u p s 3 
1/1 Relations.osp o f a c a d e m y to rims p ro fe s s io n a l life 

40 Lack o f ourin o n ta ! a n d v ertical c o o rd in a t io n of tht- .• - 2 
1-0 D e r m  . -big n u m b e r o f v is it in g  - vn oiars 2 
3 High m e o  b e tm e e «  s tu d e n ts an d a c a d e m ic s ta f f 1 
17 j. 
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W riTfoenl w m arch c e n te r for academic staff 1 
lo w  n u m b e r o f academic p u b lic a tio n J 
D ecim ation  of staff toeing m entally i" the d e p o r tm e n t) l 
Not i wvíng m ate ssfu! promotion for graduate programs .1 
Not en ou g h  experienced educators in  first year program 1 
Lack  o f  w e ii  defined  pro w ss  of  selectio n   of  assistants  accnw ;  w ! 
competency 
Nlatfoo W a te r v pían in lo n g t im e  spans 1 
C o m p lic a te d  sod long process for any orm • K>- i 
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SWOT ANALYSIS- OPPORTUNITIES 
1 Rich library for printed books and research data base 
2 Well organized campus life 
3 Richness of cultural heritage 
4 Secure university and city environment 
5 Location of the campus 
6 Improving infrastructure as a result of accreditation processes 
7 Collaboration with NGOs 
8 Nature of the architecture 
9 Collaboration with other universities (demanded departments) 
10 Lower tuition fee 
11 Large campus (+ rich campus life) 
12 Proximity to the heritage environment 
13 Increasing number of graduate students 
14 Availability of dormitory campus for first year students 
15 Image of the university 
16 Safe campus 
17 Availability of housing in the city 
18 Close proximity to the city 
19 Lower custom duties for academic needs 
20 Possibility of becoming EU member 
21 Increasing population 
22 Collaboration among local and central administration 
23 Being a state university 
24 Multi-cultural students profile 
25 Renewable  energy 
26 Increasing number of young population 
27 Manageable city scale 
28 Increasing funds/ scholarships by the Government 
29 Valid diplomas 
30 Institutionalized  university 
31 International interest for Postgraduate programs 
32 Establishing new campuses in abroad 
33 Governmental request for academic experts 
34 Being part of EU projects/ Erasmus program / other international programs 
35 Being in a developing country 
36 Geographical location and climate 
37 Usage of open access resources 
38 International funding for academic research 
39 English education 
40 Revival possibility of Varosha/ Mara; 
41 Increasing the possibility of using Walled City as a part of the campus 
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42 Relating to maximum extent program demand to needs of communities 
43  Internationalizing studio program in line extending studio coordination with faculties 

from abroad 
44 Possibilities of hiring experienced teaching staff 
45 Increasing number of international scholarly events (seminar, conferences, etc.) 
46 New investment of physical conditions of campus 
47 Be part of most institutionalized university in the island 
48 Increasing the number of experienced among academic staff 
49 Having NAAB SE Accreditation 
50 Opening and offering courses relative to target origin context of foreign students 

 
 
 

Selected Opportunities Number of 
Votes 

6 Improving infrastructure as a result of accreditation processes 23 
43 Internationalizing studio program in line extending studio 23 

coordination with faculties from abroad 
41 Increasing the possibility of using Walled City as a part of the campus 19 
23 Being a state university 16 
49 Having NAAB SE Accreditation 16 
12 P r o x im i t y t o t h e h e r i ta g e e n v i r o n m e n t 
39  Oihsig  p a i !  o f  t J   p r o ) e E r a s m u s   p r o g r a m  /  o t h e r  m t e fo a lm n a i 

p> ograrr: 

i ' m s i faii O v -'.si b e c o m in g i ’ J m e m b e r n 
1 p p :n j i m m y fo r o n n t e r i b o o k s a n d u n - e a r t h d a ta base 10 

' oiiairm Olson w i t h o th e r u n iv e rs i t ie s { d e m a n d e d d e p a r t m e n t s ) y 
in c f is e w ig n w o b y r o f in t e rn a t io n a l sc Oc.m dy e v e n t s ( s e n t « , 7 
cord--''"'• »sees, t t r .? 

40 R evival p o s s ib i l i t y o f V a n s . mi/ M a ra s 6 
' Com- ■. o ra t io n - m th H G C s 5 

40 i  • !t'», r 5 

s E i r fm m.s o f cud ora! h e r itag e 4 
40 I rm t i tu t io n a i f tn o u n ive rsity 4 
29 V a l in d ip lo m a s 3 
0 t r ic a h o o o f th e •. v a g u s 2 

22 C.olfabom t ion r ' - m n g local and centra! a, .n 2 
2 W e i ! o rg a n iz e d c a m p u s life 1 
4 S<o a re u n iv e rs i t y a n d city e n v i r o n m e n t 1 
8 fmmure o f th e a rc h itecture  1 

19 A v a d , a s in t y o f d o r m i t o r y c a m p u s f o r i i ro  ,  , m . " ' , p-, 1 

1? 1 
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SWOT ANALYSIS - THREAT 
1 Poor health services (from the state government hospital) 
2 Political situation of Cyprus 
3 Department cannot control the acceptance of undergraduate students 
4 Position of EMU in Iran (level A to C) by Ministry of Education in Iran 
5 Quality of internship in Cyprus 
6 Increasing number of staff in breeding (weakness) 
7 High number of quota for vertical transfer (DGS) students 
8 Instable political statues in the Middle East (indirect flights) 
9 Lack of sabbaticals (quota should be given by the rector office) 
10 New rules for academic promotion discourages group work research 
11 Teaching oriented approach should be change to research oriented 
12 Unofficial student agencies 
13 Unplanned environment 
14 Salary cut of academic staff 
15 Financial crises 
16 Increasing financial investment around campus 
17 Insufficient environmental maintenance by the municipality 
18 Non equal academic promotion between universities 
19 Mis-used of students status 
20 Higher education council (YODAK) 
21 Opening money shop and betting offices in the city 
22 Increasing number of the pet shops 
23 Decreasing number of girl students in the faculty 
24 Students from conflicted zones 
25 Increasing tuition fees 
26 External powers on university administration 
27 Non-elected senator members 
28 Anti-propaganda of Greek administration 
29 Criminal cases of the students 
30 Establishment of new universities in Cyprus and around 
31 Lack of support from the citizens 
32 Wrong education strategies of North Cyprus governmental/ state administration 
33 Lack of public and international transportation 
34 Unpredictable impact entities such as economy, religion, politics, culture, etc. 
35 Possible changes in professional architectural world 
36 Changes in educational standards on demand (accreditation) 
37 Decreasing quality of students 
38 Insufficient weak budget of the university 
39 Global image of universities in North Cyprus 
40 Low level of quality of urban life in the city and island 
41 General status of the teaching assistants 
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Selected Threats Number of 
Votes 

3 Department  cannot  control  the acceptance of undergraduate 24 
students 

38 Insufficient weak budget of the university 24 
11 Teaching oriented approach should be change to research oriented 21 
26 External powers on university administration 19 
33 Lack of public and international transportation 15 

Decreasing quality of students 15 
,i.i Générai status of the teaching assistants 12 
29 Criminal rases of the students 11 

Poor heaith services {from the state governm ent hospital} 
Polita.:-! situation of Cyprus 

W Low level of quality of urban life in the city mid island 5 
10 On«/ roles for academe" promotion discourages group w r n ? 
32 W rong  education  strategics  of Moifh  Cyprus  governsne  ' C tv'-' 5 

sdmim m atlon 
1/ insufficient ensircm m em G maintenance ov ” ! r.* 4 

1 Opening m o n e y shop and betting of?ices m 1 
Q uality of internship in Cyprus 
Financial crises 

24 Students from conflicted mines 2 
28 Anti-propaganda of Gvvdt administration 2 
0 Iricream ig num ber of staff in breeding f m u v w s A 1 
8 inwards? polite Q statues in the Middle feast v ie " ‘g;r 1 

25 !v  ceasing tuition fees i 
Fstoblishm onl of new universities v  Cyprus veil around 1 

n lack of support, from the citizens 1 
35 Posoole c h a n g v in professional architectural w o ;!d - 
39 Global image of universities in North Cyprus 
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FACULTY OF ARCHITECTURE 
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE 
STRATEGIC PLAN  
 
INTRODUCTION 
 
This report, covering the “Strategic Plan of the Department of Architecture” has been prepared 
following a methodological (strategic planning) process. As mentioned in the Department of 
Architecture Strategic Plans of 2004 and 2006: 
 

“…conventional planning approaches tend to be oriented toward looking at problems based 
on current understanding, or an inside-out mind set; whereas strategic planning requires an 
understanding of the nature of the issue, and then of an appropriate response, or an 
outside-in mind set.” Rowley (1997, p.36).  
 
“Strategic planning tends to be idea driven, more qualitative; it seeks to provide a clear 
vision / focus.” (Zapryagaev, 1999, p.3)  

 
Based on these arguments, it can be stated that only through employment of strategic planning 
approaches it would be possible to develop an understanding and vision across a whole range of 
academic and administrative issues that go far beyond conventional approaches, taking a 
comprehensive and integrated approach over long time horizons for the future of the Department.  
 
The underlying intention of applying a strategic planning approach is firstly, to identify what is valuable 
in the Department (the situation analysis to identify “where we are”) through SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis method which is a model forming the basis for 
virtually all formalized strategy formulation processes; then, to put forward the reasons for the 
existence of the Department (the mission); followed by identifying the envisaged future (the vision of 
the Department); defining strategic goals and objectives from short-term to long-term; clarifying 
strategies, activities and projects to define the ways of achievig these goals and objectives. 
 
A strategic plan involving the vision and mission of any organization aims to convey clearly and concisely 
the direction of the organization. The Department of Architecture believes that it is critical to have 
members of the organization to actively participate in the strategic planning prıocess to increase their 
motivation and enthusiasm for realizing the attractive and inspiring common vision for the future. The 
department, believing that students are part of our team members, organized meetings with all the 
students during the jury week. In these meetings with each studio group from the first to the last 
semester, the department communicated the purpose and values of the department and listened the 
students’ evaluations and comments as important inputs for the strategic planning.   
 
Two-days workshop activity is held within  the dates of  4th and 5th of June, 2012. The  workshop has 
been organised with the active participation of academic staff including the research assistants. The aim 
of the workshop was, firstly, to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the 
Department (through the SWOT analysis method); then, based on the findings of the SWOT, to 
determine the mission and vision of the department, followed by goals and strategies.  
 
It was important to organize this workshop because half of the members of the academic staff including 
the research assistants has been different since the last workshop that was held in 2004. Having half of 
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the members knowledgable of the 2004 workshop provided the direct input from that experience while 
the other half without any background of this workshop provided a fresh outlook for the strategic 
planning process. It was also a great opportunity to have this workshop as it created an opportunity for 
all the members of the department to spend a day together.  
 
The workshop was planned to be in 2 parallel groups and  it was compulsory for all academic staff and 
research assistants. A program was prepared and sent to all academic staff prior to the workshop. 
(Appendix  i) Since the workshop was held during the exam week, the exams that were to be conducted 
during the day were completed with the help of part-time asssistants so all could attend the workshop. 
There were a total of 20 instructors and 17 research assistants who attended to the workshop (Appendix 
ii).  
 
The workshop was realized successfully. The detailed findings of the workshop can be followed in 
Appendix iii. 
 
Below is the main findings of the workshop – which actually forms the Strategic Plan of the Department 
of Architecture. 
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The Mission Statement of the Department of Architecture: 

The Department’s mission is to educate the future architects who have an ethical and critical 
approach towards developing awareness on societal, cultural and environmental issues. The 
new forms of thinking, teaching and learning are emphasized through studio based holistic 
curricula, integrating theory and practice and having a variety of post-graduate programs. 
 
The department aims to encourage diverse teaching and research possibilities, providing good 
research data bases and resources to attract qualified, diversified and enthusiastic researchers 
and students from all around the world. The education is supported by all means of resources, 
such as funding, human capacity and infrastructure, in order to achieve a sustainable 
educational milieu.  
 
In order to have graduates who lead and serve for many sectors of the society, the department 
stresses on up-to-date knowledge of technologies, teamwork and intellectual development 
through innovative and creative activities. The graduates are expected to cope with rapid global 
changes, to react rationally as well as creatively to contemporary issues in architecture, its 
problems and challenges. 
 

The Vision of the Department: 

The vision of the Department is to gain international recognition, to become one of the best 
schools of architecture in the Mediterranean region and to be a leader in architectural 
education. The institution provides diversity and achieves inclusive education in which social 
and environmental responsibility and cultural sensitivity are accomplished. It also provides a 
high quality of service to the local and national community. 
 
The program of Architecture Department contains interaction of arts, science and technology to 
provide an holistic education. The quality in architectural education is achieved by accepting 
studios as the core learning activity, with the support of a contemporary digital educational 
environment.  
 
An innovative and multidisciplinary approach is held within a multi-cultural environment of 
teaching and research. The department offers the highest level of professional and technical 
knowledge supported by a highly motivated academic staff, which support students to develop 
the ability to think independently and to pursue exceptional design. 
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GOALS AND STRATEGIES 
 
 
Second day of workshop was organized for identifying goals and strategies through the results 
of first day findings including SWOT analysis and the development of vision and mission. No 
selection process was followed during the workshop. Instead, all suggestions of the participants 
have been included in the list. Then, while the Department Administration was processing the 
final report, these goals have been grouped, listed and ranked as long-term, mid-term and 
short-term, as in the following tables. Finally, among them, the short-term goals – according to 
both the mission / vision put forward and the priorities of the Department – have been selected 
to be included in the action plan. 
 
Based on the mission and vision which has been developed through participation of the 
teaching  staff of the Department, the following goals and strategies have been identified: 
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 GOALS STRATEGIES 
A. QUALITY 
1. Updating curriculum periodically  to meet 

the new and future demands and to fulfill 
the necessities of accreditations  

 Making the necessary preparations for 
international accreditation and/or validation 
such as NAAB and/or RIBA 

 Adapting program according to the Bologna 
process 

 Making necessary changes for the approval of  
the Senate through the departmental and 
faculty board 

 Inviting people from the institutions that have 
already been accredited to give seminars 

2. Achieving a high quality holistic education  Forming a studio based system in which other 
courses are integrated to the studio 

 Achieving a better coordination 
 Increasing competition spirit in the studio 
 Setting strategies for grading policies 

 Achieving a creative, sensitive, sustainable and 
flexible studio atmosphere  

3. Emphasizing studio culture 

 

 Increasing studio hours 

 Decreasing number of students per tutor 

 Allocating personal space for students in the 
studios 

 Providing private studios for each level 

 Having a flexible education in studios in order to 
increase creativity 

 Having more exhibitions and interactive media 

 Arranging workshops at the beginning of each 
studio to warm up the design issues  

 Having  instructor oriented studios 

4. Improving the English level of students  Changing the graduation criteria of the  
Preparatory School 

 Having additional courses in preparatory school 
especially for architecture students 

5. Following the development of the 
educational and management 
technologies 

 Activating and upgrading online sources 
 Having a more centralized digital system to 

minimize the work done by people 
6. Providing better physical conditions and 

educational infrastructure 
(studios/teaching aids/etc.)  

 Getting funds, and looking for sponsors 

 More active contribution to the faculty’s 
committee for  setting a master plan, 
developing architectural plans, assigning teams 
to do the job, (even student projects 
incorporated to this aim) 

 Having a well equipped copy center including 
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plotter, etc 

 Asking for a small branch of central stationary 
which is particularized to the needs of 
architecture students 

 Developing new hard and digital model 
laboratories including 3D laser machine, etc 

7. Developing both practice/profession 
based and research oriented mindset 

 

 Organizing more technical trips 

 Providing lectures from different disciplines  

 Creating research groups  

 Supporting competitions 

 Encouraging publications  

 Exhibiting students works both in the faculty 
and in the webpage 

 Inviting professionals 

 Linking research staff with market 

 Establishing a connection with TEKNOPARK  

 Connecting academic staff with local 
stakeholders   

8. Improving research opportunities 

 

 Applying for external fund opportunities such as 
TUBITAK 

 Creating a link between governmental needs 
and research studies 

 Understanding the demands of the market 

 Developing projects for community, local and 
central administration 

 Providing opportunities for decreasing load of 
teaching staff  

9. Attracting students with more intellectual 
background   
 

 Asking portfolios   

 Searching for new targets 

 Using media for increasing the visibility 

 Supporting representative offices with relevant 
brochures about architecture 

 Being more critical in the acceptance process of 
PhD students by decreasing quota and  by 
increasing the quality of education 

10. Developing intellectual level of students 
and educating designers/ architects  of the 
future with innovative ideas and skills 

 Providing modern and contemporary facilities  

 Having open discussions in classes 

 Using the power of digital technologies and 
media 

 Being open to different thoughts 

 Appreciating and differentiating original ideas of 
the students 

 Having a  staff room to meet and discuss    

11. Attracting qualified researchers/ teaching 
staff 

 Developing better promotion policies 

 Inviting more international professors 

 Having teaching staff with diverse background 
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 Creating an environment like Ted Academy and 
providing such format of seminars 

 Using digital media more efficiently in particular 
to this purpose 

 Increasing visibility in social media 

 Getting support from representative offices 

12. Achieving a better strategy to evaluate the 
teaching staff 

 Working and proposing a new assessment 
system for the faculty 

13. Balancing teaching staff’s academic load 
for achieving opportunities for further 
research and practice 

 

 Improving student and teaching staff ratio  

 Increasing the adjunct professor number 

 Informing university administration about the 
heavy load of the teaching staff  

 Changing the ways of teaching 

14. Creating new teaching conditions by 
promoting new ways of teaching and 
learning 

 Having seminars and workshops to teach new 
forms of teaching to the teaching staff   

 Improving infrastructure to be able to use IT 
more effectively 

 Increasing collaboration amongst teaching staff 

 Supporting exchange programs 

B DIVERSITY  

15. Attracting more international students   Developing more targeted publicity for  
attracting international student 

 Getting support from representative offices in 
different countries 

 Organizing presentations by teaching staff in 
abroad 

 Developing collaborations with alumni 
 Fostering the presence of diverse cultures and 

disciplines 
16. Enriching research data bases and relevant 

resources 
 Developing resources in the faculty library 

 Providing more appropriate reading facilities in 
the AB Library  

 Offering new online databases for the library 
network of the university 

17. Cooperating with other disciplines   Proposing more multi disciplinary  courses 
especially for other departments 

 Developing joint projects 

 Organizing joint academic activities 

18. Developing international research 
possibilities 

 Developing research collaborations with other 
institutions 

19. Achieving variety in teaching programs  Offering more  courses and programs in 
undergraduate and graduate levels such as 
restoration, conservation and urban planning 

 Developing double major and sub-major 
opportunities 

C COOPERATION  
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20. Developing cooperation with community 

 

 Giving services to the community  

 Participating in governmental and communal 
projects 

 Developing design projects/products for public 
benefit such as urban furniture  

21. Encouraging students to cooperate with 
each other within an ethical framework 

 Supporting group projects  

 Organizing technical trips and workshops 

 Encouraging the organization of social activities 
and meetings 

22. Developing cooperation with other 
disciplines  

 

 Having interdisciplinary courses 

 Developing multi/ trans/ inter disciplinary 
research studies 

 Developing  holistic approaches in the research 
studies 

23. Encouraging  the collaboration within the 
department 

 Sustaining the departmental committees 

 Supporting team works between teaching staff 
and research assistance 

24. Strengthening coordination among 
courses and  amongst teaching staff 

 

 Developing efficient coordination regarding to  
the submissions in terms of content and period 

 Supporting coordination amongst theoretical 
courses, studio-based courses and 
architectural design studios 

 Supporting  coordination amongst the courses in 
the same field such as construction, 
architectural history … 

25. Achieving collaboration with national and 
international professional bodies and 
institutions 

 

 Developing mutual academic and professional 
activities 

 Organizing joint programs, seminars etc 

 Inviting representatives to the juries 

 Establishing international exchange systems 

26. Supporting the community, city and 
country and strengthening relationships 
between local community and university 

 Organizing seminars, festivals, life-learning 
education, 

 Publishing professional articles on newspapers 

 Informing the community through the media 

D ETHICS  

27. Educating students for ethical issues  Teaching students on ethical responsibilities of 
the profession  

 Inviting guests to give seminars on ethics 

28. Increasing awareness towards plagiarism 

 

 Teaching the student on plagiarism issues 

 Presenting information about plagiarism on the 
webpage of the department 

 Increasing awareness against to the anonymous 
usage of internet sources in the students’ 
works 

 Using electronic ways for checking and 
informing students about this program 
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29. Educating responsible architects 

 

 Developing awareness through elective courses 
and relevant academic activities on 
environmental and societal responsibilities of 
architects  

 Organizing meetings, where students can meet 
with successful architects who can act as a  
good role models 

30. Developing professional ethics  Developing projects with relevant disciplines 

 Getting service courses from relevant 
departments such as Civil and Mechanical 
engineering 

31. Strengthening the policies towards equity 

 

 Highlighting the equity policies in the 
departmental website   

 Eliminating subjectivity and achieving an 
objective and equal teaching environment 

 Following the equity policies in the assessments 
of the exams and juries 

 Revising the manner and conduct of 
examination via an examination committee 

  Providing objective assessment by using various 
ways of assessment simultaneously 

 Emphasizing the equity policies in the course 
outlines 

 Supporting equal opportunities for students and 
assistants 

E MOTIVATION  

32. Sustaining transparent management 

 

 Providing an accessibility to managerial 
decisions 

 Sustaining the participations of student and 
assistant in departmental meetings, and 
relevant committees 

 Sharing of commission/ committees/ meetings 
reports 

 Sustaining  the present participatory and 
inclusive situation  

 Strengthening trustworthy  platform 

33. Providing better conditions for research  Developing exchange visit programs 

 Balancing the loads between research and 
teaching activities 

 Providing research funds and sabbatical rights 
for teaching staff 

34. Increasing the sense of belongingness  Appreciating of success of teaching staff and 
students 

 Creating more opportunities for social meetings 
between teaching staff and students 

 Strengthening institutional identity 
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RANKING OF THE GOALS FROM LONG-TERM TO SHORT-TERM 
 

LONG-TERM GOALS  
A QUALITY 
2. Achieving a high quality holistic education 

3. Emphasizing studio culture 

4. Improving the English level of students 

9. Attracting students with more intellectual background   
10. Developing intellectual level of students and educating designers/ architects  of the future with 

innovative ideas and skills 

14. Creating new teaching conditions by promoting new ways of teaching and learning 

B DIVERSITY 
18. Developing international research possibilities 

C COOPERATION 
26. 

 

Supporting the community, city and country and strengthening relationships between local 

community and university 

D ETHICS 
29. Educating responsible architects 

E MOTIVATION 
36. Upgrading the library and working areas’ quality 

MID-TERM GOALS  
A QUALITY 
6. Providing better physical conditions and educational infrastructure (studios/teaching aids/etc.)  

7. Developing both practice/profession based and research oriented mindset 

8. Improving research opportunities 

11. Attracting qualified researchers/ teaching staff 

 Developing collaborative research and 
professional works with research assistants 

35. Encouraging the students for using the 
studios efficiently 

 Creating particular students’ space in a 
particular studio 

 Providing 7/24 opened well equipped studios 

 Providing lockers to students 

36. Upgrading the library and working areas’ 
quality 

 Providing more appropriate working conditions 

 Providing updated equipments 

37. Motivating students and teaching staff for 
better design ideas 

 

 Supporting practice oriented design 
teams/subjects 

 Encouraging students for applying to national 
and international competitions 

 Introducing real societal and environmental 
issues in design problems 
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12. Achieving a better strategy to evaluate the teaching staff 

13. Balancing teaching staff’s academic load for achieving opportunities for further research and 
practice 

B DIVERSITY 
15. Attracting more international students  

19. Achieving variety in teaching programs 

C COOPERATION 
20. Developing cooperation with community 

22. Developing cooperation with other disciplines  

25. Achieving collaboration with national and international professional bodies and institutions 

D ETHICS 
27. Educating students for ethical issues 

30. Developing professional ethics 

31. Strengthening the policies towards equity 

E MOTIVATION 
33. Providing better conditions for research 

SHORT-TERM GOALS  
A QUALITY 
1. Updating curriculum periodically  to meet the new and future demands and to fulfill the 

necessities of accreditations  
5. Following the development of the educational and management technologies 

B DIVERSITY 
16. Enriching research data bases and relevant resources 

17. Cooperating with other disciplines  

C COOPERATION 
21.  Encouraging students to cooperate with each other within an ethical framework 

23. Encouraging  the collaboration within the department 

24. Strengthening coordination among courses and  amongst teaching staff 
D ETHICS 
28. Increasing awareness towards plagiarism 

E MOTIVATION 
32. Sustaining transparent management 

34. Increasing the sense of belongingness 

35. Encouraging the students for using the studios efficiently 

37. Motivating students and teaching staff for better design ideas 
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Ek 1.3.1. Mimarlık Bölümü öğrenci sayıları 
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Ek 1.3.2. DAÜ Öğrenci Konseyi yönergesi 
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DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ 

DOĞU AKDENİZ 
ÜNİVERSİTESİ 

1. Bu Yönergenin amacı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hazırlık, ön lisans ve lisans 
programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının 
karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, yönetim organlarına 
bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak 
amacı ile kurulacak olan Öğrenci Konseyi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını 
düzenlemektir.  
Bu Yönerge, Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası altında 
belirtilen “Üniversite Organları” Bölümü Madde 12 ve 13’e dayanarak 
hazırlanmıştır. 
 

ÖĞRENCİ KONSEYİ 
YÖNERGESİ 

2. Yönergede sözü geçen esaslar Üniversite’nin hazırlık, ön lisans ve lisans 
öğrencilerini kapsar. 
 

 3. Bu Yönergede geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.   

  a) Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi: Bir bölümde veya programda bulunan 
tüm sınıflardan aday olan ve yine tüm sınıflarda öğrenim gören öğrenciler 
tarafından Rektörlüğün belirlediği bir seçim gününde elektronik oylama 
yöntemi ile seçilen öğrenci temsilcisidir. Bölümü olmayan fakültelerde 
(Hukuk, Eczacılık, Tıp) ise her sınıfı temsilen (1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf) 
birer öğrenci aynı yöntemle seçilir. 

  b) Fakülte/Okul/Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi: Her fakülte ve yüksekokul 
bünyesindeki bölümlerin/programların/(sınıfların) öğrenci temsilcilerinin 
kendi aralarından bir yıl süre ile ve salt çoğunlukla seçtikleri fakülte veya 
yüksekokul öğrenci temsilcisidir. İngilizce Hazırlık Okulunda ise, salt 
çoğunlukla seçilen kişi okul temsilcisi olarak görev yapar. Görev süreleri 1 (bir) 
yıldır. 

  c) Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte ve Yüksekokullarda her bölüm 
için seçilen öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan kuruldur. Bu kurul her 
akademik dönemde en az iki kez toplanır ve alacağı tavsiye kararlarını Öğrenci 
Konseyine iletir. 

  d) Üniversite Öğrenci Konseyi: Fakülte, okul ve yüksekokul öğrenci temsilcileri 
tarafından oluşturulan kuruldur. Görev süresi 1 (bir) yıldır. 

  e) Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu: Fakülte, okul ve yüksekokul öğrenci 
temsilcileri tarafından oluşturulan Üniversite Öğrenci Konseyi’nce salt 
çoğunlukla ve 1 (bir) yıl süre ile kendi aralarından seçtikleri bir başkan, bir 
başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir mali işler sorumlusundan oluşan 
kuruldur.  

  f) Konsey Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyini temsil etmeye yetkili olarak, 
Üniversite Öğrenci Konseyi tarafından seçilen Üniversite Öğrenci Konseyi 
Yürütme Kurulu Başkanıdır. Görev süresi 1 (bir) yıldır. 
 

 4.  Öğrenci temsilcisi adaylarında aşağıdaki şartlar aranır: 
a) İlgili fakülte, okul veya yüksekokulun kayıtlı öğrencisi olması, 
b) Genel not ortalamasının (CGPA) 2.00 ve üzerinde olması ve/veya bir önceki 
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dönem ortalamasının en az 2.00 olması. (Hazırlık Okulu adayında not ortalaması 
aranmaz. Ayrıca yaz dönemi ortalamaları dikkate alınmaz.) 
c) Hiçbir disiplin cezası almamış olması, 
d) Üniversitedeki öğrencilik süresinin (hazırlık eğitimi hariç) normal eğitim süresini 
aşmamış olması, 
e) Sabıka kaydının bulunmaması, 
f) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması. 
 

 5.  a) Seçim tarihi, akademik yıl başında Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

  b) Seçimler, belirlenen tarihten itibaren 21 gün içinde tamamlanır. Herhangi bir 
birimde bu süre içinde yapılan seçimlerde sonuç alınamazsa, o birimde o döneme 
ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır. 

  c) Aday öğrenciler seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler 
ve bu süre içinde kampanya yürütebilirler. 

  d) Seçildikten sonra kayıt sildiren, izinli ayrılan veya disiplin cezası alan temsilci, 
temsilcilik niteliğini ve buna bağlı görevlerini kaybeder. Seçimlerde en yüksek oy 
alan 2. aday yeni temsilci olur. Ancak Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu’ndan 
boşalan üyelik için Madde 3(e)’de belirtilen yöntem takip edilir. 

  e) Öğrenci temsilciliği seçimi her akademik yılda bir kez (tercihen Ekim ayında) 
yapılır. Temsilciliğe ilişkin görevler bir sonraki akademik yılda yapılacak seçim 
sonuçlarının açıklanmasına kadar devam eder. 
 

 6.  a) Seçilen Bölüm öğrenci temsilcileri, seçim takviminde belirlenen günde 
toplanarak, ilgili Dekan/Yüksekokul Müdürü veya görevlendireceği kişinin 
nezaretinde gizli oyla Fakülte/OkulYüksekokul Öğrenci Temsilcisini seçerler. 
Bölümü olmayan Fakülte, Okul ve Yüksekokullarda seçilen aday, doğrudan Fakülte, 
Okul ve Yüksekokul temsilcisi olur. 

  b) Fakülte, Okul ve Yüksekokul öğrenci temsilcileri, seçim takviminde belirlenen 
tarihte ilgili Rektör Yardımcısı veya görevlendireceği kişinin nezaretinde 
toplanarak kendi aralarından gizli oy ve salt çoğunlukla, bir başkan, bir başkan 
yardımcısı, bir genel sekreter ve bir mali işler sorumlusundan oluşan Öğrenci 
Konseyi Yürütme Kurulu’nu ayrı ayrı seçerler. 

  c) Bu seçimler salt çoğunlukla ve gizli oylama ile yapılır. İlk oylamada sonuç 
alınamaması halinde aynı oturumda ikinci oylama yapılır: İkinci oylamada da sonuç 
alınamaması halinde en çok oyu alan iki aday arasında üçüncü oylama yapılır. 
Üçüncü turda da sonuç alınamazsa en çok oy alan iki aday arasında kura çekilir. 
 

 7.  a) Öğrenci Konseyi Başkanı ayda en az 1 (bir) kez olmak üzere Öğrenci Konseyi 
Yürütme Kurulu’nu toplantıya çağırır. Toplantının başlatılması için toplam üye 
sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması şartı aranır. Kurul kararlarını 
katılanların salt çoğunluğu ile alır ve kararlar üyeler tarafından imzalanır.  
Başkanın raporlu/izinli olduğu hallerde bu görevi yardımcısı yürütür. 

  b) Bölüm/Program öğrenci temsilcileri, Bölüm başkanlarının uygun göreceği 
öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili kurula oy hakkı olmaksızın 
katılmak üzere Bölüm Kurulu’na davet edilir. 

  c) Fakülte/Okul/Yüksekokul öğrenci temsilcileri, Dekan/Okul/Yüksekokul 
Müdürü’nün uygun göreceği öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili 
kurula oy hakkı olmaksızın katılmak üzere Fakülte/Okul/Yüksekokul Kurulu’na 
davet edilir. 

  d) Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı, öğrencilerle ilgili konuların 
görüşülmesi sırasında Rektör tarafından Senato’ya ve Üniversite Yönetim 
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Kurulu’na oy hakkı olmaksızın davet edilir. 
 

 8. a) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, başta Rektörlük olmak üzere 
Üniversite yönetim organlarına iletmek, 
b) Rektörün daveti üzerine öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında 
Senato veya Üniversite Yönetim Kurulları toplantılarında oy hakkı olmaksızın 
başkan veya yardımcısı tarafından temsil edilmek, 
c) Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu ve tüm öğrenci temsilcileri, çalışma ve 
faaliyetlerini Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde Üniversite’nin onayını 
almak suretiyle KKTC Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak 
yürütmek zorundadır. 
 

 9.  Fakülte/Okul/Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi’nin görevleri şunlardır: 
a) Temsil ettiği Fakülte, Okul, Yüksekokulda Öğrenci Konseyi çalışmalarını 
yürütmek, 
b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, okul, 
yüksekokulda  duyurmak ve uygulamaları izlemek, 
c) Temsil ettiği fakülte, okul, yüksekokulda öğrenci sorunlarını belirlemek ve 
çözülmesi için Öğrenci Konseyi'nin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına 
iletmek, 
d) Bulunduğu fakülte, okul, yüksekokuldaki öğrencileri, öğrenci etkinliklerinde 
temsil etmek, 
e) Temsil ettiği fakülte, okul, yüksekokulda öğrenci etkinliklerinin 
koordinasyonunda aktif rol almak, 
f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, okul, 
yüksekokulda, yönetim kurulu ve/veya akademik kurul toplantılarına katılmak. 
 

 10.  a) Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci 
etkinliklerinde ve/veya toplantılarında temsil etmek, 
b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu 
toplantılara başkanlık yapmak, 
c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nca alınan kararların duyurulmasını sağlamak 
ve uygulanmasını izlemek, 
d) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak; tüm öğrencilerle 
paylaşmak, 
e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato ve Üniversite 
Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak. (Başkanın katılamadığı durumlarda 
toplantılara, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu 
üyesi katılır.) 
 

 11.  Öğrenci Konseyi temsilcilerinin yukarıda tanımlanan tüm görevleri ve temsilcilik 
hakları aşağıdaki koşullarda sona erer: 
a) Mezuniyet ya da herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılma durumunda, 
b) Doğu Akdeniz Üniversitesi Temel Mevzuatı içinde yer alan Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği hükümlerince disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını 
gerektiren faaliyette bulunma ve disiplin cezasının kesinleşmesi durumunda.  
 

 12.   Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu’nda görev yapan başkan ve üyelerin, bu 
Yönetmelik esasları doğrultusunda ve bütçe olanakları ölçüsünde yurt içi ve yurt 
dışı görevlendirilmeleri Rektörlük tarafından yapılır. Harcırahları ve varsa katılım 
ücretleri, Rektörlük onayı ile ‘Öğrenci Aktivite Fonu’ bütçesinden karşılanır. 
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 13.  Öğrenci Konseyi çalışmalarını Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Birimi aracılığıyla ilgili Rektör Yardımcısı denetler. 
 

 14.  Bu yönerge Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 

 15.  Bu yönerge hükümleri Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. 
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Ek 1.4.1.2.1. Öğrencilere verilen anketler ve sonuçları 
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Results

Survey 664416

Number of records in this query: 90
Total records in survey: 90
Percentage of total: 100.00%

                            page 1 / 138
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A1

I am not under pressure to fill in this questionnaire form.   Bu formu cevaplarken herhangibir bask?
alt?nda de?ilim.

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 24 28.24% 42.35%
2 (2) 12 14.12%  
3 (3) 18 21.18% 21.18%
4 (4) 11 12.94%  
5 (5) 20 23.53% 36.47%
No answer 5 5.56%  
Arithmetic mean 2.89   
Standard deviation 1.54   
Sum (Answers) 85 100.00% 100.00%
Number of cases 90 100.00%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A1

I am not under pressure to fill in this questionnaire form.   Bu formu cevaplarken herhangibir bask?
alt?nda de?ilim.
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A2

I am free to give any answer to all questions.    Tüm sorulara özgürce cevap verebiliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 9 10.34% 14.94%
2 (2) 4 4.60%  
3 (3) 8 9.20% 9.20%
4 (4) 24 27.59%  
5 (5) 42 48.28% 75.86%
No answer 3 3.33%  
Arithmetic mean 3.99   
Standard deviation 1.31   
Sum (Answers) 87 100.00% 100.00%
Number of cases 90 100.00%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A2

I am free to give any answer to all questions.    Tüm sorulara özgürce cevap verebiliyorum. 
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A3

I know that my name will not be seen in the results of this questionnaire.   Ad?m?n anket sonuçlar?
içinde görülmeyece?ini biliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 11 13.41% 20.73%
2 (2) 6 7.32%  
3 (3) 12 14.63% 14.63%
4 (4) 20 24.39%  
5 (5) 33 40.24% 64.63%
No answer 8 8.89%  
Arithmetic mean 3.71   
Standard deviation 1.41   
Sum (Answers) 82 100.00% 100.00%
Number of cases 90 100.00%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A3

I know that my name will not be seen in the results of this questionnaire.   Ad?m?n anket sonuçlar?
içinde görülmeyece?ini biliyorum. 
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A4

I know that I may stop filling in this questionnaire any time I wish.    ?stedi?im zaman bu naketi
cevaplamay? b?rakabilece?imi biliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 10 12.35% 19.75%
2 (2) 6 7.41%  
3 (3) 12 14.81% 14.81%
4 (4) 22 27.16%  
5 (5) 31 38.27% 65.43%
No answer 9 10.00%  
Arithmetic mean 3.72   
Standard deviation 1.37   
Sum (Answers) 81 100.00% 100.00%
Number of cases 90 100.00%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A4

I know that I may stop filling in this questionnaire any time I wish.    ?stedi?im zaman bu naketi
cevaplamay? b?rakabilece?imi biliyorum. 
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B1

Nationality, Milliyeti:

Answer Count Percentage

North Cyprus (SQ001) 7 7.78%  
Turkey (SQ002) 32 35.56%  
Iran (SQ003) 4 4.44%  
Nigeria (SQ005) 6 6.67%  
Cameroon (SQ004) 0 0.00%  
Morocco (SQ017) 0 0.00%  
Algeria (SQ018) 1 1.11%  
Syria (SQ006) 16 17.78%  
Iraq (SQ007) 4 4.44%  
Palestine (SQ008) 3 3.33%  
Sudan (SQ009) 0 0.00%  
Jordan (SQ010) 2 2.22%  
Egypt (SQ011) 4 4.44%  
Azerbaijan (SQ012) 0 0.00%  
Turkmenistan (SQ013) 0 0.00%  
Tajikistan (SQ014) 0 0.00%  
Pakistan (SQ019) 1 1.11%  
Georgia (SQ015) 0 0.00%  
Other 10 11.11%  

ID Response

3 Kazakhstan
37 yemen
56 zamb?a
61 Libyan
66 lebanon
72 egypt?an
79 northern iraq
85 Kyrgyzstan
89 zamb?an
93 Z?mbabwean
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B1

Nationality, Milliyeti:
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B2

Gender,  Cinsiyeti

Answer Count Percentage

Female (F) 38 42.22%  
Male (M) 39 43.33%  
No answer 13 14.44%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B2

Gender,  Cinsiyeti
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for FARC101

Which skills have you gained from FARC101 (Basic Design Studio)? FARC101 (Temel Tasar?m
Stüdyosu) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 5 6.02%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 35 42.17%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 31 37.35%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 43 51.81%  
d. Design- Tasarlama  (SQ013) 31 37.35%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 45 54.22%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 24 28.92%  
c. Cultural heritage and Conservation- Kültürel miras ve koruma (SQ016) 23 27.71%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 37 44.58%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 22 26.51%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 38 45.78%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 22 26.51%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 24 28.92%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 32 38.55%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 21 25.30%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 19 22.89%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 22 26.51%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 29 34.94%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 11 13.25%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 22 26.51%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 16 19.28%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 14 16.87%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 18 21.69%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 21 25.30%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 14 16.87%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 14 16.87%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 14 16.87%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 6 7.23%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 10 12.05%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 9 10.84%  
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Field summary for FARC101

Which skills have you gained from FARC101 (Basic Design Studio)? FARC101 (Temel Tasar?m
Stüdyosu) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for FARC103

Which skills have you gained from FARC103 (Graphic Communication - I)? FARC103 (Grafik Anlat?m -
I) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 4 4.82%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 32 38.55%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 37 44.58%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 25 30.12%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 30 36.14%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 37 44.58%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 26 31.33%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 16 19.28%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 24 28.92%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 20 24.10%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 21 25.30%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 14 16.87%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 15 18.07%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 22 26.51%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 17 20.48%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 18 21.69%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 23 27.71%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 15 18.07%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 11 13.25%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 15 18.07%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 16 19.28%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 15 18.07%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 15 18.07%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 14 16.87%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 18 21.69%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 10 12.05%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 9 10.84%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 9 10.84%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 11 13.25%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 8 9.64%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for FARC103

Which skills have you gained from FARC103 (Graphic Communication - I)? FARC103 (Grafik Anlat?m -
I) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for FARC113

Which skills have you gained from FARC113 (Introduction to Design)? FARC113 (Tasar?ma Giri?) size
hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 5 6.02%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 33 39.76%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 31 37.35%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 38 45.78%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 28 33.73%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 37 44.58%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 28 33.73%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 31 37.35%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 26 31.33%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 32 38.55%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 35 42.17%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 14 16.87%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 21 25.30%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 18 21.69%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 22 26.51%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 21 25.30%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 20 24.10%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 20 24.10%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 7 8.43%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 20 24.10%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 23 27.71%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 16 19.28%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 19 22.89%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 19 22.89%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 17 20.48%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 12 14.46%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 11 13.25%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 8 9.64%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 9 10.84%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 7 8.43%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for FARC113

Which skills have you gained from FARC113 (Introduction to Design)? FARC113 (Tasar?ma Giri?) size
hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for MATH191

Which skills have you gained from MATH191 (Maths and geometry for designers)? MATH191
(Tasar?mc?lar için Matematik ve Geometri) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 9 10.84%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 31 37.35%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 21 25.30%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 10 12.05%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 7 8.43%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 18 21.69%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 19 22.89%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 12 14.46%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 19 22.89%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 20 24.10%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 14 16.87%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 12 14.46%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 12 14.46%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 10 12.05%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 12 14.46%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 14 16.87%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 8 9.64%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 9 10.84%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 5 6.02%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 9 10.84%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 14 16.87%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 7 8.43%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 4 4.82%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 5 6.02%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 10 12.05%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 12 14.46%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 7 8.43%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 5 6.02%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 4 4.82%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 1 1.20%  

                           page 24 / 138
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

110



Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for MATH191

Which skills have you gained from MATH191 (Maths and geometry for designers)? MATH191
(Tasar?mc?lar için Matematik ve Geometri) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for FARC102

Which skills have you gained from FARC102 (Introductory Design Studio)? FARC102 (Tasar?ma Giri?
Stüdyosu) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 6 7.23%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 38 45.78%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 30 36.14%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 31 37.35%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 32 38.55%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 28 33.73%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 26 31.33%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 28 33.73%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 27 32.53%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 22 26.51%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 22 26.51%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 30 36.14%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 17 20.48%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 23 27.71%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 17 20.48%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 27 32.53%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 19 22.89%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 16 19.28%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 7 8.43%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 19 22.89%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 17 20.48%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 17 20.48%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 18 21.69%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 19 22.89%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 15 18.07%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 11 13.25%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 11 13.25%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 6 7.23%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 10 12.05%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 5 6.02%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for FARC102

Which skills have you gained from FARC102 (Introductory Design Studio)? FARC102 (Tasar?ma Giri?
Stüdyosu) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for FARC104

Which skills have you gained from FARC104 (Graphic Communication - II)? FARC104 (Grafik Anlat?m
- II) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 6 7.23%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 35 42.17%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 27 32.53%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 20 24.10%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 21 25.30%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 24 28.92%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 26 31.33%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 16 19.28%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 19 22.89%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 18 21.69%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 17 20.48%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 18 21.69%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 14 16.87%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 21 25.30%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 16 19.28%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 19 22.89%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 18 21.69%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 20 24.10%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 8 9.64%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 16 19.28%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 13 15.66%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 10 12.05%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 10 12.05%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 20 24.10%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 11 13.25%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 9 10.84%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 8 9.64%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 9 10.84%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 10 12.05%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 8 9.64%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for FARC104

Which skills have you gained from FARC104 (Graphic Communication - II)? FARC104 (Grafik Anlat?m
- II) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for FARC142

Which skills have you gained from FARC142 (Introduction to Design Technology)? FARC142 (Tasar?m
Teknolojisine Giri?) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 9 10.84%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 36 43.37%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 21 25.30%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 35 42.17%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 25 30.12%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 28 33.73%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 24 28.92%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 22 26.51%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 24 28.92%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 25 30.12%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 29 34.94%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 19 22.89%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 19 22.89%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 24 28.92%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 25 30.12%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 22 26.51%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 16 19.28%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 23 27.71%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 21 25.30%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 11 13.25%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 10 12.05%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 17 20.48%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 14 16.87%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 14 16.87%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 17 20.48%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 14 16.87%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 12 14.46%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 9 10.84%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 9 10.84%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 4 4.82%  
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Field summary for FARC142

Which skills have you gained from FARC142 (Introduction to Design Technology)? FARC142 (Tasar?m
Teknolojisine Giri?) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ITEC105

Which skills have you gained from ITEC105 (Computer - I)? ITEC105 (Bilgisayar - I) size hangi
becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 12 14.46%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 22 26.51%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 34 40.96%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 13 15.66%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 10 12.05%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 10 12.05%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 13 15.66%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 19 22.89%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 14 16.87%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 17 20.48%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 14 16.87%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 8 9.64%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 9 10.84%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 10 12.05%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 12 14.46%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 6 7.23%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 13 15.66%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 5 6.02%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 8 9.64%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 11 13.25%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 10 12.05%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 7 8.43%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 10 12.05%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 9 10.84%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 9 10.84%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 9 10.84%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 6 7.23%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 6 7.23%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 6 7.23%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 4 4.82%  
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Field summary for ITEC105

Which skills have you gained from ITEC105 (Computer - I)? ITEC105 (Bilgisayar - I) size hangi
becerileri kazand?rd??

                           page 37 / 138
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

123



Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

                           page 38 / 138
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

124



Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH114

Which skills have you gained from FARC114 (Human and Socio-Cultural Factors in Design)?
FARC114 (Tasar?mda ?nsan ve Sosyo-Kültürel Faktörler) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 6 7.23%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 31 37.35%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 35 42.17%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 29 34.94%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 17 20.48%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 25 30.12%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 28 33.73%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 21 25.30%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 17 20.48%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 34 40.96%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 31 37.35%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 21 25.30%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 22 26.51%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 6 7.23%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 14 16.87%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 11 13.25%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 13 15.66%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 9 10.84%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 5 6.02%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 10 12.05%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 15 18.07%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 12 14.46%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 9 10.84%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 16 19.28%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 8 9.64%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 8 9.64%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 6 7.23%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 6 7.23%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 5 6.02%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 5 6.02%  
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Field summary for ARCH114

Which skills have you gained from FARC114 (Human and Socio-Cultural Factors in Design)?
FARC114 (Tasar?mda ?nsan ve Sosyo-Kültürel Faktörler) size hangi becerileri kazand?rd??
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Field summary for ARCH291

Which skills have you gained from ARCH291 (Architectural Design Studio - I)? ARCH291 (Mimari
Tasar?m Stüdyosu - I) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 7 8.43%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 38 45.78%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 36 43.37%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 32 38.55%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 32 38.55%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 25 30.12%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 34 40.96%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 30 36.14%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 28 33.73%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 28 33.73%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 31 37.35%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 25 30.12%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 17 20.48%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 23 27.71%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 26 31.33%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 26 31.33%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 17 20.48%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 24 28.92%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 13 15.66%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 18 21.69%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 14 16.87%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 20 24.10%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 17 20.48%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 19 22.89%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 13 15.66%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 15 18.07%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 13 15.66%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 7 8.43%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 12 14.46%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 6 7.23%  
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Field summary for ARCH291

Which skills have you gained from ARCH291 (Architectural Design Studio - I)? ARCH291 (Mimari
Tasar?m Stüdyosu - I) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
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Field summary for ARCH213

Which skills have you gained from ARCH213 (Ecological Issues in Architecture)? ARCH213 (Mimarl?k
ve Ekoloji) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 8 9.64%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 29 34.94%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 26 31.33%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 23 27.71%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 19 22.89%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 24 28.92%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 31 37.35%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 21 25.30%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 29 34.94%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 26 31.33%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 32 38.55%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 28 33.73%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 16 19.28%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 16 19.28%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 19 22.89%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 14 16.87%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 19 22.89%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 19 22.89%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 13 15.66%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 10 12.05%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 15 18.07%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 19 22.89%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 12 14.46%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 11 13.25%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 9 10.84%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 11 13.25%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 7 8.43%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 11 13.25%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 3 3.61%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 6 7.23%  
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Field summary for ARCH213

Which skills have you gained from ARCH213 (Ecological Issues in Architecture)? ARCH213 (Mimarl?k
ve Ekoloji) size hangi becerileri kazand?rd??
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Field summary for ARCH225

Which skills have you gained from ARCH225 (History and Theories of Architecture - I)?
ARCH225 (Mimarl?k Tarihi ve Kuramlar? - I) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 13 15.66%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 25 30.12%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 17 20.48%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 19 22.89%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 11 13.25%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 32 38.55%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 30 36.14%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 25 30.12%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 14 16.87%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 21 25.30%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 20 24.10%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 19 22.89%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 9 10.84%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 15 18.07%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 7 8.43%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 17 20.48%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 10 12.05%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 10 12.05%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 7 8.43%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 9 10.84%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 8 9.64%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 4 4.82%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 9 10.84%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 10 12.05%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 8 9.64%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 5 6.02%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 3 3.61%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 2 2.41%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 3 3.61%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 2 2.41%  
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Field summary for ARCH225

Which skills have you gained from ARCH225 (History and Theories of Architecture - I)?
ARCH225 (Mimarl?k Tarihi ve Kuramlar? - I) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
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Field summary for ARCH235

Which skills have you gained from ARCH235 (Introduction to Tectonics of Structural Systems)?
ARCH235 (Ta??y?c? Sistemlerin Tektoni?ine Giri?) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 8 9.64%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 31 37.35%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 14 16.87%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 27 32.53%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 16 19.28%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 27 32.53%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 22 26.51%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 18 21.69%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 24 28.92%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 20 24.10%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 15 18.07%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 16 19.28%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 17 20.48%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 30 36.14%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 22 26.51%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 17 20.48%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 17 20.48%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 22 26.51%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 16 19.28%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 17 20.48%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 11 13.25%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 11 13.25%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 9 10.84%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 11 13.25%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 9 10.84%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 13 15.66%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 6 7.23%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 7 8.43%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 6 7.23%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 2 2.41%  
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Field summary for ARCH235

Which skills have you gained from ARCH235 (Introduction to Tectonics of Structural Systems)?
ARCH235 (Ta??y?c? Sistemlerin Tektoni?ine Giri?) size hangi becerileri kazand?rd??
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Field summary for ARCH243

Which skills have you gained from ARCH243 (Architectural Construction and Materials - I)?
ARCH243 (Mimarl?kta Konstrüksiyon ve Malzeme - I) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 11 13.25%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 31 37.35%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 18 21.69%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 23 27.71%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 12 14.46%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 19 22.89%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 20 24.10%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 16 19.28%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 18 21.69%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 15 18.07%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 14 16.87%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 17 20.48%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 24 28.92%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 32 38.55%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 23 27.71%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 24 28.92%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 23 27.71%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 20 24.10%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 12 14.46%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 16 19.28%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 14 16.87%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 19 22.89%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 12 14.46%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 15 18.07%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 9 10.84%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 11 13.25%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 5 6.02%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 6 7.23%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 6 7.23%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 7 8.43%  
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Field summary for ARCH243

Which skills have you gained from ARCH243 (Architectural Construction and Materials - I)?
ARCH243 (Mimarl?kta Konstrüksiyon ve Malzeme - I) size hangi becerileri kazand?rd??
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Field summary for ARCH281

Which skills have you gained from ARCH281 (Computer Aided Design - I)? ARCH281 (Bilgisayar
Destekli Tasar?m - I) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 15 18.07%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 26 31.33%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 30 36.14%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 18 21.69%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 14 16.87%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 13 15.66%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 20 24.10%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 17 20.48%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 12 14.46%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 20 24.10%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 6 7.23%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 11 13.25%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 9 10.84%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 16 19.28%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 10 12.05%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 12 14.46%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 9 10.84%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 9 10.84%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 6 7.23%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 11 13.25%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 10 12.05%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 11 13.25%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 8 9.64%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 8 9.64%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 5 6.02%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 6 7.23%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 5 6.02%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 7 8.43%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 12 14.46%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 7 8.43%  
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Field summary for ARCH281

Which skills have you gained from ARCH281 (Computer Aided Design - I)? ARCH281 (Bilgisayar
Destekli Tasar?m - I) size hangi becerileri kazand?rd??
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Field summary for ARCH190

Which skills have you gained from ARCH190 (Summer Practice - I)? ARCH190 (Yaz Staj? - I) size
hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 30 36.14%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 22 26.51%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 19 22.89%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 18 21.69%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 9 10.84%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 8 9.64%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 16 19.28%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 17 20.48%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 17 20.48%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 10 12.05%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 9 10.84%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 13 15.66%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 11 13.25%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 7 8.43%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 10 12.05%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 10 12.05%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 12 14.46%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 6 7.23%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 9 10.84%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 4 4.82%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 7 8.43%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 8 9.64%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 7 8.43%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 15 18.07%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 12 14.46%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 5 6.02%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 5 6.02%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 3 3.61%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 3 3.61%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 3 3.61%  
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Field summary for ARCH190

Which skills have you gained from ARCH190 (Summer Practice - I)? ARCH190 (Yaz Staj? - I) size
hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH292

Which skills have you gained from ARCH292 (Architectural Design Studio - II)? ARCH292 (Mimari
Tasar?m Stüdyosu - II) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 4 4.82%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 38 45.78%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 34 40.96%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 40 48.19%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 36 43.37%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 29 34.94%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 32 38.55%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 29 34.94%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 25 30.12%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 30 36.14%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 31 37.35%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 31 37.35%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 33 39.76%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 25 30.12%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 22 26.51%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 27 32.53%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 24 28.92%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 22 26.51%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 18 21.69%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 23 27.71%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 20 24.10%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 17 20.48%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 15 18.07%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 15 18.07%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 13 15.66%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 17 20.48%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 12 14.46%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 11 13.25%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 10 12.05%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 12 14.46%  
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Quick statistics
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Field summary for ARCH292

Which skills have you gained from ARCH292 (Architectural Design Studio - II)? ARCH292 (Mimari
Tasar?m Stüdyosu - II) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH226

Which skills have you gained from ARCH226 (History and Theories of Architecture - II)?
ARCH226 (Mimarl?k Tarihi ve Kuramlar? - II) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 23 27.71%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 24 28.92%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 15 18.07%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 17 20.48%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 8 9.64%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 19 22.89%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 16 19.28%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 24 28.92%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 10 12.05%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 13 15.66%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 12 14.46%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 15 18.07%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 7 8.43%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 9 10.84%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 9 10.84%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 7 8.43%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 6 7.23%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 9 10.84%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 9 10.84%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 10 12.05%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 6 7.23%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 4 4.82%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 12 14.46%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 3 3.61%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 7 8.43%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 10 12.05%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 3 3.61%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 4 4.82%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 6 7.23%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 3 3.61%  
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Quick statistics
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Field summary for ARCH226

Which skills have you gained from ARCH226 (History and Theories of Architecture - II)?
ARCH226 (Mimarl?k Tarihi ve Kuramlar? - II) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH236

Which skills have you gained from ARCH236 (Tectonics of Flexural Structures)? ARCH236 (E?ilme
Dayan?ml? Ta??y?c? Sistemlerin Tektoni?i) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 26 31.33%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 16 19.28%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 9 10.84%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 18 21.69%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 10 12.05%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 12 14.46%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 11 13.25%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 9 10.84%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 8 9.64%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 9 10.84%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 12 14.46%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 11 13.25%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 10 12.05%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 24 28.92%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 15 18.07%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 10 12.05%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 16 19.28%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 11 13.25%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 7 8.43%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 9 10.84%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 6 7.23%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 10 12.05%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 3 3.61%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 10 12.05%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 3 3.61%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 4 4.82%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 2 2.41%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 4 4.82%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 5 6.02%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 3 3.61%  
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Field summary for ARCH236

Which skills have you gained from ARCH236 (Tectonics of Flexural Structures)? ARCH236 (E?ilme
Dayan?ml? Ta??y?c? Sistemlerin Tektoni?i) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH244

Which skills have you gained from ARCH244 (Architectural Construction and Materials - II)?
ARCH244 (Mimarl?kta Konstrüksiyon ve Malzeme - II) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 20 24.10%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 16 19.28%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 15 18.07%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 20 24.10%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 10 12.05%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 11 13.25%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 17 20.48%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 13 15.66%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 15 18.07%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 11 13.25%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 10 12.05%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 5 6.02%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 10 12.05%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 13 15.66%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 15 18.07%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 11 13.25%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 10 12.05%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 7 8.43%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 5 6.02%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 7 8.43%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 9 10.84%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 13 15.66%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 4 4.82%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 8 9.64%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 7 8.43%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 4 4.82%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 4 4.82%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 2 2.41%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 4 4.82%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 3 3.61%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH244

Which skills have you gained from ARCH244 (Architectural Construction and Materials - II)?
ARCH244 (Mimarl?kta Konstrüksiyon ve Malzeme - II) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH246

Which skills have you gained from ARCH246 (Energy and Environmental Issues in Design)?
ARCH246 (Tasar?mda Enerji ve Fiziksel Çevre Sorunlar?) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 25 30.12%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 21 25.30%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 13 15.66%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 18 21.69%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 9 10.84%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 8 9.64%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 15 18.07%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 9 10.84%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 9 10.84%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 11 13.25%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 17 20.48%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 16 19.28%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 7 8.43%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 9 10.84%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 8 9.64%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 5 6.02%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 5 6.02%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 10 12.05%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 4 4.82%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 5 6.02%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 3 3.61%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 12 14.46%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 4 4.82%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 3 3.61%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 7 8.43%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 4 4.82%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 3 3.61%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 7 8.43%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 1 1.20%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 2 2.41%  
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Field summary for ARCH246

Which skills have you gained from ARCH246 (Energy and Environmental Issues in Design)?
ARCH246 (Tasar?mda Enerji ve Fiziksel Çevre Sorunlar?) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH252

Which skills have you gained from ARCH252 (Theory of Urban Design)? ARCH252 (Kentsel Tasar?m
Kuram?) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 31 37.35%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 16 19.28%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 14 16.87%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 13 15.66%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 10 12.05%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 11 13.25%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 17 20.48%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 16 19.28%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 17 20.48%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 14 16.87%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 13 15.66%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 9 10.84%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 6 7.23%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 10 12.05%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 12 14.46%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 6 7.23%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 8 9.64%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 5 6.02%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 2 2.41%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 8 9.64%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 5 6.02%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 5 6.02%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 10 12.05%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 2 2.41%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 3 3.61%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 4 4.82%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 4 4.82%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 1 1.20%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 2 2.41%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 2 2.41%  
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Field summary for ARCH252

Which skills have you gained from ARCH252 (Theory of Urban Design)? ARCH252 (Kentsel Tasar?m
Kuram?) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ001)

[I.a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 5.97% 10.45%
2 (2) 3 4.48%  
3 (3) 10 14.93% 14.93%
4 (4) 16 23.88%  
5 (5) 27 40.30% 64.18%
No answer 23 27.71%  
Arithmetic mean 3.98   
Standard deviation 1.2   
Sum (Answers) 60 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ001)

[I.a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme]
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Field summary for D1(SQ002)

[I.b. Communication skills- ?leti?im becerileri]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.99% 14.93%
2 (2) 8 11.94%  
3 (3) 9 13.43% 13.43%
4 (4) 24 35.82%  
5 (5) 17 25.37% 61.19%
No answer 23 27.71%  
Arithmetic mean 3.77   
Standard deviation 1.11   
Sum (Answers) 60 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  

                           page 83 / 138
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

169



Quick statistics
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Field summary for D1(SQ002)

[I.b. Communication skills- ?leti?im becerileri]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ003)

[I.c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.99% 14.93%
2 (2) 8 11.94%  
3 (3) 11 16.42% 16.42%
4 (4) 18 26.87%  
5 (5) 21 31.34% 58.21%
No answer 23 27.71%  
Arithmetic mean 3.8   
Standard deviation 1.16   
Sum (Answers) 60 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ003)

[I.c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ004)

[I.d. Design- Tasarlama  ]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.59% 14.29%
2 (2) 8 12.70%  
3 (3) 9 14.29% 14.29%
4 (4) 17 26.98%  
5 (5) 21 33.33% 60.32%
No answer 27 32.53%  
Arithmetic mean 3.88   
Standard deviation 1.13   
Sum (Answers) 56 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ004)

[I.d. Design- Tasarlama  ]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ005)

[II.a. World architecture- Dünya mimarl???]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.49% 16.42%
2 (2) 10 14.93%  
3 (3) 15 22.39% 22.39%
4 (4) 13 19.40%  
5 (5) 21 31.34% 50.75%
No answer 23 27.71%  
Arithmetic mean 3.72   
Standard deviation 1.17   
Sum (Answers) 60 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  

                           page 89 / 138
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

175



Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ005)

[II.a. World architecture- Dünya mimarl???]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ006)

[II.b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.45% 14.49%
2 (2) 9 13.04%  
3 (3) 13 18.84% 18.84%
4 (4) 16 23.19%  
5 (5) 23 33.33% 56.52%
No answer 21 25.30%  
Arithmetic mean 3.82   
Standard deviation 1.14   
Sum (Answers) 62 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  

                           page 91 / 138
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

177



Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ006)

[II.b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ007)

[II.c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.45% 15.94%
2 (2) 10 14.49%  
3 (3) 16 23.19% 23.19%
4 (4) 14 20.29%  
5 (5) 21 30.43% 50.72%
No answer 21 25.30%  
Arithmetic mean 3.71   
Standard deviation 1.15   
Sum (Answers) 62 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ007)

[II.c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ008)

[III.a. Sustainability- Sürdürülebilirlik ]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.52% 7.58%
2 (2) 4 6.06%  
3 (3) 19 28.79% 28.79%
4 (4) 17 25.76%  
5 (5) 18 27.27% 53.03%
No answer 24 28.92%  
Arithmetic mean 3.8   
Standard deviation 1.01   
Sum (Answers) 59 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ008)

[III.a. Sustainability- Sürdürülebilirlik ]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ009)

[III.b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 3.12% 14.06%
2 (2) 7 10.94%  
3 (3) 11 17.19% 17.19%
4 (4) 18 28.12%  
5 (5) 19 29.69% 57.81%
No answer 26 31.33%  
Arithmetic mean 3.79   
Standard deviation 1.15   
Sum (Answers) 57 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ009)

[III.b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ010)

[III.c. Nature and human being- Do?a ve insan]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.54% 12.31%
2 (2) 7 10.77%  
3 (3) 17 26.15% 26.15%
4 (4) 13 20.00%  
5 (5) 20 30.77% 50.77%
No answer 25 30.12%  
Arithmetic mean 3.76   
Standard deviation 1.11   
Sum (Answers) 58 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ010)

[III.c. Nature and human being- Do?a ve insan]

                         page 100 / 138
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

186



Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ011)

[III.d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 6.15% 13.85%
2 (2) 5 7.69%  
3 (3) 13 20.00% 20.00%
4 (4) 17 26.15%  
5 (5) 19 29.23% 55.38%
No answer 25 30.12%  
Arithmetic mean 3.72   
Standard deviation 1.21   
Sum (Answers) 58 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ011)

[III.d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ012)

[IV.a. Life safety- Ya?am güvenli?i]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 4.76% 17.46%
2 (2) 8 12.70%  
3 (3) 12 19.05% 19.05%
4 (4) 16 25.40%  
5 (5) 17 26.98% 52.38%
No answer 27 32.53%  
Arithmetic mean 3.64   
Standard deviation 1.21   
Sum (Answers) 56 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ012)

[IV.a. Life safety- Ya?am güvenli?i]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ013)

[IV.b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 5 7.81% 12.50%
2 (2) 3 4.69%  
3 (3) 18 28.12% 28.12%
4 (4) 17 26.56%  
5 (5) 14 21.88% 48.44%
No answer 26 31.33%  
Arithmetic mean 3.56   
Standard deviation 1.18   
Sum (Answers) 57 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ013)

[IV.b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ014)

[IV.c. Bu?ilding physics, environmental systems- Yap? fizi?i, çevresel sistemler]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 6.25% 12.50%
2 (2) 4 6.25%  
3 (3) 19 29.69% 29.69%
4 (4) 9 14.06%  
5 (5) 21 32.81% 46.88%
No answer 26 31.33%  
Arithmetic mean 3.68   
Standard deviation 1.24   
Sum (Answers) 57 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ014)

[IV.c. Bu?ilding physics, environmental systems- Yap? fizi?i, çevresel sistemler]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ015)

[IV.d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 4.55% 21.21%
2 (2) 11 16.67%  
3 (3) 15 22.73% 22.73%
4 (4) 12 18.18%  
5 (5) 18 27.27% 45.45%
No answer 24 28.92%  
Arithmetic mean 3.53   
Standard deviation 1.25   
Sum (Answers) 59 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ015)

[IV.d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ016)

[IV.e. Building service systems- Bina servis sistemleri]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 5.00% 25.00%
2 (2) 12 20.00%  
3 (3) 15 25.00% 25.00%
4 (4) 11 18.33%  
5 (5) 12 20.00% 38.33%
No answer 30 36.14%  
Arithmetic mean 3.32   
Standard deviation 1.22   
Sum (Answers) 53 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  

                         page 111 / 138
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

197



Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ016)

[IV.e. Building service systems- Bina servis sistemleri]

                         page 112 / 138
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

198



Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ017)

[IV.f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 5.97% 14.93%
2 (2) 6 8.96%  
3 (3) 15 22.39% 22.39%
4 (4) 13 19.40%  
5 (5) 22 32.84% 52.24%
No answer 23 27.71%  
Arithmetic mean 3.72   
Standard deviation 1.25   
Sum (Answers) 60 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ017)

[IV.f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar?]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ018)

[IV.g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 4.69% 23.44%
2 (2) 12 18.75%  
3 (3) 15 23.44% 23.44%
4 (4) 10 15.62%  
5 (5) 17 26.56% 42.19%
No answer 26 31.33%  
Arithmetic mean 3.46   
Standard deviation 1.27   
Sum (Answers) 57 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Quick statistics
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Field summary for D1(SQ018)

[IV.g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ019)

[V.a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 5 7.69% 18.46%
2 (2) 7 10.77%  
3 (3) 17 26.15% 26.15%
4 (4) 15 23.08%  
5 (5) 14 21.54% 44.62%
No answer 25 30.12%  
Arithmetic mean 3.45   
Standard deviation 1.23   
Sum (Answers) 58 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ019)

[V.a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ020)

[V.b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 3.28% 18.03%
2 (2) 9 14.75%  
3 (3) 15 24.59% 24.59%
4 (4) 12 19.67%  
5 (5) 16 26.23% 45.90%
No answer 29 34.94%  
Arithmetic mean 3.57   
Standard deviation 1.19   
Sum (Answers) 54 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ020)

[V.b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ021)

[V.c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi  ]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 5 7.69% 30.77%
2 (2) 15 23.08%  
3 (3) 12 18.46% 18.46%
4 (4) 15 23.08%  
5 (5) 11 16.92% 40.00%
No answer 25 30.12%  
Arithmetic mean 3.21   
Standard deviation 1.27   
Sum (Answers) 58 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ021)

[V.c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi  ]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ022)

[V.d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 7 10.61% 30.30%
2 (2) 13 19.70%  
3 (3) 14 21.21% 21.21%
4 (4) 11 16.67%  
5 (5) 14 21.21% 37.88%
No answer 24 28.92%  
Arithmetic mean 3.2   
Standard deviation 1.35   
Sum (Answers) 59 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ022)

[V.d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ023)

[V.e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 5 7.35% 16.18%
2 (2) 6 8.82%  
3 (3) 13 19.12% 19.12%
4 (4) 17 25.00%  
5 (5) 20 29.41% 54.41%
No answer 22 26.51%  
Arithmetic mean 3.67   
Standard deviation 1.26   
Sum (Answers) 61 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ023)

[V.e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ024)

[V.f. Project management- Proje yönetimi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 8 12.31% 21.54%
2 (2) 6 9.23%  
3 (3) 14 21.54% 21.54%
4 (4) 14 21.54%  
5 (5) 16 24.62% 46.15%
No answer 25 30.12%  
Arithmetic mean 3.41   
Standard deviation 1.36   
Sum (Answers) 58 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ024)

[V.f. Project management- Proje yönetimi]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ025)

[V.g. Construction management- Uygulama yönetimi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 6 9.68% 17.74%
2 (2) 5 8.06%  
3 (3) 14 22.58% 22.58%
4 (4) 18 29.03%  
5 (5) 12 19.35% 48.39%
No answer 28 33.73%  
Arithmetic mean 3.45   
Standard deviation 1.24   
Sum (Answers) 55 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ025)

[V.g. Construction management- Uygulama yönetimi]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ026)

[V.h. Leadership- Liderlik]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 5 7.94% 12.70%
2 (2) 3 4.76%  
3 (3) 19 30.16% 30.16%
4 (4) 11 17.46%  
5 (5) 18 28.57% 46.03%
No answer 27 32.53%  
Arithmetic mean 3.61   
Standard deviation 1.25   
Sum (Answers) 56 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ026)

[V.h. Leadership- Liderlik]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ027)

[V.i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 6.25% 17.19%
2 (2) 7 10.94%  
3 (3) 11 17.19% 17.19%
4 (4) 16 25.00%  
5 (5) 19 29.69% 54.69%
No answer 26 31.33%  
Arithmetic mean 3.68   
Standard deviation 1.26   
Sum (Answers) 57 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ027)

[V.i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ028)

[V.j. Professional practice- Meslek prati?i]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 6 9.68% 22.58%
2 (2) 8 12.90%  
3 (3) 13 20.97% 20.97%
4 (4) 13 20.97%  
5 (5) 15 24.19% 45.16%
No answer 28 33.73%  
Arithmetic mean 3.42   
Standard deviation 1.33   
Sum (Answers) 55 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ028)

[V.j. Professional practice- Meslek prati?i]
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Quick statistics
Survey 664416 'Questionnaire for the 292 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ029)

[V.k. Professional ethics- Meslek eti?i]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 6.06% 16.67%
2 (2) 7 10.61%  
3 (3) 20 30.30% 30.30%
4 (4) 12 18.18%  
5 (5) 16 24.24% 42.42%
No answer 24 28.92%  
Arithmetic mean 3.49   
Standard deviation 1.21   
Sum (Answers) 59 100.00% 100.00%
Number of cases 83 100.00%  
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Field summary for D1(SQ029)

[V.k. Professional ethics- Meslek eti?i]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Results

Survey 218162

Number of records in this query: 106
Total records in survey: 106
Percentage of total: 100.00%
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A1

I am not under pressure to fill in this questionnaire form.   Bu formu cevaplarken herhangibir bask?
alt?nda de?ilim.

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 15 16.48% 20.88%
2 (2) 4 4.40%  
3 (3) 16 17.58% 17.58%
4 (4) 25 27.47%  
5 (5) 24 26.37% 53.85%
No answer 15 15.15%  
Arithmetic mean 3.46   
Standard deviation 1.42   
Sum (Answers) 84 100.00% 100.00%
Number of cases 99 100.00%  
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Quick statistics
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Field summary for A1

I am not under pressure to fill in this questionnaire form.   Bu formu cevaplarken herhangibir bask?
alt?nda de?ilim.
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A2

I am free to give any answer to all questions.    Tüm sorulara özgürce cevap verebiliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 11 11.83% 12.90%
2 (2) 1 1.08%  
3 (3) 12 12.90% 12.90%
4 (4) 24 25.81%  
5 (5) 38 40.86% 66.67%
No answer 13 13.13%  
Arithmetic mean 3.9   
Standard deviation 1.34   
Sum (Answers) 86 100.00% 100.00%
Number of cases 99 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A2

I am free to give any answer to all questions.    Tüm sorulara özgürce cevap verebiliyorum. 
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A3

I know that my name will not be seen in the results of this questionnaire.   Ad?m?n anket sonuçlar?
içinde görülmeyece?ini biliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 11 11.83% 18.28%
2 (2) 6 6.45%  
3 (3) 15 16.13% 16.13%
4 (4) 28 30.11%  
5 (5) 26 27.96% 58.06%
No answer 13 13.13%  
Arithmetic mean 3.6   
Standard deviation 1.33   
Sum (Answers) 86 100.00% 100.00%
Number of cases 99 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A3

I know that my name will not be seen in the results of this questionnaire.   Ad?m?n anket sonuçlar?
içinde görülmeyece?ini biliyorum. 
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A4

I know that I may stop filling in this questionnaire any time I wish.    ?stedi?im zaman bu naketi
cevaplamay? b?rakabilece?imi biliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 15 17.24% 19.54%
2 (2) 2 2.30%  
3 (3) 16 18.39% 18.39%
4 (4) 26 29.89%  
5 (5) 21 24.14% 54.02%
No answer 19 19.19%  
Arithmetic mean 3.45   
Standard deviation 1.4   
Sum (Answers) 80 100.00% 100.00%
Number of cases 99 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A4

I know that I may stop filling in this questionnaire any time I wish.    ?stedi?im zaman bu naketi
cevaplamay? b?rakabilece?imi biliyorum. 
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B1

Nationality, Milliyeti:

Answer Count Percentage

North Cyprus (SQ001) 17 17.17%  
Turkey (SQ002) 57 57.58%  
Iran (SQ003) 0 0.00%  
Nigeria (SQ005) 4 4.04%  
Cameroon (SQ004) 0 0.00%  
Morocco (SQ017) 1 1.01%  
Algeria (SQ018) 0 0.00%  
Syria (SQ006) 6 6.06%  
Iraq (SQ007) 0 0.00%  
Palestine (SQ008) 2 2.02%  
Sudan (SQ009) 0 0.00%  
Jordan (SQ010) 3 3.03%  
Egypt (SQ011) 0 0.00%  
Azerbaijan (SQ012) 0 0.00%  
Turkmenistan (SQ013) 0 0.00%  
Tajikistan (SQ014) 1 1.01%  
Pakistan (SQ019) 1 1.01%  
Georgia (SQ015) 0 0.00%  
Other 3 3.03%  

ID Response

28 Kosova
39 palestine
40 Kosova
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B1

Nationality, Milliyeti:
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B2

Gender,  Cinsiyeti

Answer Count Percentage

Female (F) 34 34.34%  
Male (M) 46 46.46%  
No answer 19 19.19%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B2

Gender,  Cinsiyeti
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH391

Which skills have you gained from ARCH391 (Architectural Design Studio - III)? ARCH391 (Mimari
Tasar?m Stüdyosu - III) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 1 3.70%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 7 25.93%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 5 18.52%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 4 14.81%  
d. Design- Tasarlama  (SQ013) 5 18.52%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 6 22.22%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 3 11.11%  
c. Cultural heritage and Conservation- Kültürel miras ve koruma (SQ016) 3 11.11%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 5 18.52%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 4 14.81%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 3 11.11%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 1 3.70%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 4 14.81%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 3 11.11%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 2 7.41%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 2 7.41%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 3 11.11%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 2 7.41%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 2 7.41%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 3 11.11%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 2 7.41%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 1 3.70%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 2 7.41%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 1 3.70%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 3 11.11%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH391

Which skills have you gained from ARCH391 (Architectural Design Studio - III)? ARCH391 (Mimari
Tasar?m Stüdyosu - III) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH311

Which skills have you gained from ARCH311 (Principles of Conservation and Restoration)?
ARCH311 (Koruma ve Restorasyon Prensipleri) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 0 0.00%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 4 14.81%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 1 3.70%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 1 3.70%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 4 14.81%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 3 11.11%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 3 11.11%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 1 3.70%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 6 22.22%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 1 3.70%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 2 7.41%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 1 3.70%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 2 7.41%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 4 14.81%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 2 7.41%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 2 7.41%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 2 7.41%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 1 3.70%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 1 3.70%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH311

Which skills have you gained from ARCH311 (Principles of Conservation and Restoration)?
ARCH311 (Koruma ve Restorasyon Prensipleri) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH337

Which skills have you gained from ARCH337 (Tectonics of Form Resistant Structures)?
ARCH337 (Form Dirençli Ta??y?c? Sistemlerin Tektoni?i) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 2 7.41%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 2 7.41%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 1 3.70%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 2 7.41%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 2 7.41%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 2 7.41%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 2 7.41%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 1 3.70%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 3 11.11%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 4 14.81%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 2 7.41%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 4 14.81%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 1 3.70%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 1 3.70%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 1 3.70%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 1 3.70%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 3 11.11%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 1 3.70%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 1 3.70%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 1 3.70%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH337

Which skills have you gained from ARCH337 (Tectonics of Form Resistant Structures)?
ARCH337 (Form Dirençli Ta??y?c? Sistemlerin Tektoni?i) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH347

Which skills have you gained from ARCH347 (Architectural Construction and Materials - III)?
ARCH347 (Mimari Yap? ve Malzemeler - III) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 1 3.70%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 3 11.11%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 1 3.70%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 4 14.81%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 4 14.81%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 4 14.81%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 1 3.70%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 3 11.11%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 7 25.93%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 2 7.41%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 4 14.81%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 6 22.22%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 1 3.70%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 1 3.70%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 1 3.70%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 2 7.41%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH347

Which skills have you gained from ARCH347 (Architectural Construction and Materials - III)?
ARCH347 (Mimari Yap? ve Malzemeler - III) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH355

Which skills have you gained from ARCH355 (Process of Urban Design)? ARCH355 (Kentsel Tasar?m
Sürecleri) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 1 3.70%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 3 11.11%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 2 7.41%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 3 11.11%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 2 7.41%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 5 18.52%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 5 18.52%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 2 7.41%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 2 7.41%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 8 29.63%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 4 14.81%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 3 11.11%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 1 3.70%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 2 7.41%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 1 3.70%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 1 3.70%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 1 3.70%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 1 3.70%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 1 3.70%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH355

Which skills have you gained from ARCH355 (Process of Urban Design)? ARCH355 (Kentsel Tasar?m
Sürecleri) size hangi becerileri kazand?rd??

                           page 28 / 216
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

292



Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

                           page 29 / 216
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

293



Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH385

Which skills have you gained from ARCH385 (Digital Communication in Architecture)?
ARCH385 (Mimarl?kta Say?sal Sunumlar) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 0 0.00%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 2 7.41%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 3 11.11%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 1 3.70%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 3 11.11%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 5 18.52%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 1 3.70%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 1 3.70%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 1 3.70%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 1 3.70%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 2 7.41%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 2 7.41%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 1 3.70%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 1 3.70%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 2 7.41%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 2 7.41%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 1 3.70%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH385

Which skills have you gained from ARCH385 (Digital Communication in Architecture)?
ARCH385 (Mimarl?kta Say?sal Sunumlar) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH290

Which skills have you gained from ARCH290 (Summer Practice - II)? ARCH290 (Yaz Staj? - II) size
hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 3 11.11%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 1 3.70%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 4 14.81%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 2 7.41%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 2 7.41%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 3 11.11%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 2 7.41%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 4 14.81%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 2 7.41%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 1 3.70%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 1 3.70%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 4 14.81%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 2 7.41%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 2 7.41%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 3 11.11%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 3 11.11%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 2 7.41%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 3 11.11%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 2 7.41%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 2 7.41%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 3 11.11%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 3 11.11%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 2 7.41%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 3 11.11%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 2 7.41%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 1 3.70%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 2 7.41%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH290

Which skills have you gained from ARCH290 (Summer Practice - II)? ARCH290 (Yaz Staj? - II) size
hangi becerileri kazand?rd??

                           page 34 / 216
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

298



Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

                           page 35 / 216
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

299



Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH392

Which skills have you gained from ARCH392 (Architectural Design Studio - IV)? ARCH392 (Mimari
Tasar?m Stüdyosu - IV) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 0 0.00%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 6 22.22%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 1 3.70%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 4 14.81%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 1 3.70%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 1 3.70%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 2 7.41%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 2 7.41%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 1 3.70%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 3 11.11%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 4 14.81%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 1 3.70%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 1 3.70%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 1 3.70%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 1 3.70%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH392

Which skills have you gained from ARCH392 (Architectural Design Studio - IV)? ARCH392 (Mimari
Tasar?m Stüdyosu - IV) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH312

Which skills have you gained from ARCH312 (Architecture and Design Theories)? ARCH312 (Mimarl?k
ve Tasar?m Kuramlar?) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 0 0.00%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 3 11.11%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 2 7.41%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 1 3.70%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 1 3.70%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 6 22.22%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 5 18.52%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 1 3.70%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 1 3.70%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 1 3.70%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 2 7.41%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 2 7.41%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 4 14.81%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 1 3.70%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 1 3.70%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 2 7.41%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  

                           page 39 / 216
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

303



Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH312

Which skills have you gained from ARCH312 (Architecture and Design Theories)? ARCH312 (Mimarl?k
ve Tasar?m Kuramlar?) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH342

Which skills have you gained from ARCH342 (Working Drawing)? ARCH342 (Uygulama Projesi
Çizimleri) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 0 0.00%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 4 14.81%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 1 3.70%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 1 3.70%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 1 3.70%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 1 3.70%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 2 7.41%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 1 3.70%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 1 3.70%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 3 11.11%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 2 7.41%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 2 7.41%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 1 3.70%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 3 11.11%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 3 11.11%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 1 3.70%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 2 7.41%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 2 7.41%  

                           page 42 / 216
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

306



Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH342

Which skills have you gained from ARCH342 (Working Drawing)? ARCH342 (Uygulama Projesi
Çizimleri) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
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Field summary for ARCH348

Which skills have you gained from ARCH348 (Building and Environmental Systems in Architecture)?
ARCH348 (Mimaride Yap? ve Çevre Sistemleri) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 1 3.70%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 2 7.41%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 2 7.41%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 2 7.41%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 1 3.70%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 2 7.41%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 1 3.70%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 4 14.81%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 3 11.11%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 3 11.11%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 1 3.70%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 3 11.11%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 1 3.70%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 1 3.70%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 2 7.41%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 2 7.41%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH348

Which skills have you gained from ARCH348 (Building and Environmental Systems in Architecture)?
ARCH348 (Mimaride Yap? ve Çevre Sistemleri) size hangi becerileri kazand?rd??
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Field summary for ARCH491

Which skills have you gained from ARCH491 (Architectural Design Studio - V)? ARCH491 (Mimari
Tasar?m Stüdyosu - V) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 0 0.00%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 3 11.11%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 2 7.41%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 4 14.81%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 5 18.52%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 5 18.52%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 1 3.70%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 4 14.81%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 2 7.41%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 3 11.11%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 5 18.52%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 3 11.11%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 1 3.70%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 2 7.41%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 1 3.70%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 2 7.41%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 1 3.70%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 1 3.70%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 1 3.70%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 1 3.70%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH449

Which skills have you gained from ARCH449 (Economic and Managerial Issues in Architecture)?
ARCH449 (Mimarl?kta Ekonomik ve Yönetimsel Konular) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 3 11.11%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 2 7.41%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 1 3.70%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 1 3.70%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 1 3.70%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 2 7.41%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 1 3.70%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 1 3.70%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 2 7.41%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 2 7.41%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 2 7.41%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 1 3.70%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 2 7.41%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 1 3.70%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 2 7.41%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 1 3.70%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 1 3.70%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH390

Which skills have you gained from ARCH390 (Summer Practice - III)? ARCH390 (Yaz Staj? - III) size
hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 4 14.81%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 3 11.11%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 0 0.00%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 1 3.70%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 1 3.70%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 1 3.70%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 1 3.70%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 1 3.70%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 1 3.70%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 1 3.70%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 2 7.41%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 2 7.41%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 3 11.11%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 2 7.41%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 1 3.70%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 2 7.41%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 2 7.41%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH390

Which skills have you gained from ARCH390 (Summer Practice - III)? ARCH390 (Yaz Staj? - III) size
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH492

Which skills have you gained from ARCH492 (Architecture Graduation Project)? ARCH492 (Mimarl?k
Mezuniyet Projesi) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 0 0.00%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 7 25.93%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 4 14.81%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 5 18.52%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 6 22.22%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 2 7.41%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 1 3.70%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 1 3.70%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 4 14.81%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 5 18.52%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 3 11.11%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 1 3.70%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 3 11.11%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 3 11.11%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 2 7.41%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 2 7.41%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 1 3.70%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 1 3.70%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 1 3.70%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 4 14.81%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 1 3.70%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 1 3.70%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 2 7.41%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 1 3.70%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH492

Which skills have you gained from ARCH492 (Architecture Graduation Project)? ARCH492 (Mimarl?k
Mezuniyet Projesi) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH416

Which skills have you gained from ARCH416 (Professional Issues in Architecture)? ARCH416
(Mimarl?kta Mesleki Konular) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 2 7.41%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 3 11.11%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 0 0.00%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 1 3.70%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 1 3.70%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 1 3.70%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 1 3.70%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 1 3.70%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 1 3.70%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 1 3.70%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 2 7.41%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 2 7.41%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 1 3.70%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 2 7.41%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 3 11.11%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 2 7.41%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 3 11.11%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 2 7.41%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 2 7.41%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 2 7.41%  
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Field summary for ARCH416

Which skills have you gained from ARCH416 (Professional Issues in Architecture)? ARCH416
(Mimarl?kta Mesleki Konular) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH305

Which skills have you gained from elective ARCH305 (Architectural Drawing and Presentation
Techniques)? ARCH305   (Mimari Anlat?m ve Sunum Teknikleri)   size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 6 22.22%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 2 7.41%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 2 7.41%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 0 0.00%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 1 3.70%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH305

Which skills have you gained from elective ARCH305 (Architectural Drawing and Presentation
Techniques)? ARCH305   (Mimari Anlat?m ve Sunum Teknikleri)   size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH306

Which skills have you gained from elective ARCH306 (Interior Design)? ARCH306 (?ç Mekan
Tasar?m?) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 8 29.63%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 1 3.70%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 0 0.00%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 0 0.00%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 1 3.70%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH306

Which skills have you gained from elective ARCH306 (Interior Design)? ARCH306 (?ç Mekan
Tasar?m?) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
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Field summary for ARCH327

Which skills have you gained from elective ARCH327 (Superheroes Of Architecture)?
ARCH327 (Mimarl???n Süperkahramanlar?) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 8 29.63%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 1 3.70%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 0 0.00%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 0 0.00%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 1 3.70%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 1 3.70%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 1 3.70%  
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Field summary for ARCH327

Which skills have you gained from elective ARCH327 (Superheroes Of Architecture)?
ARCH327 (Mimarl???n Süperkahramanlar?) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH329

Which skills have you gained from elective ARCH329 (Cyprus History And Culture)? ARCH329 (K?br?s
Tarihi Ve Kültürü) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 6 22.22%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 0 0.00%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 3 11.11%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 1 3.70%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 2 7.41%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 1 3.70%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 1 3.70%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH329

Which skills have you gained from elective ARCH329 (Cyprus History And Culture)? ARCH329 (K?br?s
Tarihi Ve Kültürü) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH372

Which skills have you gained from elective ARCH372 (Building and Urban Space Relationship)?
ARCH372 (Yap? ve Kentsel Mekan ?li?kisi) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 7 25.93%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 0 0.00%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 0 0.00%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 1 3.70%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 1 3.70%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 1 3.70%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH372

Which skills have you gained from elective ARCH372 (Building and Urban Space Relationship)?
ARCH372 (Yap? ve Kentsel Mekan ?li?kisi) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH373

Which skills have you gained from elective ARCH373 (Life Safety in Buildings)? ARCH373 (Yap?larda
Can Güvenli?i) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 7 25.93%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 1 3.70%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 0 0.00%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 0 0.00%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 1 3.70%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH373

Which skills have you gained from elective ARCH373 (Life Safety in Buildings)? ARCH373 (Yap?larda
Can Güvenli?i) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH382

Which skills have you gained from elective ARCH382 (Computer 3d Modeling and Rendering)?
ARCH382 (3d Dijital Grafik) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 5 18.52%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 1 3.70%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 0 0.00%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 2 7.41%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 0 0.00%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 1 3.70%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH382

Which skills have you gained from elective ARCH382 (Computer 3d Modeling and Rendering)?
ARCH382 (3d Dijital Grafik) size hangi becerileri kazand?rd??

                           page 82 / 216
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

346



Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

                           page 83 / 216
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

347



Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH383

Which skills have you gained from elective ARCH383 (Introduction To Geographical Information
Systems)? ARCH383 (Co?rafi Bilgi Sistemlerine Giri?) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 7 25.93%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 0 0.00%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 0 0.00%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 0 0.00%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 1 3.70%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 1 3.70%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH383

Which skills have you gained from elective ARCH383 (Introduction To Geographical Information
Systems)? ARCH383 (Co?rafi Bilgi Sistemlerine Giri?) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH384

Which skills have you gained from elective ARCH384 (Rhino For Architects)? ARCH384 (Mimarlar ?çin
Rh?no) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 6 22.22%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 1 3.70%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 2 7.41%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 0 0.00%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 1 3.70%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 1 3.70%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH384

Which skills have you gained from elective ARCH384 (Rhino For Architects)? ARCH384 (Mimarlar ?çin
Rh?no) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH431

Which skills have you gained from elective ARCH431 (Tectonics Of High-Rise Building Structures)?
ARCH431 (Yüksek Bina Strüktürlerinin Tektoni?i) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 6 22.22%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 1 3.70%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 0 0.00%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 0 0.00%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 2 7.41%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 1 3.70%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 1 3.70%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 1 3.70%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH431

Which skills have you gained from elective ARCH431 (Tectonics Of High-Rise Building Structures)?
ARCH431 (Yüksek Bina Strüktürlerinin Tektoni?i) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
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Field summary for ARCH461

Which skills have you gained from elective ARCH461 (Landscape Design)? ARCH461 (Peyzaj
Tasar?m?) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 6 22.22%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 0 0.00%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 0 0.00%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 1 3.70%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 0 0.00%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 1 3.70%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 0 0.00%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 1 3.70%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 1 3.70%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 0 0.00%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 1 3.70%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 0 0.00%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 1 3.70%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 1 3.70%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 1 3.70%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH461

Which skills have you gained from elective ARCH461 (Landscape Design)? ARCH461 (Peyzaj
Tasar?m?) size hangi becerileri kazand?rd??
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for ARCH483

Which skills have you gained from elective ARCH483 (Multidisciplinary Collaboration In Design By
Bim)? ARCH483 (B?m ?le Tasar?mda Çok Disiplinli ??birli?i) size hangi becerileri kazand?rd??

Answer Count Percentage

I have not taken this course yet. Ben bu dersi almad?m. (SQ009) 7 25.93%  
a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme (SQ010) 1 3.70%  
b. Communication skills- ?leti?im becerileri (SQ011) 1 3.70%  
c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma (SQ012) 0 0.00%  
d. Design- Tasarlama   (SQ013) 0 0.00%  
a. World architecture- Dünya mimarl??? (SQ014) 1 3.70%  
b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik (SQ015) 0 0.00%  
c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma (SQ016) 0 0.00%  
a. Sustainability- Sürdürülebilirlik  (SQ017) 1 3.70%  
b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk (SQ018) 0 0.00%  
c. Nature and human being- Do?a ve insan (SQ019) 0 0.00%  
d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar (SQ020) 0 0.00%  
a. Life safety- Ya?am güvenli?i (SQ021) 0 0.00%  
b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler (SQ022) 0 0.00%  
c. Bu?ilding physics and environmental systems- Yap? fizi?i ve çevresel sistemler (SQ023) 0 0.00%  
d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri (SQ024) 0 0.00%  
e. Building service systems- Bina servis sistemleri (SQ025) 1 3.70%  
f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar? (SQ026) 0 0.00%  
g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi (SQ027) 0 0.00%  
a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme (SQ028) 2 7.41%  
b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme (SQ029) 0 0.00%  
c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi   (SQ030) 0 0.00%  
d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi (SQ031) 0 0.00%  
e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i (SQ032) 0 0.00%  
f. Project management- Proje yönetimi (SQ033) 0 0.00%  
g. Construction management- Uygulama yönetimi (SQ034) 0 0.00%  
h. Leadership- Liderlik (SQ035) 0 0.00%  
i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar (SQ036) 0 0.00%  
j. Professional practice- Meslek prati?i (SQ037) 0 0.00%  
k. Professional ethics- Meslek eti?i (SQ038) 0 0.00%  
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Field summary for ARCH483

Which skills have you gained from elective ARCH483 (Multidisciplinary Collaboration In Design By
Bim)? ARCH483 (B?m ?le Tasar?mda Çok Disiplinli ??birli?i) size hangi becerileri kazand?rd??
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Field summary for D1(SQ001)

[I.a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.06% 6.12%
2 (2) 3 3.06%  
3 (3) 3 3.06% 3.06%
4 (4) 7 7.14%  
5 (5) 2 2.04% 9.18%
No answer 8 30.77%  
Arithmetic mean 3.11   
Standard deviation 1.32   
Sum (Answers) 18 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ001)

[I.a. Critical Thinking-  Ele?tirel Dü?ünme]
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Field summary for D1(SQ002)

[I.b. Communication skills- ?leti?im becerileri]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.06% 6.19%
2 (2) 4 4.12%  
3 (3) 3 3.09% 3.09%
4 (4) 7 7.22%  
5 (5) 1 1.03% 8.25%
No answer 9 34.62%  
Arithmetic mean 3.06   
Standard deviation 1.2   
Sum (Answers) 17 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ002)

[I.b. Communication skills- ?leti?im becerileri]
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Field summary for D1(SQ003)

[I.c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.09% 6.19%
2 (2) 3 3.09%  
3 (3) 3 3.09% 3.09%
4 (4) 7 7.22%  
5 (5) 1 1.03% 8.25%
No answer 9 34.62%  
Arithmetic mean 3   
Standard deviation 1.27   
Sum (Answers) 17 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ003)

[I.c. Design Research- Tasar?m için ara?t?rma]
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Field summary for D1(SQ004)

[I.d. Design- Tasarlama  ]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.06% 6.12%
2 (2) 3 3.06%  
3 (3) 3 3.06% 3.06%
4 (4) 6 6.12%  
5 (5) 3 3.06% 9.18%
No answer 8 30.77%  
Arithmetic mean 3.17   
Standard deviation 1.38   
Sum (Answers) 18 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ004)

[I.d. Design- Tasarlama  ]
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Field summary for D1(SQ005)

[II.a. World architecture- Dünya mimarl???]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.04% 6.25%
2 (2) 5 5.21%  
3 (3) 2 2.08% 2.08%
4 (4) 7 7.29%  
5 (5) 1 1.04% 8.33%
No answer 10 38.46%  
Arithmetic mean 3.13   
Standard deviation 1.15   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ005)

[II.a. World architecture- Dünya mimarl???]
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Field summary for D1(SQ006)

[II.b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.08% 6.25%
2 (2) 4 4.17%  
3 (3) 4 4.17% 4.17%
4 (4) 5 5.21%  
5 (5) 1 1.04% 6.25%
No answer 10 38.46%  
Arithmetic mean 2.94   
Standard deviation 1.18   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ006)

[II.b. Local architecture /Cultural diversity- Yerel mimarl?k / Kültürel çe?itlilik]
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Field summary for D1(SQ007)

[II.c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.06% 3.19%
2 (2) 2 2.13%  
3 (3) 3 3.19% 3.19%
4 (4) 7 7.45%  
5 (5) 1 1.06% 8.51%
No answer 12 46.15%  
Arithmetic mean 3.36   
Standard deviation 1.08   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ007)

[II.c. Cultural heritage and Conservation-  Kültürel miras ve koruma]
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Field summary for D1(SQ008)

[III.a. Sustainability- Sürdürülebilirlik ]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.13% 4.26%
2 (2) 2 2.13%  
3 (3) 4 4.26% 4.26%
4 (4) 5 5.32%  
5 (5) 1 1.06% 6.38%
No answer 12 46.15%  
Arithmetic mean 3.07   
Standard deviation 1.21   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ008)

[III.a. Sustainability- Sürdürülebilirlik ]
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Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ009)

[III.b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.15% 4.30%
2 (2) 2 2.15%  
3 (3) 4 4.30% 4.30%
4 (4) 4 4.30%  
5 (5) 1 1.08% 5.38%
No answer 13 50.00%  
Arithmetic mean 3   
Standard deviation 1.22   
Sum (Answers) 13 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ009)

[III.b. Social responsibility- Toplumsal sorumluluk]
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Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ010)

[III.c. Nature and human being- Do?a ve insan]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.11% 5.26%
2 (2) 3 3.16%  
3 (3) 3 3.16% 3.16%
4 (4) 7 7.37%  
5 (5) 0 0.00% 7.37%
No answer 11 42.31%  
Arithmetic mean 3   
Standard deviation 1.13   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ010)

[III.c. Nature and human being- Do?a ve insan]
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Field summary for D1(SQ011)

[III.d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.08% 7.29%
2 (2) 5 5.21%  
3 (3) 3 3.12% 3.12%
4 (4) 6 6.25%  
5 (5) 0 0.00% 6.25%
No answer 10 38.46%  
Arithmetic mean 2.81   
Standard deviation 1.11   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ011)

[III.d. Geographical conditions- Co?rafi ko?ullar]
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Field summary for D1(SQ012)

[IV.a. Life safety- Ya?am güvenli?i]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.05% 3.16%
2 (2) 2 2.11%  
3 (3) 3 3.16% 3.16%
4 (4) 7 7.37%  
5 (5) 2 2.11% 9.47%
No answer 11 42.31%  
Arithmetic mean 3.47   
Standard deviation 1.13   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ012)

[IV.a. Life safety- Ya?am güvenli?i]
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Field summary for D1(SQ013)

[IV.b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.05% 4.21%
2 (2) 3 3.16%  
3 (3) 4 4.21% 4.21%
4 (4) 6 6.32%  
5 (5) 1 1.05% 7.37%
No answer 11 42.31%  
Arithmetic mean 3.2   
Standard deviation 1.08   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ013)

[IV.b. Structural systems- Ta??y?c? sistemler]
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Field summary for D1(SQ014)

[IV.c. Bu?ilding physics, environmental systems- Yap? fizi?i, çevresel sistemler]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.04% 4.17%
2 (2) 3 3.12%  
3 (3) 6 6.25% 6.25%
4 (4) 6 6.25%  
5 (5) 0 0.00% 6.25%
No answer 10 38.46%  
Arithmetic mean 3.06   
Standard deviation 0.93   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ014)

[IV.c. Bu?ilding physics, environmental systems- Yap? fizi?i, çevresel sistemler]
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Field summary for D1(SQ015)

[IV.d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.05% 4.21%
2 (2) 3 3.16%  
3 (3) 4 4.21% 4.21%
4 (4) 6 6.32%  
5 (5) 1 1.05% 7.37%
No answer 11 42.31%  
Arithmetic mean 3.2   
Standard deviation 1.08   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ015)

[IV.d. Building envelope systems- Bina kabu?u sistemleri]
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Field summary for D1(SQ016)

[IV.e. Building service systems- Bina servis sistemleri]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.04% 6.25%
2 (2) 5 5.21%  
3 (3) 4 4.17% 4.17%
4 (4) 4 4.17%  
5 (5) 2 2.08% 6.25%
No answer 10 38.46%  
Arithmetic mean 3.06   
Standard deviation 1.18   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ016)

[IV.e. Building service systems- Bina servis sistemleri]
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Field summary for D1(SQ017)

[IV.f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.04% 5.21%
2 (2) 4 4.17%  
3 (3) 3 3.12% 3.12%
4 (4) 8 8.33%  
5 (5) 0 0.00% 8.33%
No answer 10 38.46%  
Arithmetic mean 3.13   
Standard deviation 1.02   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ017)

[IV.f. Building materials and applications- Yap? malzemeleri ve uygulamalar?]
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Field summary for D1(SQ018)

[IV.g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.05% 5.26%
2 (2) 4 4.21%  
3 (3) 5 5.26% 5.26%
4 (4) 4 4.21%  
5 (5) 1 1.05% 5.26%
No answer 11 42.31%  
Arithmetic mean 3   
Standard deviation 1.07   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ018)

[IV.g. Integration of building systems- Bina sistemlerinin bütünle?tirirlmesi]
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Quick statistics
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Field summary for D1(SQ019)

[V.a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.12% 5.21%
2 (2) 2 2.08%  
3 (3) 3 3.12% 3.12%
4 (4) 7 7.29%  
5 (5) 1 1.04% 8.33%
No answer 10 38.46%  
Arithmetic mean 3.06   
Standard deviation 1.29   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ019)

[V.a. Building program and evaluation- Program haz?rlama ve de?erlendirme]
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Field summary for D1(SQ020)

[V.b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.13% 4.26%
2 (2) 2 2.13%  
3 (3) 3 3.19% 3.19%
4 (4) 6 6.38%  
5 (5) 1 1.06% 7.45%
No answer 12 46.15%  
Arithmetic mean 3.14   
Standard deviation 1.23   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Field summary for D1(SQ020)

[V.b. Comprehensive design- Geni? kapsaml? proje geli?tirme]
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Field summary for D1(SQ021)

[V.c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi  ]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.19% 4.26%
2 (2) 1 1.06%  
3 (3) 2 2.13% 2.13%
4 (4) 8 8.51%  
5 (5) 0 0.00% 8.51%
No answer 12 46.15%  
Arithmetic mean 3.07   
Standard deviation 1.27   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ021)

[V.c. Building economy- Bina maliyetinin gözetilmesi  ]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ022)

[V.d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.11% 4.21%
2 (2) 2 2.11%  
3 (3) 4 4.21% 4.21%
4 (4) 7 7.37%  
5 (5) 0 0.00% 7.37%
No answer 11 42.31%  
Arithmetic mean 3.07   
Standard deviation 1.1   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ022)

[V.d. Architect and client relationship- Mimar i?veren ili?kisi]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ023)

[V.e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.08% 5.21%
2 (2) 3 3.12%  
3 (3) 5 5.21% 5.21%
4 (4) 6 6.25%  
5 (5) 0 0.00% 6.25%
No answer 10 38.46%  
Arithmetic mean 2.94   
Standard deviation 1.06   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  

                         page 143 / 216
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

407



Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ023)

[V.e. Team work and collaboration- Tak?m çal??mas? ve i?birli?i]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ024)

[V.f. Project management- Proje yönetimi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.16% 6.32%
2 (2) 3 3.16%  
3 (3) 3 3.16% 3.16%
4 (4) 6 6.32%  
5 (5) 0 0.00% 6.32%
No answer 11 42.31%  
Arithmetic mean 2.8   
Standard deviation 1.21   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ024)

[V.f. Project management- Proje yönetimi]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ025)

[V.g. Construction management- Uygulama yönetimi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.08% 7.29%
2 (2) 5 5.21%  
3 (3) 3 3.12% 3.12%
4 (4) 5 5.21%  
5 (5) 1 1.04% 6.25%
No answer 10 38.46%  
Arithmetic mean 2.88   
Standard deviation 1.2   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ025)

[V.g. Construction management- Uygulama yönetimi]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ026)

[V.h. Leadership- Liderlik]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.11% 6.32%
2 (2) 4 4.21%  
3 (3) 4 4.21% 4.21%
4 (4) 4 4.21%  
5 (5) 1 1.05% 5.26%
No answer 11 42.31%  
Arithmetic mean 2.87   
Standard deviation 1.19   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ026)

[V.h. Leadership- Liderlik]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ027)

[V.i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.11% 3.16%
2 (2) 1 1.05%  
3 (3) 2 2.11% 2.11%
4 (4) 9 9.47%  
5 (5) 1 1.05% 10.53%
No answer 11 42.31%  
Arithmetic mean 3.4   
Standard deviation 1.18   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ027)

[V.i. Legal rights and responsibilities- Yasal haklar ve sorumluluklar]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ028)

[V.j. Professional practice- Meslek prati?i]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.12% 4.17%
2 (2) 1 1.04%  
3 (3) 5 5.21% 5.21%
4 (4) 7 7.29%  
5 (5) 0 0.00% 7.29%
No answer 10 38.46%  
Arithmetic mean 3   
Standard deviation 1.15   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ028)

[V.j. Professional practice- Meslek prati?i]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ029)

[V.k. Professional ethics- Meslek eti?i]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.16% 4.21%
2 (2) 1 1.05%  
3 (3) 2 2.11% 2.11%
4 (4) 9 9.47%  
5 (5) 0 0.00% 9.47%
No answer 11 42.31%  
Arithmetic mean 3.13   
Standard deviation 1.25   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 26 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ029)

[V.k. Professional ethics- Meslek eti?i]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ001)

Educational target (1),   E?itim hedefi (1) [Developing awareness on societal, cultural and
environmental issues   Sosyal, kültürel ve çevresel konularda fark?ndal?k]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.06% 6.19%
2 (2) 4 4.12%  
3 (3) 3 3.09% 3.09%
4 (4) 5 5.15%  
5 (5) 2 2.06% 7.22%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3.06   
Standard deviation 1.29   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ001)

Educational target (1),   E?itim hedefi (1) [Developing awareness on societal, cultural and
environmental issues   Sosyal, kültürel ve çevresel konularda fark?ndal?k]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ002)

Educational target (1),   E?itim hedefi (1) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.09% 6.19%
2 (2) 3 3.09%  
3 (3) 3 3.09% 3.09%
4 (4) 5 5.15%  
5 (5) 2 2.06% 7.22%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3   
Standard deviation 1.37   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ002)

Educational target (1),   E?itim hedefi (1) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D2(SQ001)

Educational target (2)   E?itim hedefi (2) [Being critical towards societal, cultural and environmental
issues   Sosyal kültürel ve çevresel konulara ele?tirel yakla??m]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.06% 4.12%
2 (2) 2 2.06%  
3 (3) 1 1.03% 1.03%
4 (4) 7 7.22%  
5 (5) 4 4.12% 11.34%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3.56   
Standard deviation 1.36   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D2(SQ001)

Educational target (2)   E?itim hedefi (2) [Being critical towards societal, cultural and environmental
issues   Sosyal kültürel ve çevresel konulara ele?tirel yakla??m]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D2(SQ002)

Educational target (2)   E?itim hedefi (2) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.12% 6.25%
2 (2) 3 3.12%  
3 (3) 3 3.12% 3.12%
4 (4) 3 3.12%  
5 (5) 3 3.12% 6.25%
No answer 10 40.00%  
Arithmetic mean 3   
Standard deviation 1.46   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D2(SQ002)

Educational target (2)   E?itim hedefi (2) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D3(SQ001)

Educational target (3)   E?itim hedefi (3) [Reacting rationally as well as creatively to professional
problems and challenges   Profesyonel problem ve zorluklara rasyonel ve ayn? zamanda yarat?c?

yakla??m]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.06% 5.15%
2 (2) 3 3.09%  
3 (3) 2 2.06% 2.06%
4 (4) 6 6.19%  
5 (5) 3 3.09% 9.28%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3.31   
Standard deviation 1.35   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D3(SQ001)

Educational target (3)   E?itim hedefi (3) [Reacting rationally as well as creatively to professional
problems and challenges   Profesyonel problem ve zorluklara rasyonel ve ayn? zamanda yarat?c?

yakla??m]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D3(SQ002)

Educational target (3)   E?itim hedefi (3) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.09% 5.15%
2 (2) 2 2.06%  
3 (3) 4 4.12% 4.12%
4 (4) 5 5.15%  
5 (5) 2 2.06% 7.22%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3.06   
Standard deviation 1.34   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D3(SQ002)

Educational target (3)   E?itim hedefi (3) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D4(SQ001)

Educational target (4)   E?itim hedefi (4) [Having the ability of holistic design   Bütünsel tasar?m
becerisi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.12% 4.17%
2 (2) 1 1.04%  
3 (3) 3 3.12% 3.12%
4 (4) 4 4.17%  
5 (5) 4 4.17% 8.33%
No answer 10 40.00%  
Arithmetic mean 3.33   
Standard deviation 1.5   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D4(SQ001)

Educational target (4)   E?itim hedefi (4) [Having the ability of holistic design   Bütünsel tasar?m
becerisi]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D4(SQ002)

Educational target (4)   E?itim hedefi (4) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.06% 6.19%
2 (2) 4 4.12%  
3 (3) 5 5.15% 5.15%
4 (4) 3 3.09%  
5 (5) 2 2.06% 5.15%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 2.94   
Standard deviation 1.24   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D4(SQ002)

Educational target (4)   E?itim hedefi (4) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D5(SQ003)

Educational target (5)   E?itim hedefi (5) [Having the abilities of problem definition, analysis, synthesis
and developing alternative solutions Problem tan?mlama, analiz, sentez ve alternatif çözümler

geli?tirme becerisi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.09% 4.12%
2 (2) 1 1.03%  
3 (3) 3 3.09% 3.09%
4 (4) 5 5.15%  
5 (5) 4 4.12% 9.28%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3.38   
Standard deviation 1.45   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D5(SQ003)

Educational target (5)   E?itim hedefi (5) [Having the abilities of problem definition, analysis, synthesis
and developing alternative solutions Problem tan?mlama, analiz, sentez ve alternatif çözümler

geli?tirme becerisi]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D5(SQ004)

Educational target (5)   E?itim hedefi (5) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.12% 5.21%
2 (2) 2 2.08%  
3 (3) 3 3.12% 3.12%
4 (4) 3 3.12%  
5 (5) 4 4.17% 7.29%
No answer 10 40.00%  
Arithmetic mean 3.2   
Standard deviation 1.52   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D5(SQ004)

Educational target (5)   E?itim hedefi (5) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D6(SQ001)

Educational target (6)   E?itim hedefi (6) [Being sensitive towards the functional needs of
people ?nsanlar?n i?levsel gereksinimleri konusunda hassasiyet]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.09% 5.15%
2 (2) 2 2.06%  
3 (3) 1 1.03% 1.03%
4 (4) 5 5.15%  
5 (5) 5 5.15% 10.31%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3.44   
Standard deviation 1.55   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D6(SQ001)

Educational target (6)   E?itim hedefi (6) [Being sensitive towards the functional needs of
people ?nsanlar?n i?levsel gereksinimleri konusunda hassasiyet]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D6(SQ002)

Educational target (6)   E?itim hedefi (6) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.06% 5.15%
2 (2) 3 3.09%  
3 (3) 4 4.12% 4.12%
4 (4) 3 3.09%  
5 (5) 4 4.12% 7.22%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3.25   
Standard deviation 1.39   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D6(SQ002)

Educational target (6)   E?itim hedefi (6) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D7(SQ001)

Educational target (7)   E?itim hedefi (7) [Having an up to date knowledge of building technologies Bina
teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olma]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.05% 4.21%
2 (2) 3 3.16%  
3 (3) 4 4.21% 4.21%
4 (4) 4 4.21%  
5 (5) 2 2.11% 6.32%
No answer 11 44.00%  
Arithmetic mean 3.21   
Standard deviation 1.19   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D7(SQ001)

Educational target (7)   E?itim hedefi (7) [Having an up to date knowledge of building technologies Bina
teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olma]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D7(SQ002)

Educational target (7)   E?itim hedefi (7) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.09% 8.25%
2 (2) 5 5.15%  
3 (3) 3 3.09% 3.09%
4 (4) 2 2.06%  
5 (5) 3 3.09% 5.15%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 2.81   
Standard deviation 1.42   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D7(SQ002)

Educational target (7)   E?itim hedefi (7) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D8(SQ001)

Educational target (8)   E?itim hedefi (8) [Integrating theory, research and practice Teori/kuram,
ara?t?rma ve prati?in entegrasyonu]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.11% 5.26%
2 (2) 3 3.16%  
3 (3) 3 3.16% 3.16%
4 (4) 4 4.21%  
5 (5) 2 2.11% 6.32%
No answer 11 44.00%  
Arithmetic mean 3.07   
Standard deviation 1.33   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D8(SQ001)

Educational target (8)   E?itim hedefi (8) [Integrating theory, research and practice Teori/kuram,
ara?t?rma ve prati?in entegrasyonu]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D8(SQ002)

Educational target (8)   E?itim hedefi (8) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.06% 5.15%
2 (2) 3 3.09%  
3 (3) 5 5.15% 5.15%
4 (4) 3 3.09%  
5 (5) 3 3.09% 6.19%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3.13   
Standard deviation 1.31   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D8(SQ002)

Educational target (8)   E?itim hedefi (8) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D9(SQ001)

Educational target (9)   E?itim hedefi (9) [Having an up to date knowledge of digital presentation
technologies Dijital sunum teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olmak]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 4.12% 9.28%
2 (2) 5 5.15%  
3 (3) 2 2.06% 2.06%
4 (4) 3 3.09%  
5 (5) 2 2.06% 5.15%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 2.63   
Standard deviation 1.41   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D9(SQ001)

Educational target (9)   E?itim hedefi (9) [Having an up to date knowledge of digital presentation
technologies Dijital sunum teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olmak]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D9(SQ002)

Educational target (9)   E?itim hedefi (9) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 4.12% 8.25%
2 (2) 4 4.12%  
3 (3) 2 2.06% 2.06%
4 (4) 3 3.09%  
5 (5) 3 3.09% 6.19%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 2.81   
Standard deviation 1.52   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D9(SQ002)

Educational target (9)   E?itim hedefi (9) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D10(SQ001)

Educational target (10)   E?itim hedefi (10) [Not giving harm to the other parties (within the profession
and societal, physical, historical and natural context) as a requirement of ethics. Etik bir gereksinim

olarak di?erlerine (mesleki yap? içindeki ve sosyal, fiziksel, tarihi ve do?al ba?lam içinde yer alan) zarar
vermemek.]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.03% 3.09%
2 (2) 2 2.06%  
3 (3) 6 6.19% 6.19%
4 (4) 2 2.06%  
5 (5) 5 5.15% 7.22%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3.5   
Standard deviation 1.26   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D10(SQ001)

Educational target (10)   E?itim hedefi (10) [Not giving harm to the other parties (within the profession
and societal, physical, historical and natural context) as a requirement of ethics. Etik bir gereksinim

olarak di?erlerine (mesleki yap? içindeki ve sosyal, fiziksel, tarihi ve do?al ba?lam içinde yer alan) zarar
vermemek.]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D10(SQ002)

Educational target (10)   E?itim hedefi (10) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.03% 5.15%
2 (2) 4 4.12%  
3 (3) 5 5.15% 5.15%
4 (4) 3 3.09%  
5 (5) 3 3.09% 6.19%
No answer 9 36.00%  
Arithmetic mean 3.19   
Standard deviation 1.22   
Sum (Answers) 16 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D10(SQ002)

Educational target (10)   E?itim hedefi (10) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D11(SQ001)

Educational target (11)   E?itim hedefi (11) [Being able to work in professional teams Profesyonel
tak?m çal??mas? yapabilme]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.08% 3.23%
2 (2) 2 2.15%  
3 (3) 3 3.23% 3.23%
4 (4) 3 3.23%  
5 (5) 3 3.23% 6.45%
No answer 13 52.00%  
Arithmetic mean 3.42   
Standard deviation 1.31   
Sum (Answers) 12 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D11(SQ001)

Educational target (11)   E?itim hedefi (11) [Being able to work in professional teams Profesyonel
tak?m çal??mas? yapabilme]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D11(SQ002)

Educational target (11)   E?itim hedefi (11) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.16% 5.26%
2 (2) 2 2.11%  
3 (3) 2 2.11% 2.11%
4 (4) 3 3.16%  
5 (5) 4 4.21% 7.37%
No answer 11 44.00%  
Arithmetic mean 3.21   
Standard deviation 1.58   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D11(SQ002)

Educational target (11)   E?itim hedefi (11) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D12(SQ001)

Educational target (12)   E?itim hedefi (12) [Being able to cope with rapid global changes H?zl? küresel
de?i?imlere ayak uydurabilmek]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.05% 6.32%
2 (2) 5 5.26%  
3 (3) 3 3.16% 3.16%
4 (4) 2 2.11%  
5 (5) 3 3.16% 5.26%
No answer 11 44.00%  
Arithmetic mean 3.07   
Standard deviation 1.33   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D12(SQ001)

Educational target (12)   E?itim hedefi (12) [Being able to cope with rapid global changes H?zl? küresel
de?i?imlere ayak uydurabilmek]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D12(SQ002)

Educational target (12)   E?itim hedefi (12) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 3.16% 5.26%
2 (2) 2 2.11%  
3 (3) 3 3.16% 3.16%
4 (4) 4 4.21%  
5 (5) 2 2.11% 6.32%
No answer 11 44.00%  
Arithmetic mean 3   
Standard deviation 1.41   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D12(SQ002)

Educational target (12)   E?itim hedefi (12) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D13(SQ001)

Educational target (13)   E?itim hedefi (13) [Being aware of the need for life long learning Hayat boyu
e?itim gereksinimi konusunda fark?ndal?k]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.04% 4.17%
2 (2) 3 3.12%  
3 (3) 2 2.08% 2.08%
4 (4) 5 5.21%  
5 (5) 4 4.17% 9.38%
No answer 10 40.00%  
Arithmetic mean 3.53   
Standard deviation 1.3   
Sum (Answers) 15 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  

                         page 205 / 216
 

 

EK Bölüm IV (Diğer Ekler)

 

 

469



Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D13(SQ001)

Educational target (13)   E?itim hedefi (13) [Being aware of the need for life long learning Hayat boyu
e?itim gereksinimi konusunda fark?ndal?k]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D13(SQ002)

Educational target (13)   E?itim hedefi (13) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.11% 5.26%
2 (2) 3 3.16%  
3 (3) 2 2.11% 2.11%
4 (4) 5 5.26%  
5 (5) 2 2.11% 7.37%
No answer 11 44.00%  
Arithmetic mean 3.14   
Standard deviation 1.35   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D13(SQ002)

Educational target (13)   E?itim hedefi (13) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D14(SQ001)

Educational target (14)   E?itim hedefi (14) [Being innovative and creative Ke?ifçi ve yarat?c? olmak]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.05% 4.21%
2 (2) 3 3.16%  
3 (3) 3 3.16% 3.16%
4 (4) 5 5.26%  
5 (5) 2 2.11% 7.37%
No answer 11 44.00%  
Arithmetic mean 3.29   
Standard deviation 1.2   
Sum (Answers) 14 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D14(SQ001)

Educational target (14)   E?itim hedefi (14) [Being innovative and creative Ke?ifçi ve yarat?c? olmak]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D14(SQ002)

Educational target (14)   E?itim hedefi (14) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.06% 6.38%
2 (2) 5 5.32%  
3 (3) 3 3.19% 3.19%
4 (4) 2 2.13%  
5 (5) 2 2.13% 4.26%
No answer 12 48.00%  
Arithmetic mean 2.92   
Standard deviation 1.26   
Sum (Answers) 13 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D14(SQ002)

Educational target (14)   E?itim hedefi (14) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D15(SQ001)

Educational target (15)   E?itim hedefi (15) [Intellectual development Entellektüel geli?im]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.08% 4.30%
2 (2) 3 3.23%  
3 (3) 2 2.15% 2.15%
4 (4) 3 3.23%  
5 (5) 3 3.23% 6.45%
No answer 13 52.00%  
Arithmetic mean 3.33   
Standard deviation 1.37   
Sum (Answers) 12 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D15(SQ001)

Educational target (15)   E?itim hedefi (15) [Intellectual development Entellektüel geli?im]
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D15(SQ002)

Educational target (15)   E?itim hedefi (15) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.06% 3.19%
2 (2) 2 2.13%  
3 (3) 4 4.26% 4.26%
4 (4) 3 3.19%  
5 (5) 3 3.19% 6.38%
No answer 12 48.00%  
Arithmetic mean 3.38   
Standard deviation 1.26   
Sum (Answers) 13 100.00% 100.00%
Number of cases 25 100.00%  
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Quick statistics
Survey 218162 'Questionnaire for the 492 students of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D15(SQ002)

Educational target (15)   E?itim hedefi (15) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Ek 1.4.1.2.2. Öğrenci matriksinin orijinali ve yorumlanmış hali 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü 
Lisans Programı 

 
Mezunun Kazanması Gereken Bilgi,  

Beceri ve Yetkinlikler  
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I. Mimarlık- Tasarım / 
Yaratıcı Düşünce 

II. Mimarlık- Tarih / 
Kuram, Kültür / 

Sanat 

III. Mimarlık- Çevre / Kent / 
Toplum IV. Mimarlık- Teknoloji V. Mimarlık- Meslek Ortamı 
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1st year                                                              
FARC101 Basic Design Studio 6 35 31 43 31 45 24 23 37 22 38 22 24 32 21 19 22 29 11 22 16 14 18 21 14 14 14 6 10 9 667 
FARC103 Graphic Communication - I 3 32 37 25 30 37 26 16 24 20 21 14 15 22 17 18 23 15 11 15 16 15 15 14 18 10 9 9 11 8 543 
FARC113 Introduction to Design 3 33 31 38 28 37 28 31 26 31 35 14 21 18 22 21 20 20 7 20 23 16 19 19 17 12 11 8 9 7 622 
MATH191 Mathematics and Geometry for Designers 3 31 21 10 7 18 19 12 19 20 14 12 12 10 12 14 8 9 5 9 14 7 4 5 10 12 7 5 4 1 331 
FARC102 Introductory Design Studio 6 38 30 31 32 28 26 28 27 22 22 30 17 23 17 27 19 16 7 19 17 17 18 19 15 11 11 6 10 5 588 
FARC104 Graphic Communication - II 3 35 27 20 21 24 26 16 19 18 17 18 14 21 16 19 18 20 8 16 13 10 10 20 11 9 8 9 10 8 481 
FARC142 Introduction to Design Technology 3 36 21 35 25 28 24 22 24 25 29 19 19 24 25 22 16 23 21 11 10 17 14 14 17 14 12 9 9 4 569 
ARCH114 Human and Socio-Cultural Factors in Design 3 31 35 29 17 25 28 21 17 34 31 21 22 6 14 11 13 9 5 10 15 12 9 16 8 8 6 6 5 5 469 
2nd year                                                              
ARCH291 Architectural Design Studio - I 6 38 36 32 32 25 34 30 28 28 31 25 17 23 26 26 17 24 13 18 14 20 17 19 13 15 13 7 12 6 639 
ARCH213 Ecological Issues in Architecture 3 29 26 23 19 24 31 21 29 26 32 28 16 16 19 14 19 19 13 10 15 19 12 11 9 11 7 11 3 6 518 

ARCH225 History and Theories of Architecture - I 3 25 17 19 11 32 30 25 14 21 20 19 9 15 7 17 10 10 7 9 8 4 9 10 8 5 3 2 3 2 371 

ARCH235 Introduction to Tectonics of Structural Systems 3 31 14 27 16 27 22 18 24 20 15 16 17 30 22 17 17 22 16 17 11 11 9 11 9 13 6 7 6 2 473 
ARCH243 Architectural Construction and Materials - I 3 31 18 23 12 19 20 16 18 15 14 17 24 32 23 24 23 20 12 16 14 19 12 15 9 11 5 6 6 7 481 
ARCH281 Computer Aided Design - I 3 26 30 18 14 13 20 17 12 20 6 11 9 16 10 12 9 9 6 11 10 11 8 8 5 6 5 7 12 7 348 
ARCH190 Summer Practice - I 0 22 19 18 9 8 16 17 17 10 9 13 11 7 10 10 12 6 9 4 7 8 7 15 12 5 5 3 3 3 295 
ARCH292 Architectural Design Studio - II 6 38 34 40 36 29 32 29 25 30 31 31 33 25 22 27 24 22 18 23 20 17 15 15 13 17 12 11 10 12 691 
ARCH226 History and Theories of Architecture - II 3 24 15 17 8 19 16 24 10 13 12 15 7 9 9 7 6 9 9 10 6 4 12 3 7 10 3 4 6 3 297 
ARCH236 Tectonics of Flexural Structures 3 16 9 18 10 12 11 9 8 9 12 11 10 24 15 10 16 11 7 9 6 10 3 10 3 4 2 4 5 3 277 
ARCH244 Architectural Construction and Materials - II 3 16 15 20 10 11 17 13 15 11 10 5 10 13 15 11 10 7 5 7 9 13 4 8 7 4 4 2 4 3 279 
ARCH246 Energy and Environmental Issues in Design 3 21 13 18 9 8 15 9 9 11 17 16 7 9 8 5 5 10 4 5 3 12 4 3 7 4 3 7 1 2 245 
ARCH252 Theory of Urban Design 3 16 14 13 10 11 17 16 17 14 13 9 6 10 12 6 8 5 2 8 5 5 10 2 3 4 4 1 2 2 245 
3rd year                                                               
ARCH391 Architectural Design Studio - III 6 7 5 4 5 6 3 3 5 4 3 1 4 3 2 2 1 3 1 2 1 2 3 2 1 0 0 2 1 3 79 
ARCH311 Principles of Conservation and Restoration 3 4 1 1 1 4 3 3 1 6 1 2 0 1 1 2 1 4 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 44 
ARCH337 Tectonics of Form Resistant Structures 3 2 1 1 2 1 2 0 2 0 2 0 1 3 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 41 
ARCH347 Architectural Construction and Materials - III 3 3 1 1 4 1 4 0 4 0 1 3 0 7 2 4 1 6 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 48 
ARCH355 Process of Urban Design 3 3 2 3 2 5 5 2 2 8 4 3 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 50 
ARCH385 Digital Communication in Architecture 3 2 3 1 3 5 1 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 32 
ARCH290 Summer Practice - II 0 1 4 2 2 1 3 2 4 2 1 1 0 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 0 62 
ARCH392 Architectural Design Studio - IV 6 6 1 1 4 0 1 1 2 2 1 0 3 4 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 33 
ARCH312 Architecture and Design Theories 3 3 2 1 1 6 5 1 0 1 1 2 0 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 36 
ARCH342 Working Drawing 3 4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 3 2 0 2 0 0 1 3 3 0 1 2 2 34 

ARCH348 
Building and Environmental Systems in 
Architecture 3 2 2 2 0 0 1 2 1 4 3 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 

 
31 

4th year                                 
ARCH491 Architectural Design Studio - V 6 3 2 4 5 0 5 1 4 2 3 0 5 3 1 1 2 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 48 

ARCH449 
Economic and Managerial Issues in 
Architecture 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 

 
27 

ARCH390 Summer Practice - III 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 3 2 1 2 2 0 29 
ARCH416 Professional Issues in Architecture 3 3 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 2 3 2 3 0 2 2 2 34 
ARCH492 Architecture Graduation Project 3 7 4 5 6 2 1 1 4 5 3 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 0 1 0 0 64 
Area Electives                                                              

ARCH305 
Architectural Drawing and Presentation 
Techniques 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
7 

ARCH306 Interior Design 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
ARCH327 Superheroes of Architecture 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 
ARCH329 Cyprus History and Culture 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 
ARCH372 Building and Urban Space Relationship 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
ARCH373 Life Safety in Buildings 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ARCH382 Computer 3d Modeling and Rendering 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

ARCH383 
Introduction to Geographical Information 
Systems 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2 

ARCH384 Rhino for Architects 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
ARCH431 Tectonics of High-Rise Building Structures 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 
ARCH461 Landscape Design 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 

ARCH483 
Multidisciplinary Collaboration in Design by 
Bim 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
7 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Mimarlık Bölümü 
Lisans Programı 

 
Mezunun Kazanması Gereken Bilgi,  

Beceri ve Yetkinlikler  
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I. Mimarlık- Tasarım / 
Yaratıcı Düşünce 

II. Mimarlık- Tarih / 
Kuram, Kültür / Sanat 

III. Mimarlık- Çevre / Kent / 
Toplum IV. Mimarlık- Teknoloji V. Mimarlık- Meslek Ortamı 
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1st year                                                             
FARC101 Basic Design Studio 6 5 5 6 5 7   6  6   5                 
FARC103 Graphic Communication - I 3 6 7   7 5  4                      
FARC113 Introduction to Design 3 5 5 6 5  5 5  5 6                    
MATH191 Mathematics and Geometry for Designers 3 9 6    6  6 6                     
FARC102 Introductory Design Studio 6 6 5 5 5       5                   
FARC104 Graphic Communication - II 3 7 6  4 5 5                        
FARC142 Introduction to Design Technology 3 6  6 4 5 4  4 4 5   4 4                
ARCH114 Human and Socio-Cultural Factors in Design 3 7 7 6      7 7                    
2nd year                                                             
ARCH291 Architectural Design Studio - I 6 6 6 5 5  5 5   5                    
ARCH213 Ecological Issues in Architecture 3 6     6  6  6 5                   

ARCH225 History and Theories of Architecture - I 3 7    9 8 7  6                     
ARCH235 Introduction to Tectonics of Structural Systems 3 7  6  6   5     6                 
ARCH243 Architectural Construction and Materials - I 3 6  5  4 4      5 7 5 5 5 4    4         
ARCH281 Computer Aided Design - I 3 7 9 5   6   6                     
ARCH190 Summer Practice - I 0 7 6 6   5 6 6               5       
ARCH292 Architectural Design Studio - II 6 6 5 6 5  5    5 5 5                  
ARCH226 History and Theories of Architecture - II 3 8  6  6 5 8                       
ARCH236 Tectonics of Flexural Structures 3 6  7          9 5  6              
ARCH244 Architectural Construction and Materials - II 3 6 5 7   6 5 5     5 5       5         
ARCH246 Energy and Environmental Issues in Design 3 9 5 7   6    7 7          5         
ARCH252 Theory of Urban Design 3 7 6 5   7 7 7 6 5    5                
3rd year                                                              
ARCH391 Architectural Design Studio - III 6 9 6 5 6 8   6 5   5                  
ARCH311 Principles of Conservation and Restoration 3 9    9 7 7  14        9             
ARCH337 Tectonics of Form Resistant Structures 3 5   5  5  5  5   7 10 5  10       7      
ARCH347 Architectural Construction and Materials - III 3    8  8  8     15  8  13             
ARCH355 Process of Urban Design 3 6  6  10 10   16 8 6                   
ARCH385 Digital Communication in Architecture 3 6 9  9 16      6 6       6      6     
ARCH290 Summer Practice - II 0  6    5  6     6   5 5  5   5 5  5     
ARCH392 Architectural Design Studio - IV 6 18   12    6 6   9 12                 
ARCH312 Architecture and Design Theories 3 8    17 14         11               
ARCH342 Working Drawing 3 12           6     9 6  6    9 9   6 6 

ARCH348 
Building and Environmental Systems in 
Architecture 3 7 7 7    7  13 10 10  10            7 7    

4th year                                
ARCH491 Architectural Design Studio - V 6 6 4 8 10  10  8 4 6  10 6   4   4           

ARCH449 
Economic and Managerial Issues in 
Architecture 3 7            7     7 7 7  7  7      

ARCH390 Summer Practice - III 0 10                     7 7 10 7  7 7  
ARCH416 Professional Issues in Architecture 3 9                6  6   6 9 6 9  6 6 6 
ARCH492 Architecture Graduation Project 3 11 6 8 9    6 8 5  5 5         6        
Area Electives                                                      

ARCH305 
Architectural Drawing and Presentation 
Techniques 3 X X  X    X      X                

ARCH306 Interior Design 3 X               X        X      
ARCH327 Superheroes of Architecture 3 X    X   X    X                  
ARCH329 Cyprus History and Culture 3      X     X                   
ARCH372 Building and Urban Space Relationship 3  X      X    X       X           
ARCH373 Life Safety in Buildings 3 X           X                  
ARCH382 Computer 3d Modeling and Rendering 3 X   X X          X               

ARCH383 
Introduction to Geographical Information 
Systems 3               X    X           

ARCH384 Rhino for Architects 3 X X  X   X            X           
ARCH431 Tectonics of High-Rise Building Structures 3 X    X        X X X   X      X      
ARCH461 Landscape Design 3    X  X        X X  X   X  X  X      

ARCH483 
Multidisciplinary Collaboration in Design by 
Bim 3 X X   X   X        X   X           

Bu matriks original matriksten sadece en yüksek değerler alınarak hazırlanmıştır. 
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Ek 1.4.1.2.3. Öğretim üyelerinin hazırladığı matriks 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Mimarlık Bölümü 
Lisans Programı 

 
Mezunun Kazanması Gereken Bilgi,  

Beceri ve Yetkinlikler  
U (anlama), S (beceri) 
1 (az)----------(çok) 5 

Kr
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I. Mimarlık- Tasarım / 
Yaratıcı Düşünce 

 

II. Mimarlık- Tarih / 
Kuram, Kültür / Sanat 

 

III. Mimarlık- Çevre / Kent / 
Toplum 

 

IV. Mimarlık- Teknoloji 
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1st year                                                             
FARC101 Basic Design Studio 6  S2      S2                                                   
FARC103 Graphic Communication - I 3    S3                                                       

FARC113 Introduction to Design 3  S3   
  
S3                                                     

MATH191 Mathematics and Geometry for Designers 3                                                           
FARC102 Introductory Design Studio 6  S3      S3                                                   
FARC104 Graphic Communication - II 3   S4                     U1                                 
FARC142 Introduction to Design Technology 3  U1              U1          U1                                 
ARCH114 Human and Socio-Cultural Factors in Design 3            U3        U3                                       
2nd year                                                              
ARCH291 Architectural Design Studio - I 6        S3            U3  S3                                     
ARCH213 Ecological Issues in Architecture 3               S2  U3  U3                                       
ARCH225 History and Theories of Architecture - I 3         U4 S4                                                

ARCH235 
Introduction to Tectonics of Structural 
Systems 3                         S2                                 

ARCH243 Architectural Construction and Materials - I 3                                  S4                         
ARCH281 Computer Aided Design - I 3    S4                                                       
ARCH190 Summer Practice - I 0                                              S3          S2   
ARCH292 Architectural Design Studio - II 6        S4    S3  U2                                             
ARCH226 History and Theories of Architecture - II 3  S5        U4                                                 
ARCH236 Tectonics of Flexural Structures 3                          S4                                 
ARCH244 Architectural Construction and Materials - II 3                          S4        S4                         
ARCH246 Energy and Environmental Issues in Design 3                S4            S3                               
ARCH252 Theory of Urban Design 3  U3          U3        U3                                       
3rd year                                                               
ARCH391 Architectural Design Studio - III 6      S4            U5    S4                S3                     
ARCH311 Principles of Conservation and Restoration 3            U4  S1                                             
ARCH337 Tectonics of Form Resistant Structures 3                         S4                                  
ARCH347 Architectural Construction and Materials - III 3                              S4    S3                         
ARCH355 Process of Urban Design 3                  S4    S4                        U4             
ARCH385 Digital Communication in Architecture 3    S5                                                       
ARCH290 Summer Practice - II 0                                                  S4      S4   
ARCH392 Architectural Design Studio - IV 6        S5            U5    S4                                  
ARCH312 Architecture and Design Theories 3         U5  U4                                               
ARCH342 Working Drawing 3                                    S3    S3              S3 S5    

ARCH348 
Building and Environmental Systems in 
Architecture 3                                S2                           

4th year                                
ARCH491 Architectural Design Studio - V 6                                      S3  S3      S3             

ARCH449 
Economic and Managerial Issues in 
Architecture 3                                         S3     

 U
4  U4         

ARCH390 Summer Practice - III 0                                        S4                S4   
ARCH416 Professional Issues in Architecture 3                                            S3          S3    S3 
ARCH492 Architecture Graduation Project 3                S4                        S5            S5       
Area Electives                                                              

ARCH305 
Architectural Drawing and Presentation 
Techniques 3    S5    S4                                                   

ARCH306 Interior Design 3        S3                                                   
ARCH327 Superheroes of Architecture 3  S4                U4                                         
ARCH329 Cyprus History and Culture 3            S4 U4                                             
ARCH372 Building and Urban Space Relationship 3                  U3  U3                                       
ARCH373 Life Safety in Buildings 3                        S2                              U2     
ARCH382 Computer 3d Modeling and Rendering 3    S4                                                       

ARCH383 
Introduction to Geographical Information 
Systems 3    S2                  U2                                     

ARCH384 Rhino for Architects 3    S3                                                       
ARCH431 Tectonics of High-Rise Building Structures 3                         U5                                 
ARCH461 Landscape Design 3        S4            U4                          U4             

ARCH483 
Multidisciplinary Collaboration in Design by 
Bim 3    S3                                                       
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Ek 1.4.1.2.4. Öğrenci ve öğretim üyesi matrikslerinin 

karşılaştırılması 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Mimarlık Bölümü 
Lisans Programı 

 
Mezunun Kazanması Gereken Bilgi,  

Beceri ve Yetkinlikler  
U (anlama), S (beceri) 
1 (az)----------(çok) 5 
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I. Mimarlık- Tasarım / 
Yaratıcı Düşünce 
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1st year                                                             
FARC101 Basic Design Studio 6  S2      S2                                                   
FARC103 Graphic Communication - I 3    S3                                                       

FARC113 Introduction to Design 3  S3   
  
S3                                                     

MATH191 Mathematics and Geometry for Designers 3                                                           
FARC102 Introductory Design Studio 6  S3      S3                                                   
FARC104 Graphic Communication - II 3   S4                     U1                                 
FARC142 Introduction to Design Technology 3  U1              U1          U1                                 
ARCH114 Human and Socio-Cultural Factors in Design 3            U3        U3                                       
2nd year                                                              
ARCH291 Architectural Design Studio - I 6        S3            U3  S3                                     
ARCH213 Ecological Issues in Architecture 3               S2  U3  U3                                       
ARCH225 History and Theories of Architecture - I 3         U4 S4                                                

ARCH235 
Introduction to Tectonics of Structural 
Systems 3                         S2                                 

ARCH243 Architectural Construction and Materials - I 3                                  S4                         
ARCH281 Computer Aided Design - I 3    S4                                                       
ARCH190 Summer Practice - I 0                                              S3          S2   
ARCH292 Architectural Design Studio - II 6        S4    S3  U2                                             
ARCH226 History and Theories of Architecture - II 3  S5        U4                                                 
ARCH236 Tectonics of Flexural Structures 3                          S4                                 
ARCH244 Architectural Construction and Materials - II 3                          S4        S4                         
ARCH246 Energy and Environmental Issues in Design 3                S4            S3                               
ARCH252 Theory of Urban Design 3  U3          U3        U3                                       
3rd year                                                               
ARCH391 Architectural Design Studio - III 6      S4            U5    S4                S3                     
ARCH311 Principles of Conservation and Restoration 3            U4  S1                                             
ARCH337 Tectonics of Form Resistant Structures 3                         S4                                  
ARCH347 Architectural Construction and Materials - III 3                              S4    S3                         
ARCH355 Process of Urban Design 3                  S4    S4                        U4             
ARCH385 Digital Communication in Architecture 3    S5                                                       
ARCH290 Summer Practice - II 0                                                  S4      S4   
ARCH392 Architectural Design Studio - IV 6        S5            U5    S4                                  
ARCH312 Architecture and Design Theories 3         U5  U4                                               
ARCH342 Working Drawing 3                                    S3    S3              S3 S5    

ARCH348 
Building and Environmental Systems in 
Architecture 3                                S2                           

4th year                                
ARCH491 Architectural Design Studio - V 6                                      S3  S3      S3             

ARCH449 
Economic and Managerial Issues in 
Architecture 3                                         S3     

 U
4  U4         

ARCH390 Summer Practice - III 0                                        S4                S4   
ARCH416 Professional Issues in Architecture 3                                            S3          S3    S3 
ARCH492 Architecture Graduation Project 3                S4                        S5            S5       
Area Electives                                                              

ARCH305 
Architectural Drawing and Presentation 
Techniques 3    S5    S4                                                   

ARCH306 Interior Design 3        S3                                                   
ARCH327 Superheroes of Architecture 3  S4                U4                                         
ARCH329 Cyprus History and Culture 3            S4 U4                                             
ARCH372 Building and Urban Space Relationship 3                  U3  U3                                       
ARCH373 Life Safety in Buildings 3                        S2                              U2     
ARCH382 Computer 3d Modeling and Rendering 3    S4                                                       

ARCH383 
Introduction to Geographical Information 
Systems 3    S2                  U2                                     

ARCH384 Rhino for Architects 3    S3                                                       
ARCH431 Tectonics of High-Rise Building Structures 3                         U5                                 
ARCH461 Landscape Design 3        S4            U4                          U4             

ARCH483 
Multidisciplinary Collaboration in Design by 
Bim 3    S3                                                       

Kırmızı ve mavi ile gösterilen kısımlar öğrenciler ve akademik personel tarafından hazırlanan matriksler arasında uyuşma olan kısımlardır.  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Results

Survey 721228

Number of records in this query: 171
Total records in survey: 171
Percentage of total: 100.00%
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for A1

I am not under pressure to fill in this questionnaire form.   Bu formu cevaplarken herhangibir bask?
alt?nda de?ilim.

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 19 11.88% 11.88%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 1.25% 1.25%
4 (4) 16 10.00%  
5 (5) 97 60.62% 70.62%
No answer 11 7.59%  
Arithmetic mean 4.28   
Standard deviation 1.4   
Sum (Answers) 134 100.00% 100.00%
Number of cases 145 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for A1

I am not under pressure to fill in this questionnaire form.   Bu formu cevaplarken herhangibir bask?
alt?nda de?ilim.
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for A2

I am free to give any answer to all questions.    Tüm sorulara özgürce cevap verebiliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 5 3.12% 3.12%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 19 11.88%  
5 (5) 110 68.75% 80.62%
No answer 11 7.59%  
Arithmetic mean 4.71   
Standard deviation 0.81   
Sum (Answers) 134 100.00% 100.00%
Number of cases 145 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for A2

I am free to give any answer to all questions.    Tüm sorulara özgürce cevap verebiliyorum. 
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for A3

I know that my name will not be seen in the results of this questionnaire.   Ad?m?n anket sonuçlar?
içinde görülmeyece?ini biliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 1.30% 1.30%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 15 9.74% 9.74%
4 (4) 20 12.99%  
5 (5) 91 59.09% 72.08%
No answer 17 11.72%  
Arithmetic mean 4.55   
Standard deviation 0.82   
Sum (Answers) 128 100.00% 100.00%
Number of cases 145 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for A3

I know that my name will not be seen in the results of this questionnaire.   Ad?m?n anket sonuçlar?
içinde görülmeyece?ini biliyorum. 
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for A4

I know that I may stop filling in this questionnaire any time I wish.    ?stedi?im zaman bu naketi
cevaplamay? b?rakabilece?imi biliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 2.52% 2.52%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 3 1.89% 1.89%
4 (4) 23 14.47%  
5 (5) 103 64.78% 79.25%
No answer 12 8.28%  
Arithmetic mean 4.66   
Standard deviation 0.8   
Sum (Answers) 133 100.00% 100.00%
Number of cases 145 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for A4

I know that I may stop filling in this questionnaire any time I wish.    ?stedi?im zaman bu naketi
cevaplamay? b?rakabilece?imi biliyorum. 
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for B1

Nationality, Milliyeti:

Answer Count Percentage

North Cyprus (SQ001) 24 17.39%  
Turkey (SQ002) 65 47.10%  
Iran (SQ003) 20 14.49%  
Nigeria (SQ005) 11 7.97%  
Cameroon (SQ004) 0 0.00%  
Morocco (SQ017) 0 0.00%  
Algeria (SQ018) 0 0.00%  
Syria (SQ006) 4 2.90%  
Iraq (SQ007) 1 0.72%  
Palestine (SQ008) 3 2.17%  
Sudan (SQ009) 0 0.00%  
Jordan (SQ010) 0 0.00%  
Egypt (SQ011) 0 0.00%  
Azerbaijan (SQ012) 0 0.00%  
Turkmenistan (SQ013) 0 0.00%  
Tajikistan (SQ014) 0 0.00%  
Pakistan (SQ019) 1 0.72%  
Georgia (SQ015) 0 0.00%  
Other 6 4.35%  

ID Response

15 Kosovo
30 Kenyan
55 Kazakhstan
112 Kosovan
153 Russia
165 usa
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for B1

Nationality, Milliyeti:
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for B2

Gender,  Cinsiyeti

Answer Count Percentage

Female (F) 38 27.54%  
Male (M) 86 62.32%  
No answer 14 10.14%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for B2

Gender,  Cinsiyeti
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for B3

Date of Graduation, Mezuniyet tarihi:

Answer Count Percentage

1992 (SQ001) 0 0.00%  
1993 (SQ002) 0 0.00%  
1994 (SQ003) 1 0.72%  
1995 (SQ004) 0 0.00%  
1996 (SQ005) 0 0.00%  
1997 (SQ024) 0 0.00%  
1998 (SQ025) 1 0.72%  
1999 (SQ006) 1 0.72%  
2000 (SQ007) 2 1.45%  
2001 (SQ008) 0 0.00%  
2002 (SQ009) 5 3.62%  
2003 (SQ010) 3 2.17%  
2004 (SQ011) 2 1.45%  
2005 (SQ012) 2 1.45%  
2006 (SQ013) 5 3.62%  
2007 (SQ014) 3 2.17%  
2008 (SQ015) 6 4.35%  
2009 (SQ016) 5 3.62%  
2010 (SQ017) 11 7.97%  
2011 (SQ018) 15 10.87%  
2012 (SQ019) 12 8.70%  
2013 (SQ020) 8 5.80%  
2014 (SQ021) 13 9.42%  
2015 (SQ022) 13 9.42%  
2016 (SQ023) 24 17.39%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for B3

Date of Graduation, Mezuniyet tarihi:
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for C1

The sector you are working in     Çal??t???n?z sektör

Answer Count Percentage

Public sector, Devlet (SQ001) 6 4.58%  
Private sector, Özel (SQ002) 66 50.38%  
Having an independent office, Serbest ofis sahibi (SQ003) 30 22.90%  
Unemployed, ??siz (SQ004) 6 4.58%  
Continuing higher education (master, PhD), E?itimine devam ediyor (SQ005) 23 17.56%  
Other 3 2.29%  

ID Response

10 Academician
92 NGO
136 Yar?-devlet
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for C1

The sector you are working in     Çal??t???n?z sektör
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for C2

Monthly income      Ayl?k geliri

Answer Count Percentage

Under 2000 TL (under 1100 dolars), 2000 TL’nin alt?nda (SQ001) 19 14.50%  
2000 – 5000 TL (1100 – 2750 dolars), 2000 – 5000 TL aras? (SQ002) 63 48.09%  
5000 – 10000 TL (2750 – 5500 dolars), 5000 – 10000 TL aras? (SQ003) 23 17.56%  
Over 10000 TL (over 5500 dolars), 10000 TL’nin üzerinde (SQ004) 12 9.16%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for C2

Monthly income      Ayl?k geliri
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for C3

How long after graduation did you start working?     Mezuniyetten sonra çal??mak için nekadar
beklediniz?

Answer Count Percentage

Less than 3 months, 3 aydan az (SQ001) 68 51.91%  
3 – 6 months, 3 – 6 ay aras? (SQ002) 25 19.08%  
6 – 9 months, 6 – 9 ay aras? (SQ003) 6 4.58%  
9 – 12 months, 9 – 12 ay aras? (SQ004) 10 7.63%  
More than 12 months, 12 aydan çok (SQ005) 12 9.16%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for C3

How long after graduation did you start working?     Mezuniyetten sonra çal??mak için nekadar
beklediniz?
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for C4

Professional memberships   Profesyonel üyelikleriniz

Answer Count Percentage

RIBA, ?ngiltere Mimarlar Odas? (SQ001) 1 0.76%  
Chamber of Architects of Turkey, TMMOB Mimarlar Odas? (SQ002) 49 37.40%  
Chamber of Architects of TRNC, KTMMOB Mimarlar Odas? (SQ003) 22 16.79%  
Other 18 13.74%  

ID Response

8 ?ç mimarlar odas? 
29 Chamber of engineers and architects of israel
42 iç mimarlar odas?
44 etmk
61 ON THE PROCESS OF GETTING NIGERIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS SEAL (NIA)
71 not yet
74 NIGERIA INSTITUTE OF ARCHITECTS
79 Tmmob içmimarlar odas? genel sekreteriyim
83 Society of Engineers - UAE
95 NIA & EMAN
101 AIBC 
110 NIA 
113 Chamber of Architects of Iran
115 Australia 
120 NIA Katsina
123 Nigeria institute of architects
148 AIA, NCARB
171 private
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for C4

Professional memberships   Profesyonel üyelikleriniz
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for C5

The professional area in which you work   Mesle?inizi ne ?ekilde uyguluyorsunuz?

Answer Count Percentage

Manager, Yönetici (SQ001) 35 26.72%  
Consulting architect, Dan??man mimar (SQ002) 26 19.85%  
Contractor, Müteahit (SQ003) 16 12.21%  
Construction site chief, ?antiye ?efi (SQ004) 28 21.37%  
Designer architect, Tasar?mc? mimar (SQ005) 53 40.46%  
Research and development, Ara?t?rma Geli?tirme (SQ006) 7 5.34%  
Production and control, Üretim ve kontrol (SQ007) 7 5.34%  
Service and Maintenance, Bak?m onar?m (SQ008) 2 1.53%  
Marketing, Pazarlama (SQ009) 5 3.82%  
Education, E?itim (SQ010) 10 7.63%  
Academic, Akademik (SQ011) 21 16.03%  
Other 5 3.82%  

ID Response

15 Product Design
65 Business Developer
74 GRAPHICS AND PRODUCT DESIGN
89 Mesle?im d???nda bir i?te çal???yorum
96 Proje yönetimi, project management
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for C5

The professional area in which you work   Mesle?inizi ne ?ekilde uyguluyorsunuz?
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ001)

Educational target (1),   E?itim hedefi (1) [Developing awareness on societal, cultural and
environmental issues   Sosyal, kültürel ve çevresel konularda fark?ndal?k]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 0.59% 4.14%
2 (2) 6 3.55%  
3 (3) 14 8.28% 8.28%
4 (4) 39 23.08%  
5 (5) 50 29.59% 52.66%
No answer 2 1.79%  
Arithmetic mean 4.19   
Standard deviation 0.92   
Sum (Answers) 110 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ001)

Educational target (1),   E?itim hedefi (1) [Developing awareness on societal, cultural and
environmental issues   Sosyal, kültürel ve çevresel konularda fark?ndal?k]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ002)

Educational target (1),   E?itim hedefi (1) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.79% 5.36%
2 (2) 6 3.57%  
3 (3) 18 10.71% 10.71%
4 (4) 37 22.02%  
5 (5) 45 26.79% 48.81%
No answer 3 2.68%  
Arithmetic mean 4.06   
Standard deviation 1.03   
Sum (Answers) 109 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D1(SQ002)

Educational target (1),   E?itim hedefi (1) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D2(SQ001)

Educational target (2)   E?itim hedefi (2) [Being critical towards societal, cultural and environmental
issues   Sosyal kültürel ve çevresel konulara ele?tirel yakla??m]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 1.21% 2.42%
2 (2) 2 1.21%  
3 (3) 19 11.52% 11.52%
4 (4) 31 18.79%  
5 (5) 52 31.52% 50.30%
No answer 6 5.36%  
Arithmetic mean 4.22   
Standard deviation 0.94   
Sum (Answers) 106 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D2(SQ001)

Educational target (2)   E?itim hedefi (2) [Being critical towards societal, cultural and environmental
issues   Sosyal kültürel ve çevresel konulara ele?tirel yakla??m]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D2(SQ002)

Educational target (2)   E?itim hedefi (2) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 2.42% 5.45%
2 (2) 5 3.03%  
3 (3) 18 10.91% 10.91%
4 (4) 39 23.64%  
5 (5) 40 24.24% 47.88%
No answer 6 5.36%  
Arithmetic mean 4   
Standard deviation 1.04   
Sum (Answers) 106 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D2(SQ002)

Educational target (2)   E?itim hedefi (2) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D3(SQ001)

Educational target (3)   E?itim hedefi (3) [Reacting rationally as well as creatively to professional
problems and challenges   Profesyonel problem ve zorluklara rasyonel ve ayn? zamanda yarat?c?

yakla??m]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 1.18% 2.96%
2 (2) 3 1.78%  
3 (3) 12 7.10% 7.10%
4 (4) 45 26.63%  
5 (5) 48 28.40% 55.03%
No answer 2 1.79%  
Arithmetic mean 4.22   
Standard deviation 0.88   
Sum (Answers) 110 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D3(SQ001)

Educational target (3)   E?itim hedefi (3) [Reacting rationally as well as creatively to professional
problems and challenges   Profesyonel problem ve zorluklara rasyonel ve ayn? zamanda yarat?c?

yakla??m]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D3(SQ002)

Educational target (3)   E?itim hedefi (3) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 6 3.59% 8.98%
2 (2) 9 5.39%  
3 (3) 17 10.18% 10.18%
4 (4) 34 20.36%  
5 (5) 42 25.15% 45.51%
No answer 4 3.57%  
Arithmetic mean 3.9   
Standard deviation 1.18   
Sum (Answers) 108 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D3(SQ002)

Educational target (3)   E?itim hedefi (3) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D4(SQ001)

Educational target (4)   E?itim hedefi (4) [Having the ability of holistic design   Bütünsel tasar?m
becerisi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.76% 4.71%
2 (2) 5 2.94%  
3 (3) 8 4.71% 4.71%
4 (4) 44 25.88%  
5 (5) 51 30.00% 55.88%
No answer 1 0.89%  
Arithmetic mean 4.22   
Standard deviation 0.96   
Sum (Answers) 111 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D4(SQ001)

Educational target (4)   E?itim hedefi (4) [Having the ability of holistic design   Bütünsel tasar?m
becerisi]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D4(SQ002)

Educational target (4)   E?itim hedefi (4) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.79% 8.33%
2 (2) 11 6.55%  
3 (3) 16 9.52% 9.52%
4 (4) 36 21.43%  
5 (5) 43 25.60% 47.02%
No answer 3 2.68%  
Arithmetic mean 3.96   
Standard deviation 1.1   
Sum (Answers) 109 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D4(SQ002)

Educational target (4)   E?itim hedefi (4) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target?   Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D5(SQ003)

Educational target (5)   E?itim hedefi (5) [Having the abilities of problem definition, analysis, synthesis
and developing alternative solutions Problem tan?mlama, analiz, sentez ve alternatif çözümler

geli?tirme becerisi]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 1.18% 2.37%
2 (2) 2 1.18%  
3 (3) 8 4.73% 4.73%
4 (4) 35 20.71%  
5 (5) 63 37.28% 57.99%
No answer 2 1.79%  
Arithmetic mean 4.41   
Standard deviation 0.85   
Sum (Answers) 110 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D5(SQ003)

Educational target (5)   E?itim hedefi (5) [Having the abilities of problem definition, analysis, synthesis
and developing alternative solutions Problem tan?mlama, analiz, sentez ve alternatif çözümler

geli?tirme becerisi]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D5(SQ004)

Educational target (5)   E?itim hedefi (5) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.81% 4.82%
2 (2) 5 3.01%  
3 (3) 23 13.86% 13.86%
4 (4) 31 18.67%  
5 (5) 45 27.11% 45.78%
No answer 5 4.46%  
Arithmetic mean 4.03   
Standard deviation 1.04   
Sum (Answers) 107 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D5(SQ004)

Educational target (5)   E?itim hedefi (5) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D6(SQ001)

Educational target (6)   E?itim hedefi (6) [Being sensitive towards the functional needs of
people ?nsanlar?n i?levsel gereksinimleri konusunda hassasiyet]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 0.60% 1.19%
2 (2) 1 0.60%  
3 (3) 11 6.55% 6.55%
4 (4) 39 23.21%  
5 (5) 57 33.93% 57.14%
No answer 3 2.68%  
Arithmetic mean 4.38   
Standard deviation 0.78   
Sum (Answers) 109 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D6(SQ001)

Educational target (6)   E?itim hedefi (6) [Being sensitive towards the functional needs of
people ?nsanlar?n i?levsel gereksinimleri konusunda hassasiyet]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D6(SQ002)

Educational target (6)   E?itim hedefi (6) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 1.20% 4.79%
2 (2) 6 3.59%  
3 (3) 17 10.18% 10.18%
4 (4) 37 22.16%  
5 (5) 46 27.54% 49.70%
No answer 4 3.57%  
Arithmetic mean 4.1   
Standard deviation 0.99   
Sum (Answers) 108 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D6(SQ002)

Educational target (6)   E?itim hedefi (6) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D7(SQ001)

Educational target (7)   E?itim hedefi (7) [Having an up to date knowledge of building technologies Bina
teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olma]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.80% 5.99%
2 (2) 7 4.19%  
3 (3) 25 14.97% 14.97%
4 (4) 41 24.55%  
5 (5) 32 19.16% 43.71%
No answer 4 3.57%  
Arithmetic mean 3.85   
Standard deviation 1.01   
Sum (Answers) 108 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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53



Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D7(SQ001)

Educational target (7)   E?itim hedefi (7) [Having an up to date knowledge of building technologies Bina
teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olma]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D7(SQ002)

Educational target (7)   E?itim hedefi (7) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 9 5.42% 13.86%
2 (2) 14 8.43%  
3 (3) 34 20.48% 20.48%
4 (4) 25 15.06%  
5 (5) 25 15.06% 30.12%
No answer 5 4.46%  
Arithmetic mean 3.4   
Standard deviation 1.22   
Sum (Answers) 107 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D7(SQ002)

Educational target (7)   E?itim hedefi (7) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D8(SQ001)

Educational target (8)   E?itim hedefi (8) [Integrating theory, research and practice Teori/kuram,
ara?t?rma ve prati?in entegrasyonu]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.79% 4.76%
2 (2) 5 2.98%  
3 (3) 18 10.71% 10.71%
4 (4) 50 29.76%  
5 (5) 33 19.64% 49.40%
No answer 3 2.68%  
Arithmetic mean 3.96   
Standard deviation 0.95   
Sum (Answers) 109 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  

                            page 55 / 86
 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D8(SQ001)

Educational target (8)   E?itim hedefi (8) [Integrating theory, research and practice Teori/kuram,
ara?t?rma ve prati?in entegrasyonu]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D8(SQ002)

Educational target (8)   E?itim hedefi (8) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 6 3.59% 11.38%
2 (2) 13 7.78%  
3 (3) 22 13.17% 13.17%
4 (4) 39 23.35%  
5 (5) 28 16.77% 40.12%
No answer 4 3.57%  
Arithmetic mean 3.65   
Standard deviation 1.15   
Sum (Answers) 108 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D8(SQ002)

Educational target (8)   E?itim hedefi (8) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D9(SQ001)

Educational target (9)   E?itim hedefi (9) [Having an up to date knowledge of digital presentation
technologies Dijital sunum teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olmak]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.80% 5.39%
2 (2) 6 3.59%  
3 (3) 22 13.17% 13.17%
4 (4) 34 20.36%  
5 (5) 43 25.75% 46.11%
No answer 4 3.57%  
Arithmetic mean 4   
Standard deviation 1.04   
Sum (Answers) 108 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D9(SQ001)

Educational target (9)   E?itim hedefi (9) [Having an up to date knowledge of digital presentation
technologies Dijital sunum teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olmak]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D9(SQ002)

Educational target (9)   E?itim hedefi (9) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 13 7.88% 16.36%
2 (2) 14 8.48%  
3 (3) 22 13.33% 13.33%
4 (4) 33 20.00%  
5 (5) 24 14.55% 34.55%
No answer 6 5.36%  
Arithmetic mean 3.39   
Standard deviation 1.31   
Sum (Answers) 106 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D9(SQ002)

Educational target (9)   E?itim hedefi (9) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D10(SQ001)

Educational target (10)   E?itim hedefi (10) [Not giving harm to the other parties (within the profession
and societal, physical, historical and natural context) as a requirement of ethics. Etik bir gereksinim

olarak di?erlerine (mesleki yap? içindeki ve sosyal, fiziksel, tarihi ve do?al ba?lam içinde yer alan) zarar
vermemek.]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.82% 2.42%
2 (2) 1 0.61%  
3 (3) 12 7.27% 7.27%
4 (4) 40 24.24%  
5 (5) 50 30.30% 54.55%
No answer 6 5.36%  
Arithmetic mean 4.25   
Standard deviation 0.91   
Sum (Answers) 106 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D10(SQ001)

Educational target (10)   E?itim hedefi (10) [Not giving harm to the other parties (within the profession
and societal, physical, historical and natural context) as a requirement of ethics. Etik bir gereksinim

olarak di?erlerine (mesleki yap? içindeki ve sosyal, fiziksel, tarihi ve do?al ba?lam içinde yer alan) zarar
vermemek.]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D10(SQ002)

Educational target (10)   E?itim hedefi (10) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.83% 4.88%
2 (2) 5 3.05%  
3 (3) 19 11.59% 11.59%
4 (4) 38 23.17%  
5 (5) 40 24.39% 47.56%
No answer 7 6.25%  
Arithmetic mean 4.02   
Standard deviation 1.01   
Sum (Answers) 105 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D10(SQ002)

Educational target (10)   E?itim hedefi (10) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D11(SQ001)

Educational target (11)   E?itim hedefi (11) [Being able to work in professional teams Profesyonel
tak?m çal??mas? yapabilme]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.83% 3.05%
2 (2) 2 1.22%  
3 (3) 10 6.10% 6.10%
4 (4) 31 18.90%  
5 (5) 59 35.98% 54.88%
No answer 7 6.25%  
Arithmetic mean 4.34   
Standard deviation 0.94   
Sum (Answers) 105 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D11(SQ001)

Educational target (11)   E?itim hedefi (11) [Being able to work in professional teams Profesyonel
tak?m çal??mas? yapabilme]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D11(SQ002)

Educational target (11)   E?itim hedefi (11) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 1.82% 6.67%
2 (2) 8 4.85%  
3 (3) 17 10.30% 10.30%
4 (4) 32 19.39%  
5 (5) 46 27.88% 47.27%
No answer 6 5.36%  
Arithmetic mean 4.04   
Standard deviation 1.08   
Sum (Answers) 106 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D11(SQ002)

Educational target (11)   E?itim hedefi (11) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D12(SQ001)

Educational target (12)   E?itim hedefi (12) [Being able to cope with rapid global changes H?zl? küresel
de?i?imlere ayak uydurabilmek]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 1.21% 5.45%
2 (2) 7 4.24%  
3 (3) 16 9.70% 9.70%
4 (4) 43 26.06%  
5 (5) 38 23.03% 49.09%
No answer 6 5.36%  
Arithmetic mean 4.02   
Standard deviation 0.98   
Sum (Answers) 106 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D12(SQ001)

Educational target (12)   E?itim hedefi (12) [Being able to cope with rapid global changes H?zl? küresel
de?i?imlere ayak uydurabilmek]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D12(SQ002)

Educational target (12)   E?itim hedefi (12) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 6 3.59% 10.18%
2 (2) 11 6.59%  
3 (3) 27 16.17% 16.17%
4 (4) 37 22.16%  
5 (5) 27 16.17% 38.32%
No answer 4 3.57%  
Arithmetic mean 3.63   
Standard deviation 1.13   
Sum (Answers) 108 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D12(SQ002)

Educational target (12)   E?itim hedefi (12) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D13(SQ001)

Educational target (13)   E?itim hedefi (13) [Being aware of the need for life long learning Hayat boyu
e?itim gereksinimi konusunda fark?ndal?k]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 1.20% 3.01%
2 (2) 3 1.81%  
3 (3) 14 8.43% 8.43%
4 (4) 34 20.48%  
5 (5) 54 32.53% 53.01%
No answer 5 4.46%  
Arithmetic mean 4.26   
Standard deviation 0.92   
Sum (Answers) 107 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D13(SQ001)

Educational target (13)   E?itim hedefi (13) [Being aware of the need for life long learning Hayat boyu
e?itim gereksinimi konusunda fark?ndal?k]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D13(SQ002)

Educational target (13)   E?itim hedefi (13) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 2.41% 7.83%
2 (2) 9 5.42%  
3 (3) 21 12.65% 12.65%
4 (4) 32 19.28%  
5 (5) 41 24.70% 43.98%
No answer 5 4.46%  
Arithmetic mean 3.91   
Standard deviation 1.12   
Sum (Answers) 107 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D13(SQ002)

Educational target (13)   E?itim hedefi (13) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

                            page 78 / 86
 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

80



Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D14(SQ001)

Educational target (14)   E?itim hedefi (14) [Being innovative and creative Ke?ifçi ve yarat?c? olmak]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 1.20% 2.99%
2 (2) 3 1.80%  
3 (3) 11 6.59% 6.59%
4 (4) 37 22.16%  
5 (5) 55 32.93% 55.09%
No answer 4 3.57%  
Arithmetic mean 4.3   
Standard deviation 0.9   
Sum (Answers) 108 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D14(SQ001)

Educational target (14)   E?itim hedefi (14) [Being innovative and creative Ke?ifçi ve yarat?c? olmak]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D14(SQ002)

Educational target (14)   E?itim hedefi (14) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 2.41% 6.63%
2 (2) 7 4.22%  
3 (3) 20 12.05% 12.05%
4 (4) 35 21.08%  
5 (5) 41 24.70% 45.78%
No answer 5 4.46%  
Arithmetic mean 3.95   
Standard deviation 1.08   
Sum (Answers) 107 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D14(SQ002)

Educational target (14)   E?itim hedefi (14) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D15(SQ001)

Educational target (15)   E?itim hedefi (15) [Intellectual development Entellektüel geli?im]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 1.20% 3.61%
2 (2) 4 2.41%  
3 (3) 12 7.23% 7.23%
4 (4) 44 26.51%  
5 (5) 45 27.11% 53.61%
No answer 5 4.46%  
Arithmetic mean 4.18   
Standard deviation 0.91   
Sum (Answers) 107 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D15(SQ001)

Educational target (15)   E?itim hedefi (15) [Intellectual development Entellektüel geli?im]
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D15(SQ002)

Educational target (15)   E?itim hedefi (15) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 5 2.99% 7.19%
2 (2) 7 4.19%  
3 (3) 24 14.37% 14.37%
4 (4) 30 17.96%  
5 (5) 42 25.15% 43.11%
No answer 4 3.57%  
Arithmetic mean 3.9   
Standard deviation 1.14   
Sum (Answers) 108 100.00% 100.00%
Number of cases 112 100.00%  
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Quick statistics
Survey 721228 'Questionnaire for the Graduates of EMU Department of Architecture'

Field summary for D15(SQ002)

Educational target (15)   E?itim hedefi (15) [What is the level of contribution of EMU, Department of
Architecture for you to achieve this educational target? Bu e?itim hedefine ula?man?zda DAÜ,

Mimarl?k Bölümü’nün katk?s? ne kadard?r?]
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Ek 1.4.1.4.1.1. Mezun işverenlerine gönderilen anket ve 
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Results

Survey 226418

Number of records in this query: 71
Total records in survey: 71
Percentage of total: 100.00%
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A1

I am not under pressure to fill in this questionnaire form.  	Bu formu cevaplarken herhangibir bask?
alt?nda de?ilim.

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 6.90% 6.90%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 7 12.07%  
5 (5) 32 55.17% 67.24%
No answer 13 18.31%  
Not completed or Not displayed 15 21.13%  
Arithmetic mean 4.47   
Standard deviation 1.18   
Sum (Answers) 43 100.00% 100.00%
Number of cases 56 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A1

I am not under pressure to fill in this questionnaire form.  	Bu formu cevaplarken herhangibir bask?
alt?nda de?ilim.
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A2

I am free to give any answer to all questions.  	Tüm sorulara özgürce cevap verebiliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 5.08% 5.08%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 8 13.56%  
5 (5) 33 55.93% 69.49%
No answer 12 16.90%  
Not completed or Not displayed 15 21.13%  
Arithmetic mean 4.55   
Standard deviation 1.04   
Sum (Answers) 44 100.00% 100.00%
Number of cases 56 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A2

I am free to give any answer to all questions.  	Tüm sorulara özgürce cevap verebiliyorum. 
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A3

I know that my name will not be seen in the results of this questionnaire.  	Ad?m?n anket sonuçlar?
içinde görülmeyece?ini biliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 5.17% 6.90%
2 (2) 1 1.72%  
3 (3) 2 3.45% 3.45%
4 (4) 10 17.24%  
5 (5) 27 46.55% 63.79%
No answer 13 18.31%  
Not completed or Not displayed 15 21.13%  
Arithmetic mean 4.33   
Standard deviation 1.15   
Sum (Answers) 43 100.00% 100.00%
Number of cases 56 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A3

I know that my name will not be seen in the results of this questionnaire.  	Ad?m?n anket sonuçlar?
içinde görülmeyece?ini biliyorum. 
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A4

I know that I may stop filling in this questionnaire any time I wish.  	?stedi?im zaman bu naketi
cevaplamay? b?rakabilece?imi biliyorum. 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 6.78% 6.78%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 1.69% 1.69%
4 (4) 9 15.25%  
5 (5) 30 50.85% 66.10%
No answer 12 16.90%  
Not completed or Not displayed 15 21.13%  
Arithmetic mean 4.39   
Standard deviation 1.19   
Sum (Answers) 44 100.00% 100.00%
Number of cases 56 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for A4

I know that I may stop filling in this questionnaire any time I wish.  	?stedi?im zaman bu naketi
cevaplamay? b?rakabilece?imi biliyorum. 
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B1

Your nationality:  	Sizin milliyetiniz:

Answer Count Percentage

North Cyprus (SQ001) 7 9.86%  
Turkey (SQ002) 21 29.58%  
Iran (SQ003) 5 7.04%  
Nigeria (SQ004) 3 4.23%  
Cameroon (SQ005) 0 0.00%  
Morocco (SQ006) 0 0.00%  
Algeria (SQ007) 0 0.00%  
Syria (SQ008) 0 0.00%  
Iraq (SQ009) 0 0.00%  
Palestine (SQ010) 1 1.41%  
Sudan (SQ011) 0 0.00%  
Jordan (SQ012) 1 1.41%  
Egypt (SQ013) 0 0.00%  
Azerbaijan (SQ014) 0 0.00%  
Turkmenistan (SQ015) 0 0.00%  
Tajikistan (SQ016) 0 0.00%  
Pakistan (SQ017) 1 1.41%  
Georgia (SQ018) 0 0.00%  
Other 4 5.63%  
Not completed or Not displayed 17 23.94%  

ID Response

20 Zambia 
40 Kosovan
66 Usa
72 Kazakhstan
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B1

Your nationality:  	Sizin milliyetiniz:
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B2

Your gender:  	Sizin cinsiyetiniz:

Answer Count Percentage

Female (F) 14 19.72%  
Male (M) 29 40.85%  
No answer 11 15.49%  
Not completed or Not displayed 17 23.94%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for B2

Your gender:  	Sizin cinsiyetiniz:
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for C1

The sector you are working in    	Çal??t???n?z sektör

Answer Count Percentage

Public sector, Devlet (SQ001) 7 9.86%  
Private sector, Özel (SQ002) 27 38.03%  
Having an independent office, Serbest ofis sahibi (SQ003) 6 8.45%  
Other 3 4.23%  
Not completed or Not displayed 21 29.58%  

ID Response

38 Çal??m?yor
44 belediye
72 Continue education
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for C1

The sector you are working in    	Çal??t???n?z sektör
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for C2

Your professional memberships  	Profesyonel üyelikleriniz

Answer Count Percentage

RIBA, ?ngiltere Mimarlar Odas? (SQ001) 0 0.00%  
Chamber of Architects of Turkey, TMMOB Mimarlar Odas? (SQ002) 13 18.31%  
Chamber of Architects of TRNC, KTMMOB Mimarlar Odas? (SQ003) 6 8.45%  
Other 13 18.31%  
Not completed or Not displayed 21 29.58%  

ID Response

8 Nigerian institute of architects
10 üyeli?im yok
19 Architect registration council of Nigeria 
20 South  Africa 
31 Nigerian institute of architects
40 FJ Architects
59 Nigerian institute of architects
60 Organisation for engineering order of building Tehran 
65 chamber of architects of israel , palestine and jordan
66 American institute of architecture
67 Jordan Engineers Association
71 TMMOB ?Ç M?MARLAR ODASI
72 No
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for C2

Your professional memberships  	Profesyonel üyelikleriniz
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for C3

The professional area in which you work  	Mesle?inizi ne ?ekilde uyguluyorsunuz?

Answer Count Percentage

Consulting architect, Dan??man mimar (SQ001) 17 23.94%  
Contractor, Müteahit (SQ002) 9 12.68%  
Designer architect, Tasar?mc? mimar (SQ003) 26 36.62%  
Research and development, Ara?t?rma ve geli?tirme (SQ004) 5 7.04%  
Production and control, Üretim ve kontrol (SQ005) 11 15.49%  
Service and Maintenance, Bak?m ve onar?m (SQ006) 3 4.23%  
Marketing, Pazarlama (SQ007) 2 2.82%  
Education, E?itim (SQ008) 3 4.23%  
Academic, Akademik (SQ009) 1 1.41%  
Other 3 4.23%  
Not completed or Not displayed 21 29.58%  

ID Response

55 Yönetim
60 Construction supervisor 
72 Managment
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for C3

The professional area in which you work  	Mesle?inizi ne ?ekilde uyguluyorsunuz?
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1

Educational target (1)   E?itim hedefi (1)  	Developing awareness on societal, cultural and
environmental issues  	Sosyal, kültürel ve çevresel konularda fark?ndal?k

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.41% 4.23%
2 (2) 2 2.82%  
3 (3) 3 4.23% 4.23%
4 (4) 13 18.31%  
5 (5) 14 19.72% 38.03%
No answer 0 0.00%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4.12   
Standard deviation 1.02   
Sum (Answers) 33 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D1

Educational target (1)   E?itim hedefi (1)  	Developing awareness on societal, cultural and
environmental issues  	Sosyal, kültürel ve çevresel konularda fark?ndal?k
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D2

Educational target (2)   E?itim hedefi (2)  	Being critical towards societal, cultural and environmental
issues  	   	Sosyal, kültürel ve çevresel konularda ele?tirellik

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.86% 2.86%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 5 7.14% 7.14%
4 (4) 13 18.57%  
5 (5) 12 17.14% 35.71%
No answer 1 1.41%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4.03   
Standard deviation 1.06   
Sum (Answers) 32 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D2

Educational target (2)   E?itim hedefi (2)  	Being critical towards societal, cultural and environmental
issues  	   	Sosyal, kültürel ve çevresel konularda ele?tirellik
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D3

Educational target (3)  E?itim hedefi (3)  	Reacting rationally as well as creatively to professional
problems and challenges  	   	Profesyonel problem ve zorluklara rasyonel ve ayn? zamanda yarat?c?

yakla??m

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.41% 1.41%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 4 5.63% 5.63%
4 (4) 10 14.08%  
5 (5) 18 25.35% 39.44%
No answer 0 0.00%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4.33   
Standard deviation 0.92   
Sum (Answers) 33 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D3

Educational target (3)  E?itim hedefi (3)  	Reacting rationally as well as creatively to professional
problems and challenges  	   	Profesyonel problem ve zorluklara rasyonel ve ayn? zamanda yarat?c?

yakla??m
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D4

Educational target (4)  E?itim hedefi (4)  	Having the ability of holistic design  	   	Bütünsel tasar?m
becerisi 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.86% 5.71%
2 (2) 2 2.86%  
3 (3) 4 5.71% 5.71%
4 (4) 10 14.29%  
5 (5) 14 20.00% 34.29%
No answer 1 1.41%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4   
Standard deviation 1.19   
Sum (Answers) 32 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D4

Educational target (4)  E?itim hedefi (4)  	Having the ability of holistic design  	   	Bütünsel tasar?m
becerisi 
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D5

Educational target (5)  E?itim hedefi (5)  	Having the abilities of problem definition, analysis, synthesis
and developing alternative solutions  	Problem tan?mlama, analiz, sentez ve alternatif çözümler

geli?tirme becerisi

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.41% 2.82%
2 (2) 1 1.41%  
3 (3) 3 4.23% 4.23%
4 (4) 11 15.49%  
5 (5) 17 23.94% 39.44%
No answer 0 0.00%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4.27   
Standard deviation 0.98   
Sum (Answers) 33 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D5

Educational target (5)  E?itim hedefi (5)  	Having the abilities of problem definition, analysis, synthesis
and developing alternative solutions  	Problem tan?mlama, analiz, sentez ve alternatif çözümler

geli?tirme becerisi
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D6

Educational target (6)   E?itim hedefi (6)  	Being sensitive towards the functional needs of people  	  
	?nsanlar?n i?levsel gereksinimleri konusunda hassasiyet

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.41% 2.82%
2 (2) 1 1.41%  
3 (3) 3 4.23% 4.23%
4 (4) 9 12.68%  
5 (5) 19 26.76% 39.44%
No answer 0 0.00%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4.33   
Standard deviation 0.99   
Sum (Answers) 33 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D6

Educational target (6)   E?itim hedefi (6)  	Being sensitive towards the functional needs of people  	  
	?nsanlar?n i?levsel gereksinimleri konusunda hassasiyet
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D7

Educational target (7)   E?itim hedefi (7)  	Having an up to date knowledge of building technologies  	  
	Bina teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olma  

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 3 4.29% 7.14%
2 (2) 2 2.86%  
3 (3) 9 12.86% 12.86%
4 (4) 10 14.29%  
5 (5) 8 11.43% 25.71%
No answer 1 1.41%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 3.56   
Standard deviation 1.22   
Sum (Answers) 32 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D7

Educational target (7)   E?itim hedefi (7)  	Having an up to date knowledge of building technologies  	  
	Bina teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olma  

                            page 34 / 50
 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

136

/index.php?r=admin/survey/sa/view/surveyid/226418


Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D8

Educational target (8)   E?itim hedefi (8)  	Integrating theory, research and practice   	   	Teori,
ara?t?rma ve prati?in entegrasyonu

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 4 5.63% 5.63%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 4 5.63% 5.63%
4 (4) 17 23.94%  
5 (5) 8 11.27% 35.21%
No answer 0 0.00%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 3.76   
Standard deviation 1.2   
Sum (Answers) 33 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D8

Educational target (8)   E?itim hedefi (8)  	Integrating theory, research and practice   	   	Teori,
ara?t?rma ve prati?in entegrasyonu
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D9

Educational target (9)   E?itim hedefi (9)  	Having an up to date knowledge of digital presentation
technologies  	Dijital sunum teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olmak

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 0 0.00% 4.23%
2 (2) 3 4.23%  
3 (3) 6 8.45% 8.45%
4 (4) 12 16.90%  
5 (5) 12 16.90% 33.80%
No answer 0 0.00%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4   
Standard deviation 0.97   
Sum (Answers) 33 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D9

Educational target (9)   E?itim hedefi (9)  	Having an up to date knowledge of digital presentation
technologies  	Dijital sunum teknolojileri hakk?nda güncel bilgiye sahip olmak
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D10

Educational target (10)   E?itim hedefi (10)  	Not giving harm to the other parties (within the profession
and societal, physical, historical and natural context) as a requirement of ethics.  	   	Etik bir gereksinim
olarak di?erlerine (mesleki yap? içindeki ve sosyal, fiziksel, tarihi ve do?al ba?lam içinde yer alan) zarar

vermemek.  	 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.82% 4.23%
2 (2) 1 1.41%  
3 (3) 2 2.82% 2.82%
4 (4) 12 16.90%  
5 (5) 16 22.54% 39.44%
No answer 0 0.00%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4.18   
Standard deviation 1.1   
Sum (Answers) 33 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D10

Educational target (10)   E?itim hedefi (10)  	Not giving harm to the other parties (within the profession
and societal, physical, historical and natural context) as a requirement of ethics.  	   	Etik bir gereksinim
olarak di?erlerine (mesleki yap? içindeki ve sosyal, fiziksel, tarihi ve do?al ba?lam içinde yer alan) zarar

vermemek.  	 
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D11

Educational target (11)   E?itim hedefi (11)  	Being able to work in professional teams  	   	Profesyonel
tak?m çal??mas? yapabilme

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 0 0.00% 1.41%
2 (2) 1 1.41%  
3 (3) 4 5.63% 5.63%
4 (4) 13 18.31%  
5 (5) 15 21.13% 39.44%
No answer 0 0.00%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4.27   
Standard deviation 0.8   
Sum (Answers) 33 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D11

Educational target (11)   E?itim hedefi (11)  	Being able to work in professional teams  	   	Profesyonel
tak?m çal??mas? yapabilme
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D12

Educational target (12)   E?itim hedefi (12)  	 		Being able to cope with rapid global changes 	 		  	
		H?zl? küresel de?i?imlere ayak uydurabilmek    	 

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 0 0.00% 4.29%
2 (2) 3 4.29%  
3 (3) 3 4.29% 4.29%
4 (4) 16 22.86%  
5 (5) 10 14.29% 37.14%
No answer 1 1.41%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4.03   
Standard deviation 0.9   
Sum (Answers) 32 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D12

Educational target (12)   E?itim hedefi (12)  	 		Being able to cope with rapid global changes 	 		  	
		H?zl? küresel de?i?imlere ayak uydurabilmek    	 
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D13

Educational target (13)   E?itim hedefi (13)  	Being aware of the need for life long learning  	   	Hayat
boyu e?itim gereksinimi konusunda fark?ndal?k

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 2 2.86% 4.29%
2 (2) 1 1.43%  
3 (3) 4 5.71% 5.71%
4 (4) 11 15.71%  
5 (5) 14 20.00% 35.71%
No answer 1 1.41%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4.06   
Standard deviation 1.13   
Sum (Answers) 32 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D13

Educational target (13)   E?itim hedefi (13)  	Being aware of the need for life long learning  	   	Hayat
boyu e?itim gereksinimi konusunda fark?ndal?k
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D14

Educational target (14)   E?itim hedefi (14)  	Being innovative and creative  	   	Ke?ifçi ve yarat?c?
olmak

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 1 1.41% 5.63%
2 (2) 3 4.23%  
3 (3) 3 4.23% 4.23%
4 (4) 14 19.72%  
5 (5) 12 16.90% 36.62%
No answer 0 0.00%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4   
Standard deviation 1.06   
Sum (Answers) 33 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D14

Educational target (14)   E?itim hedefi (14)  	Being innovative and creative  	   	Ke?ifçi ve yarat?c?
olmak
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D15

Educational target (15)   E?itim hedefi (15)  	Intellectual development  	   	Entellektüel geli?im

Answer Count Percentage Sum

1 (1) 0 0.00% 2.82%
2 (2) 2 2.82%  
3 (3) 7 9.86% 9.86%
4 (4) 11 15.49%  
5 (5) 13 18.31% 33.80%
No answer 0 0.00%  
Not completed or Not displayed 38 53.52%  
Arithmetic mean 4.06   
Standard deviation 0.93   
Sum (Answers) 33 100.00% 100.00%
Number of cases 33 100.00%  
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Quick statistics
Survey 226418 'Questionnaire for the employers of the Graduates of EMU, Department of Architecture'

Field summary for D15

Educational target (15)   E?itim hedefi (15)  	Intellectual development  	   	Entellektüel geli?im
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Ek 1.4.1.5.4.1. Alan bazlı ders grupları tarafından hazırlanan raporlar 
 

 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

164



 

EMU, Department of Architecture, Curriculum Development Committee 
 
Architectural Design & Theory Study Group 
 

 
Architectural theory courses in other universities: Far East and Australia 
Research by Assts. Prof. Dr. Badiossadat Hassanpour 
 
 
 
Studied cases: 

A. Griffith University 
B. National University of Singapore 
C. University of Sydney 
D. University of Tokyo 

 
General Findings of each case:  

A. Griffith University: 
Department of Environment, planning and Architecture 
Duration of the program: 3 years Full time / 6 years Part time 
Credits: 240 
Theory course 10 credit, Studios 20 Credit 
Elective courses are:  Listed electives and Free- choice electives  
 
Year 1 
Students must also complete the following courses: 

Trimester Course 
code Course title CP 

Tri 1 1534QCA Creative Visual Strategies  10 
Tri 1 1043SCG Introduction to Environmental Sustainability  10 
  OR  
Tri 1 5903LHS Language and Communication for Sciences (see Note 1) 10 
Tri 1 1911ENV Introduction to Architecture and Landscape Design  20 
Tri 2 1903ENV Architecture and Landscape Architecture History 1  10 
Tri 2 2914ENV Construction Materials and Practice  10 
Tri 2 1801ENG Introduction to Structures  10 
Tri 2 1912ENV Architecture Studio 1  10 

Note 1: Students completing 5903LHS in place of 1043SCG in Year 1/Trimester 1 are required to 
complete 1043SCG in Year 3/Trimester 1 in place of a listed or Free-choice elective/s. 
 
Year 2 
Students must complete the following courses: 

Trimester Course code Course title CP 
Tri 1 1037ENV Understanding Australian Cities  10 
Tri 1 2901ENV Architecture Studio 2  10 
Tri 1,3 2903ENV Urban Design History, Theory and 

Methods (offered online only) 
10 
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Trimester Course code Course title CP 
Tri 1 2904ENV Sustainable Design Principles  10 
Tri 2 2599QCA Structure and the Environment  10 
Tri 2 2902ENV Architecture Studio 3  20 
Tri 2   Listed elective  10 
  OR  
Tri 2   Free-choice elective/s   10 

 
 
Year 3 
Students must complete the following courses: 

Trimester Course code Course title CP 
Tri 1 3901ENV Architecture Studio 4  10 
Tri 1 3903ENV Architectural History 2  10 
Tri 1 3904ENV Building Construction and Services  10 
Tri 1   Listed elective  10 
  OR  
Tri 1   Free-choice elective/s   10 
  OR  
Tri 1 1043SCG Introduction to Environmental Sustainability  10 
Tri 2 3910ENV Innovation in Design  10 
Tri 2 3902ENV Architecture Studio 5  20 
Tri 2   Listed elective  10 
  OR  
Tri 2   Free-choice elective/s   10 

 
 
Table1. 

First year Semester 1 Introduction to environmental sustainability 
Semester 2  

Second year Semester 1 Sustainable design principle 
Semester 2 Listed elective course/ Free choice elective 

Third year Semester 1 Listed elective course / Free choice elective 
Semester 2 Innovation in Design  / listed or free choice 

elective 
 
Interesting Finding: 
Electives are open to students from second year / first Semester 
Chance of taking listed/free choice is equal in curriculum 
List of elective course are reconciled with school vision (This case is sustainability) 
Listed electives: 

SEMESTER Course title CP 
Semester 1 Real Estate and Property Development Principles  10 
Semester 1 Introduction to 3D Design  10 
Semester 1 Real Estate and Property Development Law  10 
Semester 1 Planning and Environment Law  10 
Semester 1 Advanced Interior Design  10 
Semester 2 Design for Public Spaces  10 
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Semester 2 Earth Systems  10 
Semester 2 Introduction to Interior Design  10 
Semester 2 Development and Indigenous People  10 
Semester 2 Transport Planning  10 
Semester 2 Climate Change Adaptation  10 
Semester 1,2  Work Integrated Learning Special Topic 1  10 
Semester 1,2  Coursework Special Topic  10 
Semester 1,2  Individual Study Special Topic  10 
Semester 1,2  Field Study Special Topic  10 
Semester 1,2  Work Integrated Learning Special Topic 2  10 
Semester 1,2  Architecture/Landscape Design Study Special Topic  10 

 
 
 

B. National University of Singapore: 
B.A accredited by RIBA part one Standard 
Duration of the program: 4 years  
The specialization tracks are on: 

1. Design 
2. Design Technology and sustainability (DTS) 
3. Landscape Architecture (LA) 
4. Urban Planning 

The curriculum content for the first 3 years is common. 
Students who are getting at least C in third year design studio to be eligible to continue B.A  
Students who are getting at least B- in third year design studio to be eligible to continue 
M.Arch  
The general program ends in B.A.(Arch) while it is concurrent with offered M.Arch programs.  
Interesting Finding: 
From 4rd year, courses would get more support for one of four pre-determined specialization 
which is concurrent with offered M.Arch program. 
Non-restricted electives : University requires ne course from each pillar to be read by 
students : 
1. Human Culture 
2.Asking questions 
3.quantitative reasoning 
4.singapore studies 
5.Thinking and expression 
List of elective course are reconciled with school vision (This case is sustainability) 
 
Five Pillars 
i. Human Cultures 
These GEMs cultivate an understanding of how human societies have developed and how 
ideas, beliefs and innovations have shaped human societies. 
Learning outcomes: An appreciation of how human knowledge informs and enriches our 
understanding of civilisations, cultures and the natural/physical world. 
ii. Asking Questions 

 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

167



This pillar aims to provide students with an opportunity to be immersed in a significant topic 
so as to develop broader insights and perspectives. The focus is on engaging in a rigorous 
dialogue so as to learn to pose good questions about the issue that is discussed. 
Learning outcomes: An ability to ask insightful questions and to engage holistically and 
actively with the selected topic. Students will learn to identify thoughtful questions and 
develop critiques and reflections. (Please see points below for more information.) 

· Students admitted in AY2015/16 and beyond, and who are residents of RVRC are 
allowed to read GEQ1917 Understanding and Critiquing Sustainability as fulfilment of 
the "Asking Questions" pillar. 

· Students admitted in AY2015/16 (except those from the Ridge View Residential 
College (RVRC)) will be required to read one module each from the four pillars 
(Human Cultures (GEH), Quantitative Reasoning (GER), Singapore Studies (GES), and 
Thinking and Expression (GET)), plus an additional module from either the GEH, GES, 
or GET pillar to fulfil the GE requirements. 

· The "Asking Questions" pillar will be launched with effect from Semester 2, 
AY2016/17. All students admitted in AY2016/17 and beyond (except those from RVRC, 
and those taking the full USP/UTCP) will be required to read a module from the 
"Asking Questions" pillar to fulfil the GE requirements. 

iii. Quantitative Reasoning (more information on this pillar can be found at this link) 
This GEM teaches different models of reasoning, how to organise data and information, 
analyse, make inferences and construct and/or refute arguments that contribute to our 
knowledge about the disciplines and the world. 
Learning outcomes: The acquisition of skills to make sense of, model, generate, synthesise, 
evaluate and make inferences from available data and knowledge. 
iv. Singapore Studies 
These GEMs aim to address the issues and challenges confronting Singapore, including 
Singapore history, culture, geography, economy and politics.  Students will develop an insight 
into the Singapore context and/or how Singapore relates to the region and/or the world. 
Learning outcomes: Development of a societal and regional/global awareness, civic 
mindedness and citizenship, cultural/intercultural understanding and collaboration, with 
Singapore as a point of departure. 
v. Thinking and Expression 
These GEMs aim to develop critical thinking and argumentation skills, and students will learn 
how to formulate, articulate and evaluate ideas and arguments. 
Learning outcomes: An inculcation of critical thinking and effective communication skills. 
 

C. National University of Sydney:    http://sydney.edu.au/architecture/study/bae.shtml 
Bachelor of Design in architecture:  
Bachelor of Architecture and Environment 
Bachelor of Design Computing 
Indicative Course Progression 

 
 
 
First 
Year 

Semester 
1 

Architectural History and 
theory 1 
Architecture Studio 1A 
Elective 1 
Elective 3 

Semester 
2 

Architectural Technology 1 
Architecture Studio 1B 
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Safety introduction and 
competency unit 
Elective 2 

 
 
Second 
Year 

Semester 
1 

Architectural Technology 2 
Architecture Studio 2A 

Semester 
2 

Art in architecture 2 
Architecture Studio 2B 
Specialization Unit (Elective 4) 

 
Third 
Year 

Semester 
1 

Architectural History and 
theory 3 
Architecture Studio 3A 
Elective5 

Semester 
2 

Architectural professional 
practice 
Architecture Studio 3B 
Elective6 

 
Offered elective course: 

A. Design Thinking (Semester 2): 
This unit of study provides an overview of a human-centered approach to the design of 
products and systems. It introduces students to design thinking and how it can be productively 
applied to different design solutions. 

B. Interface Design 
This unit introduces students to the fundamentals of user interface design. Interface design is 
an important element of a human-centered design approach to the development of interactive 
computational systems. 

C. 20th Century architecture 
Architectural styles and aspirations 
 
 

· Bachelor of Architecture and Environments 
 
 
 
First 
Year 

Semester 
1 

Architectural Sketching and 
Drawing 
Architectural History/Theory 1 
 Architectural Communications 
1 
Design Process and Methods 

Semester 
2 

Empirical Thinking 
Architectural Technologies 1 
Design in Architecture 
Safety Induction and 
Competency Unit 
Living Cities 

 
 
Second 
Year 

Semester 
1 

Light and Sound 
Design Integration Lab: 
Materials 
City Form and Development 
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Elective 
Semester 
2 

Design Integration Lab: Energy 
Algorithmic Architecture 
Architectural Technologies 2 
Elective 
 

 
Third 
Year 

Semester 
1 

Architectural Technologies 3 
 Elective 
 Designing for Environmental 
Quality 
Design Integration Lab: 
Exploring Urban Environments 

Semester 
2 

 Architectural Professional 
Practice 
 Property and the Built 
Environment 
 Design Integrative Lab: 
Capstone 

 
 

D. University of Tokyo: 
 
Departments of architecture at other universities in Japan attached to engineering faculties 
 
The Architecture Department’s educational philosophy places a special emphasis on imparting 
architectural design skills.  
 
Courses of instruction are designed to broaden academic knowledge and cultivate deep, 
patient reasoning capabilities on the one hand, and to encourage the development of aesthetic 
acuity and an independent vision on the other. The goal is to develop individuals passionately 
engaged with architecture through training based on guidance in practical techniques on a one-
on-one basis. 
The curriculum is divided into specific areas of practical technique (architectural design) and 
specific topics of study. 
 
First year: Various creative topics are addressed in an introduction to architectural design, 
including basic training in areas such as structural norms of architecture and related modes of 
expression. As an example, the design and building of chairs using wood is a traditional 
department subject, studied for over 40 years. 
 
Second year: The first semester focuses on residential structures; the second semester 
addresses institutions of learning. Students proceed from a study of personal spaces to spaces 
designed for group activities. At the end of their second year, students study structural design 
as a foundation for realizing spaces and forms. 
 
Third year: Based on the theme of spatial organization in architecture, topics of study shift 
toward meeting places and more complex structures. In addition, students look at the social 
nature of architecture from a broad perspective to identify the various ways in which 
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architecture creates links and relations in the world. Selected instructors invited from outside 
the program add to this course of study. Travel to study ancient art, scheduled for the fall, 
offers an opportunity to look anew at traditional examples of Japanese architecture and the 
spatial structures they embody, prompting consideration of possible links to modern 
architectural expression. 
 
Fourth year: At the start of this year, based on experiences from the first three years of the 
program, students turn toward senior projects while learning how to identify ideal forms for 
large-scale urban spaces – spaces on the scale of city blocks and beyond; how to plan a design 
development program; and how to choose among various approaches to presenting their 
proposals, among other topics. Students are then given preliminary assignments that serve as 
the starting points for thesis projects.  
 
They begin working on their thesis projects during the summer session, independently handling 
all aspects of their thesis projects, including establishing themes, conditions, and programs, 
refining their own ideas into feasible projects and devoting intensive work over an extended 
period of time. 
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EMU, Department of Architecture, Curriculum Development Committee: Architectural Design & Theory Study Group, CERENBOĞAÇ 
 

1 

 

EMU, Department of Architecture, Curriculum Development Committee 
 
Architectural Design & Theory Study Group 
 

Research by Assts. Prof. Dr. Ceren Boğaç  
 
Architectural theory courses in other universities: US and Canada Region 
 
The best universities in the United States  
Times Higher Education’s World University Rankings data 
September 21 2016 
( https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-united-states ) 
 
The best universities in Canada 
Times Higher Education’s World University Rankings data 
September 21 2016 
( https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-canada ) 
 

Top 5 universities in the US 
 
Universities in US School Program Web-page Architectural Design and Theory Courses 
1. California Institute 
of Technology 

N/A N/A - - 

2. Stanford 
University 

N/A N/A - - 

3. Massachusetts 
Institute of 
Technology 

Department of 
Architecture 

Bachelor of 
Science in 
Architecture 

http://architecture.mit.edu 4.302 Foundations in the Art, Design, & Spatial Practices 
 
Restricted electives 
4.601, Introduction to Art History 
4.602, Modern Art and Mass Culture 
4.651, Art Since 1940 
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EMU, Department of Architecture, Curriculum Development Committee: Architectural Design & Theory Study Group, CERENBOĞAÇ 
 

2 

4. Harvard University Graduate 
School of 
Design 

- 
(Only 
Graduate) 

- - 

5. Princeton 
University 

School of 
Architecture 

Bachelor of 
Science in 
Architecture 

http://soa.princeton.edu ECS 376 / ARC 376 / ART 386 
The Body in Space: Art, Architecture, and Performance 
An interdisciplinary investigation of the status of the 
human body in the modern reinvention of space within 
the overlapping frames of art, architecture, and the 
performing arts, from the fin-de-siècle to the present. 
Works by artists, architects, theater designers, and film 
makers who address the human figure in space will be 
supplemented by readings on architectural theory, 
intellectual and cultural history, psychoanalysis, 
anthropology, and aesthetics. Course will address issues of 
bodily empathy, the relation between bodily perception 
and space, as well as the animation and mechanization of 
bodies and things inside modern enclosures. 
Instructors: Spyridon Papapetros 
 
 
ARC 489 
Survey of Selected Works of Twentieth-Century 
Architects 
This course is intended to expose the students to a range 
of major works, built and unbuilt, of architecture from 
1950 to the present. This course will focus on these 
particular buildings as they open themselves to a textual 
analysis. These analyses are intended to open up issues 
such as criticality, autonomy and singularity as they begin 
to evolve in architectural building (as opposed to texts) in 
the last half of the 20th century. This course will 
concentrate on individual buildings not architects. Each 
analysis will be accompanied by an illustrated 
presentation and selected readings. 
Instructors: Julian M Rose 
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EMU, Department of Architecture, Curriculum Development Committee: Architectural Design & Theory Study Group, CERENBOĞAÇ 
 

3 

Top 5 universities in Canada 
 
Universities in Canada School Program Web-page Architectural Design and Theory Courses 

1. University of 
Toronto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daniels Faculty Honours 
Bachelor of 
Arts, 
Architectural 
Studies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.daniels.utoronto.ca/prospective-
students/programs/bachelor-arts-architectural-
studies 

JAV120H1: Visual Concepts 
Hours: 24L/12T 
An introduction to a wide range of topics situated in 
modernism and postmodernism that inform current art 
practice and critical discourse. The course investigates 
post-1970 art practice through diverse societal, cultural, 
and political influences of post-modernism. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students 
and to students outside of the Faculty 
 
Exclusion: VIS120H1  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
 
JAV131H1: Introduction to Architecture 
Hours: 24L/12T 
A comprehensive introduction to the discipline, art and 
profession of architecture using case studies, both 
historical and contemporary, local and international. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students 
and to students outside of the Faculty 
 
Exclusion: ARC131H1/JAV151H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural 
Representations (1)  
Note: Last offered in the 2016-2017 academic year 
 
JAV200H1: Introduction to Critical Theory 
Hours: 24L/12T 
A course that teaches critical and analytical ways of 
engaging visual culture within an interdisciplinary and 
international setting. Students are introduced to 
foundational intellectual tools and a research 
methodology appropriate to artists, designers, and 
architects. 
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Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students 
and to students outside of the Faculty 
 
Exclusion: VIS200H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural 
Representations (1) 
 
ARC251H1: Close Readings in Architecture 
Hours: 36L 
Detailed examination of case studies in the history of 
architecture with close attention to the objects of study. 
The relationship between design, context, and theory will 
be explored through analyses of artifacts and texts. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students 
and to students outside of the Faculty 
 
 
ARC353H1: Architecture and Media 
Hours: 24L/12T 
An exploration of the historical relationship between 
design and media. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students 
and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC251H1/ARC252H1/ARC253H1/1.0 FCE in 
ARC 200+ level lecture courses  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
 
ARC354H1: History of Housing 
Hours: 24L/12T 
An exploration of the question of housing since the 
beginning of the Industrial Revolution. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students 
and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC251H1/ARC252H1/ARC253H1/1.0 FCE in 
ARC 200+ level lecture courses  
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Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
 
ARC365H1: Selected Topics in Architecture 
Hours: 24L/12T 
Examination of a selected topic in the design of 
architecture. The focus of the course changes depending 
upon the instructors research specialty or current issues in 
architecture. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty 
students 
 
Prerequisite: ARC201H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural 
Representations (1) 
 
ARC462Y1: Senior Seminar in Design (Thesis) 
Hours: 72P 
This course gives students experience in engaging a 
multidisciplinary urban problem that spans the design, 
history and theory, and technology of the design 
disciplines. It is a team-oriented project-based course in 
which students will develop a collaborative project. 
Enrolment: This course is restricted to students in the 
following streams within the Specialist in Architectural 
Studies: Design of Architecture, Landscape, and Urbanism 
Stream; History and Theory of Architecture, Landscape, 
and Urbanism Stream; and Technology of Architecture, 
Landscape, and Urbanism Stream 
 
Prerequisite: ARC456H1/ARC461H1/ARC486H1 with a final 
grade of 80% and permission of the Program Director  
Breadth Requirements: Creative and Cultural 
Representations (1)  
Note: First offered in 2019-2020 academic year 
 

2. University of 
British Columbia 

School of 
Architecture 

- - - 
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(Only 
Graduate) 
 

3. McGill University Faculty of 
Engineering 
 
School of 
Architecture 

B.Sc. (Arch.) http://www.mcgill.ca/architecture/node/322/#bsc  

4. University of 
Montreal 

Faculty of 
Environmental 
Design 
School of 
Architecture 

 http://architecture.umontreal.ca In French 

5. University of 
Alberta 

N/A N/A - - 
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Appendix 
 
MIT Architecture / Course 4 Undergraduate Programs 2016 / 2017 
 

( http://architecture.mit.edu/handbook/undergraduate-students#Bachelor-of-Science-in-Architecture-(BSA) ) 
 
 
Bachelor of Science in Architecture Curriculum 
 
All architecture majors are required to take the following subjects. 
 
All architecture majors will take the following core subjects during the sophomore or junior year — 

· 4.021 Introduction to Architecture Design (HASS-A, 12 units) or 
· 4.02A Introduction to Architecture Design Intensive (HASS-A, 9 units,taken during IAP) 
· 4.022 Architecture Design Foundations (12 units) 
· 4.302 Foundations in the Art, Design, & Spatial Practices (CI-M, 12 units) 
· 4.401 Environmental Technologies in Buildings (12 units) 
· 4.440J Building Structural Systems 1 (REST, 12 units) 
· 4.500 Introduction to Design Computing, (12 units) 
· 4.603 Understanding Modern Architecture, (HASS-A, 12 units) 

 
In the junior and senior years, students take the following more advanced subjects — 
 

· 4.023 Architecture Design Studio 1 (CI-M, 24 units) 
· 4.024 Architecture Design Studio 2 (24 units) 
· 4.025 Architecture Design Studio 3 (24 units) or 

   
· Two subjects from the list of Restricted Electives (next page) 

  
· 4.501 Creative Design Prototyping (12 units) or 
· 4.502 Advanced Visualization: Architecture in Motion Graphics (12 units) 
· 4.605 The Global History of Architecture, (HASS-A, 12 units) or 
· 4.614 Architecture in the Islamic World, (HASS-A, 12 units) or 
· 4.635 Early Modern Architecture and Art, (HASS-A, 12 units) 

 
Restricted Electives 
Two of the restricted electives listed below can be used to substitute for the final studio, 4.025 Architecture Design 
Studio 3. 
 
Art, Culture and Technology 
4.307, Art, Architecture and Urbanism in Dialogue 
4.322, Introduction to Three-Dimensional Art Work 
4.341, Introduction to Photography and Related Media 
4.354, Introduction to Video and Related Media 
4.368, Studio Seminar in Art and Public Sphere 
 
Building Technology 
4.411J, D-Lab Schools: Building Technology Laboratory 
4.42J, Fundamentals of Energy in Buildings 
4.432, Modeling Urban Energy Flows for Sustainable Cities and Neighborhoods 
4.444, Analysis of Historic Structures 
 
Computation 
4.504, Design Scripting 
4.520, Visual Computing 1 
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4.522, Visual Computing 2 
 
 
History, Theory and Criticism of Architecture and Art 
4.601, Introduction to Art History 
4.602, Modern Art and Mass Culture 
4.651, Art Since 1940 
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Princeton University, School of Architecture 
 
Undergraduate Courses 

  (http://soa.princeton.edu/courses-undergraduate?field_course_term_tid=All ) 
 
URB 201 / SOC 203 / ARC 207 
Introduction to Urban Studies 
This course will examine different crises confronting cities in the 21st century. Topics will range from informal 
settlements, to immigration, terrorism, shrinking population, sprawl, rising seas, affordable housing, gentrification, 
smart cities. The range of cities will include Los Angles, New Orleans, Paris, Logos, Caracas, Havana, New York, 
Hong Kong, Dubai among others. 
Instructors: M. Christine Boyer 
 
VIS 202 
Drawing I 
This course approaches drawing as a way of thinking and seeing. Students will be introduced to a range of drawing 
issues, as well as a variety of media, including charcoal, graphite, ink, oil stick, collage, string, wire and clay. Subject 
matter includes still life, the figure, landscape and architecture. Representation, abstraction and working from 
imagination will be explored. A structured independent project will be completed at the end of the term. 
Instructors: Nathan A. Carter, Kurt Kauper 
 
ENE 202 / ARC 208 / EGR 208 / ENV 206 / EGR 208 / ENV 206 
Designing Sustainable Systems: Demonstrating the potential of sustainable design thinking 
Integrating the process of design and system thinking with an understanding of fundamental environmental and 
societal principals of sustainability is necessary to enact sustainable societal changes. This course starts with a 
study of the science related to sustainability and how open-ended sustainable development problems can be 
addressed through a process of design, and leads to a major group design project focused on devising and 
demonstrating an opportunity for sustainability on campus. Fabrication, simulation, sensor and graphical tools will 
be incorporated into the design process learning and deployed in precept. 
Instructors: Forrest Michael Meggers 
 
ARC 204 
Introduction to Architectural Design 
The first in a series of design studios offered to students interested in majoring in architecture. The course will 
introduce architecture as an &quot;impure'' plastic art, inseparable from a network of forces acting upon it. The 
student will be confronted with progressively complex exercises involving spatial relations in two dimensions, 
three dimensions, and time. The course will stress experimentation while providing an analytical and creative 
framework to develop an understanding of structure and materials as well as necessary skills in drawing and model 
making. Two three-hour studios with lectures included. 
Instructors: Paul Lewis 
 
VIS 204 / ARC 328 
Painting I 
An introduction to the materials and methods of painting. The areas to be covered are color and its interaction, 
the use of form and scale, painting from a model, painting objects with a concern for their mass and interaction 
with light. 
Instructors: Eve Michele Aschheim, Pamela E. Lins 
 
ARC 206 
Geometry and Architectural Representation 
This course sets out two goals: the first is to understand the theories and techniques of geometry in architectural 
representation; the second is to develop the student's drawing sensibilities through 5 thematic drawing projects 
engaging both digital and manual techniques. Each new theme will be introduced through a lecture, tutorial, and 
discussion including a number of specific readings related to the topic at hand. The second class will be an 
individual desk crit to discuss the development of each drawing project. The third class will consist of a group pin-
up review of each drawing experiment. 
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Instructors: Michael B. Young 
 
VIS 214 / CWR 214 
Graphic Design 
This studio course will introduce students to the essential aspects and skills of graphic design, and will analyze and 
discuss the increasingly vital role that non-verbal, graphic information plays in all areas of professional life, from 
fine art and book design to social networking and the Internet. Students in the course will explore visual 
organization through a series of focused, interrelated assignments dealing with composition, page layout, type 
design, and image. Hands on production will include an array of do-it-yourself printing and distribution 
technologies, from letterpress and mimeograph to photocopying and websites. 
Instructors: Alice Chung 
 
ART 250 / ARC 250 / ENV 250 
Architecture, Globalization, and the Environment 
This course analyzes contemporary architecture and its relation to climate change, urbanism, and consequent 
social problems. Special attention will be paid to the erosion of public space, whether due to gentrification, gated 
communities, outright segregation, or to the devastating impact of war in urban zones in many parts of the world. 
We will study issues of sustainability, as well as climate justice and environmental racism. Architecture's 
complicities with regard to global warming and its squandering of fossil fuels are central to our approach. 
Instructors: Esther Roseli da Costa Azevedo Meyer 
 
CEE 262A / ARC 262A / EGR 262A / URB 262A / ART 262 
Structures and the Urban Environment 
This course focuses on structural engineering as a new art form begun during the Industrial Revolution and 
flourishing today in long-span bridges, thin shell concrete vaults, and tall buildings. Through critical analysis of 
major works students are introduced to the methods of evaluating structures as an art form. Students study the 
works and ideas of individual structural artists through their elementary calculations, their builder's mentality and 
their aesthetic imagination. Students examine contemporary exemplars that are essential to the understanding of 
21st century structuring of cities with illustrations taken from various cities. 
Instructors: Maria Eugenia Moreyra Garlock 
 
CEE 262B / ARC 262B / EGR 262B / URB 262B 
Structures and the Urban Environment 
This course focuses on structural engineering as a new art form begun during the Industrial Revolution and 
flourishing today in long-span bridges, thin shell concrete vaults, and tall buildings. Through laboratory 
experiments students study the scientific basis for structural performance and thereby connect external forms to 
the internal forces in the major works of structural engineers. Students examine contemporary exemplars that are 
essential to the understanding of 21st century structuring of cities with illustrations taken from various cities in the 
U.S. and abroad. 
Instructors: Maria Eugenia Moreyra Garlock 
 
ART 314 / ARC 314 / MED 314 
Gothic Architecture 
This course examines Gothic architecture in late medieval Europe (ca. 1140-1500), examining the term as a 
stylistic, chronological, and methodological designator for buildings. In addition to analyzing the historiography of 
Gothic architecture, including an examination of neo-Gothic architecture on campus, topics will include the 
construction, economics, and social/political contexts of Gothic church and domestic construction. A truly 
European phenomenon, this course will examine the origins of Gothic architecture in and around Paris as well as 
its reception in the British Isles, the Mediterranean, and Central and Northern Europe. 
Instructors: Alexander Kane Harper 
 
ARC 321 / ART 329 / AFS 300 
Landscapes of Development 
This research seminar examines the relationship between architecture, resources, and territory in 20th century 
modernization projects in the USA, Latin America, the Middle East, South East Asia, and Africa. We will explore the 
conditions in which architecture has become a tool of development (a concept which we will address critically), 
and the functions it assumed in the ordering and managing of labor, natural resources and industry. 
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Instructors: Ayala Levin 
 
ARC 351 
Junior Studio II 
This junior studio will focus on a number of specific design techniques in a highly regimented manner. We will 
continue to sharpen our skills in model-building, with emphasis placed on the value of accurate representation 
both by fostering craft and by exploring novel techniqueso f fashioning and representing precise geometries. 
Instructors: Hayley Eber 
 
CEE 364 / ARC 364 
Materials in Civil Engineering 
An introductory course on materials used civil and environmental engineering. Lectures on structure and 
properties of construction materials including concrete, steel, glass and timber; fracture mechanics; strength 
testing; mechanisms of deterioration; impact of material manufacturing on the environment. Labs on brittle 
fracture, heat treatment of steel, strength of concrete, mechanical properties of wood. 
Instructors: Claire Emily White 
 
ECS 376 / ARC 376 / ART 386 
The Body in Space: Art, Architecture, and Performance 
An interdisciplinary investigation of the status of the human body in the modern reinvention of space within the 
overlapping frames of art, architecture, and the performing arts, from the fin-de-siècle to the present. Works by 
artists, architects, theater designers, and film makers who address the human figure in space will be supplemented 
by readings on architectural theory, intellectual and cultural history, psychoanalysis, anthropology, and aesthetics. 
Course will address issues of bodily empathy, the relation between bodily perception and space, as well as the 
animation and mechanization of bodies and things inside modern enclosures. 
Instructors: Spyridon Papapetros 
 
ARC 423 
Ecologies of the Envelope 
This seminar is aimed to develop knowledge about the principles of building envelope design, situated in a history 
of the envelope technologies. The course is aimed to research and discuss a new theory of the building envelope, 
able to replace the historical disciplines of the facade. We will teach the principles of insulation, waterproofing, air 
leakage, vapor barriers, ventilation, de-bridging, embedded energy etc,, trying to bring together technical and 
theoretical knowledge, into an ecological, evolutionary reading of building technologies. 
Instructors: Alejandro Zaera-Polo 
 
ART 466 / SPA 466 / ARC 466 / URB 466 
Havana's Architecture: Recent Past and Possible Features 
A study of modern architecture and urbanism in Havana. It will focus on Art Deco, the International Style, the 
American presence (from the sugar mills to Guantanamo), the foreign modernists (Mies, Sert, Neutra, Philip 
Johnson), the Cuban Revolution and the Soviet period, Critical Regionalism, the role of the environment, historical 
preservation, ruins and gentrification. It concludes with an analysis of the problems and potentials facing a post-
Castro Havana. 
Instructors: Esther Roseli da Costa Azevedo Meyer 
 
ARC 489 
Survey of Selected Works of Twentieth-Century Architects 
This course is intended to expose the students to a range of major works, built and unbuilt, of architecture from 
1950 to the present. This course will focus on these particular buildings as they open themselves to a textual 
analysis. These analyses are intended to open up issues such as criticality, autonomy and singularity as they begin 
to evolve in architectural building (as opposed to texts) in the last half of the 20th century. This course will 
concentrate on individual buildings not architects. Each analysis will be accompanied by an illustrated presentation 
and selected readings. 
Instructors: Julian M Rose 
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EGR 489 / ARC 487 
Design of the Imminent Future 
Shaping cities, buildings and objects to exploit the potentials of inevitable technological change is an important 
path to transform the world where we live. This class will lead students through a complete design thinking cycle 
(empathizing, reframing, ideation, prototyping, testing, proposing) focused on proposing potentially real entities, 
products, services, structures, activities, or widely acceptable changes to policy for the adoption of new 
technology. 
Instructors: Alejandro Zaera-Polo 
 
ARC 492 / URB 492 / ENV 492 
Topics in the Formal Analysis of the Urban Structure: Environmental Challenges of Urban Sprawl 
As part of the search for solutions to climate, water and energy challenges in a rapidly urbanizing world, it is crucial 
to understand and reassess the role of exurban sprawl in the environment. This interdisciplinary course aims to 
add theoretical, pragmatic and cultural dimensions to scientific, technological, and policy aspects of current 
environmental challenges, in an effort to bridge the environmental sciences, urbanism and the humanities 
Instructors: Mario Isaac Gandelsonas 
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University of Toronto, Daniels Faculty, Architecture 
 
Undergraduate Courses 

  ( https://daniels.calendar.utoronto.ca/architectural_studies ) 
 
JAV101H1: Design Studio I 
 
Hours: 12L/36P 
A studio-based introduction to the methods and processes of design. The course serves as a hands-on exploration 
of design issues through a series of exercises that introduce students to the conceptual underpinnings of the 
design process, developing their capacity to conceive, manipulate, and analyze form through a variety of 
representational media. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Exclusion: ARC101H1/ARC213H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1) 
 
JAV120H1: Visual Concepts 
Hours: 24L/12T 
An introduction to a wide range of topics situated in modernism and postmodernism that inform current art 
practice and critical discourse. The course investigates post-1970 art practice through diverse societal, cultural, 
and political influences of post-modernism. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Exclusion: VIS120H1  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
 
JAV130H1: Visual Strategies 
Hours: 24L/12T 
An introduction to diverse mediums and topics for exploration with an emphasis on experimentation and 
conceptual development. In addition to acquiring manual skills used in production of contemporary visual art, 
students are encouraged to explore their own individual creative process. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: JAV120H1/VIS120H1  
Exclusion: VIS130H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1) 
 
JAV131H1: Introduction to Architecture 
Hours: 24L/12T 
A comprehensive introduction to the discipline, art and profession of architecture using case studies, both 
historical and contemporary, local and international. Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students 
and to students outside of the Faculty 
 
Exclusion: ARC131H1/JAV151H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: Last offered in the 2016-2017 academic year 
 
JAV132H1: Contemporary Architecture 
Hours: 24L/12T 
A comprehensive introduction to contemporary international architecture and its major themes using case studies 
drawn from the allied disciplines of architectural design, landscape architecture and urban design. Enrolment: This 
course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Exclusion: ARC132H1/JAV152H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
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Note: Last offered in the 2016-2017 academic year 
 
JAV151H1: History of Architecture, Landscape, Urbanism, and Art I 
Hours: 24L/12T 
An introduction to the pre-industrial world through examples of architecture, landscape, sites, and art drawn from 
across the globe. The goal of this course is not only to explain the artifacts and sites under discussion but also to 
explain the social, economic, and cultural conditions of the world through them. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Exclusion: ARC131H1/JAV131H1  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
JAV152H1: History of Architecture, Landscape, Urbanism, and Art II 
Hours: 24L/12T 
An introduction to the post-industrial world through examples of architecture, landscape, sites, and art drawn 
from across the globe. The goal of this course is not only to explain the artifacts and sites under discussion but also 
to explain the social, economic, and cultural conditions of the world through them. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC131H1/JAV131H1/JAV151H1  
Exclusion: ARC132H1/JAV132H1  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
 
ARC100H1: Drawing and Representation I 
Hours: 12L/36P 
An introduction to the theories and techniques of visual communication and representation in the design 
disciplines delivered through a series of lectures and thematic drawing projects. The course serves as a hands-on 
introduction to representational and geometrical techniques in architecture, landscape architecture, and 
urbanism. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students who are not enrolled in the Architectural Studies 
Major: Design (AHMAJ2020) or in the Architectural Studies Major: History, Theory, Criticism (AHMAJ2390). 
Students enrolled in either or both of these Majors must complete ARC221H1. 
 
Exclusion: ARC221H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1) 
 
ARC180H1: Computation and Design 
Hours: 12L/24T 
An introduction to computational thought and techniques through a series of exercises, readings, and lectures. 
Students will investigate the relationship between generative design, culture, and technology in design and art 
before and after the advent of the digital. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Breadth Requirements: The Physical and Mathematical Universes (5) 
 
ARC181H1: Technologies of Architecture, Landscape, Urbanism, and Art I 
Hours: 24L/12T 
An introduction to how technology has shaped the disciplines of design and art through a series of case studies 
that describe paradigmatic episodes at the nexus of architecture, landscape architecture, urbanism, and art. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Exclusion: ARC231H1  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
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JAV200H1: Introduction to Critical Theory 
Hours: 24L/12T 
A course that teaches critical and analytical ways of engaging visual culture within an interdisciplinary and 
international setting. Students are introduced to foundational intellectual tools and a research methodology 
appropriate to artists, designers, and architects. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Exclusion: VIS200H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1) 
 
ARC200H1: Drawing and Representation II 
Hours: 12L/36P 
A course on the theories and techniques of visual communication and representation in the design disciplines 
delivered through lectures and thematic drawing projects. The course serves as a hands-on introduction to the 
description of structures and environments as a means of both production and critique. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students who are not enrolled in the Architectural Studies 
Major: Design (AHMAJ2020). Students enrolled in this Major must complete ARC321H1. 
 
Prerequisite: ARC100H1/ARC221H1  
Exclusion: ARC321H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1) 
 
ARC201H1: Design Studio II 
Hours: 12T/36P 
A studio-based introduction to design with emphasis upon the production of form and space and the formation of 
landscapes. The course serves as a hands-on exploration of the relationships between material, tectonic, and 
programmatic organizations in the context of social, technological, and environmental concerns. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: ARC101H1/JAV101H1 and ARC100H1/ARC221H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1) 
 
ARC221H1: Representation I 
Hours: 12L/36P 
A studio-based introduction to the conventions and techniques of graphic communication and visual 
representation in the design disciplines. The course serves as a hands-on introduction to drawing technique and 
theory, analytical drawing and diagramming, geometry and composition. 
Enrolment: This course is restricted to students who are enrolled in the Architectural Studies Major: Design 
(AHMAJ2020) or in the Architectural Studies Major: History, Theory, Criticism (AHMAJ2390) 
 
Prerequisite: JAV101H1/ARC101H1  
Exclusion: ARC100H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: Last offered in the 2017 summer session 
 
ARC251H1: Close Readings in Architecture 
Hours: 36L 
Detailed examination of case studies in the history of architecture with close attention to the objects of study. The 
relationship between design, context, and theory will be explored through analyses of artifacts and texts. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC132H1/JAV132H1/JAV152H1  
Breadth Requirements: Thought, Belief, and Behaviour (2) 
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ARC252H1: Close Readings in Landscape Architecture 
Hours: 36L 
Detailed examination of case studies in the history of landscape architecture with close attention to the objects of 
study. The relationship between design, context, and theory will be explored through analyses of artifacts and 
texts. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC132H1/JAV132H1/JAV152H1  
Breadth Requirements: Thought, Belief, and Behaviour (2) 
 
ARC253H1: Close Readings in Urban Design 
Hours: 36L 
Detailed examination of case studies in the history of urbanism with close attention to the objects of study. The 
relationship between design, context, and theory will be explored through analyses of artifacts and texts. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC132H1/JAV132H1/JAV152H1  
Breadth Requirements: Thought, Belief, and Behaviour (2) 
 
ARC280H1: Modeling and Fabrication in Design 
Hours: 12L/24T 
An introduction to the theories and technologies of modeling. The emphasis of the course will be on the 
exploration of the relationship between technology and design conceptualization with the aim of developing skills 
to construct techniques for effective visual communication. The course will be delivered through a series of 
lectures and workshops. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC180H1  
Breadth Requirements: The Physical and Mathematical Universes (5)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC281H1: Structures, Building Systems, and Environments I 
Hours: 24L/12T 
An introduction to structural and environmental design, the technologies of building and landscape systems, and 
the methods and frameworks through which the built environment is constructed. The calculation of quantitative 
criteria is taught through first-principles explorations. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC181H1  
Breadth Requirements: The Physical and Mathematical Universes (5)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC300H0: Summer Studio Abroad 
An intense travel program led by an instructor to allow advanced students to spend time in a foreign locale, 
conducting fieldwork, experiencing local design programming, and connecting with professionals. 
Enrolment: This course is restricted to students in all streams of the Specialist in Architectural Studies 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 200-level in ARC courses and permission of instructor  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC300Y0: Summer Studio Abroad 
An intense travel program led by an instructor to allow advanced students to spend time in a foreign locale, 
conducting fieldwork, experiencing local design programming, and connecting with professionals. 
Enrolment: This course is restricted to students in all streams of the Specialist in Architectural Studies 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 200-level in ARC courses and permission of instructor  
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Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC302H1: Exploring Design Practices 
Hours: 36L 
An introduction to the practice of architecture, landscape architecture, urbanism, and visual art through a series of 
case studies and guest lectures. These classes will be integrated with the lecture series to provide opportunities for 
students to engage with leading practitioners in design and art. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 200-level in ARC courses  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1) 
 
ARC313H1: Design Studio III 
Hours: 48P 
An intermediate design studio that explores design issues and methods as they relate to tectonics and material 
assemblies. A critical framework is established through the introduction of theories, precedents and experimental 
design strategies. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Architectural Studies Major: Design 
(AHMAJ2020/ASMAJ2020) 
 
Prerequisite: ARC321H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: Last offered in the 2017 summer session 
 
ARC314H1: Design Studio IV 
Hours: 48P 
A final design studio that investigates techniques, methods and theories in architecture, landscape architecture, 
and urban design. Students are given an opportunity to create a synthetic design proposal that incorporates ideas 
and methods developed over the combined sequence of studio-based courses in the curriculum. 
 
Prerequisite: ARC313H1  
Exclusion: ARC361Y1, ARC362Y1, ARC363Y1, ARC364Y1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: Last offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC321H1: Representation 
Hours: 12L/36P 
An intermediate studio-based course that explores a range of contemporary techniques and theories in visual 
representation as they are deployed in the design disciplines. Students are given the opportunity to work in a 
selection of two-dimensional, three-dimensional and digital media. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Architectural Studies Major: Design 
(AHMAJ2020/ASMAJ2020) 
 
Prerequisite: ARC201H1  
Exclusion: ARC200H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: Last offered in the 2017 summer session 
 
ARC331Y0: Studies in International Architecture 
Hours: 52L 
For students in the International Summer Program. Documentation and analysis of architecture and urbanism in 
the city where the programme is based. Topics may include building types, urban morphology and development, 
public spaces, urban precincts, and ways of life supported by them. Cities may vary each year. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: 0.5 FCE in architectural history/theory or permission of the instructor  
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Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1) 
 
ARC341H1: Landscape Technology and Ecology 
Hours: 36L 
An introduction to landscape technology and ecology considered historically and in current practice. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3)  
Note: Last offered in the 2016-2017 academic year 
  
ARC351H1: Global Modernisms 
Hours: 24L/12T 
An examination of the question of architectural modernism across the globe from the beginnings of colonialism up 
to the present moment. Themes relating to claims of universal validity, the transfer of professional knowledge, and 
political, social, and spatial contestations are examined through case studies. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC251H1/ARC252H1/ARC253H1/1.0 FCE in ARC 200+ level lecture courses  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
 
ARC352H1: History of Architectural Knowledge 
Hours: 24L/12T 
An exploration of the ways in which architecture has made claims to knowledge through various means textual 
and non-textual since the early modern period. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC251H1/ARC252H1/ARC253H1/1.0 FCE in ARC 200+ level lecture courses  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
 
ARC353H1: Architecture and Media 
Hours: 24L/12T 
An exploration of the historical relationship between design and media. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC251H1/ARC252H1/ARC253H1/1.0 FCE in ARC 200+ level lecture courses  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
 
ARC354H1: History of Housing 
Hours: 24L/12T 
An exploration of the question of housing since the beginning of the Industrial Revolution. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC251H1/ARC252H1/ARC253H1/1.0 FCE in ARC 200+ level lecture courses  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
 
ARC355H1: History of Urbanism 
Hours: 24L/12T 
A consideration of urbanism through an examination of physical, social, economic, and political factors that have 
shaped cities and regions from the early modern period up to the present. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC251H1/ARC252H1/ARC253H1/1.0 FCE in ARC 200+ level lecture courses  
Exclusion: ARC333H1, ARC334H1  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
 
ARC356H1: Design History of Landscape Architecture 
Hours: 24L/12T 
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An opportunity to build a historical and theoretical vocabulary for the designed environment. This course will 
include case studies at multiple scales, focusing on North American examples from the relatively recent past. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC251H1/ARC252H1/ARC253H1/1.0 FCE in ARC 200+ level lecture courses  
Exclusion: ARC377H1  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3) 
 
ARC357H1: Environmental History of Landscape Architecture 
Hours: 24L/12T 
An examination of the global history of the interrelations between societies and their environment. This course 
examines the organisation of landscape and urban systems in a variety of geographic and cultural regions across 
the globe and over large spans of time. Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students 
outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC251H1/ARC252H1/ARC253H1/1.0 FCE in ARC 200+ level lecture courses  
Recommended Preparation: ARC356H1  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC361Y1: Architecture Studio III 
Hours: 96P 
This studio will focus on residential types and the domestic environment through an exploration of the relationship 
between building types, tectonics, and material assemblies in an urban context. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Specialist in Architectural Studies: Design of Architecture, 
Landscape, and Urbanism Stream and to students in the Architectural Studies Major: Design 
(AHMAJ2020/ASMAJ2020) 
 
Prerequisite: ARC201H1  
Exclusion: ARC363Y1, ARC380Y1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC362Y1: Architecture Studio IV 
Hours: 96P 
This studio will focus on the design of a public program or institution in an urban setting through an exploration of 
the relationship between building types, tectonics, and material assemblies in an urban context. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Specialist in Architectural Studies: Design of Architecture, 
Landscape, and Urbanism Stream and to students in the Architectural Studies Major: Design 
(AHMAJ2020/ASMAJ2020) 
 
Prerequisite: ARC361Y1/ARC363Y1  
Exclusion: ARC364Y1, ARC381Y1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC363Y1: Landscape Architecture Studio III 
Hours: 96P 
This studio will address urban form, context, and significance as factors in the creation of public space, with a focus 
on sites at block and neighbourhood scales. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Specialist in Architectural Studies: Design of Architecture, 
Landscape, and Urbanism Stream and to students in the Architectural Studies Major: Design 
(AHMAJ2020/ASMAJ2020) 
 
Prerequisite: ARC201H1  
Exclusion: ARC361Y1, ARC380Y1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
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Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC364Y1: Landscape Architecture Studio IV 
Hours: 96P 
This studio will address urban form, context, and significance as factors in the creation of public space, with a focus 
on sites at block and neighbourhood scales. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Specialist in Architectural Studies: Design of Architecture, 
Landscape, and Urbanism Stream and to students in the Architectural Studies Major: Design 
(AHMAJ2020/ASMAJ2020) 
 
Prerequisite: ARC201H1  
Exclusion: ARC361Y1, ARC380Y1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC365H1: Selected Topics in Architecture 
Hours: 24L/12T 
Examination of a selected topic in the design of architecture. The focus of the course changes depending upon the 
instructors research specialty or current issues in architecture. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: ARC201H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1) 
 
ARC366H1: Selected Topics in Landscape Architecture 
Hours: 24L/12T 
Examination of a selected topic in the design of landscape architecture. The focus of the course changes depending 
upon the instructors research specialty or current issues in landscape architecture. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: ARC201H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC367H1: Selected Topics in Urban Design 
Hours: 24L/12T 
Examination of a selected topic in the design of urbanism. The focus of the course changes depending upon the 
instructors research specialty or current issues in urban design. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: ARC201H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1) 
 
ARC380Y1: Technology Studio III 
Hours: 96P 
This studio applies knowledge obtained from the prerequisite courses towards project-based design work with the 
aim of facilitating an understanding of the relationship between emerging digital technologies and production in 
architecture, landscape architecture, and urbanism through the development of computational tools and 
algorithmic design. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Specialist in Architectural Studies: Technology of 
Architecture, Landscape, and Urbanism Stream 
 
Prerequisite: ARC201H1  
Exclusion: ARC361Y1, ARC363Y1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
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ARC381Y1: Technology Studio IV 
Hours: 96P 
This studio continues to explore the role of technology in design and promotes innovation in design tool 
development, building systems, simulation and visualization. Emphasis will be on applying knowledge gained in 
earlier coursework in a project-based studio setting using computational techniques, physical model making, and 
1:1 fabrication and prototyping. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Specialist in Architectural Studies: Technology of 
Architecture, Landscape, and Urbanism Stream 
 
Prerequisite: ARC380Y1  
Exclusion: ARC362Y1, ARC364Y1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC382H1: Structures, Building Systems, and Environments II 
Hours: 24L/12T 
Continued exploration of the principles of structural and environmental design, the technologies of building and 
landscape systems, and the methods and frameworks in which the built environment is constructed. The 
calculation of quantitative criteria is taught through first-principles explorations. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC281H1  
Breadth Requirements: Living Things and Their Environment (4)  
Note: First offered in the 2018-2019 academic year 
ARC383H1: Technologies of Architecture, Landscape, Urbanism, and Art II 
Hours: 24L/12T 
Building upon the themes and topics explored in Technologies of Architecture, Landscape, Urbanism, and Art I, this 
course will investigate how technology has shaped the disciplines of design and art through a series of case studies 
that describe paradigmatic episodes at the nexus of architecture, landscape architecture, urbanism, and art. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC181H1  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3)  
Note: First offered in the 2018-2019 academic year 
 
ARC384H1: Simulation and Data Visualization 
Hours: 24L/12T 
An exploration of the various simulation software programs available to designers, this course will introduce the 
theory of simulation and discuss the history of its use in science generally and in architecture, landscape 
architecture, and urbanism specifically. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC382H1  
Breadth Requirements: The Physical and Mathematical Universes (5)  
Note: First offered in the 2018-2019 academic year 
 
ARC385H1: Physical Computing 
Hours: 12L/24P 
An exploration of the relationship between computation design and approaches to physical interaction. The course 
will explore a range of approaches for integrating computation into the physical realm through a series of projects 
using physical computing prototyping tools. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: ARC280H1  
Breadth Requirements: The Physical and Mathematical Universes (5)  
Note: First offered in the 2018-2019 academic year 
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ARC386H1: Landscape Ecology 
Hours: 12L/24P 
An introduction to the principles of landscape ecology, addressing the application of evolving scientific 
understanding to contemporary landscape architecture and urban design practice. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300-level in ARC courses  
Exclusion: ARC341H1  
Breadth Requirements: Living Things and Their Environment (4)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC387H1: Landscape Topography and Hydrology 
Hours: 12L/24P 
An introduction to the manipulation of landform and water in the urban context, studied through digital 
fabrication and metrics. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300-level in ARC courses  
Exclusion: ARC341H1  
Breadth Requirements: Living Things and Their Environment (4)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC399H1: Research Opportunity Program 
An opportunity for degree students in their third year in the John H. Daniels Faculty of Architecture, Landscape, 
and Design to work on the research project of a professor in return for 399H1 course credit. An application must 
be submitted to the program director. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300-level in ARC courses  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC399Y1: Research Opportunity Program 
An opportunity for degree students in their third year in the John H. Daniels Faculty of Architecture, Landscape, 
and Design to work on the research project of a professor in return for 399Y1 course credit. An application must be 
submitted to the program director. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300-level in ARC courses  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC431H1: Historical Perspectives on Topics In Architecture I 
Hours: 36L 
Cross-Listed Graduate/Undergraduate Course 
This course is a survey of the history of modern architecture from the early Enlightenment to the present. The goal 
is to explore the way in which modern architecture participated in the making of a global modernity. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Architectural Studies Major: History, Theory, Criticism 
(AHMAJ2390/ASMAJ2390) 
 
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: Last offered in the 2016-2017 academic year 
 
ARC432H1: Historical Perspectives on Topics in Architecture II 
Hours: 36L 
Cross-Listed Graduate/Undergraduate Course 
This course examines topics in architecture and urbanism from the interwar period to the present from a 
transnational and historical perspective. Additionally, the course addresses various critical perspectives that 
galvanized the transformation of design practices over the second half of the 20th century. 
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Enrolment: This course is restricted to students in the Architectural Studies Major: History, Theory, Criticism 
(AHMAJ2390/ASMAJ2390) 
 
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: Last offered in the 2016-2017 academic year 
 
ARC436H1: History/Theory/Criticism of Landscape Architecture 
Hours: 36L 
Cross-Listed Graduate/Undergraduate Course 
This course examines the concepts, representation and materialization of landscapes as these have developed in 
the Americas, Europe, North Africa, and the Middle East over the period stretching from the 12th to the 19th 
century. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Architectural Studies Major: Design 
(AHMAJ2020/ASMAJ2020) and in the Architectural Studies Major: History, Theory, Criticism 
(AHMAJ2390/ASMAJ2390) 
 
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: Last offered in the 2016-2017 academic year 
 
ARC451H1: Advanced Topics in the History and Theory of Architecture 
Hours: 36L 
Examination of an advanced topic in the history and theory of architecture. The focus of the course changes 
depending on the instructors research specialty as well as current issues. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300-level in ARC courses  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC452H1: Advanced Topics in the History and Theory of Landscape Architecture 
Hours: 36L 
Examination of an advanced topic in the history and theory of landscape architecture. The focus of the course 
changes depending on the instructors research specialty as well as current issues. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300-level in ARC courses  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC453H1: Advanced Topics in the History and Theory of Urbanism 
Hours: 36L 
Examination of an advanced topic in the history and theory of urbanism. The focus of the course changes 
depending on the instructors research specialty as well as current issues. 
Enrolment: This course is open to Daniels Faculty students and to students outside of the Faculty 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300-level in ARC courses  
Breadth Requirements: Society and Its Institutions (3)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC456H1: Senior Seminar in History and Theory (Research) 
Hours: 36L 
Through individual and group efforts, students will address a collective topic of critical importance to the 
disciplines of architecture, landscape architecture, and urban design within areas of faculty expertise. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Specialist in Architectural Studies: History and Theory of 
Architecture, Landscape, and Urbanism Stream 
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Prerequisite: 2.0 FCE from ARC351H1, ARC352H1, ARC353H1, ARC354H1, ARC355H1, ARC356H1, ARC357H1, 
VIS330H1, VIS332H1  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in 2019-2020 academic year 
 
ARC457Y1: Senior Seminar in History and Theory (Thesis) 
Hours: 72P 
This course gives students experience in engaging a multidisciplinary urban problem that spans the design, history 
and theory, and technology of the design disciplines. It is a team-oriented project-based course in which students 
will develop a collaborative project. 
Enrolment: This course is restricted to students in the following streams within the Specialist in Architectural 
Studies: Design of Architecture, Landscape, and Urbanism Stream; History and Theory of Architecture, Landscape, 
and Urbanism Stream; and Technology of Architecture, Landscape, and Urbanism Stream 
 
Prerequisite: ARC456H1/ARC461H1/ARC486H1 with a final grade of 80% and permission of the Program Director  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in 2019-2020 academic year 
 
 
 
ARC461H1: Senior Seminar in Design (Research) 
Hours: 36L 
Through individual and group efforts, students will address a collective topic of critical importance to the 
disciplines of architecture, landscape architecture, and urban design within areas of faculty expertise. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Specialist in Architectural Studies: Design of Architecture, 
Landscape, and Urbanism Stream 
 
Prerequisite: ARC362Y1/ARC364Y1 with a final grade of 80% and permission of the Program Director  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in 2019-2020 academic year 
 
ARC462Y1: Senior Seminar in Design (Thesis) 
Hours: 72P 
This course gives students experience in engaging a multidisciplinary urban problem that spans the design, history 
and theory, and technology of the design disciplines. It is a team-oriented project-based course in which students 
will develop a collaborative project. 
Enrolment: This course is restricted to students in the following streams within the Specialist in Architectural 
Studies: Design of Architecture, Landscape, and Urbanism Stream; History and Theory of Architecture, Landscape, 
and Urbanism Stream; and Technology of Architecture, Landscape, and Urbanism Stream 
 
Prerequisite: ARC456H1/ARC461H1/ARC486H1 with a final grade of 80% and permission of the Program Director  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in 2019-2020 academic year 
 
ARC465H1: Advanced Topics in Architecture 
Hours: 36L 
Examination of an advanced topic in the design of architecture. The focus of the course changes depending upon 
the instructors research specialty or current issues in architecture. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300-level in ARC courses  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC466H1: Advanced Topics in Landscape Architecture 
Hours: 36L 
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Examination of an advanced topic in the design of landscape architecture. The focus of the course changes 
depending upon the instructors research specialty or current issues in landscape architecture. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300-level in ARC courses  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
ARC467H1: Advanced Topics in Urban Design 
Hours: 36L 
Examination of an advanced topic in the design of urbanism. The focus of the course changes depending upon the 
instructors research specialty or current issues in urban design. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300-level in ARC courses  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in the 2017-2018 academic year 
 
 
ARC480H1: Advanced Topics in the Technology of Architecture 
Hours: 12L/24P 
Examination of an advanced topic in the technology of architecture. The focus of the course changes depending 
upon the instructors research specialty or current issues in landscape architecture. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: ARC385H1  
Breadth Requirements: The Physical and Mathematical Universes (5)  
Note: First offered in 2019-2020 academic year 
 
ARC481H1: Advanced Topics in the Technology of Landscape Architecture 
Hours: 24L/12T 
Examination of an advanced topic in the technology of landscape architecture. The focus of the course changes 
depending upon the instructors research specialty or current issues in landscape architecture.  
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: 1.0 FCE at the 300 level in ARC courses  
Breadth Requirements: Living Things and Their Environment (4)  
Note: First offered in the 2019-2020 academic year 
 
ARC482H1: Advanced Topics in the Technology of Urbanism 
Hours: 12L/24P 
Examination of an advanced topic in the technology of urbanism. The focus of the course changes depending upon 
the instructors research specialty or current issues in landscape architecture. 
Enrolment: This course is restricted to Daniels Faculty students 
 
Prerequisite: ARC382H1  
Breadth Requirements: The Physical and Mathematical Universes (5)  
Note: First offered in 2019-2020 academic year 
 
ARC486H1: Senior Seminar in Technology (Research) 
Hours: 36L 
Through individual and group efforts, students will address a collective topic of critical importance to the 
disciplines of architecture, landscape architecture, and urban design within areas of faculty expertise. 
Enrolment: This course is restricted to students in the Specialist in Architectural Studies: Technology of 
Architecture, Landscape, and Urbanism Stream 
 
Prerequisite: ARC381Y1 with a final grade of 80% and permission of the Program Director  
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Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in 2019-2020 academic year 
 
ARC487Y1: Senior Seminar in Technology (Thesis) 
Hours: 72P 
This course gives students experience in engaging a multidisciplinary urban problem that spans the design, history 
and theory, and technology of the design disciplines. It is a team-oriented project-based course in which students 
will develop a collaborative project. 
Enrolment: This course is restricted to students in the following streams within the Specialist in Architectural 
Studies: Design of Architecture, Landscape, and Urbanism Stream; History and Theory of Architecture, Landscape, 
and Urbanism Stream; and Technology of Architecture, Landscape, and Urbanism Stream 
 
Prerequisite: ARC456H1/ARC461H1/ARC486H1 with a final grade of 80% and permission of the Program Director  
Breadth Requirements: Creative and Cultural Representations (1)  
Note: First offered in 2019-2020 academic year 
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Architectural Design and Theory 
 

Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan 
Assoc. Prof. Dr. Turkan Uraz 

Asst.Prof.Dr. Badiossadat Hassanpour 
Asst. Prof. Dr. Ceren Boğaç  
Asst. Prof. Dr. Nazife Özay 

Assoc. Prof. Dr. Rafooneh M. Sani 

 Ref. Course 
Code 

Course Name  Credit ECTS 
Credit 

Short Course Description Keywords for 
topics covered 

Notes/Recom
mendations 

 
Compulsory 
courses in 
operation 
 

 ARCH 
114 
 
 
 
 
 
 
 
ARCH 
312 

Human and Socio-
Cultural Factors in 
Design 
 
 
 
 
 
 
Architecture and 
Design Theories 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

This course contains a survey of relations between 
the human being as the primary determinant in 
shaping the built environment, social functions, 
cultural factors, and architectural design. In view of 
that, the link between human needs, ergonomics, 
social behavior, and cultural differences to 
architectural design will be investigated. 
 
 
 
The course focuses on the shifts in architecture and 
design theories and discourses in 19th- 20th 
centuries; deals with several perspectives, 
paradigms and examples in architecture as well as 
in interdisciplinary theoretical studies. In a set of 
seminars, the course deals with the social, 
economic, cultural, and political processes that 
shape architecture, design and urbanism and 
considers alternative approaches for studying and 
interpreting them. 
A third survey course in history dealing with various 
aspects of the history of architecture not covered in 
the two previous courses because of the 
chronological approach. Depending on the choice 
of individual tutors, topics are covered by 
typological approaches, analytical studies, as 

Human needs, 
ergonomics, 
social behavior, 
cultural 
differences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approaches, 
symbolism, 
ideologies, 
philosophy, 
theories 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This is a wrong 
information 
which has been 
taken from the 
department 
web page. It 
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symbolism in architecture, etc. Emphasis on 
theoretical aspects of architecture: ideologies, 
philosophy of art and architecture, contemporary 
theories, concepts and practices of periods after 
modernism. 

needs to be 
replaced with 
the correct 
version as soon 
as possible.  

Old 
compulsory 
courses to be 
cancelled 

- - None  - - - - - 

 
 
Electives 
courses in 
operation 

 ARCH 
327  
 

Superheros of 
Architecture 
 

3 
 

 Since the era of Greek philosophers, the discussions 
regarding to the ‘ideal community’ have always 
been on the agenda of the theoreticians and 
scientists. Various forms of models that were put 
forward related to this question had always 
contained ideas about what kind of spaces such 
communities shall live in. After the Second World 
War, many communities were faced with a 
demolished environment and rapidly changing 
social structure. During the fast industrialization 
process that was accelerated after the 
war, there had also been magnificent 
developments related to science and technology, 
which were also looking for answers how to heal 
destructed communities and environments. 
Archigram, which is an avant-garde architectural 
group formed in the 1960s in London known also as 
‘SuperHeroes of Architecture’, swept the strict rules 
of their time with their utopic projects related to 
the ‘ideal community and environment’. The group 
has spread out their idea through different media 
and collage techniques whose reflections have 
been inspired many philosopher and architects 
since then. 
Therefore this course focuses on the experimental 
process between spatial manifestations of design 

Second World 
War, Social 
transformation, 
1960’s, 
Architecture, 
Utopia, 
Archigram, 
Popular 
Culture. 
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and heroic narratives of Archigram, as well as 
architects and theoreticians who inspired them, 
from the new era of social transformation of the 
communities during 1960’s . The display of idea 
through different medias without any boundaries is 
the main motivation of the course. The discussions 
center around how 
to evaluate utopic projects of Archigram within the 
light of current problems related to ‘ideal 
community and environment’. 
 

 ARCH 
306 

Interior Design 
 

3  An introductory course to familiarize the students 
with the scope and fundamental issues of interior 
design, with an emphasis on qualities of interior 
space. Issues of form, scale, proportion, light, color, 
texture, materials, furniture and fixtures will be 
addressed.  Aesthetics and styles, adaptive re-use 
and safety and factors affecting the perception of 
space, will be important issues to be dealt with in 
this course. 

  

 ARCH 
305 
 

Architectural 
Drawing and 
Presentation 
Techniques 
 

3  This course is specific place to meet the needs of 
students for better visual language experience and 
practice. In order to improve their skills and to get 
new tools for graphic language usage, students are 
introduced in various graphic techniques that can 
be used during the design process. Development 
and improvement of the students' skills is organized 
to provide varieties of approaches on different 
stages of development of the design idea. Facing 
students with the necessities for better and 
balanced presence of the language of design in 
different areas and stages, helps in better 
understanding of the design, defocusing their 
attention only on the final results and products, but 
on the idea and process as well. What is more 
important, solving the problem of "empty" space of 
the paper, by proper graphic coordination and 
arrangement, they are solving the problem of 
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"designed space" deriving from the design studio 
program. 

 ARCH 
324 
 

Reading 
Architecture 
 

3  ARCH 324 is a course on critical and experimental 
overview of design in Architecture. It aims to 
improve critical thinking ability and the level of 
knowledge of the students on architectural design 
by analysizing the former precedents in 
architecture. It provides the medium to interpret 
parallel and divergent canons and traditions of 
architecture as well as to understand different 
design constraints and strategies developed againts 
them. With this purpose, generic ideas and 
principles of design projects are read through 
certain abstractions with the help of visual language 
and the findings are discussed in an interactive 
medium. It facilitates use of appropriate 
representational media, including freehand drawing 
and computer technology to convey essential 
formal elements and strategies in design. 

  

 ARCH 
317 

Multidiciplinary 
Dialogues in Design 
Issues 
 

3  The course aims to challenge the boundaries of 
singularities and multipliarity in Design issues 
according to norms and considerations within 
different disciplines. It will be tried to resolve 
mutual awareness in role, importance and influence 
of 'numerical differences' 
(scale/context/tools/uses/users...) 'in- numerical' 
(sensory) issues in design by means of practices. 
In order to do so, it is expecting to consider design 
thoughts, processes and practices in accordance 
with other disciplines, to de-code the 
transcendental relation amongst. It aims to have 
different profile of students from different 
backgrounds and disciplines to encourage the cross 
fertilization of ideas (sociology/psychology/visual 
arts/...). Therefore, the nature and aim of 'theory' 
and of 'practice' on focus of certain multi-
disciplinary approaches will be discussed according 
to design as an umbrella concept. It is expected to 
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support students, in having an interdisciplinary 
approach in re-considering 'design' / 'design 
practices' that can be assessed together in relation 
with the experienced outcome; through 'daily living 
practices. The aim is to illuminate what the self; 
'designer' deals with the process and the role of 
‘others', by means of 
actors/disciplines/contexts/...have involved in the 
'design work', as a form of thought, a process and a 
practice. 

 Arch 
419  

Housing Design 
Principles 

3  This course is constructed as a lecture-discussion, 
the aim being to engage significant theoretical 
housing issues with housing design. Definition and 
role of house, types of house, factors influencing 
house design, an overview about house design in 
history and present, evolution of house and 
modern housing typologies and mass housing are 
discussed. On the base of these interactive 
discussions, the purpose of the course is to develop 
the students’ awareness about house and housing 
related issues. 
 

Housing Issues, 
Definition and 
Role of House, 
Types of House, 
House Design, 
Evolution of 
House, Modern 
Housing 
Typologies, 
Mass Housing. 

 

        

 
In-active 
elective 
courses (can 
be opened 
later) 
 

 Arch 
315  
 

Vernacular 
Architecture of 
Cyprus 

     

  ARCH 
412 
 

Design 
Methodology   
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  ARCH 
357 
 

Open Building –
Time Based 
Architecture 

     

  Arch 
323  

Current Trends in 
Architectural 
Design 

     

  Arch 
335  

behavioral aspects 
of architectural 
design 

     

  Arch 
323  

Generating of 
Architectural 
Form in Design 

     

  Arch 
309 

Applied 
Photography for 
Architecture 

     

  Arch 
414  
 

Criticism of 
Architecture 

     

  Arch 
415  

Theory, Criticism 
and Interpretation 
in Architecture 

     

  Arch 
417  

Housing 
Psychology 

     

  Arch 
418  

Culture and Space      

  Arch 
421  
 

Comparative 
Architecture 

     

  Arch 
422  
 

Arch.Decoration 
tec. In trad. Turk 
Islamic Arch. 

     

  Arch 
424  

leading trends in 
contemporary 
architecture 
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  Arch 
425  

Architecture, 
design and place 

     

 
Elective 
courses to be 
cancelled 
 

 Arch 
423  
 

Optical Illusion in 
Architecture 

     

  FARC 
105 

Freehand Drawing 
and Rendering 

     

  ARCH 
311 

Model Making     The course 
code is already 
given to the 
other course 

  ARCH 
326  
 

Water 
Architecture 

     

  ARCH3
69 

Expert System in 
Architecture 

     

  Arch 
324  

Development lines 
of modern Turkish 
architecture 

    The course 
code is already 
given to the 
other course 

  Arch 
359  

Traying Planning      

  Arch 
419  
 

Theory of the 
Design 

    The course 
code is already 
given to the 
other course 

  Arch 
421  

Comparative 
Architecture II 

     

  Arch 
445  

Zoomorphic 
architecture 

     

  Arch 
446  

forming with form      
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  Arch 
426  

Architecture 
today 

     

  Arch 
458  

housing and 
homeless 

     

 
New 
Proposals 

 ARCH 
??? 
 
 

Local Modernity  
 
 

3 
 
 

    

  ARCH 
??? 

Introduction to 
Environmental 
Psychology 

3    It was 
suggested by 
the committee 
members to 
re-open the 
elective  
course :Arch 
335 
“behavioral 
aspects of 
architectural 
design”, 
instead of 
proposing a 
new course 
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Building Physics and Environmental Control  
Working Group Report 

 
 

Building physics and environmetal control lectures are analysed from other promising 
universities in Turkey, UK, USA and found that these couses are given in architectural 
language for undergraduate level, supported with calculations when needed. However, in 
gradure level, these courses thought as more enginering style. 
 
In building physics and environmental control subjects, thermal system of the building, 
indoor air quality, acoustics and lighting should be thought. 
 
In our current curriculum, thermal system of the building is already thought in Arch 246.  
 
The acoustic and lighting subjects can be covered with existing elective course which is 
coded as Arch 345. 
 
Only the missing subject that is about indoor air quality can be integrated into Arch 246. 
 
 
In building physics and environmetal control lectures, the following main subject headings 
are given in the below table 1. Some of these subjects are lectured under Arch 213 and 
Arch 246.  
 
All of these subjects are expected from students to be integrated into their design projects. 
Otherwise the student abilities about the subject can not be reached to the expected level. 
Our observations from the end product of the design projects shows that students are not 
aware of this subject.  
 
As a result no new course is needed. However, any new course can be proposed with 
more details about above mentioned subjects. 
 
For example:  

· shading device design,  
· audoditorium acoustics,  
· moisture control, 
· thermal control of the buildings,  
· noise control,  
· energy labelling of buildings, 
· thermal standards of the buildings, 
· green building design,  
· zero energy building design,  
· ecological building design and so on.  
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Table 1 showing distrubition of subjects to be lectured in building physics and 
environmetal control. The missing subjects are higligted. 
 

 Arch 213 Arch 246 Arch 345 New Course 
Heat and Moisture in 
Building 
 

 

 Analysis of Climate  x   
Thermal System of Building  x   
Thermal Properties of Building 
Elements and Materials 

 x   

Thermal Analysis of Building 
Elements 

 x   

Sun Control  x   
Passive Heat Gain Systems  x   
Active Heat Gain Systems  x   
Condensation Control  x   

Room Acoustics and 
Noise Control 

 

 Basic theory of sound   x  
Human response   x  
Measurement of sound   x  
Transmission loss   x  
Noise reduction between rooms   x  
Sound absorption, Sound 
absorbing materials 

  x  

Reverberation time   x  
Room acoustics, reverberation 
and echo problems, effective 
room acoustics design 

  x  

Lighting in Buildings  
 Vision, visual perception   x  

Lighting design, colour, colour 
and vision 

  x  

Daylight in buildings, daylight 
prediction techniques, daylight 
design case studies 

  x  

Artificial light sources and 
luminaries 

  x  

Classification, qualitative and 
quantitative considerations in 
lighting design, modelling 

  x  

Indoor Air Quality  
 Building Biology  X  X 

Building as an environment 
relating to human health 

 X  X 

Building materials and the 
pollutants caused by materials 

 X  X 

Architects role in users health  X  X 
Ecological and Green 
Building Design 

 

 Ecological design principles 
and concepts 

X    

Ecological footprint of 
activities relating to building 

X    

Sustainable architecture and its 
various dimensions and tools 

X    
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This report has been prepared by Assoc. Prof. Dr. S. Müjdem Vural 

                         22.05.2017 

Dear Assoc. Prof. Dr. Ege Uluca Tümer, 
Vice Chair, 
 
Building Materials and Construction courses in architecture school should be following the technology that is rapidly developing in the era of 21 
century. It is recommended that each year the course should be updated (not the content but the information about technology).  

Curriculum of EMU Department of Architecture is giving Building Materials and Construction courses in total 9 credits and 12 hours. The 
comparison between the below selected schools (METU- 10 credits, 14 hour; ITU- 15 credits, 24 hour; ETH- 19 credits, 24 hour) shows that this 
may not be enough for the student to ability and understanding of the topics. As the result of accreditation processes, system detail is required in 
almost every design studio. In 2012, with the ad-hoc committee members from structure and construction lectures gave the decision of involving 
their courses with design studios. The method was to give students term projects at the end of semester related with their own design studio 
projects. However the process of design studios, students were having difficulties to finalize their term projects for construction and structure 
courses.  

The number of professors for building materials and construction group is not enough to open actively the elective courses of this group or offer 
new elective courses for this group.  This decision has been taken by the meeting on 28.11.2016. 

The given tables below are the courses of Emu and other 3 universities.  

Best regards 

Assoc. Prof. Dr. S. Müjdem Vural 
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Building Materials and Construction courses in EMU Department of Architecture 

Building Materials and Construction Group  
Assoc. Prof. Dr. S. Müjdem Vural, Assoc. Prof. Dr. Halil Alibaba and Assist. Prof. Dr. Ercan Hoşkara 
 Refer

ence 
Code 

Course 
Code 

Course Name  Credit ECTS 
Credit 

Short Course Description Keywords for 
topics covered 

Notes/Reco
mmendatio
ns 

Compulsory 
courses in 
operation 
 

 ARCH243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCH244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architectural 
Construction 
and Materials I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Architectural 
Construction 
and Materials II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2+2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 (2+2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tectonics of buildings, which 
have all types of masonry (brick, 
stone, timber; with or without tie 
beams) and some basic types of 
skeletal structures, and their 
construction characteristics. All 
possible construction methods of 
these structures; infill wall 
possibilities and their 
construction methods; 
construction of possible cladding 
systems, which are used with 
these systems; some examples of 
finishing which are used in these 
types of buildings.  
 
The goal of this course is to 
provide students with the 
knowledge and skills required for 
wide span roof structures (folded 
plate, space frame, membranes, 
dome, truss systems etc.), stairs, 
windows, doors with their own 
detailing. All kinds of possible 
construction methods with their 
special finishing details will be 
dealt.  

Masonry 
construction, 
skeletal 
construction, 
infill wall 
construction, 
cladding 
systems, 
finishing  
 
 
 
 
 
 
 
truss 
construction, 
advanced 
construction 
techniques, 
infill wall 
construction, 
cladding 
systems, 
finishing  
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ARCH347 Architectural 
Construction 
and Materials III 

 
3 (2+2) 

 
4 

 
Industrialized and prefabricated 
building techniques (Tunnel 
formwork, skeleton, panel, 
modular construction systems), 
building envelopes (structural, 
nonstructural facades, 
classification of facades according 
to the materials) and their 
construction characteristics. All 
possible construction methods of 
these structures and some 
constructed examples of these 
types of buildings in detail.  

 
 
High-rise 
building 
construction, 
advanced 
construction 
techniques, 
infill wall 
construction, 
cladding 
systems, 
finishing  
 

Old 
compulsory 
courses to 
be cancelled 

 ARCH 142 Introduction to 
Building 
Construction 
 

    This course 
is now 
given as 
FARC142 – 
Introductio
n to Design 
Technology 

Electives 
courses in 
operation 

 ARCH 349  
 
 
ARCH 346  

Details in 
Architecture 
 
Building 
Elements 
Selection 

     

In-active 
elective 
courses (can 
be opened 
later) 

 ARCH 248  
 
 
ARCH 443  
 
 
 
 

Building 
Materials 
 
Advanced 
construction 
techniques 
(Major Elective 
course) 
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ARCH 444  Construction II 
(Major Elective 
course) 

Elective 
courses to 
be cancelled 

None        

New 
Proposals 

None        

   

 

Building Materials and Construction courses in other universities: METU, ITU and ETH Zurich  

SCHOOL  COURSES  CONTENT/TOPICS 

METU 

BArch 

ARCH251 Building Materials 
Technologies  (Second Year, 
Third Semester, 3 Credit, 
2+2) 

 

 

ARCH252 Building 
Construction Technologies  
(Second Year, Fourth 
Semester, 3 Credit, 2+2) 

 

ARCH351 Building Detail 
Modeling  (Third Year, Fifth 
Semester, 4 Credit, 2+4) 

 

 

In total 10 credit, 14 hour 

Intrinsic and extrinsic factors that govern the making of buildings: what/who does which, where, when, why and 
how. The substance of buildings: materials, products and components; why we have/need them and what they 
are; what they look like and why; where they come from and where they go; what we can and cannot do to/with 
them and what they can cannot do to/for us.  
https://catalog.metu.edu.tr/course.php?prog=120&course_code=1200251 
 

What makes up a building? Its parts and why we need them; how these fit together; why. What makes 
them stay and work the way they do and how to keep them doing so. Where to start and how to go 
about it. What and what not to do; how, where and when. Intrinsic and extrinsic factors that govern their 
making.  
https://catalog.metu.edu.tr/course.php?prog=120&course_code=1200252 

 
In this course, students will be introduced to the fundamentals of architectural detailing, professional 
architectural drafting, and implementation of Building Information Modeling (BIM). This course provides 
the theory, techniques, methodologies, and tools for architectural detailing; the knowledge of orthogonal 
architectural representation for on-site construction, the advantages and disadvantages of different 
affroaches to architectural representation.  
https://catalog.metu.edu.tr/course.php?prog=120&course_code=1200351 
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ITU 

BArch 

MIM162 E Introduction to 
Building Construction  (First 
Year, Second Semester, 2 
Credit, 2+0) 

MIM231 E Building 
Materials  (Second Year, 
Third Semester, 3 Credit, 
2+2) 

 

MIM261 E Building 
Construction Methods  
(Second Year, Third 
Semester, 2.5 Credit, 1+3) 

 

MIM244 E Building Element 
Design  (Second Year, 
Fourth Semester, 2.5 
Credit, 1+3) 

 

MIM331 E Building 
Production Systems (Third 
Year, Fifth Semester, 2 
Credit, 2+0) 

 

MIM431 E Construction 
Project (Foruth Year, 
Seventh Semester, 5 Credit, 
2+6) 

In total 15 credit, 24 hours 

Concepts of building, architectural and construction technology. Introduction of building and construction methods 
according to the systems approach. Interaction of user-environment-building and introduction of environmental factors 
and expected performance characteristics in this context. Introduction of building subsystems. Presentation of building 
and construction methods with examples by considering building elements (wall, floor, roof, stairs, partitions) as systems. 
http://mimarlik.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=6642 

Yapı-Malzeme-Tasarım ilişkileri. Yapı malzemelerinin temel özellikleri. Bağlayıcı malzemeler, agregalar, beton, yapı taşları, 
seramik, cam, ahşap, plastik, metal, alçı, asbestli çimento, bitüm, kerpiç, boyalar ve koruyucular. İşlevsel yapı 
malzemeleri, ısı tutucu-yutucu malzeme. Su ve buhar yalıtım malzemeleri. Duvar çekirdeği ile iç ve dış kaplamalar. 
Döşeme ve altlık malzemeleri, tavan kaplamaları. Çatı örtü malzemeleri. Malzeme laboratuarında mekanik ve fiziksel 
malzeme deneyleri, öğrencilerin deney ve analiz çalışmaları, malzeme arşivinde malzeme türlerini tanıma çalışmaları ve 
değerlendirmeler. 
http://mimarlik.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=6644 
 
Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı, dış duvar sistemleri (atmosfer ve toprakla ilişkili duvarlar), pencere ve kapı 
sistemleri, döşeme sistemleri (zemine oturan, normal ve altı açık döşemeler, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler), 
düşey sirkülasyon sistemleri (rampa ve merdiven), çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar), iç bölme sistemleri (sabit ve 
hareketli iç duvarlar). Yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar. Yapı elemanı sistemleri tasarım ilkeleri. 
Geleneksel ve gelişmiş yapım yöntemleri. Uygulama – Stüdyo Çalışması: Yapı elemanı sistemlerinin analizi, sentezi. 
http://mimarlik.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=6644 
 
Design and integration of building elements. Design of building element systems whit in the frame work of constructional 
design requirements, criteria and resources. Integration of building element systems in line with the holistic approach 
(roof/exterior wall, exterior wall /window-door, exterior wall/floor, floor/stair, exterior wall/partion, floor/partion etc.) 
Aplication-studio work:Analysis, desing and integration of each building element and its components according to pre-
defined criteria and constraints. 
http://mimarlik.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=6645 
 
Definition of Building Production System (BPS). Elements of BPS: resources, process and product. Constraints of BPS: 
environment, aims, criteria. Production patterns in general; produce-to-order, produce-to-stock, individual, batch type, 
mass production. Development of BPS from standpoints of resources, process, product and organisation by the effects of 
social and technological changes. Construction technologies and their effects on design. Conventional, traditional, 
rationalized and industrialized technologies, their advantages and restrictions. Characteristics of building sector. The 
product characteristics and demand characteristics in the building production. Evaluation of building systems in terms of 
resource utilization/speed/quality. Principals in selection of building production system and construction technology; 
Evaluation of alternative building production systems and construction technologies on design process 
http://mimarlik.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=6646 
 
Uygulama projesi kapsamında yapı, yapım, çevre kontrolü sistemleri ve proje yönetimi. Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli 
yapı mevzuatına göre oluşturulması (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği vb.). 
Yapı alt sistemleriyle ilgili statik, sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile 
bütünleştirilmesi. Her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım 
tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen proje düzenleme esaslarına uygulan olarak hazırlatılması. 
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ETH Zurich 

BArch 3 
years 

Building Materials I       
(First year, First Semester, 2 
credit, 2+0) 

 

Architectural Technology I 
(First year, First Semester, 0 
credit, 0+6) 

 

 

 

Architectural Technology II 
(First year, Second 
Semester, 1 credit, 2+0) 

 

Architectural Technology II 
(First year, Second 
Semester, 8 credit, 0+6) 

 

Architectural Technology III 
(Second and Third year, 2 
credit, 2+0) 

Architectural Technology IV 
(Second and Third year, 2 
credit, 2+0) 

 

 

 

 

The lecture describes the fundamental properties of the most important construction materials: concrete and other 
mineral materials, metals, wood, glass and polymers. Furthermore, the content includes the relevant ecological 
aspects such as availability of raw materials, effort for production, emission of hazardous substances, disposal and 
recycling are treated as well. 
http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheitPre.do?lerneinheitId=118836&semkez=2017W&lang=en 
 
In a series of creatively designed exercises, various terms related to the subject area of Material - Structure - Space 
are made sensually tangible and are dealt with conceptually. Their interdependence will become apparent in the 
process and the relationship between tectonics and visual expression will be studied. 
In addition, the influence of materials and their properties, of construction principles and their specific application as 
well as of planning and production processes on the form as the end result will be elaborated theoretically in a 
series of lectures. 
http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheitPre.do?lerneinheitId=116141&semkez=2017W&lang=en 
 
In the triad of typology, topology and tectonics, the latter is the primary focus of the theoretical discourse. The series 
of lectures identifies the most disparate tectonic principles which transcend time and geography, and elucidates the 
reciprocally generative parameters of construction, technology and form. The lectures’ themes convey fundamental 
concrete constructional and practical knowledge and concentrate on the guidance of the basic exercises 
(Architectural Technology I + II). 
 
In a series of creatively designed exercises, various terms related to the subject area of Material - Structure - Space 
are made sensually tangible and are dealt with conceptually. Their interdependence will become apparent in the 
process and the relationship between tectonics and visual expression will be studied. 
In addition, the influence of materials and their properties, of construction principles and their specific application as 
well as of planning and production processes on the form as the end result will be elaborated theoretically in a 
series of lectures. 
 
Addresses construction as integrating component of design processes, including considerations based on 
contemporary case studies. Elaboration of construction principles on the basis of solid and filigree structure theories. 
http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheitPre.do?lerneinheitId=117090&semkez=2017W&lang=en 
 
The lecture series in the course entitled Architecture and Construction explores the correlation among intentions of 
design, architectonic expression and construction premises. Each lecture is focused on individual themes, as for 
example, the application of certain materials (glass, or natural stone), of particular construction systems (tectonic, 
hybrid) or design generators (grids, series) and alternatively the search for a definable, tangible architectural 
expression (vernacular architecture, readymades). These critical areas or aspects of study, which are presented 
with their respective theoretical backgrounds and historical development, are pluralistically associated and brought 
into relation with varying contemporary opinion. The yearlong lecture cycle is comprised of twenty individual 
lectures, in which the majority of projects being analyzed date from the last few decades 
http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheitPre.do?lerneinheitId=117294&semkez=2017W&lang=en 
 
The lecture series in the course entitled Architecture and Construction explores the correlation among intentions of 
design, architectonic expression and construction premises. Each lecture is focused on individual themes, as for 
example, the application of certain materials (glass, or natural stone), of particular construction systems (tectonic, 
hybrid) or design generators (grids, series) and alternatively the search for a definable, tangible architectural 
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Architectural Technology V 
(Second and Third year, 2 
credit, 2+0) 

 

 

Architectural Technology VI 
(Second and Third year, 2 
credit, 2) 

 

 

In total 19 credit, 24 hours 

expression (vernacular architecture, readymades). These critical areas or aspects of study, which are presented 
with their respective theoretical backgrounds and historical development, are pluralistically associated and brought 
into relation with varying contemporary opinion. The yearlong lecture cycle is comprised of twenty individual 
lectures, in which the majority of projects being analyzed date from the last few decades. 
 
The final part of the lecture series Konstruktion V/VI aims to analyse (structural) construction techniques and their 
formal appearance and expression in their interrelation. 
The different themed parts of structural design, building shell and knowledge of material get connected with 
architectural design in practice and reflected in the wider context of architectural theory. 
The intention is to consolidate the understanding of the connection between structure, process and formal 
appearance and expression in the architecture of the 20th century. 
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SUMMARY OF CURRICULUM DEVELOPMENT COMMITTEE REPORTS 

AIM 

The aim of curriculum development committee is to present a self-evaluation of undergraduate courses 
in EMU Department of Architecture where current state of existing must and elective courses as well as 
old must and elective courses are examined.  For this purpose, 

· 9 committees were formed on architectural design & theory, history & theory of architecture, 
building materials & construction, structures, building physics & environmental control, 
architectural & urban conservation, urban design, economy & managerial/professional issues in 
architecture and digital computer technology  

Where each group has carried out meetings within the committee groups  to develop self-criticism of 
these courses through 

• A small research to see how these courses are given in other schools of architecture, 
• A an evaluation of the content of old and current courses to see which should be kept and 

deleted. 
• A conclusion with appropriate proposals 

 

BUILDING PHYSICS AND ENVIRONMENTAL CONTROL WORKING GROUP REPORT 

The working group has carried out a research on some of the promising universities in Turkey, UK and 
USA to look at how building physics and environmental control lectures are given in other institutions.  
Accordingly, it has been concluded that these courses are usually given at undergraduate level.  
However, at graduate level, these courses are usually taught with more engineering based knowledge. 

In building physics and environmental control curriculum thermal system of the buildings, indoor air 
quality, acoustics and lighting topics are taught. 

In the current curriculum of EMU/DoA, thermal system of the buildings is already given in ARCH246 
Energy and Environmental Issues In Design.  

The acoustic and lighting subjects which are currently not covered, can be integrated to the existing 
elective course, ARCH 345 Environmental Control II. 

Indoor air quality is another topic which is not covered at the current curriculum and can be integrated 
into Arch 246 Energy and Environmental Issues In Design. 
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STRUCTURES WORKING GROUP REPORT  

An overall look to the above course groups in different universities shows that there are two main 
approaches to structure courses in departments of architecture. These are: 

• To give structure courses in architecture similar to the structure courses in civil engineering 
departments: This means that the mathematical theory of structures is seen as sufficient. These courses 
usually have difficulties to relate this knowledge to design studio. MIT, Cornel, METU and ITU are in this 
group. MIT has a laboratory to relate structure issues to design. METU had a course in which students 
were designing the structure of their design project by using computer programs.  

• To minimize the mathematical knowledge in the courses and to introduce knowledge about 
building codes and structural design in architecture (tectonics): UCL, Newcastle University and University 
of East London are in this group. The relationship between design studio and the structure courses is 
better in this type of structure education. The structure courses in EMU Department of Architecture fall 
into this group. 

Therefore, the issues we suggest to include into the structure courses are as follows: 

• Use of structure laboratory, 

• Use of computer programs, 

• Design of timber structures, 

• Sustainability of structural materials and systems, 

• Collaboration with some courses in civil engineering department.  

According to the research carried out on the existing curriculum of EMU/DoA, all old elective courses 
need updating. Therefore, we do not suggest them to be opened. There is a course with an unclear 
status. We do not remember if ARCH432 was an elective course or a must course. If it is an elective 
course, it can be opened by academics who work on structures in order to give further information about 
the effects of earthquakes on architecture.    

If there will be a new program which will satisfy the requirement of 5 years of education in architecture, 
structure courses in March Program should be considered together with the tectonics courses.  

A new course called “Structural Design Laboratory for Architects” can be suggested if we shall have a 
structure laboratory containing a large space for building experimental structures, ready-made structural 
elements, equipment such as small cranes etc. This course will combine design (by using a simple 
computer program of structural analysis and design) and construction of some simple structures. 

The suggested changes can be categorized into three groups: 

• General changes: Use of computer programs Skyciv and Mastan2 in ARCH236, Collaboration with 
courses in Civil Engineering Department in ARCH236 Tectonics Of Flexural Structures , addition of timber 
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frames to ARCH236, addition of sustainability issues at a very basic level to all structure courses, opening 
two new elective courses.  

• Additional suggestions for the 5 years program: A new course combining usage of computer 
programs and structure laboratory for designing and building small structures can be suggested if a 
structure laboratory can be built.  

• Suggestions for post-graduate education: The master program called `MS in Architectural 
Engineering` can be opened. 

 

ECONOMY AND MANAGERIAL/PROFESSIONAL ISSUES WORKING GROUP REPORT 

According to the Ecnomy and Manegerial Issues Working Group existing  must ARCH 416- Professional 
Issues in Architecture, ARCH 449- Economic and Managerial Issues in Architecture and ARCH 342- 
Working Drawing courses do not need to have changes.  The current elective courses include ARCH 373-
Life Safety in Buildings and the old elective course is ARCH 334 Building Economics . Due to the extra 
loads of the group lecturers, no new elective courses are offered  2016 – 2017 Spring semester. 

 
DIGITAL COMMUNICATION WORKING GROUP REPORT 
 
According to the NAAB-SE visiting teams’  last report  Visual Communication skills were found insufficient 
due to the lack of graphic presentation in the studios. For improving this problem, Digital 
Communication Committee is suggesting that there is a necessity to open  new elective courses that 
teaches the students how they can do digital presentation. 
 
As far as the existing courses are concerned it is important that ITEC185 Introduction to Digital Media 
course content is formed in collaboration with the DoA including precedents chosen. (now partially 
fulfilled).  This course needs to give support to FARC104 Graphic Communication II, and FARC 104 course 
needs to be revised to include presentation techniques. 
 
ARCH 282 Computer Aided Design II is an old course and can be cancelled.  According to the feedback 
taken from students, ARCH282 Computer 3D Modelling and Rendering needs to be compulsory.  It is 
advised that a new elective course on Architectural Digital Presentation is added to help improve the 
communication skills of students. 
 
HISTORY & THEORY OF ARCHITECTURE WORKING GROUP REPORT 
 

• In the area definitions, Architectural Design & Theory can remain because of the theory oriented 
Design courses. But it is necessary in the area of History of Architecture, to remain as History  
and Theory of Architecture. It is not only because of the names of the courses, but because of 
the possibility some other courses to come to this area; 

 
• For the revision of existing courses, the committee needs more expertise and time, so for this 
report, discussions and consultation were done in-between available instructors.  At this stage, we 
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analyzed two courses that have similar structure, (Arch 226 History and Theories of Architecture II and 
Arch 312 Architecture and Design Theories). Since in the first half of the semester, the topics given in 
Arch 312 are matching with the second half of the topics given in ARCH 226, there is a possibility of 
positive rearrangement  (that can be discussed with the instructors of the courses). 
 
• INAR 328 (History of Furniture) course, was previously given until 2010.  Since the instructor is 
from the Department of Architecture, there is a possibility this course to be an elective, modified for 
Architecture students. (It could be offered as Arch 370 History of Interior Architecture).    
 
• By our opinion,  the course “Orientalism in Art and Architecture” was previously offered as a 
course to the faculty, but so far it was not possible to trace its code. This course can be offered and re-
submitted if needed, so to get new confirmation of it. 
 

ARCHITECTURAL  & URBAN CONSERVATION WORKING GROUP REPORT  

After the evaluation of the courses in other universities, the existing courses in EMU, Department of 
Architecture has been reviewed by ‘Architectural and Urban Conservation' working group.  It has been 
clearly seen that 1 compulsory course on theoretical issues of conservation, and 3 elective courses  are 
very limited in numbers and varieties of topics. Especially the topics of ‘Practice in Architectural 
Conservation’, ‘Practice in Urban Conservation’ and ‘Legislation in Conservation’ could not be covered 
properly under the existing courses. 

As a result, after considering the studied examples, it is decided by the group members that the existing 
must course ‘ARCH 311 Principles of Conservation and Restoration’ can be revised as a (2,2) course, 
instead of a (3,0) courses and can be renamed as ‘ARCH 311 Conservation and Restoration Studio’ to 
cover the topics of  ‘Practices in Cultural Heritage Conservation’, in the first phase. 

It is also decided to offer a new (3,0) must course that will focus on the topics of ‘Theories in 
Architectural Conservation’, which will not be possible to cover all in ARCH 311 course. 

The existing elective course ‘ARCH 453 Architectural and Urban Conservation’ can be renamed as ‘ARCH 
453 Urban Conservation Practices’ to cover the topics of ‘Practices in Urban Conservation’. 

And other elective courses that will cover the ‘Legislation in Conservation’ topics, and other 
contemporary topics of conservation like ‘Heritage Management’, ‘Tourism and Management’, ‘Infill in 
Historic Site’, ‘Sustainability and Heritage’, ‘World Heritage Sites’, ‘Industrial Heritage’, ‘Heritage of 
Modern Architecture, ‘Contemporary Buildings in Historic Sites’ etc, should be opened to discuss more 
contemporary topics under conservation. 

 

 

 

ARCHITECTURAL DESIGN & THEORY WORKING GROUP REPORT 
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It seems that on the DoA website, there is wrong information relating to the ARCH312 course content. It 
needs to be corrected.  It is advised that old elective courses ARCH423 Optical Illusion in Architecture, 
FARC 105 Freehand Drawing and Rendering, ARCH326 Water Architecture, ARCH369 Expert System in 
Architecture, ARCH324 Development Lines of Modern Turkish Architecture, ARCH359 Traying Planning, 
ARCH419 Theory of Design, Arch421 Comparative Architecture II, ARCH445 Zoomorphic Architecture, 
ARCH446 Forming With Form, ARCH426 Architecture Today ARCH458 Housing and Homeless should be 
cancelled.   

Additionally, the committee has concluded that two new elective courses need to be offered on Local 
Modernity and Introduction to Environmental Psychology. 

 

BUILDING MATERIALS & CONSTRUCTION WORKING GROUP REPORT 

According to the research carried out on other universities, the committee has concluded that current 
courses may not be enough for the student to understand building materials and construction 
techniques extensively.  Although now system details are required in every architectural design studio as 
a matter of the accreditation process, and a decision was taken in 2012 to integrate term project to 
available courses in order to benefit design studios, nonetheless due to the process in the design studios, 
this has become a difficult task to complete by the construction courses.   Although elective courses may 
be beneficial to the students, the number of professors specializing on this field is not enough to offer 
any extra courses.  

Additionally, The committee has concluded that ARCH142 Introduction to Building Construction as the 
old compulsory course can be cancelled as it is now offered as FARC142 Introduction to Design 
Technology.  

 

 

 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

219



Dear colleagues, 

 

The first Curriculum Development Committee meeting was realized on the 9th of December, 2016, 
Friday at A018 with the contributions of working group coordinators Ege Uluca Tümer (vice-head), 
Müjdem Vural (vice-dean), Yonca Hürol, Şebnem Hoşkara, , Halil Alibaba, Nevter Zafer and Ercan 
Hoşkara.  Rafooneh M. Sani and Kokan Grchev could not join the meeting due to their schedules. 

At the meeting, four groups presented their reports. 

· Building Physics and Environmental Control –Halil Alibaba  
· Building Materials and Construction – Müjdem Vural 
· Structures-Yonca Hürol 
· Economic and Managerial Issues in Architecture-Ercan Hoşkara 

The Curriculum Development Committee met for the second time on the 21st of December, 2016, 
Wednesday at the presence of Ege Uluca Tümer, Şebnem Hoşkara, Nevter Zafer and Ercan Hoşkara, Halil 
Alibaba, Rafooneh M. Sani and Kokan Grchev. Mujdem Vural and Yonca Hurol could not join the meeting 
due to their schedules.  

At the meeting, five groups presented their reports. 

· Architectural and Urban Conservation –Ege Uluca Tumer  
· Urban Design – Sebnem Hoskara 
· Digital Computer Technology –Nevter Z. Comert 
· Architectural Design & Theory - Rafooneh M. Sani 
· History  and Theory of Architecture-Kokan Grchev 

Due to the richness in the approach of each working group, it was decided at the second meeting to 
develop a template that will cover the common criteria covered by all of the working groups. 
Accordingly, each report should include a table evaluating all compulsory, elective courses  in the 
working group according to criteria listed below.  
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Digital Computing Committee: Nevter Zafer Cömert, Müger Rıza, Gaye Şenyaşa, Erdaş Kuruç, Şifa Arı, 
Cem Kara 

 

Working Group Name & Members 
 Refer

ence 
Code 

Cou
rse 
Cod
e 

Course 
Name  

C
r
e
d
i
t 

E
C
T
S
 
C
r
e
d
i
t 

Short Course 
Description 

Keywords for 
topics covered 

Notes/Recommendations 

CO
M

PU
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O
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 C
O
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TI
O

N
 

 

7172
5 

IT
EC

 1
85

 

IN
TR

O
DU

CT
IO

N
 T

O
 

DI
G

IT
AL

 M
ED

IA
 

3 5 The course also 
offers practical 
experiments, in 
order to 
understand the 
basic concepts of 
different 
application 
programs in 
architecture 

Microsoft 
AutoCAD 
Photoshop 
Illustrator 
Sketchup 

IT department need to 
consult with department 

 7172
2 

FA
RC

 1
04

 

G
RR

AP
HI

C 
D

ES
IG

N
 II

 

3 5 Technical 
drawing skills for 
graphic 
communication 
in architecture 
including two 
and three 
dimensional 
drawings in 
1/100 and 1/50 
scales. 

Ortographic 
drawings 
Plan 
Section 
Elevation 
Site Plan 
Traditional 
presentation  
Digital presentation 

ITEC 185 needed to 
support this course 
interms of AUTO CAD 
basics.  
This course neede to 
revised by the means of 
using presentation 
techniques 

 7173
6 

AR
CH

 2
81

 

CO
M

PU
TE

R 
AI

DE
D 

DE
SI

G
N

 

3 5  
The course is 
designed to 
teach and 
encourage 
ability of the 
student to 
generate 2d and 
3d modeling 
through the use 
of AutoCAD 
program. 

 
AutoCAD. 
CAD skills 
(advanced user 
level). 
Facilitate for 
rapid drawing 
production. 
Photoshop (basic) 

 
Basis of vectoral thought 
and understanding of 
virtual space information 
is given to students to 
introduce them into 
Virtual Realty world. 
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 7175
6 

AR
CH

 3
85

 

DI
G

IT
AL

 
CO

M
M

U
N
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AT

IO
N

 IN
 

AR
CH

IT
EC

TU
RE

 

3 5 The aim of this 
course is to 
produce 
architectural 
projects as 
complete as 
possible from 
concept to final 3D 
presentation 
models 

3DS MAX. 
Movie production 
software. 
Movie scenario 
and script design. 
Modeling, 
rendering and 
animation. 

Higher understanding of 
virtual space and 
rendering quality. 
Render quality can be 
developed to higher 
standard only with usage 
of appropriate hardware 
provided. 

   
 

     

O
LD

 C
O

M
PU

LS
O

RY
 C

O
U

RS
ES

 
TO

 B
E 

CA
N

CE
LL

ED
 

 

AR
CH

 2
82

 

CO
M

P
U

TE
R

 A
ID

ED
 D

ES
IG

N
 

II 

3 5  autocad  3D 
rendering and 
animation 

This course was joint with 
ARCH 281.  

 

717X
X 

AR
CH

 4
13

 

CO
M

P
U
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O
N

A
L 

A
R
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EC
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R
E 
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O

U
G

H
T ? ? ? ? ? 

 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

222



EL
EC

TI
VE

S 
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717X
X 

AR
CH

 3
82

 

CO
M

P
U

TE
R

 3
D

 
M

O
D

EL
LI

N
G

 A
N

D
 

R
EN

D
ER

IN
G

 

3 3 The aim of this 
course is to 
produce 
architectural 
projects as 
complete as 
possible from 
concept to final 
3D presentation 
models, which 
are 3-D building 
(BIM/Revit) 
models. 

Revit 
 
Building Information 
Modeling (BIM) 
 
3d modeling 
Render 
Animation 
Presentation 
 

Feedback from students: 
this course needs to be 
compulsory 

 

 

AR
CH

 3
84

 

R
H

IN
O

 F
O

R
 A

R
CH

IT
EC

TS
 

3 3 This course is 
a product 
designing and 
modelling 
course on 
Rhino 
programme, 
which is visual 
software on 
computer. The 
goal of this 
course is to 
make a three 
dimensional 
organic 
modelling by 
using nurbs on 
Rhino. 

Rhinoceros 
Organic modeling 
Photoshop 
Digital 
Presentation 

-------------------------------- 

 

 

AR
CH

 4
83

 

M
U

LT
ID

IS
CI

P
LI

N
A

Y
 C

O
LL

A
B

O
R

A
TI

O
N

 IN
 

D
ES

IG
N

 B
Y

 B
IM

 

3 3 The aim of this 
course is to 
produce 
architectural 
projects in a 
collaborative 
environment 
from concept to 
final 3D 
presentation 
models, which 
are 3D building 
(BIM) models. 
Given projects 
are to be 
discussed by 
students through 
architectural, 
structural, 
mechanical, 
and electrical 
aspects.  

Building Information 
Modeling (BIM) 
 
Revit 
 
Collaboration 
Team work 
Multidisciplinary 
 

Course is open to Civil, 
Mechanical, and Electrical 
Engineering Departments 
as University Elective. 
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Elective 
courses 
to be 
cancelle
d 

        

New 
Proposa
ls 

717X
X 

X8
X 

A
R

CH
IT

EC
TU

R
A

L 
D

IG
IT

A
L 

P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 

    DUE TO THE NAAB-SE 
TEAM REPORT 
COMMUNICATION SKILLS 
SHOULD BE IMPROVED 

  

NAAB-SE VTR Report on Visual Communication Skills  

 

Due to the NAAB-SE visiting last VTR Visual Communication skills are insufficient because of the lack of 
graphic presentation in the studios. For imporving this problem Digital Communication Comitee suggest 
to open a new elective courses that teaches the students how they do digital presentation.  
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Main topics 
 
 

                                  Sub-tobics 

Compulsory 
Courses 

Elective 
Courses 

New 
Proposals 

IT
EC

 1
85

 

FA
R

C
 1

04
 

 
  

 

AR
C

H
 2

81
 

  
AR

C
H

 3
85

 

AR
C

H
 3

82
 

A   AR
C

H
 3

83
 

AR
C

H
 3

84
 

AR
C

H
 4

83
  

X8X 

Architectural 
Convension 
 

          

 Basic vocabulary of 
arhcitectural elements 

x x x x x  x x  

Reading the architecutral 
spaces 

 x x x x  x x  

Arhcitectural presentation   x x x x  x x x 
Plan drawing with different 
scale 

 x x  x   x  

Section drawing with 
different scale 

 x x  x   x  

Elevaiton drawing with 
different scale 

 x x  x   x  

2D rendering    x x x   x x 
3D rendering+ 
animation 

    x x  x x  

2d-3d dwg of 
building systems 
(str. mech. elect.) 
(BIM) 

       x x  

Designing      x    x 
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The third important issue was the analysis of cases. Perhaps each group can include minimum three 
maximum five schools of architecture.  

 

 1st year 2nd yeare 3rd year 4th year Electives 
METU/TR Intorduction to 

information technologies 
and applications 

Digital Media in 
Arhcitecture I 
 
Digital Media in 
Architecture II 

  Generative 
Design in 
Architecture 
 
Computer 
Aided 
Draftinig and 
Design 
 
Digital Design 
Studio I&II 

ITU/TR Intorduction to computer 
information and 
technolgies 

   Computerized 
Application in 
Architecture 

Bilkent/TR Designing wih digital 
Media 

   Computerize 
Presentation 
techniques 
 
Parametric 
Design Studio 
 
Advance 
Visualisation 
Studio 

Delft/NL Representation, 
Visualization and Form 1 
Space and Form 
 

Representation, 
Visualization and 
Form 2 Structure 
and Detail 
 

Representation, 
Visualization 
and Form 3  
 
Performative 
Design 
Computation 
 
 

  

Carneggie 
Mellon/USA 

Media I  
 
Media II 

Generative 
Modelling 
 
Fundamentals of 
Computational 
Design 
 

  Advanced 
synthesis 
roboti studio 
 
Advance 
Synthesis 
option studio 
 
Design 
Fabrication 
Lab  
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02.12.2016 
 
 
Dear Assoc. Prof. Dr. Ege Uluca Tümer, 
Vice Chair, 
 
Economy and Managerial/Professional Issues in Architecture Group, Assist. Prof. Dr. 
Ercan Hoşkara, Assist. Prof. Dr. Harun Sevinç and Part Time Instructor Onur Olguner 
had the meeting on 01.12.2016. The working group discussed the must courses and 
elective courses of the area. The decisions of the meeting is as follows: 

· The structure of must courses do not need to have changes.  
· Due to the extra loads of the group lecturers, no new elective courses are 

offered for next semester (2016 – 2017 Spring) 
 
The finalized table is given below. 
 
Best Regards 
Assist. Prof. Dr. Ercan Hoşkara, Assist. Prof. Dr. Harun Sevinç and Part Time 
Instructor Onur Olguner 
 
Working Group and 
Instructors 

Undergraduate Courses 
MUST COURSES 

Economy and 
Managerial/Professional 
Issues in Architecture 
Assist. Prof. Dr. Ercan 
Hoşkara (C), Assist. Prof. 
Dr. Harun Sevinç and Part 
Time Instructor Onur 
Olguner 

ARCH 416- Professional Issues in Architecture 
ARCH 449- Economic and Managerial Issues in 
Architecture 
ARCH 342- Working Drawing  
ELECTIVE COURSES 
ARCH 373-Life Safety in Buildings 
OLD MUST COURSES 
 
OLD ELECTIVE COURSES 
ARCH 334 Building economics 
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Curriculum Development Committee 

History (and Theory) of architecture  
 

REPORT 
 

Prof. Dr. Kokan Grchev (C), Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Assoc.Prof. Dr. Netice Yıldız 
 

 
History of Architecture related courses in the well-known universities in USA and  
Turkey (table 1) 

As shown in the tables below, there is variety of courses and their distribution in different 
Universities. Basically, this depends on the general structure of the programs, but also 
depends on the existence of Departments of Arts/History of Arts and Architecture/Art and 
Architecture History and theory. Comparison with EMU Department of Architecture, will show 
some necessities for further change and development, both with opening the possibilities of 
further development of existing and given courses with their course outlines. 

Table 1: Analysis of History of Architecture related courses in the well-known 
universities in USA and  Turkey 

SCHOOL  COURSES  CONTENT/TOPICS 

Massachusetts 
Institute of 
Technology, USA 
 

MIT Course Number 
4.605 
Introduction to 
the History and 
Theory of 
Architecture 
 

This course is a global-oriented survey of the history of 
architecture, from the prehistoric to the sixteenth century. It 
treats buildings and environments, including cities, in the 
context of the cultural and civilizational history. It offers an 
introduction to design principles and analysis. Being global, it 
aims to give the student perspective on the larger pushes and 
pulls that influence architecture and its meanings, whether 
these be economic, political, religious or climatic. 
 

 21H.405J  
 The Ancient City 
 

 

 4.614  
Religious 
Architecture and 
Islamic Cultures 
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 4.205  
Analysis of 
Contemporary 
Architecture 
 

 

 4.605 
 Introduction to the 
History and Theory 
of Architecture 
 

 

Harvard 
University, USA,  
Department of 
Art+Architecture: 
 

HAA 11 
 Landmarks of 
World Architecture 
 

Examines major works of world architecture and the unique 
aesthetic, cultural, and historical issues that frame them. Faculty 
members will each lecture on an outstanding example in their 
area of expertise, drawing from various periods and such diverse 
cultures as modern and contemporary Europe and America, 
early modern Japan, Mughal India, Renaissance and medieval 
Europe, and ancient Rome. Sections will develop thematically 
and focus on significant issues in the analysis and interpretation 
of architecture. 

 HAA 91R 
Directed Study in 
History of Art and 
Architecture 
 

 

 HAA122N 

Architecture of 
Empire: The 
Ottomans, Safavids 
and Mughals in a 
Comparative 
Perspective 

Between the 16th and 18th centuries, three empires - the 
Mediterranean-based Ottomans, Safavids in Iran, and Mughals 
in India - developed interconnected yet distinctive architectural 
cultures with individualized ornamental idioms by fusing their 
common Timurid heritage with cosmopolitan regional traditions. 
Explores connections between empire building and architecture, 
with respect to aesthetics, religion, imperial ideology, and 
theories of dynastic legitimacy. 
 

 HAA122X 

Architecture in 
Early Modern 
Mediterranean 

Architecture of the Mediterranean basin ca. 1350-1600 
emphasizing transcultural and cosmopolitan trends. The focus is 
on Islamic architecture but within a comparative perspective 
including references to the Latin West, particularly Italy and 
Spain. Topics to be considered include cross-cultural encounters, 
uses of the shared Roman-Byzantine heritage, spolia, materiality 
and marble, the dome, science and technology, treatises and 
travel literature, architectural practice, plans and models, the 
architect, patronage, multimedia ornament, ports and islands, 
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fortifications, architecture of trade, religious and palatial 
architecture, villas and gardens. 

 HAA223M 
Transregional 
Connections: 
Architecture and 
the Construction of 
Early Modern 
Islamic Empires 
 

Between the 16th and 18th centuries, three empires - the 
Mediterranean-based Ottomans, Safavids in Iran, and Mughals 
in India - developed interconnected yet distinctive architectural 
and visual cultures with individualized ornamental idioms by 
fusing their common Timurid heritage with cosmopolitan 
regional traditions.  Explores connections between empire 
building and architecture, with respect to aesthetics, religion, 
imperial ideology, identity, and theories of dynastic legitimacy. 
 

 HAA 277K 
The Contemporary 
 

Graduate seminar exploring the intersection of the field of art 
history with the globalized art world. What is "contemporary 
art" - in theory, in practice, and in history? 
 

 HAA 295G 
Engaging the Global 
in Art History 
 

This course engages larger issues around addressing the global in 
art historical research, exhibitions, and teaching. In addition to 
exploring the complex issues and histories of related 
engagements we also will explore how these issues impact 
scholarship and pedagogy today. 
 

Princeton 
University, USA 
 

Course 
Number: 000380 
History and 
Theories of 
Architecture: 20th 
Century 
 

An overview of the major themes running through modern 
architecture in the twentieth century. The seminar is based on a 
close reading of selected buildings and texts both by prominent 
and less prominent figures of the modern movement and its 
aftermath. Special emphasis is given to the historiography and 
the history of reception of modern architecture, as well as the 
cultural, aesthetic and scientific theories that have informed 
modern architectural debates, including organicism, vitalism, 
functionalism, structuralism, historicism and their opposites 

 Course 
Number: 013289 
The "Work" of 
Architecture: 
History, Theory, 
Criticism, and 
Design 
 

The seminar will study selected architectural projects and 
buildings in the context of their critical and historical reception, 
and their active influence on theory and design from the 
Renaissance to the present. The case study approach will allow 
for understanding the work in relation to the theoretical (and 
sometimes philosophical) intentions of the architect/artist, its 
reception, its fortunes in criticism and history, and its 
implications for contemporary interpretation and design. 

 Course 
Number: 000660 
Studies in 
Renaissance and 
Baroque 
Architecture 

Advanced research in the history of architecture from 1400 to 
1750. Topics vary, with the focus each year placed on important 
European centers and architects and on issues related to 
architectural theory and practice. 

 Course 
Number: 000387 

Explores recent changes in architectural history, theory, 
criticism, and practice by examining the effects of contemporary 
critical theory on architectural discourse. Particular attention is 
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Topics in 
Contemporary 
Architectural 
Theory 

given to the ways in which architectural theory has influenced 
the critical theory of other disciplines and vice versa. 
 

Middle East 
Technical 
University, 
Ankara, Turkey 
 

ARCH 422 
Classical Antiquity 
in Asia Minor (3-0)3 

 

Architectural developments in Anatolia during classical antiquity 
will be covered with a contextual approach. Indigenous traditions 
in construction and building types will be considered to stress the 
Anatolian contribution and the resulting synthesis in the material 
evidence of Greek and Roman civilizations, including western 
and central Anatolia, the southern coastlands and the kingdom of 
Commagene. Early cities, sanctuaries, the evolution of Ionic 
architecture, public buildings, integration of sculptural programs 
with architecture, local architectural programs of urban expansion 
and renewal, the Asiatic variety of Roman architecture are among 
topics to be studied with an assessment of reciprocal influences 
between Rome and the provinces. 

 
ARCH 423 
Domestic 
Architecture in 
Classical Antiquity 
(3-0)3 

The course covers the development of domestic architecture in 
classical antiquity. Architecture, private life and social practices 
as well as themes like status, gender, privacy and space are 
taken into consideration to present and illustrate the conception, 
architectural organisation and use of houses in relation to 
domestic rituals and social practice 

 
ARCH 426 House 
and Daily Life in 
History (3-0)3 

 

The course aims to illustrate and provide an outline of pre-20th 
century domestic architecture in both a chronological and 
thematic order. It covers the changes, continuities and 
transformations in the definition, meaning, use and architecture of 
dwelling and domestic space. 

 
ARCH 427 Studies 
in Greek 
Architecture (3-0)3 

 

The course deals with various approaches and viewpoints in the 
study of Greek architecture through selected readings. Class 
discussions are based on specific topics and themes such as the 
evolution of the Greek temple. Active oral participation in the 
course is mandatory. 

 
ARCH 428 
Twentieth Century 
Architecture in 
Turkey (3-0)3 

 

The course surveys and evaluates major developments in 
architecture during the twentieth century in Turkey. The objective 
is to examine the stylistic, technological, typological, urban and 
professional transformations in contemporary architectural 
production with reference to the frames of nationalism, 
internationalism, modernization and globalization. 

 
ARCH 430 
Contemporary 
Architecture (3-0)3 

The course addresses the current developments and debates in 
contemporary architecture through thematic lectures. It highlights 
the diversity and covers a multitude of critical discourses, 
experimental practices and case studies that challenged 
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 architecture after WW2. Themes selected aim to provide an 
insight into the key concepts, actors, institutions, products and 
projections that formed the architectural agenda particularly in the 
last three decades. 

 
ARCH 436 Studies 
in Roman 
Architecture (3-0)3 

A critical survey of the major developments in the history of 
Roman architecture in Rome and the provinces. Adaptation and 
evolution with regard to the Roman architectural revolution. 

 
ARCH 440 
Masterworks of 
Medieval 
Architecture in 
East and West (3-
0)3 

 

This course investigates masterworks of Islamic and Christian 
architecture in medieval age. A group of buildings selected as the 
foremost representative of their age and architectural type, are 
analyzed in terms of structural, formal and stylistic aspects. Each 
week, a masterwork is studied through related scholarly texts and 
instructor’s analysis by the use of power point presentation. The 
course is designed for the third and fourth year architecture 
students. Students from other departments might be accepted to 
the course on condition that they formerly attended 
art/architectural history survey courses and/or guided art history 
tours. 

 
ARCH 448 Issues 
and Problems in 
‘Modernism’ (3-0)3 

 

In this course western architectural production of the twentieth 
century and its material and intellectual contexts will be explored. 
We will start by delving into the concepts of ‘aesthetic 
modernism’ and ‘social modernity.’ After setting the scene by an 
analysis of the social, economic, and intellectual background of 
what came to be known as modern architecture, each week we 
will focus on specific productions and problems with the aim to 
acquaint us with different ‘modernisms’ as well as with the cases 
that deviate from the ‘Modernist’ norms. 

 
Table 2: Analysis  of  Architecture History and Theories Courses at EMU Department of Architecture 
COURSES WITH PREVIOUS CODES THAT ARE NOT IN USE 

Reference No Code of the Course credit Name of the Course 
71231 Arch 221 (2-2)2 History of Architecture I 
71242 Arch 222 2-2)2 History of Architecture II Islamic 

Architecture 
71252 Arch 321 2-2)2 History of Western Architecture II 
71263 Arch 322 2-2)2 History of Western Architecture III 
71433 Arch 223 3-0)3 History and Theories of Arhcitecture 
71442 Arch 224  History And Theories of Architecture 

 
EXISTING AND GIVEN COURSES WITH CODES IN USE 

Reference No Code of the Course credit Name of the Course 
71733 Arch 225  History and Theories of Architecture I 

 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

232



71742 Arch 226  History and Theories of Architecture II 
71452 Arch 312 3-0)3 Architecture and Design Theories 

Table 2.1. : Elective Courses: History and Theories of Architecture 
EXISTING AND GIVEN COURSES 

Reference No Code of the 
Course 

credit Name of the Course 

 Arch 325  History of Art 
 Arch 328 3-0)3 History and theories of 

Eastern Architecture & Art 
Note:  
In the lists of courses, 
this course appears as 
“Cyprus History and 
Culture”. Instead, 
“Historical Survey of 
the  
Architecture and Art of 
Cyprus” should replace 
the name of the course 
so to appear in the lists 

Arch 329 (3-1)3 Historical Survey of the  
Architecture and Art of 
Cyprus  
 
Cyprus History and Culture 

 Arch 529  History of Medieval 
Architecture and ART 

 
ELECTIVE COURSES THAT ARE NOT  GIVEN 

Reference No Code of the 
Course 

credit Name of the Course 

 Arch 370  History of Furniture  
Note: there are 2 
courses under code arch 
425 in the list: 
1. Historical 
environment  
2. Architecture, Design 
and Place  

Arch 425  Historical environment  
 
Architecture, Design and 
Place  
 

Note: there are 3 
courses under code arch 
421 in the list: 

· Comparative 
architecture 

· Theory (Major) 
· Comparative 

architecture 1 

Arch 421 (3-0)3 Comparative Architectures: 
(Recent Architectural 
Thoughts And Their 
Reflections On Design) 

 Arch 426 (3-0)) Architecture Today 
 ARCH 448 -  

 
(3-3) Study and Restoration of 

Cultural Heritage 
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Note: we could not 
recognize the code of 
this course  in any list 

Arch ***  Orientalism in Art and 
Architecture 

 Arch 517  Impacts of cultural factors 
on traditional houses 

 Arch 525  Eastern impact on Western 
Art and Architecture 

Note: there are 2 
courses under code  
arch 527  
1. Precedents of Turkish 
Architecture 
2. History of the 
European Architecture 

Arch 527  Precedents of Turkish 
Architecture 
 
History of the European 
Architecture 

 Arch 621  Advanced History of 
Architecture 

 

Table 3: List of  Architecture Theories and History Courses at EMU Department of Architecture 
 

Working Group  ARCHITECTURE HISTORY AND THEORY 
 Ref. 

Code 
Course 
Code 

Course Name  Credit ECTS 
Credit 

Short Course 
Description 
NOTE:  
(given as 
appendix) 

Keywords for 
topics 
covered 

Notes 

Compulsory 
courses in 
operation 
 

 Arch 
225 

History and 
Theories of 
Architecture I 

 3    

  Arch 
226 

History and 
Theories of 
Architecture II 

 3    

  Arch 
312 

Architecture 
and Design 
Theories 

3-0)3 3    

Old 
compulsory 
courses to be 
cancelled 

71231 Arch 
221 

History of 
Architecture I 

(2-
2)2 

3    

 71242 Arch 
222 

History of 
Architecture II 
Islamic 
Architecture 

2-2)2 3    

 71252 Arch 
321 

History of 
Western 
Architecture II 

2-2)2 3    

 71263 Arch 
322 

History of 
Western 
Architecture III 

2-2)2 3    

 71433 Arch 
223 

History and 
Theories of 
Arhcitecture 

3-0)3 3    
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 71442 Arch 
224 

History And 
Theories of 
Architecture 

 3    

Electives 
courses in 
operation 

 Arch 
325 

History of Art 3 3    

  Arch 
328 

History and 
theories of 
Eastern 
Architecture & 
Art 

3-0)3 3    

  Arch 
329 

 “Cyprus 
History and 
Culture”  * 
 

(3-
1)3 

3    

  Arch 
529 

History of 
Medieval 
Architecture 
and ART 

 3    

  Arch 
370 

History of 
Furniture  

 3    

In-active 
elective 
courses (can 
be opened 
later) 

 
 

       

        

Elective 
courses to be 
cancelled 

        

New 
Proposals 

        

 
* Explanation is given in the recommendations part 

 
 

Curriculum Development Committee 

History (and Theory) of Architecture Recommendations: 
 
PROPOSAL FOR REARRANGEMENT OF THE COURSES ACCORDING THE AREAS  
Note: This is draft proposal. Accordingly, any changes or additions can be done. 

History and Theory 
of Architecture 

 

 Courses that match History and Theory of Architecture area and can 
be added: 

· Arch 354- Culture of Cities (2015-16/2) 
· Arch 324 Development lines of modern Turkish architecture 

(2000-01/1) 
· Arch370  History of furniture  (1995-96/1) 
· Arch 422 Arch.Decoration tec. In trad. Turk Islamic Arch (2005-

06/1) 
· Arch 426 Architecture today  (2013-14/1) 
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· In the area definitions,  Architectural Design & Theory can remain because of the theory 

oriented Design courses. But it is neccessary in the area of History of Architecture, to remain 
as History  and Theory of Architecture. It is not only because of the names of the courses, 
but because of the possibility some other courses to come to this area; 

· In general, varieties of elective courses in this area should be proposed so to stay inline with 
ongoing trends and mainstreams world wide. At this point, this can be accepted as 
conclusion to be worked on, after more detailed consultations within the responsible group 
members of this commitee. Accordingly, new elective courses can be proposed. 

· There is a need to improve the students invlolvment in History and Theory of Architecture 
courses in practical sense of meaning. Since the programs in other known universities are 
giving graphical excersizes (drawing and graphical presentation part of the course) it is 
needed in the future to increase and define this as must part of both Arch225 and Arch226 
courses, having this opportunity defined for other simmilar courses as well. This can be done 
with adjustments or changes in the existing course outlines based on common agreement 
between instructors responsible for these courses. This will be an opportunity to hoirizontaly 
and vertically coordinate these courses with other relevant courses from the general 
program. 

· Given course descriptions in this report are taken from the web site. Revision or shortening 
needs more expertise and time, so for this report, discussions and consultation were done 
inbetween avalaiable instructors. At this stage, we analyzed two courses that have simmilar 
structure, (Arch 226 History and Theories of Architecture II and Arch 312 Architecture and 
Design Theories). Since in the first half of the semmester, the topics given in Arch 312 are 
matching with the second half of the topics given in arch 226, there is a possibility of positive 
rearangement  (that can be discussed with the instructors of the courses). 

· Inar 328 (History of furniture) course, was previously given until 2010.  Since the instructor is 
from the Department of Architecture, there is a possibility this course to be an elective, 
modified for Architecture students. (It could be offered as Arch 370 History of Interior 
Architecture).    

· By our oppinion,  the course “Orientalism in Art and Architecture” was previously offered as 
a course to the faculty, but so far it was not possible to trace its code. This course can be 
offered and re-submited if needed, so to get new confirmation of it.  

· Arch 424 leading trends in contemporary architecture (2008-
09/2) 

Architectural and 
Urban Conservation 

 Courses that match and can be added: 

· Arch 428-Mediterranean Vernacular Architecture (2015-16/1) 
· Arch 315- Vernacular Architecture of Cyprus (2009-10/2) 
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· In the lists of courses, the course that appears as ARCH329 “Cyprus History and Culture” 
should be replaced with the title of the course: “Historical Survey of the Architecture and Art 
of Cyprus” so to appear in the lists 
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APENDIX: Course Descriptions 

 
Arch 225 - History and Theories of Architecture - I  (3-0)3 
First in the series of survey courses on history of world architecture and art, covering the period from 
pre-historic times to the end of the medieval era, specially designed for Architecture students. Focus, 
on the theoretical perspective as well as the historical. First part of the course deals with the 
evolution of architecture and art from prehistory until the end of the pagan world; the second, with 
architecture developed in the West and the East with the rise of religions-Christianity and Islam- until 
the end of medieval times. Due to comparative nature of the course, a rather broad geographical 
scope is considered to include topics and examples from Europe, Asia and Africa. Architecture of 
Egypt, Greece, Rome, Early Christianity, Early Islamic, Byzantine, Romanesque, Gothic, Safevid, 
Seljuk, Mongol, and Early Ottoman architecture are taken up in a chronological line. All major themes 
and genres of architecture and art to be covered: religious and secular architecture, decorative arts, 
and traditional arts like calligraphy in their relationships to Architecture and design. 
 
Arch 226 - History and Theories of Architecture - II  (3-0)3 
Second one of the survey courses on the history and theories of architecture, designed in three 
phases. The first dealing with the evolution of architecture and art in Europe and Asia from rise of 
Renaissance just after the fall of Constantinople and until the 17th century, the second covering the 
developments in architecture during the 18th and 19th centuries in Europe and in the eastern world, 
and the third starting with the 19th century Industrial Revolution, covering contemporary 
architecture until the end of 20th century and the art of Europe and America. A rather broad 
geographical scope with topics including examples from European, Asian, African, American and 
Australian continents. A chronological line beginning from the end of the medieval times to 
architecture of Renaissance, Baroque, Islamic architecture e.g. Classic Ottoman Art, Westernization 
of the Islamic Art and classicism, Art Nouveau, Modernism, Post-modernism and recent trends in 
architecture. All major themes and genres of architecture and art to be covered: religious and secular 
architecture, decorative arts, and traditional arts like calligraphy in their relationships to 
Architecture. 
 
Arch 312 –  Architecture and Design Theories  
A third survey course in history dealing with various aspects of the history of architecture not 
covered in the two previous courses because of the chronological approach. Depending on the 
choice of individual tutors, topics are covered by typological approaches, an alytical studies, as 
symbolism in architecture, etc. Emphasis on theoretical aspects of architecture: ideologies, 
philosophy of art and architecture, contemporary theories, concepts and practices of periods after 
modernism. 
 
Course Descriptions of Elective Courses 
 
Arch 325 History of Art 
Hıstory of Art course offered as University elective, will be complementary addition to existing 
general courses in this domain. Aiming to present part of the general education package, History of 
Art will be presented in a way to achieve multilevel understanding of different artistic achievements 
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and values, especially needed in multicultural surroundings where different cultures and mentalities 
are met. Students will be introduced with a general definitions of Art, beginning with explanations 
about the nature of art and artistic expression, nature of art work, need for art, art as a tool for 
communication and understanding from its beginnings till today. Following the changing of the 
societies in a way to decode the cultural and artistic transmissions of ideas various artistic styles and 
tendencies will be presented. All of it, will enrich students’ knowledge, especially important for 
understanding today’s transformations of art, influenced by the processes of cultural globalization, 
communication technologies, rapid changings of the societies structure and diversification of values 
and needs that produces art in continuation. 
 
Arch 328 History and Theories of Eastern Architecture & Art 
A chronological study for the evolution of Eastern architecture and art in view of theories that 
created it. (New Proposal:  A chronological study for the evolution of Asian architecture and art in 
view of theories that created it. 
(I would like to change the name to Asian Architecture) Can we suggest that?) 
 
Arch 329 - Historical Survey of the Architecture and Art of Cyprus   
This is a survey of the architecture and art of Cyprus, an island which inherited a rather rich variety of 
material cultural from different civilizations. 
Arch 421  Comparative Architectures: (Recent Architectural  Thoughts  And Their Reflections On  
Design) 
To show the critical relationship in between “Architectural Thought, Design, and Practice.” 
To give an idea about “Architectural Theory, Design, and Practice Relationship in the 20th Century & 
the 21st Century.”  
To make comparative studies on “Today’s Pioneering Architectural Thoughts, Design, and Practices, 
and the Local Architectural Discourses.” 
To figure out “Today’s and Future Problems, Potentials, and Possibilities in Architecture, and to be 
able to make some proposals” on that through “Writing A Manifesto.”  
 
Arch 426 – Architecture Today 
The course provides a study of the effects of our increasing dominant dependency upon science, 
engineering and technology in architecture and urbanism.  Today we confront the dilemma where 
we have become dependent upon technology but must live with the fact that this technology might 
destroy us.  We will discuss the work of architects and critics who believe we can bypass the dilemma 
by successfully incorporating advanced technology without compromising the human context. 
 
ARCH 448 - Study and Restoration of Cultural Heritage 
The aim of this course is to provide answers to the basic questions of heritage conservation: what do 
we understand by “heritage” in the current practice, what are the basic theories, what methods can 
be used for historical analysis or practical intervention? The course is richly illustrated by practical case 
studies taken from the professional experience of the teaching staff. Besides the course gives students 
the opportunity to investigate and evaluate several local historic buildings which were given a new 
function.  Focus is on the preservation of historic fabric while analyzing the appropriateness of 
interventions that are required for their contemporary uses.  It includes individual criticism, group 
discussions, lectures and seminars by visiting specialists, and public review of projects.  
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The report of ‘Architectural and Urban Conservation' Group 

The ‘Architectural and Urban Conservation' courses in different schools of Architecture 
in well-known universities of Turkey and in EMU, Department of Architecture.  

Schools of Architecture in well-known universities of Turkey 

As it can be seen in the Table 1 below, there are 2 or  more compulsory courses and 
6 to 11 elective courses in most of the selected schools of architecture. The 
compulsory courses are mainly on ‘theories of conservation’ and ‘conservation project’. 
On the other hand, the elective courses have varieties on the issues related with 
conservation like material conservation, legal aspects, urban conservation project, 
historic resources to be used for cultural heritage research, tourism, world heritage 
sites, historic/ traditional building techniques etc.  

EMU, Department of Architecture, Conservation Courses 

After the evaluation of the courses in other universities, the existing courses in EMU, 
Department of Architecture has been reviewed by ‘Architectural and Urban 
Conservation' working group. It has been clearly seen that 1 compulsory course on 
theoretical issues of conservation, and 3 elective courses (2 of them with very general 
titles and not offered after its approval, and 1 has been offered only for twice, 2 
semesters before) are very limited in numbers and varieties of topics. Especially the 
topics of ‘Practice in Architectural Conservation’, ‘Practice in Urban Conservation’ and 
‘Legislation in Conservation’ could not be covered properly under the existing courses. 

Working Group Name & Members 

 Ref. 
Code 

Course 
Code 

Course Name  Credit ECTS 
Credit 

Short Course 
Description 

Keywords for 
topics covered 

Notes 

Compulsory 
courses in 
operation 

 

71752 ARCH311 Principles of 
Conservation and 
Restoration  

3 3 A course aiming to 
provide the students 
of architecture with 
basic knowledge 
and understanding 
of architectural and 
cultural heritage. 
The topics include 
cultural heritage, 
measured drawing 
techniques; 
concepts of 
conservation, 
preservation, 
revitalization, 
restoration; 
restoration 
techniques.  

cultural 
heritage, 
conservation, 
preservation, 
restoration, 
revitalization  

 

Concl.
1 a/b 

Old 
compulsory 
courses to be 
cancelled 
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Electives 
courses in 
operation 

71773 Arch 316 Adaptive reuse of 
Buildings 

3 3 The aim of this 
course is to enable 
students to 
understand the 
benefits of the 
adaptively reused 
buildings (old, 
historic, industrial) in 
different context. 
Based on this aim, 
the course content 
will include 
discussions on the 
definitions of 
adaptive reuse and 
its benefits, values 
and importance of 
buildings and 
principles related 
with adaptive reuse 
taken in international 
meetings. Criteria for 
having successful 
adaptive reuse; new 
annexes/ additions 
and spatial 
interventions in 
different cases from 
different context will 
be discussed 

Heritage 
Values, 

Types of 
adaptive 
reuse, 

Benefits, 
Process of 
adaptive reuse 

 

In-active 
elective 
courses (can 
be opened 
later) 

 

 

Arch 448 Study and 
Restoration of the 
Cultural Heritage 

3 3   Concl.
2 

71763 Arch 453 Architectural and 
Urban 
Conservation 

3 3    

Elective 
courses to be 
cancelled 

        

New 
Proposals 

        

   

This table can be followed by a matrix on the key topics covered in each course 
(active/inactive compulsory and elective courses).  

 

 Compulsory 
Course 

Elective Courses 

 ARCH311 
Principles of 
Conservatio

n and 
Restoration 

ARCH 448 
Study and 

Restoration 
of the 

Cultural 
Heritage 

ARCH 453 
Architectural 
and Urban 

Conservatio
n Practices 

ARCH 316 

Adaptive 
Reuse of 
Buildings 

New Course 
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Architectural 
Conservation 
Theory 

 

 History of Architectural 
Conservation Architectural 
Conservation Theories 

X     

International Charters and 
Agreements on Architectural 
Conservation 

X   X  

Cultural Heritage Values X   X  

Historic Building Materials, 
Decays and  Conservation 

X     

Historic Structural Systems, 
Decays and Conservation 

X   X  

Intervention Types and 
Methodologies 

X   X  

Adaptive Reuse X   X  

Urban 
Conservation 
Theory 

 

 History of Urban Conservation 
Theories 

X     

International Charters and 
Agreements on Urban 
Conservation 

X     

Historic Sites Values X     

Historic Sites Problems X     

İntervention and Implementation 
Types and Methodologies 

X     

New and Infill Buildings in 
Historic Sites 

X     

Practice in 
Architectural 
Conservation 

 

 Documentation of Historic 
Buildings 

   X X 

Bibliographical Research on 
Historic Buildings 

   X X 

Analysis of Historic Building 
Materials 

    X 

Analysis of Historic Building 
Materials Decays 

   X X 

Analysis of Historic Structural 
Systems 

    X 
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Table 1. Analysis of conservation related courses in the well-know universities of 
Turkey 

SCHOOL  COURSES  CONTENT/TOPICS 

Orta Doğu 
Teknik 
Üniversitesi ARCH393 PRINCIPLES 

OF CULTURAL 
HERITAGE 
CONSERVATION (3,0) 

 

The course aims to provide the students of architecture with the 
basic knowledge and understanding of the cultural heritage and its 
conservation  
 

İstanbul 
Teknik 
Üniversitesi 

MIM 322 TARİHİ ÇEVRE 
KORUMA VE 
RESTORASYON (2,0) 

 

 

 

 

Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli. Çağdaş koruma kuramının 
19. yüzyıldan günümüze dek gelişimi. Restorasyon öncesinde 
yapılan araştırmalar, koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin 
tanımı. Restorasyon teknikleri (sağlamlaştırma, bütünleme, 
yenileme vb.), gerçekleştirilmiş restorasyonlardan örnekler. 
Korunacak alanların seçimi, çözümleme yöntemleri, sokak, 
mahalle ve kent ölçeğinde koruma örnekleri. Türkiye de 
korumanın yasal ve örgütsel yönleri. Koruma eğitimi. 

Analysis of Historic Structural 
Systems Decays 

   X X 

Restitution Research and 
Drawings 

   X X 

Restoration and Reuse Project    X X 

Restoration Report     X 

Practice in 
Urban 
Conservation 

 

 Documentation of the Site      

Analysis of physical, economic 
and social features of the site 

     

SWOT Analysis      

Evaluation of SWOT Analysis      

Strategic approaches for the 
conservation of the site 

     

Design Proposal      

Legislation in 
Conservation 

 

 History of Legislation in 
Conservation 

     

Legislation in Conservation in 
the World 

     

Governmental Bodies and 
NGO’sRoles in Legislation 

     

 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

244



MIM 421 RÖLÖVE VE 
RESTORASYON 
STÜDYOSU (2,2) 

 

 

Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme 
tekniklerinini tanıtımı. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve 
restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve 
belgeleme çalışmalarının yapılması. Çizim tekniklerinini 
açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, 
farklı dönem izlerinin belirtilmesi. Uygun müdahale tür ve 
yöntemlerinin incelenmesi. Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin 
geliştirilmesi. 

İstanbul 
Kültür 
Üniversitesi 

MIM5031 TARİHİ ÇEVRE 
KORUMA VE 
RESTORASYON BİLGİSİ 
(2,0) 

 

MIM6031 RÖLÖVE 
RESTORASYON VE 
YENİDEN KULLANIM 
(2,2) 

Ders, tek yapı koruma ve tarihi çevre koruma konularında temel 
bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır. 
 

 

Bu ders kapsamında, tarihi yapıların analiz, restitüsyon ve 
restorasyonuna yönelik olarak alanda uygulamalı olarak rölöve 
çalışmaları, tarihi bir yapının yapım teknolojisi ve malzemelerinin 
alanda tespit ve belgelenmesi, restitüsyon ve restorasyon 
projelendirme tekniklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. 
 

 

Yıldız Teknik 
Üniversitesi 

0713302 YAPI 
ÇÖZÜMLEMESİ (2,0)  

 

 

 

 

 

0714301 KORUMA 
RESTORASYON (2,2) 

Rölöve tarihi, rölöve türleri, belgesel-mimari fotoğraf 
çekimi, geçmişten günümüze yapıların işlevleri, elemanları, 
yapım teknikleri ve malzeme kullanımları, geleneksel ve 
gelişmiş teknolojiler yoluyla rölöve alma yöntemleri 
anlatılmaktadır. Yapının mevcut durumunun rölöve ifade 
teknikleri ile çizilerek belgelenmesi ve yapım sistemi, 
malzeme, katmanlaşma, bozulmaların yapı üzerinde 
okunarak analitik rölövelerinin hazırlanması, alan ve atölye 
ortamında uygulamalı yaptırılmaktadır. 
 
Kültürel mirası -özellikle mimari mirası- koruma, anlama ve 
gelecek kuşaklara aktarma konusunda ulusal ve uluslararası 
düzeyde ilgili kavramlar, kararlar, tüzükler ve yasaların 
tanımlanması. Mimari miras öğelerinin bozulma nedenlerinin, 
koruma ve restorasyon yöntem ve tekniklerinin, geleneksel 
dokuda yeni yapılaşma ilkelerinin öğretilmesi 
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Table 2 showing the distribution of elective courses by ‘Architectural and Urban 
Conservation' group in the same universities that presented in table above.  

 

Name of the 
University Elective Courses 

Orta Doğu 
Teknik 
Üniversitesi 

ARCH395 THEORY OF CONSERVATION 

ARCH397 SEMINAR ON CONSERVATION I 

ARCH398 SEMINAR ON CONSERVATION II  

ARCH405 DESIGN IN RESTORATION 

ARCH409 PERSPECTIVES IN THE CONSERVATION AND VALORIZATION OF 
CULTURAL HERITAGE 

ARCH493 ARCHITECTRURAL CONSERVATION AND REST. 

ARCH495 LEGAL &ADM. ASPECTS OF CONSERVATION 

ARCH497 SELECTED TOPICS IN CONSERVATION  

ARCH498 WORKSHOP IN CONSERVATION   
(9) 

İstanbul 
Teknik 
Üniversitesi 

MIM 358 YAPIYI KORUYUCU MALZEMELER 
MIM 430E CONSERVATION OF A WORLD HERITAGE SITE- ISTANBUL 
MIM 433E INFILL PROBLEMS IN URBAN HISTORIC SITES 
MIM 434 ISTANBUL'DA KORUMA SORUNLARI 
MIM 436 KORUMA BILIMINE GIRIŞ 
MIM 438 ALETLI RÖLÖVE 
MIM 444 ESKI YAPILARIN SIHHILEŞTIRILMESI 
MIM 446 TARIHSEL YERLEŞIMLER VE MEKAN KÜLTÜRLERI 
MIM 462 TARIHI KENTSEL DOKU İÇERISINDE ÇAĞDAŞ TASARIM 
MIM 427E RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY 
MIM 435E MODERN CONCEPTS OF ARCHITECTURAL CONSERVATION 
(11) 

İstanbul 
Kültür 
Üniversitesi 

MIM0630 TARİHİ ÇEVRE KORUMA PROJESİ (one of the 3 project courses to be 
chosen in 6th semester) 
MIM0308 OSMANLI GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ 

MIM0309 İSTANBUL'UN KORUMA SORUNLARI 

MIM0310 TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA TARİHİ ÇEVRE KORUMA 

MIM0311 TARİHİ ÇEVREDE YENİ TASARIM 

MIM0314 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MİMARİ MİRAS 

MIM0315 İSTANBUL’DA SARAY MİMARİSİ VE KORUMA SORUNLARI 

(7) 

Yıldız Teknik 
Üniversitesi 

MİM4181KÜLTÜREL MIRASI KORUMA ALANINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

MİM3321 KENT ARKEOLOJISI 

MİM4302 KORUMA VE TURIZM 

MİM4342 İSTANBUL'DA 19.YY. YAPILARI / MIMARLARI 

MİM4291 HASARLI YAPILARDA İYILEŞTİRME 

MİM4331TARIHSEL MEKANLARA BELGELERLE YOLCULUK 

 

(6) 

 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

246



Mimar Sinan 
Üniversitesi 

MİM 461 KORUMA VE TURİZM 

MİM 462 OSMANLI KÜLLİYELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZ 
ORTAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

MİM 477 MİMARİ MİRASIN YENİDEN KULLANIMI 

MİM 578 ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI VE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

MIM 563 GELENEKSEL VE YÖREYE ÖZGÜ MİMARLIK VE KORUNMASI 

MİM 579 TARİHİ KARGİR BİNALARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE KORUMA 
YAKLAŞIMLARI 

MİM 580 TARİHİ KENT DOKUSUNDA ÇAĞDAŞ TASARIM 

MIM 763 TARİHİ KENTLERDE YENİ YAPILAŞMA 

MIM 866 GELENEKSEL AHŞAP KONUTLARIN RESTORASYONU 

(9) 

 

Conclusion 

1. 
a) As a result, after considering the studied examples, it is decided by the group 

members that the existing must course ‘ARCH 311 Principles of 
Conservation and Restoration’ can be revised as a (2,2) course, instead of 
a (3,0) courses and can be renamed as ‘ARCH 311 Conservation and 
Restoration Studio’ to cover the topics of  ‘Practices in Cultural Heritage 
Conservation’, in the first phase. 
 

b) It is also decided to offer a new (3,0) must course that will focus on the topics 
of ‘Theories in Architectural Conservation’, which will not be possible to cover 
all in ARCH 311 course. 
 

2. The existing elective course ‘ARCH 453 Architectural and Urban 
Conservation’ can be renamed as ‘ARCH 453 Urban Conservation Practices’ 
to cover the topics of ‘Practices in Urban Conservation’. 

 
3. And other elective courses that will cover the ‘Legislation in Conservation’ 

topics, and other contemporary topics of conservation like ‘Heritage 
Management’, ‘Tourism and Management’, ‘Infill in Historic Site’, ‘Sustainability 
and Heritage’, ‘World Heritage Sites’, ‘Industrial Heritage’, ‘Heritage of Modern 
Architecture, ‘Contemporary Buildings in Historic Sites’ etc, should be opened 
to discuss more contemporary topics under conservation. 
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SELF-EVALUATION REPORT FOR STRUCTURE COURSES 

By Prof.Dr. Yonca Hurol and Assist.Prof.Dr. Öznem Şahali 

 

 

The aim of this report is to present self-evaluation of structure courses in EMU Department of Architecture, 
to suggest new elective courses and to demonstrate current state of existing must and elective courses. For 
this purpose the following steps were taken: 

· A small research was carried out to see how these courses are given in other schools of architecture, 
· A meeting was organized between the professors who give this course in order to develop self-

criticism of these courses and a table which shows positive and negative criticism of the courses 
was prepared, 

· Suggestions were developed relying on the self-criticism of the courses.    

 

1. How structure courses are given in other schools? 

The way structure courses are given in departments of architecture differ considerably from school to 
school. Table 1 shows how structure courses are given in architecture departments of some leading schools 
of the world and some schools in Turkey. 

 

Table 1. Structure courses in various schools 

SCHOOL  COURSES  CONTENT/TOPICS 

MIT 

BArch(5year), 
BA/BS (3y) 

Basic Structural Theory 

 

Building Technologies II: Building 
Structural Systems I 

 

Building Technologies III: 
Building Structural Systems II 

 

This course group introduces the static behavior of structures and strength of 
materials. Topics covered include: reactions, truss analysis, stability of structures, 
stress and strain at a point, shear and bending moment diagrams, stresses in beams, 
Mohr's Circle, column buckling, and deflection of beams. Laboratory sessions are 
included where students are asked to solve structural problems by building simple 
models and testing them. 

CORNELL 

BArch(5y) 

Structural Concepts 

 

 

 

Structural Systems 

Fundamental concepts of structural behavior. Statics and strength of materials. 
Introduction to and analysis of simple structural systems. 

 

Behavior and design of overall structural systems for buildings. Particular focus is 
given on systems used for resisting lateral loads (rigid frames, braced frames and 
shear walls) and for spanning long distances (trusses and space frames; cables and 
membranes; and arches, domes, and shells). 

UCL Structures, Materials And Forming 
Techniques 

 4 different cores exist -TECHNOLOGY CORE is shown below: 
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BArch(5y)  The technology core has three broad objectives: to give an overview of the technical 
issues affecting design, to provide students with the technical skills that are needed 
to undertake design and to ensure that students can identify key technical issues 
which affect their design, that students can research these issues and they 
incorporate the resulting research into a resolved design proposal. These objectives 
are currently addressed through lectures, seminars/ workshops and coursework. 
Modules such as Environmental and Technical Skills and Concepts, Structures, 
Materials and Forming Techniques, Year 2 Design Technology and Year 3 Design 
Technology introduce students to the concept that many of these issues are 
incorporated into government legislation. The technical skills addressed through 
Technology modules include workshop skills and computing skills, as well as skills 
in designing with appropriate materials, structures and environmental issues. 
Students are also given grounding in skills related to sustainability. Students are 
asked to exercise these skills in relation to their design projects in all three years 
and to formally present their work as coursework in all modules except in Year 1 
where there is a written examination. Students are also asked to demonstrate that 
they understand the iterative nature of design in the face of technical research, by 
incorporating elements of their final design proposal into the technical submission. 

METU 

BArch(4y) 

Architectural Engineerıng I: 
Statics And Strength Of Materıals 

 

 

 

 

Architectural Engineering II: 
Behaviour And Analysis Of 
Structures 

Structural Design In Architecture I 

Structural Desıgn In Architecture 
II 

 

Introduction to principles of mechanics. Equivalent force systems, free body 
diagrams. Analysis of simple plane structures. Internal force in beams and trusses, 
shear force, bending moment and axial force diagrams. Centroids and moment of 
inertia of sections. Introduction to stress and strain concepts. Equilibrium, 
compatibility and constitutive relations. Bending and shear stresses. Deflection of 
trusses and beams. Torsion. 

 

General principles of analysis and design of steel structures. Plane trusses, space 
trusses, plate girders. Steel element connection details. Basic principles timber 
column, beam and truss design. Introduction to design principles of structural 
systems, such as dome, vault, arch, cables. Large span and high-rise structures. Use 
of advanced structural materials, pre-stressed and post tensioned concrete in 
structural design.  

 

A survey of the elements influencing the behavior of structures. Use of appropriate 
approximate methods and structural models in the approximate analysis of columns, 
continuous beams, trusses, frames, arches, curved beams, plates and shells. 
Introduction to computer analysis of building structures. 

ITU(4y) 

BArch 

Mukavemet 

 

 

 

Çelik Yapılar 

 

 Yapı Statiği 

Kuvvet kavramı. Bir noktada kesişen kuvvetler. Paralel kuvvetler. Kuvvet çifti ve 
moment. Düzlem kuvvetlerin genel hali. Ağırlık merkezi. Mesnetler. Yükler. 
Sürtünme. Kafes sistemler. Kablolar. Atalet momenti. İç kuvvetler. Gerilmeler. 
Şekil değiştirmeler. Normal kuvvet etkisi. Kesme kuvveti etkisi. Burulma momenti 
etkisi. Eğilme momenti etkisi. Elastik eğri. Kesmeli eğilme etkisi. Bileşik eğilme. 
Çubukların burkulması.  

Çelik yapı tasarımı ve çeliğin malzeme özellikleri. Türk yönetmeliklerine giriş ve 
Eurocode ve AISC kodlarıyla karşılaştırılması. Çelik birleşim elemanları, çekmeye 
maruz elemanlar, basınç etkisi, kirişlerin ve kafes kirişlerin boyutlandırılması ve 
kiriş-kolon birleşimleri. 

İzostatik sistemlerin sabit yüklere göre hesabı. Basit kiriş ve çerçeveler. Konsol 
kiriş ve çerçeveler. Çıkmalı kiriş ve çerçeveler. Mafsallı sürekli kirişler. Üç mafsallı 
kemer ve çerçeveler. Çatı makasları. Hiperstatiklik kavramı. Yerdeğiştirme 
hesapları. Kuvvet yöntemi. Moment dağıtma (Cross) yöntemi. Taşıyıcı sistem 
malzemesi olarak çeliğin türleri ve özellikleri. Birleşim elemanları. Çeşitli taşıyıcı 
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Betonarme Yapılar 

 

sistem elemanlarının hesap ve yapı kuralları. Çok katlı bina iskeletinin teşkilinde ve 
büyük açıklıkların örtülmesinde çeliğin sağladığı imkanları belirtecek şekilde 
seçilmiş çeşitli örnekler ve bunların eleştirilmesi. Uygulama saatlerinde, verilen 
konulara ilişkin sayısal örneklerin öğrencilere çözdürülmesi ve sonuçların 
değerlendirilmesi. 

Betonarmenin malzeme olarak tanıtılması. Hesaplamada kullanılan hipotez ve 
yönetmelikler. Taşıma gücü yönteminin özellikleri. Taşıma gücüne göre bileşik 
eğilme. Basit eğilme (dikdörtgen ve tablalı kesitler). Kolonlar. Karşılıklı etki 
diyagramı. Kesme kuvveti ve burulma etkisindeki betonarme kesitler.. Alt yapı 
sorunları ve temeller. Betonarme taşıyıcı sistemlerin tanıtılması ve oluşturulması 
kuralları. Betonarme iskelet yapılar. Özellikleri olan betonarme yapılar. Yüksek 
yapılar. Büyük açıklıkların örtülmesi. Betonarme bir yapının taşıyıcı sistemi 
üzerinde çözümlerin geliştirilmesi. Uygulama saatlerinde, seçilen tipik betonarme 
eleman/sistem örneklerine ilişkin çözümlerin öğrencilere yaptırılması. 

NEWCASTLE 

Barch(5y) 

Architectural Technology 1.1 

 

Architectural Technology 2.1 

 Architectural Technology 3.1 

 

 

1. To be able to describe and explain the properties of common building materials 
and structural, environmental and construction implications using these materials. 
2. To be able to use simple techniques (manual and computer aided) in order to 
estimate those aspects of structure. 
The Course covers topics related to: understanding of simple technology and its 
application to common buildings; properties and implication of building materials, 
including timber, glass, concrete, masonry and steel; mathematical skills; and 
estimating performances of materials and structures. 

University of 
East 
London(5y) 

Architectural design technology Architectural Design Technology (ADT), an interdisciplinary course, blends 
architecture with building engineering, construction technology and design 
management. Architectural technologists, architects and structural engineers 
together with academics equip students with the knowledge and employability skills 
needed for a promising career in this field. Architectural Technologists apply their 
expertise in building science and technology to architectural and construction 
projects. Students work on projects that involve managing the design process and 
using technical knowledge to develop innovative solutions to real-life problems. By 
exploiting UEL’s industry-standard wood workshops, studios, laser-cutting and 
printing facilities, students create and test the technical factors that help produce the 
most efficient designs. ADT students learn how to manage a project from 
conception to completion, whilst integrating holistic sustainability besides 
understanding regulatory and legal frameworks. 

 

An overall look to the above course groups in different universities shows us that there are two main 
approaches to structure courses in departments of architecture. These are: 

· To give structure courses in architecture similar to the structure courses in civil engineering 
departments: This means that the mathematical theory of structures is seen as sufficient. These 
courses usually have difficulties to relate this knowledge to design studio. MIT, Cornel, METU and 
ITU are in this group. MIT has a laboratory to relate structure issues to design. METU had a course 
in which students were designing the structure of their design project by using computer programs.  

· To minimize the mathematical knowledge in the courses and to introduce knowledge about building 
codes and structural design in architecture (tectonics): UCL, Newcastle University and University 
of East London are in this group. The relationship between design studio and the structure courses 
is better in this type of structure education. The structure courses in EMU Department of 
Architecture fall into this group. 
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The red coloured parts in Table 1 show the subjects which are not covered in the structure courses of EMU 
Department of Architecture. These are: 

· Calculation of deflection: We used to teach this subject in the structure courses of the old program 
in EMU. The current program gives information about limits of deflection and teaches how to draw 
deflected shape which gives a sense of structural behavior to students. We do not suggest to teach 
calculation of the magnitude of deflection.  

· Use of structure laboratory: Years ago we prepared a requirement list for preparation of a 
structure laboratory (which needs updating now), but it has never been realized. It would be very 
useful if there can be a structure laboratory in which students can build some simple systems. 

· Use of computer programs: We are about to introduce some easy computer programs (Skyciv 
and Mastan2) to students of ARCH236 in order to enable them to practice different loadings on 
beam and frame systems, to see the change of internal force diagrams and to calculate the 
dimensions of elements. Same program can also be used for analysis of trusses in ARCH337. Since 
Mastan2 is used in Civil Engineering Department of EMU, use of it might help in achieving 
collaborative teaching for students of architecture and civil engineering. One can also think about 
computer programs related to parametric design. However we thought that these subjects will be 
covered within the course group about use of computer technologies in architecture. 

· CROSS Method: We were teaching cross method for the analysis of frames in the old program. 
We replaced it with Portal Method in the new program. We do not suggest teaching Cross method.  

· Ultimate stress theory for RC design: We were teaching these issues in the old program, however 
since this theory is based on use of many constants, it does not contribute to the knowledge of 
students of architecture. Thus, we replaced it with the knowledge taken from building codes of the 
world.  

· Timber structures: ARCH235 covers design of timber masonry structures. We recently started 
introducing the issues about design of timber frame structures in ARCH236. However it would be 
useful to have an elective course to teach timber structures in detail.  

· Sustainability: The issue of sustainability of structural materials and systems should be covered 
systematically in the structure courses of our department. Since this issue is covered in large in 
other courses, it is sufficient to add very little information into the class work. 

· Collaboration with other disciplines: Students of architecture and civil engineering can be 
brought together to work on certain projects together. We have attempts to realize this within 
ARCH236. Use of the same computer program (Mastan2) can be useful for this purpose.  

Therefore, the issues we suggest to include into the structure courses are as follows: 

· Use of structure laboratory, 
· Use of computer programs, 
· Design of timber structures, 
· Sustainability of structural materials and systems, 
· Collaboration with some courses in civil engineering department.  

 

2. Self-criticism of the Structure Courses in EMU Department of Architecture  

Group self-criticism of structure courses given in EMU Department of Architecture can be listed as seen in 
Table 2.  
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Table 2. Group self-criticism of structure courses 

Category of 
criticism 

Positive criticism Negative criticism 

Accreditation and 
other professional 
requirements 

No problem is mentioned about 
structure courses in the visiting 
team reports. 

 

Evaluation according 
to learning outcomes 
and course contents 

There is no mismatch between 
the learning outcomes and the 
courses. 

· Place of very few subjects do not 
match with the course contents.  Eg: 
high-rise building structures are not 
taught in 236, but in 337. 

· Although it is not covered by course 
outline, timber frames should also be 
included to 236. 

Efficiency of existing 
elective courses  

 Most of the existing elective courses need to 
be updated.   

Requirement of new 
elective courses 

 We shall suggest two new elective courses 
within the interest area of students. 

· Tectonics of timber structures 
· Tectonics of high-rise building 

structures 
Relating course to 
design studio 

Two factors help to relate the 
courses to design studios: 

· Conscious approach to 
tectonics of structures 

· Use of building codes 
as a part of knowledge 

There should be more support from studios 
concerning the holistic approach to design 
which includes structural design. 

Pedagogical 
objectives 

Students are asked to apply 
what they have learned in these 
courses; 

· To their design projects 
in 236 

· To successful examples 
of structures in 235 and 
337   

· There can be more application 
through use of computer programs 
and designing structures (eg. In 
structure laboratory) 

· Ethical concerns of sustainability 
and collaborative design with 
engineers should be included to the 
courses. 

Requirement of a 
graduate program 

 The graduate program called “Architectural 
Engineering” which will be carried out in 
collaboration with the Civil Engineering 
Department should be finalized. 

Student perspectives There is an evaluation system of 
the university in which all 
courses are evaluated by 
students.  

The course teachers can run a 
phenomenographical research with the 
students who complete the structure courses. 

 

3. Current situation of structure courses 

Academic staff of structure group of courses had another meeting on 1.12.2016 to prepare Table 3 which 
shows the must and elective courses for structure courses. 

 

 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

252



Table 3. Must and elective courses in structure group 

Working Group and 
Instructors 

Undergraduate Courses 

 

MUST COURSES 

Structure 

Prof.Dr.Yonca Hurol, 

Assist.Prof.Dr.Öznem Şahali 

 

ARCH235 Introduction to tectonics of structural systems  
ARCH236 Tectonics of flexural structures 
ARCH337 Tectonıcs of form-resistant structures 
NEW ELECTIVE COURSES 

ARCH431 Tectonics of high-rise building structures 
ARCH338 Tectonics of timber structures   
OLD MUST COURSES 

ARCH231 Statics 
ARCH232 Strength of materials 
ARCH331 Structural Analysis 
ARCH332 Reinforced Concrete  
OLD ELECTIVE COURSES 

ARCH333 Materiality of Architecture and Mathematics 
ARCH344 Building techniques and architectural design (with a 
code mistake) 
ARCH347 Structure and structural thought (with a code mistake) 

COURSE WITH UNCLEAR STATUS 

ARCH432 Introduction to Earthquake for Architecture 

 

All old elective courses need updating. Therefore, we do not suggest them to be opened. There is a course 
with an unclear status. We do not remember if ARCH432 was an elective course or a must course. If it is 
an elective course, it can be opened by academics who work on structures in order to give further 
information about the effects of earthquakes on architecture.    

4. Suggestions of change for the must courses in the existing program  

Since the structure courses were successful in both NAAB and MIAK accreditation processes, the changes 
made in these courses should be kept at the level of bringing more dynamism. There should not be 
substantial changes in these courses. Therefore, based on the above self-criticisms the course contents of 
ARCH235, ARCH236 and ARCH337 can be changed as follows: 

ARCH235- Introduction to Tectonics of Structural Systems 
A course aiming at the exploration of a concept regarding the investigation of architectural meaning of 
“structures”. Study of history of structures, basic terminology of structures and classification of structural 
systems in relation to the concept of tectonics in architecture. Concepts of optimization in relation to 
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different economic approaches to structures in architecture; structural efficiency, optimization of design, 
design of the optimum, and design of symbolic capital. Basic concepts of equilibrium, use of three 
equations of equilibrium, center of gravity, and moment of inertia along with structural requirements such 
as stability, strength and equilibrium, discussed on specific cases. General configuration, structural 
behavior, building codes, methods of construction and tectonics of stone, brick, adobe and timber 
masonry structures are studied in detail.     
 
ARCH236- Tectonics of Flexural Structures 
A course covering the relationship between structural behavior, general configuration, building codes, 
methods of construction, and tectonics of reinforced concrete, steel and timber flexural structures, via 
successful case studies. Finding internal forces, drawing internal force diagrams and deflected shape of 
simple beams and small frames. Approximate analysis of multi-bay and multi-storey frames by using Portal 
Method. Determining dimensions of structural elements. Use of computer programs for structural 
analysis and design. Earthquake resistant architectural design of frames with rigid infill walls. Use of slab 
types, staircase structures, shear walls and expansion joints.  
 
ARCH337- Tectonics of Form-resistant Structures 
The relation between structural behavior, general configuration, building codes, methods of construction, 
and tectonics are studied for form-resistant structures, and these subjects are covered with the help of 
successful case studies. The relation between internal forces, form, and tectonics is discussed. Tectonics 
of tension structures covering cables, membranes, pneumatic structures, some shells and suspended glass 
systems; compression structures covering arches, vaults, domes and shells; some tension and 
compression structures covering 2D trusses, 3D trusses and space frames and high-rise buildings 
structures are studied by examining their structural characteristics, problems and solutions. Structural 
behavior of form resistant structures are studied with the help of physical models of existing structures. 
 
Information about these courses can be seen in Tables 4 and 5.     
 
Table 4. Credits and keywords of structure courses 

 Reference 
Code 

Course 
Code 

Course Name  Credit ECTS 
Credit 

Keywords for 
topics covered 

Compulsory 
courses in 
operation 

71734 
 
 
 
 
71743 
 
 
71753 

ARCH235 
 
 
 
 
ARCH236 
 
 
ARCH337 

-Introduction to 
Tectonics of Structural 
Systems 
 
 
-Tectonics of Flexural 
Structures 
 
-Tectonics of Form-
resistant Structures 
 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

-Terminology of 
structures, 
frame systems, 
masonry 
structures 
-RC Frames, 
steel frames, 
timber frames 
-Tension 
structures, 
compression 
structures, 
trussed 
structures 
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Old 
compulsory 
courses to 
be cancelled 

 ARCH231 
 
 
 
ARCH232 
 
 
 
 
ARCH331 
 
 
 
ARCH332 

-Statics 
 
 
 
-Strength of Materials 
 
 
 
 
-Structural Analysis 
 
 
 
-Reinforced Concrete 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

3,5 
 
 
 
3,5 
 
 
 
 
3,5 
 
 
 
3,5 

-Forces, 
equilibrium, 
internal force 
diagrams 
-design of 
structural 
elements, 
deformation 
and deflection 
-internal force 
diagrams of 
indeterminate 
systems 
-Design of RC 
elements 

Electives 
courses in 
operation 

 No 
electives 
given last 
term. 

    

In-active 
elective 
courses (can 
be opened 
later) 

 ARCH432 -Introduction to 
Earthquake for 
Architecture 

3 3,5 -Structural 
design against 
earthquake load 

Elective 
courses to 
be cancelled 

 ARCH333 
 
 
 
 
 
 
ARCH344 
 
 
 
 
 
 
 
ARCH347 

-Materiality of 
Architecture and 
Mathematics 
 
 
 
 
-Building Techniques 
and Architectural 
Design 
 
 
 
 
 
-Structure and 
Structural Thought 

3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

3,5 
 
 
 
 
 
 
3,5 
 
 
 
 
 
 
 
3,5 

-Mathematics 
for organization 
of space, for 
engineering 
purposes, for 
symbolic 
representation 
- Tectonics of 
structures, 
mechanical 
equipment, 
electrical 
systems and 
information 
technology 
- 

New 
Proposals 

 ARCH431 
 
ARCH338 

-Tectonics of High-rise 
Building Structures 
-Tectonics of Timber 
Structures 

3 
 
3 

4 
 
3,5 

-frames, shear 
walls, tubes 
-timber frames, 
timber long-
span structures 
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Table 5. Content of structure courses 

 
 

Main topics 
 
 

                                  Sub-tobics 

Compulsory Courses Elective (new) 
Courses 

 
 

Arch 
235 

 
 

Arch 
236 

 

 
 

Arch  
337 

 
 

 
 

Arch338 

 
 

Arch431 

Introduction to 
Structures 

Basic terminology x     

 Stress x     
Categorization of structures x     
Structural requirements  x     
Frames in building codes x x    

Frame Systems Structural behaviour of 
frames 

x x    

Configuration of RC frames  x    
Configuration of steel 
frames 

 x    

Configuration of timber 
frames 

 x  x  

Earthquakes and frames x x    
Long-span 
Structures 

Tension structures   x x  
Compression structures   x x  
Trussed structures   x x  

High-rise Building 
Structures 

Strategies to increase height   x  x 
High-rise Frames     x 
High-rise shear wall 
structures 

    x 

Tubular structures     x 
 

5. Suggestions for the new program for 5 years in Architectural Education 

If there will be a new program which will satisfy the requirement of 5 years of education in architecture, 
structure courses in March Program should be considered together with the tectonics courses.  

A new course called “Structural Design Laboratory for Architects” can be suggested if we shall have a 
structure laboratory containing a large space for building experimental structures, ready-made structural 
elements, equipment such as small cranes etc. This course will combine design (by using a simple computer 
program of structural analysis and design) and construction of some simple structures. 

6. Conclusion 

The suggested changes can be categorized into three groups: 

· General changes: Use of computer programs Skyciv and Mastan2 in ARCH236, Collaboration with 
courses in Civil Engineering Department in ARCH236, addition of timber frames to ARCH236, 
addition of sustainability issues at a very basic level to all structure courses, opening two new 
elective courses.  
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· Additional suggestions for the 5 years program: A new course combining usage of computer 
programs and structure laboratory for designing and building small structures can be suggested if 
a structure laboratory can be built.  

· Suggestions for post-graduate education: The master program called `MS in Architectural 
Engineering` can be opened.  
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1 
 

2016-2017 Academic Year 
EMU Faculty of Architecture - Department of Architecture Undergraduate Program 
Curriculum Development Committee & Research/Lecture-based Working Groups – Urban Design Working Group  
 
 Working  

Groups 
Instructors Undergraduate Courses Percentage of 

Must Coruses in 
Curriculum 

 
 
Main 
Group 

 
 
Urban 
Design 

 
 
Prof. Dr. Şebnem Hoşkara (C) 
Prof. Dr. Mukaddes Polay 
Assoc. Prof. Dr. Resmiye Alpar –Atun 
Asst. Prof. Dr. Pınar Uluçay 
Asst. Prof. Dr. Nevter Zafer Cömert 

Existing compulsory courses: 
ARCH 252 – Theory of Urban Design 
ARCH 355-Process of Urban Design 
Electives offered in the last two academic years: 
ARCH 461- Landscape Design  
(TO BE OFFERRED BY MUKADDES POLAY for 2016-17 SPRING 
SEMESTER) 
Old elective courses that have not been  offered in last 2 academic 
years but that could be offered again: 
ARCH 358-Urban Planning for Architects  
(TO BE OFFERRED BY PINAR ULUÇAY for 2016-17 SPRING 
SEMESTER) 
ARCH 372 Building and Urban Space Relationships  
(TO BE OFFERRED BY RESMİYE ALPAR ATUN for 2016-17 SPRING 
SEMESTER) 
ARCH 454 Cultural Aspects of Urban Design  
Newly proposed elective courses: 
TBA for 2017-2018 Academic Year Fall & Spring Semesters 
 
Old compulsory courses (to be totally cancelled): 
ARCH 353 Urban and Landscape (old compulsory course, 
corresponding with another elective course, course code changed 
to 355) 
ARCH 351 Urban Design (old compulsory course, course code 
changed to 252) 
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2 
 

 ARCH 352 Urban Design (old compulsory course ??, course code 
changed to 353 ??) 
ARCH 251 Urban Design (old compulsory course 351, course code 
changed to 251 then to 351) 
ARCH 451 Landscape Design (old compulsory course, changed into 
ARCH 461 as an elective course) 
Old elective courses (to be totally cancelled): 
ARCH 355- Exterior Space Analysis  (old elective course, its code is 
now given to a compulsory code) 
ARCH 455 Urban Design Major  I (to be cancelled it was in the 
philosophy of the old curriculum) 
ARCH 456 Urban Design Major II (to be cancelled it was in the 
philosophy of the old curriculum) 

 
 
Related 
Group 
(draft 
views 
of the 
UD-
WG) 

 
 
Architectural 
and Urban 
Conservation 

 
 
Assoc. Prof. Dr. Ege Uluca-Tümer(C) 
Prof. Dr. Naciye Doratlı 
Assoc. Prof. Dr. Beser Oktay-Vehbi 
Asst. Prof. Dr. Müge Riza 

 
Existing compulsory courses: 
ARCH 311 Principles of Conservation and Restoration 
Electives offered in the last two academic years: 
ARCH 316- Adaptive Reuse of Buildings  
ARCH 354- Culture of Cities 
Old elective courses that have not been  offered in last 2 academic 
years but that could be offered again: 
ARCH 448 Study and Restoration of the Cultural Heritage 
ARCH 453 Architectural and Urban Conservation (first course 
offered in the Arch. UG Program on Conservation – could be 
offered again) 
 
Newly proposed elective courses: 
TBA for 2017-2018 Academic Year Fall & Spring Semesters 
…………. 
…………. 
………… 
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Ek 1.6.2.6. DAÜ transfer koşulları 
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DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KABUL ŞARTLARI 
 
 

1- Doğu Akdeniz Üniversitesi, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönetmeliği kapsamında, Öğretim, sinav ve başari 
tüzüğünün 32. Maddesi uyarınca,  yatay/dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak 
öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği 
kesilen veya mezun iken Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri 
durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi iken “Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği” kapsamında bir başka 
yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin veya üniversiteye öğrenci kabulünde esas alınan dünyaca kabul 
görmüş ve kapsamları ilgili programın derslerine eşdeğer olan sınavların muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili 
işlemleri kapsar. 

 
2- BAŞVURU:   

 Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne başvurular, öğrencinin kabul  aldığı programa ders kaydını yaptırdığı 
günden itibaren ikinci hafta sonuna kadar ilgili birime yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet 
talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.  

 Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır. Geç başvurular kabul edilmez. 
 Öğrencilerin, başvuru dilekçelerinde almış oldukları derslerden hangilerinden muaf olmak istediklerini 

açıkça belirtmeleri gerekir. 
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve zorunlu Türk Dili dersleri hariç olmak üzere, en çok 5 akademik yıl 

öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet istenebilir. Yabancı dil dersleri için de bu süre 5 
akademik yıldır. 

 Başvuru Dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış 
(mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Bu konuda, 
fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işlemi şartlı olarak işleme alınır ve 
öğrenciye belgelerini sunması için makul bir süre verilir. 

 
3- İngilizce dilinde eğitim yapan bir programa kayıt yapan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmaları 

için; 
 İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olmaları 
 İngilizce eğitim yapan bir programda eğitim almış olmaları 
 DAÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri 

gerekir. 
 

4- Muafiyet ve İntibak ile ilgili genel hususlar aşağıdaki gibidir: 
 Başvuru yapılan birimin Muafiyet ve İntibak Komitesi, öğrencinin muafiyet istediği dersler ile ilgili gerekli 

incelemeleri yaparak, daha önce alınan, başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını 
bir defada verir. 

 Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; ders içeriği 
uyumu/yeterliliği incelenerek bir rapor düzenlenir. Düzenlenen bu rapor ilgili birimin kurulunca 
değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır. 

 Muafiyet talebi ilgili kurul tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde 
bulunduğu ders/derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili işlemler akademik 
birime başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır. Öğrenciler, ileriki yarıyıllarda 
muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz. 

 Muafiyet için başvuran öğrencinin not döküm belgesinde hem harf notu hem de sayısal not bulunması 
durumunda harf notu esas alınır. 

 Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders 
değerlendirmesinde, ders içeriği en az %80 eşdeğer olmalıdır. 

 Yatay geçiş yolu ile kayıt yapılan ve diğer üniversitelerde alıp başarılı olduğu derslerinin muafiyet 
taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin not ortalaması 
dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise, dersin 
kredileri ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslerine verilebilir. 
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 Öğrencilerin intibak işlemlerinde, öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında 100’lük sistemde 
aldıkları notların 4’lük sisteme dönüştürülmesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından 
onaylanan “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak yapılır. 

 Dikey Geçiş ile kayıt yapan öğrencilere en az ilk iki dönemin ders sayısı kadar muafiyeti verilir. 
 Sınamalı not alınmış (C-, D+, D veya karşılıkları) derslere muafiyet verilebilmesi ancak muafiyet verilen 

tüm derslerin not ortalamasının 2.00 veya üstü olması halinde mümkündür 
 Daha önce farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri üniversite 

tarafından muafiyet verilen derslerden muaf olmak istemesi durumunda, bu ilkelerin 4. Maddesinin (4) 
bendindeki süreler dikkate alınarak, ilgili dersleri okudukları yıl ve o üniversitedeki ders içerikleri esas 
alınır. Bu içerikler ve kredi uyumları incelenmeden başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet 
işlemi değerlendirmeye alınmaz. 

 
5- Mimarlık Bölümü ile ilgili özel koşullar; 

 Mimarlık Bölümünün eğitim dili İngilizcedir. 
 Öğrencinin geldiği programa göre, yapılan muafiyet ders sayısı 12 ile 17 ders arasında değişmektedir.  
 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Mimarlık Bölümüne geçiş yapmaya hak kazanan öğrencilerin bölümde 

öğrenim süresi 4 yıldır.  Bu süre mimari tasarım derslerinin 8 dönem ardışık devam etmesi ve gelinen 
programda bu derslere karşılık herhangi bir ders içeriğinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır.  
o Ancak bu dört yılın son yılını öğrenci sadece tasarım derslerini alarak  yarı-zamanlı statüde 

döneme devam edebilir.   
o Öğrenci İngilizce Hazırlık Programını tamamladığı dönemin ardışığında yaz okullarına devam 

etmek kaydı ile bölümü 3 veya 3.5 yılda da tamamlayabilir.  
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Ek 2.1.1. 2004 yılında program değişikliğinin Senato tarafından onayı 
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Ek 2.1.1.  

Curriculum Review and Development 

 

 

 

 (29.01.2014 tarih ve 14/364 – 2 sayılı Üniversite Senatosu kararı eki) Architecture-Program Revision-
18.11.2013 

 EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY 

University Curriculum Committee 

Program Revision Proposal Form 
 

Program Title ARCHITECTURE / MİMARLIK Program code 71  

Faculty / School FACULTY OF ARCHITECTURE Department FACULTY OF ARCHITECTURE 

    

Level 
 
  

2-Year 
Associate 

 3-Year Assoc. X Bachelor  
Master (No 
Thesis) 

 
Master 
(Thesis) 

 PhD 

       

Academic year of first  
implementation 

2013 
– 
2014 

Anticipated number of 
semesters needed for 
full  transition 

1 
Number of students which will be 
affected by this revision 

ALL 

 

Overall statement of justification for revision 

In order to improve the quality of education, minor changes are proposed without changing the spirit of the program. Reasons for the changes in the program are given below.  

· Recommendations by MIAK (National Accreditation Board for Architecture) 
· Adaptation for international accreditation  (NAAB, RIBA) 

· Wording and/or numeric mistakes in previous curriculum 
· Credits and description of some course are revised 
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Summary of Program Revision 

     1.  Program title change 

2.  Diploma degree change 

3.  Teaching language change. 

4.  Course code modification 
Total number of courses with course code 

modification: 
  

5. X Course title revision Total number of courses with course title revision: 3  

6. X Course description revision 
Total number of courses with course description 

revision: 
13  

7. X 
Catalog course credit description 
modification 

Total number of courses with credit description 
modification: 

2  

8. X Prerequisite change  Total number of courses with prerequisite change: 8  

9. X 
Addition / replacement / deletion of 
courses 

Total number of new 
courses… 

2 
and deleted 

courses 
2  

10.  Shift in the semesters of courses 
Total number of courses having shift in their 

semesters 
  

11.  Splitting into or modification of streams 

12.  
Other.   Please 
describe: 
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Mimarlık Lisans Programı 
Yeni Müfredatı 

Sem
ester 

Ref 
Code 

Course 
Code 

Full Course Title 
Course 
Catego

ry 

Credit 
Prerequisit

es 
ECTS 
credits 

Lec. Lab. Tut. Tot. 

1 71711 FARC101 BASIC DESIGN STUDIO FC 4 0 4 6  10 
1 71712 FARC103 GRAPHIC COMMUNICATION – I    FC 2 0 2 3  5 
1 71713 FARC113 INTRODUCTION TO DESIGN  FC 3 0 0 3  3 

1 71714 
ENGL191 
ENGL181 

COMMUNICATION IN ENGLISH – I 
ACADEMIC ENGLISH – I  

UC 
3 
5 

0 
0 

1 
1 

3 
3 

 6 

1 71715 MATH191 
MATHS AND GEOMETRY FOR 
DESIGNERS 

FC 3 0 0 3  3 

1 71716 
TUSL181 / 
HIST280 

ATATÜRK’S PRINCIPLES AND  
HISTORY OF TURKISH REFORMS /  
TURKISH AS A SECOND LANGUAGE 

UC 2 0 0 2  2 

        20   
           

2 71721 FARC102 INTRODUCTORY DESIGN STUDIO FC 4 0 4 6 FARC101 10 
2 71722 FARC104 GRAPHIC COMMUNICATION – II  FC 2 0 2 3 FARC103 5 

2 71723 FARC142 
INTRODUCTION TO DESIGN 
TECHNOLOGY 

FC 2 0 2 3  3 

2 71724 
ENGL192 
ENGL182 

COMMUNICATION IN ENGLISH – II  
ACADEMIC ENGLISH – II  

UC 
3 
5 

0 
0 

1 
1 

3 
3 

ENGL191 / 
ENGL181 

6 

2 71725 ITEC105 COMPUTER – I  UC 2 0 2 3  3 

2 71726 ARCH114 
HUMAN AND SOCIO- CULTURAL 
FACTORS IN DESIGN  

AC 3 0 0 3  3 

        21   
           

3 71731 ARCH291 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO – I  AC 4 0 4 6 
FARC102 
FARC103 

12 

3 71732 ARCH213 
ECOLOGICAL ISSUES IN 
ARCHITECTURE 

AC 3 0 0 3  3 

3 71733 ARCH225 
HISTORY AND THEORIES OF 
ARCHITECTURE – I   

AC 3 0 0 3  3 

3 71734 ARCH235 
INTRODUCTION TO TECTONICS OF 
STRUCTURAL SYSTEMS  

AC 3 0 1 3  3 

3 71735 ARCH243 
ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 
AND MATERIALS – I  

AC 2 0 2 3  4 

3 71736 ARCH281 COMPUTER AIDED DESIGN AC 2 0 2 3  5 
3 71727 ARCH190 SUMMER PRACTICE – I   AC 0 0 0 0  3 
        21   
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4 71741 ARCH292 
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO     
–   II 

AC 4 0 4 6 
ARCH291 
FARC104 

12 

4 71742 ARCH226 
HISTORY AND THEORIES OF 
ARCHITECTURE – II 

AC 3 0 0 3  3 

4 71743 ARCH236 
TECTONICS OF FLEXURAL 
STRUCTURES 

AC 3 0 1 3 ARCH235 3 

4 71744 ARCH244 
ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 
AND MATERIALS – II 

AC 2 0 2 3 ARCH243 4 

4 71745 ARCH246 
ENERGY AND ENVIRONMENTAL 
ISSUES IN DESIGN 

AC 3 0 0 3  4 

4 71756 ARCH252 THEORY OF  URBAN DESIGN AC 3 0 0 3  4 
        21   
           

5 71751 ARCH391 
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO –   
III 

AC 4 0 4 6 ARCH292 14 

5 71752 ARCH311 
PRINCIPLES OF CONSERVATION 
AND RESTORATION 

AC 3 0 0 3  3 

5 71753 ARCH337 
TECTONICS OF FORM RESISTANT 
STRUCTURES 

AC 3 0 1 3  3 

5 71754 ARCH347 
ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 
AND MATERIALS – III 

AC 2 0 2 3  4 

5 71755 ARCH355 PROCESS OF URBAN DESIGN AC 2 0 2 3  4 

5 71756 ARCH385 
DIGITAL COMMUNICATION IN 
ARCHITECTURE 

AC 2 0 2 3 ARCH 281 5 

5 71747 ARCH290 SUMMER PRACTICE – II AC 0 0 0 0 ARCH190 3 
        21   
           

6 71761 ARCH392 
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO –   
IV 

AC 4 0 4 6 ARCH391 14 

6 71762 ARCH312 
ARCHITECTURE AND DESIGN 
THEORIES 

AC 3 0 0 3  4 

6 71763 AE-01 AREA ELECTIVE – I  AE 3 0 0 3  3 
6 71764 ARCH342 WORKING DRAWING AC 2 0 2 3 ARCH244 4 

6 71765 ARCH348 
BUILDING AND ENVIRONMENTAL 
SYSTEMS IN ARCHITECTURE 

AC 2 0 2 3  4 

6 71766 AE-02 AREA ELECTIVE – II  AE 3 0 0 3  3 
        21   
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7 71771 
ARCH491 

(*) 
ARCHITECTURAL DESIGN  
STUDIO – V     

AC 4 0 4 6 

ARCH392 
FARC111 
FARC142 
ARCH114 
ARCH213 
ARCH281 
ARCH226 
ARCH236 
ARCH244 
ARCH246 
ARCH252 

14 

7 71772 ARCH449 
ECONOMIC AND MANAGERIAL 
ISSUES IN ARCHITECTURE 

AC 3 0 0 3  4 

7 71773 AE-03 AREA ELECTIVE – III AE 3 0 0 3  3 
7 71774 AE-04 AREA ELECTIVE – IV  AE 3 0 0 3  3 
7 71775 UE-01 UNIVERSITY ELECTIVE – I  UE 3 0 0 3  3 
7 71767 ARCH390 SUMMER PRACTICE – III  AC 0 0 0 0 ARCH190 3 
        18   
           

8 71781 ARCH492 
ARCHITECTURE GRADUATION 
PROJECT  

AC 4 0 4 6 ARCH491 20 

8 71782 ARCH416 
PROFESSIONAL ISSUES  IN 
ARCHITECTURE 

AC 3 0 0 3  4 

8 71783 AE-05 AREA ELECTIVE – V  AE 3 0 0 3  3 
8 71784 UE-02 UNIVERSITY ELECTIVE – II  UE 3 0 0 3  3 
        15   

 

(*) Mevcut ikili bariyer sisteminden tekli bariyer sistemine geçilmiştir. Buna bağlı olarak, 
uygulamada olan ön koşullu dersler yeniden düzenlenmiş ve sayılarında azaltmaya 
gidilmiştir. İstisnai durumlarda, en çok iki ön koşullu dersi olan öğrencilerin bariyer 
oluşturan ARCH491 dersini alabilmeleri için Bölüm Kurulu kararı gerekecektir. Ayrıca, 
önkoşullu dersler için istisnai durumlarda gerekli düzenlemeleri yapma inisiyatifi de Bölüm 
Kurulu’na verilmiştir. 

The existing two barriers system which was in application earlier has been turned into a 
single barrier system. Accordingly, the prerequisites of the courses have been revised and 
the number of prerequisites has been decreased. For exceptional cases, for the students 
with remaining maximum two prerequisite courses, to be able to register ARCH491 course 
(which is the barrier), a Departmental Board decision will be required. The Departmental 
Board will also hold the right to make decisions regarding exceptional cases for 
prerequisite conditions. 
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Mimarlık Lisans Programı 

Eski ve Yeni Müfredat İntibakı 

 Old Curriculum  New Curriculum 

Sem 
Course 
Code 

Course Title 
Tot 
Crd 

Prereq
. 

ECTS 
credits 

Se
m 

Course 
Code 

Course Title 
Tot 
Crd 

Prereq ECTS 
credits 

1 FARC101 BASIC DESIGN STUDIO 6 
 10 1 FARC101 BASIC DESIGN STUDIO 

6 
 10 

1 FARC103 
GRAPHIC  

COMMUNICATION – I  

3 
 5 1 FARC103 

GRAPHIC  

COMMUNICATION – I  
3 

 5 

1 FARC111 INTRODUCTION TO ART & DESIGN 3 
 3 1 FARC113 INTRODUCTION TO DESIGN 

3 
 3 

1 
ENGL191 

ENGL181 

COMMUNICATION  

IN ENGLISH – I  

ACADEMIC ENGLISH – I  

3 
 6 1 

ENGL191 

 

ENGL181 

COMMUNICATION IN ENGLISH – I  

ACADEMIC ENGLISH – I  
3 

 6 

1 MATH191 MATHEMATICS & GEOMETRY FOR 
DESIGNERS 

3 
 3 1 MATH191 MATHEMATICS & GEOMETRY 

FOR DESIGNERS 
3 

 3 

1 
HIST280 / 
TUSL 181 

ATATÜRK'S PRINCIPLES AND TURKISH 
REFORMS  /  TURKISH AS A SECOND 
LANGUAGE 

2 
 2 1 HIST280 / TUSL 

181 

ATATÜRK'S PRINCIPLES AND 
TURKISH REFORMS  /  TURKISH 
AS A SECOND LANGUAGE 

2 
 2 

 
   

      
  

2 FARC102 INTRODUCTORY DESIGN STUDIO 6 
FARC101 10 2 FARC102 INTRODUCTORY DESIGN STUDIO 6 

FARC101 10 

2 FARC104 
GRAPHIC  

COMMUNICATION – II 
3 

FARC103 5 2 FARC104 
GRAPHIC 

COMMUNICATION – II 
3 

FARC103 5 

2 FARC142 INTRODUCTION TO DESIGN 
TECHNOLOGY 

3  
3 2 FARC 142 INTRODUCTION TO DESIGN 

TECHNOLOGY 
3 

 3 

2 ARCH114 HUMAN AND SOCIO- CULTURAL 
FACTORS IN DESIGN  

3  
3 2 ARCH114 HUMAN AND SOCIO- CULTURAL 

FACTORS IN DESIGN 
3 

 3 

2 ITEC105 COMPUTER – I  3  
3 2 ITEC105 COMPUTER – I  3 

 3 

2 
ENGL192 

ENGL182 

COMMUNICATION IN ENGLISH – II 

ACADEMIC ENGLISH – II 
3 ENGL191 

ENGL181 
6 2 

ENGL192 

ENGL182 

COMMUNICATION IN ENGLISH – 
II 

ACADEMIC ENGLISH – II 

3 ENGL191 
ENGL181 6 

 
    

  
   

  

3 ARCH291 
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO – I  

6 
FARC102 

FARC103 
12 3 ARCH291 

ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO 
– I  6 FARC102 

FARC103 12 

3 ARCH213 ECOLOGICAL ISSUES IN ARCHITECTURE 3  3 3 ARCH213 ECOLOGICAL ISSUES IN 
ARCHITECTURE 3  3 

3 ARCH225 HISTORY AND THEORIES OF 
ARCHITECTURE – I   3  3 3 ARCH225 HISTORY AND THEORIES OF 

ARCHITECTURE – I  3  3 

3 ARCH235 INTRODUCTION TO TECTONICS OF 
STRUCTURAL SYSTEMS  3  3 3 ARCH235 INTRODUCTION TO TECTONICS 

OF STRUCTURAL SYSTEMS 3  3 

3 ARCH243 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION AND 
MATERIALS – I  3  4 3 ARCH243 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 

AND MATERIALS – I  3  4 

3 ARCH281 COMPUTER AIDED DESIGN 3  5 3 ARCH281 COMPUTER AIDED DESIGN 3  5 

3 ARCH190 SUMMER PRACTICE – I  0  30 3 ARCH190 SUMMER PRACTICE – I  0  3 
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4 ARCH292 
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO – II 

6 
ARCH291 

FARC104 
12 4 ARCH292 

ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO 
– II 6 ARCH291 

FARC104 12 

4 ARCH226 HISTORY AND THEORIES OF 
ARCHITECTURE – II 3 ARCH223 3 4 ARCH226 HISTORY AND THEORIES OF 

ARCHITECTURE – II 3  3 

4 ARCH236 TECTONICS OF FLEXURAL STRUCTURES 3 ARCH235 3 4 ARCH236 TECTONICS OF FLEXURAL 
STRUCTURES 3 ARCH235 3 

4 ARCH244 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION AND 
MATERIALS – II 3 ARCH243 4 4 ARCH244 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 

AND MATERIALS – II 3 ARCH243 4 

4 ARCH246 ENERGY AND ENVIRONMENTAL ISSUES 
IN DESIGN 3  4 4 ARCH246 ENERGY AND ENVIRONMENTAL 

ISSUES IN DESIGN 3  4 

4 ARCH252 THEORY OF  URBAN DESIGN 3  4 4 ARCH252 THEORY OF URBAN DESIGN 3  4 

            

5 ARCH391 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO – III 6 ARCH292 14 5 ARCH391 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO 
– III 6 ARCH292 14 

5 ARCH311 PRINCIPLES OF CONSERVATION AND 
RESTORATION 3  3 5 ARCH311 PRINCIPLES OF CONSERVATION 

AND RESTORATION 3  3 

5 ARCH337 TECTONICS OF FORM RESISTANT 
STRUCTURES 3 ARCH236 3 5 ARCH337 TECTONICS OF FORM RESISTANT 

STRUCTURES 3 ARCH236 3 

5 ARCH347 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION AND 
MATERIALS – III 3 ARCH244 4 5 ARCH347 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION 

AND MATERIALS – III 3  4 

5 ARCH353 URBAN AND LANDSCAPE 3 ARCH252 4 5 ARCH355 PROCESS OF URBAN DESIGN 
3 

 4 

5 ARCH381 COMPUTER GRAPHICS USING 
ARCHITECTURAL DESKTOP 3DS – VI 3 ARCH281 5 5 ARCH385 DIGITAL COMMUNICATION IN 

ARCHITECTURE 
3 

ARCH281 5 

5 ARCH290 SUMMER PRACTICE – II 0  30 5 ARCH290 SUMMER PRACTICE – II 0  3 

          
  

6 ARCH392 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO – IV 6 ARCH391 14 6 ARCH392 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO 
– IV 

6 
ARCH391 14 

6 ARCH312 ARCHITECTURE AND DESIGN THEORIES 3  4 6 ARCH312 ARCHITECTURE AND DESIGN 
THEORIES 

3 
 4 

6 ARCH348 BUILDING AND ENVIRONMENTAL 
SYSTEMS IN ARCHITECTURE 3  4 6 ARCH348 BUILDING AND ENVIRONMENTAL 

SYSTEMS IN ARCHITECTURE 
3 

 4 

6 ARCH338 EARTHQUAKE IN ARCHITECTURAL 
DESIGN 3 ARCH236 3 6 AE – 01 AREA ELECTIVE – I  

3 
 3 

6 ARCH342 WORKING DRAWING 3 
FARC104 

ARCH281 
4 6 ARCH342 WORKING DRAWING 

3 
ARCH244 4 

6 AE – 01 AREA ELECTIVE – I  3  3 6 AE – 02 AREA ELECTIVE – II 3 
 3 

            

7 ARCH491 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO – V  7 ARCH392 14 7 ARCH491 (*) ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO 
– V  

7 
ARCH392 
FARC111 
FARC142 
ARCH114 
ARCH213 
ARCH225 
ARCH281 
ARCH226 
ARCH236 
ARCH244 
ARCH246 
ARCH252 

14 

7 ARCH449 ECONOMIC AND MANAGERIAL ISSUES IN 
ARCHITECTURE 3  4 7 ARCH449 ECONOMIC AND MANAGERIAL 

ISSUES IN ARCHITECTURE 
3 

 4 

7 AE – 0 2 AREA ELECTIVE – II 3  3 7 AE – 03 AREA ELECTIVE – I II 3 
 3 

7 AE – 03 AREA ELECTIVE – III 3  3 7 AE – 04 AREA ELECTIVE – IV 3 
 3 

7 UE – 01 UNIVERSITY ELECTIVE – I  3  3 7 UE – 01 UNIVERSITY ELECTIVE – I  3 
 3 

7 ARCH390 SUMMER PRACTICE – III 0 ARCH190 30 7 ARCH390 SUMMER PRACTICE – III 0 ARCH190 3 
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8 ARCH492 ARCHITECTURE GRADUATION PROJECT  6 ARCH491 20 8 ARCH492 ARCHITECTURE GRADUATION 
PROJECT 

6 
ARCH491 20 

8 ARCH412 PROFESSIONAL ISSUES & PORTFOLIO 
PREPARATION 

3  4 8 ARCH416 PROFESSIONAL ISSUES IN 
ARCHITECTURE 

3 
 4 

8 AE – 04 AREA ELECTIVE – IV 3  3 8 AE – 04 AREA ELECTIVE – V  3 
 3 

8 UE – 02 UNIVERSITY ELECTIVE – II 3  3 8 UE – 02 UNIVERSITY ELECTIVE – II 3 
 3 

  

(*) Mevcut ikili bariyer sisteminden tekli bariyer sistemine geçilmiştir. Buna bağlı olarak, 
uygulamada olan ön koşullu dersler yeniden düzenlenmiş ve sayılarında azaltmaya 
gidilmiştir. İstisnai durumlarda, en çok iki ön koşullu dersi olan öğrencilerin bariyer 
oluşturan ARCH491 dersini alabilmeleri için Bölüm Kurulu kararı gerekecektir. Ayrıca, 
önkoşullu dersler için istisnai durumlarda gerekli düzenlemeleri yapma inisiyatifi de Bölüm 
Kurulu’na verilmiştir. 

The existing two barriers system which was in application earlier has been turned into a 
single barrier system. Accordingly, the prerequisites of the courses have been revised and 
the number of prerequisites has been decreased. For exceptional cases, for the students 
with remaining maximum two prerequisite courses, to be able to register ARCH491 course 
(which is the barrier), a Departmental Board decision will be required. The Departmental 
Board will also hold the right to make decisions regarding exceptional cases for 
prerequisite conditions. 
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Ek 2.1.2.1. Müfredat Komitesi ve alan bazlı ders grupları için 
hazırlanmış olan çağrı metni 
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CURRICULUM DEVELOPMENT 
 
Significance Of The Curriculum Development for Department of Architecture  
The curriculum is considered the heart of any learning institution and its progressive, and 
systematic development is crucial in the  creation of  positive improvements in the 
architectural educational system. Due to changes taking place around the world relating to the 
profession of architecture, and the necessity to respond to the competitiveness amongst 
architectural schools relating to the increasing number of accreditations, the rising number of 
architectural schools,  there rises a necessity to update  existing curricula regularly to address 
changing needs.   
 
In case of the Department of Architecture of Eastern Mediterranean University, there is a 
urgency to initiate a curriculum development process, in order to meet the demand of 
Chamber of Turkish Cypriot Architects and possibly YODAK in order to transform 
architectural education system to meet  the EU and ACE standards, offering a minimum of 5 
(4 + 1) years of education.  The second important need comes from the existing accreditation 
requirements.  Due to being a NAAB and MIAK accredited school of architecture, the 
Department of Architecture of EMU is required to respond to the criticism of these bodies in 
order to achieve progress and maintain its accreditation.   
 
Undoubtedly, another important necessity is the changing circumstances due to the growth of 
the Department in relation to the opening of new graduate programs.  As these are increasing 
in number, it has become vital to re-investigate the undergraduate curriculum so that existing 
gaps in between the undergraduate and relevant graduate program can be identified. 
 
Yet, the most important item on the agenda that should go in parallel lines is the development 
philosophy of the existing curriculum in regards to the vision of the Department of 
Architecture (DA) of EMU. What needs to be discussed are  the pedagogical objectives of the 
program, as such do we intend to raise professionals who are competent  in sustainable design 
or architectural conversation, urban design or all?  In order to construct a framework for 
further development of DA of EMU, there is a need  to discuss the profile of the EMU 
graduate so that necessary changes can be made accordingly. 
 
 
Curriculum Development Committee (CDC) 
We have identifies the duties of the Curriculum Development Committee (CDC) as follows: 
 
Curriculum Development Committee of  Department of Architecture is responsible for: 
 

· Following-up the undergraduate curriculum considering MİAK and NAAB 
requirements, 

· Guiding the working groups, 
· Following-up the work produced by the working groups, 
· Evaluating the reports of the accrediting bodies regarding the courses / course gorups 

and identifying what is to be done for the future development of the courses, and 
giving feedback to the working groups on regular meetings 

· Working on/improving the ECTS for the courses 
· Considering the upcoming request of the national and international bodies (EU 

Directive, ACE and C.T. Chamber of Architects) for a 5 years Architectural 
Education, and reevaluating the existing UG and MARCH Curriculum. 
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Working Group 
In order to facilitate the work of CDC as well as to prepare necessary documents,  
Research/Lecture-based Working Groups have been determined, as it has been announced 
during DBM 3.  
 
Duties of Research/Lecture-based Working Groups are determined as follows: 
 
Research/Lecture-based Working Groups are responsible for: 
 

· Following-up and evaluating the course contents and learning outcomes within the 
lecture sequence and finding out the gaps if any exist, 

· Finding out if there is a necessity for new must courses, 
· Assessing the efficiency of existing elective courses and proposing new elective 

courses within the research field where required, 
· Finding and proposing new methods for relating the lecture groups to design studios, 
· Evaluating the learning abilities of the students through interviews, questionnaires, etc. 
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Ek 2.3.2.1. Tasarım dersi notlarının veriliş prensipleri 
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Fakülte Kurulu Kararları: Seçilmiş maddelerden hatırlatmalar 
Faculty Board Decisions: Reminders of selected items  
 

1.Tasarım Stüdyolarında Jüri - Karne Notu etkisi1 / 1. Effect of Jury on 
Transcript Grade in Design Studios 

FK 016 / 03 – 2.1 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü sınıf tasarım stüdyolarının final jürilerinde, tüm jüri 
üyelerinin yarıdan fazlasının D-/F not vermesi durumunda, 
öğrencinin Final Jüri not ortalamasına bakılmaksızın, Final Jürisi 
notunun D-/F olmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir. 
 

 In the second, third and fourth year design studios in the 
Department of Architecture in Faculty of Architecture, if more than 
half of the jury members give D-/F grade, then the Final Jury grade 
of the student is counted as D-/F, without considering the average 
of the Jury Grade. 
 

FK 016 / 03 – 2.2 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü sınıf tasarım stüdyolarının final jürilerinde, tüm jüri 
üyelerinin yarıdan fazlasının D-/F not vermiş olması durumuna 
bakılmaksızın, öğrencinin Final Jüri not ortalaması her düzey için 
belirlenmiş olan yüzdelikler göz önünde bulundurularak Final Jüri 
notu olarak verilmesine; bu karar dışında farklı uygulama yapmak 
isteyen proje gruplarının, konuyu İç Mimarlık Bölüm Kuruluna 
getirerek tartıştırması ve alınan Bölüm Kurulu kararı doğrultusunda, 
uygulama yapılabilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir. 
 

 In the second, third and fourth year design studios in the 
Department of Interior Architecture in Faculty of Architecture, the 
avarage of the Jury Grade is given to the student (with the tutor-
geust percentages at each level) without considering if more than 
half of the jury members has given D-/F grade; any groups who 
would like to apply a different grade-calculating system should bring 
the issue to the Departmental Board. 
 

FK 016 / 03 – 2.3 Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin ortak 
Birinci sınıf  tasarım stüdyolarında final jürilerinde, tüm jüri 
üyelerinin yarıdan fazlasının D-/F not vermesi durumuna 
bakılmaksızın, öğrencinin Final Jüri not ortalaması belirlenmiş olan 
yüzdelikler göz önünde bulundurularak Final Jüri notu olarak 
verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 
 

 In the first year common studios of the Department of Architecture 
and Department of Interior Architecture in Faculty of Architecture, 
the avarage of the Jury Grade is given to the student (with the tutor-
geust percentages at each level) without considering if more than 
half of the jury members has given D-/F grade. 
 

                                                            
1 FK 014/03–5 ve FK 014/03–6 numaralı kararların devamı  

 

 

EK Bölüm V (Diğer Ekler)

 

 

276



 

 

FK 016 / 03 – 2.4 Mimarlık Fakültesi bünyesindeki birinci sınıf birinci dönem tasarım 
stüdyoları hariç (FARC 101, ITAS 101) tüm tasarım 
stüdyolarında, Final Jürisinden F alan öğrencinin, dönem içi 
notlarıyla birlikte ortalama alınarak netleştirilen karne notu geçer not 
(D ve üzeri) olsa dahi, karne notunun D- olarak verilmesine oy 
çokluğuyla karar verilmiştir. 
 

 In all studios except the first year studios in the Faculty 
Architecture, if a student gets F in the Final Jury, even if his/her 
average grade with all term grades is D or above, his/her transcript 
grade is given as D-. 
 

 

 

Marjinal not / Marjinal Grade 

FK 016 / 03 – 32 
 

Mimarlık Fakültesi bünyesindeki tasarım stüdyolarının jüri 
notlamalarında “Marjinal not” konusunun; Mimarlık Bölümü 
bünyesinde, Mimarlık Bölüm Kurulu görüş ve kararı doğrultusunda 
uygulanmasına; İç Mimarlık Bölümü’nde ise, İç Mimarlık Bölüm 
Kurulu görüşü ve kararı doğrultusunda marjinal not uygulamasının 
olmamasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. 
 

 The marjinal grade in design studios’ jury grading will be applied 
following the decisions of the Departmental Boards (separately) 
 

 Mimarlık Bölüm 
Kurulu: 
2013-14 Spring 
/ 5- 4 

Tasarım stüdyosunda, öğrencinin jüri üyelerinden almış olduğu harf notları 
içerisinde, A/B/C/D/F sıralamasında bir not basamağı atlanmışsa, atlanan not 
basamağından önce veya sonra verilen notun marjinal not olarak kabul edilip 
değerlendirmelerden çıkartılmasına, oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Örnek: Öğrencinin jüri üyelerinden, B+/B/B-/ D+ notlarını alması durumunda, 
B ve D harf notu aralığı içinde C basamağı atlandığı (hiç bir jüri üyesi C 
kategorisinde bir not vermediği için), buradaki D+ notu marjinal not olarak 
kabul edilecektir. 

 İç Mimarlık 
Bölüm Kurulu: 
18-09-14  
1-/14-15  
 
 

Farklı dönemlerin tasarım derslerinin niteliklerinin farklı olması, özellikle de 
birinci sınıfın yürütülüş biçiminin üst sınıflardan farklılık gösterebileceği, 
değişik stüdyolarda proje sayısı ve jüri notlarının final notuna katkı oranlarının 
farklılaşabileceği, jüri üye sayılarının daha az olduğu durumlarda bu kararın 
uygulanmasının zor olabileceği tartışılıp; bu nedenlerle marjinal notla ilgili FK 
014/03 - 6 sayılı karar da Bölüm Kurulu tarafından kabul görmeyip oy birliği 
ile red edilmiştir. 

 

  

                                                            
2 FK 014 / 03 – 6 sayılı kararın içeriği aynı kalmak koşuluyla yeniden düzenlenmiş hali  
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Tasarım Stüdyoları için Tasarım stüdyosu önkoşulu3 / Design Studio 
Prerequisites for Design Studios 
 
FK 015 / 07 - 1 
 
 

Mimarlık Fakültesi’nin iç gereksinimleri doğrultusunda, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Ders Kayıt Yönetmeliği’nin Ders 
Önkoşulları ile ilgili 7(4) maddesi uyarınca, Mimarlık Fakültesi 
Bölümleri’nde Tasarım Stüdyoları’nın önkoşullarında;  
 

(a) önkoşul (prerequisite) gerektiren ‘Tasarım 
Stüdyoları’na kaydolabilmek için önkoşul olan 
Tasarım Stüdyosundan en az D notu almış olmak 
gereklidir4 ;  
 

(b) mezuniyet dönemindeki öğrenciler, ‘Tasarım 
Stüdyoları’ için önkoşul olan stüdyodan (F) veya (D-) 
aldıkları durumda, bir sonraki stüdyo dersine kayıt 
yaptıramazlar.5 

  
 

  

                                                            
3 Üniversite Tüzüğü, Ders Kayıt Yönetmeliği, 7(2)  - “Mezuniyet dönemindeki öğrencilerin, önkoşul gerektiren derslere, (F) 
aldıkları önkoşul olan derslerle birlikte kayıt yaptırabilmeleri” maddesinin Mimarlık Fakültesi Tasarım Stüdyolarında 
uygulanamaz oluşu 
4 FK 014 / 05 – 1 sayılı kararın kararın içeriği aynı kalmak koşuluyla yeniden düzenlenmiş hali  
5 FK 014 / 02 – 1 sayılı kararın kararın içeriği aynı kalmak koşuluyla yeniden düzenlenmiş hali  
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Not Sistemi / Grading System 

FK 014/03 - 1:  Mimarlık Fakültesi bünyesindeki tüm programların, kuramsal 
derslerinde not tanımlamaları ve hesaplamalarında, Ek 1 – Tablo 1’de 
belirtilen 100’lük sistem - harf notu eşleşmesinin kullanılmasına oy 
birliği ile karar verilmiştir. 
 

  
FK 014/03 – 2:  
 

Mimarlık Fakültesi bünyesindeki tüm programların tasarım 
stüdyolarındaki not tanımlamalarında, tüm jüri notlarının 
hesaplanmasında, ve buna bağlı olarak karne notlarının 
belirlenmesinde Ek 1 Tablo 1’deki 4’lük sistem - harf notu 
eşleşmesinin kullanılmasına; ve not aralıklarının Ek 1 Tablo 2’deki 
şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

  
 Ek 1 Tablo 1 

85-100 A 4.00 

80-84 A- 3.70 

75-79 B+ 3.30 

70-74 B 3.00 

66-69 B- 2.70 

63-65 C+ 2.30 

60-62 C 2.00 

57-59 C- 1.70 

54-56 D+ 1.30 

50-53 D 1.00 

45-49 D- 0.70 

0-44 F 0.00 
 

Tablo 2  
4.00-3.85 A 

3.84-3.50 A- 

3.49-3.15 B+ 

3.14-2.85 B 

2.84-2.50 B- 

2.49-2.15 C+ 

2.14-1.85 C 

1.84-1.50 C- 

1.49-1.15 D+ 

1.14-1.00 D 

0.99-0.50 D- 

0.49-0.00 F 
 

 

 

Final Jürileri Not Ağırlığı / Grade Weight of Final Juries 

FK 014/03 – 4:  Mimarlık Fakültesi bünyesindeki tüm tasarım stüdyolarının final jürileri 
için belirlenecek not ağırlığının tüm dönem içi notlarının %50’sinden 
daha az olmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Nota İtiraz Süreci / Process for Objection to Grade: 

Mimarlık Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü derslerde (ortak veya ayrı ayrı olmak üzere) 
kuramsal derslerde ve tasarım stüdyolarında kullanılmak üzere tasarım derslerinde nota itiraz 
sürecinin tanımlanması konularında alınan kararlar:  

FK 014/03 – 7:  
 

Öğrenci, notunda bir hata olduğuna inanıyorsa, aşağıdaki süreç izlenir: 
 

“Mimarlık Fakültesi Tasarım stüdyolarında ara dönem jüri 
notuna ve / veya dönem sonu notuna itiraz, notun duyurulmasını 
izleyen bir hafta içinde ilgili akademik personele yapılır. 
Akademik Personel bu itirazı bir hafta içinde değerlendirmekle 
yükümlüdür. Akademik Personelin değerlendirmesinden tatmin 
olmayan öğrenci en çok 3 gün içinde itirazını yazılı olarak dersin 
bağlı olduğu bölüm başkanlığına yapabilir. Bölüm Başkanı en 
geç 2 gün içinde öğrencinin dilekçesini stüdyo koordinatörüne 
iletir ve öğrencinin notuyla ilgili itirazı, notlamayla ilgili belgelerle 
değerlendirerek, bölüm başkanlığına sunmasını ister. Konu en 
geç bir hafta içinde sonuca bağlanır.” 

 
Mimarlık Fakültesi Tasarım stüdyolarında ara ve final jüri notları ile 
dönem sonu notuna itiraz sürecinin netleştirilmesi için "Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği"nin nota itiraz 
bölümüne 10(4) maddesi olarak yukarıdaki metnin eklenebilmesi 
konusunun Senato’ya önerilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
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NG Kriterleri / NG Criteria 

Mimarlık Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü derslerde (ortak veya ayrı ayrı olmak üzere) 
kuramsal derslerde ve tasarım stüdyolarında kullanılmak üzere NG kriterlerinin netleştirilmesi 
konusunda alınan kararlar:  

FK 014/03 – 8:  Mimarlık Fakültesi bünyesindeki tüm kuramsal ve uygulamalı dersler ile 
tasarım stüdyolarında NG notu verilmesi durumunun, Ek 2’de tanımlandığı 
şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

 Ek 2      
28.04.2014  
FK 014/03-07  

MİMARLIK FAKÜLTESİ BÜNYESİNDEKİ DERSLERDE NG NOTU VERİLME 
KOŞULLARI 
 
NG Notunun Tüzükteki Tanımı: 
 
“NG Notu derse devam yükümlülüklerini ve/veya dersin değerlendirilmesine esas olan 
koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. NG Notu öğrencinin dönem ve genel 
ortalaması hesaplamasına katılır.” 
 
Mimarlık Fakültesinde Geçerli Olması Önerilen NG Kriterleri: 
 
NG Notu derse devam yükümlülüklerini ve/veya dersin değerlendirilmesine esas 
olan koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. NG Notu öğrencinin dönem ve 
genel ortalaması hesaplamasına katılır. Mimarlık Fakültesi bünyesindeki tüm 
kuramsal ve uygulamalı derslerde, öğrencinin %80 oranında derse katılım 
koşulunu yerine getirmesi beklenir. 
 
Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Tasarım stüdyolarında ise, devam yükümlülüğü 
yanında ‘dersin değerlendirmesine esas olan koşulların yerine getirilmesi de 
gerekmektedir. Koşullardan ilki öğrenci projesinin gelişim sürecinin takibi 
anlamına gelen düzenli aralıklarla (genellikle her ders) geliştirilen ürünle gelen 
öğrencinin projesinin tasih edilmesiyle ders yürütücüsü/yürütücülerinin öğrencinin 
dönem boyunca proje gelişim sürecini değerlendirmesi; ikincisi ise – genellikle- 
her derste projesinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla öğrencinin sınıfta 
yapması gereken uygulamaları fiilen gerçekleştirmesi gerekliliğidir. 
 
İlgili grup derslerde bu koşulları yerine getirmeyen ve aşağıda belirtilen ‘özel 
koşul’a sahip olmayan öğrenciye NG notu verilir. 
 
Tasarım stüdyolarında NG durumunda olan öğrencinin projesi Final Jürisine 
alınmaz. Bu durum, öğrenciye en geç proje teslim tarihinden bir hafta önce 
bildirilir. 
 
Özel Koşul: Yatay veya dikey geçiş yoluyla Mimarlık Fakültesi bünyesindeki 
bölümlere kayıt yaptırmış olan öğrenciler sadece kayıt yaptırdıkları ilk dönem özel 
koşul kapsamında değerlendirilir. Özel koşul, tasarım ve kuramsal derslerde 
aranan genel koşulların dışında bir uygulamaya olanak verir. Öğrencinin Sağlık 
Raporu ve gerekçesiz yapacağı devamsızlıklarının toplamı, dönem içinde bulunan 
toplam 
ders sayısının %20’sini aşmamalıdır. Sağlık Kurulu onaylı ciddi rahatsızlık 
nedeniyle öğrencinin devamsızlık sınırını aşması durumunda bölüm görüşü 
alınarak özel koşul kapsamında değerlendirilebilir. Devamsızlık ve/veya dersin 
değerlendirmesine esas olan koşulları yerine getirmeyip NG notu alması 
kesinleşen öğrenci: verilen vize, final sınav veya jürilerine katılma ve/veya sınav 
veya jüri sonucunda aldığı not ortalaması dersi geçmesine yeterli olsa dahi, 
öğrencinin NG durumunu değiştiremez.  
 

ÖOT / 24.10.16 
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Tablo 1

85-100 A 4.00

80-84 A- 3.70

75-79 B+ 3.30

70-74 B 3.00

66-69 B- 2.70

63-65 C+ 2.30

60-62 C 2.00

57-59 C- 1.70

54-56 D+ 1.30

50-53 D 1.00

45-49 D- 0.70

0-44 F 0.00

Tablo 2

4 . 00 - 3.85 A

3 . 84 - 3.50 A-

3 . 49 - 3.15 B+

3 . 14 - 2.85 B

2 . 84 - 2.50 B-

2 . 49 - 2.15 C+

2 . 14 - 1.85 C

1 . 84 - 1.50 C-

1 . 49 - 1.15 D+

1.14-0.85 D

0 . 84 - 0.50 D-

0 . 49 - 0.00 F

1
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