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EDİTÖR’DEN

Bu sene kış aylarının oldukça soğuk ve yağışlı geçmesi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de hayatı etkilemiş, barınma ve ulaşım başta olmak üzere vatandaşların büyük sıkıntılar çek-
mesine yol açmıştı. Elbette bu çetin kış şartları en çok da Vanlı kardeşlerimizi etkiledi. Van’dan 
basına yansıyan görüntülerde yıkımın korkunçluğunu, can kayıplarını gördük, depremin afete 
dönüştüğünü, kaos ortamının oluştuğunu hep birlikte ibretle izledik. Pek çok meslektaşımız 
Odamızla birlikte Van’da günlerce çalıştı, bir şeyler yapmaya gayret etti. Bu çalışmalardan hare-
ketle kapsamlı bir rapor da üretilerek kamuoyuna sunuldu.

Ülkemiz kentlerinin, başta İstanbul olmak üzere depremini beklediğini biliyoruz. Çukurova Böl-
gesi de tarih boyunca yıkıcı depremlerle karşılaşmış bir bölge. 1999 Marmara Depremi’nden 
hemen önce gerçekleşen Adana - Osmaniye Depremi hâlâ hafızalarımızda tüm canlılığıyla 
durmakta. Peş peşe yaşanan deprem felaketleri deprem gerçeğimizi hepimize bir kez daha 
acı bir şekilde hatırlattı. Başbakan ve yöneticiler suçluyu bulmuştu: Evler kerpiç malzeme kul-
lanımı yüzünden yıkılmıştı, çözümü de söyledi TOKİ bölgede betonarme evler yapacaktı. Bu 
yaklaşımın basında ciddiye alınarak tartışılması, kerpiç ve betonun karşılaştırmalı testlere tabi 
tutulması tekniğin, bilimin ne kadar hafife alındığının çarpıcı bir göstergesiydi.

“Depremini bekleyen kentler” bir kâbus gibi üzerimizi sarmakta, sorunların devasa büyüklüğü 
karşısında çare olarak üretilip yapılabilenlerin cılızlığı ise insanı ürkütmektedir. Mevcut risklerin 
azaltılması, yeni risk alınmaması, konuyla ilgili bilgilenmenin yaygınlaştırılması temel hedef ol-
ması gerekirken, yetkililer sanki böyle bir tehlike bertaraf edilmişçesine rahat davranabilmek-
tedir. Kamuoyunun depreme yönelik duyarlılığının sürekli artmasını sağlamanın, yönetimlerin 
depreme yönelik hazırlıklarını izlemenin ve bunları kamuoyunun anlayacağı şekilde deşifre 
etmenin, uyarmanın görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Özellikle 1999 Marmara Depremi’nden sonra meslek odaları konuya duyarlı kişi ve kurumların 
katkısıyla pek çok etkinlik yapmış, rapor üretmiş, yüzlerce kişinin katıldığı sempozyumlar dü-
zenlemiştir. Her üretilen bilginin, her tespit edilen olgunun tüm meslektaşlarımız tarafından 
içselleştirildiği ve bundan sonraki uygulamalarında kullanacakları bir bilgi olarak hazmedildiği 
şüphesiz ki söylenemez. Elbette başta meslektaşlarımız olmak üzere teknik elemanların dep-
remle ilgili bilgilerinin güncellenmesi, geliştirilmesi, yapı üretim sürecindeki denetim meka-
nizmalarının aksaklıklarının giderilmesi, yapıların kullanım sürecinin tanımlanması alanındaki 
boşluğun nasıl doldurulması gerektiği yönündeki önerilerimizin idareyle birlikte çözülmesi de 
üzerinde ısrarla durmamız gereken konulardandır.

Marmara Depremi’nden sonra dört üniversiteden uzmanların katılımıyla hazırlanan İstanbul Dep-
rem Master Planı 18 Ağustos 2003 günü kamuoyuna açıklanmış ve İstanbul’un depreme nasıl 
hazırlanması gerektiğine dair bir yol haritası önümüzü konmuştu. Oldukça kapsamlı bir şekilde 
hazırlanan ve sunulan bu çalışma şimdi raflarda durmakta; oysa her kurum bulunduğu yere göre 
planı irdeleyecek ve değerlendirecekti. Aradan geçen zamanda ne yazık ki çok fazla mesafe kat 
edilemediğini görüyoruz. Deprem Master Planı çerçevesinde risklerin bertaraf edilmesi yönünde 
çalışmalar yürütülmesi yerine, bugün deprem tehlikesi öne sürülerek kentsel dönüşüm adı altında 
kentlerimizin hırpalanmasına devam edilmekte. Kentlerimizin her bir köşesi özenle ele alınmayı, 
düzenlenmeyi, sağlıklaştırmayı beklerken, kamunun elindeki son derece kıymetli alanlar, kentliler 
için, kentlerimiz için değerlendirilmek yerine, paraya tahvil edilerek bütçe açığının kapatılması uğ-
runa satılmaktadır. Üstelik satış bedelinin yüksek tutulabilmesi için bu alanlar oldukça elverişli imar 
koşulları da yaratılarak satışa sunulmakta, yerel yönetimler yeni yapılaşmaların önünü açmakta sa-
kınca görmemektedirler. Deprem korkusu altında yaşayan kentlerimizde sağlıklaştırma çalışmaları 
son derece yavaş bir hızla seyretmekteyken, çöküntü alanları haline getirilmiş tarihî bölgeler lüks 
konut alanları yaratılmak adına boşaltılmakta, kentlerimizin yıllar boyunca oluşan dokusu sitelerle 
doldurulmak üzere tıraşlanmaktadır. Su havzaları, kentlerin çevresindeki yeşil kuşaklar yapılaşma-
ya açılmakta, yeni ulaşım projeleriyle daha kolay pazarlanabilir hale getirilmektedir.

Yerel yönetimlerin TOKİ eliyle ülkenin her coğrafyasında uygulanan kişiliksiz şablonlar ve yeni 
gelişme alanları açmak yerine, öncelikle yerel değerleri içeren mevcut yaşam alanlarını sağ-
lıklaştırarak yaşanır duruma getirilmesini savunmamız gerekiyor. Bu ülkenin mimarları olarak, 
geleceğimiz için, çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam çevresi bırakabilmek için, mimarlık hizmetle-
rinin topluma sunulduğu başlıca yerler olan kentlerimizde, kentsel ve çevresel sorunlara kay-
naklık eden yapılaşma proje ve uygulamalarına yönelik uyarı ve katkılarımızı sunmaya devam 
edeceğimizi görmemiz ve göstermemiz gerekiyor.

* * *

Bu sayımızın dosyasında “Deprem ve Mimarlık” konusunu ele almayı ve konuyla ilgili farklı yönlerden 
üretilen çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik. Yeni dönemde yeni sayılarla buluşmak dileğiyle…

H. Bülend Tuna
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Bekir KAMIŞLI
TMMOB Mimarlar Odası
Adana Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

YENİ ÇALIŞMA 
DÖNEMİNE 
BAŞLARKEN

“Umudumuz gelecek güzel günlere 
olan inancımızla besleniyor ve 
çoğalıyor. Bu nedenle, Mimarlar 
Odası’nın özerk yapısını, kamusal 
kimliğini, mesleki politikalarını, 
çalışma kültürünü korumak ve 
sürekliliğini sağlamak öncelikli 
gündemimiz olacaktır. Bunun için 
yeni dönemde de ortak paydamız 
olan mimarlık ortamında birlikte 
mücadele etmek üzere bize 
yeniden bu görevi veren tüm 
meslektaşlarıma tekrar teşekkür 
ediyor, hep birlikte başarılı bir 
dönem geçirmemizi diliyorum.”

maların taşeronlarına dönüşmekte, diğer taraf-
tan TOKİ ve kentsel dönüşüm uygulamalarında 
olduğu gibi ülke bütününde konut üretimi yan-
daş ve gerici kadroların eliyle kentsel yağmaya 
dönüştürülmektedir. Yandaş olmayanlar ise iş 
yapamaz durumda bırakılmaktadır. 

Kent ve demokrasi mücadelesiyle özdeş bir 
tarihi bulunan TMMOB Mimarlar Odası’nın sür-
dürdüğü hukuksal ve demokratik çabalarının 
önünün kapatıldığı bir dönemle karşı karşıyayız. 
Uygarlık tarihi ile eş bir geçmişi ve kültürün ifa-
desi olan mimarlık mesleğinin bütün bu olum-
suz süreçlerden etkilenmemesi ve üstesinden 
gelebilmesi, ancak Mimarlar Odası’nın ve mi-
marların birlik içerisinde kararlı, tutarlı ve etkin 
çabası ile olanaklıdır.

Bugün ülkemizde her zamankinden daha çok 
demokrasi, insan hakları, barış ve özgürlük 
gibi evrensel değerlerin öne çıkarılması önem 
taşımaktadır ve güçlerimizi birleştirmemiz ge-
reklidir. Bütün bu gelişmeler göstermektedir 
ki, önümüzdeki iki yıllık çalışma döneminde, 
Mimarlar Odası’nın daha fazla örgütlenmeye 
ve daha fazla mücadeleci olmaya ihtiyacı vardır. 
Mimarlığın ve mimarların gelişmesi, güçlenme-
si, yönetimlerin farklı görüşlerle birlikte bütün 

Şubemiz 12. Olağan Genel Kurulu ve seçimle-
rini yoğun bir katılımla 21-22 Ocak 2012 tari-
hinde gerçekleştirdik. 702 üyemizin bulunduğu 
Şubemizde seçimlerde 451 oy kullanılarak bu-
güne kadar yaptığımız seçimlerden en yüksek 
oy kullanma oranına ulaştığımızı da belirtmek 
isterim.

12. Dönem çalışma programımız, içinden geçti-
ğimiz dönemin mesleki ve toplumsal öncelikle-
ri doğrultusunda gelişecektir. 

Küreselleşen dünyada sermayenin ve çok ulus-
lu şirketlerin oluşturduğu sistem ve getirdiği sö-
mürü düzeni; adaletsizliği yerleştirmiş, eşitsizliği 
büyütmüş, yoksulluğu çözememiştir. Dolayısı 
ile global bu sistem dünya çapında eleştirilere 
uğramaktadır. Yaşanan global ekonomik kriz 
tarihsel varlıklar, çevresel değerler ve kentsel 
mekânlar üzerinden aşılmak istenmektedir. 
Kentlerin simgesel değerleri, yaşamsal alanları, 
kültürel kimlikler metalaştırılmak istenmektedir. 
Egemen olan bu anlayış karşısında tüm dünya 
coğrafyası ve kentler çok ciddi bir tehdit altın-
dadır. 

Ülkemizin genel konumu, kentsel özellikleri, 
nitelikleri ve taşıdığı değerler nedeniyle küresel 
sermaye gruplarının ve onların yerli ortaklarının 
ilgisini çekmektedir. Göçlerle başlayan, imarsız 
gelişmeyle büyüyen, ayrıcalıklı imar alanlarıyla 
geleceği karartılan, TOKİ aracılığıyla kimliksizleş-
tirilen ve meta haline getirilen kentlerimiz ranti-
yenin hizmetine sunulmaktadır. 

Kent topraklarının yabancılara satıldığı, kültü-
rel ve doğal mirasımızın pazarlandığı mimarlık 
mesleğinin ilişkilenme alanlarının daraltılmaya 
ve meslek örgütümüzün sadece bir düzenleme 
örgütü haline dönüştürülmeye çalışıldığı deği-
şen bir Türkiye panoraması içerisinde, yasama 
süreci atlanarak; Kanun Hükmünde Kararname-
lerle ve dayatmacı düzenlemelerle, yapı üretim 
süreci, bizim dışımızda yeniden yapılandırıl-
maktadır. Mimarlık ortamı ve Mimarlar Odası 
çok boyutlu bir saldırının hedefinde bulunmak-
ta, Meslek odaları işlevsizleştirilmek istenmek-
tedir. Çıkartılan kanun ve kararnamelerle ülke 
kaynakları, kıyılar, ormanlar, akarsular, kentsel ve 
kırsal alanlar küresel sermayenin talanına sunul-
maktadır. Bir taraftan serbest mimarlık hizmeti 
veren bürolar inşaat devlerinin ve yabancı fir-

GÖRÜŞ
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GÖRÜŞ

ve plansız yapılarak çözüm olmak yerine sorun 
üretmiştir.

Bu kadar sorunun olduğu bir kentte kuşkusuz 
Mimarlar Odası başta olmak üzere meslek oda-
larına çok iş düşmektedir. Bu sorunların farkında 
olarak yeni dönemde de meslektaşlarımızın bizi 
yeniden göreve getirmesinin sorumluluğu ve 
bilinci ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
 
Yeni dönem çalışmalarımıza yeni yönetim ku-
rulunda görev alan arkadaşlarımızla birlikte ha-
zırladığımız eylem programı çerçevesinde baş-
ladık. Şubemizin yönetim kurulu çalışmalarına 
destek ve yardımcı olması için komisyonlar ve 
çalışma gurupları oluşturulacaktır. Bu kapsamda 
yayın komisyonumuz, dergimizin 7. sayı hazırlık 
çalışmalarının aksamaması için, önceki dönem-
de çalışmalara katılan komisyon üyelerimizin 
yanı sıra katkı koymak isteyen meslektaşlarımız-
la zenginleşti ve çalışmalara hızla başlandı.

Yaşanabilir bir kent; kaliteli mimari mekânlarda 
sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması kentlile-
rin bu sürece ortak edilmesi ile sağlanır. Kent, 
toplum ve mimarlık, yapılı çevrenin birbirini 
tamamlayan ve bütünleyen üç öğesidir. Mi-
marlar Odası Adana Şubesi bu yaklaşımla kent 
topraklarında toplum yararını gözetmeyen, 
yapılı çevrenin dengesini bozan, kentin gele-
ceğine ipotek koyan her tür uygulama karşı-
sında gerekli uyarılarını yapacaktır; uyarıların 
dikkate alınmadığı durumlarda ve hukuk dışı 
durumlara karşı yasal zeminde mücadeleye 
devam edilecektir.

Kentimizin vizyonuna ve gelişme akslarına dair 
sağlıklı fikirlerin oluşabilmesi adına çalışmalar 
yapılacaktır. Kentsel çevrenin nitelikli olarak üre-
tilmesi süreçlerine yönelik gerekli araştırmalar 
ve çalışmalar başlatılacaktır. Kent bütününü ve 
her türlü kentsel altyapıyı etkileyerek imar faali-
yetleriyle ilgili Oda görüşlerinin, planlama karar 
süreçlerine katılmasına çalışılacaktır.

Meslek alanımızın kaygı verici günler yaşandı-
ğı bir dönemdeyiz. Bizler bu ülkenin mimarları 
olarak, insan olmanın, aydın olmanın sorumlu-
luklarını biliyoruz… Bu ülkede ve kentimizde 
yeni bir yaşamın projelendirilmesinin müm-
kün olduğuna inanıyoruz. Umudumuz gele-
cek güzel günlere olan inancımızla besleniyor 
ve çoğalıyor. Bu nedenle, Mimarlar Odası’nın 
özerk yapısını, kamusal kimliğini, mesleki 
politikalarını, çalışma kültürünü korumak ve 
sürekliliğini sağlamak öncelikli gündemimiz 
olacaktır. Bunun için yeni dönemde de ortak 
paydamız olan mimarlık ortamında birlikte 
mücadele etmek üzere bize yeniden bu göre-
vi veren tüm meslektaşlarıma tekrar teşekkür 
ediyor, hep birlikte başarılı bir dönem geçir-
memizi diliyorum. <

Ülke ölçeğinde iktidar, meslek odalarını kont-
rolü altına almaya çalışırken kent ölçeğinde de 
yapı sektörüne bağlı olarak meslek ortamımız 
zorlu bir süreçten geçmektedir. Kentimizde di-
ğer sektörlerin lokomotifi olarak kabul edilen 
yapı sektörü, kentin imar planlarında yıllardır 
süregelen revizyonlar, itirazlar ve iptaller kısır 
döngüsünde durma noktasına gelmiştir. 

Yapı sektörünün kentimizde durma noktası-
na gelmesinin sebebi imar planlarında yaşa-
nan bu sorunların yanı sıra Seyhan Baraj gölü 
çevresinin 2006 yılında yaban hayatı koruma 
alanı ilan edilmesi, Havaalanı uçuş konisi (ma-
nia) kriterleri göz ardı edilerek kentimizin imar 
planlarında yapı yüksekliğinin serbest bırakıl-
ması da en büyük etkenlerden olmuştur. Ya-
ban hayatı koruma kararının yetkili kurumlar 
tarafından sumen altı edilerek o bölgeye bir-
çok ruhsat düzenlenmesinden kaynaklanan 
sorunlar bir tarafa, henüz ruhsat almamış hak 
sahipleri tarafından alınan ruhsatlar emsal 
gösterilerek konunun yargıya taşınması an 
meselesidir. Aynı şekilde mania konusunda da 
yeni yapılan Emniyet Müdürlüğü Binası dahil 
olmak üzere bir çok ruhsatlı yapıda kat iptalleri 
söz konusudur. Bu sorunun da yine yargıya ta-
şınması kaçınılmaz görünmektedir.

Kentimizde ulaşım sorunu uzun zamandan beri 
tartışılan bir konudur. Ancak kısa vadeli, anlık 
çözümler üretilerek günü kurtarma politikaları 
ile yapılan planlar ne yazık ki ulaşım sorununa 
köklü bir çözüm olamamaktadır. Kamuoyunda 
metro olarak bilinen hafif raylı sistemin ulaşım 
sorununa ne kadar çözüm olduğu da ortadadır. 
Kenti bıçak gibi ortadan ikiye bölen D400 ka-
rayolu üzerine yapılan alt geçitler ise hesapsız 

üyelerini kucaklaması ile mümkün olacaktır. Bu 
anlamda farklı fikirlerin zenginlik olduğu anla-
yışımızla, birlikte davranış kültürünün geliştiril-
mesi, kararların en geniş katılımla oluşturulması 
önemsenmektedir

Mimarlık mesleği varoluşundan bu yana; top-
lumun sosyal, ekonomik gelişim süreçlerinden, 
tarihsel kültürel değer ve geleneklerinden et-
kilenmiş, aynı zamanda bu süreçleri de etkile-
miştir. Bu nedenle temel ilgi alanı, “İnsan / Ya-
şam / Mekân” olan mimarlığın ve mimarın aynı 
zamanda toplumun sosyal, kültürel, ekonomik 
ve demokratik yapılanmasını sorgulayan, geç-
mişin değerleriyle, gelenek ve birikimleriyle; ge-
leceğin çağdaş, teknik ve demokratik talepleri 
arasındaki ilişkiyi sağlayacak, üretici ve yapıcı 
öneriler geliştirmeye yönelik mesleki ve kültürel 
sorumluluğu bulunduğunun bilincindeyiz. Bu 
bilinci ve birikimi taşıyan ve yansıtan bir mesle-
ğin meslek kuruluşu olarak, mimarlığı ve mima-
rı toplumda hak ettiği saygın yere ulaştırmak, 
meslek pratiğini daha ileriye taşımak amacımız 
ve temel programımızdır. 

Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde iktidar ta-
rafından çıkartılan Kanun Hükmünde Kararna-
meler ne yazık ki meslek odalarının işlevsizleşti-
rilmesi için atılan adımlardan biri oldu. Örgütsel 
olarak bu süreçte birlikte olabilmenin mesleki 
ve toplumsal sorumluluğumuz olduğu bilinci 
ile hareket etmenin önümüzde ki dönemde en 
önemli görevimiz olduğunu düşünmekteyim. 
Süreci izleyen değil, süreci yönlendiren, nitelikli 
bir mimarlık ortamını, sağlıklı bir mesleki yapı-
lanmayı öngören ve sonuç alıcı bir çalışma tarzı 
benimsenmesi çalışma ve eylem programımı-
zın öncelikli ilkesi olacaktır. 

Yönetim Kurulu üyeleri soldan sağa Demet Erke Yaptı (Üye), Bekir Kamışlı (Başkan), Egemen Say (Üye), Ufuk Önder (Sekreter), Kamuran Pekçe-
tin (Başkan Yardımcısı), Mehmet Taner (Üye), Nusret Baş (Sayman).
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“Kentle - insan, insanla - yönetim 
ilişkisi; karşılıklı beklentilerin ve 
ihtiyaçların ördüğü bir görev 
ve sorumluluklar ağı oluşturur. 
Taraflar, görev ve sorumluluklarını 
ne ölçüde başarırlarsa, kentler de o 
ölçüde gelişir güzelleşir; tersi olursa 
o kentte yaşam çileye dönüşür. 
‘Adana Kentli Hakları Bildirgesi’ 
metni içinde okuyacağınız hak ve 
hedefler, Adana özelinde, yaşama 
geçirilmiş değildir; bir niyet beyanı 
düzeyinde kalmıştır. Umudumuz, 
talep sahibi olan Adanalıların 
haklarına sahip çıkmaları ve 
bu hedefler için mücadele 
etmeleridir. Bir başka umudumuz 
da, Bildiri’deki hedeflere ulaşmayı 
amaç edinen kent yöneticilerine 
Adana’nın kavuşmasıdır.” 

Fevzi ACEVİT
Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri

ŞEHİR VE İNSAN

Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi’ni, 2000 yı-
lında kurdular.

Büyükşehir Kent Konseyi, o tarihten günümüze, 
yönetenlerle yönetilenlerin temsilcilerini buluş-
turan bir katılım ve dayanışma platformu olarak 
işlev yüklendi, sürdürüyor.

Adana Kentli Hakları Bildirgesi 

“Adana Kentli Hakları Bildirgesi” Büyükşehir Kent 
Konseyi’nin düzenlediği kamu, yerel yönetim-
ler, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin temsil 
edildiği geniş katılımlı bir toplantı sırasında, 6 
Haziran 2002 tarihinde, oy birliğiyle karar altına 
alınarak kabul ve ilan edildi.

Kentli Hakları Neleri Amaçlıyor?

İnsanlar yaşadıkları şehrin yöneticilerinden; çar-
pık değil, düzenli gelişen, doğal, kültürel doku-
su korunan güvenlik ve huzur içinde bir şehir 
isterler. 

Kent ekonomisinin canlı tutulmasını, istihdam 
üretecek (işsizine iş verecek) bir vizyonla hare-
ket edilmesini beklerler. 
 
Kentli hakları bu çerçevede ortaya çıkar. 

Kentle - insan, insanla - yönetim ilişkisi; karşılıklı 
beklentilerin ve ihtiyaçların ördüğü bir görev ve 
sorumluluklar ağı oluşturur. Taraflar, görev ve 
sorumluluklarını ne ölçüde başarırlarsa, kentler 
de o ölçüde gelişir güzelleşir; tersi olursa o kent-
te yaşam çileye dönüşür. 

Kalkınmanın / gelişmenin sürdürülebilir olması 
bu sebeple gereklidir ve önemlidir.

Yeryüzü Zirvesi’ne katılan dünya liderleri Rio 
Bildirgesi’ne imza koyarak yaptıkları küresel 
çağrıda, bu hususun da altını çiziyor, insanlık 
âleminin önüne “kalkınmanın sürdürülebilir ol-
ması” hedefini bu nedenle koyuyorlardı.

Soralım: “Kalkınma sürdürülebilir olmazsa ne 
olur?” 

Bu sorunun ürpertici yanıtını çağımızın dahi fi-
zik bilgini Stephen Hawking Ocak 2012 tarihin-
de yaptığı bir açıklama ile şöyle veriyor: “Dünya 

Yaşadığımız kent önemlidir, çünkü hayatımızı 
kuşatır, mutluluk ya da üzüntülerimizde rol alır. 
Evimiz oradadır, bu nedenle kentimiz aynı za-
manda yuvamız olur. 

Anılarımızı orada biriktiririz. Uzaklara gittiğimiz-
de sılamız olur, özleriz.

İşimizi orada kurarız; ekmek kapımız olur. 

Kent düzenli ve güzelse, ekonomisi verimliyse; 
o kentte yaşayanlar refah içindedir. Düzenli de-
ğil çarpıksa; insanların yaşamları çileye dönüşür.

Şehir ve insan ilişkisi işte böylesine iç içedir... 

Küresel Çağrı 

İnsanlık âlemi Rio de Janeiro’dan, Birleşmiş 
Milletler’in düzenlediği Dünya Çevre ve Kal-
kınma Konferansı* (Yeryüzü Zirvesi) sonuç 
bildirgesinde küresel bir çağrı yapmıştı. Rio 
Deklarasyonu’nda, “Kalkınmanın sürdürülebilir 
olmasını” ve “21. yüzyılın buna göre planlanması” 
isteniyordu. 

Rio Bildirgesi’nde ayrıca, “Yönetimlerin kapalı 
değil açık/şeffaf, kararların tepeden inmeci değil 
katılımcı süreçler işletilerek alınması” isteniyordu. 

Küresel Çağrı ile deniliyordu ki: 

“Ey yöneticiler! Kullandığınız yetkiler harcadığınız 
bütçeler halka ait emanetlerdir... Büyük projelerin 
kararlarını alırken halk kitlelerinin meslek grupla-
rının temsilcisi örgütlü yapılar olan Sivil Toplum 
Kuruluşlarına danışın, karar alma süreçlerini pay-
laşın ve kamuoyuna hesap verin...” 

Küresel çağrı bu anlayışı şu ilke ile açıklıyordu; 
yönetişim...

Toplumsal ve kentsel sorunların çözümü için de 
bir başka ilkeyi insanlığın gündemine taşıyordu; 
“Çözümde ortaklık anlayışı, katılım ve dayanışma.” 

Büyükşehir Kent Konseyi

Büyükşehir Kent Konseyi, yukarda mesajını 
özetlediğimiz Küresel Çağrı’nın ürünüdür. Ara-
larında Mimarlar Odası Adana Şubesi’nin de 
bulunduğu 41 Sivil Toplum Kuruluşu ve Adana 

GÖRÜŞ
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okuyacağınız hak ve hedefler, Adana özelinde, 
yaşama geçirilmiş değildir; bir niyet beyanı dü-
zeyinde kalmıştır. 

Umudumuz, talep sahibi olan Adanalıların hak-
larına sahip çıkmaları ve bu hedefler için mü-
cadele etmeleridir. Bir başka umudumuz da, 
Bildiri’deki hedeflere ulaşmayı amaç edinen 
kent yöneticilerine Adana’nın kavuşmasıdır. <

* Birleşmiş Milletler’in düzenlediği Dünya Çevre ve Kalkınma Konfe-
ransı (Yeryüzü Zirvesi): Söz konusu konferans 1992 yılında yapılmıştı. 
O konferansa Türkiye’yi temsilen dönemin başbakanı Süleyman De-
mirel katılarak Türkiye Cumhuriyeti adına Rio Bildirgesi’ne imza koy-
muştu. 10 yıl sonra yapılan ve Rio+10 olarak adlandırılan ikinci zirveye 
dönemin Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer katılmış, Binyıl Kalkınma 
Hedefleri Bildirgesi’ne Türkiye adına imza koymuştu. 

İnsanlık âlemi işte böylesine yalın ve ürpertici 
riskler içeren bir karşı karşıya bulunuyor. Devlet-
ler bu gerçeğe göre hareket ediyorlar mı?

Nerede... Güçlü güçsüzün elindeki değeri kan-
lı lokmalar halinde yutuyor. Dünya sahnesinde 
görünen budur.

Adana Ne Durumda?

Yazımı 2002’de Büyükşehir Kent Konseyi’nin 
ilan ettiği Adana Kentli Hakları Bildirgesi ile 
tamamlamak istiyorum. Önce merak edecek-
ler için şu gerçeğin altını çizmeliyim: Aşağıda 
“Adana Kentli Hakları Bildirgesi” metni içinde 

kaynakları böyle tüketilmeye devam edilirse, geze-
genimiz dünya üzerindeki yaşam 800 en fazla bin-
yıl sonra sona erecektir... İnsanlık âlemi, uzayda, 
üzerinde yaşam imkânı bulunan bir gezegende 
koloni kurmaya hazırlanmalıdır...”

Değerli okurlar, görüleceği üzere, Rio’dan 1992 
yılında yükselen ve 2002’de yenilenerek güç-
lendirilerek tekrarlanan küresel çağrı, artık bir 
mesaj olmanın ötesine geçmiş, küresel çığlığa 
dönüşmüş bulunuyor.

Bu çığlık insanlara şöyle haykırıyor: “Ya vahşi tü-
ketimi kontrol altına al ya da kendine uzayda yeni 
bir dünya bul!” 

GÖRÜŞ

1. Güvenlik: Mümkün olduğunca, suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan 
arındırılmış emin ve güvenli bir kent.

 
2. Kirletilmemiş sağlıklı bir çevre: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği 

olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre.
 
3. İstihdam: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak, ekonomik kalkın-

madan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik kalkınmadan pay 
alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması.

4. Konut: Mahremiyet ve dokunulmazlığın garanti edildiği, sağlıklı, sa-
tın alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması.

5. Dolaşım: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletler gibi tüm yol 
kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgür-
lüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması.

6. Sağlık: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı bir düzenin 
sağlanması.

7. Spor ve dinlence: Yaş yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her 
birey için spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların 
sağlanması.

8. Kültür: Çeşitli kültürel faaliyetlerin, yaratıcı aktivitelerin ve benzeri 
olanakların sunulması ve katılımın sağlanması.

9. Kültürlerarası kaynaşma: Geçmişten günümüze farklı kültürel ve 
etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağ-
lanması.

10. Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre: Tarihî yapı mirasının duyarlı bir 
biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, 
uyumlu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması.

11. İşlevlerin uyumu: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivi-
telerin olabildiğince birbirleriyle ilintili olmasının sağlanması.

12. Katılım: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlar arasındaki 
dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasi-
den arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması.

13. Ekonomik kalkınma: Kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimle-
rin, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konu-
sunda sorumluluk sahibi olması.

14. Sürdürülebilir kalkınma: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile 
çevrenin korunması ilkesi arasındaki uzlaşmanın sağlanması.

15. Mal ve hizmetler: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunu-
munun yerel yönetimler, özel sektör ya da her ikisinin yararı gözeti-
lerek, korunması ve idaresi.

16. Doğal zenginlikler ve kaynaklar: Yerel doğal kaynak ve değerlerin, 
yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil biçimde, beldede 
yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve idaresi.

17. Kişisel bütünlük: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, 
kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması.

18. Belediyeler arası işbirliği: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler ara-
sı ya da uluslararası ilişkilerine doğrudan katılma konusunda özgür 
olmaları ve özendirilmeleri.

19. Finansal yapı ve mekanizmaları: Bu deklarasyonda tanımlanan 
hakların sağlanması için, gerekli mali kaynakları bulma konusunda 
yerel yönetimlerin yetkili kılınması.

20. Eşitlik: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, 
yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, 
zihinsel veya fiziksel özürlerine bakılmadan; eşit olarak sağlamakla 
yükümlü olması.

21. Tarihsel dokunun korunması: Adana’nın sahip olduğu tarihi yapı 
mirasının korunması ve bu mirasın Adana’nın tanıtımında ve turiz-
minin geliştirilmesinde etkin olarak kullanılması.

22. Eğitim: Adana’da yaşayanların eğitim alma haklarının savunulması, 
eğitimin toplumun tüm fertlerine ulaştırılmasının sağlanması.

Adana Kent Konseyi Genel Kurul Kararıdır / 06 Haziran 2002

ADANA
KENTLİ HAKLARI BİLDİRGESİ
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BİR ŞEHİR 
NE ZAMAN 
“BÜYÜKŞEHİR” 
SAYILIR?

Fethi DAĞLIK
Mimar

“BÜYÜK sözcüğü biz de her zaman 
ağabey, koruyucu, kuvvetli, bilen, 
tecrübeli, becerikli gibi anlamlar 
çağrıştırır. Peki, şehircilikte de öyle 
olması gerekmez mi? Büyükşehrin 
büyüklüğüne yakışır, iyi yönetilen 
belediye hizmetleri ile örnek bir 
şehircilik ve alt yapısı olması akla 
gelmez mi? Merkezi yönetim 
binaları, yolları, kaldırımları, 
meydanları, kavşakları, köprüleri, 
otelleri, kültür merkezleri, müzeleri, 
otoparkları, özellikle alt yapısı, 
parkları, yeşil alanları, kara, hava 
ve deniz ulaşım terminalleri, 
şehir içi trafiği ve günlük temizliği 
ile düzgün temiz havalı kolay 
yaşanabilir olması anlamına 
gelmez mi?”

leri ve alt yapısı ihmal edildi ve kendi haline terk 
edildi. Buna tüm eski ve güney Adana diyebi-
liriz. Yerel yönetimler kısır politik çekişmelerle 
Adana’ya çok şey kaybettirdi. Yerel yönetimler-
ce yapılan bazı makro yatırımlar şehircilik ve 
alt yapı olarak STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ve 
Adana halkı ile tartışılmadı. İyi niyetle yapılan 
eleştiriler politik tercihlere kurban edildi.

Bugün bile hâlâ Adana’nın geleceğini belirleyecek 
makro yatırımlar Adana halkının görüşü ve eleş-
tirisi alınmadan-tartışılmadan karar altına alınabi-
liyor ve yapılan yanlışlardan geri dönmek zaman 
ve para kaybettiriyor. Yıkılan köprüler, tartışmalı alt 
geçitler, metro adıyla yapılan raylı sistem gibi…

Bugün Adana’da yapılan hastane yatırımla-
rı gerçek bir metropol şehir ölçeği niteliğinde 
olup bu gelişmeler ön plana çıkarılmalıdır.

Artan ilçe belediyeleri ben-sen yerine apolitik 
olarak tıpkı afet hallerinde olduğu gibi ortak 
projelerle ve hizmetlerle birbirini desteklemeli.

Belediye meclisleri ve encümenleri hâlâ politik 
nedenlerle yapıcı karar almakta zaman kaybe-
diyorlar ne oluyorsa Adana şehrine ve halkına 
oluyor.

Büyükşehir olgusu ve algısı tüm ili kapsamalıdır.

Örnek vermek gerekirse Adana’nın Karataş ilçesi 
acı veren bir örnek olmalı. Bu tarihî ilçemiz yerli 
ve yabancı turistler için Adana’nın yüz akı tarihî 
geçmişi ön plana çıkarılarak pırıl pırıl zengin bir 
turistik beldemiz olmaya layıktır. Tarihî geçmişi, 
denizi, dalyan tesisleri ve tarım potansiyeli ile 
büyükşehir’e büyüklük katacaktır.

Adana tarım potansiyeli ile ülkemizin en verimli 
topraklarına sahip olmakla tarım standartları, tarım 
sanayi ve teşvikleri ciddi anlamda arttırılmalıdır.

Yukarıda sıralamaya çalıştığımız gerekçeler ve 
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin gelecek yılları 
öngören stratejik planlama çalışmalarının içe-
rikleri Adana halkı ile ne kadar çok paylaşılırsa 
Adana gerçekte ve kısa zamanda “BÜYÜKŞEHİR” 
niteliği kazanacaktır.

Adana ili daha kaliteli hizmetlere layık bir “BÜ-
YÜKŞEHİR” olmalıdır. <

Türkiye’de büyük şehir denince 1984 yılına ka-
dar İstanbul, Ankara ve İzmir bilinirdi. Bunlardan 
İstanbul’un 15, Ankara’nın 5 ve İzmir’in 3 met-
ropoliten ilçesi vardı. Bu tarihten itibaren nüfus 
artışı ve şehirleşme hızına göre yerleşim alanları 
da coğrafi ve nüfus yoğunluğu olarak büyüdü 
ülkemizde yaşanan siyasal, ekonomik, sosyal, 
kültürel gelişmeler hız kazandı. Büyüyen şehir-
lerin belediye hizmetlerinin tek merkezden yö-
netilmesi zorlaştı.

Büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe belediye-
lerini il içerisindeki diğer ilçe belediyelerinden 
ayırmak için bu belediyeler “metropoliten” ilçe 
belediyesi olarak adlandırılmıştır. Yukarıda açık-
lanan “BÜYÜKŞEHİR” tanımlaması ilin idari şekli, 
büyüklük parametreleri vb. yasaya uygun ola-
bilir. Coğrafi tanımlama ülke şartlarına ve ilgili 
yasaya uygundur denilebilir. 

Büyükşehir belediye yönetimleri idari olarak 
belediye başkanı, belediye meclisi, belediye 
encümeni ve belediye teknik ve idari kadrosu 
tarafından şehrin temizlik, ulaşım, sosyal ve kül-
türel etkinlikleri ve alt yapı hizmetleri ile imar ve 
planlama faaliyetlerini yürütürler.

Adana ili nüfusu, coğrafi büyüklüğü ve il yö-
netimi olarak yasalarımızda Büyükşehir olarak 
tanımlanmıştır. Şimdi Adana “BÜYÜKŞEHİR” bu 
büyüklüğü haklı çıkaracak alt-üst yapı ve şehir-
cilik nitelikleri ve hizmetleri ile gerçek bir “BÜ-
YÜKŞEHİR” olabildi mi? Adana sizce kolay yaşa-
nan bir şehir midir?

Adana, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesi, 
turizmi, yolları, kaldırımları, meydanları, otopark-
ları, kültür yapıları, şehir içi ulaşımı, konaklama, 
kongre ve kültür merkezleri gibi nitelikli binala-
rın yetersizliği ile ne kadar bir “BÜYÜKŞEHİR”dir?

Gelen iç göçlerle kentsel yerleşimi dengelene-
memiş şehirciliği ile içinde yaşayan halkı ile pay-
laşılmayan ve ben yaptım oldu idarecilik anlayışı 
ile denilebilir ki Adana niteliksiz göç aldı nitelikli 
göç verdi. Bunun da arkasına sığınmamak la-
zım. Göçün her türlüsü aniden olmadı. Demog-
rafik hareketler bunu her aşamada gösterdi.

Adana’da imarlı yatırımlar başladığından beri 
şehrin gelişmesi tek yöne kaydırıldı ve eski 
Adana’yı oluşturan ticaret ve yerleşim merkez-
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Van’da peş peşe meydana 
gelen depremlerin ardından 
ülkemizin bu hayati konusu 
tekrar gündemimize girdi. 
Yıllardan beri bilimsel ortamlarda 
dile getirilenlere kulaklarını 
tıkayanlar bu kez de her zamanki 
söylemlerini sürdürmeye devam 
ettiler. TMMOB Mimarlar Odası 
ve ilgili pek çok kuruluş Van 
bölgesinde teknik incelemeler 
yaptı ve yapılması gerekenlerle 
ilgili bilgilerini kamuoyuyla 
paylaştı. Odamızın Van 
bölgesinde yaptığı çalışmalardan, 
gözlemlerden hareketle 
hazırladığı ve geniş bir özetini 
burada aktardığımız kapsamlı 
bir rapor yayınlandı. Depremlerin 
afete dönüşmemesi için neler 
yapılması gerektiği üzerine 
durmak, mesleğimizin afetlere 
karşı duyarlılığını bir kez daha 
vurgulamak için bu sayımızın 
dosyasında “Deprem ve Mimarlık” 
konusunu ele almayı ve konuyla 
ilgili farklı yönlerden üretilen 
çalışmaları sizlerle paylaşmak 
istedik. 

<DOSYA

DEPREM VE 
MİMARLIK

Fotoğraf: TMMOB Mimarlar Odası’nın Van Depremi 
sonrası yaptığı incelemelerde çekilmiştir.
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AFET 
YÖNETİMİNDE 
MİMARIN ROLÜ 
VE BİR RİSK 
DEĞERLENDİRME 
MODELİ

Giriş - Mimarın Rolü

Çağdaş afet yönetiminin birbirlerine eklemlen-
miş, özellikle geri besleme yapısına sahip dört 
evresi vardır. Bu evreler;
a. Afetlere Hazırlık;
b. Afetlere Karşı Önlemler Almak;
c. Müdahale;
d. İyileştirme.

Bu dört evreyi de sırasıyla ele aldığımızda 
mimar’ın rolünü tartıştığımızda, bazı evrelerde 
bu rolün ağırlığının değişmesine karşın hemen 
her evrede, bu rolün gerek afet yönetimi, gerekse 
de toplumsal bilinçlenme ve katılım bağlamında 
son derece önemli olduğunu görmekteyiz. 

a. Afetlere Hazırlık evresi, mimar’ın ağırlıklı yer 
aldığı önemli evrelerden birisidir. Bu evrede, 
yerleşme üzerinde özellikle riskli alanların be-
lirlenmesi, farklı parametrelere bağlı olarak 
yerleşme risklerinin saptanması, disiplinler 
arası risk analizlerinde eşgüdümün sağlanma-
sı, afet yönetiminde lojistik kurgu ile yerleşme 
potansiyelinin örtüştürülmesi ve buna bağlı 
olarak strateji ve senaryoların belirlenmesinde, 
gündelik yapısal etkinliklerin disiplinler arası 
konularında mesleki açıdan da bu rolü üstle-
nen “mimar” bu evrenin başrol oyuncusudur.

b. Afetlere Karşı Önlemler Almak evresinde, lo-
jistik üs yerinin belirlenmesinden, kamp alan-
larının alt yapısının hazırlanmasına, geçici barı-
nak tasarımlarından, binaların yapısal olmayan 
- hareketli elemanlarının sabitlendirilmesine 
kadar “mimar” bu evrede rol oynamak zorun-
dadır. Bu evrede mimar yine disiplinler arası bir 
koronun şefidir, özellikle de “güçlendirme” gibi 
yapısal önlem işlemlerinde tüm mühendislik-
ler arasında eşgüdüm sağlayandır.

c. Müdahale evresinde, mimarın yoğunlaştığı 
iki alan lojistik üslerle, geçici barınak alan-
larındaki alt ve üst yapı etkinliklerinin eş-
güdümü, gözetlenmesi ve yapılmasıdır. Bu 
evrede mimar sistemi gözetler ve gerekirse 
müdahale eder.

d. İyileştirme evresi de, aynı müdahalede ol-
duğu gibi mimarın rolünün lojistik üsler ve 
geçici barınak yerleşmelerindeki eksiklikle-
rin giderilmesi, afetzedelerin yaşamsal istek 

ve konforunun gerçekleştirilmesi için kısa 
zaman sürecinde önlemlerin alınması ve 
afetzedelerin kalıcı yaşama dönüştürülmesi 
şeklinde özetlenebilir.

Bu makale, bu dört evre içinde özellikle “Afetlere 
Hazırlık” evresini işaret eden ve bu evrede mima-
rın özellikle bir yerleşme ünitesinde halk katılımı-
nı da devreye sokan, ayrıca yerleşme üzerindeki 
binaların yapısal olmayan ve risk oluşturan özel-
liklerini bir ön saptama ile belirleyen bir “gözlem 
analizi” modelini sunmayı hedeflemektedir. 
 
Bir “Yerleşme Ünitesi Gözlem” Modeli

Afetlere karşı yerleşmelerin mevcut risk değerle-
rinin ele alınmasında gelişmiş ülkeler son derece 
yetkin modeller kullanmaktadır. Bu modeller ge-
nelde CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ağırlıklıdır. Örne-
ğin Japonya’nın kullandığı “Phoenix” ya da ABD’nin 
kullandığı “Hazus” yazılımları bu yetkin modellerden 
en önemli iki tanesidir. Bu konuda “Haztürk” yazılımı 
için ülkemizde çaba gösterilmesine karşın, bu çaba 
son derece verimsiz bir noktadır. Bu modeller sanal 
ortamda yerleşmelerin afetlere karşı etkilenebilir-
liklerini çoklu parametreler çerçevesinde ölçer ve 
veri tabanını operatöre aktarırlar. Bunun değerlen-
dirmesini yapmak yine de afet yöneticilerine, bir 
bakıma kamu yöneticilerine düşer.

Burada ortaya konulmakta olan “Yerleşim Ünite-
si Gözlem Modeli” özgün adıyla; “Etkin Afet Ön-
leme Duyarlılığında Toplumsal İlgi İçin Bir Me-
todoloji” (Town-Watching) (Ogawa, Rufin, Kato, 
Taniguchi, 1998; Ogawa, 2005) temelinde yapısal 
çevredeki riskli etkenlerin sistematik bir gözlem 
kurgusu ile belirlenmesini ortaya koyduğu gibi 
yerel halkın afetlere karşı duyarlılığını da sapta-
maktadır. Ogawa (2005) bu modelin metodolo-
jisinde mevcut yerleşmenin afetlerden etkilene-
bilirliğini saptadığı gibi, bu çalışma, yerleşmedeki 
insanların afetlere karşı duyarlılıklarını arttırmak-
ta, toplumsal anlamda mahallelinin afetlere karşı 
organizasyon yeteneğini ise yetkinleştirmektedir.

Kentsel Risklerin Değerlendirilmesi

Bir yerleşme ünitesinin afet riskinin değerlendir-
mesini üç grupta toplamakta yarar vardır. Bunlar;
- Fiziksel çevre bileşenleri,
- Sosyokültürel çevre bileşenleri,
- Yönetsel ve hukuksal bileşenlerdir.

Bu makale, afet yönetiminde 
mimar’ın rolünü afet bölgelerinde 
bir risk değerlendirme yöntemi 
olarak Yerleşme Ünitesi Gözlemi 
(Town-Watching) modeli ile birlikte 
tartışmaktadır. Türkiye’deki küçük 
kent ve yerleşmelerde rahatlıkla 
uygulanabilecek bu modelin 
yöntemi ve saha çalışmasındaki 
odak noktası makalenin içeriğini 
oluşturmaktadır. Üç ana 
yaklaşım çerçevesinde ortaya 
çıkması gereken ve özellikle bir 
saha çalışmasını hedefleyen bu 
modelde, kentsel alt yapı, bina 
yakın çevresinde ortaya çıkan risk 
etmenleri ve bina cephelerindeki 
kritik göstergeler analitik bir 
düşünce ile mimar tarafından 
ortaya koyulmaktadır. Makale, 
daha önce yapılan YÜG (Yerleşim 
Ünitesi Gözlemi) çalışmalarındaki 
halk katılımı sorunlarına da 
odaklanmakta ve bu modelin 
amaçlarını ve problemlerini 
tartışmaktadır. 

Alper ÜNLÜ
Mimar
Prof. Dr.
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
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ğerlendirilmesinde önemli bir niteliksel ölçüt-
tür. Zayıf sosyal dayanışma olan yerleşmelerde, 
mevcut sosyal tepkinin yukarı düzeye çekilmesi 
için farklı sosyal stratejilerin uygulanması da 
gerekmektedir. Bir yerleşmenin sosyokültürel 
özelliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki konu-
ların hesaba katılmasında yarar vardır. Bunlar;
- Sosyal etkileşim;
- Sosyal kurumlar;
- Kültürel özellikler (dil, din ve budunsal özellikler);
- Davranışsal özellikler;
- Sosyal dayanışma;
- Sosyokültürel değişme şeklinde sıralanmaktadır.

Yerleşmenin sosyokültürel özellikleri iki açıdan 
hesaba katılması gereken bir konudur. Bunlar-
dan ilki, yerleşmenin sosyokültürel özellikleri-
dir. Bina grupları ve arazi kullanımı, buna bağlı 
olarak sokak dokusu, toplumun sosyokültürel 
belirleyicileridir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, 
bölgesel yakınlığa rağmen farklı sosyokültürel 
olguların uzamı olarak, farklı sokak örüntüleri-
ne ve bina gruplaşmalarına rastlayabilmekte-
yiz. İkinci konu ise, yerleşme ünitesi analizi gibi 
modellemelerde sosyokültürel değişme düzeyi, 
sosyal dayanışmayı beraberinde getirmektedir. 
Sosyal dayanışma düzeyi, afetlere karşı risk de-

Fiziksel çevre bileşenlerinden “ulaşım ve erişebilir-
lik” ölçütü yerleşmenin risk analizini belirleyen bi-
leşenlerden birisidir. Yerleşmenin afetlere karşı risk 
değerlendirmesinde mevcut yolların kapasitesi, 
akım yönü ve kalibrasyonu afetlere karşı “acil ula-
şım planlarını” gerekli kılmaktadır. 1999 Marmara 
Depremi’ni hemen izleyen saatlerde İstanbul’un 
Anadolu yakasındaki yolların özel araç sahipleri ta-
rafından tıkanması halen belleğimizdedir. Mevcut 
ulaşım ve erişebilirlik durumunun değerlendiril-
mesi, yerleşmenin tahliye güzergâhlarını ve alter-
natif tahliye olanaklarını gündeme getirmektedir. 

Yerleşmenin topografyası çıplak gözle kavra-
namayan olgulardan birisidir. Binalar ve doğa 
topografyanın çıplak kurgusunu kapatırlar. Yer-
leşmede dere kenarları, göl yatakları, tarımsal 
araziler afetlere karşı kritik bölgelerdir. Topografik 
modellemeler yerleşilebilecek bölgeleri ortaya 
çıkarırlar. Doğal olarak, yerleşmede eğimli alanlar, 
orta düzeyde eğimli alanlar ve düz alanlar sayısal 
düzeyde topografya ile belirginleşmektedir.

Yerleşmenin iklimsel özellikleri bilinmesi gereken 
olgulardan bir diğeridir. Bu özelliği afet risklerin-
de topografya, bina yoğunlukları ve ulaşım siste-
mi ile bütünleştirmek gerekmektedir. Afet riskleri 
tekil risklerden çok, çoklu analiz ve sentez yetisi 
ile belirlenebilecek risklerdir. Bu grup fiziksel bile-
şenler içinde hâkim rüzgâr yönü, özellikle yangın 
ve duman yayılmalarında hep hesapta tutulması 
gereken konulardan bir tanesidir.

Bitki örtüsü, özellikle, yine yangın yayılmalarında 
ve erozyon ile ilgili risk değerlendirmesinde, bu-
rada jeolojik yapı da, göremediğimiz ama son-
dajlar ile bilmek zorunda olduğumuz, özellikle 
fay doğrultuları, jeolojik katmanlar yerleşmenin 
alt yapısının güvenilirliği açısından önemli bile-
şenlerdendir. Gerek jeolojik, gerekse bitki örtüsü, 
coğrafi bilgi sistemi ağırlıklı modellemelerin baş-
lıca altlıklarını oluşturan katmanlardır (Şekil 1).

Bu olguların dışında, risk değerlendirmenin 
önemli bir yanını ise, yerleşmedeki binaların 
fiziksel durumu, kentin alt yapısı ve binaların ni-
celiksel ve niteliksel özellikleri oluşturur. Kamu 
yönetimlerinin veri bankasında olması gereken 
ve kamu yöneticisinin her zaman altlığında bu-
lunması gereken bu veriler aşağıda sıralanmak-
tadır (Şekil 2 ve 3). Bu veriler;
- Kentsel alt yapı durumu (temiz su, kanalizas-

yon, drenaj, doğal gaz, haberleşme, elektrik, 
yangın suyu vb.); 

- Binaların imar durumu (kat yükseklikleri, iş-
levler, yol genişlikleri);

- Bina yoğunlukları (kişi/hektar);
- Yerleşmede önemli binalar;
- Bina işlevlerinin dağılımı; 
- Binaların tarihsel niteliği;
- Binaların yaşı ve yıpranmışlığı;
- Arazi ve bina mülkiyeti şeklindedir.

Şekil 1. Jeolojik Yapı, Fay Doğrultuları ve Toprak Kayması Haritaları –Kobe.

Şekil 2. Kat Yükseklik Haritaları - Tarlabaşı / İstanbul.
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leşmenin afetten etkilenebilirliğini saptamaktadır. 
Bununla birlikte bu çalışma, yerleşme ile ilgili “Acil 
Eylem Planlarında” afet önlemeye yönelik “toplan-
ma” bölgelerinin ve “tahliye güzergâhlarının” belir-
lenmesini de sağlamaktadır.

YÜG çalışmasında ekipler yerleşmeden toplaya-
cakları verileri “belirtiler” bağlamında ve üç öl-
çekte incelemelidir. YÜG ekipleri bir yerleşmede 
afet riskini;
- Kentsel altyapı ile ilgili belirtiler;
- Bina dış çevresi İle ilgili belirtiler;
- Bina ile ilgili belirtiler bağlamında inceleme-

lidirler.

Yerleşme Ünitesi Gözlemi’nde kentsel altyapı 
ile ilgili belirtiler bölümünde kentin altyapısı 
ile ilgili olumlu ve olumsuz noktalar ortaya ko-
nulmaktadır. Bu bölümde kentin afet sürecinde 
toplanma, tahliye olanaklarını çözen alanların 
varlığı, kent altyapısındaki düzenli sistemlerin 
varlığı önemli olumlu noktalar olarak ele alına-
bilir. Buna karşın kentsel altyapıdaki yetersizlik-
ler, özellikle cadde ve sokak genişliklerinin ye-
tersizlikleri, dik köşeli cadde ve sokak kesişme 
alanları, özellikle, bina ön bahçe, yan bahçe ve 
arka bahçe mesafelerinin azlığı ya da bu alan-
larda riskli hafif yapılar ya da malzemelerin kul-
lanılması olumsuz nokta olarak nitelendirebile-
ceğimiz konulardır. Bugüne kadar afetler ile bir-
likte elde ettiğimiz deneyim aşağıda belirlenen 
noktaların kentsel altyapı olarak önemli bir risk 
etkeni olduklarını vurgulamaktadır. Bu unsurlar;
- Çok dar sokaklar;
- Elektrik trafolarının, baz istasyon direklerinin yeri;
- Keskin açılı (çoğunlukla 90 derece ve altı) 

sokak köşeleri;
- Düzensiz havai elektrik ve haberleşme hatları;

göre, ortalama 3-4 saat olmasında yarar vardır. Bu 
süre içinde afet riski ile ilgili yerleşmede olumlu ve 
olumsuz noktalar, harita üzerinde belirlendiği gibi, 
görsel bilgi özellikle anında kayıt ve kopya çıkaran 
fotoğraf makineleri ile ya da dijital fotoğraf maki-
neleri ile saptanmalıdır. 

Saha çalışmasından sonra elde edilen kayıtlı veri-
lerle ekipler ofislerine geri dönerler. Çalışmayı izle-
yen saatlerde ekipler gözlemlerine dayanan bilgi-
yi fotoğraflar ile birlikte haritalara geçirirler. Bunu 
izleyen aşamada bölgede çalışan ekipler YÜG ha-
ritalarını karşılıklı tartışarak çalışmaya son verirler. 
YÜG çalışmasının adımlarını bir kez daha gözden 
geçirirsek, şu aşamaları sıralayabiliriz (Şekil 4, 5): 
- YÜG ekip sorumluklarının belirlenmesi, saha 

çalışmasının yapılacağı alanın tanıtılması, 
haritaların dağıtılması;

- Alan çalışmasının yapılacağı yere hareket 
etme;

- Afet riski ile olumsuz noktaların, önlemler 
ile ilgili olumlu noktaların alan çalışmasında 
kayıt edilmesi;

- Haritalar üzerinde olumlu ve olumsuz nok-
taların belirlenmesi;

- Yerleşmedeki insanlarla görüşme yapılması, 
görüşme kayıtlarının not edilmesi;

- Fotoğraflarla görsel verilerin saptanması;
- Ofise geri dönüş;
- Elde edilen veri tabanına dayalı haritaların 

hazırlanması;
- Ekiplerin genel değerlendirme yapması ve 

çalışmanın son bulması.

Analiz

YÜG çalışmasının sonuçlarını iki ana merkezde 
toplamakta yarar vardır. Bu çalışma temelde yer-

Afet risk değerlendirmesinde yönetsel ve hukuk-
sal bileşenler kamu yöneticilerinin bilmesi ve de-
ğerlendirmesi gereken, bunun dışında gereken 
yerde güçlendirilmesi gereken konulardır. Bura-
da anımsanması gereken yönetsel ve hukuksal 
bileşenleri bir kez daha yinelersek, bunlar;
- Yönetsel yapılanma;
- Kanunlar ve yönetmelikler;
- Olay komuta sistemi ve sorumluluklar;
- Afet riskini önlemeye halkın ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımı;
- Halk afet yönetim eğitim derecesi ve bu 

eğitim için oluşturulacak sistem stratejileri 
şeklindedir.

Yöntem

Yerleşme Ünitesi Gözlemi (YÜG) bir yerleşmede 
afetlerle oluşabilecek tepkinin, sistematik göz-
lem ve belirtilerle saptanması yöntemidir. Yer-
leşmeden afet ile ilgili risk oluşturan olumsuz ve 
bu risklere karşı önlem içeren olumlu noktaların 
belirlenmesi yöntemin asıl içeriğini oluşturur. 
YÜG bir saha çalışmasıdır. Bu yüzden sahada 
gözlem yapacak ekipler oluşturulmalıdır. 

Her ekip 4 veya 5 kişiden oluşmaktadır. Ekip başla-
rının bu konuda kısa bir eğitim almış deneyimli bir 
mimar olmasında yarar vardır. Bir ekipte, haritayı 
rahat okuyabilen 1 veya 2 harita kayıtçısı, 1 ekip 
şefi, 1 fotoğrafçı, 1 de halk ile görüşme yapan bir 
görüşmeci bulunmalıdır. Her ekibin çalışabileceği 
bir alan YÜG çalışmasından önce ekibe tanıtılır. 
Ekip üyelerinin niteliklerinin geniş bir yelpazeden 
oluşmasında yarar vardır. Bu yüzden saha çalış-
masına herkes katılabilir. Amaç, yerleşmede afet 
risklerine karşı duyarlılığın pekiştirilmesidir. Saha 
çalışması süresinin verilen bölgenin büyüklüğüne 

Şekil 4. Saha Çalışmasından Sonra Yerleşme Ünitesi Analizi Paftası - Kobe, Shironoshita-dori 3 cho-me, 2003.Şekil 3. Bina Yaş Haritaları - Kobe.
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den gelinebilecek problemleri ortaya koyar;
- Mahallelinin yakın çevresi ile ilgili çevresel 

değerlendirme yapmasını sağlar;
- Mahallelinin afete karşı yapılanma ve ön-

lemlere katılımını hızlandırır;
- Acil eylem planlarına altlık oluşturur;
- Olay komuta sisteminde sorumlulukları be-

lirler (Ünlü, 2005b).

2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 
Tarlabaşı’nda yapılan (Ünlü, 2004a),yine aynı 2004 
yılında JICA - İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi için 
Ankara’da yapılan YÜG çalışmaları (Ünlü, 2004b) 
ve yine 2005 yılında Kadıköy Belediyesi -Moda Gö-
nüllüleri için yapılan YÜG çalışmaları (Ünlü, 2005a) 
kamu yöneticileri ve çevre sakinleri bağlamında 
yukarıda belirlenen konuların önemliliğini bir kez 
daha vurgulamaktadır.  YÜG çalışmaları içinde 
2004 yılında Tarlabaşı çalışmasının çevre sakinleri 
tarafından katılımının düşük düzeyde olmasının 
temel nedeni çevre sakinlerinin sosyokültürel pro-
filidir. Sosyolojik olarak yer değiştiren sosyal grup-
larda, yerel koşullara uyum sağlayamamış gerek 
kentsel, gerekse yerel topluluklarda ve karmaşık 
(heterojen) sosyal gruplarda YÜG çalışmaları yu-
karıda belirlenen hedefleri tutturamayabilir. Ya da 
çevre sakininin katılımı yetersiz ya da kısıtlı kalabi-
lir. Bu durumda YÜG çalışması yapan kamu yöne-
ticisi ve ekiplerinin sakinlerin katılımını özendirici 
stratejiler belirleyip, uygulamasında yarar vardır. 

Mimar, YÜG çalışmalarının eşgüdümünü sağlayan, 
kentteki risk belirleyicilerden, bina yakın çevresine 
ve hatta bina cephelerine kadar modeli kurgulayan 
ve işleten bir düzenleyicidir. Mimar’ın rolü sadece 
bina cephesi ve yakın çevresinde bitmez, özellik-
le mekân içerisindeki sabit olmayan ve yarı sabit 
donatılar çerçevesinde de devam eder. Diğer bir 
konuda bina içindeki prekast merdiven elemanla-
rından, çelik kapı ya da iç kapı yönlendirmelerine 
kadar iç mekân ile ilgili riskler ve önlemlere değin 
sürer. YÜG modeli bu anlamda daha geniş bir öl-
çekte iç mekânı da ele alabilecek daha geniş bir 
yüzeye oturtulabilir. Bu durumda yöntem olarak, 
saha ekiplerinin niceliksel ve niteliksel bağlamda 
yeniden kurgulanmasında büyük yarar vardır. <
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- Ağır çatılar ve saçaklar şeklinde özetlenebil-
mektedir.

Burada kentsel altyapıdan başlayıp, bina cephesi-
ne kadar uzanan olumsuz noktalar, temelinde bina 
ve kent tahliye sistemlerine ciddi anlamda engel 
oluşturabilecek noktalardır. Tahliye sistemlerinde 
bu engeller, afet riskini özellikle komşuluk ünitele-
rinde (mahalleler) üst düzeye çıkartmaktadır.

Sentez - Afet Önleme Plan ve Stratejileri 

Çevrede elde edilen belirleyiciler sonucunda YÜG 
çalışmaları sonucunda ekipler bölgenin afetten 
etkilenebilirlik haritalarını elde etmektedirler. Bu 
sistematik bir çalışma sonucunda elde edilmiş 
analiz çalışmalarının çeşitli belirleyicilere bağlı ola-
rak ele alınmış plan düzeyinde katmanlarıdır. YÜG 
çalışması sonucunda elde edilen veriler plan dü-
zeyinde şu katmanları içermektedir. Bunlar;
- Yangın söndürme tesis ya da hidrantlarının 

yeri ve ya da dağılımı;
- Kronolojik düzeyde yangın geçirmiş binala-

rın yeri;
- Topografik harita, eğimli ve az eğimli yüzey-

lerin tanımlanması;
- Binaların yapısal niteliklerine göre sınıflanması;
- Yangına dirençli parseller;
- Yangına dirençsiz parseller;
- Yakın çevredeki trafik yoğunluğu;
- Problemli cadde ve sokaklar;
- Kritik ön, yan ve arka bahçe alanları;
- Problemli kentsel otopark alanları şeklinde 

özetlenmektedir.

Yukarıda belirlenen bu katmanlara ayrıca ekipler 
kendi belirledikleri önlem stratejisinde yer al-
masını istedikleri parametreleri de ekleyebilirler. 
Örneğin jeolojik, bitki örtüsü ve hâkim rüzgâr 
etkisi gibi belirleyiciler yukarıdaki önlemler takı-
mına eklenebilir. Acil Eylem Planlarına etki eden 
bu belirleyiciler ile elde edilmesi gereken amaç o 
yerleşme ile ilgili acil tahliye yörüngelerinin sap-
tanması ve bu bağlamda yerleşmede toplanma 
yeri olarak işlevlenebilen acil rezerv alanlarının 
elde edilmesidir. Bu bağlamdaki amaçları da şu 
şekilde özetleyebilmekteyiz. YÜG çalışmaları;
- Ana Tahliye Güzergâhlarının (itfaiye ve am-

bulansın geçebileceği ve önceliği olan) be-
lirlenmesine yardım ederler.

- İkincil Güzergâhların (mahalleli için, gönüllü 
ve STK’lar için, özellikle kamusal açık alanlara 
erişme için) ortaya çıkmasına yardımcı olurlar. 

- Gece yoğun kullanımda olan alanlara ula-
şım olasılıklarını değerlendirirler. 

- Alternatif Tahliye Alanlarını belirlerler.

Özetle, Yerleşim Ünitesi Gözlemleri ve Afetleri 
Önleme Stratejileri ile birlikte aşağıda belirle-
nen amaçlar gerçekleştirilmektedir. YÜG çalış-
maları ve önleme stratejileri; 
- Yerleşme ile ilgili afet önlemlerini ortaya koyar;
- Olumlu veya olumsuz noktalar ile üstesin-

- Elektrik direklerinin malzemesi (problemli 
betonarme prekast beton direkleri) ve varlığı;

- Yol kenarındaki yüksek duvarların varlığı;
- Drenaj, pis, temiz su, doğalgaz, haberleşme 

hatlarının varlığı ya da hatlardaki montaj dü-
zensizliği;

- Yangın suyu dağıtım şebekesinin varlığı ya 
da bulunamaması;

- Köprüler ve geçitlerdeki yapısal sorunlar;
- Aşırı bina yoğunluğu, ön, arka, yan bahçe 

mesafelerindeki kanun dışı uygulamalar;
- Çok eğimli ve merdivenli sokaklar şeklinde 

sıralanabilmektedir.

YÜG çalışması, kentsel altyapıdan hareketle 
bina yakın çevresine odaklanmakta, bu alanda-
ki olumlu ve olumsuz noktaları ortaya koyabil-
mektedir. Yine afetler ve bunların sonucunda 
elde ettiğimiz deneyimler, bina yakın çevre-
sindeki riskli noktaları sergilemektedir. Aşağıda 
belirlenen noktalar bu deneyimler sonucunda 
ortaya çıkmış, alan çalışmasından önce ekiple-
rin bilmesi gerekenlerdir. Bunlar;
- Bina yakın çevresinde pergola, saçak, garaj 

çatısı, sundurma vb. ek binalar;
- Desteklenmemiş ağaçlar;
- Otoparkların yeri ve otoparkların konut 

alanlarına yakınlığı;
- Bağımsız ısıtma bacaları, mühendislik eseri 

olmayan minareler, dirençsiz su kuleleri ve 
tankları;

- Bahçede gömülü fosseptik çukurları;
- Bina yakın çevresindeki yakıt tankları;
- Kritik binalar, yoğun iskân alanlarındaki oto-

gaz istasyonları, çöp alanları şeklindedir.

Analiz gitgide ayrıntılara girmekte, bu aşama-
dan sonra belirtiler, bina üzerine odaklanmak-
tadır. Bina yüzeylerinde afet riski açısından 
olumsuz olabilecek noktalar daha çok yetersiz 
bina işçiliğinden kaynaklanan eleman ya da yü-
zeyler ile bina cephelerine eklenen konstrüktif 
elemanlardır. Afet süresince ortaya çıkabilecek 
riskli noktalar aşağıda sıralanmıştır. Bu noktalar; 
- Bina üstündeki tabelalar;
- Bina üstündeki klima üniteleri;
- Sonradan kapatılmış teras ve balkon hacimleri;
- Bina yüzeyindeki usulüne uymayan ankrajlı 

cam ve granit kaplama elemanları;
- Usulüne uymayan çatı alınları;
- Bacalar;

Şekil 5. Ekiplerin YÜG Çalışmasını Değerlendirmesi, 2003.
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Adana’da en son 27.06.1998 
tarihinde yaşanılan depremde 145 
kişi yaşamını yitirmiş; 10.232 yıkık / 
ağır derecede olmak üzere toplam 
82.552 konut hasar görmüştür. 
Kentimizde gündemde olan tarım 
alanlarının imara açılması, tarihî 
ve doğal çevrenin tahribi gibi 
sorunlara çözüm bulunmasının 
yanı sıra, kentin olası afetler 
(depremler) karşısında hangi 
zayıflık ve kusurları içerdiği tespit 
edilmeli, kent bütününe yönelik bir 
ana sakınım planı geliştirilmelidir. 
Bu doğrultuda atılacak önemli 
adımlar ise, afet bilgi alt yapısının 
oluşturulması, plan çalışmalarının 
“kentsel güvenlik” açısından 
yeniden değerlendirilmesi, risk 
azaltacak yöntemlerin hem 
yönetimler hem de vatandaşlar 
tarafından benimsenmesi 
ve belediyelere risk yönetimi 
çalışmalarını üstlenebilmesi 
için kaynak ve uzman işgücü 
konusunda destek sağlanmasıdır. 

Gülcan ULUTÜRK
Y. Şehir Plancısı

AFET RİSK 
YÖNETİMİ 
VE YEREL 
YÖNETİMLER

hedeflenen, afet yönetim politikalarının sadece 
acil durumlara yönelik hazırlıklar ve afet sonrası 
yardımlarla sınırlı bırakılmayıp, afet öncesinde 
risklerin ve olası kayıpların belirlenmesi, bu risk-
lerin sistemli bir biçimde yönetilmesidir (Bkz. 
Şekil 1.3). 

Afet yönetimi ile ilgili daha önceki yaklaşımına 
bakıldığında bu alandaki çalışmalar, 1950’ler-
den bu yana kullanılan döngüsel bir modelin 
(Bkz. şekil 1.2) öngördüğü dört ana bölümde 
yürütülür. Bu modelin süreklilik, otorite ve ku-
rumsal teklik varsayımları nedeniyle yanıltıcı 
olduğu, daha çok acil durum yönetimi ve yara 
sarma etkinlikleri ile ilgili olduğu gözlenmekte-
dir (Balamir 2001). Etkinlikler;
- Arama kurtarma işlerinin yürütülmesi, 
- Sağlık hizmetleri ve diğer öncelikli yardımla-

rın yerine getirilmesi,
- Uluslararası yardımların hızla doğru tarafla-

rın eline geçmesinin sağlanması, 
- Hasar tespit çalışmaları,
- Hasarların zemin özellikleri ve yapılaşma ni-

telikleriyle olan ilişkilerinin ortaya konulma-
sı, 

- Hak sahiplerinin belirlenmesi, yeniden gü-
venli biçimlerde yer seçimi ve yapım işleri-
nin yürütülmesi şeklinde sıralanabilir.

Uluslararası kuruluşlar ülke, bölge ve kent öl-
çeğinde ilgiyi afet sonrasından afet öncesine 
ve risk azaltma çalışmalarına çekmek amacı ile 
bir dizi etkinlik programı düzenlenmiştir (Bkz. 
Şekil 1.3). Bu süreçte önce 1990-2000 yılları ara-
sı, Birleşmiş Milletler (BM) genel kurul kararı ile 

Afet yönetimi ile ilgili 1990 sonrasında yeni bir 
anlayış yaygınlaşmaktadır. Benimsenen yeni 
anlayış afet tehlikeleri karşısındaki önceliği afet 
sonrası etkinlikleri yerine afet öncesi etkinlikle-
rine, yani “risk yönetimi” ve “sakınım” çalışmala-
rına vermektedir. Uluslararası kuruluşlar, doğal 
afetlere karşı özellikle sakınım konusunu sürdü-
rülebilir kalkınmanın bir önkoşulu olarak tanım-
lamıştır. Dünya’daki pek çok ülke bu ortak söy-
lem doğrultusunda yasal ve kurumsal yapısını 
yenilemiştir. 

Türkiye’de ise, afet yönetimi daha çok afet son-
rasında başvurulacağı düşünülen bir örgütlen-
me ve etkinlik modelini kapsamaktadır. 1999 
depremlerinden sonra afet tehlikelerine karşı 
önlemler alınması gereği anlaşılmış; bu konuda 
önemli adımlar atılmıştır. Ancak olası afet kayıp-
larını azaltmak ve “güvenli kentsel çevreler” elde 
etmek amacıyla acilen çalışmalar yapılması ge-
reken asıl konu, “afet risk yönetimi” ve “sakınım 
planlaması” çalışmalarıdır. 

1. Afet Yönetiminde Yeni Uluslararası 
Yaklaşım 

Dünya genelinde yaşanan afetler sonucu eko-
nomik, sosyal ve çevresel kayıpların giderek 
artması ve afetlerden sonra yapılan yardımlara 
olan gereksinmelerin aşırı büyümesi gelenek-
sel “yara sarma” politikasının sorgulanmasına 
neden olmuştur (Bkz. Şekil 1.1). 1990’ların baş-
larında bilim çevreleri ve uluslararası kuruluş-
ların da aracılığıyla afet yönetim politikasına 
yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Bu yaklaşımda 

Şekil 1.1. Afetlerin neden olduğu ekonomik ve sosyal kayıplar, 1973–2002. (Kaynak: UNISDR 2004)
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“Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltma Onyılı” IDNDR (International Decade for 
Natural Disaster Reduction) olarak ilan edilmiştir. 1994 yılında düzenlenen 
Yokohama Konferansı ile yeni strateji ve ilkeler belirlenmiş, “Güvenli bir 
Dünya için Eylem Planı” (Plan of Action for a Safer World) hazırlanmıştır. Bu 
stratejiyi uygulamak üzere, 2000 yılında ISDR (International Strategy for Di-
saster Reduction) BM’nin yeni bir kurumu olarak tanımlanmıştır. ISDR 2005 
yılında “Afet Risklerinin Azaltılması” (The World Conference on Dısaster Risk 
Reduction) konulu Kobe Konferansı’nı gerçekleştirmiş; on yıllık bir süreç 
için (2005-2015) “Hyogo Eylem Çerçevesi” HFA (Hyogo Framework for Ac-
tion) belirlenmiştir.¹ Son olarak ISDR, risk azaltma çalışmalarını uluslara-
rası bir “Küresel Platform” aracılığıyla geliştirmeye çalışmakta; her ülkede 
merkezi ve yerel yönetimler yanında, sivil toplum kuruluşları (STK), üniver-
siteler ve bilim kuruluşlarının katıldığı “Ulusal Platform”ların kurulmasını 
özendirmektedir.² 

Bu etkinlik ve çalışmaların risk azaltma konusunda ortaya koydukları bul-
gular aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
- Ulusal düzeyden yerel eylemlere kadar risklerin doğru belirlenmesi ve 

sistemli bir şekilde dışlanması, azaltılması ve paylaşılması için çalışma-
lar yapılmalı;

- Afet sonrasında yardım gereksinmelerini azaltabilmek için risk azalt-
ma (sakınım) çalışmalarına ağırlık verilmeli;

- Risk azaltma çalışmaları kalkınma politikasının ayrılmaz bir bütünü 
olarak düşünülmeli ve

- Sakınım çalışmalarında katılım sağlanmalıdır.

Bugün çok sayıda ülke bu çabaları takiben önemli adımlar atmıştır. Japon-
ya 1950’li yıllardan itibaren bütçesinin % 5 ila % 8’ini risk azaltan önlem-
lere ayırmakta; yasal yapı ve planlama sistemlerini sürekli güncellemekte-
dir (Sudo 2000, Fernandez 2005). Ayrıca Yeni Zelanda (2002), Avustralya 
(2002), Yunanistan (2003), Kanada (2004) ve İngiltere (2004) gibi ülkeler 
yeni yasal düzenlemeler yapmakta; afet risk yönetimi anlayışına uygun 
risk azaltma çalışmaları hedefine yönelmektedir (Britton 2000, Balamir 
2007). Amerika 2000 yılında çıkardığı yeni bir yasayla (Disaster Mitigati-
on Act) ilk kez “sakınım” (mitigation) konusunu ön plana çıkartmış ve risk 
azaltma çalışmalarında yeni mekanizmalara işlerlik kazandırmıştır. Büyük 
tehlikelere ve yüksek risklere sahip Türkiye’de ise söz konusu politika deği-
şikliklerine büyük ölçüde yabancı kalınmış, özellikle afet risk yönetimi (sa-
kınım) alanında yetersiz ve yanlış uygulamalara gidilmiştir (Balamir 2007). 

2. Türkiye Yeni Yaklaşımın Neresinde?

Türkiye başta deprem olmak üzere, çeşitli doğal afetlerden sıklıkla etkile-
nen bir ülkedir. (Bkz. Tablo 2.1) Türkiye’de afet risklerinin, afetler olmadan 
önce yapılması gereken çalışma ve alınacak önlemlerle kabul edilebilir 
düzeyde tutulması politikaları yerine daha çok afet olduktan sonra yapı-
lan müdahale ve iyileştirme çalışmalarına öncelik verilmiştir. Bu anlayış 
halen devam etmektedir. 1999 depremlerinden sonra afet tehlikelerine 
karşı önlemler alınması gereği anlaşılmış; bu konuda önemli adımlar atıl-
mıştır. Ancak olası afet kayıplarını azaltmak ve “güvenli kentsel çevreler” 
elde etmek amacıyla acilen çalışmalar yapılması gereken asıl konu, “afet 
risk yönetimi” ve “sakınım planlaması” çalışmalarıdır. 

Türkiye’de geleneksel afet yönetimi terimi ile afet sonrasında yapılacak 
işler ve bu işlerin yürütülmesi için afet öncesinde gereken örgütlenme, 
haberleşme, planlama ve lojistik hizmetler bütünü anlaşılmaktadır. Acil 
durum ve kriz planlaması bu yaklaşımın plan biçimidir. 

Acil durum planları afetlerin yol açtığı zararları gidermek, acil kurtarma 
ve yardım işlerinde verimli olmak, afetin hemen sonrasında yapılması ge-
rekenleri önceden düşünüp planlamak, orta vadede ise meydana gelen 
can ve mal kayıplarını yerine koymak gibi hazırlıkları içermektedir.

Şekil 1.2. Döngüsel Afet Yönetim Sistemi.

Şekil 1.3. Afet Yönetim Politikasında Yeni Yaklaşım. (Kaynak: Balamir 2010). 

Şekil 1.4. Yeni Yaklaşımın Başlıca Kilometre Taşları. (Kaynak: Ulutürk 2008)

Tablo 2.1. 1990 Yılından Bu Yana Meydana Gelen Büyük Afetler. (Kaynak: Afet İşleri Genel Müdürlüğü)
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Afet risk yönetimi ise, afet öncesinde ve sonrasında sürdürülmesi gereken 
işleri konu edinerek, olası afet kayıplarının azaltılmasını hedeflemektedir. 
Bu amaçla yapılacak ilk belirleme ve ölçüm işlemlerini, zemin ve yer bil-
gileri ile afetin şiddet özelliklerini, mevcut yatırımların ve yapılaşmanın 
zayıflık ve kusurlarını, yangın ve yer kayması gibi afetlerin yol açabileceği 
ikincil etkileri, olası can ve mal kayıpları ile ekonominin uğrayabileceği 
yıkımları kapsar. Sakınım planlaması da bu yaklaşımın plan biçimidir.

Afetler meydana gelmeden kayıplar ve zarar görebilirlik düzeylerinin belirlen-
mesi, risklerin nerelerde ve hangi düzeylerde yoğunluk kazandığının kestiril-
mesi ve afet risklerini azaltacak önlemlerin alınması işleri sakınım planlaması 
kapsamındadır. Risk yönetiminde gözetilen temel ilke, risklerin en etkili ve 
ekonomik biçimde azaltılması için bir öncelikler dizisine uyulmasıdır. Bu yön-
tem, nitelikleri ve ilgili meslek uğraşları ile birlikte Şekil 2.1.’de özetlenmiştir. 

Türkiye genelinde afet yönetiminin kamu gündeminde düşük önceliğe 
sahip olması, bu konuda siyasi adanmışlığın bir türlü sağlanamaması, yü-
rürlükte bulunan yasalar ve çok başlı kurumsal yapılanma hâlâ eski yak-
laşımın sürdürülmesine neden olmaktadır. Türkiye yeni politika yönünde 
etkin bir adım atmaktan adeta kaçınmaktadır. Özellikle kentsel düzeyde 
güvenliğin arttırılması amaçlı bir planlama kapsamının belirlenmesi ve 
bu çalışmaların gerektirdiği uzmanlıkların yasal tanımlarının yapılması ge-
rekliliği, birden fazla ulusal raporda3 yer almış olmakla birlikte, gündeme 
alınamamış bulunmaktadır (Balamir 2007).

Türkiye’de afetler yönetiminin yeniden yapılandırılmasında yeni uluslara-
rası yaklaşımın getirdiği ilkelerin öncelik kazanması, risk azaltma (sakınım) 
hedefinin egemen olmasını sağlayacak kurumsal ve yasal düzenlemele-
rin temel alınması zorunludur. Bu açıdan bir “Ulusal Platform”un oluşturul-
ması ön adım olacaktır. Ulusal Platform, yalnız yönetim birimleri ile değil, 
ilgili STK temsilcileri, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının temsilcile-
riyle oluşturulmalı; afetler politikasının ulusal savunma, direnç oluşturma 
gibi bir özellik taşıdığı gözetilerek bu kuruluşa siyaset üstü bir çalışma ye-
teneği kazandırılmalıdır (Balamir 2007). 

3. Adana Kentinin Depreme Hazırlanması

Son on yılda ülkemizde kentsel alanlarda meydana gelerek büyük ölçüde 
can ve mal kayıplarına neden olan depremler yaşanmıştır. Bunlar 1992 
Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana-Ceyhan ve 1999 Marmara depremle-
ridir (Şekil 3.1). Ülkemizde yaşanan deprem, uğranılan maddi kayıpların 
yaklaşık olarak % 70’ine yol açmaktadır (Ergünay ve Gülkan 1991). Baraj 
yapımı gibi tedbirlerin yürürlüğe girmesiyle sel afetinin etkisinin ileride 
gittikçe azalacağı tahmin edilirse, depremlerin ülkemiz için ciddi bir tehli-
ke kaynağı olacağı söylenebilir (Ergünay ve Gülkan 1991). 

Türkiye kentlerinin depremler karşısında aşırı ölçülerde riskler göstermesi 
çok neden ve etkenden ötürüdür. Öncelikle yerleşim yerlerinin pek çoğu-
nun, tehlike gösteren konumlarda yer aldığı görülür. Bu durum tarihsel bir 
mirastır. Verimli topraklar, su varlığı, geçiş noktaları gibi doğal kaynaklardan 
ve konumsal üstünlüklerden yararlanma güdüsü ile yerleşim yerlerinin pek 
çoğu deprem açısından yüksek tehlike gösteren coğrafyada gelişmişlerdir. 
Bunun bir örneği de, aktif fay zonlarının bulunduğu ve sıvılaşma alanlarının 
yer aldığı Çukurova deltası üzerine yerleşen Adana şehridir (Bkz. Şekil 3.2). 

Tarihî kayıtlar incelendiğinde Adana’da 1907, 1945, 1952 yıllarında can 
ve mal kaybına neden olan yıkıcı depremlerin olduğu görülmektedir. 
Karataş-Yumurtalık veya değişik araştırmacılar tarafından Yumurtalık-
Andırın veya Aslantaş fay zonu olarak adlandırılan bölge jeolojik levha 
sınırını oluşturmakta, levha sınırları da en aktif deprem bölgelerini işaret 
etmektedir (Özey 1998). Son olarak Adana’da 27 Haziran 1998 günü bü-
yüklüğü 6.3 olan bir deprem yaşamıştır. 59’u Adana il merkezinde, 86’sı 

Şekil 2.1. Olası afet kayıplarını azaltmak amacıyla başvurulan risk yönetimi öncelikleri. (Kaynak: Balamir 2001)

Şekil 3.1. Depremlerin neden olduğu yapı hasar oranları. (Kaynak: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı)

Şekil 3.2. Adana deprem tehlike haritası. (Kaynak: Afet İşleri Genel Müdürlüğü).
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Ceyhan ilçesinde olmak üzere 145 kişi yaşamını yitirmiş; 802 konut, 18 
işyeri tamamen yıkılmıştır. Ayrıca 10.232 yıkık/ağır derecede olmak üzere 
toplam 82.552 bina hasar görmüştür (Gündoğdu 1999).

Aşağıda yer alan Tablo 3.1.’de ise, Adana il ve ilçe merkezlerinin, hangi 
dereceli deprem bölgesine düştüğü ve ilçe sınırları içinde hangi deprem 
bölgesinde ne kadar alan kapladığı görülmektedir.

Depremde hasar özellikle Ceyhan ilçesi ve çevresindeki beldeler olmak üze-
re, eski Adana şehrinin bulunduğu alanlarda yoğunlaşmıştır. Depremdeki 
ağır hasarlar, Misis fayı boyunca bulunan, başta Ceyhan ilçesi olmak üzere 
Misis, Geçitli, Suluca, Abdioğlu beldelerinde gözlemlenmiştir (Bkz. Şekil 3.3).

Özellikle Ceyhan ilçesinde yıkılan binaların yeni ve çok katlı olması ihmal 
ve kusurların boyutlarını göstermektedir. Her ne kadar zemin şartları ve 
yapılaşma hataları ön planda olmasına karşın ruhsatlı ve mühendislik hiz-
meti görmüş yapıların da yıkılması, yönetmelik ve yasaların uygulamaları 
konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır. Teknik ve bilimsel çalışmalara 
uyulmadan, zemin koşulları dikkate alınmadan ve kentsel risk analizleri 
yapılmadan imar planlarında yapılan değişiklikler, denetimsiz, kalitesiz 
konut üretimi ile birleşince, Adana’da afet risk yönetimi çalışmalarına bir 
an önce başlanmasının önemini vurgulamakta; kentin güvenliği konusu-
nu ön plana getirmek için ayrı bir gerekçe oluşturmaktadır. Bu nedenle 
Adana kentinin gereksinmesi, acil durum planları ve tatbikatları kadar risk 
azaltma uygulamalarının hayata geçirilmesidir.

Yapılması gereken, önce kısa bir süre içerisinde genel bir ana sakınım 
planının hazırlanması, daha sonra ise bu ana plan üzerinde kimi önce-
likli ve yüksek riskli küçük alanlarda ayrıntılı plan ve projeler geliştire-
rek pilot uygulamalara geçilmesi olacaktır. Sakınım planı kentsel riskleri 
belirleyerek, bunları azaltmak üzere alınan temel kararları gösterecektir. 
Yerbilimsel tespitlerin gösterildiği mikrobölgeleme harita ve bilgileri 
sakınım planın birincil verileridir. Ancak bunun üzerine diğer insan ya-
pısı kentsel kusurlar işlenmeli ve tüm veriler birlikte değerlendirmeli-
dir. Kentsel kusur analizlerinin neleri kapsayacağı yerine göre değişiklik 
göstermekle beraber, bunlar makroform, kentsel doku, arazi kullanım, 
alt yapı, yapı stoku analizleri ile kent yönetimi ve işletme yetersizlikleri 
ana konu başlıkları altında toparlanabilir (Balamir 2001). Ayrıca kent öl-
çeğinde hazırlanan sakınım planı doğrultusunda imar planları yeniden 
düzenlenmeli, acil durum planları güncellenmeli ve bu planların uygu-
lanabilir olup olmadığı denenmelidir.

Risk Yönetimi ve Sakınım Planı

(a) Kentsel Kusurlar Analizi:
- Makro-form kusurları;
- Doku kusurları (parselasyon / yol / yoğunluk);
- Kullanım kusurları (tehlike taşıyan kullanımları çoğaltan zarar etkileri);
- Yapılaşma kusurları (proje / imalat);
- Altyapı kusurları (şebeke / güzergâh / malzeme / kapasite / imalat);
- Yönetim/işletme/denetim kusurları (sorumlu / otorite / müeyyide);
- Acil durum yeterlik kusurları (güvenlik / sağlık / kurtarma / ulaşım / 

iletişim / dağıtım).

(b) Afet Risklerini Azaltma Amacıyla Sakınım Planında İzlenecek İlke ve 
Standartlar:

- Parçalı makro-form;
- Çok merkezli kentsel yapı;
- Doku ve kullanım uyumluluğu;
- Afet etki değerlendirme analizi;
- Arazi planlamada eşgüdüm;
- Yeşil ve açık alanlar sistemi;

- Seçenekli ve sürekli ulaşım yapısı;
- Seçenekli ve sürekli altyapı;
- Seçenekli yapı tipleri geliştirme;
- Yapı malzeme ve uygulama tip detayları.

(c) Deprem Açısından Yüksek Riskli Alanlarda Mevcut Yapılaşmanın İyileş-
tirilmesi:

- Yüksek riskli alanlarda “Eylem Planı” sınırlarının belirlenmesi;
- Yeşil ve açık alanların genişletilmesi ve süreklilik sağlanması;
- Riskli alanlarda yapı seyreltme/boşaltma ve yoğunluk azaltma çalış-

maları yapılması;
- Alan ve yapılarda kullanım değişimine gidilmesi;
- Kamu-özel girişim ortaklıkları ile kaynak geliştirme uygulamaları yapılması;
- Yol ağı düzeltmeleri ve genişletme çalışmaları yapılması;
- Altyapı sağlamlaştırma çalışmaları yapılması ve
- Binaların güçlendirilmesi.
(Kaynak: Balamir 2001, Ulutürk 2006)

Tablo 3.1. Adana il ve ilçe merkezleri yüzölçümlerinin deprem bölgelerine göre dağılımı.
(Kaynak: Özmen 1997)

Şekil 3.3. Adana’da yaşanan depremlerin hasar dağılım haritası. (Kaynak: Afet İşleri Genel Müdürlüğü)

Şekil 3.4. Kentsel Risk Yönetimi ve Planlama. (Kaynak: Balamir 2004)
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4. Adana’da Yaşanacak Olası Bir 
Depremin Afete Dönüşmemesi İçin 
Alınacak Önlemler

Uluslararası etkinlik ve çalışmalarda mevcut siste-
min çoğunlukla afet sırasındaki ve sonrasındaki dö-
neme ait çalışmalarla sınırlı kaldığı (yara sarma); afet 
öncesi, afet sırası ve afet sonrası dönemlerde yeri-
ne getirilmesi gereken eylemlerin bütünleşmiş bir 
planlama yolu ile gerçekleştirilemediği fikir birliğine 
varılmıştır. Bu ana fikirden yola çıkarak, Adana’da 
olası bir deprem öncesinde mümkün olan en az 
zarara uğramak üzere afet öncesi, afet sırası ve afet 
sonrasında alınabilecek somut ve bütünleşmiş ön-
lemler ile uygulama biçimleri aşağıda belirtilmiştir.

Burada belirtilen önlemler ve çözüm önerileri 
aynı zamanda kentimizdeki yerleşim alanlarında 
yetersizlik ve eksikliklerin giderilmesi açısından 
teşvik edici birer unsur niteliğindedir. Bu doğrul-
tuda kentin yaşam kalitesi de artmış olacaktır. 

5. Afet Risk Yönetiminde Yerel 
Yönetimlerin Rolü

Doğal afetler genellikle yerel olaylardır ve yerel 
sorunlar doğurmaktadır. Afet yönetimi konusun-
da özellikle risk yönetimi açısından yerel yöne-
timlerin katkıları ve çalışmaları son derece önem-
lidir. Belediyelerimiz ellerindeki mevcut yetkileri 
kullanarak (İmar Kanunu ve yeni belediye yasala-
rının verdiği yetkiler) afet risklerinin azaltılmasın-
da önemli katkılar sağlayabilirler. Ancak imkânları 
kısıtlı olan yerel yönetimlere, afet risk yönetimi 
çalışmalarını sürdürmeleri için görev, yetki ve so-
rumluluk verilmeli; idari yapılanma, mali kaynak, 
eğitim ve teknik yardım desteği sağlanmalıdır. 

Belediyeler bu görevinde başarılı olabilmek için 
üç tür desteğe gereksinim duyacaktır:
- Kaynak Destekleri (Deprem sigortası kay-

nakları kullanılabilir ve başarılı uygulama 
projeleri merkezi yönetim tarafından ödül-
lendirilebilir)

- Yetkilendirme Destekleri (Sigorta yaptır-
maya zorlama ve güçlendirme projelerine 
katılımı zorlama gibi)

- Teknik Destekler (Coğrafi Bilgi Sistemi, uzay 
görüntüleri ve sayısal haritalar gibi)

Türkiye’de açıktır ki bugün “acil durum çalışmala-
rı” ile “sakınım çalışmaları”nın farkı ve yeni politi-
kanın “sakınım”a verdiği ağırlık gözetilmemekte-
dir. Afet yönetimi, Türkiye’de yalnızca afet sonrası 
etkinlikler olarak anlaşılmakta, günümüzde sakı-
nım çalışmaları yeteri kadar uygulanmamaktadır 
(Balamir 2010). Sakınım planı çalışmalarının uy-
gulayıcısı yerel yönetimlerdir. Acil durum planı 
hazırlama işleri merkezi yönetimin, sakınım plan-
ları ise belediyelerin sorumluluğu olarak tanım-
lanmalı, bunların eşgüdümü kurulmalıdır. Yüksek 
tehlike gösteren bölgelerde sakınım planları 

Adana’da Olası Bir Afet (Deprem, Yangın, Su Baskını, Kuraklık Gibi) 
Yaşanmadan Alınacak Önlemler

Kent Bütününde / Büyükşehir Ölçeğinde

	Kentin orman alanları, su havzaları ve tarım alanlarının (doğal kısıtlayıcılarının) tehlike bölge-
lemeleri (sismik ve meteorolojik veriler ışığında hazırlanan) ile birlikte taşıdığı risklerin belir-
lenmesi;
o Kuraklığın tarım alanları ve tarımsal üretim üzerindeki etkisinin analiz edilmesi; 
o Olası bir orman yangınında, bu alanlara erişme ve müdahale kolaylıkları ile ulaşım / araç-

gereç ve koruma tedbirlerinin belirlenmesi;
o Olası bir deprem ya da su baskınında Seyhan Barajı alt havzasında yer alan yapılar ve 

barınan nüfusun zarar görebilirlik düzeyinin tespit edilmesi:
- Seyhan Barajı’nın yapısal niteliği, ömrü ve konumuna göre sismik tehlike duyarlılığı 

belirlenmesi;
- Bu veriler ışığında baraj alt havzasında olası tehlike altındaki nüfus, yapılar, kullanım 

türleri, sanayi ve tesislerin belirlediği risk düzeylerinin saptanması;
- Ayrıca yüzey suyu baskınlarına konu olabilecek diğer alanların tespit edilmesi ve bu 

alanlarda risk belirleme çalışmaları yapılması;
- Deprem nedenli sıvılaşma, alüvyon vadi tabanları, kıyı çökmeleri vb. zemin hareketle-

rine konu olabilecek alanların ve burada yer alan olası değer kayıplarının belirlenmesi;
- Potansiyel faylanma alanlarının kestirilmesi gibi.

	Belirleyici büyük noktasal kullanım ve tesislerin (Örneğin;
o Büyük sanayi tesisleri; 
o Askeri tesisler; 
o Çöp toplama alanı; 
o Kimyasal depolar gibi.

- Konumları ve risk etki alanlarının belirlenmesi;
- Bu tesislerin büyüme ve yer değiştirme / seçimi konusundaki tasarıların belirlenmesi 

/ bilinmesi;
- Deprem tehlike senaryo bilgilerine göre taşıdıkları risklerin analiz edilmesi gibi.

	Kentin ana altyapı ve ulaşım arterlerinin olası bir deprem, ikincil bir patlama / yangın ya da su 
baskınında karşı karşıya olduğu risklerin tespit edilmesi:
o Olası bir depremde elektrik ve haberleşme ağı, içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin 

zarar görebilirlik düzeyinin tespit edilmesi ve sonrasında:
- Altyapı sağlamlaştırma (güzergâh / şebeke / kapasite / malzeme açısından) çalışma-

ları yapılması;
o Olası bir deprem ya da büyük ölçekli ikincil bir patlamada acil müdahale açısından kent 

içi erişilebilirliğin sağlanması:
- Kentsel ve şehirlerarası ulaşım sisteminin deprem tehlike senaryo bilgilerine göre ta-

şıdıkları risklerin analiz edilmesi;
- Alternatif ulaşım / erişim seçenekleri oluşturulması;

- Yol ağı düzeltmeleri ve genişletme çalışmaları yapılması gibi.

	Başlıca riskli yerleşim alt bölgelerinin, alansal ve diğer (kaçak, yaşlı, gecekondu, vb.) özellikleri 
ile taşıdıkları risklerin analiz edilmesi; (kentimizin tarihî ve kültürel değerlerini korumak önceliği 
ile)

o Tepebağ, Sinanpaşa ya da Seyhan Mahallesi’nde (deprem ve su baskını açısından risk 
taşıdığı, tarihî değere sahip olduğu ve karma kullanım alanları, sanayi tesisi, akaryakıt is-
tasyonu, resmi kurum, hastane, otel, merkezi dini tesis, tarihî / kültürel yapılar, konutlar) 
analiz çalışmaları, yerel eylem planları ve dönüşüm projeleri yapılması:
- Bölgesel zemin etütlerinin yapılması;
- Yapıların kullanım türlerinin saptanması;
- Kullanım türü sanayi ya da akaryakıt / LPG istasyonu ise taşıdığı ikincil bir afet riskinin 

tespit edilmesi (patlama gibi);
- Yapı ölçeğinde detaylı incelemelerin yapılması (kaçak, yaşlı, gecekondu, tescilli gibi); 
- Gece / gündüz nüfusunun belirlenmesi;

- Olası üretim / ticari kaybın hesaplanması gibi.
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merkezden ayrıca izlenip desteklenmelidir. Dep-
reme karşı kentsel önlemler afet yasalarında de-
ğil, doğrudan İmar Kanunu’nda ve yerel yönetim 
yasalarında yapılacak düzenlemelerde yer alma-
lıdır. Risk azaltma ya da sakınım planlarının hazır-
lanması ve uygulanmasında yerel yönetimlere 
destek sağlanmalı, bu çalışmaları yürütebilmeleri 
için sürdürülebilir bütçe oluşturulmalıdır. <
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NOTLAR
1. Kobe Konferansı öncesinde tüm ülke yetkililerinden, 
risk azaltmada hangi etkinliklerin yürütüldüğü konuların-
da bir dizi soru sorularak bir rapor hazırlanması istenmiştir. 
Türkiye’nin gönderdiği raporun içeriği diğer birçok ülkenin 
raporu ile karşılaştırıldığında (Yeni Zelanda, Avustralya, Ka-
nada vb.) zayıf ve yanıltıcı kalmaktadır. 
2. Bugünden Ulusal Platformlarını oluşturmakta olan ülke-
ler arasında Fransa, İtalya, Almanya, Japonya, Norveç, Nijer-
ya, Senegal, Peru, bulunmaktadır. Yüksek afet risklerine sa-
hip olan ve Küresel Platform (2007) toplantısına en kalabalık 
heyetle katılan Türkiye, bu yönde girişimlerde bulunmaktan 
uzak durmaktadır (Balamir 2007).
3. Ulusal Deprem Konseyi Raporu (2002), Türkiye İktisat 
Kongresi Afetler Raporu (2004), Türkiye Deprem Şûrası Ra-
poru (2004).

Adana’da Olası Bir Afet Yaşanmadan Alınacak Yerel Önlemler

	Kentteki tehlikeli madde içeren kullanımların Yerel “Afet Etki Senaryosu” ve değerlendirmele-
rine göre taşıdıkları risklerin analiz edilmesi:
o Patlayıcı, yanıcı, kirletici, kimyasal, organik, vb. konsantrasyon noktalarının belirlenmesi, 

etki alanlarının tespit edilmesi ve izlenmesi; 
- Elektrik santralleri, enerji nakil hatları, akaryakıt ve LPG istasyonları, çöplük alanı, kö-

mür yığınlarının konumları, ölçekleri, komşuluk ilişkileri, farklı noktalardaki birimler 
arası ilişkilerin incelenmesi yoluyla (CBS) mekânsal analizlerinin yapılması gibi. 

o Atık sistemleri ve depolarının belirlenmesi, yürürlükteki işletme standartları ve sorumlu-
luk kurallarının netleştirilmesi;

o Farklı tehlike konsantrasyon türleri için eşikler (hacimler, debiler) ile mekânsal dağılım 
standartları belirlenmesi ve depreme duyarlı olan ve olmayan türleri için kısa, orta ve 
uzun dönemli risk azaltma programlarının geliştirilmesi;

	Mevcut kentsel dokunun mikrobölgeleme haritaları ve deprem tehlike senaryo bilgilerine 
göre taşıdıkları risklerin analiz edilmesi:
o Kentte mikrobölgeleme haritaları üretilmesi ve mevcut doku analizi çalışmaları yapılması;
o Yapılan mikrobölgeleme haritaları temel alınarak mevcut doku risklerinin tespit edilmesi 

(özellikle zemin açısından riskli alanlardaki planlı eski yerleşim alanları ile plansız yerleşim 
alanları ve kaçak yapılaşmaların görüldüğü alanlar riskli):
- Riskli alanlarda yapı seyreltme / boşaltma ve yoğunluk azaltma çalışmaları yapılması;
- Bu alanlara erişme ya da tahliye kolaylıkları için ön çalışmaların yapılması;
- Yol ağı düzeltmeleri ve genişletme çalışmaları yapılması;
- Deprem sırasında olası yapı yıkımlarının yaratabileceği zorlukların kestirimi;

- Deprem zararlarını azaltma çalışmaları kapsamında, mevcut dokunun güçlendir-
me ve iyileştirme çalışmalarında oluşabilecek direncin saptanması gibi (yapılaşma 
kusurlarının tespiti (proje / imalat), a / b / c sınıflandırılması, güçlendirme ve iyi-
leştirme çalışmaları için önceden fayda-maliyet analizi yapmak, vatandaşlara bu 
bilgiler doğrultusunda anketler yapmak, vb.).

	Acil Durum Görevlileri (ADG) elemanlarının sınıflanması ve önceliklerin tanımlanması; 
o ADG’ler deprem sırasında çalışır ve kullanılabilir durumda kalmaları yaşamsal önem taşı-

yan personel, araç-gereç ve kentsel sistemlerdir. (İtfaiye istasyonları, karakollar, fırın, kuru 
depo, soğuk hava deposu, kimi kamu yapıları gibi hizmet birimleri, stadyum, sinema-
tiyatro vb. gibi) Ayrıca, hastane ve okul binaları gibi kimi taşınmazlar da bu statüde düşü-
nülmek zorundadır. 
- Bu elemanların yapı taşıma ve dayanım standartlarının belirlenmesi;
- Çevresel koşulların ve kullanımların acil durum işleyişinde zorluklar ya da ikincil tehli-

keler yaratması açısından değerlendirmesi;
- Acil durum hizmet alanı ve kullanım yoğunluk düzeyinin belirlenmesi;
- Yapı olağan işletim özellikleri ile özel donanımlarının belirlenmesi ve sürdürülebilirli-

ğinin sağlanması;
- Güvenlik / itfaiye / sağlık / ulaşım / iletişim / dağıtım açısından: araç-gereç-

personel, filo varlığı, yeterli hizmet alanı ve doğru konumlandırma konularının 
irdelenmesi gibi.

	Kentteki açık ve yeşil alanlar sisteminin deprem tehlike senaryo bilgilerine göre yeniden de-
ğerlendirilmesi:
o Acil durum gereksinmelerine (çadır alanları / barınma) dayalı olarak açık alan yüzölçümü 

ya da erişim yetersizliği görülen alanların belirlenmesi:
- Mevcut açık alanlar envanterinin konum, yüzölçümü ve sahiplik bilgileriyle çıkarılma-

sı;
- Mevcut açık alanlar envanterinde kullanım ve işletme biçimlerinin belirlenmesi;
- Bu alanlara erişim kolaylığının sağlanması;
- Ayrıca kent içinde açık alanların genişletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması;

	Proje paketleri ve eylem programının belirlenmesi;
	Kamu-Özel girişim ortaklıkları ile kaynak geliştirme uygulamalarının yapılması.

(Kaynak: Balamir 2003, Ulutürk 2008)
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zi, Adana örneği” araştırma projelerinde gelenek-
sel konutların pek çoğu ile ilgili dar kapsamlı da 
olsa röleve çalışmaları yapıldı. 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuru-
lunda 1990-1994 yıllarındaki görevim esnasın-
da kurulun tüm maddi imkânsızlıklarına, ele-
man ve uzman yetersizliğine rağmen olanaklar 
elverdiğince tespit ve tescil çalışmaları yaptırt-
tım ve 1994 yılında Koruma Amaçlı İmar Planı 
yapılması hususunda karar alınmasını sağladım. 
Uzman restoratörler ve şehir plancıları tarafın-
dan hazırlanan Koruma Amaçlı İmar planı ancak 
1998 yılında bitirildi. 

1998 yılında meydana gelen deprem esnasın-
da zaten büyük bir bölümü daha önce yok olan 
kültürel varlıklarımızın % 15’inin yıkılmasına ve % 
57’ininde değişik oranlarda hasar görmesine rağ-
men, depreme “plan”lı yakalandığımız varsayılabi-
lirdi. Fakat koruma amaçlı imar “plan”ına rağmen 
yıkılan binaların yerine yapılan ve yapılmakta 
olan binalar ve restore edilen binaları ve tarihsel 
kentsel dokuda “plan” nedeni ile oluşan sorunları 
görünce 2863 ve 3386 sayılı yasalar ve ilgili ilke 
kararlarının uygulanmasına özellikle dokümanlar 
ile katkı sağlayabilmek amacı ile internette “WEB” 
sitesi hazırladım (www.adana.cu.edu.tr). “Web” si-
tesinde maddi olanaklarım elverdiğince mevcut 
dokümanlarımın bir kısmını yayınlayabildim.

Bu bildiride kültürel varlıklarımızın özellikle 
deprem öncesi ve deprem sonrası durumları, 
bunlara koruma amaçlı imar planı çerçevesinde 
yapılan müdahaleler ve yerlerine yapılan yeni 
binalar ele alınarak, kentsel sit alanının durumu 
ve neler yapılabileceği tartışılmıştır.

2. Adana’nın Tarihçesi

Ilıman iklimi, Akdeniz’e yakınlığı, bereketli flora 
ve faunası ile neolitik dönemden beri tercih edi-
len bir yerleşim yeri olan Adana, İç Anadolu’yu ve 
Avrupa’yı Ortadoğu’ya bağlayan yollar üzerinde 
önemli bir konumda da bulunması nedeni ile sü-
rekli istilalara uğramış, yerle bir edilmiş fakat her 
defasında yeniden kurulmuştur (E. Kartekin).

Kentteki binalar Asurlular, Hititler, Helen, 
Roma, Bizans, Emevi ve Osmanlı İmparator-
luğu dönemlerinden beri Seyhan nehrinin en 
sığ bölgesinde, ki buraya 3. Justinyan tarafın-

Bu çalışmanın amacı, Adana’nın tarihsel kentsel 
dokusunu oluşturan yapıların incelenmesi ve 
bu dokuda yer alan tescilli yapıların korunma-
sında karşılaşılan sorunların analiz edilmesidir. 
241 adet tescilli yapının 208 adedi konut, 33 
adedi diğer yapılardır (cami, mescit, han, ha-
mam vb.). Bu yapıların % 15’i (37 adet) 27 Hazi-
ran 1998 depreminde yıkılmış, % 14’ü (34 adet) 
az hasarlı, % 22’si (54 adet) orta hasarlı, % 21’i 
(51 adet) ağır hasarlı, % 27’si de (65 adet) sağ-
lam durumdadır. Bu binalardan az, orta hasarlı 
ve sağlam olanları halen kullanılmaktadır.

Depremde büyük çapta zarar gören tarihsel 
kentsel dokuda hasarlı olan binaların korunabil-
mesi için; öncelikle maili inhidam raporlarının 
uzman restoratörlerin onayı olmadan kesinlikle 
uygulanmaması, ağır hasarlı yapıların konusu-
nun uzmanı kişilerce tahkim edilmesi, yıkık ya-
pıların envanterdeki aslına uygun olarak restore 
edilebilmesi için kamu desteği sağlanması ve 
basit onarım işlerinin yapımdan önce, yapım 
esnasında ve yapımdan sonra uzmanlarca sıkı 
bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir.

Koruma kurulunda ve müzede yeteri kadar uz-
man ve eleman olmaması ve aynı zamanda iş-
lem yapılması gereken bina sayısının çok olması 
nedenleri ile kontrol mekanizmasının özel sek-
töre verilerek bu kurumların ve yapılan işlerin 
sistematik olarak devlet memurları ve sivil top-
lum örgütlerince (meslek odaları, konu ile ilgili 
vakıflar, basın mensupları vb.) bağımsız olarak 
denetlenmesi faydalı olabilecektir.

1. Giriş

Adana’da değişik dönemlerde yapılan binaları 
karakteristik niteliklerine göre sınıflandırıp özel-
lik arz edenleri kendi aralarında gruplandırarak 
1989 yılından beri sürekli olarak incelemekteyim. 
Münferit çalışmalarımda oluşturduğum fotoğraf 
arşivleri ve çizim dokümanları yanı sıra özellikle 
Çukurova Üniversitesi araştırma fonu tarafından 
desteklenen “Mevcut binalarda pencerelerin 
enerji tasarrufu sağlayabilecek şekilde onarım-
ları için ekonomik yöntemler geliştirilmesi (FBE 
93-96)”, “Adana Tepebağ ve Kayalıbağ mahallele-
rindeki geleneksel konut iç mimarisinin incelen-
mesi ve koruma önerileri, (FBE.98.YL.73)”, Termal 
performans optimizasyonu için iklimsel verilerin 
konut mekan organizasyonuna etkilerinin anali-

Yazıda kullanılan fotoğraflar Yusuf Gürçınar ve çalışma 
ekibine aittir.
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dan Taş Köprü yaptırılmıştır, halen Tepebağ mevkiinde yapıl-
maktadır (İslam Ansiklopedisi, C1). Bugün dünyanın önemli 
höyüklerinden biri olan Tepebağ Höyüğü üzerinde tescilli 
olan en eski tarihli yapılar 14. ve 15. yüzyılda Ramazanoğul-
ları Beyliği döneminde (Ramazanoğulları Sarayı, Bedesten, 
Ulucami) diğerleri ise 1860 yılları sonrasında yapılmıştır. Bü-
yük ölçüde tek katlı olan ve varlıklarını tanınmış seyyahların 
(Labord, Charles Texier, Evliya Çelebi) yazılarından öğrendi-
ğimiz kent binalarının günümüze kadar gelememeleri ne-
deni duvar ve çatılarının tamamen kerpiçten olmasıdır (K. 
Ener, S. 98 ve 170 - 174).

1860’larda başlayan Amerikan İç Savaşı, pamuk fiyatlarını yük-
seltmiş, dönemin en büyük pamuk alıcısı olan İngiltere yeni 
ekim alanları bulmak zorunda kalmıştır. İngilizlerin girişimleri 
ve Osmanlı yönetiminin sağladığı teşviklerle Çukurova’da pa-
muk üretimi hızla gelişmiştir. İngilizlerin ardından Fransızlar, 
daha sonra da Almanlar, Adana ve çevresinde pamuk üretimi-
ne başlamışlar ve Adana’da ilk çırçır fabrikasını 1864’te Fransız-
lar kurmuştur. Gene bu yıllarda yabancı ülkelerden tarım araç 
ve gereçlerinin ithal edilmesi ile tarım makineleşmeye başla-
mıştır. 1881’de İstanbul-Bağdat demiryolunun Adana-Mersin 
bölümünün işletmeye açılmasıyla Adana ovasının Akdeniz’le 
bağlantısı kurulmuştur. Yüzyılın sonlarında Adana’da çok sa-
yıda boya ve çırçır atölyesi, iplik fabrikası ve banka faaliyete 
geçmiş, çiftçiler tarımsal kredilerle desteklenmeye başlamış 
ve 1894’te “Ticaret Odası” kurulmuştur (Adana Şehri ve Tarih-
çesi ve Yurt Ansiklopedisi, C1). 

Tüm bu gelişmelere paralel 1860’lardan itibaren zemin katı taş 
veya kalın kerpiç duvarlardan, üst katları ahşap ve hafif malze-
melerden yörenin iklimsel ve jeolojik şartlarına uyumlu kaliteli 
evler Levanten ve Müslümanlar için yapılmaya başlanmıştır. 
20. yüzyılın başlarında kentin kümeli toprak yığınları görün-
tüsü, yerini caddeleri, sokakları ve güzel evleri, nehir kıyısında 
muhteşem konakları olan bir kent görüntüsüne bırakmıştır (K. 
Ener, S. 206). 

İkinci dünya savaşından sonra Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’dan Adana’ya, kentteki uygun yaşam koşulları ve bol 
çalışma imkânları nedenleri ile bugün halen sürmekte olan 
büyük bir iç göç başlamıştır. Takriben 60’lı yıllardan sonra gü-
nün sosyal ve teknik şartlarına uymadığı için asıl sahipleri ta-
rafından kendi haline terk edilmeye başlanan tarihsel kentsel 
dokudaki evler göçmenler tarafından ucuz kiraları alışveriş ve 
iş merkezlerine yakınlıkları nedenleri ile tercih edilen yaşam 
mekânları olmuşlardır. Göçmenler binalarda kendi yaşam 
şartlarına uyabilecek şekilde ciddi fiziksel müdahalelerde bu-
lunmuşlardır. 

1950’lerden sonra yeni pamuk türlerinin ekilmesi, makine-
leşme, sulama ve gübreleme yoluyla verimde büyük artışlar 
yörenin sanayileşmesini hızlandırmıştır. 1960’larda kentteki 
sanayinin belirleyici öğeleri büyük ölçekli dokuma fabrikala-
rı iken, 1970’lerde üretimi çeşitlendirilmiş, anonim şirketler, 
holdingler ve bankalar hızla büyümüş, makine ve kimya gibi 
iş kollarında büyük fabrikalar işletmeye açılmıştır. Bu gelişme-
lere paralel Tepebağ’ın kuzeyine doğru yeni yerleşim alanları 
açılmaya ve bu alanlarda tamamen apartman tipi çok katlı 
iş yerleri ve konutlar yapılmaya başlanılmıştır. Kentin kuzeye 
doğru gelişimi ve yapılaşma halen büyük bir hızla devam et-
mektedir. 

No

Binanın Binanın 21.04.2000 tarihindeki durumu

ToplamMahallesi Niteliği Yıkık 
Ağır 
hasarlı Orta hasarlı Az hasarlı Sağlam

1 Alidede Konutlar 1     1   2
    Diğer Yapılar     2     2
2 Karasoku Konutlar 1   2 2 1 6
    Diğer Yapılar           0
3 Kayalıbağ Konutlar 6 11 12 2 7 38
    Diğer Yapılar       2   2
4 Kuruköprü Konutlar 3   5 2 16 26
    Diğer Yapılar           0
5 Sarıyakup Konutlar 13 10 6 2 3 34
    Diğer Yapılar     2 1 1 4
6 Sucuzade Konutlar       4 6 10
    Diğer Yapılar           0
7 Tepebağ Konutlar 10 11 8 6 11 46
    Diğer Yapılar   3 2 2 1 8
8 Türkocağı Konutlar   6 5 2 8 21
    Diğer Yapılar     1 1 1 3
9 Ulucami Konutlar 3 6 5 5 6 25
    Diğer Yapılar   4 4 2 4 14

10 TOPLAM 37 51 54 34 65 241
% 15 21 22 14 27 100

Tablo 1. Depremden sonra tarihsel kentsel dokuda bulunan binaların durumu
(Diğer Yapılar: Cami, Mescit, Han, Hamam)

Şekil 1. Adana’da tarihsel kentsel doku ve binaların bu günkü durumu. (Kaynak: Adana Koruma Amaçlı İmar Planı)



GÜNEYMİMARLIK | MART2012 | SAYI 7 | 21

diğer yapılardır (cami, mescit, han, hamam vb.). 
Bu yapıların % 15’i (37 adet) 27 Haziran 1998 
depreminde yıkılmış, % 14’ü (34 adet) az hasar-
lı, % 22’si (54 adet) orta hasarlı, % 21’i (51 adet) 
ağır hasarlı, % 27’si de (65 adet) sağlam durum-
dadır. Bu binalardan az ve orta hasarlı olanları 
halen kullanılmaktadır.

Basit onarımlar ile evlerini kullanabilecek kimse-
ler depremle meydana gelen ranta yönelik ge-
lişmelerden ve çok az masrafla önemli gelirler 
elde etme imkânlarından faydalanabilmek için 
evlerini tamir ettirmekten çok bir an önce çö-
kertebilmek ve evlerinin konumuna göre oto-
park veya ticarethane yapabilmek için çaba sarf 
etmektedirler.

Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuru-
lunca bu gelişmeler karşısında alınan önlemler 
aşağıda kısaca ele alınmıştır.

4. Koruma İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Adana’daki tarihi kentsel alanların korunması 
düşüncesi 1940 yılında Jansen imar planında 
yer almıştır. Bunu izleyen dönemlerde Ulucami 
ve türbesi ile Kapalıçarşı (1961), Ağca Mescit 
(1964) tescillenmiştir. 1967 yılında Tepebağ 
Höyüğü 1. ve 3. derece olmak üzere sit alanı 
ilan edilmiştir. 1994 yılında Tepebağ, Kayalı-
bağ, Sarıyakup, Türkocağı, Ulucami, Karasoku, 
Alidede, Sucuzade, Kuruköprü Mahalleleri ko-
ruma altına alınarak koruma amaçlı imar pla-
nı yaptırılmıştır. 1996 yılında geçici yapılaşma 

Alidede ve Sucuzade Mahalleleri: Tepebağ 
höyüğünün güneyinde, düzlükte kurulmuş Ka-
rasoku ve Sarıyakup Mahallelerine komşudur. 
Evler iki katlı, avlusuzdur. Yollar dar ve düzensiz-
dir. Seçkin Osmanlı mimari özelliği olan konut-
ların bulunduğu bölge ticaret merkezi baskı-
sında kalarak büyük ölçüde yapısal özelliklerini 
kaybetmektedirler. 

Sarıyakup ve Türkocağı Mahalleleri: Ka-
rasoku, Alidede ve Ulucami Mahalleleri ile 
sınırlanmıştır. Türkocağı Mahallesi Seyhan 
nehrine cephelidir. Bu mahallelerde iki katlı, 
avlulu, bitişik nizamda sıralanmış mütevazı 
konutlar bulunmaktadır. Yollar dar, kıvrımlı, 
düzensizdir. Seyhan nehri kıyısındaki evler 
genelde tek katlı, avlulu, yollar daha mun-
tazamdır. Burada da binalar ticaret merkezi 
baskısında kalarak, özellikle zemin katları şe-
kil değiştirmiştir. 

Kuruköprü Mahallesi: Ermeni, Yahudi, Rum asıl-
lı genelde ticaretle uğraşan ailelere hitap eden, 
genelde iki katlı konutların bulunduğu bölge-
dir. Yolları daha düzgündür. Evler balkonlu av-
lulu ve avlusuz biçimde yapılmıştır. Bu bölgede 
de konutların büyük kesiminin ticarethanelere 
dönüştüğü görülmektedir. 

Depremden sonra tarihsel kentsel dokuda bu-
lunan tüm tescilli binalar tarafımızdan mahal-
linde incelenmiştir. Bu inceleme sonucu Tablo 
1’e aktarılmıştır. Tablo 1’de görüldüğü üzere 241 
adet tescilli yapının 208 adedi konut, 33 adedi 

1970’lerden itibaren GAP bölgesinin kademe 
kademe devreye girmesi ile Adana’da pamuk 
tarımı yerine narenciye, sebze ve sanayi ham-
maddesi bitki türlerinin üretimine geçilmekte 
ve kent, tüm Çukurova ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesinin hizmet sektörü merkezi olma 
yolunda ilerlemektedir. Gittikçe zenginleşen 
kentte günümüzde yapılaşma özellikle orta-
nın üst ve üst gelir guruplarının talepleri ne-
deni ile Seyhan Baraj Göl kıyısı çevresinde 2 
katlı bahçeli ev şeklinde gelişmektedir. Kentin 
zenginleşmesinden tarihsel kentsel doku na-
sibini alamamıştır. Tamamen kendi haline terk 
edilen ve zaten çürüyerek yok olma sürecine 
girmiş kültürel varlıklarımız 1998 yılında vuku 
bulan deprem sonrası ciddi şekilde hasar gör-
müşlerdir. 

3. Kültürel Varlıkların Bugünkü 
Durumu

Tarihsel kentsel dokuda bulunan mahalleler 
farklı karakteristik özellikler göstermektedirler. 
Bu mahalleler Şekil 1’de gösterilmiş ve özellik-
leri aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Tepebağ Mahallesi: İlk yerleşim yeri olması 
nedeni ile önemli tarihî yapılar bulunmaktadır. 
Tüm tescilli yapıların % 22,4’ünün bulunduğu 
Tepebağ sokakları dar, eğimli, çoğunlukla çık-
maz özelliktedir. Küçük avlulu konutlar dar par-
sellerde, 1-2 katlı, bitişik nizamda inşa edilmiştir. 

Kayalıbağ Mahallesi: Tepebağ höyüğü üze-
rinde Seyhan nehri kıyısına paralel olarak 
kurulmuştur. Mahallede yollar dar ve kıv-
rımlıdır. Seyhan nehri kıyısında 1860’lardan 
itibaren yapılan iç avlusuz Levanten konak-
ları bulunmaktadır. Bu konakların parselleri 
büyük ve kat yükseklikleri fazladır ve çatı-
larında yazlıklar bulunmaktadır. Tüm tescilli 
yapıların % 16,59’unun bulunduğu mahal-
lenin iç kısımlarındaki konutlar genelde iki 
katlı, avluludur. Bu konutlar kentteki tescilli 
ilk yapılardır.

Karasoku Mahallesi: Tepebağ Mahallesinin 
güneyinde genelde iki katlı, kıvrımlı yollar üze-
rinde kurulmuş avlusuz konutları barındıran bir 
mahalledir. Yoğun ticaret merkezleri ile komşu 
olan Karasoku Mahallesindeki kültürel varlıklar 
giderek özgün niteliklerini kaybetmektedir. 

Ulucami Mahallesi: Karasoku Mahallesinin do-
ğusunda, Kayalıbağ Mahallesinin güneyinde, 
Seyhan nehrine cepheli olarak kurulmuştur. 
Tüm tescilli yapıların % 16,18’inin bulundu-
ğu mahallede yollar diğer mahallelere kıyasla 
daha geniş, düzgündür. Önemli tarihi (Ulucami, 
Ramazanoğulları külliyesi gibi) anıtsal yapıları 
barındırır. Burada konutlar 2-3 katlı, balkonlu, 
çatısında yazlık bulunmaktadır. 

Resim 1. Mestanzade Mah. 62. Sok. No 80 numaralı evin eski hali. Resim 2. Mestanzade Mah. 62. Sok. No 80 numaralı evin bakım- 
onarım yapıldıktan sonraki hali
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- Rölöve restorasyon projelerinin maliyetle-
rinin çok yüksek olması nedeni ile düşük 
gelir düzeyli ev sahiplerinin isteseler bile 
proje ve hatta basit onarım dahi yaptıra-
mamaları;

- Restorasyon projelerinin gerektirdiği uzun 
ve zahmetli bürokratik engeller;

- Binalara restorasyon esnasında mülk sahiple-
rinin güncel gereksinimlerine uygun fonksi-
yonel ve teknolojik esneklik getirilememesi;

- Büyük harcamalarla gerçekleştirilen resto-
rasyon uygulamalarının mülk sahibine har-
cadığı oranda rant getirememesi; 

- Binaların büyük bir bölümünün veraset yolu 
ile intikal etmesi ve zaman geçtikçe artan 
varislerin yarattığı satış ya da restorasyonu 
engelleyen veraset kaynaklı problemler;

- Arsa tüccarları tarafından kısmen veya 
tamamen ele geçirilmekte olan binala-
rın ve sonra oluşan arsalarının yeni bir 
bina yapmaya göre önemli ölçüde fazla 
gelir getiren otopark olarak kullanılmak 
istenmesi ve talep halinde değerinin çok 
üzerinde satılmak istenmesi olarak özet-
lenebilir. 

arsaların bir binaya göre çok yüksek gelir ge-
tiren otoparklar olarak kullanılmasına neden 
olmaktadır. Yıkılan bir binanın arsası üzerin-
de yeniden yapı yapılması ve süreci husu-
sunda hiçbir yaptırım bulunmaması yıkılan 
bina sayısının giderek artmasına da dolaylı 
olarak neden olmaktadır. 

Resim 5’te yıkılan bir dizi binaların yerine koru-
ma amaçlı imar planı çerçevesinde verilen izin 
ile yapılan binalar gösterilmiştir.

Depremi halen iyi bir fırsat bilen bazı kimse-
ler sağlam evleri dahi maili inhidam raporu 
alarak yıkmaya, sağlam evler içerisindeki her 
türlü kapı, pencere, tavan vb. dekoratif yapı 
elemanlarını ve hatta ahşap dikmeleri söke-
rek satmaktadırlar. Yıkılan yerlerde ticari akti-
vite yüksek ise koruma amaçlı imar planında 
ki hükümler çerçevesinde ekonomik değeri 
çok yüksek fakat hiçbir mimari ve kültürel 
değeri olmayan binalar yapılmakta (Bkz. Re-
sim 6), ticari değerleri yok ise yerine yeni bina 
yapılmamakta, arsalar günlük getirisi çok yük-
sek olan otopark alanı olarak (Bkz. Resim 4) 
kullanılmaktadır. Resim 5 ve 6’daki binalardan 
görüldüğü üzere Koruma Amaçlı İmar Planı-
nın uygulamasında ciddi sorunlar meydana 
gelmektedir. Karşılaşılan başlıca sorunlar şu 
şekilde sıralanabilir:
- Tarihsel kentsel dokuların korunması ve kul-

lanılması hususunda ülke genelinde halen 
ciddi bir devlet politikası bulunmaması;

- Korunmaya alınan bölgelerdeki binaların 
onarımları için devletin maddi bir destek ve 
uygun koşullarda kredi sağlayamaması, ta-
kas yönetmeliğinin işletilememesi;

- Binaların günün sosyokültürel ve tekno-
lojik şartlarına uymayarak içinde yaşayan 
ailelerin ihtiyaçlarına cevap verememesi 
bu nedenle asıl sahipleri tarafından terk 
edilen bu bölgelerin gelir seviyesi çok 
düşük insanlarca iskan edilmiş ve so-
rumsuzca fiziksel müdahaleler yapılıyor 
olması;

- Restorasyon konusunda uzman bulunma-
ması (2 milyon nüfuslu Adana’da bugün 
restorasyon projelerini komple bilimsel 
olarak yürütebilecek 2 mimar bulunmakta-
dır).

projesi uygulamaya konulmuş ve 1998 yılında 
ise koruma amaçlı imar planı bitirilerek uygula-
maya başlanılmıştır. 

27.06.1998 tarihinde meydana gelen depremin 
Adana’nın tarihsel kentsel dokusunda yaratmış 
olduğu hasarların bu sit alanındaki sivil mimar-
lık örneklerini yok etmesini önlemek amacı ile 
24.07.1998 tarihinde AKTVKK üyeleri tarafından 
3135 sayılı karar alınmıştır. 

Bu karara göre Hasar Tespit Komisyonunun 
yerinde incelemeleri sonucunda hasar olduğu 
tespit edilen yapılarda;
- Kültür “ Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 28.02.1995 gün ve 378 sayılı 
ilke kararında “bakım”(*) tanımına girenler 
için ilke kararı doğrultusunda Belediye ve 
Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde 
uygulama yapılabileceğine ve sonucun-
dan AKTVKK’ na bilgi verilmesi gerekmekte 
olduğuna;

- Mail-i inhidam durumundaki yapıların yıkı-
labileceğine; 

- Ancak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Yüksek Kurulunun 28.02.1995 gün ve 
378 sayılı ilke kararında “korunması ge-
rekli taşınmaz kültür varlığı olarak tespit 
edilen yapının yok olması durumunda, 
yapının gerek kültür varlığı niteliği, ge-
rekse kültürel çevreye olan tarihsel kat-
kıları açısından, yeniden ihyasında yarar 
görülüyorsa, mevcut belgelerden (yapı 
kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her tür özgün 
arşiv belgesi vb.) yararlanmak suretiyle 
parselde daha önce bulunduğu yerde ve 
yapı oturma alanında, eski cephe özelli-
ğinde aynı gabaride, özgün malzeme ve 
yapım tekniği kullanılarak kapsamlı bir 
restitüsyon etüdüne dayalı bir rekons-
trüksiyon uygulaması” için Koruma Kuru-
lu kararı doğrultusunda izin verilebilece-
ğine karar verilmiştir. 

- Bu kararlar çerçevesinde yapılan işlemlere 
ait birer örnek resimler ile aşağıda verilmiş, 
yapılan işlemler hakkında hiçbir yazılı yorum 
yapılmayarak, yorum doğrudan okuyucuya 
bırakılmıştır. Resim 1 ve 2‘de bakıma muh-
taç yapıların belediye ve müze elemanları 
denetiminde onarımlarının nasıl yaptırıldığı 
gösterilmektedir. 

Mail-i inhidam raporu alarak yıktırılan bina-
lara bazı örnekler resim 3 ve 4’te verilmiştir. 
Resim 3’te binanın depremden önceki hali 
ve resim 4’te bugünkü durumu görülmekte-
dir. Yıkılan binanın yerine arsa sahibinin yeni 
bir bina yapma isteği ve kaygısı bulunma-
maktadır. Refah seviyesinin diğer kentlere 
göre oldukça yüksek olduğu Adana’da özel-
likle ticaret kesiminde çalışan her kesin bir 
arabasının olması, Tepebağ bölgesinde boş 

Resim 3. Kayalıbağ, 15 sokak, 8 numarada bulunan evin 
depremden önceki görünümü.

Resim 4. Kayalıbağ, 15 sokak, 8 numarada bulunan evin 
bulunduğu mekânın depremden sonraki görünümü.

Resim 5. Sarıyakup, 62/1 sokak,18, 20, 22 numaralı evlerin deprem 
öncesi görünümü.
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Gürçınar, Y., Akyüzlüer,G., Mevcut binalarda pencere-
lerin enerji tasarrufu sağlayabilecek şekilde onarımları 
için ekonomik yöntemler geliştirilmesi, Çukurova Üni-
versitesi Araştırma Fonu, Adana, 1996 (Proje kod nr.:FBE 
93-96). 

Gürçınar, Y., Aktoz, I., Termal Performans Optimizasyonu İçin 
İklimsel Verilerin Konut Mekân Organizasyonuna Etkilerinin 
Analizi, Adana Örneği, Adana, 2000.

İslam Ansiklopedisi, C1, İstanbul, 1964.

Kartekin, E. , Ramazanoğulları Beyliği Tarihi, İstanbul, 1979.

Meydan Larousse Ansiklopedisi, C1, İstanbul, 1973.

Sezgin, H., Gürçınar, Y., Tülücü, T., Adana Tepebağ ve Ka-
yalıbağ Mahallesindeki Geleneksel Konut İç Mimarisinin 
İncelenmesi ve Koruma Önerileri, Adana, 1999, (Proje kod 
nr.:FBE.98.YL.73). 

(*) Bakım: “Sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçla-
yan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğeler-
de değişiklik gerektirmeyen müdahaleler bakım olarak 
tanımlanır. Yapıların ahşap, madeni, pişmiş toprak veya 
taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen öğelerinin özgün 
biçimlerine uygun olarak yenilenmesi bu kapsamda ta-
nımlanmıştır” 

Kültürel varlıklarımızın korunması için uygu-
lanabilir politikalar geliştirilmesinin mevcut 
eserlerin muhafazasında yararlı olabileceği gibi 
daha sonraki nesillere aktarılmasını da sağlaya-
bileceği unutulmamalıdır. 

Koruma kurulunda ve müzede yeteri kadar 
uzman ve eleman olmaması ve aynı zamanda 
işlem yapılması gereken bina sayısının çok ol-
ması nedenleri ile kontrol mekanizmasının özel 
sektöre verilmesi ve bu kurumların ve yapılan 
işlerin sistematik olarak devlet memurlarınca, 
sivil toplum örgütlerince (meslek odaları, konu 
ile ilgili vakıflar, basın mensupları vb.) bağımsız 
olarak denetlenmesi faydalı olabilecektir. <

KAYNAKLAR
Adana Şehri ve Tarihçesi, Şehir Dergisi, Adana,1965. 

Ener, Kasım, Tarih boyunca Adana Ovasına Bir Bakış, İstan-
bul, 1960.

Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında bulunan 
özel proje alanlarında (Kapalı Çarşı, Hanlar, vb.) 
saptayabildiğimiz sorunlar ise şunlardır:
- Bütünsel bir koruma sahasının çok sayıda 

münferit mülk sahibinden oluşması ve bu 
alanda müşterek bir örgütlenme modelinin 
kurulamaması ve mülk sahiplerinde toplu 
hareket etme bilinci oluşmaması;

- Özel proje alanları için hazırlanan planların 
uygulanmasının belediyenin sorumlulu-
ğunda olması ve belediyenin bu konuyu 
hayata geçirecek bir birimi halen oluştura-
maması ve münferit başvuruların bütünlü-
ğü bozacağı endişesi ile kabul edilmemesi-
dir.

5. Sonuç 

Takriben 50’li yıllardan itibaren asıl sahiple-
ri tarafından terk edilerek önce göçmenlere 
mekân olan sonra çeşitli rant gurupları tarafın-
dan ele geçirilmeye başlanılan tarihsel kentsel 
dokudaki binalar bakımsızlık, yanlış fiziksel 
müdahaleler ve çürüme sonucu büyük bir yok 
olma sürecine girmişken 1998 yılında meyda-
na gelen deprem esnasında % 15’i yıkılarak ta-
mamen yok olmuş ve ağır hasarlı olan % 21’i 
ise yok olmak üzeredir. 

Bir an önce yeterli tedbirlerin alınmaması ha-
linde Adana’da tarihsel kentsel dokunun varlı-
ğından bir müddet sonra söz etmek mümkün 
olamayacaktır. 

Bölgedeki yapılara ait rölöve, restorasyon pro-
jelerinin konusunun uzmanı kişilerce yapılması, 
tadilat ve tahkimat süreçlerinde uzman kişile-
rin katılımlarının sağlanması, eserlerin resto-
rasyonu esnasında mülk sahiplerinin güncel 
gereksinimlerine uygun fonksiyonel esneklik 
getirilmesi, restorasyon projelerinin hazırlanma 
sürecinde karşılaşılan bürokratik engellerin as-
gari düzeye indirilmesi, yapılan imar planların-
da sürekliliğin sağlanması ve her şeyden önce 
korunmaya alınan bölgelerdeki binaların ona-
rımları için devletin maddi destek sağlaması ve 
takas yönetmeliğinin işletilmesi tarihsel kentsel 
dokunun yer aldığı bölgenin tarihi canlılığının 
korunması ve yeniden yapılanması için alınması 
yararlı olacaktır. 

Resim 6. Sarıyakup, 62/1 sokak,18, 20, 22 numaralı evlerin koruma 
amaçlı plana uygun yapımı.



24 | GÜNEYMİMARLIK | MART2012 | SAYI 7

DOSYA <

“Bu derlemede, ulaşılabilen yerli 
ve yabancı araştırmalardan 
yararlanılarak ‘Antakya-Adana-
Mersin’ hattında tarihin en 
eskiçağlarından günümüze kadarki 
süreç içinde olan depremlerin bir 
resmi verilmeye çalışılmıştır. Bu 
yazı bir derlemedir ve hiçbir bilgi 
yazarın kendi özgün çalışma ürünü 
değildir. Amaç, giderek daha çok 
canımızın yandığı bu deprem 
olgusunun tarihine ilişkin özet bilgi 
sunmaktır.”

Emre MADRAN
Mimar
Doç. Dr.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Öğretim Üyesi

TARİHTE 
ANTAKYA-
ADANA-MERSİN 
DEPREMLERİ 
BİR KAYNAKÇA 
DENEMESİ

Bu listeye yazar tarafından başka kaynaklardan 
gelen bilgiler de eklenmiştir.1 

 MÖ 69 / Antakya, Halep
Antakya, Halep ve bazı Arap şehirleri aynı anda 
yıkılmış, yazılı tarihe göre 170.000 kişi ölmüştür.
 115, 148, 334 / Tüm Bölge

Bu depremlerin bilançosu 40.000 ölüdür. (MTA)
 245 / Tüm Bölge

(MTA)
 457 / Tüm Bölge 

(MTA)
 500 - 506 / Antakya, Samandağ 

Antakya ve Samandağı aynı anda yıkılmış, 
526 depremi de hesaba katıldığında ölü sayısı 
100.000’e ulaşmıştır. (MTA)
 517 / Seyhan

Anavarza yıkılır. (AFAD)
 524, Kadirli, Ceyhan, Misis, Kastabala, Elaıus-

sa Sebaste
Kadirli, Ceyhan ve Misis’i yıkan depremde ölü 
sayısı belli değil. Kastabala’nın yaklaşık 30 km. 
kuzey batısında bulunan Anazarva’da büyük tah-
ribata yol açan depremin Kastabala’yı da etkile-
miş olduğu kesindir. “Çanakcı - İmirzeli - Çatıören 
- Elaiussa Sebaste” güzergâhının her aşamasın-
da, 524/525 ve 561/565 yıllarında gerçekleşmiş 
olduğu düşünülen büyük Kilikya depremlerinin 
izlerini görmemiz mümkün olmaktadır.
 526 / Antakya

526 tarihinde Mayıs sonlarında olasılıkla 20nci 
ve 29ncu günleri bir büyük deprem Suriye ve 
Türkiye’de Antakya’yı yaklaşık 250.000 kişiyi öl-
dürerek vurdu. Depremi bir yangın takip etti ve 
deprem sonrası ayakta kalan binaların çoğunu 
tahrip etti. Seleukia limanında 0,7 - 0,8 m’lik ara-
zi çıkıntısı hesap edildi ve limanın sonradan ge-
len çamurla dolması onu kullanılamaz şekilde 
bıraktı. (Vikipedi, özgür ansiklopedi)
 528 / Soli, Antakya

Soli kenti2 tarihe Büyük Antakya depremi olarak 
geçen ve çok şiddetli olduğu anlaşılan bir dep-
rem sonunda büyük ölçüde yıkıldı. 4.870 ölü 
verilmiştir. Onarılmaya çalışıldı, ancak bir yüzyıl 
sonra Doğu Akdeniz kıyılarının Arap imparator-
luğunun eline geçmesi limanın önemini azalttı. 
Kent daha sonra terk edildi. 21 Kasım’da oluşan 
bu deprem Antakya tarihinin en şiddetli depre-
mi olmuş, şehirde bulunan yapıların tamamına 
yakını yıkılmış, surlar büyük hasar görmüş ve 
surların yıkılması şehri savunmasız bırakmıştır. 
Halk bu dönemde Sasanilerin saldırılarından 

Van ve Erciş’i vuran son deprem değişik birçok 
sektörde irdelenmeye, analiz edilmeye ve bir 
daha tekrarlanmaması temenni edilen dersler 
çıkartılmaya başlanmıştır. Bu çabaların büyük bir 
bölümü, insan yaşamını korumaya yönelik yapı 
ve mekân oluşumu ile ilgilidir ve doğaldır. Dünya 
yüzündeki tüm çabalar daha mutlu bir toplumu 
ve daha yaşanabilir bir dünyayı tanımlamaya 
yöneliktir. Depremin durdurulması ya da gecik-
tirilmesi söz konusu olmayınca, etkilerinin en aza 
indirilmesi amaçlanmaya başlanmıştır. Değişik 
erimli çözüm yolları masaya yatırılmakta, dep-
remsellik hesapları yeni yöntemlerle tekrar tekrar 
yapılmakta, en etkin, en sürdürülebilir olan yakla-
şımlar ayıklanmakta ve önlemler giderek inceltil-
meye çalışılmaktadır. Bir alanın depremselliğinin 
belirlenmesinde, tarih boyunca o alanda gerçek-
leşen depremlerin gücü, oluş sıklığı, etki alanı vb. 
kriterler kullanılmaktadır. Bu belirlemeler olası 
yeni depremlerin gerçekleşme tarihlerinin tah-
mininde kullanılmaya çalışılmaktadır.

Bu derlemede, ulaşılabilen yerli ve yabancı 
araştırmalardan yararlanılarak “Antakya-Adana-
Mersin” hattında tarihin en eskiçağlarından 
günümüze kadarki süreç içinde olan deprem-
lerin bir resmi verilmeye çalışılmıştır. Bu yazı bir 
derlemedir ve hiçbir bilgi yazarın kendi özgün 
çalışma ürünü değildir. Amaç, giderek daha çok 
canımızın yandığı bu deprem olgusunun tarihi-
ne ilişkin özet bilgi sunmaktır. Giderek çoğalan 
araştırmalar, yukarıda tanımlanan coğrafya’da 
depremler sonucunda büyük can kayıpları 
olduğunu, birçok yerleşmenin yıkıldığını ve 
nehirlerin yatak değiştirdiğini göstermektedir. 
Yine bu araştırmalara göre, bölgedeki sismik 
aktivitenin yüksek oluşu, tektonik hareketlerin 
günümüzde de devam ettiğini gösterir 

Bölgede en çok deprem “Antakya-Samandağ-
İskenderun” yöresinde meydana gelmiştir. Bu 
yörede Milat yıllarından bu yana 60’dan fazla 
ciddi deprem belgelenebilmiştir. Bu derleme-
nin ele aldığı coğrafyada Adana, Mersin ve çev-
releri de yer aldığı için, Antakya ve çevresinden 
belli örneklerin alınması ile yetinilmiştir. 

Kaynakça’nın omurgasını Maden ve Tetkik Ara-
ma Enstitüsü’nün Doğu Akdeniz Bölge Müdür-
lüğü tarafından hazırlanan “Bölge Müdürlüğü 
Sınırları İçindeki Alanların Depremselliği” baş-
lıklı araştırması ve ekindeki liste oluşturmuştur. 
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İbnü’l-Esîr depremi “Suriye, el-Cezire, Anadolu ve 
Kıbrıs’ta büyük bir deprem oldu. Diğer bölgeler de 
depremden etkilendi. Deprem özellikle Suriye’deki 
pek çok şehirde etkili oldu” şeklinde kaydetmiştir. 
Hetum ise depremi “1203 yılında, ikinci defa bir 
zelzele vuku buldu. Sahilde birçok şehir yıkılıp harap 
oldu.” diyerek kaydetmektedir. (Kaya - Kıyılı, s. 108) 
 1268 / Antakya, Kozan, Ceyhan6

Kilikya Depremi olarak anılan ve 9 şiddetinde 
olduğu söylenen, 60.000’den fazla insanın ölü-
müne yol açan çok şiddetli bir deprem olarak 
hatırlanır. Merkez Adana şehrinin kuzeydoğu-
suydu. O zamanki adıyla Sis yani Kozan’da ol-
duğu sanılmaktadır. Bu depremde Adana’nın 
hemen tümüyle harap olduğu ve yeniden inşa 
edildiği söylenmektedir. 
 1408 Antakya

Güçlü sismik aktivite 5 yıl sürdü, şehirde ağır ha-
sar, yüzeyde fay çatlakları oluştu.
 1514 / Kilikya, İçel, Adana, Maraş, Malatya

Bir Kilikya depremi; Malatya’yı etkilemiş, Seyhan 
ve İçel’de de hissedilmiştir.
 1759
 1822 / Bölgesel

Son 500 yılın en büyük bölgesel depremi. 30.000 
- 60.000 arası insan öldü. Amik Ovası ve İskende-
run kıyı bandında sıvılaşma gözlendi. 13 Ağustos 
1822’de meydana gelen depremin şiddeti 7 - 8 ci-
varında tahmin edilmektedir. Bu depremde Gazi-
antep, Antakya, Islahiye ve Halep arasındaki böl-
gede (özellikle Antakya, Belen ve İskenderun’da) 
çok ağır hasar ve yıkım meydana geldi. Özellikle 
Amik vadisinde ve İskenderun sahil kesiminde 
büyük ölçüde sıvılaşmalar meydana geldi. Artçı 
sarsıntılar 2,5 yıl sürdü. Bu depremin ilk sarsıntı 
ve belirtileri 5 Ağustos’ta başlamış, 12 Ağustos’a 
kadar sürmüştü. Bu depremde Antep yıkıldı. Ka-
lan binalar oturulmaz haldeydi. Kale harap oldu. 
Şehir kenarında taş ocakları nedeniyle meydana 
gelen mağaralar çöktü. Çevre köyler harap oldu, 
çok sayıda insan ve hayvan öldü.
( h t t p : / / 8 g u n h a b e r. c o m / H a b e r G o s te r /
a9db9354-1567-4321-94fc-5a092ac5bd37/
deprem-geliyorum-demez.aspx)
 1854

(MTA)
 1855 / Tarsus 

(MTA)
 1872 / Hatay, Samandağ 

3000 binadan 150 bina ayakta kalmış, ölü sayı-
sı 1800’e varmıştır. Antakya ve Samandağı’nda 
büyük hasar meydana geliyor. 17.600 nüfuslu 
Antakya 500 ölü veriyor. 3003 evin 1960 ev ta-
mamıyla yıkılıyor, 894 ev kullanılmaz hale geli-
yor. Yüksek bölgelerde hasar dağılımı azalıyor. 
Ağır hasar gören veya yıkılan yapılar arasında 
Rum (Ortodoks) katedrali, Amerikan Protes-
tan Kilisesi, kale duvarları (Doğu ve kuzey ka-
pıları), Roma dönemine ait olan ve 4 kemeri 
bulunan köprü ve konsolosluk binaları da sa-
yılmıştı. Süveydiye’de 2150 ev yıkıldı, 300 kişi 
öldü. Süveydiye sahil kesiminde sıvılaşma ve 

için 100.000’den fazla isçi ve duvar ustası görev-
lendirildi. (Kaya - Kıyılı, s. 407)
 995 / Antakya

Bu depremde Asi ve diğer nehirler yatak değiş-
tirmiştir. (MTA)
 1053 / Antakya

1053-1054 yılında Antakya’da şiddetli bir dep-
rem oldu. Kalabalık, dağdan inen seller üzerin-
de yapılmış olan köprünün bulunduğu “Horom 
Meydanı” denilen yere gelince, yer aniden büyük 
bir gürültü ile çınladı ve öğleyin 6. saatte zelzele 
oldu. Bu anda toprak yarıldı ve Patrikle birlikte 
10.000 kadar insan derinliklere gömüldü.5

 1082 / Antakya
Süryani Mihail 1082 yılında Antakya’da bir dep-
rem yaşandığından bahsetmektedir. Mihail bu 
depremde Antakya surunun 86 kulesinin yıkıl-
dığını söylemektedir. (Kaya – Kıyılı, s. 408)
 1092 / Antakya

1091 yılında Antakya tekrar bir depremle sar-
sılmıştır. Bu deprem İbnü’l-Esîr’e göre 26 Kasım 
günü, Cenâbî’ye göre 4 Aralık gecesi, Ermeni 
tarihçilerinden Simbat’a göre ise Eylül ayı için-
de gerçekleşmiştir. İbnü’l-Esîr deprem esnasın-
da Antakya surlarının 90 burcunun yıkıldığını 
söylerken Cenâbî ise yıkılan burçların sayısını 
70 olarak vermiştir. Deprem şehirde can ve mal 
kayıplarına da sebep olmuş ve birçok kişi enkaz 
altında kalmıştır. Simbat, depremin birçok yerde 
şiddetli bir şekilde hissedildiğini, depremde en 
büyük hasarın Antakya ve Nusaybin’de gerçek-
leştiğini belirtir. (Kaya - Kıyılı, s. 408)
 1098 / Antakya 

(MTA)
 1158 / Antakya

(MTA)
 1114 - 1115 / Adana, Maraş, Mersin

İbnü’l-Esir 1114 yılı sonları 1115 yılı başları olay-
larını kaydederken Antakya’dan bahsetmeden 
“Bu sene el-Cezîre, Suriye ve diğer bazı yerlerde şid-
detli depremler oldu. Urfa, Harran, Sümeysât, Bâlis 
ve diğer bazı şehirlerin büyük bir kısmı harap oldu, 
pek çok kişi enkaz altında kalıp öldü” seklinde ola-
yı anlatmaktadır. 1114 depremini anlatan bir di-
ğer kaynak ise İbnü’l-Adîm’dir. “Târîhi Haleb” adlı 
eserinde bu deprem sırasında Antakya’nın kuzey 
kapısının burcunun yıkıldığını, birçok evin yıkılarak 
insanların enkaz altında kalarak can verdiğini söy-
lemektedir. Görüldüğü gibi 1114 depremi, hisse-
dildiği birçok yerde büyük yıkıma sebep olmuştur. 
Depremden sonra yıkılan Antakya surları, Antakya 
Haçlı Prinkepsi Roger de Salern (1112-1119) tara-
fından süratle tamir ettirilmiştir. (Kaya - Kıyılı, s. 108)
Kaynaklar bu depremin Elbistan, Kozan, Misis, 
Keysun, Samsat, Adıyaman, Raban, Urfa, An-
takya, Harran, Halep, Azaz, Esarib, Zerdana ve 
Balis’de de yıkıma yol açtığını, Maraş’ın tümüyle 
yıkıldığını ve 40.000 kişinin öldüğünü söylerler.
 1170 / Antakya 

80.000 ölü, St. Peter Katedrali yıkıldı.
 1203 / Antakya

Antakya 1203 yılında tekrar bir depremle sarsılır. 

korunmak amacıyla kıyılara yerleşmek zorunda 
kalmıştır. Kentin adı Theoupolis olarak değiştiril-
miş, Tanrının gazabından korunmaya çalışılmış-
tır (Kaya - Kıyılı, s. 405.) 
 557 / Antakya / Anavarza

Bu depremden dolayı Antakya ve Anavarza3 
büyük zarar görmüştür.
 561 / Anavarza, Adana, Ceyhan, Antakya

Bu deprem sonucunda, döneminin en önemli 
kentlerinden biri olan Anavarza artık yerleşileme-
yecek duruma gelmiş, Adana, Ceyhan ve Antakya 
da önemli ölçüde etkilenmiştir. Depremin hemen 
sonrasında başlayan veba salgını Çukurova’dan 
Amik ovasına kadar yayılarak Antakya da dahil ol-
mak üzere tüm şehirlerde ve kırsal alanda büyük 
can kayıplarına neden olmuştur.
 577/ Harbiye

Bu deprem daha çok Daphne4 (Harbiye’de) ha-
sara sebep olmuştur. (Kaya-Kıyılı, s. 406)
 588 / Antakya

İmparator Maurice Tiberius (MS 582-602) dö-
neminde Antakya’da 588 yılının 31 Ekim günü 
akşam saatlerinde bir deprem daha yaşanmıştır. 
Bu deprem sırasında 60.000 kişi hayatını kay-
betmiş, birçok bina yıkılmış ve Büyük Kilise ile 
aşağı surların üstündeki kulelerin tamamı yıkıl-
mıştır. Ayrıca bu deprem şehirde yangınların da 
yaşanmasına sebep olmuştur. Deprem sonra-
sında şehrin onarılması için imparator para yar-
dımı yapmıştır. (Kaya - Kıyılı, s. 406)
 713 / Antakya

İbnü’l-Esîr’in 712 yılında, Süryani Mikhail’in 713 
yılında gerçekleştiğini kaydettiği, şiddetli bir 
şekilde hissedilen ve ağır hasara sebep olan 
Antakya merkezli bir deprem daha yaşanmıştır. 
Bu deprem Mart ayı içinde yaşanmış ve şehrin 
tamamına yakınının yıkılması ile sonuçlanmıştır. 
(Kaya - Kıyılı, s. 406)
 748, Antakya ve Yöresi

(MTA)
 758, Antakya ve Yöresi

(MTA)
 775, Antakya ve Yöresi

(MTA)
 848, Antakya ve Yöresi

Bu yıl yaşanan depremde Antakya şehrinde 
20.000 kişi hayatını kaybetmiştir. (MTA)
 860 / Antakya ve Yöresi

Bu deprem sadece Antakya’da değil civardaki 
birçok yerde yıkıma sebep olan geniş çaplı bir 
depremdir. Bu deprem sırasında Antakya’da 
1500 ev ve şehir surlarının 90’dan fazla burcu 
yıkılmıştır. Hatta Asi nehrinin yatağı da değiş-
miştir. Antakya’da yaşayan halkın çoğu bu dep-
remden sonra yakın şehirlere göç etmişlerdir 
(Kaya - Kıyılı, s. 407)
 867 / Antakya

Bu yıl Fatımi ordusu Antakya üzerindeki ku-
şatmayı kaldırarak Şam’a geri çekildiği sırada 
Antakya’da tekrar bir deprem felaketi yaşandı. 
Bu deprem sırasında şehir surlarının büyük bir 
bölümü hasar gördü. Surların tamir edilmesi 
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lığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, 
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Sbeinati, M.R., Darawcheh, R. & Mouty, M. The Historical 
Earthquakes Of Syria: An Analysis Of Large And Moderate 
Earthquakes From 1365 B.C. To 1900 A.D. Annals Of Geoph-
ysics, 2005.48, 347-435.

NOTLAR
1. Künyenin hangi kaynaktan alındığı, bilginin sonunda ve-
rilmektedir.
2. Soli (Pompeipolis) kenti MÖ 700 yılları civarında Rodos 
adasından gelen Dorlar tarafından kuruldu. Kent adı güneş 
anlamına gelir. Dorlar güneş tanrısına taptıklarından muh-
temelen kent adı da dini inanç ile ilgiliydi. Soli Doğu Roma 
İmparatorluğu döneminde de işlek bir limandı.
3. Anavarza Kalesi, Kadirli, Ceyhan ve Kozan ilçe sınırlarının 
kesiştiği yerde, Kozan sınırları içerisinde bulunmaktadır. 
Adana’nın yaklaşık 70 km. kuzeydoğusunda, Dilekkaya kö-
yündeki antik şehir, Sunbas çayının Ceyhan ile birleştiği yerin 
8 km. kuzeyinde ada gibi yükselen bir tepe üzerindedir. Kale 
ve şehrin, MÖ 9. yüzyılda Kilikya’yı ele geçiren Asurlular tara-
fından kurulduğu ya da eski bir yerleşimin üzerine inşa edildi-
ği tahmin edilmektedir. Antik Anavarza şehrinin kesin olarak 
bilinen tarihi ise, MÖ 1. yüzyılda İmparator Augustos’un (MÖ 
27 - MS 14) Anavarza’yı Roma İmparatorluğu’na bağlamasıyla 
başlar. Şehir, Roma İmparatorluğu devrinde bölgenin önemli 
merkezlerinden biri olmuş ve kentte İmparator şerefine bü-
yük anıtlar yaptırılmıştır. 
4. Antalya il merkezine 7 km. mesafede antik çağın ünlü 
Daphne kentidir. Efsaneye göre Zeus’un oğlu ışık tanrı-
sı Apollon, ırmak kenarında gördüğü genç ve güzel bir 
kız olan Daphne’ye âşık olur ve onunla konuşmak ister. 
Daphne’yi kovalar. Daphne kurtulamayacağını anlar. “Ey 
toprak ana beni ört, beni sakla, beni koru” diye yalvarır. 
Daphne ağaca dönüşür ve Defne’nin (Daphne’nin) gözyaş-
larının Harbiye’deki şelaleleri meydana getirdiğine inanılır. 
Seleukos döneminde çağlayanlarıyla tanınan ve dünyaca 
ünlü bir sayfiye yeri olan Defne, çok sayıda köşkler, tapınak-
lar, eğlence yerleri ile ünlüydü. Stadyumunda düzenlenen 
olimpiyatların ihtişamı dillere destandı. Ancak şiddetli dep-
remler bu şehri yerle bir etmiş, günümüze gözle görülür 
herhangi bir eser kalmamıştır.
5. Anlatım kaynaktan aynen alınmıştır.
6. Bu deprem için şu kaynaklara bakılabilir:

1. Ganse, Robert A. and Nelson, John B. (1981) Cata-
log of Significant Earthquakes 2000 BC - 1979 Inclu-
ding Quantitative Casualties and Damage (NOAA/
NGDC Report SE-27), World Data Center A for 
Solid Earth Geophysics, U.S. Dept. of Commerce, 
National Oceanic and Atmospheric Administrati-
on, Environmental Data and Information Service, 
Boulder, Colorado, 

2. Walford, Cornelius (1879) The famines of the world: 
past and present London, page 55, 

3. Lomnitz, Cinna (1974) Global Tectonics and Earthqu-
ake Risk Elsevier Scientific Pub. Co., Amsterdam, 

7. Bu deprem için şu kaynaklara bakılabilir:
1. Thomas Wenk, Corinne Lacave, Kaspar Peter (1998 

November). “The Adana-Ceyhan Earthquake of June 
27, 1998”. Swiss Society for Earthquake Enginee-
ring and Structural Dynamics.

2. Eşref Yalçınkaya. “Stochastic Finite-fault Modeling 
of Ground Motions From the June 27, 1998 Adana-
Ceyhan Earthquake”.

3. General Directorate of Disaster Affairs-Earthquake 
Research Department = Structural damage in 27 
June 1998 Adana-Ceyhan Earthquake Nejat Bayülke 
(http://angora.deprem.gov.tr/AdanaDamage.html)

4. Frank Wuttke and Mathias Raschke. Adana Earthquake 
of June 27, 1998 (http://www.gfz-potsdam.de/pb2/
pb21/Task_Force/Einsaetze/Adana/adana.html)

 1945 / Ceyhan - Misis - Kozan - Adana
2500 bina yıkılmış, 13 kişi ölmüştür.
 1947 / Ceyhan - Misis - Adana
 1951 / İskenderun

13 konut yıkılmış, 6 ölü verilmiştir. 
 1952 / Misis - Adana

10 kişi ölmüş, 179 bina yıkılmış, 438 bina ağır 
hasar görmüştür. 
 1961 / Adana - İskenderun - Osmaniye
 1962 / Adana
 1964 / Adana
 1965 / Hatay
 1967 / Kozan - Bahçe - Andırın

Bahçe ve yöresinde 91 konut oturulmaz hale 
gelmiştir.
 1969 / Adana - Karaisalı
 1993 / Adana - Ceyhan
 1998 / Ceyhan - Adana

146 kişi ölmüş, 11.000’e yakın evde, işyerinde 
ağır, orta hasarlar meydana gelmiş ve 1.300 ko-
nut ve işyeri yıkılmıştır. 
 1998 Adana - Ceyhan 

Yaklaşık 6,2 büyüklüğünde bir depremdir. Bu 
olay Türkiye’nin beşinci büyük şehri olan Ada-
na ve Adana bölgesinin en kalabalık yöresi olan 
Ceyhan’ı ve bu iki şehir arasında Ceyhan Nehri 
boyunca yerleşmiş olan köylerde 145 kişinin 
ölümüne, 1.500 kişinin yaralanmasına ve binler-
ce kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Ceyhan ilçe-
sinde kayıpların ve hasarın çoğu binaların mü-
hendislik yetersizliğinden kaynaklandı. Toplam 
ekonomik kayıp tahminen 1 milyar USD’dir.7 <
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 1896 / Adana, Mersin 

(MTA)
 1908 / Osmaniye 

(MTA)
 1915 / Misis 

(MTA)
 1919 / Adana 

(MTA)
 1932 / Misis 

(MTA)
 1933 / Misis 

(MTA)
 1936 / Payas 

(MTA)
 1940 / Antakya
 1942 / Payas - Dörtyol
 1944 / Antakya

Son 50 yıldaki depremlerin sayısal dağılımı.
(Kaynak: MTA, The Earthquake Catalogues For Turkey, Onur Tan,
M. Cengiz Tapırdamaz, Ahmet Yörük)
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ADANA-HATAY 
DEPREMLERİNİN 
YERLEŞİM 
MERKEZLERİNE 
ETKİLERİ
Doğu Akdeniz Bölgesi 
Deprem Durumu Sismik 
Etkinlik ve Diri Fay Zonları

Melih BAKİ
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

miz sınırları içinde bulunan Osmaniye, Ceyhan, 
Yumurtalık ve yöresindeki volkanik hareketler ve 
bu hareketler sonucunda gelişen indifa ile olu-
şan bazalt çıkışları/akıntılarının oluş zamanları da 
jeofizik-jeomorfolojik araştırmalara göre çeşitli 
yönlerden gelen kırık sistemlerinin sürekli aktif 
halde bulunduğunu ve çevresinin de hareket 
halinde olduğunu göstermektedir.

Bölgemizdeki Sismik (Deprem) 
Etkinlikler ve Diri Fay Zonları

A- Adana Havzası

Tektonik Çatı
 
Bölgemizdeki önemli tektonik hareketler (dep-
rem hareketleri) miyosenden sonra başlamış, 
Pliosen, Kuaterner’de de devam ederek kıvrılma 
ve kırılmalar meydana getirmiştir. Kıvrılmalar-
dan çok kırılmaların bölgemiz coğrafyasında 
önemli değişimleri meydana getirdiği görüntü-
ler hâkim olmuştur (N. Mulazımoğlu 1979).Tek-
tonik çatıyı oluşturan fayların konumlarına ve 
Jeofizik etkinliklerine (sismolojik) bakıldığında 
bölgemizdeki sismik aktivitenin yoğunluğu tek-
tonik yapının sürekli hareket halinde olduğunu 
gösterir. Tarihsel dönemlerde oluşan depremler 
ile aletsel döneme geçildikten sonra kayde-
dilen depremlerin episantırlarının yoğunlaşıp 
toplandığı yerler dikkat çekicidir. Yoğunlaştığı 
yerlerin konumları jeofizik çalışmalarla elde 
edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda 
hazırlanan yeraltı yapısındaki görüntülerden 
izlenen farklı yapılar ile çakışması ilgi çekicidir. 
Jeofizik gravite, sismik, manyetik, jeoelektrik ve 
deniz içi jeofizik çalışmalar sonucunda hazır-
lanan yeraltı yapısını görüntüleyen haritalarla 
karşılaştırıldığında yeraltındaki fay (kırık) zonları 
ile uyumlu olduğu gözlenir. Yapılan jeofizik ça-
lışmalar sonucunda hazırlanan haritalar yorum-
landığında jeolojik ve jeomorfolojik çalışmalarla 
deneştirildiğinde basen içindeki örtülü faylar 
ile basamaklı faylar hakkında önemli verilere 
ulaşılır. Bölgemizdeki tektonik rejimi (deprem-
leri) kontrol altına alan fayların genelde KD-GB, 
KKD-GGB doğrultulu oldukları gözlenir. Jeofizik 
haritalarda (gravite, manyetik, sismik, deniz içi 

Diğer Ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de dep-
remin meydana geldiği kuşaklarda bulunan yer-
leşim merkezlerinde, depremin oluştuğu kırıkla-
rın (fayların) yaşam üzerindeki etkileri çok belir-
gindir. Fay (kırık) hatları çöküntü alanları, tarihsel 
devirler boyunca verimli ovalara dönüşerek nü-
fusun yoğunlaşmasına neden olmuştur. Ovaların 
verimli olması, yerüstü ve yeraltı su olanaklarının 
fazla bulunması nedeniyle buradaki yaşamı cazip 
hale getirmiştir. Deprem kuşaklarındaki bu canlı-
lık nüfusun artmasına paralel olarak hızlı bir kent-
leşmeye, endüstrileşmeye, ulaşım ağının geniş-
lemesine, yatırım olanaklarının artmasına neden 
olmuştur. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden 
birisi olan Doğu Akdeniz Bölgesi ve bu bölge-
de yer alan Adana ve Hatay illerinin bulunduğu 
coğrafya tektonik bakımından oldukça karışık bir 
bölgedir. Sismik olarak aktif olan bu bölgede son 
yıllarda yapılan (Jeofizik, Jeolojik, jeomorfolojik) 
yoğun araştırmalara rağmen pek çok problemin 
çözüm beklediği görülmektedir.

Afrika, Arap ve Anadolu levha ve plakalarının 
çarpışma merkezi konumunda bulunan Doğu 
Akdeniz Bölgesi Afrika ve Arap levhalarının 
Anadolu Plakasını batıya itmesi sonucu Kuzey 
Anadolu ve Doğu Anadolu’da meydana gelen 
yıkıcı depremlere neden olmuş ve olmaktadır. 
Yıkıcı ve can alıcı bu depremler Kuzey Anadolu 
Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) boyunca 
olmaktadır (Ketin, 1958; Şengör, 1995-96)

Bölgemizde Meydana Gelen 
Depremlerin Yerleşim Merkezlerine 
Etkileri

Tarihsel deprem katalogları incelendiğinde, 
dünyada meydana gelmiş depremlerin en fazla 
yıkıcı ve en fazla can alıcı olanlarının önemli bir 
kısmının bölgemizde meydana geldiği görülür. 
Oluşan bu depremler sonucunda büyük can ka-
yıpları olmuş birçok şehir yıkılarak tarihten silin-
miş ve nehirler yatak değiştirmiştir. Bölgemizde 
oluşan bu depremlerden en çok Hatay (Antakya) 
sonra da Adana-Ceyhan’ın etkilendiği görülür. 
Bölgedeki sismik (deprem) aktivitenin yüksek 
oluşu bölgemizdeki tektonik hareketlerin günü-
müzde de devam ettiğini göstermektedir. Bölge-

“Tarihsel deprem katalogları 
incelendiğinde, dünyada 
meydana gelmiş depremlerin en 
fazla yıkıcı ve en fazla can alıcı 
olanlarının önemli bir kısmının 
bölgemizde meydana geldiği 
görülür. Oluşan bu depremler 
sonucunda büyük can kayıpları 
olmuş birçok şehir yıkılarak 
tarihten silinmiş ve nehirler 
yatak değiştirmiştir. Bölgemizde 
oluşan bu depremlerden en 
çok Hatay (Antakya) sonra da 
Adana-Ceyhan’ın etkilendiği 
görülür. Bölgedeki sismik 
(deprem) aktivitenin yüksek oluşu 
bölgemizdeki tektonik hareketlerin 
günümüzde de devam ettiğini 
göstermektedir.”
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Ölü Deniz Fayı, Doğu Anadolu Fayı ve Kıbrıs 
Yayının altında karmaşık bir tektonik rejimi ka-
rakterize eder. Antakya şehri ve Asi nehrinin 
önemli bir bölümü KD-GB doğrultulu Antak-
ya- Samandağ çöküntü alanı içinde yerleşmiş-
tir. Bu çöküntü alanı denizsel miosen, pliosen 
ve holosen yığınları ile kapanmıştır. Ve bu du-
rum KB ve GD gidişli normal faylar tarafından 
bugünkü coğrafik yapısına kavuşmuştur. Yay-
gın tektonik deformasyon bu faylarla kontrol 
edilmektedir. Amik gölü, Antakya-Samandağ 
çökelimi Hatay-Kahraman Maraş ve Ghap çö-
kelimleriyle birleşmektedir. Ghap çökeli, Ölü 
deniz fay sisteminin kuzey ucunu oluşturur. 
Bölge I.ci derce tehlikeli deprem kuşağında 
yer almaktadır. Sismik olarak çok aktif olan bu 
bölge 22 Ocak 1997 tarihinde yarım saat arayla 
3 deprem yaşamıştır. Çok aktif olan bu bölge 

şiddetini kat kat artırarak binalara/yapılara 
yansıtır. Bu durum deprem anında çok daha 
fazla yıkıma ve can kaybına yol açtığı bilimsel 
gerçektir. Ceyhan ovası ile Adana ovası tarih-
sel devirlerde önemli yerleşim yerleri olup, bu 
bölgelerde oluşan depremler sonucunda söz 
konusu edilen bu yerleşim alanlarında kurulan 
birçok tarihî kent ile höyüklerin bulundukları 
yerler bugün alüvyon dolgular altında bulun-
maktadır. (K.Ener,1964)

B- Hatay İli

Tektonik Yapı

Hatay (Antakya), Arap ve Anadolu plakaları-
nın sınırını oluşturan 1000 km. uzunluğun-
daki fayın batı ucunda bulunmaktadır. Bölge 

jeofizik) bu fayların yanında basen içinde ör-
tülü GB-KB, GGB-KKD doğrultulu faylar ile bu 
fayların D-B,KD-GB yönünde gelişen faylarla ke-
sildiği gözlenir. Ulusal ve uluslararası şirketlerin 
petrol ve diğer amaçlı yaptıkları jeofizik araş-
tırmalarda Ceyhan ovasının tabanında GB-KB, 
GGB-KKD doğrultulu basamaklı fayların varlığı 
izlenir. Ayrıca Ceyhan ovasının kuzey kesiminde 
jeofizik araştırmalarla ortaya çıkartılan fayların 
D-B,KD-GB yönünde geliştiği tespit edilmiştir. 
Çökmenin ova tabanında fazla olduğu ve bu-
raların sonrada alüvyonlarla dolduğu anlaşılmış, 
bu durum petrol amaçlı açılan derin sondajlarla 
teyit edilmiştir. Ceyhan ovasındaki Ceyhan neh-
rine ait drenajın görülmesi, bölgedeki tektonik 
olayların ne kadar genç olduğu ve dolayısıyla 
çevredeki dağlık kesimin sürekli yükselmekte 
ve ovanın çökmekte olduğunu göstermekte-
dir. İskenderun körfezi ile İskenderun Uluçınar 
bölgesinde derinlerde örtülü KD-GB doğrultulu 
normal faylar arasında K-G,KB-GD doğrultulu 
ikinci derecede etkili faylar tespit edilmiştir. Bu 
durum havza içinde örtülü olarak bulunan fay-
ların yanında bilinenden ve beklenenden daha 
fazla sayıda fayların varlığını işaret etmektedir.

Adana Havzası Zemin Durumu

Doğu Akdeniz’de önemli yer tutan Adana 
Havzası batıda Bolkar, doğuda Amanos dağ-
ları ile sınırlanmıştır. Post-Neojen subsidans 
(çökme) havza niteliğinde olup ülkemizin en 
verimli havzasıdır. Havza tektonik faaliyetler 
sonucunda oluşmuş, Seyhan, Ceyhan, Berdan 
nehirleri ile birçok irili ufaklı dere ile sel ser-
pintilerinin taşıdığı gevşek alüvyon kökenli bi-
rimlerin birikmesi sonucu ile doldurulmuştur. 
Çok sayıda eski nehir yataklarının bulunduğu 
havzada yeraltı su seviyesi çok yüksektir. Çu-
kurova havzasında bulunan yerleşim merkez-
leri I. derece deprem bölgesinde yer almak-
tadır. Yerleşim merkezlerinin üzerinde kurulu 
bulunduğu zeminin gevşek oluşu, alüvyon 
kökenli birimlerden oluşu, su seviyesinin yük-
sek oluşu nedeniyle bu tür zeminler deprem 

Adana Havzasındaki Tektonik Çatıyı Oluşturan Faylar.

Şekil 1. Çukurovanın Morfolojik Haritası (Erinç’den 1953).
İşaretler: 1- Bugünkü mecralar, 2- Terkedilmiş akarsu yatakları (romen rakamları safhaları gösterir),
3- Kumul sedleri, 4- Taraça sınırları, 5- Marşlar.

Jeofizik (Gravite, Sismik, Manyetik) veriler, Jeolojik veriler, Jeoformolojik veriler, Sismolojik kayıtlarla deneştirilerek çizilmiş Depremsellik Haritası 
(Deneştirenler: M. Baki, D. Kalafat, M.A. Taptık).
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aldığı, Mersin’e doğru derinleştiği jeofizik 
gravite (Bouger, rezidüel türev) haritalarında 
görülür.

4. Ceyhan ovasının yavaş yavaş çöktüğü anla-
şılır. Çökme ve yükselmelerin günümüzde 
devam ettiği görülür. 

5. İskenderun Körfezinin doğusunda ve batı-
sındaki fay sistemlerinin kesiştiği yerlerde 
volkanizmanın geliştiği görülür.

6. Günümüzde kaydedilen jeofizik, sismolo-
jik deprem verileri incelendiğinde mikro 
ve makro düzeyindeki deprem aktivite-
lerinin fazla oluşu, bölgenin sismik olarak 
aktif bir evrede olduğunu ve buradaki 
tektonik çatıyı oluşturan fayların hareket 
halinde olduğunu gösterir. Dolayısıyla 
can alıcı ve yıkıcı depremler her an bek-
lenilmelidir.

7. Tarihî dönem ile aletsel dönem kayıtları 
incelendiğinde, depremlerin oluş zaman-
larının belli bir periyot (zaman) aralığında 
olmadıkları net izlenir. Enerjinin birikmesi 
ve kırabileceği güce ulaşması ile yeni dep-
remlerin olduğu görülür. Bu verilerden 
hareket ederek bugün deprem oldu 20-30 
yıl sonra deprem olur görüşüşünün bilim-
sel bir görüş olmadığı ortaya çıkar. Tarihsel 
ve aletsel dönemdeki oluşan depremlerin 
oluş tarihleri arasındaki zaman dilimlerine 
baktığımızda her an yıkım teşkil edecek 
bir depremin olabileceği kabul edilme-
lidir. Hatay’daki kilitlenme (suskunluk) ile 
Adana ilindeki sismik aktivitenin yüksek 
oluşu bölgenin çok riskli bir dönem için-
de olduğunun göstergesi olarak kabul 
edilmelidir. <
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lı, killi yeraltı su seviyesi yüksek, eski nehir 
ve dere yatakları, kurutulmuş bataklıklar-
da, heyelanlı alanlarda, dolgulu alanlarda, 
eski dere yataklarında, yapılan konutlarda 
bu tip zeminler depremin yıkım gücünü 
kat kat artıracağından bu alanlardaki ya-
pılarda beklenenden çok daha fazla yıkım 
olacaktır.

2. Kırık (Fay) hatlarının yerleşim merkezleri-
ne yakın olması, örtülü fayların araştırıl-
madan, bilinmeden yeni kent alanlarının 
açılması, imara açılması deprem hasarla-
rında (yıkım, can kaybı) oluşan ve oluşa-
cak hasarlarda temel etken olarak karşımı-
za çıkacaktır.

3. Temel-Zemin etütlerinde, binaları yıkan 
depremin dinamik parametrelerini (depre-
min binalara uyguladığı, yıkıma neden olan 
düşey, yatay vuruş kuvvetleri, zemin hakim 
periyodu ile farklı zemin olup olmadığı) 
hesaplayan jeofizik araştırmaları içermeyen 
raporlara göre yapılan binalar en çok yıkıma 
maruz kalan ve kalacak binalar olacaktır. Je-
ofizik uygulamalar, deprem coğrafyasında 
bulunan tüm ülkelerde olmazsa olmaz uy-
gulamalardır.

Sonuçlar

Bölgemizde yapılan Jeofizik, Jeomorfolojik, 
araştırmalar ile jeolojik araştırmaların sonuçları 
karşılaştırılıp yorumlandığında;
1. İskenderun Körfezinin basamaklı faylar bo-

yunca çöktüğü ve bu çökmenin günümüz-
de devam ettiği görülür.

2. Misis-Davudan dağlarının horst şeklinde 
yükseldiği ve bu yükselmenin günümüzde 
devam ettiği görülür.

3. Adana basenin faylarla parçalandığı / şekil 

son üç yıldır suskun durumdadır. Kilitlenme 
söz konusudur. Bu kilitlenme kırık ilerleme ha-
reketi daha dirençli zonlara gelerek kilitlenmiş. 
Ve daha dirençli bu zonları kırmak için enerji 
biriktirmektedir.

Zemin Durumu

Hatay ili yerleşim merkezi, Asi nehri boyun-
ca uzanan zemin, dere birikintileri ile sellerin 
getirdiği genç yerleşmemiş. Birikintilerden 
oluşmuştur. Birçok yerleşim merkezi alüvyon-
lar üzerinde kurulu bulunmaktadır. Yerleşim 
merkezlerinin bir kısmı da, nehir taraçaları, 
eski nehir birikintileri olan konglomeralaşmış 
zemin ile dağ yamaçlarında kireç taşı, ofio-
lit karmaşığı üzerinde kurulu bulunmaktadır. 
Son 3 yıldır hiçbir deprem sinyalinin alınma-
dığı veya sismik aktivitenin olmadığı bu aktif 
bölgede kent merkezinde yer alan güzel burç 
ve civarında kilitlenmenin sonucunda zemin 
deformasyonu 20-25 cm. olduğu çoğu evde 
yumulma, devrilme, oturmanın olduğu, kapı-
ların açılmadığı, evlerdeki hasarın boyutlarının 
çok dikkat çekici olduğu yapılan araştırmalarla 
ortaya çıkmıştır. Birinci derecede çok tehlikeli 
deprem bölgesinde yer alan Hatay Amik Suri-
ye çukurluğunun devamı bulunan Amik gölü 
Antakya çukurluğu içindedir. Hatay tarih bo-
yunca büyük depremler geçirmiş ve bölgede 
Antakya dahil birçok yerleşim merkezi yıkıla-
rak, bir kaç kez tarihten silinmiştir.

Bölgemizde Deprem Olursa Ne Olur?

1. Bölgemizde beklenen olası depremler 
oluşursa, zemin özelliklerinden dolayı 
şiddeti artacak, beklenenden daha fazla 
yıkım ve can kaybı olacaktır. Kumlu, çakıl-



30 | GÜNEYMİMARLIK | MART2012 | SAYI 7

DOSYA <

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 
yakın tarihte ‘Dünyadaki benzer 
uygulamaların irdelenerek yeni 
bir Yapı Denetim sisteminin 
önerilmesi’ ve ‘Deprem odaklı 
Kentsel dönüşümde yapıların 
deprem dayanımının belirlenmesi’ 
konularının ele alınacağı bir 
çalıştay planlamaktadır. Sivil 
toplum kuruluşlarının da katılımı 
ile gerçekleşecek bu çalıştayda 
yapı denetim sisteminin çok 
geniş boyutu ile tartışılacağı 
açıktır. Çalıştay veya çalıştaylar 
sonucu 10 yılın tecrübesi ile 
hazırlanacak geniş kapsamlı 
bir yapı denetim kanununun en 
kısa sürede yürürlüğe gireceği 
düşüncesinde ve umudundayız. 
Mevzuat sorunlarının ve eksiklerin 
giderildiği yasal düzenleme 
tamamlandığında, işin teknik 
boyutlarına daha çok zaman 
ayırma şansına sahip olacağız. 
Böylece kıt olan ülke kaynakları 
daha bilinçli kullanılırken 
insanlarımızın da daha güvenli 
yapılarda huzur içinde yaşamaları 
sağlanacaktır.

Şükrü ERDEM
İnşaat Mühendisleri Odası
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

YAPI 
DENETİMİN 
GELDİĞİ NOKTA 
VE SORUNLARI

Yapı denetim kuruluşlarında çalışan denetçi 
mimar ve mühendislerle kontrol elemanla-
rı da göz ardı edilemeyecek sorunlarla karşı 
karşıyalar. Bugüne kadar asgari ücret, belki de 
daha altında bir ücretle çalışmak zorunda bı-
rakılan meslektaşlarımızın bu durumunun tek 
çözümünün bakanlık düzeyinde bir çalışmay-
la mümkün olacağı düşüncesindeyiz. Nasıl 
yapı denetim hizmet bedeli yasa hükümlerine 
göre belirleniyorsa, denetimde görevli denetçi 
mimar ve mühendisler için de bir asgari ücret 
tanımlanabilir, hatta tanımlanmalıdır diye düşü-
nüyoruz. 17 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe 
giren 648 sayılı KHK ile daha önce yapı maliye-
tinin % 3’ü olan denetim hizmet bedeli % 1,5’a 
çekilirken mutlaka detaylı bir maliyet hesabı 
sonucu bu orana ulaşılmıştır diye düşünüyoruz. 
Ancak merak da ediyoruz. Denetim hizmet ma-
liyeti hesaplanırken personel girdisi nasıl belir-
lendi?

Denetçi mimar ve mühendisler için planlanan 
ve bir süre devam eden meslek içi eğitim faali-
yetleri bugüne dek ihmal edilmiş, daha sonrada 
Danıştay’a açılan dava sonucu yasada olmama-
sı gerekçesi ile Danıştay’ca iptal edilmiştir. 648 
sayılı KHK gereği, eğitimlere ilişkin usul ve esas-
ları da kapsayan yönetmelik bakanlıkça bir an 
önce düzenlenip, ara verilen teknik personelin 
eğitim programına, ilgili idarelerde çalışan konu 
ile ilgili mimar ve mühendislerin de dahil edi-
lerek tekrar başlatılması, yapı denetimin teknik 
anlamda çıta yükseltmesini ve insanlarımızın 
daha güvenli yapılarda huzur içinde yaşamala-
rını sağlayacaktır. Ayrıca denetim mühendisle-
rimiz ile kamuda çalışan meslektaşlarımızın so-
runlara aynı pencereden bakmaları sağlanacak 
dolayısı ile gereksiz tartışmalar ve zaman kayıp-
ları olmayacaktır.

Yapı denetim kuruluşlarının ve denetçi mimar 
ve mühendislerinin kanun hükümlerine aykı-
rı hareketlerinin olması halinde bir yıla kadar 
ceza almaları hiç de adil olmayan bir uygula-
madır. Ne yasada ne de yönetmelikte hangi 
suça ne kadar ceza verileceği öngörülme-
mişken, aynı suça 3 ay ceza alan da var, bir yıl 
alan da. Tek taraflı uygulanan bu cezalandırma 
yöntemine kesinlikle karşıyız. Yani suçu işleyen 
müteahhit veya yapı sahibi 3194 sayılı İmar 
Kanunu çerçevesinde para cezası ile cezalan-
dırılırken, yanlış uygulamayı görmeyen veya 

On binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz, yüz 
binlercesinin sakat kaldığı, milyonlarca dolar 
ekonomik kaybın yaşandığı 17 Ağustos 1999 
depremi, bize sadece fen ve sanat kurallarına 
göre inşa edilmemiş mühendislik hizmeti gör-
memiş yapıların değil, ülkemizdeki köhnemiş, 
eskimiş ve artık işlemez hale gelmiş olan yapı 
üretim zihniyetinin de çöktüğünü göstermiştir.

Sorunun çözümü yolunda atılan ilk olumlu 
adım olan 595 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname, maalesef muhalefetin başvurusu 
üzerine “mülkiyet hakkı ile ilgili düzenlemelerin 
KHK ile yapılamayacağı” gerekçesi ile Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Karar-
namenin iptalinden sonra 29.06.2001 tarihin-
de kanunlaşan 4708 sayılı kanun yürürlüğe 
girmiştir. 4708 sayılı kanunun, 10 yıldır eksikleri 
ve aksaklıkları yönetmeliklerle düzenlenmeye 
çalışılmış, ancak yasada olması gereken uy-
gulamaların yönetmeliklerle düzenlenmeye 
çalışılması, sık sık iptal kararları ile karşı karşıya 
kalınmasına neden olmuştur. 2011 Nisan ayın-
da 4708 sayılı yasanın tespit edilen eksiklerini 
giderebileceği düşünülen daha kapsamlı bir 
ek kanun meclis Genel kuruluna kadar gelmiş, 
fakat süre yetersizliğinden yeni döneme bıra-
kılmıştır.

En son 17 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe 
giren 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile yapı denetim sisteminin yetki alanları biraz 
daha kısıtlanmış, yapı denetim hizmet bedeli de 
maalesef yarı yarıya azaltılmıştır. Yeni kararname 
ile en çok tartışılan yasanın 8. maddesindeki ce-
zalar ve merkezi iş dağıtımı göz ardı edilip başka 
bir bahara bırakılmış. Bizce çok da acil olmayan 
düzenlemeler yapılmıştır. 648 sayılı kararname-
de “düzenlenecek meslek içi eğitimlere ilişkin usul 
ve esaslar bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle dü-
zenlenir” denmesine rağmen ilgili yönetmeliğin 
yayımı halen gerçekleştirilmemiştir.

Sorunlar, işin başında yapı denetim kuruluşu ile 
yapı sahibi arasında yapılması zorunlu olan de-
netim hizmet sözleşmesinde ve denetim firma-
sının seçiminde başlar. Çoğunlukla yapı sahibi 
firma seçimini ve ödenmesi gereken denetim 
bedelini müteahhit firmaya bıraktığından, sa-
mimi ve doğru bir denetim sürecin başında 
baltalanmış olur. Merkezi iş dağıtımı konusunda 
bundan dolayı ısrarcıyız.
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Sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile 
gerçekleşecek bu çalıştayda yapı denetim 
sisteminin çok geniş boyutu ile tartışılacağı 
açıktır. Çalıştay veya çalıştaylar sonucu 10 yı-
lın tecrübesi ile hazırlanacak geniş kapsamlı 
bir yapı denetim kanununun en kısa sürede 
yürürlüğe gireceği düşüncesinde ve umu-
dundayız.

Özetlemeye çalıştığım mevzuat sorunlarının 
ve eksiklerin giderildiği yasal düzenleme ta-
mamlandığında, işin teknik boyutlarına daha 
çok zaman ayırma şansına sahip olacağız. 
Böylece kıt olan ülke kaynakları daha bilinçli 
kullanılırken insanlarımızın da daha güvenli 
yapılarda huzur içinde yaşamaları sağlana-
caktır. <

görüp bildirmeyen yapı denetim firması çalı-
şanları ile birlikte cezalandırılıyor. Hatta konu 
ile hiç de ilgisi olmayan yapı denetim firması-
nın denetim hizmetlerini yaptığı diğer yapılar 
da, kapanan yapı denetim firması yüzünden 
ciddi sıkıntılar çekiyor veya belki de kendisine 
yeni bir yapı denetim bulamamasından dolayı 
işine devam edemiyor.

Yapı sahibi veya müteahhit firma ile yapı dene-
tim kuruluşu arasında teknik anlamda yaşanan 
en önemli sorun, proje değişiklikleri esnasın-
da yaşanmaktadır. Olması gereken yapılacak 
değişiklikle ilgili tadilat projelerinin hazırlanıp 
yapı denetimce ve ilgili idaresince onaylan-
dıktan sonra uygulamaya geçilmesidir. Ancak 
hepimizin de bildiği gibi uygulama maalesef 
bu şekilde olmuyor. Taşıyıcı sistemi etkileme-
yecek. İmalat bir şekilde yapılıyor, ondan sonra 
da yapı denetim firmasının kararlılığı ile müte-
ahhit firmanın veya yapı sahibinin vicdanına 
kalıyor. Tabii bu arada proje yaptıranla proje 
müellifi arasında sorun varsa veya bölgede 
imar iptali gibi bir sorun varsa yapı denetim 
firmasının başına gelecekleri düşünmek bile 
istemiyorum.

Bakanlık tarafından 2009-2010 yıllarında ülke 
genelinde TUS sistemi ile yapı denetim sistemi-
nin yerinde incelenmesi sonunda yapı denetim 
sisteminin vazgeçilmez olduğu sonucu, yapı 
denetim sisteminin 19 pilot ilden 81 ile yaygın-
laştırılmasını sağlamıştır.

648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile il-
lerde kurulan İl Yapı Denetim Komisyonları ilgili 
idareler ile yapı denetim kuruluşları arasında 
yaşanan mevzuat kaynaklı anlaşmazlıkları ye-
rinde daha kısa sürede çözerek önemli bir katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca İl Yapı Denetim Komisyon-
larına sivil toplum örgütlerinden üye alınması 
komisyonun çalışmalarına zenginlik katacağı 
düşüncesindeyiz.

Kamusal bir hizmet olan yapı denetim sis-
teminde Kanun Hükmünde Kararname ile 
çözümlenemeyen (geçici faaliyet yasaklama 
ve e-görevlendirme dediğimiz merkezi dağıtım 
sistemi gibi) mevzuat sorunlarını da gidere-
bilecek çok geniş kapsamlı bir yapı denetim 
hakkında kanun tasarısı çalışması bakanlıkça 
başlatılmıştır. Konu Ankara ve Afyon’da yapı-
lan iki ayrı toplantıda sivil toplum kuruluşları-
nın da katılımı ile tartışılmıştır. Daha sağlıklı bir 
sonuç alabilmek amacı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 
yakın tarihte “Dünyadaki benzer uygulamala-
rın irdelenerek yeni bir Yapı Denetim sisteminin 
önerilmesi” ve “Deprem odaklı Kentsel dönü-
şümde yapıların deprem dayanımının belir-
lenmesi” konularının ele alınacağı bir çalıştay 
planlamaktadır.
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TMMOB Mimarlar Odası, Van 
Valiliği, Van Belediyesi, TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası arasında 
yapılan bir protokol ile Van Afet Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı’nca 
yürütülen hasar tespiti ve 
sonrasında yapılacak diğer 
çalışmaların sistemli ve sağlıklı bir 
şekilde gerçekleştirilmesine katkıda 
bulunmak üzere kurumlar arası 
gönüllülüğe dayalı ortak çalışma 
gerçekleştirmiştir.
TMMOB Mimarlar Odası, hasar 
tespiti konusunda deneyimli, 
ayrıca afet ve hasar tespiti 
konusunda eğitim almış 
mimar üyelerinden gönüllü 
çalışmak isteyenleri “Mesleki ve 
Toplumsal Sorumluluğumuzu 
Yerine Getirmek Üzere Gönüllü 
Mimarlarla Van’dayız” çağrısıyla 
organize etmiştir. Tüm bu gönüllü 
çalışmaların ardından hazırlanan 
20 Ocak 2012 tarihli Mimarlar 
Odası Van Depremi Hasar Tespit 
Raporu’nun geniş bir özetini 
aktarıyoruz. Raporun tamamına 
www.mo.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

TMMOB 
MİMARLAR 
ODASI
VAN DEPREMİ 
HASAR TESPİT 
RAPORU

şık üç günde bölgedeki ön hasar tespitlerinin 
tamamlandığını bildiren yetkililer kendi sorum-
luluklarını unutup cinayet niteliğindeki yeni 
yıkımlarına sorumlu aramaya çıkmışlardır. Van, 
Erciş ve köylerinde barınma ihtiyacı olan insan 
sayısı tahmin edilenlerin çok üstündedir ve bu 
amansız kış şartlarında hâlâ çadır kuyruklarında 
bekleyen çok sayıda insanımız bulunmaktadır. 
Çadır bulabilenler ise çok zor geçen kış koşulla-
rına dayanıklı ve yeterli donanıma sahip olma-
yan çadır alanlarında yeni bir afeti yaşamakta-
dırlar. 

Bölgede halen devam eden deprem koşulları, 
kentsel ve kırsal yapı stokunun aldığı orta ve 
ağır dereceli hasarlar ve iklim koşulları nedeniy-
le ortak yemekhane, sağlık ocağı, mobil tuvalet, 
banyo gibi donanımları olan geçici barınma 
alanlarına acil ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi tak-
dirde özellikle yaşlı ve çocuk ölümleri ile salgın 
hastalıkların önüne geçmek olanaksız hale ge-
lecektir. 

Yurttaşlarımızın çoğunun ekonomik koşulla-
rının ev kiralamaya dahi uygun olmadığı ve 
çoğunlukla da hayvancılık ve tarımla geçinilen 
bölgede, yeterli olanağa sahip olanlar kenti terk 
etmektedir. Kalanların ise yaşadıkları bölgeler-
den uzak illerdeki yazlık konutlara ve/veya otel-
lere yerleştirilmesi geçici barınma sorununu 
çözmekten uzak ve gerçekçi bulunmamaktadır. 
Ayrıca Aralık ayında okulların açılacağı ve 800 
öğretmenin göreve başlayacağı bildirilmiştir 
ancak buna rağmen bugüne kadar yaşanan 
süreç bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını ortaya 
koymuştur.

Bunun gerçekleşebilmesi için özellikle okul, 
yurt, lojman gibi yapıların ve hastanelerin ince-
lenip, gerekiyorsa güçlendirilerek güvenceli bir 
şekilde hizmete sunulması ve/veya kış koşulla-
rına dayanıklı ve donanımlı, çok amaçlı kullanı-
labilecek barınaklar sağlanmalıdır.

Bu konuda Van Valiliğince 28 Ekim 2011 Cuma 
günü saat 23.52 itibariyle kamuoyuna yapılan 
açıklamada; Van merkezinde bulunan kamu ya-
pılarının hasar tespitlerine ilişkin olarak Vilayet 
Binası, Askeri ve Emniyet Müdürlüğüne ait bina-
lar ve lojmanlar, Savcılık ve Adalet Bakanlığına 
bağlı lojman binaları ve bazı hastaneler ve alış-
veriş merkezleri dahil olmak üzere toplam 112 

Büyük bir bölümü 1. derece ve 2. derece dep-
rem bölgesi olan Van ilinde, 23 Ekim 2011 ta-
rihinde 7.2 büyüklüğünde, merkez üssü Van ili 
Tabanlı köyü olan ve ülkemizde gerçekleşen en 
büyük depremlerden biri meydana gelmiştir. 
Ardından 9 Kasım 2011 tarihinde gerçekleşen 
5,6 büyüklüğündeki deprem ise orta büyüklük-
te olarak değerlendirilmesine rağmen sonuçları 
oldukça yıkıcı etkiler ortaya çıkarmıştır. 

Deprem ve Yaşanmakta Olan Süreç

Aradan 12 yıl geçmesine karşın henüz etkileri-
ni silemediğimiz 17 Ağustos 1999 depreminin 
hemen ardından yaşadığımız 12 Kasım 1999 
Düzce depremini tekrar yaşatırcasına; Van ili ve 
çevresinde yaşanan 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki 
depremler, özellikle Van ili, ilçeleri ve kırsal böl-
gelerinde yapılaşmalarımıza zarar vermiş, bölge 
halkını güvensiz ve sağlıksız yaşam koşulları ile 
karşı karşıya bırakmıştır. Bölgede gerçekleşen 
depremler nedeniyle kentsel ve kırsal yapı sto-
ku orta ve ağır dereceli hasarlar almış bunların 
yanı sıra iklim koşulları nedeniyle bölgede ba-
rınma ve sağlık sorunları ortaya çıkmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası olarak bilim, teknik ve 
etik dışı uygulamalar nedeniyle yaşanan bu acı 
kayıplar için tüm halkımıza ve dost dünya in-
sanlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar, bu 
zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan yurttaş-
larımıza ise sabır ve güç diliyoruz.

Ancak yaşanan depremler sonrasında hep bir-
likte tanık olduğumuz süreç, bugüne değin 
eleştirdiğimiz sadece deprem sonrasına hazırlı-
ğı öngören yara sarma politikalarımızın bile iflas 
ettiğini göstermektedir. 

Bugün 1999 depremini milat ilan ederek mes-
lek odalarının yıllardır bıkmadan usanmadan 
yaptıkları uyarıları göz ardı eden ve 12 yıldır her 
türlü felaketi kendi ekonomik ve politik prog-
ramları doğrultusunda fırsata çevirmeye çalışan 
kimi yetkililer, Van depremini de “yeni bir milat” 
ilan ederek sorumluluktan kurtulmanın peşin-
de koşmaktadır.

TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarının meslekî 
ve kamusal sorumluluğu olan afet yönetimi ve 
hasar tespitleri konusundaki yardımlarını kabul 
etmeyen, uyarılarını dikkate almayan ve yakla-
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bölgesinde hayat kurtarma ve esenliği sağla-
ma gibi asıl uğraşılarından alıkoyan karşılama-
uğurlama törenleri ve enkaz başında yaşanan 
son acı olaylar ise mutlaka ders çıkarılması ve 
tekrarlanmaması gereken davranışlar olarak 
afetler tarihimize geçmiştir.

Özellikle afetler sonrasındaki alınacak tedbirler 
ve yaşamsal karar süreçlerinde, başta merkezî 
ve yerel yönetimler, üniversiteler ve meslek 
odaları olmak üzere tüm toplumsal ve siyasal 
kesimlerin iş ve güç birliğine, dayanışmasına 
ve karar süreçlerini toplumla birlikte üretme-
sine gereksinim vardır. Bu nedenle, Türkiye’de 
afetlerin önlenmesi ve risklerinin azaltılabilmesi 
için ülke genelinde araştırma, planlama, yön-
lendirme, faaliyetleri destekleme ve denetleme 
yapabilen bir koordinasyon kurumuna ihtiyaç 
olduğu yıllardır gündeme getirilmektedir.

Bu ihtiyacı sağlamak adına da 29.5.2009 tarihin-
de 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre de, Başba-
kanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet 
İşleri Genel Müdürlükleri kapatılmış, il ve ilçe ör-
gütlenmeleri lağvedilmiş, yerlerine Başbakanlı-
ğa bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-
lığı” (AFAD) adı ile yeni bir kurum kurulmuştur. 
Ancak getirilen bu yeni düzenlemenin de ülke-
nin gereksinimini karşılayamadığı yaşanan son 
afetler ve afet sonrasında yaşanan koordinas-
yon sorunları nedeniyle açıkça ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle acil olarak, afet yönetimi ile ilgili bü-
tün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma ve ko-
ordinasyon sağlama ilkesini esas alan, merkezî, 
bölgesel ve yerel düzeylerde görev, yetki ve so-
rumlulukların açıklıkla belirlendiği, bilgi ve tek-
nolojiye ulaşma ve etkin kullanma kapasitesine 
sahip bilgili, eğitimli ve deneyimli personeller-
den oluşan “özerk ve etkin” yeni bir kurumsal 
yapılanma gerekmektedir.

Kuşkusuz en önemli gereksinimimiz, yaşam 
çevrelerimizin sağlıklı ve güvenli hale getirilme-
si ve yapı stokumuzun iyileştirilmesidir. Ancak 
bu gereksinimin sağlanabilmesi için; öncelikle 
merkezî ve yerel iktidarlardan başlayarak top-
lumca canımıza ve geleceğimize mal olan nite-
liksiz yapı stokunu oluşturan anlayışlardan der-
hal vazgeçmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde 
aynı anlayışlarla oluşturacağımız her yerleşme 
gelecekteki afetler için “hepimize mezar birileri-
ne kâr alanı” olmaya devam edecektir.

Marmara depreminden edindiğimiz en önem-
li deneyimlerden birisi de yoksullar, kiracılar 
ve bölgedeki istihdam sorunları için hiçbir çö-
züm üretemeyen kalıcı konut uygulamaları ol-
muştur. Sayın Başbakan tarafından inşaatlarına 
başlandığı ve Ağustos ayına kadar bitirileceği 
söylenen kalıcı konut uygulamalarının; yer se-
çimi kararlarından başlayarak bugüne değin ya-
şanan olumsuzluklardan çıkarılan dersler, bilim 
ve teknik gerekler ve kamu ve toplum yararının 
esas alınarak yürütüleceği konusunda ciddi bir 
güvence ihtiyacı bulunmaktadır.

Van ve Erciş depremi sonrasında yaşanan en 
büyük olumsuzlardan birisi de bu felaket karşı-
sında tek bir yürek olan ülkemizin her yanından 
gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıl-
masındaki aksaklıklar olmuştur. Deprem son-
rasında yaşanan afet hakkındaki bilgi kirliliği ve 
hasar tespitleri de dahil olmak üzere yaşanan 
bu aksaklıklardaki en büyük neden ise afet yö-
netim sisteminin ana unsurları olması gereken 
merkezî, yerel otoriteler, meslek odaları, üniver-
siteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili toplumsal 
kesimler arasındaki koordinasyon eksikliğidir. 

Bölgeye özgü olarak görülen merkezî ve yerel 
yönetimlerin afet bölgelerinde hiç yaşanma-
ması gereken politik hassasiyetleri ise koordi-
nasyon sorununu daha da sorunlu hale getir-
mektedir. Bu bağlamda, özellikle siyasi yetki-
lilerin başta afet ve acil durum yöneticileri ve 
sorumluları olmak üzere bütün görevlileri afet 

binadan 34 binanın hasarlı-oturulamaz 23 bina-
nın ise hasarlı-oturulabilir olduğu belirtilmiştir. 
Bu tespitlerde okullar ve yıkılan otel binaları yer 
almamaktadır. Ayrıca bütün hasar tespitlerinde 
kullanılan “hasarlı ancak oturulabilir” ifadesi de 
dikkat çekicidir. Bölgede yapılan incelemelerde 
bu tespitlerin dahi gerçek durumu yansıtmadı-
ğı ve yeterli olamadığı görülmektedir. 

Milat kabul edilen 1999 depremlerinden bu 
yana 12 yıl geçmiş olmasına rağmen deprem 
riski taşıyan bölgeler başta olmak üzere ülke 
bütününde, kamu yapıları dahil olmak üzere 
herhangi bir yapı envanteri bulunmamaktadır. 

Bugüne değin yapılan ve son yıllarda olağanüs-
tü bir şekilde artan bütün envanter çalışmaları 
kamu arsa ve binalarını, hazine ve 2B orman, 
otlak, mera ve tarım arazilerini kâr amaçlı ola-
rak elden çıkarmaya ve yağmacıların hizmetine 
sunmaya yönelmiştir. Bu nedenle kentlerimizde 
kamusal ve toplumsal amaçlarla kullanılabile-
cek alanlar, kentsel ve ekolojik rezervler giderek 
yok olmaktadır. 

Depremin hemen ardından yaşanan acil ya-
şamsal sorunlar henüz çözümlenmeden “fırsat 
bu fırsattır” gayretiyle dillendirilen “kentsel dö-
nüşüm” ve “yeni kentler” kuracağız söyleminin 
hangi anlama geldiği Marmara Bölgesi’nde ya-
şanan örnekler nedeniyle çok iyi bilinmektedir. 
Üstelik depremden hemen sonra alınan bir ka-
rarmış gibi kamuoyuna deklare edilen “kentsel 
dönüşüm” kararları 18 Ekim 2011 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı Eki 
2012 Yılı Programının Makroekonomik Amaç ve 
Politikaları belgesinde yer almaktadır.

Ayrıca bu söylem gerçek işsizlik oranı yüzde 
30’u bulan ve yüzde 51’i yeşil kart sahibi bulu-
nan ülkemizin yoksul insanlarının yaşadığı böl-
gede ancak gayrimenkul simsarları için umut 
olmaktadır. Ne yazık ki bölgede gayrimenkul 
ve kira fiyatları şimdiden ikiye katlanmış bulun-
maktadır.
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- Kamu yönetiminin afet olgusunu bütünsel 
olarak görmesi ve bu doğrultuda ele alması, 

- Yapı denetim sisteminin, kamusal bir hiz-
met olarak ele alınması ve her tür ticari kay-
gıdan uzak yeniden örgütlenmesi, 

- Yaşam alanlarımızın pazarlanacak bir meta 
olarak görülmemesi, 

- Afetlere yönelik planlama süreçlerinin, yok-
sulluğun ve eşitsizliğin azaltılması hedefi ile 
ele alınması, 

- Sağlıksız ve güvensiz yerleşmelerde yaşa-
manın kader olmadığının toplumsal bir bi-
linç haline gelmesi gerekliliği kabulü ile ça-
lışmaların yaşama geçirilmesi zorunluluğu 
vardır.

Ancak öncelikle bilinmelidir ki, “sağlıklı ve gü-
venli bir çevrede yaşama hakkı” toplumsal bir 
talep haline gelmedikçe, ülkemizde deprem ve 
doğa olaylarının yol açtığı yıkımlar ve felaketler 
kaçınılmaz olacaktır. 

TMMOB Mimarlar Odası olarak Van, Erciş ve köy-
lerinde yapılan inceleme ve tespitler kapsamın-
da yapılan kimi teknik inceleme ve gözlemleri-
miz aşağıda sunulmuştur.

Sonuç ve Değerlendirmeler

Yapılan ön inceleme ve araştırmanın sonunda, 
23 Ekim 2011 tarihinde Van İli’nde meydana ge-
len 7.2 büyüklüğündeki depremin etkilerinin, 
kırsal alanda ve Erciş’te, Van merkezinden daha 
yoğun yaşandığı gözlenmiştir. Bu bağlamda 
bölgenin jeolojik yapısına ilişkin gereken çalış-
maların yapılması ve plan uygulamalarının bu 
temelde yeniden ele alınması zorunludur. 

Gözlemler sırasında başlıca hasar nedenleri ola-
rak:
- Afet verilerini dikkate almayan imar planı 

uygulamalarından kaynaklanan hasarlar, 
- Yanlış yer seçimi ve yapı-zemin ilişkisinin 

doğru kurulamamasından kaynaklanan ha-
sarlar, 

- Anayasa ve ilgili yasalara da aykırı olarak çıka-
rılan toplumsal ve kamusal denetimin vazge-
çilemez unsurları olan meslek odaları ve yerel 
yönetimleri işlevsiz ve yetkisiz hale getirerek 
denetimsiz ve kontrolsüz yapılaşmanın önü-
nü açan 644, 648 vb. sayılı KHK’ler ve benzeri 
yasal düzenlemeler acilen iptal edilmelidir. 

- Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yaşam alanla-
rına ulaşılması için doğal varlıkları, ekolojik, 
tarihî, kültürel, toplumsal değerleri koruyan, 
yaşatan, geliştiren kamu ve toplum yararı-
nın esas alan bütüncül planlama yaklaşımı 
benimsenmeli, kısa vadeli ekonomik ve 
siyasal çıkarlar uğruna kentlerimizi bir rant 
alanı olarak gören parçacıl ve projeci planla-
ma yaklaşımları sona erdirilmelidir. 

- Öncelikle deprem bölgelerinden başlayarak 
çevre düzeni ve il gelişim planlarında kent-
sel riskler ve afet riskleri belirlenmeli ve azal-
tılması yönünde acil önlemler alınmalı ve 
bu önlemlere göre bütün çevre, nazım ve 
uygulama imar planları düzeltilmelidir. Ve 
bu önlemlerden asla ödün verilmemelidir. 

- Okul, hastane, yurt yapıları gibi kamusal ve 
toplumsal amaçla kullanılan yapılar başta 
olmak üzere Türkiye bina envanteri acil ola-
rak çıkarılmalı ve binaların hasar görebilirlik 
tespitleri bilimsel yöntemlerle kamu kurum 
ve kuruluşları eliyle yapılmalı ve rant alanı 
haline getirilmemelidir. 

Bütün bu düzenlemeler yapılırken;
- Karar süreçlerinde bilimin rehberliğinde 

kamu ve toplum yararının esas alınması ve 
toplum katılımının şart olması, 

- Kentsel dönüşüm adı altında yeni yağma 
uygulamaları yerine, afetlere karşı kentleri-
mizin ve kırsal yerleşmelerimizin güçlendi-
rilerek sağlıklılaştırılmasının sağlanması, 

- Yapılaşma ile ilgili mevzuatımızın, kır ve kent 
ayrımı gözetmeksizin bir bütünsellik içeri-
sinde yeniden ele alınması, 

- İvedi gereksinimimiz olan yaşam çevrele-
rimizin sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi, 
yapı stokumuzun iyileştirilmesi, 

Bütün bu genel değerlendirmelerin de ötesin-
de, Odamız ve TMMOB’ne bağlı Odalar tarafın-
dan Van, Erciş ve köylerinde yapılan inceleme 
ve tespitler sonucunda yaşanan yıkımın ve can 
kayıplarının nedeninin deprem değil; planlama, 
mimarlık-mühendislik bilim ve teknik gerekleri-
ni yerine getirmeyen planlama, yapılaşma üre-
tim ve denetim sistemi ve özellikle kırsal bölge-
lerde yaşanan toplumsal yoksulluk ve yoksun-
luk olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Özellikle deprem bölgesinde okullar, hastane-
ler, yurt ve lojman gibi kamu yapılarında ve kır-
sal bölgelerde yaşanan yıkım ve hasarlar plan-
lama ve yapı üretim ve denetim sistemimizin 
acilen gözden geçirilmesini olmazsa olmaz bir 
önkoşul olarak dayatmaktadır.

Bu nedenlerle ülke çapında öncelikli ve ivedi 
olarak;
- Afet yönetimi ile ilgili bütün kurum ve ku-

ruluşlarla işbirliği yapma ve koordinasyon 
sağlama ilkesini esas alan çağdaş ve bilim-
sel ilkelere uygun bir afet yönetim sistemi 
kurulmalıdır. 

- 2011 yılında açıklanabilen “Ulusal Afet Yöne-
timi Stratejisi ve Eylem Planı” bilimin rehber-
liğinde kamu ve toplum yararı ve toplumsal 
katılım esas alınarak yeniden gözden geçiril-
meli ve derhal uygulanmaya başlanmalıdır. 

- Sağlıklı ve güvenli yapı üretim ve denetim sü-
recini ticari bir alan olarak sermayeye teslim 
eden mevcut yapı denetim sistemi ve bu sis-
temi daha da etkisiz hale getirerek ülkemizde 
var olan yerleşmelerin % 70’ini oluşturan, nü-
fusu 5.000 kişinin altında olan belediyelerdeki 
yapılaşmayı yapı denetimi kapsamı dışına çı-
karan 648 sayılı KHK derhal iptal edilmelidir. 

- Kır, kent, nüfus, kamu yapıları ve yerel ve 
merkezî kamu idareleri tarafından üretilen 
yapı ayrımı gibi ayrıcalıklar tanınmaksızın 
planlamadan başlayarak yapı üretim süre-
cinin tümünü içeren sağlıklı ve güvenilir bir 
kamusal ve toplumsal denetim sistemi ger-
çekleştirilmelidir. 
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Doğal ve yasal olarak afet yönetim mekaniz-
masının bir parçası olan mesleki disiplinlerimiz 
ve meslek örgütlerimizin bu süreçte yer alması, 
sağlıklı bir afet yönetimi yaklaşımı için ön koşul 
olmuştur ve afet yönetiminde yönetim meka-
nizmaları ile meslek odaları ve sivil toplum ku-
ruluşlarının işbirliğinin sağlanması en önemli 
hususlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bağlamda daha önce meslek odaları tara-
fından hazırlanan raporlarda ve bildirilerde de-
falarca vurgulandığı gibi, afet yönetimi ile ilgili 
olan “bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma 
ve koordinasyon sağlama ilkesini esas alan çağ-
daş ve bilimsel ilkelere uygun” yönetim sistemi 
kurulmasının zorunlu olduğu bir kez daha so-
mut bir şekilde anlaşılmıştır.

Bu nedenle, kurumlar arası işbirliğinin yaşamın 
normale döneceği zamana kadar sürdürülmesi 
için ek protokollerle geliştirilmesi gerekmek-
tedir. Kurulduğu günden bu yana toplum hiz-
metinde olmayı temel ilke kabul eden ve bu 
çerçevede çalışmalarını kamu ve toplum yara-
rı doğrultusunda sürdüren TMMOB Mimarlar 
Odası olarak, bu süreçler için de hazır olarak, 
Vanlı yurttaşlarımızın yaralarını sarmak ve so-
runları birlikte aşmak için çaba göstermeye de-
vam edeceğiz.

Bununla birlikte sonuç olarak, Van’da yaptığımız 
gözlem ve tespit çalışmaları ışığında; ülkemizde 
daha önce yaşanan depremlerin ve yıkımlarının 
kamu yönetimlerinde ciddi bir zihniyet ve ya-
pısal dönüşüm sağlanmasına neden olmadığı; 
Van depremi sonrasında ise; aynı hataların kat-
lanarak devam ettirildiği, kamu yönetimlerince 
deprem olgusunun bir bütünsellik içerisinde 
ele alınarak, kentlerimizin afetlere karşı hazırlan-
ması ve ortaya çıkabilecek zararların en aza indi-
rilebilmesi için yeni yöntemler geliştirilemediği, 
hatta “kentsel dönüşüm” adı altında bu tarihsel 
ve toplumsal sorumluluğun tavsandığı, ranta 
dönüştürüldüğü ve hatta afet yönetiminin iflas 
ettiği açıkça görülmektedir. <

temel etkenlerinin plansız yapılaşma, eksik ve 
kalitesiz malzeme kullanımı, mimarlık ve mü-
hendislik hizmetlerinin verilmesinde görülen 
eksiklikler, mimarlık ve mühendislik hizmetle-
rinden yararlanmama, yapı denetiminde yapı-
lan eksiklik ve kusurlar, idarenin yeterince de-
netim hizmeti vermemesi, kaçak yapılaşma vb. 
etkenler olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan yaşanması olası birçok afetle 
birlikte, topraklarının % 96’sının çeşitli derece-
lerde deprem bölgesi olan ve nüfusunun da % 
98’i bu bölgelerde yaşayan ülkemizde yaşanan 
bunca depremden sonra hâlâ aynı nedenlerle 
kayıplar yaşanması çok kritik bir sorun olarak 
karşımızda durmakta ve toplumun deprem ger-
çeğine yönelik olarak hazırlıklı hale getirilmesi 
gibi sorunlar ivedilikle yapılması gerekenleri or-
taya koymaktadır.

Yapılan bu tespitler her ne kadar bina hasarla-
rına yönelik gerçekleştirilmiş olsa da görev ya-
pan gönüllü ekiplerimizin tespitleri, fizikî yaşam 
mekânlarının ivedilikle sağlıklı, güvenilir hale 
getirilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. 
Bunun yanında deprem etkisiyle yaşanan top-
lumsal, sosyal, psikolojik ve ekonomik olumsuz-
lukların hızla giderilmesi için önlemler alınması, 
kamu kurumlarının yerine getireceği görevler-
de gerek meslek odalarının gerek sivil toplum 
kuruluşlarının etkin katılımının sağlanması 
önem arz etmektedir.

Gerek yerel ve merkezî yönetimler ve gerekse 
tüm ülke çapındaki gönüllülerce, afet sonrasın-
da yardıma seferber olunsa da, kentteki mevcut 
yapılaşmaların güvenli hale getirilmesi ve ön-
celikle de tehlike arz ettiği tespit edilen yapı-
ların yıkımı, inceleme sonucunda mevcut yapı 
stokunun değerlendirilmesi acil bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Gerçekleştirilen bu yapısal tes-
pitler sonucunda yapılacak değerlendirmeler, 
hasarlı yapıların yaratabileceği yaşam risklerinin 
önüne geçilmesi ve azaltılması için mutlak acil 
bir gerekliliktir. 

- Hatalı tasarım ve detaylardan kaynaklanan 
hasarlar, 

- Kısa kolon oluşumundan ve yumuşak kat 
etkisinden kaynaklanan hasarlar, 

- Gerekli önlemler alınmadan yapılan asmo-
len ve kirişsiz döşemelerden kaynaklanan 
hasarlar, 

- Uygun temel seçimi yapılmamasından kay-
naklanan hasarlar, 

- Kullanım sürecinde yapılan müdahaleler-
den oluşan hasarlar, 

- Hatalı malzeme seçimi, işçilik ve uygulama-
lardan kaynaklanan hasarlar, 

- Teknik eleman yetersizliği ve denetim eksik-
liği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda hasar nedenleri olarak belirtilen etken-
lerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte; 
- Mimarlar Odası, TMMOB’ye bağlı ilgili mes-

lek odaları ve yerel / merkezî kurumların, 
Van ve çevresi bağlamında ilgisini yoğun-
laştırarak inceleme ve araştırmalarını sürek-
lileştirmesi, 

- Bölgede yaşanan olumsuzluklar ve dene-
yimler dikkate alınarak afet yönetimi ve ko-
ordinasyonunun nitelikli hale getirilmesi, 

- Önceden yaşanan tüm afetlerin birikimini 
taşıyacak bir anlayışla sorunların çözümlen-
mesine yönelik çabaların artırılması, 

- Genellikle unutulan ve yanlış uygulamalarla 
ele alınan köy yerleşmelerinde geleneksel 
yapı ve yaşamın korunması için gereken ön-
lemlerin alınması, 

- İşsiz kalan kamudan yardım almaya baş-
layan bölge halkının işlerine ivedilikle geri 
dönmesi için gerekli adımların atılması, 

- Bölgeye özel olarak, Van Gölü ve çevresi-
nin, yıkılan yapıların moloz ve atıklarından 
korunması gibi önemli konu ve başlıkların 
dikkate alınması gerekmektedir.

Hemen her afet sonrasında yapılan analizlerin 
değerlendirmelerinde olduğu gibi, gönüllü 
ekiplerimizin gerçekleştirdiği gözlem, incele-
me ve çalışmalar sonucunda, yaşanan yıkımın 
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Mimarlık, özünde sanat ve bilimi buluşturan çok geniş spektrumlu bir 
arakesitte yer alır. Mimarlığın özündeki zenginlik, onun tüm bileşenlerinin 
vazgeçilmez olmasının da bir sonucudur. Bu vazgeçilmez bileşenlerden 
biri de taşıyıcı sistemdir. Taşıyıcı sistem, yapının fiziksel anlamda “öz”ünü 
oluşturur ve bir başlangıç, hareket noktası olarak yorumlanabilir. 
Mimarlık eğitiminde taşıyıcı sistem bilgisinin ağırlığı ve kapsamı, bu 
konuda otoritelerce ortaya konmuş, öğrenciye kazandırılması gerekli bilgi 
ve beceriler bağlamında ele alınmalıdır. Bu bilginin eğitim programındaki 
yeri, konunun fiziksel anlamda “öz”e ilişkin oluşu göz önüne alınarak 
belirlenir. Taşıyıcı sistem bilgisinin öğrenciye kazandırılmasındaki yöntem 
ise, eğitimde öğrenci merkezli anlayış gözetilerek kavramsal ve nesnel 
boyutları içermelidir. Bu çalışmada, öncelikle genel olarak mimarlık 
programlarında teknik sistemlerin yeri ve önemi üzerinde durulacak, 
ardından özel olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 
uygulanan eğitim programında teknik bilgilerin verildiği derslerin nasıl 
bir yaklaşımla ele alındığı ve kurgusu açıklanacaktır. Taşıyıcı sistemler 
bilgisinin eğitim programındaki ağırlığı ve derslerde uygulanan 
yöntemlere ilişkin açıklamalar ve örnekler verilecektir.

“Taşıyıcı sistemler mimari tasarımın 
ayrılmaz parçası olup, bundan 
dolayı taşıyıcı sistem tasarımı 
da mimarın başlıca işlerinden 
biridir. Uygulama yapan her 
mimarın taşıyıcı sistem bilgisine 
hâkim olması hem mesleki hem 
de etik sorumluluklarındandır. 
Mimarın taşıyıcı sistem bilgisine 
hâkim olabilmesi ise eğitim 
sürecinde izlenecek yöntemlerle 
doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle 
taşıyıcı sistem bilgisinin ve 
sahip olduğu bilgiyi kullanma 
becerisinin kazandırılması, inşaat 
mühendisliği kapsamında verilen 
derslerle sınırlı bırakılmadan, tüm 
programa yayılması, öğrencilere 
konunun öneminin yansıtılması 
açısından önemlidir.” 

birinci yüzyılda eğitimin bir bütün olarak ye-
niden ele alınmasını ve yapılanmasını gerekli 
kılmıştır. Bütüncül bir yaklaşımla ele alınması 
hedeflenen eğitim sisteminin yeniden yapı-
lanmasında, yüksek öğretim sistemine öncelik 
verilmiştir. Avrupa’da, Bologna Süreci olarak 
adlandırılan çalışmalar kapsamında, yüksek 
öğretim sisteminde uluslararası kalite güven-
ce sistemine sahip, öğrenci merkezli, iç ve dış 
paydaşların eğitim sistemine katılımını sağla-
yan, şeffaf, karşılaştırılabilir, dolayısıyla tanını-
lırlığa da hizmet eden çalışmalar 1999 yılında 
29 ülkenin katılımıyla başlamıştır. Öğrenci, öğ-
retim elemanları ve idari personelin eğitim ya 
da araştırma yapmak amacıyla değişimine ve 
hareketliliğine olanak sağlayacak uluslararası 
ölçütler ortaya konmuştur. Bologna Süreci’ne 
2001 yılında katılan Türkiye’de, bu çalışmalar 
kapsamında, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve 

1 Giriş

1.1. Yüksek Öğretimde Yeniden 
Yapılanma ve Mimarlık Eğitimi

Yirminci yüzyılın sonunda küreselleşme, stra-
tejik, politik ve ekonomik ortaklıklar, iletişim 
teknolojisindeki gelişim gibi faktörler sonu-
cunda gelişen uluslararası boyutta iletişim 
/ etkileşim olanakları ve dolaşım serbestliği, 
pek çok alan gibi eğitimi de etkilemiştir. Ge-
rek öğrencilerin, gerekse öğretim elemanla-
rının farklı ülkelerde eğitim-öğretim çalışma-
larını, uzaktan ya da yerinde sürdürmelerinin 
önü açılmıştır. Bu durum, bir ülkede alınan 
eğitimin başka bir ülkede devam etmesi, ya 
da mezunların farklı ülkelerde çalışabilmeleri 
için yeterlilikleri ile ilgili problemleri ortaya çı-
karmıştır. Tüm bu oluşum ve değişimler, yirmi 
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sistemler, yapı elemanları ve fiziksel çevre kont-
rolü başlığı altındaki çeşitli hesaplamalar uy-
gulama ile desteklenebilmektedir. Literatürde 
mimarlık eğitimi üzerine yapılan araştırmalar-
da, mimarlık eğitiminde stüdyonun esas alın-
dığını ve burada hedeflenenin “uygulamanın 
yansımalarının” gerçekleştirilmesi olduğunu 
görmekteyiz (Wang, T., 2010). Tasarımda kişisel 
yaratıcılığa odaklanılırken, üniversite eğitimin-
de nesnellik ve akılcılığa odaklanılır. Akademik 
açıdan saygın bir mimarlık eğitiminde, stüdyo-
da geliştirilen projelere rasyonel çözümleri olan 
problemler olarak değil, yaratıcılık ve akılcılık 
arasındaki dengenin, çeşitli değerler ve ilişkisel 
anlamları keşfedilmesi gereken sistemler olarak 
yaklaşılması gerektiği belirtilmektedir (Wang, T., 
2010). Allen ve Unwin, mümkün olan her du-
rumda öğrencinin edilgen olması yerine etkin 
olması gerektiğini savunmaktadır. Bunun, eğiti-
min işkence olması yerine mutluluk vermesini 
sağlamanın sırlarından biri olduğunu ifade et-
mektedirler. Eğitimcilerin de, her bir öğrencinin 
kendi hakları ve kişiliği olduğunu görmesi ge-
rektiğini belirtmektedirler (Cunningham, 2005). 
Amerika’da bir mimarlık okulunda Leuescher, 
öğrencilerin izleyici yerine katılımcı olduğu 
Mimarlık Malzemeleri ve Metotları sınıfında yü-
rüttüğü tasarım/yapım uygulaması sonucunda, 
malzeme göz önüne alınarak başlandığında, 
tasarım ve yapım bütünleşmesinin öğren-
ci tarafından daha anlaşılır olduğu sonucuna 
varmıştır. Profesyonel dünyada yer alan meto-
dolojiler kullanılırken, öğretim programları for-
matını yapım teknolojisi ile tasarımı birleştiren 
değişikliklerle beslemek için birlikte çalışılması 
gerekmektedir. (Leuescher, 2010)

Bu yaklaşımlar doğrultusunda, teknik sistemler 
derslerinin mimari tasarım stüdyosunda gelişti-
rilen projeleri destekleyecek şekilde kurgulan-
ması gerekmektedir. Bu derslerde uygulanma-
sı gereken yöntem olarak, kuramsal bilgilerin 
stüdyoda bütünleştirilebileceği, öğrenci mer-
kezli, çeşitli parametrelere bağlı olarak geliştiri-
len sistemler üzerinde tartışmaya olanak sağla-
yan bir yaklaşımın izlenmesinin faydalı olacağı 
görülmektedir. 

2. İKÜ’de Yapı Derslerinin Ağırlığı, 
Kapsamı, Kurgusu ve Yöntemi

Mimarlık eğitiminde teknik sistemler derslerin-
de kazanılması gereken bilgi ve beceriler, MİAK 
Akreditasyon Koşulları - 2009, “3.3. Mezunun Ka-
zanması Beklenen Bilgi ve Beceriler” alt başlığın-
da 19, 22, 23, 24 ve 25. maddelerde, Tablo 1’de 
açıklamaları görüldüğü şekilde belirlenmiştir. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Lisans 
Programı’nda, taşıyıcı sistemler konusu öncelik-
le Yapı Bilgisi derslerinde ele alınmaktadır. Tasa-
rım derslerini desteklemesi amacıyla 2. Yarıyılda 

1.2. Mimarlık Eğitiminde Teknik 
Sistemler

Mimarlık eğitiminde tasarım dersleri ana omur-
gayı oluşturmakta, bu ana omurgayı destekle-
yecek şekilde genel eğitim, tarih, insan davra-
nışları ve çevre, teknik sistemler, mesleki uygu-
lama ve seçmeli dersler yer almaktadır. Mimari 
tasarım stüdyosu, tüm bu derslerin bütünleş-
tirildiği ortamı yaratır. Dersler ve ders grupları 
arasında yatayda (aynı yarıyılda yer alan dersler 
arasında) eşgüdümün sağlanması, düşeyde 
(yarıyıllar arasında) kurgulanması, programın 
misyonu doğrultusunda ders gruplarının ağır-
lıklarının belirlenmesi, programların farklılığını 
ortaya koyar.

Mimarlık eğitiminde teknik sistemler dersleri, 
farklı mimarlık okullarındaki programlarda yapı 
bilgisi, mimarlık teknolojisi, taşıyıcı sistemler, 
yapı elemanları, malzeme, yapı malzemesi, fi-
ziksel çevre kontrolü, yapı fiziği, tesisat sistem-
leri, statik, mukavemet, yapı statiği, betonarme, 
çelik yapılar, vb. çeşitli isimler altında verilmek-
tedir. Bu derslerin isimleri, kapsamı, ağırlığı, 
yöntemi, programların konuya yaklaşımını ve 
özgünlüğünü ortaya koymaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
1998 yılında eğitim vermeye başlamış, uygula-
nan program 2001, 2005 ve 2011 tarihlerinde 
revizyona uğramıştır. 2011 tarihli son revizyon 
öncesi uygulanan programlarda, teknik sistem-
lere ilişkin derslerin programdaki ağırlığının % 
19 ve biraz üzerinde gerçekleşmiştir. 2011 tarihli 
son program revizyonu ise Bologna Süreci ça-
lışmaları kapsamında, özellikle seçmeli derslerin 
programın en az % 25’ini oluşturması gerekliliği 
nedeniyle yapılmış, ancak bu durum, altı yıldır 
uygulanan programdan elde edilen geri besle-
meler doğrultusunda da bazı düzenlemelerin 
yapılması için bir fırsat olarak da görülmüştür. 
Özellikle teknik sistemler kapsamında ele alınan 
mukavemet, yapı statiği ve taşıyıcı sistemler 
derslerinin içeriği, diğer derslerle olan ilişkisi 
düşünülerek yeniden düzenlenmiştir. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nde uygulanan ve 2005 yılında İKÜ Se-
natosunca kabul edilmiş olan Mimarlık Progra-
mı, Temmuz 2010 tarihinde MİAK tarafından üç 
yıl süre ile akredite edilmiştir. 2011 tarihinde ya-
pılan program revizyonu, akredite edilen prog-
ramın genel özelliklerini bozmadan, iyileştirme 
ve uyum amacı taşımaktadır. 

Teknik sistemler derslerinde uygulanan yöne-
timleri incelediğimizde, bu derslerin bazı okul-
larda tamamen kuramsal olarak işlendiğini, bazı 
okullardaysa kuramsal bilgilerin uygulama ile 
desteklendiğini görmekteyiz. Teknik sistem-
lerin kapsadığı konular içinde özellikle taşıyıcı 

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’ne bağlı olarak Te-
mel Alan Yeterlilikleri tanımlanmıştır. 2011 yı-
lında, 58 no’lu “Mimarlık ve Yapı” alanına ilişkin 
Temel Alan Raporu yayınlanmıştır (YÖK, 2011). 
Bu raporda, akademik ve mesleki ağırlıklı ola-
rak ön lisans, lisans, yüksek lisans programları-
nın ve akademik ağırlıklı doktora programının 
kazandırması gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik-
lerin genel çerçevesi tanımlanmıştır. Bu genel 
çerçeveye bağlı olarak, her kurum, kendi prog-
ram çıktılarını geliştirmek durumundadır. Bo-
logna Süreci sonucunda, tanımlanan koşullara 
göre düzenlenmiş bir eğitim programının, ka-
lite güvencesi verebilmesi esastır. Eğitim prog-
ramlarının kalite güvencesi, bağımsız kuruluş-
larca verilen akreditasyonla sağlanır. Mimarlık 
alanında, Türkiye’de, 2006 yılında kurulmuş 
bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olan MİAK 
(Mimarlık Akreditasyon Kurulu) tarafından, 
mimarlık lisans programının çıktıları, MİAK Ak-
reditasyon Koşulları 2009 belgesinde, “3.3 Me-
zunun Kazanması Beklenen Bilgi ve Beceriler” 
alt başlığında, 35 maddede tanımlanmıştır 
(MİAK, 2009). MİAK’ın akreditasyon koşulları ve 
süreçlerine ilişkin ortaya koymuş olduğu öl-
çütler, Amerika Birleşik Devletleri’nde şu anda 
uluslararası akreditasyon kuruluşu niteliğinde 
olan NAAB (National Architectural Accrediting 
Board) tarafından ortaya koyulan akreditasyon 
koşul ve süreçlerinin 2004 tarihli versiyonuna 
paralellik göstermektedir (NAAB, 2004). Bu bo-
yutuyla, MİAK ulusal bir akreditasyon kuruluşu 
olmakla birlikte, akredite ettiği programların 
uluslararası kabul görmüş ölçütlere uyumlulu-
ğu söz konusudur. NAAB’ın şu anda yürürlükte 
olan 2009 tarihli akreditasyon koşullarında ise 
2004 tarihinde geçerli koşullardan genel içerik 
olarak büyük bir fark olmasa da, kapsamdaki 
konular bazı alt başlıklara ayrılmış ve konu-
ların ağırlıklarında teknik ve mesleki uygula-
ma dersleri açısından bir artış görülmektedir 
(NAAB, 2009).

Mimarlık lisans programlarında, MİAK tarafın-
dan ortaya koyulan program çıktılarını karşılar-
ken, mezunlara kazandırılması beklenen bilgi 
ve becerilerin hangilerinin ne kadar ağırlıkta yer 
aldığı programların birbirinden farkını ortaya 
koymaktadır. Zaten Bologna Süreci’nde de, eği-
tim programlarındaki özgünlük ve farklılıkların 
görünür hale gelmesi önemsenmektedir (Akça-
mete, 2010). 

Mimarlık alanında yüksek lisans ve doktora 
programlarının program çıktılarına ilişkin ça-
lışmalar, mimarlık okullarında bağımsız olarak 
yürütülmekte, okulların çalışmaları arasında eş-
güdümün sağlanabilmesi için 32. MOBBİG (Mi-
marlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) 
Eğitim Komisyonu ve Mimarlık ve Eğitim Kurul-
tayı VI -TYYÇ İnceleme Komisyonu tarafından 
çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 
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Yapı Bilgisi I dersi ile başlayan dizi, toplam üç 
dersi içermektedir. Bu bağlamda diğer teknik 
sistemler dersleri ve programdaki tüm dersler 
ile ilişkileri de düşünülerek, 2., 3. ve 4. Yarıyıllarda 
bulunan, haftada dört ders saatine sahip olan 
Yapı Bilgisi derslerinin içerikleri oluşturulmuştur. 
2. Yarıyılda bulunan Yapı Bilgisi I dersi, yapı gru-
bu dersleri içinde Mekanik ve Malzeme dersleri 
ile, 3. Yarıyılda bulunan Yapı Bilgisi II dersi Yapı 
Statiği ve Ölçme Teknikleri dersleri ile, 4. Yarıyıl-
da bulunan Yapı Bilgisi III dersi ise Taşıyıcı Sis-
temler I ve Fiziksel Çevre Kontrolü I dersi ile eş 
zamanlı yürütülmektedir. Yapı Bilgisi derslerinin 
tamamlanmasından sonra, 5. Yarıyılda Taşıyıcı 
Sistemler II ve Fiziksel Çevre Kontrolü II dersleri 
ile Teknik Sistemler grubunun zorunlu dersleri 
tamamlanmaktadır. (Tablo 2)

Tablo 2’de görüldüğü gibi toplam 180 AKTS zo-
runlu ders kredisi içinde Teknik Sistemler dersle-
ri 39 AKTS kredisi ile % 22’lik paya sahiptir. Şekil 
1’de görüldüğü üzere Teknik Sistemler Grubu 
dersleri içinde ise, Yapı Bilgisi dersleri 14 AKTS 
kredisi ile % 36’lık, Malzeme dersleri 2 AKTS kre-
disi ile % 5’lik, İnşaat Mühendisliğine ait dersler 
14 AKTS kredisi ile % 36’lık, Fiziksel Çevre Kont-
rolü dersleri ise 9 AKTS kredisi ile % 23’lük paya 
sahiptir. 261 AKTS kredilik seçmeli ders havuzu 
içinde ise 60 AKTS kredilik ders Teknik Sistem-
ler grubu derslerine aittir, seçmeli ders havuzu 
içindeki derslerin % 23’ünü oluşturmaktadır.

Mimarlık mesleği öğretisi kapsamında olan Yapı 
Bilgisi derslerinin amacı, öğrencilerin yapı sis-
temi üzerine gerekli donanıma sahip olmaları, 
sistem seçimi ve sistem kurabilme becerisini ka-
zanabilmeleridir. Yapı Bilgisi I dersi kapsamında, 
mimari tasarım çalışmalarına yardımcı olacak 
yeterlilikte temel bilgiler verilmektedir. Mesleki 
iletişimde kullanılan yapı ile ilgili kavram ve te-
rimlerin verilmesi yanında, öğrenci bina-çevre-
kullanıcı ilişkileri, yapıdan beklenen performans 
özellikleri konularında bilgilendirilmektedir. 
Yapı sistemi ve tesisat sistemleri analiz edilerek 
öğrencinin mimari proje çalışmaları sırasında / 
sonucunda elde edilecek ürünü, yapı sistemini 
biçimlendirmede etkili olan diğer alt sistemler-
le birlikte tanımasının sağlanması hedeflenmiş-
tir. Yapı sistemi analizi yapılarak, yapıyı oluşturan 
alt sistemler (taşıyıcı strüktür, duvarlar, döşeme-
ler, çatı, merdivenler), yapıyı ayakta tutan taşı-
yıcı sistemlerin tarihsel gelişimi, taşıyıcılık pren-
sipleri; taşıyıcı sistem elemanları (temel, kolon, 
kemer, duvar, perde, kiriş, ileri taşıyıcı sistem 
teknolojileri, kabuklar, asma sistemler, şişme sis-
temler, vb.) tanıtılmaktadır. Öğrencilerin mimari 
proje çalışmalarında tasarladıkları binaların taşı-
yıcı sistem kararı verebilmesine yardımcı olacak 
temel bilgiler verilerek, öğrencilerin atölyede 
iki ve üç boyutlu modeller geliştirerek binala-
rın taşıyıcı sistemlerine yönelik bilgileri somut-
laştırması sağlanmaktadır. Yapı Bilgisi I dersi 

19 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış İlkeleri ile 
çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama. 

22 Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini 
ve doğru uygulama şekillerini anlama.

23 Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın 
koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.

24 Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, 
yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi.

25 Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve 
uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama.

Tablo 1. MİAK Akreditasyon Koşulları, Mezunun Kazanması Gereken Bilgi ve Beceriler. (Kaynak: www.miak.org)

Tablo 2. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Lisans Programında yer alan zorunlu dersler.

Şekil 1. Teknik Sistemler Derslerinin Dağılımı.
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nin başından itibaren detaylarının düşünüle-
rek yürütülmesi, tasarımın uygulama projesi 
sürecinde de devam ettiğinin vurgulanması 
açısından önem kazanmaktadır. Dersin ilk 
saatinde yapılan seminerler, tamamen anım-
satma amacına yönelik olarak, farklı uzmanlık 
alanlarından profesyonellerin davetiyle de-
vam etmektedir. Öğrenciler, daha önce ku-
ramsal olarak çeşitli derslerde öğretim üyele-
rinden dinledikleri bilgileri, bu kez meslekten 
kişilerden dinlemekte, uygulamadan gelen 
alanlarında uzman kişiler öğrenci üzerinde 
daha etkili olabilmektedir.

Tablo 3’te görüldüğü üzere, İstanbul Kültür 
Üniversitesi Mimarlık Lisans Programında 45 
AKTS kredisi seçimlik alan dersi Teknik Sistemler 
grubuna aittir. Seçimlik alan dersi havuzuna ba-
kıldığında, 231 AKTS kredisi seçimlik alan dersi 
içinde Teknik Sistemler grubu % 19,48’lik pay al-
maktadır. Teknik Sistemler grubu seçimlik ders-
lerinin Mimarlık Lisans Programı seçimlik alan 
dersleri içindeki payı, zorunlu dersler içindeki 
payı ile paralellik göstermektedir ve dersler zo-
runlu derslerde elde edilecek bilgi ve becerileri 
desteklemektedir.

Öğrenci merkezli bu yaklaşım, tasarım dersle-
rinde olduğu gibi, aldığı eleştiriler çerçevesin-
de tasarımın devam ettiği bir süreç biçiminde 
yürümektedir. İlk başlarda bazı öğrencilerin 
zorlanmalarına rağmen, süreç zaman içinde 
giderek yoluna girmekte, projelerdeki başarı 
oranları da yıllar içinde artmaktadır. Öğretim 
üyelerinin, geriye dönük yaptığı değerlendir-
meler sonrasında işleyişte yaptığı değişiklikler, 
temelde aynı anlayış çerçevesinde, denenen 
farklı yaklaşımlar, sonuç ürünlerin başarısına 
da yansımaktadır. 

mektedir. Bu doğrultuda, edinilen birikimin 
seçilen bir örnek üzerinden uygulama projesi 
olarak ifade edilmesi amaçlanmaktadır. İkin-
ci aşamada, yapı üretiminde endüstrileşme 
kavramının gelişimi ve buna dayalı olarak ge-
liştirilen tünel kalıp ve prefabrike üretim tek-
nolojileri konusunda öğrenciye bilgi verilmesi 
de dersin diğer hedefini oluşturmaktadır. Yapı 
Bilgisi III dersi, daha önceki yarıyıllardaki Yapı 
Bilgisi I ve II derslerinde verilen bilgilerin uy-
gulamalı ve kuramsal olarak pekiştirilmesine 
yönelik olarak iki bölümde gerçekleştirilmek-
tedir. Birinci bölümde, öğretim üyeleri dışında, 
konusunda uzman firmalardan yetkili kişilerin 
seminerler vererek öğrencilerin kuramsal bil-
gileri desteklenmektedir. Bu çerçevede Çatı 
Üreticileri Derneği (ÇatıDer) ile gerçekleştiri-
len uygulamalı çatı eğitimi de bu sürecin bir 
parçasıdır. Üniversitemiz bahçesinde ÇatıDer 
üyesi çeşitli firmaların katılımıyla gerçekleşen 
eğitim, uygulamalı olarak firma yetkililerinin 
ürünlerini ve sistemlerini tanıtımıyla gerçek-
leştirilmektedir. İkinci bölümde ise, bir uygula-
ma projesi üzerinde öğrencilerin birikimlerini 
bütünleştirmeleri sağlanmaktadır.

Yapı Bilgisi III de Tasarım dersleri gibi öğrenci 
merkezli olarak kurgulanmış olup, uygulama 
ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Öğrencilerden 
kendi tasarladıkları bir yapının uygulama pro-
jesini geliştirmeleri, sürecin başından itibaren 
tasarımla birlikte, taşıyıcı sistem ve detayları-
nı de düşünerek ilerlemeleri beklenmektedir. 
Çalışmanın başından itibaren, öğrencinin 
geçmişte edindiği bütün bilgileri kullanabil-
mesi, yeni bilgilere ulaşması, ulaştığı bilgilerin 
analizini yaparak, kendi çalışmasına uyarlaya-
bilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, dar 
kapsamlı da olsa, bir projenin tasarım süreci-

kapsamında öğrencinin yapıyı genel anlamda 
tanıması, daha sonraki yarıyıllarda Fiziksel Çevre 
Kontrolü I dersi kapsamında ayrıntılı olarak bilgi 
sahibi olacağı fiziksel çevre ile insan arasındaki 
etkileşim, Fiziksel Çevre Kontrolü II dersi kapsa-
mında ayrıntılı bilgi sahibi olacağı bina tesisat 
alt sistemleri ve Yapı Bilgisi II dersi kapsamında 
ayrıntılı bilgi sahibi olacağı yapı elemanları (te-
mel, duvar, döşeme, merdiven ve çatı) hakkında 
genel bilgi sahibi olması ve bu yapı elemanla-
rını karşılaması gereken performans özellikleri 
açısından tanıması, sınıflandırma sistemleri ko-
nusunda bilgi sahibi olması hedeflenmiştir. Bu 
bağlamda yapılan Yapı Analizi uygulamasında, 
öğrencinin içinde yaşadığı yapıyı ve mevcut ya-
pının elemanlarını (iç duvar, dış duvar, döşeme, 
çatı elemanlarını) farklı özelliklerine göre analiz 
etmesi, hangi grup içinde bulunduğunu belir-
lemesi, bu yapı elemanlarını oluşturan malze-
meleri belirlemeleri istenmektedir. Yapı Bilgisi I 
dersinin ana hedeflerinin en önemlisi ise, yapı 
hakkında genel bilgi edinen öğrencilerin mi-
mari proje çalışmalarında tasarladıkları binala-
rın taşıyıcı sistem kararı verebilmesine yardımcı 
olacak temel bilgiler vermektir. Taşıyıcı sistem 
mantığı, genel kurgusu ve taşıyıcı sistemlerin 
tarihsel gelişimini içeren bu ders kapsamında 
öğrencilerin geleneksel ve çağdaş taşıyıcı sis-
temler hakkında bilgi sahibi olması ve edindik-
leri bilgileri uygulamalarda üç boyutlu model-
lere (maketlerle) ve çizimlere aktararak konuyu 
pekiştirmeleri sağlanmaktadır. 

Yapı Bilgisi II dersi kapsamında öğrencinin 
fonksiyonel yapı elemanlarına ilişkin bilgi sa-
hibi olması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsa-
mında öğrenciler, yapı sistemini anlayabilme, 
analiz edebilme ve bu derste edindiği bilgileri 
tasarım yaparken kullanabilme yetisini kaza-
nacaklardır. Yapıyı oluşturan alt sistemlerin 
tanınması ve analizinin yapılabilmesi becerisi 
yanında, yapılan uygulama ile öğrenilen sis-
temlerin bütünleştirilmesi becerisi, bir önceki 
Yapı Bilgisi I dersinde kazanmış olduğu bilgi 
ve becerileri de kullanarak, kazandırılacaktır. 
Öğrencilere; Yapı Bilgisi I dersinde karşılaması 
gereken performans özellikleri açısından de-
ğerlendirdikleri yapıyı oluşturan fonksiyonel 
elemanları, Yapı Bilgisi I ile eşzamanlı Malzeme 
dersinde elde ettikleri bilgileri de kullanarak 
tasarlayıp, detaylandırma becerisi kazandırıl-
ması amaçlanmıştır. Bu amaçla fonksiyonel 
yapı elemanları detaylı bir şekilde tanıtılmakta, 
tasarım ve uygulama detayları ile ilgili bilgiler 
verilmektedir. Her bir fonksiyonel yapı elema-
nının tasarımı ve detaylandırılmasına ilişkin ya-
pılan uygulamalar ile konunun pekiştirilmesi 
sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yapı Bilgisi III dersi kapsamında, önceki yapı 
derslerinde öğrenilen alt sistemleri bütünleş-
tirebilme becerisinin kazandırılması hedeflen-

Tablo 3. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Lisans Programında yer alan Teknik Sistemler ile ilgili seçimlik dersler.
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2. Biçim Etken Taşıyıcı Sistemler
2.1 Kablo Sistemler
2.2 Membran Sistemler
2.3 Şişme Sistemler

3. Vektör Etken Taşıyıcı Sistemler 
3.1 Makaslar
3.2 Kafes Kirişler
3.3 Uzay Kafes Sistemler anlatılmaktadır. 

Süreç, öğrencinin her bir sistemi tanıması, te-
mel işleyiş ilkeleri ve sınırları çerçevesinde, ta-
sarıma getirdiği olanakların örnekler üzerinden 
tartışılması biçiminde devam etmektedir. 

Bir mimarın sahip olması gereken taşıyıcı sistem 
tasarımı becerisi sezgisel yeteneğinin ve kuram-
sal bilgisinin birleşimidir. Mimarlık öğrencilerinin 
çoğunluğu, analitik düşünmenin yanı sıra duyu-
sal yeteneklerini de kullanarak, görsel öğrenme 
eğilimindedir. (Ünay ve Özmen, 2006) Duyusal 
yetenekler birbiriyle bağlantılı olup, dokunma, 
tatma, görme, duyma ve koklama duyuları dış 
dünyanın kavranmasına yardımcı olurlar. Bilgi-
sayar ortamında elde edilen sanal modeller ne 

tasarım seçilerek, üç boyutlu maketi ortaklaşa 
yapılmaktadır. Ardından, maket çalışması üze-
rinden yapılan çözümün tartışılması sonrasın-
da, stüdyoda maketin plan ve kesit çizimleri ile 
süreç tamamlanmaktadır. Böylece öğrencilerin 
iki ve üç boyutlu olarak problemi algılama, sis-
tem kurma ve mimari olarak ifade etme bece-
rilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, 
öğrenci kuramsal olarak aldığı bilgileri, küçük 
ölçekli bir tasarım üzerinde uygulama olanağı 
bulmakta, bireysel olarak çeşitli veriler ışığında 
geliştirdiği sistemi grup arkadaşları ve ders yü-
rütücüleriyle tartışarak olgunlaştırmaktadır. Bu 
süreçte, öğrenci dersin kuramsal kısmında daha 
önce fark etmediği detayları keşfetmekte ve çe-
şitli problemlerle yüzleşmektedir. 

Yapı Bilgisi I dersi kapsamında yürütülen Taşıyı-
cı Sistem Bilgisi eğitiminin ikinci aşamasında ise 
geniş açıklıkların geçilmesinde kullanılan Çağ-
daş Taşıyıcı Sistemler başlığı altında; 

1. Yüzey Etken Taşıyıcı Sistemler
1.1 Katlanmış Plak Sistemler
1.2 Kabuk Sistemler

3. İKÜ’de Yapı Bilgisi Dersleri 
Kapsamında Taşıyıcı Sistem Bilgisi 

Yapı Bilgisi derslerinin kurgusu, tasarım atölyele-
rinin işleyişi de göz önüne alınarak oluşturuldu-
ğu için, öğrencilerin ikinci sınıfın başında temel 
taşıyıcı sistem bilgisine sahip olmaları gereği ön 
plana çıkmıştır. Ders programındaki inşaat mü-
hendisliği derslerinin ikinci yarıyılda başlayıp, 
beşinci yarıyıla kadar devam eden kendi içinde 
işleyiş ve bütünlüğü vardır. Tasarım derslerinde 
ise üçüncü yarıyıldan başlayarak taşıyıcı sistem 
kurgusunun aranması öğrencinin, bu derslerin 
içindeki işleyişi beklemeden, taşıyıcı sistemleri 
tanıyıp kullanabilmesini gerektirmektedir. Bu 
çerçevede sistemlerin genel çerçevesini çize-
cek kadar bir temel taşıyıcı sistem bilgisinin Yapı 
Bilgisi dersleri kapsamında verilmesini zorunlu 
kılmıştır. Yapı Bilgisi I dersi kapsamında, öğrenci-
lere paralel olarak aldıkları Yapı Mekaniği dersin-
de öğrendikleri yük/kuvvetlere ilişkin kuramsal 
bilginin de pekiştirildiği temel kuvvetlerin yapı 
elemanlarına etkisi, tasarım derslerinde kullan-
dıkları taşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması, taşı-
yıcı sistemlerin temel ilkeleri, sınırları ve tasarı-
ma getirdiği olanaklar hakkında kuramsal bilgi 
verilmektedir. Dersin uygulama bölümünde 
ise, tasarım-taşıyıcı sistem bütünleşmesinin ilk 
adımda sağlanmasına yönelik, iki boyutlu ve üç 
boyutlu çalışmalar yürütülmektedir.

Yapı Bilgisi I dersi kapsamında yürütülen Taşıyıcı 
Sistem Bilgisi eğitimi iki aşamada gerçekleştiril-
mektedir. İlk aşamada taşıyıcı sistem mantığı 
ve taşıyıcı sistemlerin tarihsel gelişimine ilişkin 
bilgilendirmelerden sonra, geleneksel taşıyıcı 
sistemlerin ana kurgusu ve temel prensipler 
üzerinde durulmaktadır. Geleneksel Taşıyıcı Sis-
temler başlığı altında, 

1. Yığma sistemler
2. Çerçeve sistemler ele alınmaktadır. 

Süreç, her bir sistemin temel prensiplerinin ku-
ramsal olarak anlatılması sonrasında, yapılan 
uygulamayla pekiştirilmesi biçiminde yürütül-
mektedir. Bu amaçla öğrencilere öncelikle her 
iki sistemin temel ilkeleri ve sınırları anlatılmak-
ta, yürürlükte olan Deprem Bölgelerinde Yapı-
lacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’teki ilgili ve 
öğrencilerin özellikle bilmesi gerekli maddeler 
üzerinde açıklamalar yapılmaktadır. Dersin uy-
gulama saatlerinde öğrencilere her iki sistem 
için uygun ayrı planlar verilmekte, bu planların 
işlenen taşıyıcı sisteme göre düzenlenmesi ve 
Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak taşıyıcı 
sistem tasarımının yapılması istenmektedir. Bu 
çalışma iki boyutlu çizim ve üç boyutlu maket 
çalışmaları ile birlikte yürütülmektedir. Ön-
celikle öğrenciler bireysel olarak sistemlerin 
çözümünü yaptıktan sonra, grup çalışmasına 
geçilmekte, grup üyelerinden birinin yaptığı 

Şekil 2-3. Atölyede Taşıyıcı Sistemler Uygulamasından Görüntüler.

Şekil 4-5: Geleneksel Taşıyıcı Sistemler Uygulamalarından Örnekler.

Şekil 6-7: Çağdaş Taşıyıcı Sistemler Uygulamasından Örnekler.
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Not: 24-26 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde dü-

zenlenen Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu’nda aynı adla 

sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. 

KAYNAKLAR

Akalın, A., Sezal, İ. (28.1.2009) The Importance of Concep-
tual and Concrete Modelling in Architectural Design Edu-
cation, International Journal of Art & Design Education, 
Blackwell Publishing, 14-24.

Akçamete, G., (2010), Türkiye’de Bologna Süreci Uygulama-
ları Projesi 2009-2011 Dönemi, Yeni Kurulan Yükseköğretim 
Kurumları için Bölgesel Çalıştay, Ondokuz Mayıs Üniversite-
si, Samsun, 16 Nisan 2011.

Cunningham, A. (2005) Notes on Education and Research 
around Architecture, The Journal of Architecture, 10(4), 
415-441.

Luescher, A. (2010), Concrete Geometry: Playing with 
Blocks, Journal of Art & Design Education, JADE 29.1, NSE-
AD/Blackwell Publishing Ltd, s.17-26.

NAAB, 2009 Conditions for Accreditation National Architec-
tural Accrediting Board, Inc. http://www.naab.org/accredi-
tation/2009_Conditions.aspx, 09/09/2011.

NAAB Conditions for Accreditation For Professional Degree 
Programs in Architecture 2004 Edition http://www.naab.
org/accreditation/2004_Conditions.aspx, 10/10/2011. 

MİAK, Mimarlık Eğitimi Programları İçin MİAK Akreditasyon 
Koşulları - 2009, http://miak.org/index.cfm?sayfa=Akreditas
yonkosul#_3.3._Mezunun_Kazanması, 09/09/2011.

Ünay, A. İ., Özmen, C. (2006) Building Structure Design as 
an Integral Part of Architecture: A Teaching Model for Stu-
dents of Architecture, International Journal of Technology 
and Design Education, 16, 253-271.

Wang, T. (2010), A New Paradigm for Design Studio Educa-
tion, Journal of Art & Design Education, JADE 29.2, NSEAD/
Blackwell Publishing, s.173-182.

Yeung, S.P., (2002), Teaching Approaches and teh Develop-
ment of Responsible Environmental Behaviour: the Case 
of Hong Hong’, Ethics Place and Environment, Vol.5, No.3, 
239-269.

YÖK, TYYÇ Alan Yeterlilikleri, http://tyyc.yok.gov.tr/rapor-
lar/58_MIMARLIK_YAPI_13_01_2011.pdf, 05/09/2011.

3. Sonuçlar

Taşıyıcı sistemler mimari tasarımın ayrılmaz par-
çası olup, bundan dolayı taşıyıcı sistem tasarımı 
da mimarın başlıca işlerinden biridir. Uygulama 
yapan her mimarın taşıyıcı sistem bilgisine hâkim 
olması hem mesleki hem de etik sorumlulukla-
rındandır. Mimarın taşıyıcı sistem bilgisine hâkim 
olabilmesi ise eğitim sürecinde izlenecek yön-
temlerle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle taşıyıcı 
sistem bilgisinin ve sahip olduğu bilgiyi kullanma 
becerisinin kazandırılması, inşaat mühendisliği 
kapsamında verilen derslerle sınırlı bırakılmadan, 
tüm programa yayılması, öğrencilere konunun 
öneminin yansıtılması açısından önemlidir. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
eğitimi programı bölümün eğitime açıldığı 
1998 yılı sonrasında duyulan gereksinimler çer-
çevesinde, eğitimin beklentilerine daha iyi yanıt 
verebilmek amacıyla zaman içinde yenilenmiş, 
2011 Temmuz’unda kabul edilmiş olan son bi-
çimini almıştır. Bu süreçte, teknik sistemler ders-
lerinin kurgusu da zaman içinde değişmiş olsa 
da, tasarım derslerine destek olmak ve tasarım 
dersleriyle teknik sistemlerin bütünleşmenin 
sağlanması temel hedef olarak kalmıştır. Bu 
çerçevede, yapılan çalışmalar devam etmekte, 
derslerin kendi içindeki kurgusu da her yıl bir 
önceki yılda kazanılan deneyimlerle yeniden 
gözden geçirilmekte, işleyiş belli bir süreklilik 
içinde yeni deneyimlerle devam etmektedir. Bu 
amaçla, kuramsal bilginin kullanılmasının sağ-
lanması, uygulamalara ağırlık verilmesi, işleyişin 
değişmeyen önceliği olarak kalmaktadır. Uy-
gulamaların daha verimli hale gelebilmesi için 
yapılan çalışmalar, yeni deneyimlere açık olarak, 
her yıl geliştirilerek devam etmektedir. <

kadar yararlı olsalar da, öğrencilerin maket yapa-
rak kazandığı deneyimin yerini tutmamaktadır. 
Maketler bu anlamda her iki açıdan da yararlı ol-
maktadır. Basit taşıyıcı sistem maketleri, öğrenci-
lerin bir yapı elemanının çeşitli yükler altında na-
sıl davrandığını sözel açıklamalardan daha kolay 
anlamasını sağlamaktadır. Bu kapsamda maket-
ler kuramsal bilgilerin doğruluğunu kanıtlamakla 
birlikte duyulara da hitap etmekte öğrencinin 
algılarıyla kavramasına da yardımcı olmaktadır. 
(Ünay ve Özmen, 2006) 

Yaratıcılık, birey için yeni bir şeyler üretmek ye-
teneği ve arzusu olup, özgün düşünceler veya 
nesneler var etme sanatı olarak da tanımlana-
bilir. Yaratıcılık için, kişisel görme ve düşünme 
yolları ile ilişkili olan görsel düşünme kavramı 
da kullanılabilir. Görsel düşünme, belirli sayıda 
insanın birlikte hareket ettiği bir eylem ola-
rak da gerçekleşebilmektedir. (Akalın ve Sezal, 
2009) Çağdaş Taşıyıcı Sistemler uygulaması öğ-
rencilerinin yaratıcılıklarını da kullanmalarını da 
gerektirmektedir. Bu kapsamda ders, yapılan 
maket uygulaması ile pekiştirilerek tamamlan-
maktadır. Uygulama kapsamında gruplara ayrı-
lan öğrencilerden, öğrendikleri taşıyıcı sistem-
lerden birini kullanarak, 30 - 50 m açıklığı olan 
köprü ya da sergi salonu gibi geniş açıklıklı bir 
alanı geçecek biçimde tasarım yapmaları isten-
mektedir. Yapılan bu uygulama, özellikle grup 
çalışmasının da yardımıyla öğrencilerin sahip 
oldukları kuramsal bilgiyi tartıştıkları bir ortama 
dönüşmektedir. Bu kapsamda, bilginin kullanıl-
ması sağlanırken, mimari tasarım ile taşıyıcı sis-
tem tasarımının birlikte yürütüldüğü, yaratıcığı 
da kapsayan, bir bütünleşmeye de kendiliğin-
den dönüşmektedir. Yaratıcılık, uygulamanın 
amacına ulaşmasında önem kazanmakta, öğ-
renciler olabildiğince mevcut yapıların maket-
lerini yapmak yerine, edindikleri bilgiyi yeniden 
yorumlayarak kullanacakları özgün tasarımlar 
yapmaya teşvik edilmektedir.

Yapı Bilgisi derslerinin tümünde, Bologna 
Süreci’nde de vurgulanan öğrenci merkezli 
eğitim, konulara performans odaklı yaklaşımla 
desteklenmektedir. Prensip olarak, konuların 
somutlaştırılması için, mevcut uygulamaların 
beklenen performansları karşılayıp karşılama-
dığının değerlendirmesinin yapılması şeklinde, 
örneklenmesine gidilmekte, ancak bunun dı-
şında tüm konularda “var olanı öğreten” değil, 
performansları tanımlayıp öğrencinin yaratıcı 
çözümler geliştirmesinin önünü açan bir yak-
laşım izlenmektedir. Bunun temelinde öğrenci-
lerin başarılarının notla ya da ders kapsamında 
ölçülemeyeceği, dersin kazanımlarının yaşam 
boyu kullanılabilir olmasının önemsenmesi yat-
maktadır. Araştırmaya dayalı eğitim yaklaşımı-
nın didaktik yaklaşımlara göre çevreye duyarlı 
çözümlerin üretilmesinde daha iyi sonuç verdi-
ği literatürde de yer almaktadır (Yeung, 2002).

Şekil 8-9. Çağdaş Taşıyıcı Sistemler Uygulamasından Örnekler.

Şekil 10-11. Çağdaş Taşıyıcı Sistemler Uygulamasından Örnekler.
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Barış Çokcan tarafından 
kurgulanan ve 2008 yılında SMG 
kapsamına alındığından bu yana 
İstanbul’dan Van’a, Kocaeli’den 
Mersin’e 11 ilde 20 kez açılarak 
en çok talep gören yüz yüze 
eğitimlerden biri haline gelen Yapı 
Tasarımında Deprem Faktörü, aynı 
zamanda Mimarlar Odası E-Eğitim 
Programı’nda da özet halinde 
bedelsiz olarak sunulmaktadır.

Toplam 6 saat olarak gün 
boyunca süren ve 6 kredi olarak 
değerlendirilen bu eğitime katılımın 
yoğun olduğu ve katılımcıların 
eğitimi başından sonuna kadar 
ilgi ile takip ettikleri görülmüştür. 
Bu ilgi, kapsamlı eğitim içeriğinin 
yanı sıra ülkemizin aktif deprem 
kuşağında bulunmasıyla ve 
geçmişten günümüze devam 
edegelen yıkıcı depremlerle de 
kuşkusuz bağlantılıdır.

SMGM

Barış ÇOKCAN
Yüksek Mimar

Bir SMGM Eğitimi:
YAPI 
TASARIMINDA 
DEPREM 
FAKTÖRÜ

ler üstlendiğimize ilişkin bilgilerin aktarılmasını 
hedeflemektedir.

Bu eğitim, mimarların yapıları ilk şekillendir-
meye başladığı eskiz çalışmalarından itibaren 
taşıyıcı sistem seçiminin ve taşıyıcı sistem ile 
birlikte tüm yapının deprem yükleri altındaki 
davranışının kurgulanmasında aldığı bu etkin 
rolün aydınlatılmasını öngörmektedir. Ayrıca 
planlamada görev alan tüm proje gruplarının 
koordinasyonundan sorumlu olan mimarın 
mesleği gereği, tasarlamış olduğu yapıda her 
türlü emniyet ve konfor şartlarının sağlanma-
sı şarttır. Özellikle uygun yapılaşmanın ger-
çekleştirilmesinde mimarlara önemli görevler 
düşmektedir. Proje grupları arasındaki koordi-
nasyonun (özellikle mimar-inşaat mühendisi-
jeoloji mühendisi) yürütülmesi ve yapıların 
deprem güvenliğinin sorgulanması için gerekli 
bilgilerin aktarılması bu eğitimin içeriğini oluş-
turmaktadır. Bu coğrafyaya uygun bir yapılaşma 
ve yaşam biçimi geliştirmede bir mimar olarak 
neden aktif bir rol oynamamız gerektiği ve bu 
rolü üstlenebilmek için gerekli olan donanımla-
rın anlatılacağı bu eğitim ile ülkemiz coğrafyası 
için önemli bir doğa olayı olan depremlerin afe-
te dönüşmeden doğa olayı olarak kalmasının 
yolları aranmaktadır. 

Eğitim, “deprem neden ve nasıl oluşur,” “doğada 
yapılaşmadaki etkileri nelerdir,” “deprem yönet-
melikleri ve sınırları,” “yapıların depreme daya-
nıklılık esasları,” “yapım ve kullanım hatalarına 
bağlı olası sonuçlar,” “deprem mimarisi,” “zemin 
yapı ilişkisi ve depremden etkileşim faktörü,” 
“mimari biçimlenme ve taşıyıcı sistem tasa-
rımı” olmak üzere sekiz ana başlık altında kur-
gulanmıştır. Böylelikle eğitim yapı tasarımında 
deprem faktörünü aydınlatmaya yönelik tüm 
konulara değinmekte ve sözü geçen konular 
hakkında genel bilgileri içermektedir. 

Yukarıda sayılan başlıklar altında üç konu eğitim 
içerisinde önemi sebebiyle daha kapsamlı şekil-
de sunulmaktadır. Biz mimarların üzerinde dü-
şünmesi ve kendilerini geliştirmesi gereken ve 
tasarımın ilkeleri arasında yer vermesi gereken 
nokta “deprem mimarisidir.” Deprem mimarisi 
sadece yapının biçimsel tasarımı olarak algılan-
mamalıdır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası 
yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışının etki-
si ile ortaya çıkan hızlı konut üretimi gelenek-

Coğrafyasının ve nüfusunun tamamına yakını 
aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan ülke-
mizde özellikle hızlı ve çarpık kentleşmenin et-
kisiyle yapılarımızın deprem olgusu göz önün-
de bulundurulmadan inşa edilmesi, deprem 
sonrası afeti hazırlayan en önemli faktördür. Bu 
gerçek geçtiğimiz yılın Kasım ayında meydana 
gelen Van depreminde tüm çıplaklığı ile bir kez 
daha gözler önüne serilmiştir. Yüzlerce insanı-
mızın hayatını kaybettiği, binlerce yapının hasar 
gördüğü ve hatta yıkıldığı bu acı olaydan son-
ra sadece sorumlu veya suçluların aranması da 
sorunun temeline inilmesini engellemekte ve 
aynı zamanda yaşanan acıları daha da derinleş-
tirmektedir.

Depremin yol açtığı bu kabul edilemez yıkımlar 
sadece Van’da ortaya çıkmamaktadır. Ülkemizin 
şu anda herhangi bir noktasında olacak şiddetli 
bir deprem aynı yıkıcı sonuçları doğuracaktır. 
Yaklaşık 12 sene önce ülkemizin en gelişmiş 
sayılan ve en yüksek gelirli bölgesinde meyda-
na gelen 1999 Marmara ve Düzce depremleri 
sorunun sadece finans kaynaklı olmadığının en 
açık kanıtıdır.
 
Her büyük deprem sonrası yaşanan bu tür 
toplumsal travmaları bir fırsata çevirerek ge-
leceğimizi daha sağlıklı bir temel üzerine inşa 
etmenin vakti gelmiştir. Charles Darwin’in 1835 
yılında; “İnsanlığın büyük özveri ve yüzyıllar boyu 
ortaya çıkarmış olduğu eser ve yapıtların bir daki-
ka içerisinde yıkılması ve yok olmasını görmek çok 
acı verici ve onur kırıcı” sözlerinde bahsettiği acı 
verici ve onur kırıcı sonuçları engellemek canı-
mızın, ruh sağlımızın, kültürümüzün, kaynakları-
mızın ve daha birçok değerimizin korunmasını 
da sağlayacaktır.

Bu noktada Mimarlara ne gibi görevler düşmek-
tedir? Her ne kadar mimar yapının fikir anası 
olsa da, sağlıklı bir çevrede güvenli yapılarda 
yaşamak sadece Mimarların değil tüm toplum 
kesimlerinin ortak sorumluluğu altındadır. An-
cak toplumun öncüleri arasında yer alan mi-
marların gerek mesleki faaliyet alanları, gerek 
eğitimleri, gerekse dünya görüşleri düşünüldü-
ğünde depreme dayanıklı yapıların üretiminde 
önemli bir rol üstlenmeleri gerektiği görülecek-
tir. “Yapı Tasarımında Deprem Faktörü” eğitimi, 
ilk olarak biz mimarların deprem güvenliğine 
sahip binaların kurgulanmasında ne tür görev-
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kılmış yapının çevresinde dimdik ayakta duran 
bir apartman ve cami göze çarpmaktadır. Şayet 
zemin şartları binaların yıkılmasında tek önemli 
bir faktör olsaydı narin yapılı cami minaresinin 
en önce yıkılması gerekirdi. 

Yapının depreme karşı dayanıklı olabilmesini 
zemin değil, o zeminde bina inşa edilmeden 
önce yapılan çalışmalar ve her şeyden önem-
lisi binanın üzerinde bulunduğu zemine göre 
kurgulanması ile sağlanır. Yapı tasarımının ve 
hatta yapılacak olan yatırımın niteliğinin belir-
lenmesinden bile önce zemin etütleri yapılmalı 
ve bu zemin etütlerine göre tasarım süreci baş-
latılmalıdır. Jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendis-
lerince bu veriler değerlendirilip mimari tasarım 
için gerekli parametreler ortaya çıkarılmalıdır. 
Zemin şartlarının yapı üzerindeki etkileri ince-
lenmeli, zemin iyileştirmesi ve temel türünün 
seçimi önceden belirlenmelidir. Bu takdirde her 
türlü zemin koşullarında sağlıklı yapılaşma sağ-
lanabilir.

Eğitimde ağırlıklı şekilde işlenen üçüncü konu 
ise “mimari biçimlenme” adı altında sunulmakta-
dır. Bir binayı depreme dayanıklı hale getirmek, 
sadece bir statik hesap veya inşaat mühendisi 
görevi değildir. Mimari tasarım kapsamında be-
lirlenen bina şeklinin ve inşaat sırasında kulla-
nılacak malzemelerin, detay üretimlerinin dep-
rem güvenliğini de oldukça etkilediğini burada 
vurgulamak gerekir. Mimari tasarımın deprem 
güvenliğini etkileyen önemli kuralları göz önü-
ne almadığı projelerde, mühendis tarafından 
yapılacak özel tasarım ve hesaplamalara gerek 
duyulacaktır. Bu tedbirler inşa sürecine de özel 
uygulamalar farklı maliyetler olarak yansıyacak-
tır. Bu tarz ekstra tedbirler uygulama sırasında 
da birçok olumsuzluğu doğurmakla kalmayıp 
aynı zamanda sağlıklı yapı üretimini zorlaştıra-
bilmektedir. Sıra dışı böyle bir projede tasarım, 
mimar tarafından yapılmalıdır. Ancak tasarımın 
ve detaylandırma sürecinin her aşamasında in-
şaat mühendisi ile birlikte hareket edilmelidir. 
Tasarımın deprem güvenliğine olan katkıları ve 
olumsuz yanları tekrar gözden geçirilmelidir. 
Tüm proje grupları proje süresine dahil edilme-
si ve taşıyıcı strüktürün tasarlandığı gibi uygula-
nabilir olması inşaat sırasında mecburi yapılan 
revizyonların ve olası güvenlik zayıflığının önü-
ne geçilmesini sağlayacaktır.

Eğitimin bir diğer hedefi depreme dayanık-
lı yapılanma için sadece düzgün forma sahip 
kutular tasarlanması zorunluluğu olmadığını 
anlatmaktır. Değişik geometrilerde oluşan plan 
ve kesitler, binanın deprem dayanıklılığı açısın-
dan sakınca doğurmaz. Ancak burada konunun 
özü, taşıyıcı sistemin ve deprem yüklerinin or-
taya çıktığı andan itibaren binayı ayakta tutan 
taşıyıcı sistem elemanlarının bina şekline ve 
strüktürüne uygun, düzenli şekilde bina içeri-

konutlarda meydana gelmiştir. Halen yapı sto-
kumuzun önemli bölümünü oluşturan bu siste-
min daha derinlikli şekilde analiz edilmesi farklı 
yapı malzemeleri ile farklı yapılar ortaya konma-
sı veya mevcut sistemin güvenli hale getirilmesi 
ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu hedefe ulaşılmasında depreme dayanıklı 
yapılanmanın önem kazanan bir diğer noktası 
geçmişte depremlerden zarar görmeyen klasik 
yapı yöntemlerinin incelenmesi ve günümüze 
uyarlanmasıdır. Geçmişten gelen klasik yapı 
tarzları birçok şiddetli depremde sınanmış, 
olumlu ve olumsuz özellikleri ortaya çıkmıştır. 
Bu binaların deprem performansı yeni üreti-
lecek yapı tekniklerinin geliştirilmesine de ön 
ayak olmaktadır. Günümüzde deprem mimari-
sinin ilk örneklerinden birini Resim 1’de görülen 
San Francisco’daki piramit şeklinde inşa edilmiş 
“Pan America” binası olarak gösterilebiliriz.

Eğitim içerisinde ağırlıklı olarak işlenen konu-
lardan ikincisi zemin-yapı ilişkisi ve depremden 
etkileşim faktörüdür. Özellikle 1999 Marmara 
Depremi sonrası yıkımların sadece ve sadece 
zemin olgusuna bağlanması ve bu konunun 
medyada geniş şekilde tartışılması asılsız ve 
yanlış yargıların gerçekmiş gibi algılanmasına 
ve emlak spekülatörlerinin halkı aldatmasına 
yol açmıştır. Bu olayın üzerinden 12 sene geç-
mesine rağmen günümüzde küçük bir anketin 
yapılması durumunda toplumun geniş kesim-
lerinde içinde yaşadığımız veya çalıştığımız bi-
nanın deprem güvenliğinin yapının tasarım ve 
inşa kalitesinden çok bulunduğu arsa, semt, ilçe 
veya şehre göre ölçüldüğünü saptayabiliriz. 

İstanbul gibi büyük bir metropolde 1999 Mar-
mara Depremi sonrası medyada geniş yer bu-
lan şehrin zemin yapısını gösteren jeoloji ha-
ritalarına göre emlak piyasasının belirlendiği 
görülmüştür. Bu süreçte jeoloji ve jeofizik mü-
hendisleri binaların depreme dayanıklılığı hak-
kında raporlar hazırlamış ve bu raporlar halk ve 
kamuoyu tarafından itibar görmüştür. Halbuki 
zemin dokusunun binanın deprem güvenliği 
açısından belirleyici en önemli faktör olmadığı 
Resim 2’de tüm çıplaklığı ile gözler önüne se-
rilmektedir. Resimde İzmit kentinde birçok yı-

sel olarak kabul görmüş ve yöresel, kültürel ve 
coğrafik ihtiyaçları karşılayan yapı kültürünü 
yok etmekle kalmamış aynı zamanda insanlara 
daha önce denenmemiş ve sürdürülebilirliği 
olmayan bir yapı sistemini de dayatmıştır. Ta-
sarım süreleri kısalmış ve yeni ortaya çıkan yapı 
teknikleri kültürel ve yöresel ihtiyaçlar gözetil-
meden dünyanın her bölgesinde uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu sorun sadece Türkiye’de değil 
tüm dünyada ortaya çıkmaktadır. Özellikle Av-
rupa, Japonya ve Kuzey Amerika ülkeleri bu 
sorunu çözmek için konu üzerinde son 15-20 
senedir yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Dep-
rem kuşağında bulunmayan ülkelerde bu yapı 
sisteminin sıkıntıları ekolojik ve sürdürülebilirlik 
gerekçeleri ortaya konularak sorgulanmakta ve 
de süregelen kısır döngüye alternatifler üretil-
meye çalışılmaktadır.

Bu sistemlerin başında ülkemizde apartman 
kültürü olarak adlandıracağımız bir yapılaşma 
türü gelmektedir. Çok katlı betonarme taşıyı-
cı strüktürden oluşan bu sistemlerin olumsuz 
etkileri 1999 depremine kadar algılanmamış 
veya görmezden gelinmiştir. Bu olumsuzlukla-
rın algılanamama sebeplerinin en başında bu 
tarihe kadar yıkıcı depremlerin özellikle büyük 
kentlerimizde yaşanmaması gelmektedir. 1999 
depremine kadar ülkemizdeki konut üretimin-
de neredeyse tek sistem olarak kullanılan çok 
katlı betonarme çerçeve strüktürler deneyim 
eksikliğinden ve deprem davranışı açısından 
doğru kurgulanamamıştır. Uygulama sırasında 
yapılan hatalar da bu sürece dahil olunca her 
yaşanan şiddetli depremde vahim sonuçlar or-
taya çıkmaktadır. Hepimizin bildiği üzere 1999 
depremlerinde yaşanan ölümlerin tamamına 
yakını taşıyıcı sistemi betonarme olan çok katlı 

Resim 1.

Resim 2.
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öngörülen yaşam sürecini tamamlamasını he-
deflemelidir. Her ne kadar ekolojik malzemeler 
ile üretilmiş veya enerji tüketimi minimuma in-
dirilmiş de olsa bir yapının ilk depremde hasar 
görmesi veya kullanılamaz hale gelmesi sürdü-
rülebilirlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Eğitim kapsamında paylaşılan teorik bilgiler, 
mevzuat bilgilendirmeleri ve deprem kaynaklı 
yapı hasarı örneklemeleri ışığında katılımcıların 
konuya ilişkin bilgilerinin tazelendiğini, farkın-
dalıklarının artırılabildiğini ve depreme daya-
nıklı yapı üretimine daha fazla katkıda buluna-
bileceklerini umuyoruz. <

olduğu gibi binaların olabildiğince masif ve ke-
sitlerin büyük olması artık tercih edilmemektedir. 
Ayrıca sismik yalıtım ve farklı enerji sönümleyi-
ciler gibi farklı teknolojiler az da olsa güncel ya-
pılarda kullanılmaktadır. Bu sistemler için özgün 
detay çözümleri de gerektirmek ve bu gereklilik 
biz mimarlar tarafından karşılanmalıdır.

Depreme dayanıklı yapı üretiminin sürdürü-
lebilirlik ilkesi açısından da bir zorunluluktur. 
Son yıllarda küresel ısınma, tükenen kaynak-
lar ve enerji darboğazının etkisiyle bilinçlenen 
toplumlar, inşa edilen bir yapının depremden 
olabildiğince az hasarlı şekilde kurtulmasını ve 

sine yerleştirilmesinde saklıdır. Mimari simetri 
ve binanın mimari şekli bu noktada önemli bir 
rol oynamaz. Resim 3’te Japonya’nın başkenti 
Tokyo’da ters piramit şeklinde inşa edilen bir 
polis istasyonunu görmekteyiz. Bu örnekle bir 
yapının depreme dayanıklı hale sıra dışı ve özel 
bir taşıyıcı sistem tasarımı ile getirilebileceği gö-
rülmektedir.

Önemli olan bir diğer husus da şudur: Her ne 
kadar mimar deprem güvenliği olan yapıla-
rın oluşmasında etkin bir rol üstleniyorsa da 
mimari tasarım tek başına yapının depremde 
hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Bina 
formu ne olursa olsun binayı ayakta tutacak ta-
şıyıcı sistemin tasarımı ve yapıya uygun şekilde 
adaptasyonu önem arz eder, bu da yukarıda 
belirttiğimiz gibi mimar ve mühendisin uygun 
ortak çalışması ile sağlanabilir ve bu konudaki 
sorumluluk inşaat mühendislerine aittir. 

Ülkemizde, düzensiz taşıyıcı sistem kurgusuna 
bağlı olarak meydana gelen hasar şekillerinin 
başında “yumuşak kat olgusu” gelmektedir. 
Yumuşak katın oluşması hem mimari çözüm 
arayışı hem de kullanım amaçlarının bina şek-
line yansımasından kaynaklanabilir. Özellikle 
yerleşim birimlerinin (apartman ve konut) giriş 
katları yer kazanmak veya saydamlığı artırmak 
için rijitliği sağlayan perde duvarlardan yok-
sun bir şekilde yapılandırılmaktadır. Resim 4’te 
İstanbul’daki bir apartman örneğinde alt katla-
rının otopark olarak kullanılarak nasıl yumuşak 
kat oluşturulduğu görülmektedir. Bu tür binalar 
sadece yer kazanmak ve mağazalara mekân ya-
ratmak için değil aynı zamanda farklı bir mimari 
üslubu yansıtmak amacıyla da tasarlanmaktadır.

Eğitim, tüm bu bilgilerin verilmesinin yanı sıra 
katılımcıyı düşünme ve araştırmaya da yönlen-
dirmektedir. Elbette bu kapsamda bir konunun 
tamamının tüm detaylarıyla paylaşılabilmesi 6 
saatlik bir eğitimden beklenemez. Özellikle hız-
la gelişen inşaat teknolojileri her alanda olduğu 
gibi farklı branşların da oluşmasını beraberinde 
getirmekte ve ihtisas alanları her geçen gün 
çoğalmaktadır. Bu durum yeni bilgilerin ortaya 
çıkması anlamı taşır. Sektör içersinde görev alan 
birçok farklı tasarımcı ve uygulayıcı grupların 
birbiriyle olan koordinasyonu giderek daha da 
önem kazanmaktadır.

Günümüz tasarımlarının bazılarının deprem 
güvenliği açısından çözümü mevcut yönetme-
liklerde yetersiz kalabilir. Yapının taşıyıcı eleman-
larında genellikle kullanılan beton, çelik, tuğla 
veya ahşabın yanı sıra kauçuk, kurşun, bakır, 
alüminyum, paslanmaz çelik ve fiberglas gibi 
malzemeler de yapılarda kullanılmaktadırlar. Bu 
malzemeler binaların deprem sırasında ön pla-
na çıkan esnek davranışlarını daha da artırmak 
ve düktil yapılarını kuvvetlendirmektir. Eskiden 

Resim 3.

Resim 4.
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Erdem Ergin, 1978’de İstanbul’da 
doğmuştur. ODTÜ’de Kimya 
Mühendisliği okurken 
cankurtaranlık ve ilk yardım 
eğitimi almış,1999 depreminden 
sonra arama kurtarma ekiplerinde 
gönüllü olarak görev almıştır. 
Türkiye’de afetlerle ilgili çeşitli 
bilinçlendirme, eğitim ve tatbikat 
projelerinde eğitmenlik yapmıştır. 
Daha sonra ABD’de George 
Washington Üniversitesi’nde afet 
ve risk yönetimi konusunda yüksek 
lisans yaparak Amerika, Karayipler 
ve Batı Afrika’da bu konuda 
çalışmıştır. 2004-2010 yılları 
arasında ise Birleşmiş Milletler ve 
Dünya Bankası için Haiti’de görev 
yapmıştır.

zene sokmak, toplumun sosyo-ekonomik dina-
miklerini tekrar inşa etmektir. Devlet desteğiyle 
çocukların okula gitmelerini sağlamak, kısa va-
dede gelir sağlayacak para karşılığı işler, afetten 
etkilenen çiftçilere tohum veya inek/keçi dağı-
tımı bu süreçteki adımlara örnek olabilir. Son 
aşama, yeniden yapılanmadır (reconstruction). 
Bu süreç en uzun süreçtir ve afetin etkilerine 
göre 5-20 yıla uzanabilir. Burada amaç endüstri-
yel üretimin ve kalkınma sürecinin devamı için 
gerekli altyapının ve yerleşimde yıkılan konutla-
rın tekrar inşa edilmesidir. Bu üç evre farklı uz-
manlıklar ve farklı faaliyetleri gerektiren değişik 
dinamiklerin harekete geçirilmesini öngörür. 
Başarılı bir afet yönetimi, bu üç değişik dinamik 
için en uygun aktörleri bir araya getirir, vaktin-
de devreye sokar ve adeta bir bayrak yarışı gibi 
biri bitmeden ötekine sorunsuz geçişi koordine 
eder. (Bkz. Şekil 1) Bu çerçeveyle baktığımızda, 
Katrina’dan (2005) etkilenen New Orleans’ın ve 
Asya Tsunamisi’nden (2004) etkilenen ülkelerin 
hâlâ yeniden yapılanma sürecinde olduğunu 
gözlemleyebiliriz. Japonya’da, Haiti’de veya 
Şili’de iyileşme süreci ve yeniden yapılanma ka-
rışımı faaliyetler bulmayı bekleyebilirsiniz. Her 
durumun, afetin olduğu ülke, coğrafya, iklim, 
sosyo-ekonomik yapı, afetin şiddeti gibi para-
metreler doğrultusunda değişiklik göstermesini 
beklemeliyiz.

Afet yönetimin dinamikleri hakkında bu bilgile-
ri ele alıp da Haiti’ye dönersek... 2008’de ülkeyi 
vuran bahsettiğiniz kasırgalar büyük hasarlara 
yol açtı. Başkente ulaşım, şehri ülkeye bağlayan 
dört anayol üzerindeki köprülerin yıkılması so-
nucu kesildi. Bu, ülke çapında etkilenen 865.000 
kişiye yardım ulaşmasını zorlaştırdı. Aynı za-
manda tarımsal ürünlerin başkent pazarlarına 
erişimi engellenmiş oldu. Yani başkent ulaşım 

Naz Beykan: Öncelikle, biraz 12 Ocak 2010 ön-
cesindeki Haiti’den bahseder misiniz? 2008’de 
adanın üzerinden üst üste dört fırtına geçmişti. 
2 yıl sonra Richter ölçeğine göre 7.0 büyüklü-
ğündeki deprem sosyo-ekonomik olarak ülke 
için ne demek?

Erdem Ergin: Afetten etkilenen bir ülke veya 
şehri anlamak ilk bakışta karışık gelse de, bazı 
temel dinamikler hemen gözümüze çarpar, on-
larla söze başlayalım. Bunlar, Haiti depreminden 
Van depremine veya herhangi bir şehir yangı-
nına kadar her türlü afeti değerlendirmemiz 
ve ortak bir dil kullanmamız için bize yardımcı 
olabilir. 

Afet sonrasını anlamamızı kolaylaştıran ve afet 
yönetiminin uzantısı haline gelen 3 değişik evre 
var. Bunları İngilizce literatürde kısaca “3 R” (reli-
ef, recovery, reconstruction) diye tanımıyoruz. İlki 
insani yardım (relief ). Genelde 3-6 ay sürelidir. 
Bu ilk evre ne kadar hızlı başlarsa o kadar iyidir, 
çünkü kayıpları azaltmaya ve asgari yaşam ko-
şullarını temin etmeye odaklanır. Hızla başlayan 
bu evre kısa sürmelidir. Aksi halde, süreç uzarsa, 
insani yardım sırasında bedava temin edilen 
birçok ürün ve hizmet bölgenin ekonomisini 
olumsuz etkileyebilir. Gıda bedava dağıtıldığı 
sürece o bölgenin satıcılarına talep azalır. Sağ-
lık hizmetleri bedava olarak sunulduğu sürece 
hastaneler ve sağlık sektörü işleyemez. Bu ne-
denle, afetten dolayı ortaya çıkan ihtiyaçları 
belirlemek ve bunları ölçülü bir şekilde karşıla-
mak büyük önem taşır. İkinci evre olan iyileşme 
süreci (recovery), 1-2 yıl arası sürebilir. Burada 
amaç afetzedeleri mağdur ve muhtaç durum-
dan çıkarıp onları ekonomik bağımsızlıklarını 
tekrar kavuşturmaktır. Yani eğitimin, tarımsal 
üretimin, sosyal hizmetlerin devamlılığının dü-

Şekil 1. Afet sonrası evrelerin zamana bağlı faaliyet hacimleri.
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çalışmalarına ortak bir perspektiften yaklaşmak 
zor. Ancak, bu planların bu kadar hızlı şekilde 
hazırlanabilmiş olması, geçmiş afetlerde görü-
lenlere göre çok büyük ilerlemeye işaret ediyor. 
2004’te Haiti’ye ilk geldiğimde ülkenin üçüncü 
önemli şehri sel altında kalmış, yeniden yapı-
lanma planı 18 ayda hazırlanmıştı. 2008’teki 
kasırgalardan 6-9 ay sonra yeniden yapılanma 
planları şekil aldı. Depremdeyse bu süre daha 
da kısaldı. 

Enkaz konusuna gelince, burada verilen bil-
gileri iyi değerlendirmek gerek. Ortaya çıkan 
10 milyon metreküplük enkazın yarısı geçen 
2 yılda temizlenmiş durumda. Bunu 2004 Hint 
Okyanusu depremi sonrasında Endonezya’nın 
Aceh bölgesindeki 1,3 milyon metreküp en-
kazın 5,5 yılda, İkiz Kulelerin 1,2 milyon met-
reküplük enkazınınsa 2 yılda ancak kaldırıldığı 
hesaba katılırsa, aslında çalışmaların hızlı oldu-
ğu görülecektir. Bunu hızlandıran etkenlerden 
biri enkaz kaldırma çalışmalarının kamu hizmeti 
çerçevesinde kısa dönemli, ücretli iş imkânına 
dönüştürülmesi ve diğeriyse ilginç bir uygula-
ma olan yapı malzemesi borsasının kurulması 
oldu. Belirlenen merkezlere insanlar belirlenen 
ebatlar ve özelliklerde enkazlardan ayıklanmış 
yapı malzemeleri getiriyordu ve bunlar çeşitli 
amaçlar için onlara gerek duyan başka insan-
lara satılıyordu. Temizlenen enkazın yüzde 20’si 
böylece geri dönüştürülmüş oldu. 

NB: Az önce bahsettiğiniz yeniden yapılanma 
planlarının uygulanmasında politik nedenler 
dışında ne tür engeller var?

EE: Afetlerden sıkça etkilenen bir ülke olması 
Haiti’de insani yardım ve iyileşme evrelerinin 
çok iyi biliniyor, ama yeniden yapılanma konu-

Bu sebeple enerji altyapı tamirine öncelik veril-
di ve bankaların en kısa sürede tekrar açılmaları 
sağlandı; çünkü üreten veya birikimlerine erişe-
bilen insanlar kendi başlarının çaresine iyi-kötü 
bakabiliyordu. 

NB: Peki ya deprem sonrasında altyapılar ne 
durumdaydı, hasarlar insani yardımı engelledi 
mi?

EE: Kritik altyapılara bakılırsa: enerji şebekesi yı-
kılmıştı, liman işlevsiz hale gelmişti ve anayollar 
tıkanmıştı. Dolayısıyla, havalimanı yardımların 
ulaşabildiği esas lojistik merkez haline geldi. 
Altyapıyla bağlantılı başka bir sorunsa kamp 
alanlarındaki geçici altyapıların yetersizliğinin 
doğurduğu uygunsuz sağlık koşullarıydı. Bu 
durum, bu alanlarda hâlâ devam etmekte olan 
kolera salgınının yayılmasına neden oldu. 

NB: Depremin iki yıl sonrasında, yeniden yapı-
lanmanın kayda değer bir şekilde ilerlemedi-
ğini öne süren yazılar yayınlandı. Örneğin, bu 
gözlemciler daha kaldırılacak çok miktarda 
enkaz olduğundan yakınıyor. Ancak Birleşmiş 
Milletler’in son raporunda verilen değerlere 
göre enkazın yarısı, ki bu 5 milyon metreküp 
ediyor, kalkmış durumda. Aslında bu sürecin 
oldukça hızlı olduğu söylenebilir herhalde? Si-
zin yeniden yapılanma hakkındaki görüşünüz 
nedir?

EE: Depremden hemen sonra hem hükümet 
hem de uluslararası kuruluşlar çok hızlı bir şe-
kilde harekete geçtiler. İlk altı ayda, dört ayrı 
yeniden yapılanma planı ortaya kondu. Ancak 
hükümet değişikliği ve çıkar çatışmalarından 
dolayı hiçbiri resmî olarak onaylanmadı. Bu ne-
denle, bugün gördüğümüz değişik yapılanma 

zorluğu ve tarım bölgelerinde yaşanan hasar-
dan dolayı etkilendi. Dar gelirli kesimin çoğun-
luğu oluşturduğu ülkede temel gıda fiyatları 
arttı. Bu da kasırgalardan dolaylı olarak etkile-
nen insan sayısının yaklaşık 2 milyonu bulma-
sına neden oldu. İnsani yardımın ulaşamadığı 
yerlerde insanlar şehirlere göç etmeye başladı-
lar veya bulundukları yerde kısa vadeli faaliyet-
lere yöneldiler. Ticari odunkömürü üretimi için 
ağaç kesimi hızlandı, balık tutma ve avlama ba-
lıkların üreme dönemlerine uzandı, vb. 2010’da 
deprem vurduğunda, ülke bu önceki afetlerin 
insani yardım evresinden çıkmış, iyileşme dö-
nemindeydi. Ama genel anlamda birçok bölge 
henüz yaralarını sarmamıştı. Etkilenen insanla-
rın çoğu tam olarak ekonomik bağımsızlıklarına 
dönememişlerdi, etkilenen altyapı tamiri baş-
langıç safhasındaydı ve birçok insan depremin 
vurduğu başkent Port-au-Prince’e göç etmişti. 

NB: Bu açıdan yaklaşıldığında, depreme halkın 
reaksiyonu ne oldu?

EE: Haiti depremini tanımlayan iki özellik var: 
ilki, son iki yüzyıldır ülkede meydana gelen en 
önemli deprem olması; ikincisiyse başkent (ve 
en büyük kenti) vurması. Ülkede uzun süredir 
deprem olmaması, toplumda birçok insanı ha-
zırlıksız yakaladı. Ne de olsa Haiti’de bundan 
önceki en büyük deprem 1842’de yaşanmış, 
her yıl meydana gelen şiddetli yağmur, kasır-
ga ve sellerle kıyaslandığında toplum ve yetkili 
kurumlar başa çıkmaya alıştıklarından farklı bir 
durumla karşı karşıya kalmışlardı. Belki de en 
önemli ayrıntılardan biri de ekonomik hasarla-
rın kayıtlarının düzenli tutulduğu son 35 yılda 
ilk defa bir afet etkilediği ülkenin gayrisafi yurti-
çi hasılasının üstünde (% 120 GSYH) bir hasara 
yol açmıştı.

NB: Depreme tanık oldunuz; biraz ilk yaşanan-
ları, insani yardım sürecini aktarabilir misiniz?

EE: Deprem başkenti vurduğundan tahmin 
edeceğiniz gibi devletin kendisi de enkaz altın-
da kaldı. Bu afet müdahale kapasitesini ciddi şe-
kilde zayıflattı. Buna rağmen, hükümetin ilk mü-
dahale stratejisi takdire değerdi. İlk saatlerden 
itibaren üç aşamalı bir plan ortaya çıktı. Önce, 
kullanılabilir durumdaki tüm toplu taşıma araç-
ları kiralandı ve kent dışında tanıdıkları olanlar 
afet bölgesini tahliye etmeye teşvik edildi. Bu, 3 
milyonluk kent nüfusunun yüzde 20’sini şehir-
den uzaklaştırarak afet bölgesinin bir anda bo-
şalmasını sağladı. (Bkz. Şekil 2) Bu sırada, gidecek 
yeri olmayanlar veya gidemeyecek durumda 
olanlar (300.000 yaralı söz konusu) kent içindeki 
kamu alanlarını doğal toplanma noktaları olarak 
kullandı. Böylece planın ikinci hedefi olan hızlı 
insani yardım dağıtımı kolaylaşmış oldu. Planın 
üçüncü hedefi ise bir an önce ekonomik ve ti-
cari faaliyetlerin başlamasını kolaylaştırmaktı. 

Şekil 2. Deprem sonrası teşvik edilen ters göçün ülke coğrafyasında dağılımı. (kaynak görselin üzerinde)



GÜNEYMİMARLIK | MART2012 | SAYI 7 | 47

şıya bırakıyor, bu sorunların nasıl giderileceği 
konusunda bir takım bilinmezler yaratıyor. Mer-
kezi planlamasız yapılan altyapı yatırımlarıysa, 
konut projelerinin kalitelerine etkileri yanı sıra, 
uzun vadede işleyişi pratik ve verimli olmayan 
bir şehrin ortaya çıkmasına neden oluyor.

NB: Bu noktada politik irade devreye giriyor. 
Politik olarak sürekli çalkantıda bir ülke olmuş, 
Haiti. 2011 seçimleri bahsettiğiniz afet planlama 
ve yönetimine dair tabloyu nasıl değiştirdi ya da 
değiştirmesi bekleniyor? Deprem sonrası sosyo-
ekonomik dinamiklerden bahseder misiniz?

EE: Yeni seçime bakarsak, Haiti’de güç denge-
lerinin değiştiğini görebiliriz. Haiti, 1804’te kanlı 
bir isyanla Fransa’dan bağımsızlığını almış. Böy-
lece dünyada siyahların yönettiği ilk cumhuriyet 
kurulmuş. Haiti, ABD’den sonra Amerika kıtasın-
da kurulan ikinci bağımsız ülkedir. Bağımsızlık 
sonrası uzun dönem diktatörlerle yönetilen 
ülkede ilk demokratik seçimler 1990’da olmuş-
tur. Bu dönemin ardından gelen 20 yıla Aristide 
ve Preval ikilisinin damga vurduğunu görüyo-
ruz. Biri cumhurbaşkanıyken diğeri başbakan 
koltuğuna oturmuş ve üst üste dört seçim bu 
denge böyle devam etmiştir. (2004-2006 arası 
Aristid’in ülkeden kaçması sonucunda geçici bir 
hükümet oluşmuş, ancak 2006 seçimlerini yine 
Preval kazanmıştır). Dolayısıyla, 2010 seçimleri 
ilk defa bu iki ismin de aday olmadığı, sadece 
liderlik değil, ülke çapında bir oyuncu değişik-
liğine işaret etmekte. Depremle zayıflayan dev-
let, değişen hükümet, bozulan yıkılan endüstri-
lerin monopolleri ve yeni bir elit sınıf oluşması, 
yabancı kurumların varlığı ve maddi imkânların 
artışına bağlı olarak yeni bir güç dengesi halen 
oluşma sürecinde. Bu nedenle son seçim, dep-
rem sonrasına denk gelmesi nedeniyle oldukça 
önemli bir liderlik testini beraberinde getiriyor. 
Bu süreç ülkenin ortak çıkarı yönünde gelişir ve 
yönetilirse ülke hızlı bir şekilde toparlanabilir; 
çünkü halihazırda önemli miktarda yeni kaynak 
ve imkân var. Çok parçalı bir sistem düşünürsek, 
bu parçaların birkaçı veya hepsi değişirse, yeni 
işleyiş dinamikleri oluşmalı ve bunun için de 
bilinçli bir çaba harcamak lazım. Ancak bu güç 
dengesi grupların veya şahısların çıkar çatışma-
sına dönüşürse ülke bir duraklamaya girebilir ve 
bu durum krizlerin peş peşe oluştuğu bir girda-
ba dönüşebilir.

NB: Depremden beri Başkanlık Sarayı yıkık du-
rumda olmasının sosyo-psikolojik etkisi nedir?

EE: Şu an tüm resmî hizmetler geçici yapılarda 
sürdürülüyor; çünkü sadece başkanlık sarayı 
değil 15 bakanlık binasının 13’ü de depremde 
yerle bir oldu. Bu da devleti bir anlamda “evsiz” 
bıraktı, şahıs ve kurum sınırlarını belirsizleştirdi 
denebilir. Binalardan öte, kamu çalışanlarının 
yüzde 33’ünün ya enkaz altında kalmış ya da 

yıllık milli bütçesi 8,6 milyar dolardır ve ilk iki yılda 
toplam 4,8 milyar dolar yeniden yapılanma için 
ayrılmış ve harcanmıştır. Bu yıllık milli bütçenin 
yüzde 20’sine denk gelen ek kaynak demek-
tir. Uzun vadeli planlamanın hesaba alınmasını 
gerektirir. Bir an önce yeniden yapılanma isteği, 
politikanın ve dış kurumların baskısı yeniden 
yapılanmayı bir süreç değil birçok ufak projenin 
toplamı haline getirdi.

NB: Yeniden yapılanmanın süreç değil de proje 
olarak görülmesi ne demek? Bunun olumsuz 
yönü nedir?

EE: Örneğin, Haiti’de devlet, fark gözetmeksizin 
her evin birim maliyet fiyatını 3.500 dolar üzerin-
den hesapladı. Mahallelerdeki altyapı ihtiyaçları 
ve yapım masrafları arasındaki farklar göze alın-
dığında uygulanması zor bir karar haline geldi. 
Bir başka önemli sorun yeniden yapılanmanın 
yerel inşaat kapasitesine az yer vermesi, bu da 
birçok yabancı STK’nın uzmanlık alanlarından 
çıkarak bu işe kendi başına girişmesine yol açtı. 
Bu, yerel ekonomide yapay bir enflasyon yarat-
malarına neden oldu. Yapı malzeme ve işçilik 
fiyatları arttı. Yerel pazarın dinamiği bozuldu. Bu 
uygulama, kısa vadede daha hızlı sonuç verse 
de kaynaklar tükenip yabancı kurumlar çekildi-
ğinde geride zayıf bir sektör bırakıyor. Düzensiz 
ve bağımsız yürütülen projeler nedeniyle de 
geride müdahale edilmesi ve düzeltilmesi zor 
bir kent kalıyor. Üstelik bir de az önce bahset-
tiğimiz gibi kabul edilmiş bir “master plan”ın ol-
maması, daha doğrusu ortada birden fazla plan 
olması, kentin dinamikleri hakkında birçok soru 
sorduruyor. Özellikle de uzmanlık alanım olan 
afet risk yönetim konusuna bakınca, birbirinden 
bağımsız olarak planlanan ve değişik kurumlar 
tarafından müdahale edilen mahalleler arasın-
da ne gibi bir etkileşim olacağı bilinmez bir hal 
alıyor. STK’lar konutlar inşa ederken altyapı için 
devlete dönüyorlar ve karşılarında çoğu zaman 
kapasitesi aşılmış altyapı talebine yetişemeyen 
kurumlar buluyorlar. Bu da oldukça engebeli bir 
arazide bulunan ve altyapısı yetersiz olan kenti 
yağmur yağdığında, düşük irtifalı semtlerdeki 
suların tahliyesi sorunu gibi bir riskle karşı kar-

sunda önemli derecede kurumsal tecrübe ve 
bilgi eksikliği söz konusu. Bunun başlıca nedeni 
olarak ülkede bulunan sivil toplum kuruluşları-
nın (STK) ve finansal kaynak temin eden ulusla-
rarası kurumların çoğunun geçmiş krizlere ye-
niden yapılanma konusunda az yatırım yapmış 
olmaları gösterilebilir. Çünkü bu evre daha az 
medya dikkati çekiyor ve kısa vadeli politik gün-
demin ağır bastığı ülkede öncelik teşkil etme-
si oldukça zor. Bu açıdan yaklaşıldığında 2010 
depremi sonrası yeniden yapılanmanın, hem 
Haiti’de yaşanan diğer afetlerle hem başka ge-
lişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında, çok hızlı 
ilerlediği gözlemlenebilir. Plan olmadan gerekli 
parayı mobilize etmek zor ve araya zaman gir-
diğinde yukarıda sayılan nedenlerden dolayı 
veya dünyada başka bir afet olursa, gözler ora-
ya dönüyor. Haiti’de hızlı bir şekilde ilerlendi ve 
iyi ki öyle yapıldı, çünkü 2 ay sonra, mart ayın-
da Şili’de şiddetli bir deprem oldu. Neyse ki Şili 
hükümetinin çok daha az yardım talep etmesi 
dikkatin Haiti’de kalmasına yardımcı oldu. 

Yaşanan başka bir sorun da mülkiyet hakların-
dan kaynaklanıyor. Haiti’de Fransız sömürgesi 
olduğu dönemden kalma işlevsiz bir kadastro 
sistemi yürürlükte. Ülke tarihindeki bazı dik-
tatörler yandaşlarına arazi dağıtmak amacıyla 
kadastro arşivlerini yakmayı göze almış olduk-
larından, ortaya Arap saçına dönmüş bir mül-
kiyet hakkı tablosu çıkıyor. Bu karışıklık yeniden 
yapılanmayı zorlaştırıyor ve üzerine çalışılsa da 
henüz somut bir çözüm bulunmuş değil.

Ayrıca, geniş çaplı afetlerde önemli paralar ve ka-
rarlar söz konusu olduğundan kaynak dağıtımı ve 
yönetimi konusunda görülen bazı klasik sorunlar 
var. Bunlar Haiti’nin afet sonrasında da görüldü: 
politik çıkarlar, kaynak yönetimi için oluşturulan 
geçici kurumlar, kullanım verimliliği vb. Yeniden 
yapılanma, bir proje veya program gibi değil, 
bir süreç (process) olarak yönetilmelidir. Temin 
edilen maddi kaynaklar sadece afet öncesindeki 
duruma dönmek için değil, aynı zamanda ileriye 
dönük yatırım amaçlı değerlendirilmeli ve ülke 
(veya bölge) için kalkınma planlarıyla ilişkilendi-
rilmelidir. Sayılarla konuşmak gerekirse, Haiti’nin 

Şekil 3. Uygulamalarını sıkça gördüğümüzün aksine, afet sonrası evrelere odaklanmaktansa, afet öncesi evrelerle sonrasındaki evrelerin 
arasında bir denge sağlanmalıdır. (Kaynak: Dünya Bankası, 2012)



48 | GÜNEYMİMARLIK | MART2012 | SAYI 7

DOSYA

tarafından maalesef öncelik olarak tanımlanma-
dı ve çalışmalar kasırga ve sele odaklandı. Bu 
yüzden fayların özeliklerini inceleme, geniş çaplı 
bilinçlendirme, bina kodlarının düzenlemesi gibi 
çalışmaların başlaması aksadı. Deprem sonrasın-
daysa bunların sadece etkilenen bölgede değil, 
tüm ülkede başlatıldığını görüyoruz. Etkin faylar 
üzerinde çalışmalar arttı, fayların geçtiği tüm 
kentlerde yapısal çalışmalar başlatıldı. Yeni yapı-
lar yeni bina kodlarıyla yapılıyor, inşaat ustaları ve 
işçileri yeni yapı tekniklerini öğreniyor. Bir dep-
rem ülkesinden geldiğim için 2004’te bu tür ça-
lışmaları başlatamamaktan üzüntü duymuştum. 
Bugünse bu çalışmaların tam hız ilerlemesini çok 
faydalı buluyorum. Halen proje bazında gidip 
geldiğim Haiti’ye, en son Ocak ayı sonunda gitti-
ğimde yeni bir kentin doğumuna tanık olduğum 
hissine kapıldım. Elbette bu sorunsuz bir süreç 
değil. Ancak arabada giderken etrafıma bakıp, 
kaldırılan onca enkazı, yeniden işe koyulan onca 
insanı ve sohbetlerdeki olumlu enerjiyi görmek 
bana şunu düşündürdü: belki de küllerinden 
doğmak buna benzer bir şey ve belki de bir ül-
kenin daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya 
başlaması böyle bir şey. <

Bu sayfadaki fotoğraflar Birleşmiş Milletlerin 2011 yılında yayımldığı 
Haiti raporundan alınmıştır.

önemli olan ileri atılan adımları büyütüp geriye 
atılan adımları küçültmeye çalışmak. Yani afet 
öncesi önlem ve hazırlık evrelerine ağırlığı kay-
dırmak. (Bkz. Şekil 3)

NB: Port-au-Prince, başkent olarak genelde 
uluslararası ilginin odak noktası. Peki, deprem-
den etkilenen diğer şehirler ve kırsal bölgeler ne 
durumda?

EE: Depremden önce Port-au-Prince ülke nüfu-
sunun yüzde 39’unu ve gayrisafi milli hasılanın 
yüzde 66’sına sahipti. Bu tek noktaya yoğunlaşma 
ülke kaynaklarının dengeli kullanılmasına ve üre-
tim potansiyelinin değerlendirilmesine önemli 
engel teşkil ediyordu. Depremle başlayan ters göç 
ve ardından bazı ikincil şehirlere yapılan yatırım-
ların artması daha dengeli bir tablonun ortaya 
çıkmasına katkıda bulundu. Şu an ülkenin kuze-
yindeki üçüncü büyük şehirde yeni bir sanayi site-
si kurulmakta, komşu ülke Dominik Cumhuriyeti 
ile yeni bir turizm ve ticaret koridoru kurulmakta. 
Ülkenin orta kesiminde ise 4-5 kenti birbirine bağ-
layacak bir ulaşım ağı öngörülmekte. Bir duyusu 
sakatlanan insanın diğer duyularını güçlendirmesi 
gibi, ülkede yatırımlar değişik seçeneklerin değer-
lendirip ikincil kentlerin tercih edilmesine neden 
oluyor. Bu da ülkenin kalkınması açısından olduk-
ça olumlu bir tablo ortaya koymakta.

NB: Şu anda ülke olası depremlere nasıl hazır-
lanmakta?

EE: 2004’te yeni atandığımda Birleşmiş Milletler’le 
kapsamlı bir risk analizi yapmıştık ve değişik se-
naryolar üretmiştik. Deprem senaryosu birlikte 
çalıştığımız bakanlıklar ve uluslararası kurumlar 

ülkeyi terk etmiş olması devletin hizmet kapa-
sitesini çok sınırladı ve halen sınırlamaya devam 
etmekte.

NB: Konuştuklarımız afet sonrasına dair bir ba-
kış açısı kazandırarak, basında okuduklarımızı 
daha iyi değerlendirmemizi açısından faydalı 
oldu. Sizce bu deprem, Haiti’nin kalkınmasını 
uzun vadede nasıl etkileyecek? 

EE: Afet ve krizler genel anlamda katalizör 
görevi görürler. Etkilenen bölge büyümekte 
ise afetlerden daha güçlü çıkar ve ivmesi ar-
tar (Hindistan, Çin örnekleri gibi), eğer bölge 
sosyo-ekonomik olarak küçülmekteydiyse afet 
sonrası daha da küçülür. (New Orleans’ın kasır-
ga sonrası daha küçük bir şehir haline gelmesi 
buna örnek teşkil edebilir.) Haiti deprem öncesi 
güçlü bir ivme yakalamıştı, ekonomi yıllık yüzde 
5 oranında büyüyordu. Bununla birlikte birçok 
önemli gelişme oluyordu. Güvenlik durumu 
düzelmiş, yol ve enerji alt yapılarında yatırımlar 
olmuş ve yabancı sermaye dönmeye başlamış-
tı. Bu gelişmelerin çoğu Aristid’in gidişinden 
sonra, 6 yıl gibi çok kısa bir sürede olmuştu. 

Burada ortaya çıkan tablo ile Haiti’nin muazzam 
bir kriz atlatma deneyimine sahip olduğunu 
görüyoruz, bu iyi bir şey. Üstelik bugün ülkenin 
elinde olan kaynaklar tarihte görülenin çok üs-
tünde. Yani fırsatlar iyi değerlendirilirse, önemli 
değişimlere gitme yönünde. Deprem sonrası 
Haiti’ye bakıldığında karamsarlığa kapılmaktan-
sa Haiti’nin krizlerle başa çıkmaktaki olağanüstü 
kapasitesine güvenmeli ve bunun için geçmi-
şin deneyiminden yola çıkarak hareket etmeli. 
Ülke dinamiği iki adım ileri bir adım geri atıyor, 
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<

“Bu çalışmanın içeriğini, Adana’da, 
1950-60 döneminde konut 
üretiminin halen bireysel çabalarla 
sağlandığı bir süreçte ortaya 
çıkan ve çalışma kapsamında aile 
apartmanı olarak tanımlanmış 
olan küçük ölçekli apartman yapısı 
uygulamaları oluşturmaktadır. 
Müstakil konuttan ortak 
mülkiyetli apartman yapılarına 
geçişte bir ara nokta olarak 
değerlendirebileceğimiz bu 
yapılar kentin konut tipolojisini 
zenginleştiren örnekler olarak 
karşımıza çıkmaktadır.” 

Onur ERMAN 
Mimar
Yrd. Doç. Dr.
Çukurova Üniversitesi, 
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Figen KARAMAN
Mimar
Yrd. Doç. Dr.
Yeditepe Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

AİLE 
APARTMANLARI:

1950-60’LARDA 
ADANA 
ÖRNEKLEMELERİ

Genelde modern yaşam kültürüne dahil olma 
isteğinin yarattığı talep sonucunda ortaya çıkan 
bu konutların tasarımları dönemin mimari eği-
limlerini yansıtmaktadır. Katı bir modernizmin 
benimsendiği bu yapıların mekân kurgusunda 
sofaya açılan odaların yerini holler ve koridorlar-
la ayrıştırılmış olan yaşama ve yatma mekânları 
almıştır. Bu süreçte bina yapım teknolojisinde 
yaygınlaşan tuğla yığma ve betonarme sistem-
lerin de etkisiyle gelenekselden farklı bir mimar-
lık dili ortaya çıkmıştır.

Erken örneklerinin kira evi ya da kat evi kav-
ramları ile tanımlandığı apartmanlar, özellikle 
geç 1940’lar ve erken 1950’lilerden itibaren, ser-
maye azlığı ve kentlerde altyapısı olan arsaların 
yetersizliği gibi nedenlerden dolayı önemli bir 
yayılım göstermiştir (Balamir, 1994). Tekil mülki-
yette olan ve kiralanmak üzere inşa edilmiş olan 
bu yapılar özellikle belirli bir sermaye birikimine 
sahip kişiler arasında yatırım aracı olarak kabul 
görmüş ve genelde sahipleri ile özdeşleştiril-
miştir. Bu yapıların, bulundukları bölgelerdeki 
malzeme olanakları ile yapım teknolojisini yan-
sıttıkları görülmektedir (Gür, 1989).

Erken Cumhuriyet Döneminde 
Adana’da Konut Mimarlığının 
Gelişimi

Adana’da, batılı güçlerin gerçekleştirdiği altya-
pı, ulaşım ve sanayi yatırımlarıyla dışa bağımlı 
olarak kazanılan ekonomik gücün sonuçlarının 
fiziksel çevreye yansıdığı dönem, genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nde devletçi ekonominin hâkim 
olduğu yapılanma süreci ile örtüşmüştür. Bu sü-
reçte kentin konut alanlarında, Bilgin’in (1996) 
Anadolu kentleri için genellediği gibi, parçalı 
olarak dönüşen ve geleneğin izini süren tarihi 
merkez ile fiziksel yapısı ve yaşam kültürüyle 
yeniyi temsil eden yeni gelişen bölgeler olmak 
üzere, ikili bir yapı görülmektedir. 1917’de Yeni 
İstasyon binasının inşasının ardından, konut 
alanları tarihi merkezin kuzeyine doğru, gele-
nekselden farklı biçimde gelişmeye başlamış 
(Toksöz ve Yalçın, 1999) ve bu gelişim Jan-
sen tarafından 1930’ların sonunda hazırlanan, 
1940’ta onanan ve takip eden on yıllarda büyük 
ölçüde uygulanan Adana Kenti İmar Planı ile de 
desteklenmiştir. Izgara şemanın benimsendiği 
ve yeni konut alanları için bahçe içinde, bir-iki 
katlı konutlardan oluşan bir doku önerilen bu 

Giriş

Bu çalışmanın kapsamını, Adana’da, 1950-60 
dönemi apartman yapıları arasında özelleş-
miş bir tipolojik açılım olarak karşımıza çıkan 
aile apartmanları oluşturmaktadır. Çalışma 
Adana’da bir dönem, aile bireylerinin tasarrufu 
amaçlı inşa edilen ve müstakil konuttan, apart-
man yapısına geçişi nitelikli örnekleri ile belge-
leyen küçük ölçekli apartman yapısı uygulama-
larının incelenmesini içermektedir. Çalışmanın 
başlıca veri kaynağı, Adana kentinde çok sayıda 
konutun belgelenmesine dayalı olarak 2007 
yılında gerçekleştirilmiş olan kapsamlı alan ça-
lışmasıdır. Alan çalışması ile toplanan veriler, 
arşiv ve literatür çalışması sonucu elde edilen 
bilgilerle desteklenmiştir. Belgelenen yapıların 
mimarları, kullanıcıları ve/veya mülk sahipleri ile 
görüşmeler yapılmış ve bu konutların özellik-
leri farklı boyutları ile irdelenmeye çalışılmıştır. 
İncelenen yapılar dijital olarak fotoğraflanmış, 
1/100 ölçekli planları çıkarılmış, ölçü alınama-
yan örneklerde ise krokiler elde edilmiştir. Bazı 
yapılara ait planlar, tasarımı gerçekleştiren mi-
marlardan sağlanmıştır. Burada, dönemin aile 
apartmanları uygulamaları arasından seçilen 9 
örnek irdelenmiştir.

Konut Kültüründe Batılılaşma ve 
Modernist Uygulamalar

Erken Cumhuriyet Döneminde yaşanan hiye-
rarşik geniş aileden, çekirdek aileye dönüşüm 
süreci, konut içi kullanım ve biçimlenmeye de 
yansımıştır (Tiftik Kutlusan, 2001). Bu değişim 
sürecinde, aile bireylerinin ev içinde birlikte za-
man geçirme ve ortak yaşamı paylaşım isteğine 
paralel olarak, evin tüm mekânlarının ev halkı 
tarafından ortak kullanılabildiği ve mekânlar 
arası geçirgenliğin arttığı konut çözümlemeleri 
yaygınlaşmıştır (Tanyeli, 2004). 1930’lardan itiba-
ren, özellikle batılılaşmış elit grubun tercihinin 
gelenekselle bağlarını bütünüyle koparmış ko-
nut uygulamaları olduğu görülmektedir (Bilgin 
1996). Bu süreçte modernist genç Türk mimar-
ları tarafından, işlevin biçimlendirdiği, rasyonel 
ve yalın geometrik formların kullanıldığı konut 
uygulamaları gerçekleştirilmiş ve kentlerin fizik-
sel yapılanmasında, grid sistemli, ada-parsel dü-
zenindeki konut alanlarında inşa edilen bahçeli 
villa ve az katlı apartmanlar, Cumhuriyetin ilk 25 
yılı boyunca tipik konut uygulamaları olmuştur. 

ADANA’DA CUMHURİYET
DÖNEMİ MİMARİSİ
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ADANA’DA CUMHURİYET
DÖNEMİ MİMARİSİ

göstermektedir. Parapet yükseklikleri oldukça 
düşük tutulan geniş cam yüzeyli pencereler, iç 
hacimlerin bir uzantısı olarak dörtgen ya da açı-
lı formlarda tasarlanan güneye yönlenmiş bal-
konlar ve teraslar ve giriş saçaklarının yanı sıra, 
çatı katlarında oluşturulan betonarme saçaklar 
ve kirişlemeler cepheye değer katan elemanlar-
dır. Bu apartmanların merdiven sahanlığından 
dairelere genelde iki ayrı giriş verilmiş, misafir 
girişi, sadece evin kullanıcılarına ait olan giriş-
ten ayrı tutularak mahremiyet korunmaya çalı-
şılmıştır. Dairenin girişindeki ön holden ulaşılan 
mekân genelde diğer odalara dağılımın sağlan-
dığı, günlük yaşamın geçtiği ve aynı zamanda 
da konutta merkez olarak nitelendirilebilecek 
yaşama alanıdır. Tesisat kolaylığı açısından WC, 
banyo ve mutfağın yan yana tasarlanması ve bu 
ıslak hacimlerin geniş bir ışıklığa bakması tipik 
uygulamalardandır.

Aile Apartmanları

Bu çalışmanın içeriğini, Adana’da, 1950-60 dö-
neminde konut üretiminin halen bireysel ça-
balarla sağlandığı bir süreçte ortaya çıkan ve 
çalışma kapsamında aile apartmanı olarak ta-
nımlanmış olan küçük ölçekli apartman yapısı 
uygulamaları oluşturmaktadır. Müstakil konut-
tan ortak mülkiyetli apartman yapılarına geçiş-

uygulamalardır. Dairelerin mekânsal organi-
zasyonunda, müstakil konut çözümlemelerine 
benzer biçimde, bir hol çevresine sıralanmış 
odalarla oluşturulmuş bir düzen vardır. Cep-
helerde genellikle simetri benimsenmiş, küçük 
balkonlar cephede girinti veya çıkıntı oluştura-
cak biçimde ele alınmıştır. Küçük üretim şekliyle 
üretilen bu apartmanlarda ince yapı donatısının 
dönemin yapı malzemesi olanaklarına göre kul-
lanıldığı görülmektedir.

1960’larda apartman yapısı inşasının, inşaat 
malzemeleri üretiminin artması ve 1965’te de 
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun çıkması ile büyük 
hız kazandığı ve 1960-65 döneminde Adana 
Belediyesi tarafından 375 apartmana ruhsat ve-
rildiği görülmektedir (1973 Adana İl Yıllığı). Bu 
dönemde apartman yapısı artık inşa ettiren kişi 
ile özdeşleşen bir yapı tipi olmaktan çıkıp fark-
lı kişilerin söz hakkının ve mülkiyetinin olduğu 
bir yapıya dönüşmüştür. Apartman yapıları, 
özellikle kentin yeni gelişen bölgelerinde erken 
örneklerden farklılaşmış, bütünüyle betonarme 
sistemde inşa edilmiş, teraslı çatı katı olan 4-8 
katlı, modern mimarlık söylemini benimsemiş 
uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Uluslararası üslubun etkisi altında biçimlenen 
cepheler müstakil konutlar ile büyük benzerlik 

planla doğrultusunda, İstasyon (Atatürk) Cad-
desi ve buna paralel açılan bulvarlar, kısa sürede 
rasyonalist müstakil konutlarla yapılanmıştır. Bu 
örneklerin birçoğu modern gündelik yaşamın 
gerekliliklerinden kabul edilen mekânları barın-
dıran, yaşama mekânlarının zemin katta, yatak 
odalarının ise üst katta çözümlendiği, tek aile 
kullanımına yönelik müstakil konutlardır. Buna 
karşın, müstakil konut görünümünde olup ba-
ğımsız dairelerin yer aldığı kat evlerine de rast-
lanmaktadır. Kentin imarlı gelişen bölgelerinde-
ki konut mimarisine egemen olan bu rasyona-
list anlayışın 1940’larda daha büyük ölçekli ve 
anıtsallık etkisi barındıran uygulamalarla devam 
ettirildiği görülmektedir.

1950-60’lı yıllarda Adana Konut 
Mimarisinin Genel Özelikleri

İkinci Dünya Savaşının ardından yaşanan ekono-
mik durgunluk sürecinde, Adana ekonomisinin 
tarıma dayalı yapısında özel girişimciler eliyle 
yeni atılımlar gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Bu dönemde tarımsal üretim ve ticaretten sağ-
lanan sermaye, özellikle kentin köklü aileleri 
eliyle sanayi yatırımlarına aktarılmış ve Adana, 
Türkiye’nin erken sanayileşen kentlerden birisi 
olarak gelişmeye devam etmiştir. Ekonomideki 
bu gelişmelerin kente yansıması olarak 1950’li 
yıllarda, Kurtuluş (Yüzevler), Cemalpaşa ve Reşat-
bey Mahalleleri gibi alanlar dönemin uluslararası 
mimarlık anlayışını yansıtan mimarlık ürünleri ile 
yapılanmaya devam etmiştir. Bu süreçte 1930-40 
yıllarında inşa edilmiş birçok tek katlı yapının ye-
rini 3-4 katlı apartman yapıları almış, boş kalmış 
olan parseller de doldurulmuştur. Katı rasyonalist 
yaklaşımın yumuşamaya başladığı bu dönemde 
yerelliğin, yüksek kalitede malzeme kullanımı 
ile sağlanmış göreceli bir anıtsallıkla kaynaştı-
rıldığı modernist bir yaklaşımın benimsendiği 
görülmektedir.1960’lı yıllarda ise uluslararası üs-
lubun mütevazı yerel yorumlamaları olan müsta-
kil konut örnekleri ile karşılaşılmaktadır. Bahçeye 
geniş açılımları ile iklime uygun detayları barın-
dıran bu konutların düz sıvanmış ve boyanmış 
cephelerinde, yer yer işlenmiş doğal taş ve tra-
verten kaplama uygulanmış, nitelikli giriş saçak-
ları ve teraslar oluşturulmuştur (Saban vd., 2006).

Kentte apartman yapısı inşasının, 1950’lerden 
itibaren, tarihî merkezdeki ana arterler ve yeni 
gelişen bölgelerdeki mütevazı uygulamalar 
ile başladığı görülmektedir. 1950 Genel Nüfus 
Sayımı verileri, Adana’da 894 apartman bulun-
duğunu, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından 
apartman yapılarının en çok yayılım gösterdiği 
kentin Adana olduğunu belgelemektedir. Bu 
dönemde kentin tarihî merkezinde inşa edilmiş 
olan küçük ölçekli, 3-4 katlı apartman yapıları 
plan şeması ve cephe çözümlemeleri bağla-
mında, geleneksel konut geleneğini yığma 
ve betonarme iskelet sistemde devam ettiren 

Şekil 1. Adana’nın 1930’lardan sonra yapılanan konut alanları ve bu alanda incelenen yapılar.
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kullanacak koşulları oluşmamış varislerin daire-
lerinin öncelikle kiraya verilmesi de aileye gelir 
getirmiş ve bu yapıların bir yatırım aracı olarak 
kabul görerek yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu 
çalışma kapsamında Adana’nın imarlı gelişen 
alanlarında 1950 ve 60’lı yıllarda inşa edilmiş 
olan aile apartmanları arasından seçilen 9 ör-
nek incelenmiştir (Şekil 1). Böylece apartman 
yapıları içinde bir açılım oluşturan bu yapı tipi-
nin Adana örneklemelerinden yola çıkarak bir 
takım genellemelere ulaşmak hedeflenmiştir. 

lir (Bilgin, 1996). Aile apartmanları sahipleri ile 
özdeşleşmiş yapılardır. Genelde çekirdek ailenin 
ebeveynleri tarafından ya da kardeşlerin bir ara-
ya gelmesi yolu ile inşa ettirilen bu yapılar aile-
nin her bir bireyinin tasarrufuna ait bir daireyi 
içermesi nedeniyle mülkün varislere aktarımı 
konusunda büyük kolaylık sağlamıştır. Başlan-
gıçta mülkiyeti ebeveyn üzerinde görülen da-
ireler daha sonra veraset yolu ile eşit biçimde 
paylaşılarak varislere geçmiştir. Aile apartmanın 
inşaatının tamamlandığı dönemde dairesini 

te bir ara nokta olarak değerlendirebileceğimiz 
bu yapılar kentin konut tipolojisini zenginleşti-
ren örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Birden fazla konut birimini ve çekirdek aile-
yi aynı çatı altında toplayan, bu küçük ölçekli 
aile apartmanları, apartman tipolojisi içinde 
Osmanlı’ya has bir çeşitlenme olarak kabul 
edilebilir ve bu yapısıyla aile apartmanlarının, 
çekirdek aileyle geleneksel aileyi buluşturan 
ilginç bir ara çözüm özelliği taşıdığı söylenebi-

 1. Özbey Evi (1958)

 2. Soylu Evi (1958)

Dr. Sabahattin Özbey ve kardeşi tarafından Ziya Paşa Bulvarının İstasyon 
Meydanına yakın bir noktasında inşa ettirilen yapının tasarımı aile dostları 
mimar Nezahat Arıkoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Modernist anlayışı 
yalın çizgileri ile yansıtan yapıda yatay hatların vurgulandığı konut kütlesine 
takılan düşey merdiven kulesi oluşturulması fikri önemli bir tasarım kriteri 
olmuştur. Müstakil bir konut görünümünde olan iki katlı yapının her katı 
ayrı bir daire olarak inşa edilmiştir. Plan çözümlemesinde, doktor olan ev 
sahibinin, hastalarını kabul edebileceği muayene odası girişin hemen so-

lunda ele alınarak ziyaretçilerin kullanacağı kısım ile aile bireylerinin kulla-
nımına ayrılan kısımlar giriş holünden itibaren net bir biçimde ayrılmıştır. 
Birbirine kapılarla açılan birimlerle oluşturulmuş salon, yemek odası ve mut-
fak giriş holünün batısına yerleştirilmiştir. Ön yüzü güneydeki geniş terasa 
yönlendirilen ana yaşama alanı, giriş holü ile konutun batı kanadındaki ya-
tak holü arasındaki bağlantıyı da sağlamaktadır. Salonun batı duvarına yer-
leştirilen şömine, iç mekân tasarımında ve cephede öne çıkan bir mimari 
öğedir. Yapı, 2007 yılında yıkılana dek Özbey ailesi tarafından kullanılmıştır. 

Melahat Öngen tarafından tasarlanan ve cephesindeki modernist detay-
lar ve özgün biçimlenmelere karşın, plan kurgusunda gelenekselden mo-
derne geçişin izlerini taşıyan bir yapıdır. Müstakil bir konut görünümünde 
olan yapıda her katta iki daire yer almaktadır. Geniş bir merdiven evinden 
dairelere ulaşım sağlanmıştır. Sokağa yönlenmiş olan batı daireleri daha 
büyük tutulmuştur. Büyük dairelerde güney-kuzey, küçük dairelerde ise 
doğu-batı aksına yerleştirilmiş olan merkezi mekân, orta sofa anlayışında 

ele alınmış ve tüm diğer birimler bu mekâna açılmıştır. Dairelerde yatak 
odaları ve banyo kısa bir koridor üzerine yerleştirilmiş ve bu koridordan 
merkezi mekâna açılmıştır. Doktor olan birinci ve ikinci kuşak aile bireyle-
ri tarafından halen kullanılmakta olan dairelerin özgün plan şemalarında 
gereksinimler doğrultusunda değişikliklerin yapılmış olduğu ancak cephe 
karakteri ve özenli detayların, kullanıcıların gösterdiği hassasiyet ile günü-
müze ulaştığı görülmektedir. 



52 | GÜNEYMİMARLIK | MART2012 | SAYI 7

ADANA’DA CUMHURİYET
DÖNEMİ MİMARİSİ

 3. Eğilmez Apartmanı (1962)

 4. Özveren Apartmanı (1962)

Doktor Hilmi Eğilmez tarafından inşa ettirilen ve Soylu Evinin güneyin-
deki parselde yer alan yapının tasarımı Mimar Zeki Yüzüak tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Cepheleri yalın bir anlayışla biçimlendirilmiş olan 
üç katlı yapıda, her katta iki daire bulunmaktadır. Yapının inşasının ta-
mamlanmasının hemen ardından Eğilmez Ailesi tarafından kullanılan 
daire dışındaki daireler, İncirlik Hava Üssü’nde görevli Amerikalı subay 

ailelerine kiraya verilerek, aileye kira getirisi sağlanmıştır. Dairelerin 
mekân kurgusunda, göreceli bir giriş holü oluşturulmuş ve bu hole 
doğrudan bağlanan yaşama bölümü güney cephede oluşturulan ge-
niş balkonlara yönlendirilmiştir. Yatak odaları ve banyo bir koridor üze-
rinde tasarlanmış ve bu koridor ile giriş holüne bağlanmıştır. Yapı yakın 
dönemde yıkılmıştır.

Doktor Zekeriya Özveren tarafından Çınarlı Mahallesi’nde inşa ettirilen 
yapı incelenen örnekler arasında en büyük ölçekli olanıdır. Yapının ilk 
tasarımı Orhan Akverdi tarafından yapılmış ancak daha sonra Melahat 
Öngen’e ait olan tasarım uygulanmıştır. Zemin+4 katlı yapıda her katta 
biri büyük, diğeri küçük iki daire bulunmaktadır. Plan kurgusunda büyük 
dairelerin güney-kuzey aksında üç bölüme ayrıldığı görülmektedir. Batıda 
salon ve yemek odası yer alırken, ortada giriş holü, mutfak ve ana yaşama 
mekânı bulunmaktadır. Boyutları ve güneydeki büyük balkona açılımı ile 

oldukça aydınlık olan bu mekân konuttaki tüm birimlerin bağlantılı oldu-
ğu bir ana hacim niteliğindedir. Bu ana hacme bir hol ile bağlanan yatak 
odaları ve banyo doğuya yerleştirilmiştir. Yalın bir mimari anlayışla oluştu-
rulmuş cephede balkonlar önem taşır. Ancak bazı balkonların kapatılması 
cephenin özgün niteliğini zedelemiştir. Günümüzde aile apartmanı ya-
şam biçimini kaybetmiş olan yapı birinci kuşak kullanıcıların yanı sıra farklı 
kiracılar tarafından kullanılmaktadır. 
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 6. Sapmaz Apartmanı (1963)

 5. Gülek Apartmanı (1962)

Ahmet Sapmaz tarafından kızları için Atatürk Caddesi üzerinde, günü-
müzde mevcut olmayan Sabancı Evlerinin karşısında inşa ettirilen bu üç 
katlı apartman Mimar Ulvi Özdemir tarafından tasarlanmıştır. Yapının in-
sani boyutlarda ele alınmış olan kütlesi dikkat çekmektedir. Her katta tek 
dairenin yer aldığı apartmanın merdiven holüne geniş pencerelerle ışık 
alınmıştır ve daireler servis girişi ve ana giriş olmak üzere iki ayrı kapıyla 
merdiven holüne açılmaktadır. Dairelerin L formlu mekân kurgusunda 
giriş holünden salona ve gece holüne bağlanılmaktadır. Her bir daire-
de gündüz ve gece kullanım alanlarının net bir biçimde ayrıldığı görül-
mektedir. Bunun yanı sıra L formlu salonun bir tarafı yemek odası olarak 
kullanılırken, diğer tarafı girişten yatak holüne ulaşan geçişi sağlar. Hem 
geçişlerin olduğu hem de misafir kabul kısmının bulunduğu bu mekânın 

geleneksel konutta sofa olarak tanımlanan mekânsal karaktere sahip 
olduğu söylenebilir. Yapının batı ve güney cephesini adeta sarmalayan 
balkon gerek iç mekânla bütünleşmesi, gerekse cephedeki hâkimiyeti ile 
yapının en baskın öğelerinden birisi durumundadır. Batı yönünde balko-
na açılan geniş cam yüzeyli kapılar ve pencereler, balkonda uygulanan 
ahşap kafes biçimindeki güneş kırıcı elemanların gerisinde kalmaktadır. 
Bu uygulama konut içi mahremiyeti sağlamasının yanı sıra, cephede bir 
ritim de oluşturmaktadır. Bu ritim duygusu kullanılan betonarme çiçeklik-
ler ve bunların altlarından sarkıtılan saçaklarla da kuvvetlendirilmiş, düşey 
betonarme taşıyıcılar ve döşemeler de dışa taşırılarak bölünmeler oluştu-
rulmuştur. Günümüzde yapı daha çok ticari amaçlı kullanımdadır ve aile 
apartmanı niteliğini kaybetmiştir. 

Reşatbey Mahallesi’nde yer alan ve Adana’da müstakil konuttan, apart-
man yapısına geçişin en çarpıcı örneklerinden olan yapı Demirtaş Ceyhun 
ve bir Avrupalı mimarın ortak tasarımıdır. Çağın gereksinimleri ile içinde 
yaşayacak olan ailenin isteklerine çağdaş, akılcı çözümlerle yanıt veren 
yapı, yalın, soylu, anlaşılır ve keyif verici bir mimari dille tasarlanmıştır. Bo-
yutları küçük tutulmuş bahçeye açılan giriş katı, iki normal kat ve teras 
katı dairesinden oluşan yapıda her kat tek dairedir. Dairelerin çözümlen-
mesinde üçe bölünmüş bir mekânsal organizasyon göze çarpmaktadır. 
Merdiven evini karşılayan orta alana giriş holü ve mutfak alınmış, bunun 
batısında salon, doğusunda da bir hol etrafına yerleştirilmiş yatak odaları 

ve banyo çözümlenmiştir. Yapı, çatı katı terasındaki yıldız biçimli betonar-
me saçaktan dolayı yaygın olarak “Yıldız Apartmanı” olarak bilinir. Bu narin 
güneş kırıcı eleman, sokaktan geçenler tarafından kolaylıkla algılanabil-
diğinden yapıyı tarifleyen en önemli öğeye dönüşmüştür. Ana kütleden 
açılı bir biçimde öne taşırılarak yerleştirilmiş olan iki ana katın salonları da 
yapıya özgün bir anlatım kazandırır. Batı cephesinde güneşten korunmak 
için kullanılan saçak ve ahşap güneş kırıcı elemanlarda akılcı ve estetik çö-
zümlemelere ulaşılmıştır. Duvarlardan bağımsız yükselen spiral merdiveni 
sergileyen şeffaf merdiven evi ve geniş pencereli cepheler yapıya hafiflik 
hissi vermektedir. Yapı günümüzde aile apartmanı niteliğini kaybetmiştir.
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 8. Bindebir Apartmanı

 9. Paksoy Evi (1965)

Melahat Öngen tarafından tasarlanan yapı Fehmi Bindebir tarafından 
yaptırılmıştır. Her katta tek dairenin yer aldığı yapı dört katlıdır ve bakımlı 
bir bahçe içinde bulunmaktadır. Geniş salon, gece ve gündüz kullanım 

alanlarının ayrıştırılması ve yapıyı güney ve doğu yönünde sarmalayan 
balkon, yapının karakteristik öğelerindendir.

Cemalpaşa Mahallesi’nde yer alan ve Zeki Yüzüak tarafından tasarlanan 
yapı müstakil konut görünümündedir. İnşa edildiği dönemde porta-
kal bahçeleri ile çevrili olan üç katlı yapının zemin katında depo, servis 
hacimleri ve garaj, bir ve ikinci katlarında ise birer daire bulunmaktadır. 
Yapıda işlevsel gruplamanın, servis, yaşama ve yatma şeklinde yapıldığı, 
mekân kurgusunun da bu yönde biçimlendiği görülmektedir. İşlev alan-
larının ilişki odağını misafir kabul salonuyla bağlantılı sofa niteliğindeki 

yaşama mekânı oluşturmaktadır. Ferah ve konforlu iç mekânların yaratıl-
dığı konutta güneyde oluşturulan geniş teras, iç mekânın uzantısı olarak 
ele alınmıştır. Yapının kütle ve cephe biçimlenmelerinde, yatay hatlar ile 
düşeyliklerin dengeli oranları dikkat çekmektedir. Merdiven kulesinin Vali 
Yolu’na bakan sağır yüzü renkli geometrik figürlerle süslenmiş olan dü-
şeyliği, çatıda teras saçağının yataylığı ile karşılanmıştır. Yapı günümüzde 
aile apartmanı niteliğini korumaktadır.

 7. Köymen Apartmanı (1963)

Hulusi Köymen tarafından inşa ettirilmiş olan yapının tasarımı Ulvi Özdemir’e 
aittir. Bakımlı bir bahçe ile çevrelenmiş olan zemin+4 katlı yapının zemin 
katı büyük ölçüde boşaltılmış ve apartman ayaklar üzerinde yükseltilmiş-
tir. Her katta tek daire bulunan yapıda daireler birbirine paralel tasarlanmış 
gündüz holü ve gece koridoruna açılan cömert oranlardaki birimlerle oluş-
turulmuştur. Mekânlarda güneye yönlenmenin maksimize edilmeye çalı-

şıldığı görülmektedir. Bu amaçla yaratılan kütle hareketlerinin yanı sıra açılı 
yerleştirilmiş balkonlar, metal balkon korkulukları ve kafes şeklindeki güneş 
kırıcı elemanlarla sağlanan hareketlilik yapıya özgün bir karakter kazandır-
mıştır. Yatay çizgilerin hâkim olduğu cephe düzeninde, girişi vurgulayan 
bordo renkli yonu taş kaplama, pencere söveleri ile balkonlardaki parapet 
ve kolonun mozaik kaplaması yapıya estetik değer katan elemanlardır. 
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- Aile apartmanlarının pek çoğu apartman 
düzeninde olmasına karşın müstakil ko-
nut görünümündedir. Bu apartmanlarda 
apartman ve daire girişleri de geniş tu-
tulmuştur. Bu yaklaşımın Adana’daki öncü 
uygulamaları ile 1930’lardan itibaren kar-
şılaşılmaktadır (Semih Rüstem, 1933). Bu 
dönemde gerçekleştirilen kat evi uygu-
lamalarından 1932’de İstasyon Caddesi 
üzerinde inşa edilmiş olan Mimar Semih 
Rüstem tasarımı Şevket Bey Evi bağımsız 
iki kattan oluşan ve her bir kata bir dai-
renin yerleştirildiği bir yapıdır. Bu yapıda 
dairelere ayrı girişler verilerek katlar bir-
birinden ayrıştırılmış, ancak bu ayrımın 
cepheden hissedilmemesine ve yapının 
cephe bütünlüğünün bozulmamasına 
özel bir önem verildiği mimarı tarafından 
özellikle belirtilmiştir. 

- Cumhuriyet Döneminde gelişen konut 
mimarlığı ile yaygınlaşan ve konut içi 
mekânların tüm aile bireyleri tarafından or-
tak kullanımı ile artan iç mekânlardaki geçir-
genlik olgusu (Tanyeli, 2004) aile apartman-
ları ile dairenin dışına da taşmaktadır. Çekir-
dek aile bireylerinin dairelerinin bulunduğu 
bu apartmanlarda amca, baba, hala, dayı, 
teyze, abla veya kardeşin daireleri, koşulsuz, 
davetsiz, her an ziyarete “kapısı açık” alanlar 
oluşturarak geçirgenliği neredeyse bütün 
apartmana yaymış, mekânsal kullanımı zen-
ginleştirmiştir. 

- 1950-60 döneminden günümüze ulaşan 
modernist aile apartmanı örneklerinin 
büyük çoğunluğunun halen ikinci kuşak 
tarafından kullanıldığı ancak üçüncü ku-
şağın bu yapıların tasarrufu konusunda 
pek istekli olmadığı görülmektedir. Bu da 
bu nitelikli yapıların yakın dönemde yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını 
göstermektedir. 

- Adana’da uygulanmış nitelikli aile apart-
manlarının son örneklerinden olan ve 
geleneksel öğelerin betonarme sistemde 
çağdaş yorumlarını barındıran Mimar Ulvi 
Özdemir tasarımı 1980 tarihli, Karabucak 
Apartmanı da yakın bir dönemde yıkılmış-
tır.

- Günümüzde nitelikli konut üretiminde 
aile apartmanı anlayışı artık terk edilmiş 
durumdadır. Buna karşın aile apartmanı 
geleneği düşük gelir seviyesine sahip kul-
lanıcılar tarafından halen tercih edilen bir 
konut yapım geleneği olmaya devam et-
mektedir. <

*Bu yazı 14-16 Aralık 2007 tarihinde İstanbul’da Bah-
çeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen “IAPS - CSBE NET-
WORK Kültür ve Mekân Toplantıları Ulusal Sempozyum 
1: Kent, Kültür ve Konut sempozyumu”nda sunulan 
“Apartman Tipolojisinde bir Açılım: 1950-60’larda Adana 
Örneğinde Aile Apartmanları” başlıklı bildiri esas alınarak 
hazırlanmıştır.

Bulgular ve Sonuç

Adana’da Jansen tarafından 1937’de hazırla-
nan ve 1940’ta revize edilen ilk imar planı çer-
çevesinde, tarihî merkezin kuzeyinde imara 
açılan bölgeler, üst ekonomik sınıf tarafından 
tercih edilen konut alanlarına dönüşmüş ve 
düzgün parsellerde inşa edilen, bahçeli, bir 
veya iki katlı modern mimarlık ürünleri ile yapı-
lanmıştır. 1950’lerden itibaren, bu dokuda boş 
kalan parseller de birbirleri ile uyum içinde bir 
duruş sergileyen iki katlı müstakil konut örnek-
leri ya da küçük ölçekli apartman uygulama-
ları ile doldurulmuştur (Özler, 1997). 1930-40 
döneminde inşa edilen müstakil konutlar da 
yer yer yıkılmış ve yerlerine 3-4 katlı apartman 
yapılarının inşa edilmiştir. Bu çalışma kapsa-
mında incelenen yapılar, bu dokuda 1950 ve 
60’larda inşa edilmiş aile apartmanlarıdır. İn-
celenen örneklerden yola çıkarak, aile apart-
manlarının karakteristik özellikleri konusunda 
Adana bağlamında bir takım genellemelere 
gidilebileceği görülmüştür. Bu saptamalar aşa-
ğıda verilmektedir:
- Aile apartmanlarının mülkiyeti tek kişiye ait-

tir.
- Aile apartmanları, mülkiyet paylaşımında 

getirdiği kolaylıkların yanı sıra kiraya verilen 
daireler yolu ile de aile için önemli bir gelir 
kaynağı oluşturabilmektedir.

- Aile apartmanları apartman sahibi aile-
nin sadece ismini değil aynı zamanda es-
tetik zevkini, ekonomik gücünü ve hatta 
Tanyeli’nin de vurguladığı gibi (2004) “mo-
dernliğini” içeren ve bunu çevresine yansı-
tan bir araç olmuştur.

- Aile apartmanı örneklerinin büyük çoğun-
luğu o dönemin elit varlıklı grubu içinde 
önemli yer tutan tıp doktorları tarafından 
inşa ettirilmiştir.

- İnşa edildikleri dönemin malzeme ola-
nakları ile yapım teknolojisini yansıtan aile 
apartmanlarında belirli bir mimari kaliteye 
ulaşıldığı görülmektedir. Bu kalite günümüz 
gereksinimlerini de karşılayabilecek nitelik-
tedir.

- Aile apartmanlarının inşalarının gerçekleş-
tirildiği parseller bazı örneklerde bu amaçla 
satın alınmış, bazı örneklerde ise o parselde-
ki bahçeli aile evinin yıkılması yolu ile elde 
edilmiştir.

- Bakımlı bir bahçe ile çevrili olan bu yapılar-
da cömert oranlarla oluşturulmuş dairelerle 
müstakil konutun rahatlığı apartman olgu-
su ile bütünleştirilmiştir. 

- İki-dört katlı olarak tasarlanan aile apartma-
nı uygulamalarında her katın tek bir daire 
olarak ele alındığı örneklerin yanı sıra her 
kata ikişer daire yerleştirilen örnekler de bu-
lunmaktadır. Bazı örneklerin yazlık bir teras 
katı da içerdiği görülmektedir.



56 | GÜNEYMİMARLIK | MART2012 | SAYI 7

<

“Adana kebabı üreten ve hizmet 
olarak sunan ticari amaçlı yeme 
içme mekânlarının, tasarım 
kararlarını yönlendirecek herhangi 
bir çalışma bulunmamaktadır. 
Yerel yönetimlerin ise bu mekânlar 
ile ilgili denetimlerinin yetersiz 
olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmanın sonucunda Adana 
kebabının üretimine verilen 
önemin; Adana kebabının 
üretildiği ve tüketildiği ticari 
amaçlı yeme içme mekânlarına, 
verilmediği saptanmıştır. Fakat 
simge haline gelen ve tescillenen 
Adana kebabının kendi kadar 
sunulduğu mekânın da önemli 
olduğu ve ayrılmaz bir bütün 
olarak değerlendirilmeleri gerektiği 
düşünülmektedir. Bu doğrultuda, 
Adana kebabının kalitesi gibi bu 
hizmeti veren mekânların da belli 
bir standart ve kaliteyi yakalamış 
olmaları gerekmektedir.”
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Mimar
Çukurova Üniversitesi
Mimarlık Bölümü 
Araştırma Görevlisi 
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ADANA’DA 
KEBAP YEMEĞİ 
KÜLTÜRÜNÜN 
YEME İÇME 
MEKÂNLARINA 
YANSIMASI

yıllarda “fast food” kültürünün gelmesiyle bu 
kültürden etkilenmeye başladıkları gözlenmiş-
tir. “Fast food” kültürünün Adana’daki yemek 
kültürüne ve mekânlarına iki etkisi olmuştur. 
Bunlardan birincisi; açık mutfak ve banko siste-
mi ile hizmet vermeleridir. Ayrıca boyutları mi-
nimum tutulmuş masa ve konforu düşük san-
dalyelerden oluşan sıkışık bir oturum düzenine 
sahiptirler. İkinci olarak; işleve göre tasarlanmış, 
çocuk oyun alanı, otoparkı ve açık oturum alan-
ları ile bütün detayları düşünülmüş bir restoran 
yapısı olarak tasarlanmaktadırlar. Bu iki unsur da 
Adana kebabı kültürüne ve mekânlara adapte 
edilmeye çalışılmıştır. Mekânların genel görün-
tüsü, donatı ve tefriş düzenlemesi açısından bu 
kültürden etkilendikleri görülmektedir. Adana 
kebabı kültüründe Adana kebabı; yanında çe-
şitli salata ve mezelerle sunum yapılır, büyük 
masa boyutları ve rahat oturum idealdir. Bu du-
rum hızlı yemek kültürünün “ye ve kalk” mantığı 
ve küçük masa boyutlarına ters düşmektedir. Bu 
sebeple hızlı yemek kültürünün olduğu gibi alı-
nıp kopya edilmeye çalışılması uygun görülme-
mektedir. İkinci etkisi olan işleve uygun tasar-
lanmış restoran yapısı yapma eğilimi zamanla 
yayılarak bu yönde örnekler verilmiştir. (Resim 
1., Resim 2.)

Tabla ve kebapçı dükkânı ile başlayan Adana 
kebabı kültürü, zamanla, fonksiyona uygun ta-
sarlanmış ızgara et restoranlarına dönüşmeye 
başlamıştır. Bu eğilim bize; ürün kadar üretildiği 
ve tüketildiği mekânın da önemli olduğu dü-
şüncesini kanıtlar doğrultudadır. Buna rağmen; 
kentin yerleşimini tamamlamış alanlarında, 
Adana kebabı yapan ticari amaçlı yeme içme 
mekânları için apartman altındaki dükkânlar ya 
da mevcut yapılar kullanılmaktadır. Bu tip uy-
gulamalarda, kaldırıma masa konarak yaya sir-
külasyonunu olumsuz etkilemektedir (Resim 3).

Apartman yönetiminden izin alınarak yapılan 
düzenleme ile apartman bahçesi açık oturum 
alanı yapılmaktadır. Böylece apartmanların pey-
zaj alanları amaç dışı eylemler için kullanılmakta 
ve yeşil alan ihlali yapılmaktadır. Kaldırım ya da 
apartman bahçesi prefabrike elemanlarla kapa-
tılarak dükkân içi oturma alanı genişletilmekte-
dir (Resim 4). Özellikle apartman altındaki bir 
dükkâna ya da mevcut bir yapıya yerleşilmeye 
çalışılması; planlama kararlarında sorunlar çık-
masına sebep olmaktadır. Mekân örgütlenme-

1. Giriş

Yemek yeme eylemi; insanın doğasında olan ve 
vazgeçemeyeceği fizyolojik ihtiyaçlarından biri-
dir. Yaş sınırı ve cinsiyet ayrımı olmadan bütün 
canlıların gerçekleştirdiği bir eylemdir. İlk çağ-
larda yemek yeme eylemi sadece fizyolojik bir 
ihtiyaçtı, zamanla bu eylem gelişerek farklı an-
lamlar kazanmıştır. Yemek yeme eylemi, fizyo-
lojik bir eylemin ötesine geçerek, sosyal içerikli 
toplumsal bir aktivite haline gelmiştir.

Ticari amaçlı yeme içme mekânları; işlevleri-
ne, niteliklerine ve servis şekillerine göre fark-
lılaşan mekânlardır. Fakat her biri kendi içinde 
sunduğu yemeğe bağlı olarak bir karaktere 
sahiptir. İnsanların; yediği yemeklerin tadına 
ulaşabilmesi, bu konsantrasyonu yakalaması 
ve haz alabilmesinde yemeklerin tadı kadar su-
nulduğu mekânların da önemi vardır. Örneğin 
bir “spagetti”yi ocak başında sunamayacağınız 
gibi. Kısaca; sunulan yemeğin ve ait olduğu 
kültürün özellikleri; mimari mekânın karakteri-
ni şekillendiren ve iç mekân tasarımını etkile-
yen unsurlardır. Bazı durumlarda, ticari amaçlı 
yeme içme mekânlarında; sunulan yemeğin 
çeşidi mimari mekânın oluşumunu etkilemek 
ile kalmıyor; bu mekânlar ile özdeşleşerek gün-
lük dildeki hitap şekilleri haline geliyor. Yemek 
kültürümüzde bunun en iyi örneğini ülkemizin 
ve Adana ilinin simgesi olan Adana kebabı ya-
pan mekânlarda görmekteyiz. Özünde ızgara et 
restoranı olan bu mekânlar, günlük dildeki kul-
lanımları ile kebapçı, kebap salonu ve ocakbaşı 
olarak adlandırılmaktadır.

Turizm açısından kültürel bir işleve sahip olan 
Adana kebabının; üretildiği ve sunulduğu 
mekânların oluşumundaki mimari çeşitlenme 
ve mimari yaklaşımdaki özensizlik; bu kültürün 
hak etmediği mekânların oluşmasına sebep 
olmaktadır. Adana kebabı kültürünün, en iyi 
şekilde tanıtılması için ilk izlenimi verecek olan 
mekânın ve yapının da önemli olduğu ve bu 
kültürün yansıtılması için bir bütün olarak de-
ğerlendirilmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

2. Adana Kentinde Adana Kebabı Yapılan 
Mekânların Gelişimi

Adana kebabı üreten ve hizmet olarak sunan 
ticari amaçlı yeme içme mekânlarının; 1990’lı 
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yeterli yalıtıma sahip olmayan havalandırma 
borularından sızan duman, is yaparak kirlenme-
lere yol açmaktadır.

Adana kebabı kültürü, mimari mekânlarda de-
netimsiz bir şekilde uygulanmaktadır ve bu 
uygulama serbestliği bu mekânların yer aldı-
ğı apartmanların ve evlerin mimari kimliğini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu da şehir öl-
çeğinde değerlendirdiğimizde, kent siluetinde, 

gın riski olan mekânlardır. Yalıtım önlemi alın-
maması, yapıların ve kullanıcıların tehlike altın-
da bulunmasına sebep olmaktadır. Apartman 
altında konumlanan mekânlarda planlama, 
apartmanın baca sistemini kullanacak şekilde 
yapılmadığı için borular apartman cephesi bo-
yunca tırmanmakta, bu da görüntü kirliliğine 
sebep olmaktadır (Resim 5). Özellikle, tarihî ya-
pılar, yapılan eklemeler ile orijinal görüntüsünü 
ve geleneksel yapısını kaybetmektedir. Ayrıca 

sindeki sorunlar ise kullanım sırasında ortaya 
çıkmaktadır.

Planlama kararlarındaki yanlış ya da eksik uy-
gulamalar, ince yapıda da devam etmektedir. 
Bilinçsizce seçilen malzemeler, hijyen açısından 
uygun olmayan durumlar ortaya çıkarmaktadır. 
Ayrıca planlamadaki sorunlar teknik sorunları 
da beraberinde getirmekte ve bu da mimariye 
yansımaktadır. Endüstri ürünü mutfaklar, yan-

Resim 1. 1990 öncesi kebapçı kültürü ve mekâna yansımaları.

Resim 2. 1990 sonrası kebapçı kültürü ve mekâna yansımaları.
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alımı ve tartı odası, çöp odası, personel soyun-
ma giyinme ve duş, müşteri tuvalet lavaboları, 
çocuk oyun alanı, otopark ve servis girişi bulun-
ması gerektiği düşünülmektedir.

İdeal bir ızgara et restoranı tasarımında; gerekli 
mekânların, planlama yapılırken, dikkate alına-
rak bu doğrultuda tasarım yapılması gerekmek-
tedir. Özellikle, yemek salonu ve mutfak bağ-
lantısına dikkat edilmelidir. Pişirim alanı (ocak, 
mangal) açık olarak düzenlenecekse; pişirim 
eyleminin mutfak eylemi olduğu unutulmamalı 
ve pişirim alanı ile mutfak direk ilişkili çözümlen-
melidir. Özellikle, yemek salonundan geçilerek 
yapılan düzenlemelerden kaçınılmalıdır. Mutfak 
mekânına ait eylemler, birbirini tamamlayan ve 
bir arada çözümlenmesi gereken eylemlerdir. 
Mutfak tamamen kapalı çözümlenecek ise ye-
mek salonu ile arasında tampon bir bölge ol-
ması tercih edilmelidir. Mutfak ile yemek salonu 
farklı kotta ise yemek salonu katında, içerisinde 
servis merdiveni ya da monşarj olan bir servis 
mutfağı düşünülmelidir. Bunun dışında; tuvalet 
bağlantısı olan hacimler için de koku çıkışı ve 

ekipmanla çözümlenmesinin uygun olmadığı 
düşünülmektedir. (Resim 6.)

Restoran tipi birimleri, kendi aralarında; kebapçı 
ve kebap salonu mekânları olarak iki tipte ince-
leyebiliriz. 

Kebapçı mekânlarında; pişirim alanı (ocak, man-
gal) müşterinin görebileceği şekilde açık olarak 
düzenlenmektedir. Şeffaf mutfak uygulaması ile 
müşteri güveninin kazanılması hedeflenmekte-
dir. Ayrıca müşterinin iştahının açılması gibi psi-
kolojik etkilerinin de olduğu düşünülmektedir. 
Kebap salonu mekânlarında ise mutfak hacmi 
tamamen kapalı ve yemek salonundan bağım-
sız olarak ele alınmaktadır. (Resim 7.)

3. Sonuçlar

İdeal bir ızgara et restoranında; içerisinde ves-
tiyer ve kasanın bulunduğu bir giriş mekânı, 
oturum alanı, bütün eylemlerin bir arada düşü-
nüldüğü, pişirim alanı açık ya da tamamı kapalı 
çözümlenmiş bir mutfak hacmi, depolar, mal 

İNCELEME

karmaşa, düzensizlik ve görsel kirlilik olarak ken-
dini göstermektedir. Yerel yönetim organlarının; 
ticari amaçlı yeme içme mekânlarında yaptığı 
denetimlerin mimari açıdan yeterli olmadığı 
görülmektedir.

Örnekler; mekân örgütlenmesi, donatı-malzeme 
ve teknik donanım yönünden incelendiğinde, 
elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde sıralanmış-
tır: Mekân oluşumları açısından dört tip Adana 
kebabı üretimi ve tüketimi yapılan ticari amaçlı 
birim saptanmıştır. Bunlar; taşınabilir tip, tabla 
tipi, büfe tipi ve restoran tipi mekânlardır.

Taşınabilir, tabla ve büfe tipi mekânlarda, genel 
olarak paket ve dürüm servis yapılmaktadır. Bu 
sebeple bazı örneklerde oturma amaçlı herhan-
gi bir donatı bulunmamaktadır. Yeterli alanı bu-
lunan birimler ise ölçüleri küçük tutulmuş az sa-
yıda masa ve tabure bulundurmaktadır. Taşına-
bilir, tabla ve büfe tipi mekânlarda; mutfak açık 
ya da yarı açık tek hacim şeklinde çözümlen-
mektedir. Hijyenin önemli olduğu mutfak gibi 
mekânların; açık ortamda yetersiz malzeme ve 

Resim 3. Kaldırıma masa konması sebebiyle yaya sirkülasyonu olumsuz etkilenmektedir.

Resim 4. Prefabrike elemanlarla genişletilen mekânlar.
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na kebabının kendi kadar sunulduğu mekânın 
da önemli olduğu ve ayrılmaz bir bütün olarak 
değerlendirilmeleri gerektiği düşünülmektedir. 
Bu doğrultuda, Adana kebabının kalitesi gibi bu 
hizmeti veren mekânların da belli bir standart ve 
kaliteyi yakalamış olmaları gerekmektedir. <

KAYNAKLAR
Tantekin G., 2008. Adana’da Kebap Yemeği Kültürünün 
Yeme İçme Mekânlarına Yansıması, Çukurova Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Adana kebabının korunması için yönerge çıkartıl-
mıştır. Fakat, Adana kebabı üreten ve hizmet ola-
rak sunan ticari amaçlı yeme içme mekânlarının, 
tasarım kararlarını yönlendirecek herhangi bir 
çalışma bulunmamaktadır. Yerel yönetimlerin ise 
bu mekânlar ile ilgili denetimlerinin yetersiz ol-
duğu görülmektedir. Bu çalışmanın sonucunda 
Adana kebabının üretimine verilen önemin; Ada-
na kebabının üretildiği ve tüketildiği ticari amaçlı 
yeme içme mekânlarına, verilmediği saptanmış-
tır. Fakat simge haline gelen ve tescillenen Ada-

ıslak hacimlerin saklanması için tampon bölge 
yapılması uygun olacaktır. Ayrıca mutfak ve hiz-
met mekânları arasında da tampon bölge dü-
şünülmesi gerekmektedir.

İncelenen restoran tipi birimler karşılaştırıl-
dığında; ızgara et restoranı olarak tasarlanan 
mekânların; planlama kararları açısından, işlev 
değişikliği yapılarak kebapçı dükkânı haline 
gelen mekânlardan, daha başarılı olduğu göz-
lenmiştir.

Resim 5. Yapıların cepheleri ve boruların görüntüsü.

Resim 7. Kebapçı ve kebap salonu tipi birimlerin iç mekân uygulama örnekleri.

Resim 6. Taşınabilir, tabla ve büfe tipi mekân uygulamaları.
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SİVİL 
HAVACILIĞA 
“MANİA” 
OLMAYALIM
HAVA MANİA 
PLANLARI
Tevfik YILDIRIM
Uzman Şehir ve Bölge Plancısı

“Dünyadaki havaalanlarının 
bazıları denizin içinde kimisi dağın 
eteğinde inmek kalkmak yetenek 
ve cesaret istemektedir. Öncelikle 
Adana Şakirpaşa Havalimanı böyle 
bir konumda değildir. Etrafımızdaki 
birçok havaalanında ciddi sorunlar 
yaşanmasına rağmen bizde kapalı 
gün sayısı hemen hemen hiç 
yoktur. 
Çukurova bölgesel havalimanında 
kargo ağırlıklı ve ağır uçakların 
uluslararası yolculukların 
yapılabileceği bir havalimanıdır. 
Ortadoğu’da veya Asya’da 
oluşabilecek potansiyellere göre iki 
şehir arasında yatırım savaşından 
ziyade bölgeye zamanla 3. bir 
havalimanı bile gerekebilir. 
Adana Şakirpaşa Havalimanının 
taksi yolunun genişletilip pist 
yapılması, pist boyunun uzatılması, 
güvenlik için etrafındaki kaçak 
yapıların boşaltılması ve bir dizi 
teknik destekle çok daha fazla 
kapasiteye hizmet verebilecek 
durumdadır. Yeter ki Adanalı nasıl 
her sorununa sahip çıkıyorsa bu 
soruna da sahip çıksın, uzmanların, 
ilgililerin çalışmalarını desteklesin 
ve takip etsin.”

çapında en hızlı gelişen pazarlar arasında yer 
aldığının bir göstergesidir. Havacılık konusun-
da yaşanan bu olumlu gelişmeler çerçevesin-
de 2010 yılı sonu itibariyle, Türkiye’de toplam 
uçak trafiği 1.213.125 olmuştur; yolcu trafiği ise 
102.705.805’e ulaşmıştır. Son 8 yıl içinde yıllık 
ortalama büyüme; uçak trafiği için % 16, yolcu 
trafiği için ise % 25,5’dir.

2011 yılı itibariyle ülkemizdeki havaalanı ve 
havalimanı durumu haritadaki gibi olup hedef-
lenen ve bitirilmesi için uğraşılanlarla birlikte 
gelen talepleri değerlendirebilecek kapasiteye 
ulaşılacağı anlaşılmaktadır. Türkiye’de 2002 yılın-
da toplam 532.531 olan havayolu trafiği, 2010 
yılına kadar % 127,8 büyüyerek 1.213.125’e 
ulaşmıştır. 2010 yılında toplam uçak trafiğinin 
497.862’si (% 41,04 pay ile) iç hat uçuşlardan, 
421.549’u (% 34,75 pay ile) dış hat uçuşlardan 
ve 293.714’ü de (% 24,21 pay ile) üstgeçişlerden 
oluşmaktadır. 2010 yılında dış hat yolcu trafiği 
52,22 milyon ile toplam yolcu trafiğine oranla 
% 50,8 paya sahip iken iç hat yolcu trafiği 50,58 
milyon ile % 49,2 paya sahiptir. 2002’de iç hat 
yolcu trafiğinin payı % 25,84’ten önemli dere-
cede artarak 2010 yılında % 49,2’ye ulaşmıştır. 
Bu gelişim esasen, toplam ekonomik gelişimle 
birlikte havayolu ve iç hat havaalanlarının sayı-
sındaki artışa neden olan ülkedeki havacılık sek-
törünün serbestleşmesinden kaynaklanmıştır.

2002’de 2,2 milyar dolardan, toplam 12 milyar 
dolara ulaşan ciro ile talep hızla artmaktadır.

2011 yılı Şubat ayı istatistikleri, Türkiye gene-
linde uçak ve yolcu trafiğinin artış eğiliminin 

Sivil Havacılığın Gelişimi

Varşova ve Şikago sözleşmeleri ile sivil havacı-
lık ciddi anlamda gelişmiştir. Bu büyük çeşitli-
lik ve güvenlik hassasiyeti olan ve asla benim 
konularım olmayan teknik konulara girmeden 
sadece hava mania planını sorgulayıp neler ya-
pabileceğimizi tartışmak, kamuoyunun dikka-
tini mevzuat ve Türkiye’deki diğer uygulamalar 
konusuna çekmek ve Adana gündemini meş-
gul eden, bilgi kirliliğine sebep olabilecek konu 
hakkında uzmanlarınca daha çok ve hızlı çalışıl-
masını sağlamak amacıyla bu yazı yazılmıştır. 

“Her Türk Vatandaşı hayatında en az bir kez uça-
ğa binecektir” hedefi ile “Hava Yolu Halkın Yolu 
Olacaktır” sloganıyla 2003 yılında başlatılan 
Bölgesel Havacılık Politikası kapsamında hayata 
geçirilen projeler, ülkemizdeki sivil havacılığın 
baş döndürücü bir hızla gelişmesine neden 
olmuştur. İç hatlar yolcu taşımacılığı pazarının 
rekabete açılması, bu rekabet neticesinde üc-
retlerdeki azalmayla birlikte yaratılan potansiyel 
hızla artmıştır. 

Son 5 yıl içinde ülke gayrisafi yurt içi hasılasına 
ortalama % 14 katkıda bulunarak Türkiye eko-
nomisinde önemli bir yere sahip olan ulaştırma 
sektöründeki talep, yaklaşık % 8 gibi önemli 
oranda artmıştır. Bu büyümenin içinde karayo-
lu için talep yıllık % 7,6, demiryolu taşımacılığı 
talebi yıllık % 2, deniz yolu taşımacılığı % 5 artış 
gösterirken, hava taşımacılığındaki talep yıllık % 
16’dan fazla bir artış göstermiştir. Bu artış, sivil 
havacılığın, öncelikli olarak Türkiye’nin ticari faa-
liyetlerinde önemli bir rol oynadığının ve dünya 
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sürdüğünü gösterdi. Devlet Hava Meydanları 
Genel Müdürlüğü’ne göre, 2011 yılı Şubat ayı 
uçak trafiği 2010 Şubat ayına göre iç hatlar-
da % 18,8 artışla 38.311, dış hatlarda % 13,1 
artışla 22.490 olmak üzere toplamda % 16,6 
artışla 60.801 olmuştur. Şubat 2011 itibariy-
le, havalimanı ve havaalanlarında toplam 
6.501.612 yolcuya hizmet verilerek, geçen 
yılın aynı dönemine göre % 17,5’lik artış kay-
dedilmiştir. Aynı şekilde 2011 yılı Şubat ayın-
da bir önceki yılın Şubat ayına göre 967.798 
daha fazla yolcu, üstgeçişlerle birlikte 7.512 
daha fazla uçak hizmet almıştır. (www.siwep.
net/haber/4043-aktuel-yolcu-ve-ucak-trafigi-
istatistikleri-aciklandi.html)

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nün 2011 yılı performans programı-
na göre, müdürlüğün bazı sıkıntıları şöyle dile 
getirilmiştir: 
- Kurumsal yapılanmanın tamamlanmamış 

olması, 
- Uzman, teknik ve idari personel sayısındaki 

yetersizlik, 
- Etkin bir Ar-Ge politikasının oluşturulama-

mış olması, 
- Kurum bünyesinde geçici görevli olarak ça-

lışan personel sayısının fazla olması, 
- Mevzuat ve teşkilat kanunundaki eksiklikler, 
- Kurum personelinin sosyal hak ve çalışma 

koşullarının yetersizliği, 
- Personel ücretlerinin düşük olması ve ücret 

dağılımındaki dengesizlik, 
- Otomasyon Bilgi Sisteminin tamamlanma-

mış ve 
- Hızla büyüyen sektörde nitelikli personel 

talebinin aynı paralelde karşılanamamış ol-
masıdır.

Buradan da anlaşılan gelişen sivil havacılık 
şartlarına rağmen gerekli ve yeterli perso-
nel sağlanamamıştır. Acilen tüm illerimiz-
de sivil havacılık faaliyetleri ve iletişim için 
uzmanlar yetiştirilmeli ve bu tip sorunlar 
yayılıp büyümeden müdahale edilerek en 
uygun yol aranmalıdır. (Sivil Havacılık Ge-
nel Müdürlüğü 2011 Yılı Performans Prog-
ramı - 48) 

Uçak sayısı istatistikleri. (Kaynak: T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2010 yılı faaliyet raporu).

2010 Yılı Uçuş Haritası. (Kaynak: T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2010 yılı faaliyet raporu)

Yolcu sayısı istatistikleri. (Kaynak: T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü 2010 yılı faaliyet raporu)
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yüzeylerde bulunan veya uçuştaki uçağın ko-
runması için belirlenmiş yüzeyleri aşan bütün 
geçici, sabit ya da seyyar cisimler veya bunların 
bir kısmını,”

Mania Planı ve İnşaat Kısıtlamaları 23. mad-
dede; “Uçuş, can ve mal emniyetinin sağlan-
masını teminen ICAO tarafından yayımlanan 
Ek 14 Cilt 1’de belirtilen standartlarda Genel 
Müdürlükçe hazırlanan mania planında belir-
tilen kriterleri aşan yükseklikte inşaat yapılma-
sına izin verilmez. Kontrolsüz Havaalanı Mania 
Planı kapsamındaki maniaların takibinden 
kontrolsüz havaalanı işletmecisi sorumludur.” 
denilmektedir.

Mevzuat

Hava alanları mania planları, uçakların uçuş 
emniyetini sağlamak amaçlı 06.06.1945 gün ve 
4749 sayılı kanunla onaylanan Uluslararası Sivil 
Havacılık Anlaşması’nın ekinde belirlenen stan-
dartlar doğrultusunda zeminde bulunan doğal 
topografik engellerin belirlenmesi ve insan eliy-
le yapılan mimari sanat eserlerinin yükseklikle-
rinin belirlenmesi hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Kontrolsüz Havaalanlarının Yapımı ve İşletimin-
de Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Talimat 
(SHT-14A.02 Revizyon 02) 4. Maddesinde; “j) 
Mania: Uçakların yer hareketleri için kullanılan 

Adana Şakirpaşa Havalimanının 
Mania Planı Sorunu

DHMİ Adana Hava Limanı Başmüdürlüğü ta-
rafından “Mevcut Yayınlanmış Mania Planının 
Güncellenmesi ve Hava Limanı Sahasının 1/1000 
Ölçekli Sayısal Haritasının Yapımı Hizmet Alımı İşi” 
15.09.2005 tarihli, Resmî Gazete’de yayınlanarak 
(İhale Kayıt No: 2005/127716) ihale edilmiştir. 
Ancak ne eskisi yani mevcudu ne de son hali 
hakkında bir şekil, harita bilgi elde edilememiştir.

2011 Haziran ayı başında Ulaştırma Bakanlığı Si-
vil Havacılık Genel Müdürlüğü Adana’da inşaatı 
devam eden Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet 
binası inşaatı, Adana Havalimanı mania planını 
ihlal ettiği gerekçesiyle, Adana Seyhan Belediye 
Başkanlığı tarafından durdurulmuştur. Bundan 
sonra yine Seyhan Belediye Başkanlığı mania 
planı içerisinde kaldığı ve mania kriterlerini ihlal 
ettiği gerekçesiyle inşaatı devam etmekte olan 
ve ilgili belediyece ruhsat verilmiş olmasına rağ-
men yaklaşık 60 inşaat şantiyesini mühürleyerek 
durdurmuştur. Daha büyük bir sorun olarak da 
imar planında kazanılmış hakları olan vatandaş-
ların onaylı ve geçerli plana rağmen inşaat hakkı 
kısıtlaması ve/veya inşaat yüksekliklerinde de 
azalmalar yaşanması ihtimalleridir. Mühürlenen 
inşaatlarda 2.500 konut bulunmaktadır. Bu ko-
nutların ekonomik maliyeti yaklaşık 400.000.000 
TL’dir. Bu olay sonucu inşaat müteahhitleri yakla-
şık 5.000 civarında işçiyi işten çıkarmak zorunda 
kalmıştır. Bu durum TUİK verilerine göre % 22’lik 
işsizlik oranı ile Türkiye işsizlik şampiyonu olan 
Adana’ya ciddi bir darbe olmuş ve inşaat sektö-
rünü ciddi bir krize sokmuştur.

Adana Havalimanı yapılış yılı itibariyle Türkiye’nin 
ilk havalimanlarından olup günümüzde şehir 
merkezinde kalmıştır. Ancak tüm Türkiye’de fa-
vori havalimanları arasında yerini almıştır. Bugün 
tüm dünya kentlerinde aynı durum söz konusu 
olup bu havalimanının taşınmasından ziyade 
daha da dikkatlice ıslah edilmesi durumunu or-
taya koymaktadır. İlgililerce resmi yazışmalar ve 
şifai görüşmelerle konu muhakkak anlatılmıştır 
diye düşünüyorum. Şakirpaşa Havalimanının 
genişlemesi, taksi yolunun genişletilerek yeni bir 
pist haline getirilmesi ve kapasite artışına yönelik 
taleplerin bakanlıkça yeterince dikkate alınmadı-
ğı ya da önceliklerin olduğu kanaati oluşmakta-
dır. Bundan dolayı da havalimanı mania kriterleri 
içerisinde kalan yüzlerce imar parsellerine çok 
ciddi yapılaşma kısıtlaması getirmektedir. Havali-
manından 6 kilometrelik bir çap içerisinde hava-
limanından uzaklaştıkça 10 kattan daha yüksek 
binalar yapılamaz duruma gelmiştir.

Adana’nın bu sorununun benzer sorun yaşayan 
İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Trabzon Havaliman-
larında nasıl çözüm bulunduysa aynı şekilde 
çözülmesi beklenmektedir.

İNCELEME

Havaalanı ve havalimanı istatistikleri. (Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet Raporu)
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Yapılacak uygulamalarda;
1. Havaalanı mania planlarında yer alan uçuş 

konileri’nin (ICAO Annex-14’te kriterleri belir-
tilen ve 15.000 metre boyunca devam eden 
yaklaşma ve tırmanma yüzeylerinin) pist baş-
larından itibaren ilk 6.000 metrelik bölümü 
içerisinde; her türlü parlayıcı, patlayıcı, akarya-
kıt tesis ve depoları ile buna benzer yapılar ve 
yoğun duman çıkaracak nitelikteki sanayi te-
sislerinin planlanmaması ve inşa edilmemesi,

2. Havaalanı Mania Planlarında yer alan uçuş 
konileri’nin pist başlarından itibaren ilk 
3.000 metrelik bölümü içerisinde; insanların 
toplu halde bulundukları, hastane, düğün 
salonu, okul vb. yapıların planlanmaması ve 
inşa edilmemesi,

3. Havaalanı Mania Planları sınırları dahilinde 
kalan ve arazi zemin kotundan itibaren 45 
metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak ya-
pılar ile Havaalanı Mania Planları sınırları dı-
şında kalan ve arazi zemin kotundan itibaren 
150 metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak 
tüm yapılar için yapım öncesinde Sivil Hava-
cılık Genel Müdürlüğü’nden izin alınması,

4. Havaalanı elektronik ve seyrüsefer yardımcı 
cihazlarının yayın performanslarının olum-
suz etkilenmemesi açısından, Havaalanı 
Mania Planları sınırları dahilinde yapılacak 
tüm yapıların çatı kaplamalarında yansıtıcı 
özellikteki malzemelerin kullanılmaması,

5. Havaalanı Mania Planları sınırları dahilinde 
yapılacak olan imar planı düzenlemelerin-
deki Hmax yüksekliklerinin, yapıların çatı, 
baca, anten dahil en üst noktasının dikkate 
alınarak belirlenmesi,

6. Havaalanı Mania Planları sınırları dahilinde 
yapılacak olan imar planı düzenlemeleri-
nin, 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde yapıl-
ması ve yapılacak binalarda gürültü önleyici 
malzemelerin kullanılması, 

7. Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki konu-
larda, havaalanları ve çevresinde yapılacak 
olan yapılaşmalar için havaalanlarının emni-
yetini teminen Sivil Havacılık Genel Müdür-
lüğünün görüşüne ihtiyaç duyulması ha-
linde görüşlerin ilgili belediyeler tarafından 
sorulması ve görüş sorulacak parsel ya da 
bölgenin 3 derecelik UTM (XYZ) koordinat-
larının veya aynı koordinat sistemine göre 
hazırlanmış sayısal haritalarının elektronik 
ortamda gönderilmesi, 

8. Havaalanı Mania Planlarının uygulanmasın-
dan sorumlu belediyelerin, havaalanı yetki-
lileri ile sürekli işbirliği ve koordinasyon içe-
risinde bulunmaları,

9. Yukarıda belirtilen hususların imar planları-
na işlenerek ilgili belediyelerce hassasiyet-
le takibinin yapılması ve yanlış veya eksik 
uygulamalara sebebiyet verilmemesi, aksi 
takdirde bu konuda olabilecek tüm olum-

3. Pist Yanal Tahdit Yüzeyi, pistin her iki yanında 
6 km devam eden ve eğik yüzey, eğik düzlem 
ve konik yüzeyden oluşan yüzey.

Gölgeleme Prensibinin Esasları 

Mania Planı kapsamında bulunan doğal ve yapay 
engellerin % 10 ters eğim yüzeyinde (etki alanın-
da) kalan bölgelerde mania planının tanıdığı mak-
simum yükseklikten daha fazla inşaat yüksekliği 
verilmesini sağlamaktadır. Bu prensibin ne şekilde 
uygulanacağı Genelkurmay Başkanlığı’nca talimat 
haline getirilmiş olup, uygulama yetkisi yetkili ko-
mutanlıklardadır. Ayrıca, gerek mania planından 
önce, gerekse gölgeleme prensibi ile mania planı 
tahdit yüzeylerini geçen tüm kamu veya özel ve 
tüzel şahıslara ait tesislerin Annex 14’de yer alan 
mania ışıklandırması kuralları çerçevesinde ışıklan-
dırılması gerekmektedir.

Mania Planlarında Uygulama

Mania Planlarının uygulama yetkisi 2965 sayılı 
kanun gereğince belirlenen yetkili komutan-
lıklara verilmiştir. Yetkili komutanlığın kararına 
itiraz vukuunda ise konu bir kez daha Genel-
kurmay Başkanlığı’nca incelenebilecektir. Mania 
Planı kapsamında kalan bir arazide inşaat yapıl-
madan önce, ilgili belediyesince, arazinin tapu 
sureti, kadastral ve imar paftası, 1/25.000 ölçekli 
haritası ve gölgeleme prensibinden faydalana-
bilecek durumda ise gölgelemeye esas mani-
aların yeri ve kotlarını belirtir ölçekli ve sayısal 
harita ile yetkili Komutanlığa başvurması ge-
rekmektedir. Yetkili komutanlığın verdiği görüş 
doğrultusunda inşaatlar yapılmaktadır. 

Mania Planına Aykırı Yapılar

Mania Planına aykırı olarak, yetkili komutanlık-
tan izin alınmadan veya alınan görüşe uyulma-
dan yapılan inşaatlar 2490 Sayılı Sivil Havacılık 
Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ilgili 
maddeleri hükümlerine göre mania planlarına 
uygun hale getirilir. 

Havaalanları Çevresindeki Yapılaşma Kriterle-
rine İlişkin Ulaştırma Bakanlığınca Yayınlanan 
Genelge’de (26.06.2007 - 610/20000); “Ulaştırma 
Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce 
uçuş, can ve mal emniyeti ile havaalanlarında 
uluslararası standartların sağlanmasına yönelik 
olarak ülkemizin de üyesi bulunduğu Ulusla-
rarası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) yayım-
lamış olduğu Annex-14 dokümanı ile bu do-
kümana ilişkin olarak yayınlanan diğer teknik 
dokümanlar kapsamında havaalanları ve çev-
resindeki yapılaşma kriterleri belirlenmiştir. Bu 
kriterler çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı’nca 
Havaalanı Mania Planları hazırlanmakta ve ya-
yımlanarak uygulanmak üzere ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlara gönderilmiştir.

3. madde ise şöyledir; “Mania, planında mania 
tahdit yüzeyleri ile belirtilen irtifa limitlerini ge-
çen doğal veya yapay her türlü yükseltidir.” Mania 
planı ise; “havaalanları ve heliportların çevresinde 
hava araçlarının emniyetli uçabilmelerine imkan 
verecek şekilde, manialardan arındırılmış bir hava 
sahası belirleyerek muhafaza etmek ve oluşacak 
manialar nedeniyle havaalanının veya heliportun 
kullanılmaz hale gelmesini önlemek amacıyla, bir 
seri mania tahdit yüzeylerinin belirtildiği, Ulaştır-
ma Bakanlığı’nca hazırlanmış veya onaylanmış 
planlardır.” denilmektedir. Ayrıca Mania Tahdit Yü-
zeyi diye alt başlıkta da; “Havaalanı ve çevresini içi-
ne alan mania planında, manialar tarafından ihlal 
edilmemesi istenen bölgelerin sınırlarını ve bölge-
lerde yapılaşma müsaade yüksekliklerini gösteren 
düzlemlerdir.” denilmektedir. (Havaalanları Çevre-
sindeki Doğal Manialar Üzerinde Yapılaşma Hava-
cılık Talimatı (SHT-150/5300) 23.09.1993)

14.10.1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık 
Kanununda, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak 
ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı’nca hazır-
lanan, Askeri Hava Alanları Mania Planlarının ya-
pım amacı, “uçuş güvenliğini tehlikeye düşürecek 
yüksek yapılaşmaların kontrol altına alınması ve 
vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanma-
sıdır.” denilmektedir. Dolayısıyla, mania planı, bu 
plan kapsamında kalan arazilerde yapılacak inşa-
atların maksimum yüksekliklerini belirlemektedir.

Mania Planı Nedir?

1994 yılından itibaren imar planlarına işaretlen-
mek ve yapılaşmalarda dikkate alınmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşlara yayımlanmış. Söz ko-
nusu Askeri Hava Alanlarını Sivil Havacılığın da 
ortak olarak kullandığı ve dünyadaki bir çok ül-
kede kullanılan kriterler ile standardı sağlamak 
üzere, daha önce üretilen Askeri Hava Alanları 
Mania planları Uluslararası Sivil Havacılık (ICAO) 
kriterlerine göre revize edilmiştir. (ICAO -Inter-
national Civil Aviation Organization: Uluslara-
rası Sivil Havacılık Örgütü), IASA -International 
Aviation Safety Assessment Program: Uluslara-
rası Uçuş Emniyet Değerlendirme Programı) 

BM’e bağlı bir uzmanlık örgütü olan ICAO 1947 yı-
lından bu yana sivil havacılık alanında küresel ölçek-
te önemli ve kalıcı gelişmelere ön ayak olmuştur. 
Ana işlevi uçuş emniyeti ve güvenliğine ilişkin ulus-
lararası kurallar ve politikalar geliştirerek uluslararası 
sivil havacılığın düzenli gelişimini ve kurallarının kü-
resel düzeyde uygulanmasını sağlamaktır. 

Mania Planları 3 ana bölümden oluşmaktadır. 
1. Pist, hava araçlarının iniş ve kalkış yaptığı kap-
lamalı alan. 
2. Pist Uzantısı Tahdit Alanları, pistin bittiği yer-
den 60 m.lik engelsiz alanlardan itibaren her iki 
yöne % 2 eğimle 15 km uzunluğunda devam 
eden yüzey.
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cesaret istemektedir. Öncelikle Adana Şakirpaşa 
Havalimanı böyle bir konumda değildir. Sisli gün 
sayısı, buzlanma, dağlara göre konum, yolcu ve 
yük potansiyeli, enerji üssü oluşuyla olaşacak 
cazibesi gibi bir sürü konuda tam not alan bir 
konumdadır. Etrafımızdaki birçok havaalanında 
ciddi sorunlar yaşanmasına rağmen bizde kapalı 
gün sayısı hemen hemen hiç yoktur. 

Kaldı ki sivil havacılığın gelişmesine paralel ola-
rak Çukurova bölgesel havalimanında kargo 
ağırlıklı ve ağır uçakların uluslararası yolculukla-
rın yapılabileceği bir havalimanıdır. Ortadoğu’da 
veya Asya’da oluşabilecek potansiyellere göre 
iki şehir arasında yatırım savaşından ziyade böl-
geye zamanla 3. bir havalimanı bile gerekebilir. 
Statülerine göre havalimanlarını düzenlemek 
tabii ki Ulaştırma Bakanlığı’nın elindedir. Mevcut 
bir havalimanının kaldırılmasından çok uzun za-
mandır konuşulan turistik havaalanları (stol tipi) 
veya heliportların da olması beklenmektedir.

Adana Şakirpaşa Havalimanı halihazırda ulus-
lararası uçuşlar yapmakta olup sadece taksi yo-
lunun genişletilip pist yapılması, pist boyunun 
uzatılması (imar planları onaylıdır), güvenlik için 
etrafındaki kaçak yapıların boşaltılması ve bir 
dizi teknik destekle çok daha fazla kapasiteye 
hizmet verebilecek durumdadır. Yeter ki Adana-
lı nasıl her sorununa sahip çıkıyorsa bu soruna 
da sahip çıksın, uzmanların, ilgililerin çalışmala-
rını desteklesin ve takip etsin. <

oluşturabilir veya mevcut yapıları doğal mania 
kabul edilmesi için uğraşabiliriz. 2012 yılından 
itibaren de yeni mania planına göre hareket edil-
mesi sağlanabilir. İyi bir örnek olarak, İzmir ilinde 
Gaziemir Belediyesi, mevcut binaların belediye 
meclisi tarafından “doğal yapı” adı altında yıkıl-
maması, bundan sonra yapılacaklarınsa kuralla-
ra uygun olması yönünde sivil havacılık uzman-
larınca çalışarak karar aldı ve uygulamaya koydu.  

Gündemi meşgul eden çok önemli bir soru 
da; Adana Şakirpaşa Havalimanının kent içinde 
kalması sorun mudur? Dünya kentlerindeki ha-
valimanlarının konumu nedir? Adana Şakirpaşa 
Havalimanı Çukurova Bölgesel Havalimanı ne-
deniyle taşınır mı?

Bütün dünya kentlerinde şehirlerde 3 hatta 5 
adete kadar havaalanı olabilmekte, yıllar itibariy-
le genişleyen şehrin merkezindeki havalimanları 
olduğu gibi kalabilmektedir. Bu çok doğal bir ge-
lişim olup bir kentin havalimanını ortadan kaldır-
mak için kullanılabilecek bir doküman değildir. 
Dünyadaki ve ülkemizdeki uçuş istatistiklerine 
baktığımızda kesinlikle Adana Şakirpaşa Havali-
manı kaldırılmayacaktır diye düşünüyorum.

Sivil havacılığın gelişmesiyle gün yüzüne çıkan 
bu sorun birkaç müteahhitin sorunu olmayıp 
Adana’nın hatta Türkiye’nin sorunudur. Dünya-
daki havaalanlarının bazıları denizin içinde ki-
misi dağın eteğinde inmek kalkmak yetenek ve 

suzluklardan birinci derecede belediyelerin 
sorumlu olacağı, hususlarına hassasiyetle 
uyulması ve gereğinin buna göre ifasını rica 
ederim.” denilmektedir. 

Bundan Sonra Neler Yapılabilir?

“Şakirpaşa Havalimanı ne zaman yapıldı, hangi 
kriterler dikkate alındı, o zamanki mevcut yapı 
mania durumu neydi, imar planlarının krono-
lojik durumu nedir, kazanılmış haklar nelerdir, 
hangi alanları ve binaları kapsıyor, kat sınırla-
ması nerede kaç metredir?” sorularını cevapla-
yan detaylı bir analiz raporu Büyükşehir Bele-
diyesi koordinatörlüğünce hazırlanabilir. Bina 
kat adetleri envanteri hazırlanabilir. Hazırlanan 
rapor ilgililere sunulup kamuoyu bilgilendirile-
bilir. Onaylı ve geçerli imar planlarına göre imar 
çapı - durumu, ruhsat ve hatta iskân alıp bitmek 
üzere olan binalara ne alternatifler yapılabilece-
ğini DHMİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
uzmanlarınca değerlendirmeliyiz. Hava mania 
ve uçuş konisi, yaklaşma planı gibi havacılık 
terimleri imar planı bilgilerine ve haritalarına 
uygun dille aktarılabilir. Hele hele nazım imar 
planı çalışmalarının yapıldığı şu hassas günler-
de konu ihmal edilmemeli, önlem alınmalı ve 
plan notlarına bakanlığın genelgesinde yazılan-
lar yazılıp takibi sağlanabilir.

Balıkesir örneği başta olmak üzere diğer örnek-
lere göre yeni bir hava mania planı altlığı-taslağı 
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“Pazarlama ve satış stratejilerini 
geliştiren, yapıların işletim 
maliyetlerini düşüren, süreçte 
yapay ve doğal çevre ile 
bütünleşik yaşayan yeşil 
yapılar; günümüzde uygulama 
alanı bulan değerlendirme / 
sertifikasyon sistemleri sayesinde 
birçok yüklenici, mimari büro, 
resmî kurum ve ticari işletmeler 
tarafından kullanılmaktadır. Bugün 
Türkiye özelinde gönüllülük esasına 
dayanan bu sistemin teşvik, indirim 
ve kredilerle desteklenmesi ile 
uygulama nitelik ve niceliklerinin 
artması sağlanabilir. Ancak 
sertifikasyonların amaç değil 
sürdürülebilir çevre için bir araç 
olduğu gerçeği unutulmamalıdır.” 

SERTİFİKALI 
YAPILAR
TÜRKİYE 
ÖRNEKLERİ
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artması yönündeki çabası ve sürdürülebilirliğe 
katkı koyması açısından varlıkları pazar ve temiz 
gelecek için önemlidir. 

Rakamlarla…

ABD’de birçok önemli anket şirketi tarafından 
yapılan “Green Building” araştırma sonuçlarına 
göre söz gelimi LEED sertifikası almış yapıların 
maliyetinde sadece % 1 - 5 arası bir artış olduğu 
saptanmış ve gene aynı çalışma raporuna göre 
yeşil yatırımın 2-3 sene içerisinde geri döndüğü 
belirtilmiştir. 2008’de ABD’de yayınlanan sektör 
raporlarına göre ise tasarım maliyetlerinde, bi-
nanın ne kadar yeşil tasarlandığına göre % 1 - % 
10 arası bir artış gözlendiği tespit edilmiştir.2 Ya-
tırım büyüdükçe maliyetler düşmekte ve gerek-
li yasal düzenlemelerin olması halinde, bu tür 
binaların kendi için ürettiği enerjinin fazlasını 
şebekeye satabilmektedir. 

ABD rakamlarına göre bu tür binalarda işletme 
maliyetleri yüzde 8 ila 10 arasında azalmaktadır. 
Bina ömrü boyunca enerji sarfiyatını yüzde 40 
oranında düşürmektedir. Bu daralan pazarda 
satış stratejisi olarak binaların pazarlama şansı 
da arttırmaktadır. Doğal aydınlatma ve iç hava 
kalitesi ile doğal havalandırma insan sağlığını 
olumlu yönde etkilemektedir. Hava kalitesinin 
yüksek olduğu yeşil binalarda çalışanların veri-
minin de yüzde 16 ila 40 oranları arasında arttı-
ğı savunulmaktadır. Üstelik bu binalar, bireyi de 
çevreci davranma konusunda eğitmektedir.3 

 
Sertifikasyon sistemleri devlet veya bağımsız 
kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ticari oluşum-
lardır. Sürdürülebilir proje/yapı kurgusunda 
amaç değil araç olması durumunda nitelikli 
uygulamaları destekleyeceği aşikârdır. Ancak 
uygulamaların yaygınlaşmasında ilgili yasaların 
ve mevzuatların hazırlanması ile altyapının, ver-
gi ve kredi inisiyatifleri gibi teşviklerin verilmesi 
ile motivasyonun sağlanması gerekliliği bulun-
maktadır. 

Siemens Gebze Tesisleri9 
 
Siemens, Gebze tesisleri LEED GOLD Serti-
fikası’nı alan bir yapıdır. Sertifika 28 Eylül 2009 
tarihinde onaylanmıştır. İstanbul’da 90 bin met-
rekare alanda, enerji, endüstri ve sağlık sektör-
lerine yönelik faaliyet gösteren Siemens San. ve 

Giriş

Dünyada son 20 yıldır artan çevre dostu ve ener-
ji etkin uygulamalar, günümüzde Türkiye’de de 
uygulama alanları bulmaya başlamıştır. Önce-
likle üniversite araştırma projeleri çerçevesinde 
uygulama alanı bulan pasif yapılar bugün yeşil 
ürün pazar payının artması ile proje süreci dahil 
olmak üzere yükleniciler, mimarlar gibi disiplin-
ler tarafından yapı pazarında değerlendirilmek-
tedir. Türkiye’de yapıların enerji performansları-
nın Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne 
uygun olması dışında yapılan her türlü sürdü-
rülebilirlik girişimi “gönüllülük kavramı” çerçe-
vesinde değerlendirilir. Her sertifikasyon almış 
proje veya yapının gerçek anlamda sürdürülebi-
lir olmama durumu söz konusu olabileceği gibi 
sertifikasyon almamış sürdürülebilir yapıların 
varlığı da söz konusudur. İstanbul Levent’teki 
Sapphire projesi ile Kocaeli Gebze’de kurulu 
RMI Türkiye binası, sertifikasız olmakla birlikte 
çevreci nitelikler taşımaktadır. 

Enerji Etkinlik ve Tasarruf

Türkiye’de yapı sektörünün ihtiyaç duyduğu 
toplam enerji konusundaki (yapım-kullanım-
yıkım süreci bütünü) en önemli problemlerin-
den biri kullanım süreci enerji verimliliği arttıra-
mamak ve kayıplarını azaltamamaktır. 

Sertifika Ne Sağlıyor?

Dünyada birçok sertifikalandırma sistemi bu-
lunmaktadır. En tanınmışları ABD Yeşil Bina 
Konseyi’nin (USGBC) ürettiği LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) ile İngi-
liz Yeşil Bina Konseyi (GBC) tarafından üretilen 
BREEAM (Building Research Establishment’s 
Environmental Assessment Method). Ayrıca 
Japonya’da CASBEE (Comprehensive Assess-
ment System for Building Environment Effici-
ency), Avustralya’da Greenstar, Çin’de HK-BEAM 
(Honk Kong Building Environmental Assess-
ment Method), Almanya’da kullanılan DGNB 
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) 
gibi değerlendirme metot ve sertifikaları uygu-
lama sayıları sebebiyle yeşil yapı sektöründe söz 
sahibi durumdadır.1 

Bazı sertifikasyonların aşırı ticarileşmiş olduğu 
tartışmasıyla birlikte bu tür yapıların sayılarının 
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su, bahçe sulama veya yangın tertibatında kulla-
nılacağı gibi yumuşatılarak tüm alanın kullanım 
suyu olarak da değerlendirilmektedir.

Su kullanımının azaltılması için düşük debili klo-
zetler, yüksek verimli ve sensörlü bataryalar ile 
susuz pisuarlar seçilerek bina kullanım suyunda 
yüzde 70 tasarruf sağlanmaktadır.6 Su kalitesinin 
korunması ve artırılması amacıyla, sert peyzaj 
(özellikle asfalt yollar) alanlarına gelen yağmur 
suyu, yağmur kanalları yerine toprağa yönlen-
dirilmiş ve burada filtre edilmesi sağlanmıştır.8

Enerji ve Atmosfer

Elektrik ve mekanik sistemlerinin tasarlanmasın-
da ASHRAE standartları dikkate alınmıştır. Böy-
lece, bilgisayar destekli enerji modellemesinin 
sonucu olarak ASHRAE standartlarına göre yüz-
de 30 enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Ofislerde 
gün ışığı ve harekete duyarlı ayaklı armatürler, 
üretim alanlarında ise ışık şiddeti ayarlanabilen 
armatürler kullanılmıştır.

Su kanallarında toprak çökeltme sistemlerinin 
uygulanması gibi birçok tedbir alınmıştır.

Geliştirme yapılacak arazinin organize bölgesin-
de seçilmesiyle yeşil alanların ve verimli tarım 
arazilerinin korunmasına yönelik bir strateji izlen-
miştir. Tüm personel için optimum servis sayısı 
konularak toplu taşıma desteklenmiş ve böylece 
bireysel otomobil kullanımından kaynaklanan 
çevre kirliliği ve fosil bazlı yakıt kullanımı azaltıl-
mıştır. Buna ilave olarak yine otomobil kullanımı-
nı azaltmak ve yakın çevreden gelecek personel 
için bisiklet park alanları, duşlar ve soyunma oda-
ları yapılmıştır. Isı adası etkisinin azaltılması ve 
yeşil alanların korunmasına yönelik, standartların 
üzerinde açık alan bırakılmıştır ve bu alanlarda 
su tüketimi az olan yerel bitkiler ve ağaçlarla yo-
ğun bir yeşillendirme stratejisi izlenmiştir. Yeraltı 
su kaynaklarını ve kalitesini korumak için sahaya 
gelen yağmur suyunun sahada toprağa geçme-
sini ve toprak tarafından emilmesini sağlamak 
amacıyla otoparkta delikli taşlar ve yeşil alan kul-
lanımı artırılmıştır. Yine aynı amaçla, çatı yağmur 
suyu depolandıktan sonra bina içerisinde yeni-
den kullanılması öngörülmüştür. Su kalitesinin 
korunması ve artırılması amacıyla, sert peyzaj 
alanlarına gelen yağmur suyu, yağmur kanalla-
rı yerine toprağa yönlendirilmiş ve burada filtre 
edilmesi sağlanmıştır. Isı adası etkilerini düşür-
mek, dolayısıyla soğutma yüklerini azaltmak ve 
enerji tasarrufu sağlamak amacıyla çatı kapla-
ması güneş ışınlarını büyük ölçüde yansıtacak 
özelliklerde beyaz renkli olarak tercih edilmiştir. 
Aydınlatma kirliliğinin en az seviyede tutulması 
için iç mekânlarda bina aydınlatma otomasyo-
nundan faydalanılmıştır. Dış aydınlatmada ise 
cephe aydınlatması yapılmamış, çevre ve peyzaj 
aydınlatması ise ASHRAE standartlarına göre bel-
li sınırlar dahilinde tasarlanmıştır.6

Su Verimliliği

Peyzaj alanlarında su tüketimini düşürmek için it-
hal çim yerine yerel bitkiler; sprinkler sulama siste-
mi yerine damlama sulama sistemi tercih edilmiş-
tir. Arıtmadan elde edilen su, bahçe sulamasında 
kullanılmaktadır. Peyzaj alanlarında şebeke suyu 
yerine, çatı yağmur suyu ve arıtma sisteminden 
elde edilen su kullanılmaktadır. Bu stratejilerin 
uygulanması ile peyzaj sulamasında yüzde 70 su 
tasarrufu sağlanmıştır. Çatı yağmur suları filtreden 
geçirilerek ham su deposuna gönderilmekte bu 
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Tic. AŞ, bu sertifikayı alabilmek için 7 tane ön 
koşulu yerine getirmiş ve 42 gibi yüksek bir pu-
anla sertifikayı almaya hak kazanmıştır.4

Sertifika için yerine getirilmesi gereken 7 koşul:
- İnşaat aktivitelerinde kirliliğin azaltılması;
- Mekanik sistemlerde CFC gazı kullanılma-

ması;
- Elektro-mekanik sistemlerin ASHRAE 

90.1.2004 standardına göre tasarlanması;
- Elektro-mekanik sistemlerin bağımsız ve 

tecrübeli bir ekip tarafından test ve devreye 
alınması;

- Bina işletmeye alındıktan sonra atıkları ayrı 
olarak toplamak için uygun kapların konul-
ması;

- Havalandırma sistemlerinin ASHRAE 
62.1.2004 standardına göre tasarlanması;

- Binada sigara içilmemesi.5

LEED Yeşil Bina derecelendirme sisteminde, de-
recelendirme değişik puanlama ağırlığına sahip 
6 kategoride yapılmaktadır: Bunlar: 
- Sürdürülebilir Alanlar;
- Su Verimliliği;
- Enerji ve Atmosfer;
- Malzemeler ve Kaynaklar;
- İç Mekân Kalitesi;
- Tasarımda Yeniliklerdir.

Tesiste yapılan çalışmaları şöyle sıralayabiliriz: 

Sürdürülebilir Alanlar

İnşaat aktivitelerinden dolayı oluşan çevre kir-
liliğini azaltmak, toprak kaymasını önlemek, 
tozumanın önüne geçmek ve su kirliliğini ön-
lemek için, erozyon ve sedimantasyon planı 
kapsamında inşaat sahasında, saha boyunca 
geo-tekstil malzemesi ile perdeleme yapılmıştır.

Sahada geotekstil uygulamaları.8 Ofis ayaklı armatürleri.8 

Toprak çökeltme sistemi.8 

Su döngüsü sistemi.8 

Yağmur suyunun toprakta filtre edilmesi.8 
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fazla taze hava verilmiştir. Toplantı odalarında 
hava kalitesi düştüğü anda otomatik olarak 
taze hava pompalanacak sensorlar konulmuş-
tur. İklimleme de; ısı geri dönüşümlü klima, içeri 
alınan havanın ısısı dışarı atılan havanın ısısı ile 
dengelenmiştir. Böylece ortalama 5 derecelik 
ısınma ve soğutma yakıtsız sağlanmıştır. 4000 
bin noktadaki sensorlar ile ısıtma soğutma ha-
valandırma ve aydınlatma otomasyonu sağlan-
mıştır.7

Sertifikalı Yeşil Yapılar

Günümüzde örneklerini Türkiye’de de vermeye 
başlayan sertifikalı binaların ele alındığı bu çalış-
mada diğer yapı/projelerle ilgili olarak detaylara 
girilmeden kısa künyeler halinde bilgi verilecek-
tir.

Redevco Gordion AVM / Ankara
BREEAM / Very Good

Redevco Alışveriş Merkezi / Erzurum
BREEAM / Very Good

Unilever-Türkiye Merkez Ofis / İstanbul 
LEED CI / Silver
CI: Commercial Interiors 

Unilever Türkiye Merkez Ofis.14 

Sıcak su kazanımında, sıcak su akümülasyon 
tankı, 44kw plakalı eşanjör, 24 adet güneş ko-
lektörü ile 55 m2 toplam absorber yüzeyi kulla-
nılarak 3 ana parçaya bölünmüş toplam 6 m3/h 
debide sıcak su üretimi yapmaktadır. Bu sistem 
işletmeye % 30 enerji tasarrufu sağlamıştır. Ay-
rıca sıcak su üretiminde % 35 tasarruf elde edil-
miştir. Proses ve kullanım suyunun ortalama % 
25’i güneş kolektörlerinden sağlanmaktadır.11

Malzeme ve Kaynaklar

Kaynakların ve çevrenin korunması kapsa-
mında inşaat atık yönetimi planına uygun 
olarak atık sahası oluşturulmuştur. Sahada 
geri dönüştürülebilecek atıklar ayrı toplatı-
larak inşaat atıklarının yüzde 75’i değerlendi-
rilmiştir. Aynı zamanda belediye atık alanına 
daha az atık gönderilerek çevrenin korun-
masına da katkıda bulunulmuştur. Doğal 
kaynakları korumak adına, binalarda kulla-
nılan malzemelerin mümkün oldukça daha 
önceden kullanılmış malzemelerden üretil-
miş olmasına önem verilmiştir. Çelik, yüksel-
tilmiş döşeme ve betonda kullanılan uçucu 
kül dahil inşaat malzemesinin yüzde 35’i dö-
nüşümlü malzemeden üretilmiştir.7 Projede 
mümkün oldukça yerel malzeme kullanarak, 
taşınmadan kaynaklanan yakıt tüketimi ve 
çevre kirliliği de en aza indirilmiştir.6 Yüzde 
40 oranında yerel malzeme kullanılmıştır. 
Nakliyeden doğacak fosil tabanlı yakıt tüke-
timi ve CO2 salımı azaltılmıştır.7

İç Mekân Kalitesi

Çalışanların sağlıklı ve verimli ortamlarda çalışa-
bilmesi için iç mekânlarda taze hava kalitesi ve 
miktarı ASHRAE 62.1.2004 standardı temel alı-
narak tasarlanmıştır.6 Bina içine yüzde 30 daha 

Gün ışığından en üst seviyede faydalanmak, 
elektrik tüketiminin düşük seviyede tutulması 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda ofislerde gün ışı-
ğını en yüksek seviyede içeriye alacak şekilde 
giydirme cam cephe, çatıdan zemine kadar 
bir galeri şeklinde devam eden aynı zamanda 
iç bahçe görevi gören aydınlık holleri, üretim 
alanlarında çatıda ışıklıklar yapılmıştır.

Soğutma klima yüklerini düşürmek ve efektif 
bir gölgeleme yaparak çalışanların verimini ar-
tırmak için ofis cephelerinde güneş kırıcılar ter-
cih edilmiştir. Binaların dış kabukları ısı yalıtımını 
optimum yapacak şekilde tasarlanmıştır. Özel-
likle ofis binası, zararlı güneş ışınlarını minimum 
seviyede, faydalı gün ışığını maksimum seviye-
de içeri alan özel camlarla kaplanmıştır.

Binaların çatı elemanları ve katmanları da yine 
aynı şekilde ısı iletimini minimum seviyede tu-
tacak şekilde tasarlanmıştır. Binaların soğutma 
işlemi sırasında chiller gruplarından ve üretim-
de kullanılan basınçlı hava kompresöründen 
ortaya çıkan atık ısı ile sıcak su elde edilmekte-
dir. Bu şekilde ısıtıcı kazanlar daha az kullanıla-
rak doğal gaz tasarrufu sağlanmaktadır.

Kışın ofislerde biriken ve dışarı atılan kirli sıcak 
havanın ısısıyla, dışarıdan alınan soğuk hava 
şartlandırılarak, yazın ise ofislerde biriken ve 
dışarı atılacak olan serinleştirilmiş kirli hava ile 
dışarıdan alınacak sıcak hava şartlandırılarak 
enerji tasarrufu sağlanmaktadır.6 Güneşin bina-
ya vurma açıları bilgisayarla hesaplandı ve buna 
uygun güneş kırıcılar kullanılmıştır.7

Çatı ışıklığı ve doğal havalandırma.5 

Güneş kırıcılar.8 

Güneş kolektörleri.11 

Gordion Alışveriş Merkezi.9 

Erzurum Alışveriş Merkezi.13

Cam cephe uygulaması.10 

Isı Geri Kazanımlı Soğutucu Ünite.8 
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Deppo İstanbul AVM / İstanbul 
LEED CS / Gold

Li Fung Center / İstanbul 
LEED NC / Silver

Schneider ADH Fabrikası / Kocaeli 
LEED NC / Gold

Kavacık Ticaret Merkezi / İstanbul 
LEED CS / Gold

Tekfenöz Levent Ofis Binası / İstanbul 
LEED CS / Gold
CS: Core&Shell

Ada Alışveriş Merkezi / Sakarya 
BREEAM In Use / Good 

Baylo Suites / İstanbul 
LEED NC / Silver 

Wilo Pompa Sistemleri Binası / İstanbul 
LEED NC / Gold 

Philips, Ofis Katı / İstanbul 
LEED CI / Silver
CI: Commercial Interiors 

THY&Pratt/Whitney Türk Motor / İSTANBUL 
LEED NC / Gold 

Eser Holding Binası / Ankara 
LEED NC / Platin

Toyata Onatça / Adana
BREEAM / Very Good 
Interim 

Philips.15

Tekfen Ofis.19

Torium.23 

Li Fung Center.24 

Schneider ADH Fabrikası.9 

Kavacık Ticaret Merkezi.25 

Ada Alışveriş Merkezi.20 

Baylo Suites.21 

Wilo Pompa.22 

THY&Pratt/Whitney Türk Motor.16 

Toyota Onatça.18 

Eser Holding.17 
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16. Kasım 2011, http://www.thyteknik.com/tr-TR/kurum-
sal/istirakler/ucak_motoru_bakim_merkezi/index.aspx

17. Kasım 2011, http://www.yapi.com.tr/Haberler/eser-
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18. Kasım 2011, http://www.onatca.com.tr/images/onat-
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19. Kasım 2011, http://www.yesilbina.com/proje/11/
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21. Kasım 2011, http://altensis.com/projeler/?post_id=28
22. Kasım 2011, http://galeri3.arkitera.com/var/albums/
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S.Ü. Nanoteknoloji binası / İstanbul 
LEED NC / Gold
NC: New Construction

Sonuç

Pazarlama ve satış stratejilerini geliştiren, yapı-
ların işletim maliyetlerini düşüren, süreçte ya-
pay ve doğal çevre ile bütünleşik yaşayan yeşil 
yapılar; günümüzde uygulama alanı bulan de-
ğerlendirme / sertifikasyon sistemleri sayesinde 
birçok yüklenici, mimari büro, resmî kurum ve 
ticari işletmeler tarafından kullanılmaktadır.

Bugün Türkiye özelinde gönüllülük esasına da-
yanan bu sistemin teşvik, indirim ve kredilerle 
desteklenmesi ile uygulama nitelik ve nicelikle-
rinin artması sağlanabilir. Ancak sertifikasyonla-
rın amaç değil sürdürülebilir çevre için bir araç 
olduğu gerçeği unutulmamalıdır. <
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OSMANİYE 
BÉLA BARTÓK 
MÜZESİ

İsmet İPEK
Emekli Adana Müze Müdürü

Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi’nin Karacaoğlan 
yerleşkesi karşısında bulunan 
Cebelibereket Kültür Merkezi 
bünyesinde açılan Béla Bartók 
müzesini ve ülkemizde çok 
değerli çalışmalar yürütmüş 
olan bu değerli Macar besteci ve 
müzikbilimciyi tanıtan iki yazıya 
yer veriyoruz. Bu bölümdeki yazıları 
kültürümüzün bu önemli birikimi 
üzerine yapılan çalışmalara bir 
saygı anlamında değerlendiriyoruz; 
aynı zamanda kültürel mekânların 
oluşturulması ve yaşatılması 
konusunda yapılan sorgulamayı 
da anlamlı buluyoruz. Çağdaş 
müzeciliğin, kullanılan ve yaşayan 
kültür yapılarının tasarlanması, 
kurgulanması kadar işletilmesinin 
de önemli olduğunu bizlere 
hatırlatıyor.

halk musikisiyle eski Türk musikisi arasında her-
hangi bir bağ olup olmadığını ortaya çıkarmayı 
uzun zamandır istediğim için daveti büyük bir se-
vinçle kabul ettim.”

Türkiye dışındaki Türkler arasında yaptığı araş-
tırmada, Macar halk musikisi ile Türk halk mu-
sikisi arasında benzerlikler tespit ettiğini belir-
ten Bartok, sözlerine şöyle devam etmiştir; “Bir 
yandan eski Macar musikisi ile bin-bin beş yüz 
yıl kadar önce dilleri ve uygarlıkları eski Türklerin 
etkisinde kalmış olan yukarı Volga boylarında ya-
şayan Çeremis halkının musikisi, öte yandan eski 
Macar musikisi ile Rusya’nın Kazan bölgesinde ya-
şayan Türk-Tatar halkının musikisi arasındaki kar-
şılaştırmalar, bu değişik halkların halk musikileri 
arasında belirgin bir ilişki bulunduğu sonucunu 
verdiğinden, söz konusu soruya bir cevap bulmak 
kaçınılmaz hale gelmişti.”

Bartok’un gelişi ile ilgili olarak Adana’da ya-
yınlanan 20 Teşrinisani 936 tarihli Türk Sözü 
Gazetesi’nde “Macar musiki âlimi ve kompo-
zitörü Bela Bartok’un ekspresle geldiği, Adana 
İstasyonu’nda karşılandığı, yanında İstanbul Kon-
servatuarı Musiki Muallimi Bay Adnan ve Ankara 
Musiki Mektebi muallimlerinden Bay Necip Kâzım 
ve Bay Ulvi Cemal bulunduğu” haber verilmiştir. 
Bir gün sonra yayınlanan gazetede de “Prof. Béla 

Dünyaca ünlü Macar Müzikolog, müzisyen bir 
babanın evladı olarak 25 Mart 1881’de dünyaya 
gelmiştir. 5 yaşında piyano çalmayı öğrenmiş, 
7 yaşında konser vermiştir. 1899’da Budapeş-
te Müzik Akademisi’ne giren Bartók, 1905’te 
halk müziği ile ilgilenmiştir. Babası ile aynı adı 
taşıyan Béla Bartók 1910’da dünyaya gelen 
oğluna da aynı adı vermiştir. 1922’den itibaren 
düzenli konserler veren Bartók 1934’ten son-
ra Macar halk kültürü ile ilgilenmiştir. 1936’da 
Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fa-
kültesi Hungaroloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Laszlo Rasonyi’nin önerisi, Ankara Halkevi 
Başkanlığı’nın daveti üzerine konferans ve kon-
ser vermek için Türkiye’ye gelmiştir. 1940’ta 
ABD’ye yerleşen Béla Bartók 26 Eylül 1945’te 
vefat etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün ve yöneticilerin, milli heyecan 
içinde başlattığı Türk kültürü araştırmalarına 
katkıda bulunmak amacıyla yapılan Türkiye’ye 
daveti sevinçle kabul ettiğini söyleyen Béla 
Bartók, kendisinin amacının da aynı olduğu-
nu belirtmiştir. Türk ve Macar halklarının kültür 
birliğini, köy türküleri mukayesesi ile araştır-
mak istemiştir. Türkiye’ye geliş sebebine ilişkin 
Bartok’un sözleri çok anlamlı ve önemlidir; “Türk 
halk musikisini incelemeyi, özellikle eski Macar 

İNCELEME
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limelerdir. Alma; Elma, Anya; Ayna, Apa veya 
Papa; Baba, Baba; Bebe, Bayus; Bıyık, Balta; 
Balta, Bıçka; Bıçak, Buza; Buz, Cyüsü; Yüzük, 
Çengü; Çan, Çizma; Çizme, Divan; Divan, Ezer; 
Hezar (Bin), Erik; Erişmiş, Fasoy; Fasulye, Han-
ca; Karınca, Jeb; Cep, Kayak; Kayak, Kalauz; 
Kılavuz, Kap; Kapmak, Kaposta; Lahana, Kapu; 
Kapı, Kaysin; Kayısı, Kuçça; Kuçu-Köpek, Keç-
ke; Keçi, Kiçi; Küçük, Krayl; Kral, Mayus; Mayıs, 
Mayom; Maymun, Pamut; Pabuç, Piyaç; Piya-
sa, Pamuk, Sako; Ceket, Salata; Salata, Samar; 
Eşek, Sandal; Sandal, Şal; Şal, Şapka; Şapka, 
Şator; Çadır, Şok; Çok, Tarlo; Tarla, Tegla; Tuğla, 
Teve; Deve, Torbe; Türbe, Van; Var, Yatağan; Ya-
tağan, Yogurt; Yoğurt, kelimeleri Türkçede ve 
Macarcada ortak kullanılan kelimelerdir. Hat-
ta Türkçe ve Macarca aynı söylenen; “Cebimde 
çok küçük elma var” sözü Sezgin Türk’ün ha-
zırladığı Bela Bartok CD’sinde güzel bir şarkı 
sözü olmuştur.

Macar Müzikolog Béla Bartók, Osmaniye’den; 
Osmaniye merkez (5 Türkü), Gebeli (1 Türkü), 
Çardak (15 Türkü, 2 Oyun Havası), Tüysüz (11 
Türkü) ve Düziçi (2 Türkü 1 Oyun havası) olmak 
üzere toplam 34 Türkü ve 3 Oyun Havası derle-
miştir. Gaziantep’in, Kahramanmaraş’ın, Kilis’in, 
Hatay’ın ve Çukurova’nın ortasında bir kültür 
merkezi olan Osmaniye/Gavurdağları’nda ef-
saneleri ile çağrılan, Ceren ve Bebek bozlakları, 
Kurt Paşa, Dağlı, Emmimoğlu türküleri, Lorki, 
Şirvani oyun havaları Türk halk müziğinin antik 
derinliğine ve zenginliğine sahiptir. Temennimiz 
odur ki, Béla Bartók’un 1936’da Osmaniye’den 
derlediği türküler, yeni yorumlarla çalınır, söyle-
nir, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ve TRT Genel 
Müdürlüğünce “Osmaniye Türküleri” olarak ar-
şivlenir.

kat çekmektedir. Seyahatname’de ünlü Macar 
bilginin kendisinin, babasının ve çocuğunun 
adı olan “Bele” ismi Adana Türkmenlerini ifade 
etmektedir. Özellikle Azerî Türkçesinde Bele; 
İyi, doğru, güzel, hoş, anlamlarına geldiği gibi, 
Arapça “Beli; evet, şimdi aklıma geldi” anlamlarını 
içermektedir. Çukurova’da “Bele” kelimesinin ne 
anlama geldiği bilinmemektedir. Ama Adana’yı 
tanıtırken Evliya Çelebi “Ve halkı ekseriya bele’dir. 
Yani Oğuz taifesidir. Oğuzlar hakkında Resaletpe-
nah (Peygamber) ‘Ekser ehl-i cennet bele’dir’ bu-
yurmuşlardır” demektedir. 

Bundan başka Evliya Çelebi; “Hususa has ve be-
yaz ekmeği meğer Macar vilayetinde ola” diyerek 
konuyu daha anlamlı hale getirmektedir. Payas 
Yaylalarını anlatırken; “Beyaz ve has ekmeği yayla-
larda pişirilir ise yufka ekmeği ve üzümü, incir ve tu-
runcu memduhtur” diyen Evliya Çelebi’nin Macar 
ekmeği diye bahsettiği herhalde Çukurova köy-
lerinde hâlâ yapılan köy ekmeği, yufka ekmektir.

Adana Etnografya Müzesi’nde iki saz sergilen-
mektedir. Bunlar; Kabak Kemane ve Teneke 
Kemane’dir. Kabak Kemane; su kabağından yapıl-
mıştır. Üç tellidir. Atkuyruğunun kılından yapılan 
yayla çalınır. Çukurova’da Kabak Kemane, Güney-
doğu Anadolu’da Rebap, Orta Asya’da Iklığ diye 
bilinen sazın Antakya civarında ve Macaristan’da 
Hegit olarak bilindiği söylenmektedir. Teneke Ke-
mane; Halk arasında “Damdıra” diye bilinen üç 
telli kemandır. Atkuyruğunun kılından yapılan 
yayla çalınır. Osmaniye’nin kurucu ailelerinden 
Alibekiroğlu Bekir’e ait olan teneke kemanı Bela 
Bartok hayranlıkla incelemiştir.

Çukurova halkının kullandığı pek çok kelime, 
Macar halkı tarafından da hâlâ kullanılan ke-

Bartók Türkülerimizi Tesbit Etmeğe Başladı” man-
şetiyle verilen haberde, Bela Bartok’un Adana 
Müze Müdürü Ali Rıza Yalman’ın (Yalgın) refa-
katiyle, önce Mersin’e, sonra da Osmaniye’ye 
gideceği bildirilmiştir. 

Béla Bartók, Türkiye’de kaldığı 10 gün içinde 
22-23-24 Kasım 1936 tarihlerinde; Osmaniye 
Merkezi ile Gebeli, Çardak ve Tüysüz köylerin-
de yaptığı araştırmalar hakkında şöyle demiştir; 
“Araştırma çalışması için ayrılan zaman ne yazık 
ki oldukça kısaydı. Önümüzde sadece 9 gün vardı. 
Gezimizin planları, özellikle toprakları hayli geniş 
olan Türkiye’nin bu çalışma için hangi bölgesinin 
seçilmesi gerektiği sorusu enine boyuna tartışıldı. 
Dr. Rasonyi’nin önerisi üzerine en sonunda, Yörük 
aşiretleri denilen halkın kış aylarında konduğu 
yere gitmeye kararlaştırdık. Bu aşiretler; yazın To-
ros Dağları yöresinde, kışınsa ülkenin güney kıyısı-
na yakın bir yerde Adana’nın (Seyhan) doğusuna 
50-60 mil uzaklıktaki Osmaniye yöresinde yaşa-
yan göçebe bir halktı.”

Çukurova’da Macar Kültürü

Adana Müzesi eski Müdürü Ali Rıza Yalgın’ın, 
uzun yıllar yaptığı araştırmalardan da anlaşıla-
cağı gibi, Çukurova, zengin ve özgün halk kül-
türü birikimine sahiptir. Hatta Çukurova, halk 
kültürü araştırmaları için çok özel bir bölgedir. 
1936’da “eski Türk kültürünü koruduğu için” Béla 
Bartók’u etkileyen Çukurova halk kültürü ile 
Macar halk kültürü arasında ilginç benzerlikler 
görülmektedir. 
 
Çukurova halk kültürü ile Macar halk kültürü 
arasındaki benzerliğe 1671 yılında Adana’ya ge-
len dünyaca ünlü Türk Seyyah Evliya Çelebi dik-
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ve derlediği ezgiler ile “Etno-müzikoloji Merkezi” 
veya “Müzik Evi” halini alırdı. Bununla da kalın-
maz Béla Bartók’un derlediği Osmaniye halk 
türküleri ile salonda “Kültürel Ambiyans” yaratı-
lırdı.
 
En azından bunlar yapılmış olsaydı Osmaniye 
Béla Bartók Müzesi, “Macar Hükümetinin kendi-
ni tatmin ettiği atıl bir mekân” değil, hem yerel 
kültürün kalbinin attığı canlı ortam, hem de 
Bartók’un istediği, Atatürk’ün “yurtta barış, dün-
yada barış” diye özetlediği gibi Türk halkının 
Macar halkına Osmaniye’den uzanan kültür eli 
olarak yaşatılırdı.
 
Béla Bartók’un bu tarihî isteğini gerçekleştirme 
şerefi Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde açı-
lan Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait olsun. Béla 
Bartók’un son sözü bizim ilk sözümüz olsun. “Ve 
sözlerimi şu cümle ile bitirmeme müsaade ediniz. 
İlmin bu şubesinde Türklerin ve Macarların dostça 
teşrik-i mesaisini temin ediniz.” <
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mıştır. Béla Bartók Müzesi açılması için başlanan 
çalışmalar Osmaniyeli bir grup aydın tarafından 
bu heyecanla karşılanmıştır. 

Osmaniye Béla Bartók Müzesi, 2 Ocak 2010 ta-
rihinde Türk ve Macar Kültür Bakanları’nın katılı-
mıyla açılmıştır. Müze’de Béla Bartók’un hayatı ve 
müzik çalışmaları ile ilgili fotoğraflar yer almıştır. 

İzlenimlerimize ve Cebelibereket Kültür 
Merkezi’nde görevli Belediye personelinden 
edindiğimiz bilgilere göre Béla Bartók Müzesi’nin 
ziyaretçisi maalesef yok denecek kadar azdır. Biti-
şiğindeki Okullar yerleşkesinde okuyan; Fen Lise-
si, Öğretmen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Ana-
dolu Lisesi öğrencileri ile karşısındaki Korkut Ata 
Üniversitesi öğrencilerinin rahatlıkla ziyaret ede-
bileceği potansiyel bir merkezde bulunan Béla 
Bartók Müzesi’nin ziyaret edilmemesinin sebe-
bini bilmek ve söylemek çok kolaydır. Müze’nin 
ziyaret edilmemesinin sebebi kimilerinin dediği 
gibi Béla Bartók’un Osmaniye’de yeteri kadar 
tanınmamasına bağlanmamalıdır. Sebep, teşhir 
tanziminden malzemesine kadar ortaya konan 
Müze konseptinde aranmalıdır. Müze, Osmani-
yelinin beklentisine cevap vermekten çok uzak-
tır. Çağdaş Müzecilikle de alakasızdır.
 
“Müze” ve “Sergi Salonu” deyimleri farklı özellikte 
teşhir ve düzenleme olduğu halde burada aynı 
gibi kullanılmakla kavram kargaşası yaşatılmış-
tır. Osmaniye halk kültürü çalgılarından cura, 
kemane ve zurna teşhir edilmiş olsa da Müze’de 
Béla Bartók’un Osmaniye’den derlediği halk 
türküleri yerine, Macarca konçertolarına yer ve-
rilmiş olmakla yanlış üstüne yanlış yapılmıştır. 
Oysaki Müze, yerel halk kültürüne ait etnografik 
ürünler kullanılarak durağan mekân olmaktan 
çıkarılır, çağdaş müzecilikte çok yaygın olan te-
matik düzenlemelerle canlandırılır, Béla Bartók 

İNCELEME

Osmaniye Béla Bartók Müzesi

1996 yılında il olan Osmaniye’de temeli atılan 
ilk kamu yatırımı herhalde Kültür Merkezi’dir. 
Kentin güneyinden akan Karaçay’ın karşı yaka-
sına, Fakıuşağı Köyü tarlalarının ortasına yapılan 
Kültür Merkezi inşaatı 2007 yılında bitirilmiştir. 
Eski Cebelibereket Sancağı (1878-1933) hatıra-
sının yaşatılması için adına “Cebelibereket Kül-
tür Merkezi” denilmiştir. Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi’nin Karacaoğlan yerleşkesi karşısın-
da bulunan Cebelibereket Kültür Merkezi, yanı 
başındaki okullar yerleşkesi ile özel bir ziyaretçi 
potansiyeline sahiptir. 

Cebelibereket Kültür Merkezi binası Kültür Bakan-
lığı eski Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı’nın 
tip projelerindendir. Bodrum, Zemin ve 1. Kat 
olmak üzere yapılan ve toplam 10.000 m2 kapalı 
alana sahip olan Cebelibereket Kültür Merkezi; 
405 kişilik Çok Amaçlı Salonu, 125 kişilik Küçük 
Salonu, Okuma Salonları, Sergi Salonları, Atölye-
leri, İdari ve Teknik mekânları ile kent kültürünün 
gelişmesi için yapılmış eşsiz bir tesistir.

Kültür Bakanlığı’nın yeniden yapılanması sebe-
biyle Cebelibereket Kültür Merkezi’nin işletmesi 
ve yönetimi 2007’de Osmaniye Belediyesi’ne 
devredildikten sonra bir salonu Osmaniye 
Belediyesi’nce Evlendirme Dairesi’ne tahsis edil-
miş, bahçesine Valilikçe Müze binası inşa edilmiş-
tir. Kentin yüksek kültürünün oluşması ve geliş-
mesi için yapılmış olsa da Cebelibereket Kültür 
Merkezi; tiyatro, opera, bale gibi ritmik sanatların, 
senfoni, sanat müziği gibi melodik sanatların, re-
sim, heykel gibi güzel sanatların merkezi haline 
gelememiş, resmî merasimlere ve cılız halk kül-
türü etkinliklerine tahsis edilmiştir. 

Cebelibereket Kültür Merkezi’nde boş bulu-
nan 250 m2 bir salon da Béla Bartók Müzesi 
olarak düzenlenmiştir. Söz konusu Béla Bartók 
Müzesi’nin açılması düşüncesi, Vali İsa Küçük 
zamanında 22-24 Kasım 2004 tarihleri arasın-
da düzenlenen “Karacaoğlan’dan Béla Bartók’a 
Osmaniye Halk Kültürü Sempozyumu” sebebiyle 
Osmaniye’ye gelen Macaristan Büyükelçiliği’nin 
isteği üzerine gündeme gelmiş, Vali Zübeyir Ke-
melek ve Belediye Başkanı Davut Çuhadar za-
manında Cebelibereket Kültür Merkezi’nde boş 
bulunan bir salon Müze için verilmiştir.
 
Yukarda da anlatıldığı gibi dünyaca ünlü müzik 
bilgini Béla Bartók’un Türkiye’de kaldığı toplam 
10 günün 3 gününü Osmaniye’ye ayırması, “Arap 
ve İran kültüründen etkilenmemiş” Osmaniye’de 
hayatının son halk müziği derlemelerini yap-
ması, Türkiye’den derlediği toplam 90 ezgiden 
37’sinin Osmaniye’ye ait olması, bu çalışmaların 
Müze içinde tanıtılması ilk başta Osmaniye için 
bir şans sayılmış ve bu şansın Osmaniye kültü-
rünün tanıtılması için iyi kullanılması amaçlan-

Alibekirlioğlu Dede Efendi, Béla Bartók ve Arkadaşları.
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gezisinden önce bu müzik üzerine çok az şey 
bildiğini söyleyecektir.

1936 yılının 16-29 Kasım tarihleri arasında ger-
çekleşecek olan derleme seyahatine, şahsına 
özgü büyük bir dikkat ve titizlikle hazırlana-
caktır. Budapeşte’de ulaşabileceği tüm kay-
naklardan konu hakkında bilgi derler. Türkçe 
öğrenmeye başlar. İstanbul’da konservatuarın 
geçici öğrencileri tarafından hazırlanan halk 
müziği plak koleksiyonunu da tek tek dinler. 
Seyahati sırasında Ankara konservatuarından 
iki öğretmen de ona eşlik edecektir. Özellikle 
de bestekâr Ahmed Adnan Saygun her konu-
da yardımcı olacak, ona tercümanlık yapacak ve 
de halk türkülerinin sözlerini onun için kayde-
decektir. Bu çok kısa süre içinde Bartók 14 yer-
leşim birimini ziyaret eder. Bu yerlerde toplam 
30 kişinin söylediği türküler fonograf ses kayıt 
silindirlerine kaydedilir. Bunu yapabilmek için 
insanların genellikle dışarıdan gelenlere karşı 
hissettiği yabancılık duygusunun ve endişenin 
üstesinden gelmek ve de o zamana kadar hiç 
kimsenin görmediği bu “şeytanca bir cihaz” 
olan ses kayıt makinesine karşı duyulan kaygıyı 
gidermek gerekmektedir. Seyahati ile ilgili anı-
larını ilk kez “Nyugat” dergisinde yayımlar. “Bir 
tür çok karakteristik ezgi modeli keşfettim… Bu 
ezgi modelinin yapısı, ilginç bir şekilde eski Ma-
car türkülerinin, “inen yapı” olarak adlandırılan 
yapısıyla çok yakın akrabalık gösteriyor… Bu tür 
yapısal özelliğe sahip türkülerin şimdiye kadar 
geniş bir şekilde sadece Macarlarda, Erdel’de 
bulunan Mezőség Bölgesi’ndeki ve Moldva’daki 
Çangolara yakın yaşayan Rumenlerde, ayrıca 

silindiri Rumen, 480 kayıt silindiri Macar, 106 
kayıt silindiri Slovak, 65 kayıt silindiri Türk ve 
39 kayıt silindiri de rutin halk müziği parçala-
rını içermektedir) ve bu sergiyi ziyaret edenler 
Bartók’un Macar Radyosu’nda 1937 yılında bir 
programda Türkiye seyahatini anlattığı ses kay-
dını da dinleyebilirler.

Türk Hükümeti, 1930’lu yıllarda ülkedeki müzik-
le ilgili kurumları son derece hızlı bir şekilde ge-
liştirme işine girişmiştir. Bu süreçte sık sık yaban-
cılardan da yardım alınmıştır (Ankara’daki müzik 
hayatını o yıllarda Paul Hindemith organize 
etmekteydi). Bartók’un davet edilmesi de işte 
bu çerçevede gerçekleşmiştir. O yıllarda Ankara 
Üniversitesi’nde Macarca dersi vermekte olan 
Türkolog László Rásonyi tarafından Bartók’a ya-
zılan bir mektup bu davetin gerekçeleri konu-
sunda da açıklık getirmektedir. Buna göre Türk-
ler “Macarlarla olan ilişkilerinde müzik alanında 
daha fazla bir beklenti içindedirler. Çünkü klasik 
müzikle ilgili olarak bakıldığında burada Alman-
lara ulaşan düzeyin yanı sıra, Macarlar açısından 
çok büyük bir avantaj daha vardır: Macar halk 
müziği, modern Macar müziği ve Macar insa-
nının ruhu Almanlarla kıyaslandığında Türklere 
çok daha yakın durmaktadır. Biraz daha anlayış 
ve empatiyle çok büyük hizmetler verebilir.” 
Bartók büyük bir sevinçle Ankara’ya konserler 
vermeye gelir. Doğu Avrupa halk müziği ve 
düzenleme müziği arasındaki ilişkiler üzerine 
konferanslar verecektir. Aynı zamanda Türk halk 
müziğini çok merak etmektedir. Kendi kriterle-
ri göz önünde bulundurulduğunda, derleme 

Béla Bartók, 1930’lar civarında.

Sergiye Dair
Dr. Klára Radnóti

Béla Bartók (1881 - 1945) besteci, halk müziği 
araştırmacısı, piyano sanatçısı ve müzik akade-
misi (konservatuar) hocasıdır. XX. yüzyıl müzik 
hayatının en önemli şahsiyetlerinden biridir. 
Sanat hayatı ve bilimsel faaliyetleri, sadece Ma-
car ya da Avrupa müzik tarihinin değil, evrensel 
kültürün de çağ açan çalışmaları olarak tanım-
lanmaktadır.

Sergimiz, Béla Bartók’un anısını, onun girişim-
leri ve yönlendirmesiyle 1936’da Türk Halk mü-
ziği derlemesi faaliyetlerinin başlatıldığı yerde 
anmaktadır. Bartók, bir müzikolog ve folklor 
uzmanı olarak sergimizin ana temasını oluştur-
maktadır. Çünkü unutulmamalıdır ki, O -Zoltán 
Kodály’la birlikte- bilimsel amaçlı müzik folkloru 
ve karşılaştırmalı halk müziği biliminin temelle-
rini atan kişidir.

Sergimizin merkezinde Bartók’un Anadolu’da 
gerçekleştirdiği halk müziği derleme faaliyet-
lerinin öncesi, derlemenin gerçekleştiği gezi ve 
bu çalışmanın sonuçları bulunmaktadır. Sergi-
miz fotoğrafların ve bazı belgelerin kopyaları-
nın sergilenmesinin ötesinde Sezgin Türk tara-
fından hazırlanan Béla Bartók’un Osmaniye’deki 
çalışmalarının anısını yâd eden filmi de içer-
mektedir; Bartók tarafından Osmaniye’de der-
lenen halk müziği parçalarından ses kayıtlarını 
dinlemek mümkündür (Bartók’un halk müziği 
derlemelerinin belgeleri arasındaki orijinal fo-
nograf ses kayıt silindirleri bugün Budapeşte 
Etnografya Müzesi’nde -Néprajzi Múzeum- bu-
lunmaktadır. Ses kayıt silindirlerinden 614 kayıt 
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nına yaklaşılamaz biri izlenimini verirdi, ama bir 
yandan da son derece nazikti. Varlığı çevresine 
ışık ve aydınlık saçardı. Gözleri ışıl ışıl parlardı. 
Sürekli araştırma aleviyle yanan bakışlarına ger-
çek olmayan ve temiz olmayan hiçbir şey daya-
namazdı.” (Paul Sacher; Béla Bartók’a dair)

Doğal olarak sergimiz her şeye dair bilgi ve-
ren çok bütünsel bir görüntü ortaya koymak 
iddiasında değildir. Ama amacımız saygıdeğer 
ziyaretçilerimizde Bartók ve onun çalışmaları 
üzerine biraz merak uyandırabilmektir. Böylece 
onların Macar müziği, genel olarak Macar kültü-
rü ve Macaristan hakkında bilgi sahibi olmala-
rını sağlamaya çalışmaktır. Ankara’daki Macaris-
tan Büyükelçiliği’nin amacı da, sergi salonunun 
oluşturulmasını önerirken tam da buydu. Maca-
ristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Eğitim 
ve Kültür Bakanlığı, Macar Bilimler Akademisi 
Müzik Bilimleri Enstitüsü Bartók Arşivi’ne ve 
Macar Millî Müzesi’ne Béla Bartók’u tanıtan bir 
sergi hazırlama görevini verdiklerinde de bunu 
hedeflemişlerdi. Burada, Osmaniye Valiliği’ne ve 
Osmaniye Belediyesi’ne özel olarak teşekkür et-
meyi bir görev bilmekteyiz. Çünkü onlar şehrin 
yepyeni kültür merkezinde özel bir salonu bize 
tahsis ederek ve bizi her bakımdan destekleye-
rek bu serginin gerçekleşebilmesini mümkün 
kılmışlardır. <

düzenli bir şekilde yaşardı. Her gün dolaşmaya 
çıkardı. Doğayı çok severdi. Kelebekler, böcekler 
biriktirir, evlatlarıyla ilgilenir, onlara zaman ayı-
rırdı. Annesini de çok severdi. Vatanseverliği bir 
efsaneydi. Ama bu, onun başka halkları, başka 
ulusları küçük görmesi için bir gerekçe değil-
di. İnandığı görüşleri sonuna kadar savunurdu. 
Anti-faşist görüşleri nedeniyle Nazilerin iktidara 
gelmesinden sonra bir daha Alman toprakların-
da konser vermedi. Aşırı politik akımlardan uzak 
kalmaya özen gösterirdi. 1938 yılında Avustur-
ya telif hakları kurumundan istifa etti ve Londra 
telif hakları kurumuna başvurdu. Bu tarihten iti-
baren de onun eserlerini Boosey and Hawkens 
yayınevi yayımladı. Savaşın başlamasının ve de 
sevgili annesinin ölümünün ardından Ameri-
ka Birleşik Devletleri’ne iltica etti. Her ne kadar 
gidişini bir daha geri dönüşü olmayan bir gidiş 
olarak düşünmemiş olsa da, ölümü de orada 
oldu. Külleri, 1988 yılında Budapeşte’ye getirildi.

“Bartók’la tanışan, onun eserlerinin sahip ol-
duğu ritmin ezeli gücünü tanıyan kişi, beste-
cinin gerçek hayatta ne kadar ince ve kırılgan 
olduğunu görünce çok şaşırırdı. Dış görünüşü 
itibarıyla olgun ve kendine çok hâkim bir bi-
lim adamıydı. İnanılmaz bir iradeye sahip olan 
ve acımasız bir disiplinle beslenen kişiliği, sıcak 
kalpli ve sürekli dinamik yapısı, izlendiğinde ya-

Çeremislerde ve kuzey bölgelerde yaşayan Türk 
halklarının kültürlerinde görüldüğü göz önüne 
alındığında şu konu giderek neredeyse kesinlik 
kazanmaktadır; bu söz konusu yapı eski, bin yıl 
öncesinin Türk müzik stilinin kalıntısıdır.”

Bartók’un başlattığı araştırmalar o tarihten bu 
yana sürdürülmektedir. Bugün, Bartók’un izin-
den yürüyen ve Macar ve Türk müziği arasında-
ki ilişkileri araştıran araştırmacılar için o günkü 
araştırmalar bir yola çıkış ve hareket noktası 
oluşturmaktadır.

Ziyaretçilerimiz, sadece Béla Bartók’un ulusla-
rarası öneme de sahip halk türküleri derleme 
çalışması hakkında fikir sahibi olmakla kalma-
yacaklardır. Bunun da ötesinde Bartók’un müzik 
bestecisi yanıyla da tanışacaklar -eserlerini din-
leyebilecekler- ve büyük sanatçının hayatının 
bazı bölümleri üzerine bilgiler, özenle seçilmiş 
alıntılarla, ve fotoğraflar yardımıyla ziyaretçiye 
sunulacaktır.

Umarız ki, ziyaretçi alçakgönüllü, nazik ve ön 
plana çıkmaktan hiç hoşlanmayan bu büyük 
araştırmacı hakkında böylece daha fazla fikir 
sahibi olacaktır. Bartók yabancılara karşı hep 
mesafeli dururdu, onlar için neredeyse ulaşıla-
maz biriydi. Öğrencilerine severek ders verse 
de eğitim verme işini biraz kendine yük olarak 
görürdü, çünkü eğitim esnasında kaybettiği za-
manın müzik bestelemekten, bilimsel araştırma 
yapmak için kullanabileceği süreden kaybedil-
miş bir zaman olduğunu düşünürdü. İşte tam 
da bu nedenle konser vermekten de hoşlan-
mazdı. Çünkü konser vereceği zaman günde 
4-5 saat hazırlık yapar ve izleyicilere en iyi per-
formansı sunmaya çalışırdı. Genellikle gece ya-
rısı besteleriyle uğraşırdı. Gündüz saatlerini ise 
halk türkülerini derlemeye ayırırdı. Sürekli olarak 
lisan öğrenirdi. Kitap okurdu ve çok sistemli ve 

Bartók Türkiye’de halk türküleri derleme seyahatinde, Kasım 1936.

Halk Türküleri derlemesi kayıtları.
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MEMHET PEKCAN IŞIK 
İLE SÖYLEŞİ
“Genç meslektaşlarıma 
meslekteki birikim ve 
becerinin yanında, 
kişisel ve toplumsal 
olarak da lider olmak, 
topluma yol göstermek ve 
örnek insan olmak 
vasıflarını da 
unutmamalarını tavsiye 
ediyorum.”  

PROJE/PROFİL

Söyleşi: Samet KARYALDIZ



76 | GÜNEYMİMARLIK | MART2012 | SAYI 7

PROJE/PROFİL

M.P.I.- Şimdi çok can alıcı bir nokta, biraz da duy-
gusallık içeriyor. Böyle klasik, başparmakla işaret 
parmağının birbirine sürtünmesiyle yapılan 
duygusallık işareti değil, gerçekten duygusallık 
içeriyor. Neden koruma? Hani taşın ruhu vardır 
derler ya korumacılar bazen. Belki abartıyorlar, 
ama ben hakikaten taşın ya da ahşabın ya da 
o yapının yapı malzemelerinin, kâgirin ruhu ol-
duğuna inanmaya başladım. Bir kale bedenin-
de ölçü alıyorsunuz, atıyorum Urfa Kalesinden 
bahsedelim, son zamanlarda yaptığımız çalış-
malardan bir tanesi, görkemli bir kale. Kalenin 
bedenlerinde ya da burçlarında ölçü çalışması 
yapıyorsunuz. Tabii bunun teknikleri de 1990’lı 
yıllardaki 80’li yıllardaki gibi değil, teknoloji çok 
gelişti, çok daha sağlıklı, çok daha güzel projeler 
üretebilmeye başladık.

Geçmişte çok daha ilkel koşullarda çalışıyorduk. 
Birazdan belki konumuz içerisinde yer alacak 
olan Adana Tarihî Taşköprü çalışmalarında kul-
landığımız, bundan çok değil 10 yıl önce kul-
landığımız çalışma tekniklerine, şimdi karikatür 
ya da ilkellik olarak bakmaya başladık. Şimdiki 
teknikler o zaman elimizde olsaydı, o proje çok 
daha kolay, çok daha şık, çok daha hızlı ve çok 
daha güzel biçimde bitebilirdi. Olsun, oradan 
geçmeden buraya ulaşamazdık, basamakları 
tek tek çıkmak gerekiyor. 

Ölçü aldığımız burçlardaki taşlardan bir tanesi-
ne bakıyorsunuz ve şunu düşünmeye başlıyor-
sunuz. Bir gün, bundan belki 800, belki 1000 
yıl önce, yine bizim gibi duyguları, düşünceleri 
olan, belki evli, belki genç, belki de kırbaç dar-
beleri altında inleyen ya da sevilerek okşanarak 
hadi aslanım, hadi kaplanım diye motive edi-
lerek buraya bu taşı birkaç usta sırtlarında taşı-
yarak ya da o dönemin teknoloji harikası diye 
nitelendirilen kaldıraçlarla o koca devasa taşı, 
tonlarca taşı oraya getirmiş ve belki bir öğleden 
sonra güneşin yakıcı sıcağında oraya yerleştir-

olan, belki Türk sinemasında da sürekli işlenen 
bir konudur, Çamlıca Kız Lisesi yapısı var. Filmin 
bir sahnesinde bu yapı ahşap, burada yangın 
çıkabilir gibi Şener Şen üstadın bir göndermesi 
vardı. Biz şimdi yangına karşı böyle bir yapıyı na-
sıl koruruz diye bir çalışma içerisindeyiz, oranın 
restorasyon çalışmaları var. Bazı kaleler, bazı şe-
hir surları, medreseler, camiler, hamamlar, han-
lar vb., ülkemiz bu konuda çok zengin.  

Çok zengin, ama bu zenginlik eğer akıllı davra-
nılıp zamanında önlem alınmazsa bir zavallılığa 
dönüşebilir. Geçmişte bu hatalar çok yapıldı. 
Kendi adıma söylüyorum, 1990’lı yılların başın-
da ilk tescilli kültür varlıklarıyla ilgili proje çalış-
malarını yapmaya başladığım zamanlarda, ma-
alesef sadece Adana’da değil, belki bölgede bu 
konuyla ilgilenen tek kişiydim. Şimdi ne mutlu 
ki, en az sadece Adana’mızda bile 7-8 arkada-
şımız, hem de ciddi ölçekte bu konuyla ilgilen-
mekte ve güzel sonuçlar almakta, iyi projelere 
imza atmaktadır. Bundan da çok büyük mutlu-
luk duyuyorum. 

S.K.- Öncülük yaptığınızı düşünüyoruz.

M.P.I.- Umuyorum ki bir şeyler yapmışımdır on-
lar için, belki yol açmışımdır, belki yol göstermi-
şimdir, belki bu konuya ilgi duymalarını sağla-
mak için sempatik birtakım şeyler göstermişim-
dir, inşallah katkım olmuştur. Onlar da kendile-
rinden sonra gelecek jenerasyona bir miktar yol 
gösterirlerse, bu yapıların tümü kontrolümüz 
altında olacaktır. Çünkü bunlar bir kez kaybe-
dilince, bir daha yerine koymak mümkün değil. 
Bunlar ülkemizin, kültürümüzün gözbebekleri-
dir. Şimdilik bu konuda söyleyeceğim bunlar.

S.K.- Aslında ikinci soracağım soruya da cevap 
verdiniz, ama ben tekrar buradan soruyu yeni-
lemek istiyorum. Peki neden koruma? Mesleği-
nizde koruma alanını neden tercih ettiniz?

Samet Karyaldız- Değerli meslektaşım, sizinle 
söyleşimizin konusu koruma. Özgeçmişinizle 
alakalı kısa bir bilgi verebilir misiniz bize?

Mehmet Pekcan Işık- Tabii, teşekkür ediyorum 
öncelikle ilginize. Ayrıca koruma konusuna ayrı 
bir başlık attığınız için özellikle teşekkür ediyo-
rum. Çünkü koruma konusu bugüne kadar ül-
kemizde ciddi oranda ihmal edilmiş, ikinci pla-
na itilmiş ve hatta rant uğruna çoğu kez koruma 
değil yok etme çabası içine girilmiş vahim bir 
konu. Böyle bir konuyu ele almasından dolayı 
Mimarlar Odası Adana Şubesi nezdinde sizlere 
teşekkür ediyorum, ilginize, alakanıza teşekkür 
ediyorum.

Bu konuda önce kendimden bahsetmek isti-
yorum konuya girmeden önce. Adana Karataş 
doğumluyum, Adana Erkek Lisesi’nden son-
ra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si, şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden 1985 yılında mezun oldum 
ve mezuniyetimin hemen akabinde askerlik, 
ertesinde proje ofisi açmak suretiyle mesleki 
çalışmalarıma başladım. Çalışmalarımın yüzde 
90’lık bir bölümünde de korumaya ilişkin proje 
çalışmalarıyla ilgilendim.

Dolayısıyla da 1991 yılı itibariyle başlamış olan 
bu çalışmalarım bugüne kadar devam etmiş 
ve hâlâ da devam etmektedir. Halen devam 
etmekte olan çalışmalarımızın arkasında da 
stratejik olarak yapmayı düşündüğümüz çalış-
malar var. Bunlar hakikaten Türkiye için, ülkemiz 
için önemli tescilli kültür varlıkları. Umuyorum 
ki onları yapmak onuruna da erişeceğiz, böyle 
çalışmalar yapmak onurunu yaşayacağız. 

Yaptığımız çalışmalar içerisinde hakikaten çok 
sıradan tescilli kültür varlıkları olduğu gibi, ül-
kemiz için ve hatta dünya kültür mirası için çok 
önemli yapılara da imza atabildik. Bu bizim için 
hakikaten bir onur vesilesi, ama yaptığımızla ye-
tinmek değil, daha iyisini yapmak, daha ileriye 
götürmek ve hatta bu işleri bizden çok daha 
iyi yapacak genç nesillere de yol açmak gibi bir 
misyon edindik kendimize. Bu konuda da umu-
yorum başarılı olabilmişizdir. Genç arkadaşla-
rımızla devam ettik birçok kez, onlar şüphesiz 
boynuz kulağı geçer misali bizden çok daha iyi 
şeyler yapmaya başlayacaklardır, eminim bun-
dan. 

Yaptığımız çalışmalar içerisinde Erzurum Çifte 
Minareli Medrese gibi, hakikaten Anadolu’da 
medrese kültürünü yansıtan çok önemli ya-
pılardan bir tanesi var. Ayasofya batı cephe 
projeleri gibi bir çalışmamız var. Halen devam 
etmekte olan bir Haydarpaşa Garı projemiz var. 
Çok büyük ölçekte devasa bir büyüklükteki İs-
tanbul Üniversitesi Fen Edebiyat ve Su Ürün-
leri Fakültesi yapıları var. Yine devam etmekte 
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bile bulunmuştur. Bu kadar çok koruma yapı-
lır mı? Bu kadar çok koruma projesi ve onarım 
restorasyon çalışması yapılır mı? Bu kadar çok 
çalışmanın olduğu yerde çok hata olur gibi bir 
düşünce içerisine girdikleri dahi olmuştur. 

Oysa ben aynı fikirde değilim. Belki bunu zama-
na yayıp, biraz daha uzun bir sürece, biraz daha 
kontrollü, daha zamana yayarak, daha denetim 
altında bir restorasyon olsaydı belki daha iyi 
olabilirdi. Hani bazı meslekdaşlarımızın da ifade 
ettiği gibi bir tarihi eserin başına gelebilecek 
en kötü şey restorasyondur cümlesine katıl-
mıyorum. Çünkü restorasyon eğer denetimli, 
kontrollü ve bilinçli yapılırsa gerekli ve elzem-
dir. Hiçbir şeye dokunmayalım, bu bir koruma 
değildir. Eğer teknoloji gelişiyorsa ve bu tekno-
loji o yapıyı koruyabilecekse evet yapalım, ama 
sonuçları henüz kesinleşmemiş, atıyorum birta-
kım kimyasalların, taşların korumasında kullanıl-
ması henüz test edilmemiş ve 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl 

mantık artık yok, artık kültür varlıklarımız haki-
katen ciddi biçimde korunuyor, umuyorum ki 
bundan sonra çok daha iyi korunacak.

S.K.- Çok duygusal bir şekilde anlattınız ve de 
etkilediniz bizi, çok teşekkür ederiz. Peki, koru-
ma çalışmalarının ülke genelinden Adana öl-
çeğine kadar kısaca bir değerlendirebilir miyiz? 
Yani yeterliliğini, ya da hangi aşamadayız? Hem 
ülke genelinde, hem Adana ölçeğinde.

M.P.I.- Şimdi ülke genelinde koruma konusun-
da hassasiyet gösteren kurumlarımız var. Bunlar 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlük-
leri, röleve ve anıtlar müdürlükleri, yani Kültür 
Bakanlığının bölgesel olarak yetkilendirdiği 
röleve ve anıtlar müdürlükleri, il özel idareleri, 
koruma kurulları. Bunlar bir kısmı karar verici, 
bir kısmı ise yatırımcı kuruluşlardır. Hatta Vakıf-
lar Genel Müdürlüğünün 2009-2010 yıllarındaki 
hamlesi, bazı koruma kurullarınca biraz abartılı 

miş. O yerleştirdikten sonra 800 yıl geçmiş, 1000 
yıl geçmiş, o taş hâlâ orada. O taş oraya konu-
lurken bizim hücrelerimiz bile yoktu ve bizim 
kemiklerimiz bile olmadığı bir zamanda o taş 
orada kalmaya devam edecek.

Nelere şahitlik yapmış, neleri görmüş? Cumhu-
riyeti görmüş, Anadolu’nun istilasını görmüş, 
savaşlar görmüş, kan görmüş, ölüm görmüş, 
yağmur-kar görmüş bunları söylemiyorum za-
ten. Sonra o taşa soruyorsunuz, neler gördün 
anlat bana? Zaman yetmiyor. İşte onun için bu 
hakikaten insanı duygulandırıyor. Bir mekân 
içerisinde bulunduğunuz zaman, o restore et-
mek için bulunduğunuz mekânı ne bileyim bir 
tarafında kamera olduğunu düşünseniz de, ora-
da yaşanan olayları bir hayal etseniz görseniz, 
nelere hizmet etmeye çalıştığınızı çok daha iyi 
anlayacaksınız.

Bu bakımdan restorasyon, koruma birinci etap-
ta beni cezbeden tarafı buydu. Çok önemli, yani 
arkeologlar toprak altında bir sikke buldukları 
zaman, işte yüzyıllardır toprak altında olan bu 
şeyi gün ışığına çıkardık diye gururlanırlar, doğ-
ru. İşte biz de, günışığında olan, ama artık yok 
olmaya yüz tutmuş tarihî yapılarımızı restore 
ederek, bunların korunarak gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamak için bir çaba sarf ediyo-
ruz. Bundan dolayı da gerçekten çok büyük bir 
mutluluk duyuyoruz. 

Birincisi buydu, ikincisi de; bunların hakikaten 
tarihe tanıklık etmiş yapılar olduğunu ve bizden 
sonraki insanların da bunları görmeye hakkı 
olabileceğini, bunların bize miras kaldığını. Belki 
de bu mirası çok iyi korumamış olabilirler biz-
den öncekiler, belki de imkânları olmamış ola-
bilir ya da bu koruma bilinci gelişmemiş olabilir. 
Yani bir Osmanlı sultanının Fransızlara söylediği 
gibi, tapınağı alıp götürmek istemişler Alman-
lar, “ülkemizin her tarafı taş-toprak alın götürün 
ne olacak ki” gibi bir ifade kullanmış. Yani bu Ayasofya.

İstanbul, Hünkar Kasrı. Erzurum, Çifte Minareli Medrese.
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ya da tersinin ne kadar yanlış olabileceğini belki 
biraz açmak lazım.

M.P.I.- Bu konuda çok şey olmalı, atladığım ya 
da unuttuğum şeyler olursa lütfen bağışlayın. 
Şimdi çok haklısınız tabii, bir yapıya para har-
cayıp, mevcut halini güçlendirip, restore edip 
pırıl pırıl bir hale getirmek yetmez. Yapının ko-
runması için en önemli şeylerden bir tanesi de, 
düzgün ve uygun kullanım.

S.K.- Yaşaması lazım.

M.P.I.- Evet, yaşayan yapılar daha uzun süreli 
olurlar. Çünkü içerisinde bir soluk alınıyorsa ve 
içinde bir işlev varsa, o yapı daha kolaylıkla ko-
runacaktır. Dolayısıyla da yapılan yatırımlar dev-
letimizin bu konuya yaptığı harcamaların aynı 
zamanda yeniden işlevlendirmeyle, fonksiyon 
kazandırmayla desteklenmesi halinde çok daha 
isabetli kararlar verilecektir. Yani restorasyon 
projelerinde biz bunlara hakikaten çok dikkat 
etmeye çalışıyoruz, ama yatırımcı kuruluşun bu 
konuda bir strateji geliştirmesi lazım. Yani Vakıf-
ların somut örneğini verdiğiniz Ramazanoğlu 
Konağı, o aynı zamanda harem dairesi diye dü-
şünelim, bir de selamlık bölümü vardır yıkılmış 
yok olmuş. Tesadüf açtığınız konu da bizim pro-
jelerimizden bir tanesi geçmişti. 

Şimdi o yapıyı eğer projelendirilirken yeni işlevi 
de düşünülerek projelendirilseydi, yani Mimar-
lar Odası Adana Şube Binası olarak, bütün işlev-
lerinin yerlerine konulması ya da ihtiyaçlarının 
karşılanması da düşünülerek restore edilseydi, 
çok daha güzel olacaktı şüphesiz. Şu anda oraya 
ciddi bir para harcanmış, ancak yapı işlevsiz di-
yebileceğim bir pozisyonda. Buna benzer Çevik 
Kuvvet Binası, şu anda ne yapılacağı belli değil, 
ama bir proje hazırlanmış, Koruma Kurulundan 
onaylanmıştır. Buna benzer Yeni Hamam, bu da 
Vakıfların bir eseridir. Projelerini hazırladık, ama 
hamam olarak restore edilirse, bu yapı ne kadar 

Adana ölçeğine gelirsek; Adana’daki tescilli kül-
tür varlıklarının sayısı, diğer illerimize göre biraz 
az, biraz zayıf. Yani Adana ne zaman önemli bir 
kent haline geldi? Cumhuriyetin ilk yıllarından 
itibaren, ondan önce nasıldı? Osmanlının, özel-
likle batıya ağırlık vermesi, oralara yatırım yap-
ması, Anadolu’yu özellikle çok önemsememesi, 
hatta buna rağmen Adana Anadolu’da da en az 
önemsenen bölgelerden bir tanesiydi. Çünkü 
Osmanlı yapısı olarak çok çok az sayıda yapımız 
var Adana’da, diğer iller bu kadar değil. Selçuklu 
zaten buralara hiç önem vermemiş, hiçbir Sel-
çuklu yapısı yok diyebiliriz. Belki biraz Bizans 
eserleri, kalıntıları var ve geç Osmanlı, erken 
Cumhuriyet dönemi yapılarıdır Adana’nın kül-
tür mirası daha çok. Bir de Tepebağ bölgesinde-
ki höyük altındaki yapılar ki, onların da tarihçesi 
henüz çok iyi bilinmiyor. Adana’daki yatırımları 
da gerek Vakıfların, gerek Kültür Bakanlığı’nın 
Türkiye’ye oranladığımız zaman aynı oranda ol-
duğunu söylemek mümkün. 

S.K.- Teşekkür ederiz. Az önce restorasyonu dü-
şünürken fonksiyonuyla birlikte düşünülmesi 
gerekir diye bir söz sarf ettiniz. Hemen aklıma 
Adana ölçeğinde bir çalışma geldi, ne kadar 
bağdaşır bilemiyorum. Mimarlar Odası için dü-
şündüğümüz, restore edilen Tepebağ’daki, saat 
kulesinin oradaki Ramazanoğlu Konağı bir dö-
nem Mimarlar Odası için talepte bulunmuştuk 
Vakıflar Bölge Müdürlüğüne. 

M.P.I.- Ziya Paşa Parkının yanındaki, o projeler 
de tarafımızdan hazırlanmıştı.

S.K.- Orası restore edildi, bitirildi. Daha sonra bu 
tesisi kime verelim derdine düşüldü ve denildi 
ki, üniversitenin filanca bölümüne verelim on-
lar kullansınlar. Yani bununla birleştirirsek, ne 
kadar kullandığı da tartışılır. Yani sizin az önce 
söylediğiniz fonksiyonuyla birlikte restorasyonu 
düşünüldüğünde hangi noktaya gelinebileceği 

sonraki reaksiyonları bilinmiyorsa, bilinmezi bu 
tür yapılarda kullanarak taşı koruyacağım der-
ken tamamen kaybetme yoluna girmeye ben 
de karşıyım, ama restorasyon bir tescilli kültür 
varlığının başına gelecek en kötü şeydir demek 
çok doğru değil.

Yani denetimli, kontrollü ve doğru müdahale-
lerin seçilmesiyle ve sorumluluk duygusuyla 
davranan kişilerle hareket etmek kaydı şartıyla 
restorasyon gerekli ve kaçınılmazdır.

S.K.- Çalışmalar yeterli mi?

M.P.I.- Yeterli değil, çünkü Kültür Bakanlığının 
bütçesi biliyorsunuz diğer bakanlıklara göre 
en az olanıdır. Dolayısıyla çok yeterli olduğunu 
söyleyemiyorum, ama bundan 10 yıl öncesine 
göre müthiş bir patlama var diyebilirim. Yeterli 
mi? Hayır, henüz değil. 

Ülkemizde daha çok restorasyon yaparken so-
nuçları ve yeniden işlevlendirilerek kullanımını 
da düşünmek lazım diye düşünüyorum, yani bu 
bilinç henüz yeni yeni gelişmekte ülkemizde. 
Genellikle de kültür müdürlüklerinde sorumlu-
luk ve yetki sahibi olan kişiler, birçok defa mimar 
olmadıklarını görüyorum, birçok yerde. Dolayı-
sıyla da ya da meslekten, restorasyon konusuna 
yabancı olduklarını görüyorum. Buna rağmen 
iyi niyetle, sonuçlarını bilmeden, sonuçlarını 
mimara bırakarak davranıyorlar ki, mimarın da 
yapma hata yapma ihtimali olan noktalarda ko-
ruma kurulları devreye girecektir. Çünkü Vene-
dik Tüzüğü de bunu bu şekilde ifade eder. Res-
torasyon konusunda alınması gereken kararlar, 
bir tek kişinin inisiyatifine bırakılmamalıdır der. 
Bir bilim kurulu vardır koruma kurullarında ve 
bu bilim kurulu aldıkları kararlar da biliyorsunuz 
kanun hükmündedir. Umuyorum ki bundan 
sonra da doğru kararlar alırlar ve müdahaleler 
de doğru olur.

Yeni Hamam.
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Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, şimdi-
ki adıyla Kültür Varlıkları Koruma Kurullarıdır. 

İnsanlarımız ise, bu konuda sanıyorum daha 
duyarlı davranıyorlar. Yani rant endişesiyle yapı 
malikleri, eğer yapı kamunun malı değilse, dev-
letin malı değilse, kişiye özel mülkiyete aitse, 
şüphesiz ki kişiler buradan daha fazla gelir elde 
etmek, daha yüksek bir rant elde etmek çabası 
içine giriyorlar, ama bu eskisi kadar insafsız ol-
muyor. Biraz daha mantıklı, biraz daha ayakları 
yere basan, yapıyı koruyarak aynı zamanda ken-
di kazanacakları şeyleri elde etmeye çalışıyorlar. 
İleriki yıllarda çok daha iyi olacağı kanaatinde-
yim.

Yapının malikleri biraz rant endişesinde bunları 
yaptıklarının yanında, vatandaşın olaya bakışı 
bizim istediğimiz tarafta. “Burası asarıatikadır, 
buna bir şey yapamazsınız ya da burası eski 
eserdir, buna çivi çakamazsınız” mantığı şu 
anda vatandaşlarımız içerisinde yaygın halde 
kabul edilmiş bir zihniyet. Dolayısıyla artık es-
kiden olduğu gibi hoyrat davranılmıyor, daha 
dikkatli davranılıyor diyebiliriz. 

S.K.- Şimdi Adana’mızın simgesi olarak anılan 
Taşköprü’yle ilgili bir şeyler sormak istiyorum. 
O dönem benim Mimarlar Odası Başkanı oldu-
ğum dönem; beraber çalıştığımız o dönemi o 
kadar gururla anıyorum ki; uygulamada mutla-
ka çok eksikleri, hataları var. Her şeyin dört dört-
lük olduğuna inanmıyoruz, ama en azından 
kaybolmaya yüz tutmuş, üzerindeki eklentilerle 
dejenere olmuş bir yapıyı, bugün kentimize ve 
kültürümüze kazandırıldığına inanıyoruz. Sizin 
Taşköprü süreciyle ilgili söylemek istediklerinizi 
almak isterim.

M.P.I.- Teşekkür ediyorum, bu da çok can alıcı 
bir nokta, Mimarlar Odası Adana Şubemizin 
de hakikaten çok özverili ve duyarlı davrandı-
ğı noktalardan bir tanesiydi. Evet, Adana’mızın 
sembolü. Şimdi tabii bu konuyu böyle çok de-
taylarıyla anlatmaya zaman yetmez, ben çok 
kısaca anlatmak istiyorum.

işlevine hitap edecek tartışmak lazım. Artık ha-
mam işlevi tedavülden kalktıysa, işlevini yitirdiy-
se, kullanılmıyorsa, belki bir Mestanzade Hama-
mı Adana’ya sembolik olarak ya da ne bileyim 
geçmişi hatırlamak anlamında nostaljik olarak 
yetecekse işlevsel olarak, burayı hamam yapısı 
içerisinde farklı bir işleve kanalize edebilmek 
lazım.

Bir de şu konuya çok dikkat etmek lazım. Sihir-
li bir değnek gibi, her yapıya burayı müze ya-
palım, kültür merkezi yapalım, yani pelesenk 
olmuş artık dillerde. Hayır, yani işin içinden çı-
kılmaz hale gelince burayı müze yapalım de-
niliyor. Yine işin içinden çıkılamayınca kültür 
merkezi yapalım deniyor. Nereye kadar, hangi 
yapıları, ne kadarını kültür merkezi? Bunları yap-
tık ya da kütüphane yapalım, en kolay çözüm-
lerdir. Doğru, o yapı orada bomboş kalacağına, 
içine 10 tane kitap koyalım, 5-6 tane raf, 2 tane 
masa koyalım, insanlar oraya burası kütüphane 
desin. Artık kütüphaneler de işlevsiz hale geldi, 
artık bilgi çağındayız ve hız çağındayız. Kimse 
gidip kütüphaneden üç tane kitap alıp bütün 
gün okuyup, oradan notlar alıp, gelip bir şeyleri 
geliştirmiyor. İnternete giriyor ve işin kolayına 
kaçıyorlar açıkçası.

S.K.- Peki koruma diyoruz, ama kentimizde 
-Adana için bahsediyorum- koruma bilincinin 
ne düzeyde olduğu konusunda birazcık bir şey-
ler öğrenmek istiyorum. Bir de bu koruma bilin-
cini kentliye aşılayabilmek için neler yapılabilir? 

M.P.I.- Efendim şimdi koruma bilinci kentliye 
aşılanmaz, bu bir sorumluluk, bu sorumluluğu 
hissetmeleri sağlanabilir ancak. Bu hepimizin 
sorumluluğu, bu kültür mirasımız, bu bizim 
kendi sahip olduğumuz bir şey değil, bize ata-
larımızdan kalan bir mirastır ve bizde kalmaya-
caktır. Bu sorumluluğu insanımıza, kentlimize 
ve hatta köylümüze, çünkü yapıların bazıları kır-
saldadır ve kırsaldaki insan da bunu biraz daha 
kentliye göre daha hoyrat kullanıyor maalesef. 
Kervansaraylar gibi, kaleler gibi yapıların çoğun-
luğu kırsaldadır çünkü. 

Ben yine de iyimser konuşmak istiyorum bu ko-
nuda. Bundan 10 ya da 20 yıl kadar önce bize 
gelen restorasyon projesi tekliflerinden bazıları 
dehşet vericiydi. Biz şu teklifi aldığımız olmuş-
tur: Bu benim mülkiyetimdeki harabeyi yıkalım, 
yerine 8 katlı,10 katlı yapı yapalım, size proje 
bedeli olarak üzeri yapılmamış boş çek verelim. 
Biz bu teklifleri çok aldık, ama bu bahsettiğim 
şey 15-20 yıl önce. Şimdi artık bu teklifler gel-
miyor. Şimdi gelenler, biraz koruma mantığına 
göre, geçmişe göre çok iyi, fakat bugünün ko-
ruma mantığına göre yine de çok insafsız oldu-
ğu noktalar oluyor. Burada mutlaka projecinin 
dikkatli ve sorumluluk sahibi olması lazım, ama 
projeciden kaçacak noktalarda yine karar merci 
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since Taşköprü’nün tarihçesini araştırıyoruz. 
Taşköprü’nün nelere şahit olduğunu okuyoruz, 
araştırıyoruz, görüyoruz, onların izlerine rastlı-
yoruz. Yani bu köprünün ahşap olarak inşa edil-
mesi, ardından Hadriyanus döneminde büyük 
açıklıklı ve devasa taşlarla örülmüş, ufki köprü. 
Daha sonra Selçuklular döneminde bir miktar 
onarılmış, bunların izleri. Daha sonra Osmanlı 
döneminde hac yolu üzerinde olması itibariyle, 
Osmanlı sultanlarının son derece önem verdi-
ği yapılardan bir tanesiydi. Çünkü Anadolu’dan 
hacca giden kervanların geçtiği yoldur. 

Bu konuda birçok Osmanlı padişahının ferman-
ları, bunları gerek şeri sicil mahkemeleri kayıt-
larında, gerekse salnamelerde bulduk, çıkardık, 
tercüme ettik. Yani o günleri yaşamaya başlıyor-
sunuz. Mesela Kanuni Sultan Süleyman sefer-
den dönerken Adana’ya uğrayıp, Ramazanoğlu 
Pir Mehmet Bey’le beraber iki gün Adana’da 
kaldığı, Pir Mehmet Bey’e misafir olduğu ve 
buradan da şimdiki Yarbaşı Köyü civarındaki or-
manlarda -oralar o zamanlar ormanmış- ava çık-
tığı iki gün içerisinde; ava çıkarken bu köprüden 
geçerken köprünün harap halini görüp, bura-
nın onarımı için bir ferman yayınladığını biliyo-
ruz. Bu ferman elimizde, okuyoruz ve buradan 
bu taşların üzerine basarak Sultan Süleyman’ın 
da geçtiği ve burasıyla ilgili yorumlar yaptığı, ne 
yapılması gerektiği konusunda birtakım emirler 
verdiğini görüyoruz. 

İşte gözünüzü kapatıp da o günlere şöyle bir 
giderseniz, ben de o anda burada olsaydım 
ne olurdu acaba diye düşündüğünüz zaman o 
size çok cazip geliyor. Anlatmak istediğim biraz 
önce buydu.

S.K.- Sözlerinize ilk başlarken, Adana’daki kül-
tür varlıklarının ağırlıklı olarak Cumhuriyet dö-
nemi yapılarından oluştuğundan bahsettiniz. 
Bu Cumhuriyet dönemi yapıları ile ilgili yeterli 
korunup korunmadığıyla ilgili söylemek istedi-
ğiniz şeyler var mı?

tabliye kaplamaları yapıldı, ama tam istediğimiz 
gibi ve bütün beklentilerimize cevap verecek 
şekilde olmadı. Başka yapılması gereken çok 
şey var orada. Yine de yapılanlar tarihî köprü-
yü korumak için çok önemli. Çünkü anaforlar-
la, akıntılarla, nehir akıntılarıyla, ayaklarının altı 
oyulmaya başlamıştı, kemerlerin altı oyulmaya 
başlamıştı, yapıda bazı çatlaklar oluşmuştu. Üs-
tündeki vibrasyonun güçlü trafik akışının yapıya 
olumsuz etkileri vardı. Yapıdaki orijinal korkuluk 
taşlarının sökülüp, yerine betonarme konsollar-
la genişletme çalışmaları yapılmıştı 1945’lerde.

S.K.- Herhalde en kötüsü, kenarlarından giden 
o su boruları ve demir korkuluklar olsa gerek.

M.P.I.- Hiç yakışmayan eklentiler, muhtes eklen-
tilerdi bunlar. Bunların kaldırılmasını öngören; 
yaptığımız araştırmalarla köprünün korkuluk 
taşlarının nasıl olduğu, gerek gravürlerden, ge-
rek eski resimlerden bolca doküman topladık. 
Bunlara dayanak teşkil ederek de yapının resti-
tüsyonu ve restorasyonunu yaptık.

Köprünün her iki tarafında baç kapıları, vergi ka-
pıları vardı. Bunlar sökülmüş yok edilmiş. Bunların 
belki bir küçük minyatürlerini bir şekilde orada 
sergilemek gerekir, bu düşüncelerimiz içerisin-
de vardı. Köprü karada bir miktar daha devam 
ediyor ve bazı gözlerin de toprak altında kalmış 
olma ihtimali var. Bunlar da belki ileriki yıllarda 
daha iyi tekniklerle ortaya çıkarılıp, kullanıma açı-
lacak veya sergilenmeye açılabilecektir.

S.K.- O dönemde çok iyi hatırlıyorum, röle-
ve restitüsyon çalışmalarını bedelsiz yaptı-
ğınızı biliyoruz. Mimarlar Odası’yla birlikte 
yaptığınızı biliyoruz. Ayrıca tekrar yeri gelmiş-
sen teşekkür etmek istiyorum, emeğinize sağlık. 

M.P.I.- Ben lafınızı bir miktar keseceğim mü-
saadenizle. Sözümün başında da söylemiştim 
yapının ya da taşın ruhu var diye. Şimdi bakı-
nız bizim Taşköprü’de proje çalışmaları süre-

Taşköprü çok vahim bir durumdaydı. 2002 yılıy-
dı yanılmıyorsam, benim kişisel olarak yaptığım 
bir çalışmam vardı; Afyon Kırkgöz Köprüsü ve 
Şuhut Köprüleri çalışmaları. O sırada Karayolla-
rı Genel Müdürlüğü’yle iletişimim doğal olarak 
mevcuttu ve Adana Taşköprü’den bahsedildi. 
Ben de bu projeyi yapabileceğimi, hem de se-
verek yapabileceğimi ifade etmiştim, ama bunu 
ihale edemeyeceklerini, para ödeyemeyecekle-
rini söylediler. Ben de bunun problem olmaya-
cağını ifade ettim. Tam bu sırada da Taşköprü 
konulu bir panel vardı Adana’da ve Mimarlar 
Odası bu konunun sahipleri nerede diye bir ser-
zeniş içinde bulunmuştu. O aşamada Mimarlar 
Odası da bu konuya duyarlılık gösterip, bu pro-
jeye talip olmuştu.

İki talip bir araya geldi ve böyle bir proje süreci 
başladı. Ben de o projenin içerisinde olmaktan 
çok mutluyum. Eminim Mimarlar Odası’nın 
da yaptığı güzel eylemlerden bir tanesiydi 
Adana’mız için. Buluştuk ve gönüllü arkadaşla-
rımızla bu işi yürütmeye çalıştık. Bir grup genç 
mimarlık öğrencisi arkadaşımızla bir sürü ça-
lışma yürüttük. Ondan sonra da Odamızın hi-
mayesinde ve kalkanı altında, şemsiyesi altında 
projeyi tamamladık, koruma kurulundan da 
onaylandı. Bir bilimsel tez niteliğinde doyurucu 
araştırmalarıyla çok yönlü tatmin edici bir çalış-
maydı.

Daha sonra uygulama sürecinde dönemin 
Adana Valisi Sayın Kemal Önal Beyefendinin 
katkıları vardı. Daha sonra Ankara Valisi olmuş-
tu Kemal Bey, ama oradan da burayı, ihale sü-
recini takip ediyordu. Sonra Karayolları yine 
konuya duyarlılık göstermeye başladı ve ihale-
sinde hassas davrandılar, seçici oldular. Mostar 
Köprüsü’nün inşaatının restorasyonunu yapmış 
olan firma işin içerisindeydi. Belki bütçesi fazla 
değildi, istediklerimiz, projede öngördüklerimiz 
tam olarak yapılamadı, bir kısmı yapıldı. Belki 
sadece güçlendirmesine ilişkin, tahkimatına 
ilişkin şeyler yapıldı, korkuluk bölümleri yapıldı, 
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M.P.I.- Adana’mız evet, bu konuda birazcık fakir diyebilirim diğer illerimize 
göre. Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örnekleri çoğunlukta, birçoğu da 
ahşaptır. Geçmişte çok sayıda bu ahşap konaklardan ya da ahşap yapılar-
dan yıkılanlar, bakımsızlıktan çökenler ve hatta yangın sonucu yok olanlar 
olmuştur. Ancak şu anda durum böyle değil, şu anda daha dikkatli dav-
ranılıyor bu konuda. Özellikle Tepebağ bölgesinde ve Ali Münif Caddesi 
civarındaki yapılarımızda daha dikkatli davranılmakta.

Elimde bazı gravürler var, eski Adana’ya ilişkin fotoğraflar var. Bunlarda 
gördüğüm bazı yapılar şu anda yok. Oysa bunlar 1900’lü yılların başında 
çekilmiş fotoğraflar, şu anda bunlar yok. Keşke olsaydı, ama yok. En azın-
dan kalanları korumaya devam edebilsek, ne güzel olacak. Kendi insa-
nımızın, 1900’lü yıların başında nasıl yaşadığını, hangi yapım tekniklerini 
kullandığını, belki de plan şemasına baktığınız zaman o dönemin insa-
nının yaşam standardı hakkında fikir sahibi olma şansınız da var. 4 oda, 
ortada bir sofa, ucunda bir balkon, üstünde bir cihannüma, alt katında 
belki bir dükkân, belki bir ahır, ahşap bir merdiven, yapı teknikleri ahşap 
karkas, içerisi kerpiç veya tuğla dolgu gibi. 

Bunlar bizim kültürümüz işte, insanımızın yaşam tarzı. Bunların hiç değil-
se kalanlarının korunup, gelecek nesillere aktarılabilmesi gerekli. Çünkü 
bunlar çok nadide eserler. Yani taş yapılar gibi çok güçlü yapılar değil. 
Bunlar 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl yaşayacak yapılar değil. Korumazsak eğer 
50-60 yıl ömrü var bunların. Dolayısıyla da bunları koruma altına alınmış 
olması da, bazılarının restore edilerek otel olarak veya birtakım kurumların 
kullanacağı yapılar olarak işlevlendirilmesi çok güzel.

Ancak, bazı şeyler var, 1940’lı yıllarda sanayi yapıları yapıldı Adana’da. Çün-
kü Adana daha çok pamuk ihracatının ya da pamuk tarımının yapılabi-
leceği alanlar olduğunun ortaya çıkmasından sonra, Adana’da ciddi bir 
ekonomik yükseliş başlamıştır. Biliyorsunuz Adana topraklarının pamuk 
tarımına, pamuk üretimine uygun olmasıyla birlikte, Amerika’dan pamuk 
ithalatı, buranın pamuk ambarı olarak kullanılması bir süre. Dolayısıyla da 
o Türk filmlerindeki Adanalı pamuk ağası imajı işte o günlerden kalmadır. 
Ciddi bir ekonomik gelir elde etmiştir Adanalı o zamanlarda ve dolayısıyla 
da çoğunlukla sanayi tesisi olan ovanın çeşitli yerlerine yayılmış yapılar 
inşa edilmiştir.

S.K.- Aslında benim sorumun devamı buraya girecekti. Yani sanayi şu 
anda Adana’da gerilemeye başladı ve birçok sanayi yapısı da boşalmaya 
ve boş olarak durmaya başladı. Bu sanayi yapılarının kazandırılması, işlev-
lerdirilmesi konusundaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Size böyle bir 
teklif geldi mi ya da böyle bir çalışmanız var mı?

M.P.I.- Bana bu yönde bir teklif henüz gelmedi. Ağırlıklı olarak da kurum-
larla çalışmakta olduğum için olsa gerek, özel mülkiyetlerle çok fazla ça-
lışma yapmıyorum. Dolayısıyla da bu yönde bir teklif almış değilim, ama 
diğer bölgelerimize göre o kadar çok sayıda sanayi yapımız var ki, eskiden 
yapılmış olup da şu anda işlevsiz kalmış olan. Sadece kent içerisinde değil, 
kırsalda da var. Özellikle çırçır fabrikaları ya da işte Coca Cola binası, işte 
tekel yapıları gibi.

Bunlar aslında bir devrin canlı şahitleridir. Bunların yeniden işlevlendiril-
mesi, şüphesiz ki yapı bazında ele alınmaları gerekir. Yani bir genelleme 
yapıp, bunları böyle ya da şöyle yapmak lazım demek mümkün değil. Ya-
pıyı spesifik olarak ele alıp, çevresiyle ve sosyal ve ekonomik koşullarıyla 
o bölgenin getirileri ve verileriyle ele almak ve burada en doğru tespiti, 
saptamayı yapmamız lazım ki, bu yapıları işlevlendirelim. 

Yani bir genelleme yapmak doğru olmaz. Her bir yapıyı, örneğin bir Tekel 
Sigara Fabrikası’nı ele alıp, onu kendi içerisinde, çevresiyle değerlendir-
mek ya da bir Coca Cola Fabrikası’nı ele alıp, onu ayrı bir şekilde değer-
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çalışmadan bahsediliyordu. O yüzden kamuo-
yunda böyle bir tepkisel yaklaşım oldu.

M.P.I.- Bu konuda yeterince bilgim olmadığını 
söyleyebilirim. Ama bu yapının eski eser olarak, 
işte 1905 yılında inşaatı başlayıp, 1908 yılında 
inşaatı biten Haydarpaşa Gar Binası varlığını 
kültür varlığı olarak sürdürecektir. Önemli olan 
doğru bir işlev ile var olmasıdır.  Büyük ihtimalle 
de bizim çalışmalarımızda şu anda, Devlet De-
miryolları Birinci Bölge Müdürlüğü Hizmet Bi-
nası ve kısmen çatı katında kültürel etkinliklerin 
yapılacağı sergi salonları, geçici ve kalıcı sergi 
salonları, toplantı salonları, kafeterya, kütüpha-
neler, arşivler vb. konulacağı bir çatı katı kültürel 
etkinliklere hizmet etmek üzere. 

Ara katlar, üç, iki, bir ve asma kat Devlet Demir-
yolları İşletme Binası ve zemin kat da yine yol-
cu hizmetlerine tahsis edilecek, yolcu salonları, 
bekleme salonları, idari ofisler, polis jandarma 
noktası, kuaförler, alışveriş üniteleri, büfeler, ec-
zaneler vb. gibi ihtiyaçların karşılanacağı yerler 
olarak planlanmakta. Bizim çevre düzenleme 
projelerimizde de biraz önce söylemiş olduğu-
nuz şeyler yok. Biz de şu anda buranın animas-
yon çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. 

Bu projeleri de sözünü etmeden geçmek iste-
miyorum. Çok mütevazı bir Adana grubuyla ele 
aldık biz. Yalnızca şahsım değil, yine Adana’dan 
mimar arkadaşlarımın da katılımıyla hep birlik-
te, özellikle bu çalışmayı yaptık. Bu genç mimar 
arkadaşlarım Pir Ahmet Mutlu, Gökhan Gökde-
mir, Mahmut Çıngı salman ve Nazlı İpek Mavu-
şoğlu gibi genç arkadaşlarım. Umarım ki bunlar 
da, biraz önce söylediğim kültür varlıklarımızın 
bekçileri ve sahip çıkacak olan genç arkadaşla-
rımdır. Bu mütevazı kadroyla biz yola çıktık ve 
bu çalışmaları yaptık.

Röleve çalışmalarımız, restitüsyon çalışmaları-
mız yine çok geniş bir danışman kadromuzla, 

trenler vardı. Çeşitli kaynaklar farklı ifadelerde 
bulunuyorlar, İngiliz savaş uçaklarının bombala-
ması ya da bir Fransız denizaltısının attığı torpil 
gibi. Daha gerçeğe yakın olan ihtimal de şu; bir 
vinç operatörünün sabotajı sonucu, taşımakta 
olduğu cephanelerden birini bilerek düşürmek 
ve patlatmak suretiyle yangın çıktı. Orada kaç 
askerimizin telef olduğunu bilmiyoruz, çünkü 
matbuat yasağı getirilmiştir, Sarıkamış faciasın-
da olduğu gibi, orada da matbuat yasağı geti-
rilmiş ve kaç askerimizin telef olduğu, ne kadar 
büyük zayiat verdiğimiz açıklanmamıştır. Çok 
büyük bir yangın geçirmiştir Haydarpaşa Garı 
1917’de.

Arkasından yine 1979 yılında, Independenta 
tankerinin kazası ve Haydarpaşa Garı’na çok ya-
kın bir pozisyonda yanması sonucu, Haydarpa-
şa Garı bundan da ciddi biçimde etkilenmiştir. 
Belki yapının taş bölümleri değil, ama kurşunlu 
vitraylar ciddi hasarlar görmüştür. En son da 28 
Kasım 2010 tarihli yangın bir felaket tabii. Ancak 
basından biz de izliyoruz ve bizim de ilginç, yani 
“bizim bundan haberimiz yok” dediğimiz birçok 
şey okuyor ya da görüyoruz. Haydarpaşa Garı 
otel mi olacak, Haydarpaşa Garı müze mi olacak 
gibi. Projeyi yapan grup bizim grubumuz, ama 
bizim bundan haberimiz yok ne ilginçtir. Biz de 
basından izliyoruz, öyle mi, o zaman biz proje-
mizi değiştirelim. Tabii böyle bir şey yok. Şimdi 
ilgili kurum Devlet Demir Yolları bu konuda ol-
dukça duyarlı…

S.K.- Ben de şahsen izledim, ulusal bir gazetede, 
üç boyutlu görsellerle böyle bir çalışma yayım-
landı ve Bakanın açıklamaları vardı. O yüzden 
kamuoyunda endişeler oluşmaya başladı.

M.P.I.- otel olması konusunda mı?

S.K.- Hayır, özellikle alışveriş merkezi ve sadece 
binadan bahsetmiyorum, çevresi o tren rayla-
rının bulunduğu bütün alanları kapsayan bir 
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lendirmek ya da Karataş’taki çırçır ve pres fabri-
kasını ele alıp, onu ayrı bir şekilde. O bölgenin 
ihtiyacı olan çözümleri getirecek ve yapıyı ko-
ruyacak şekilde ele almak lazım kanaatindeyim. 
Bu sanayi tesisleri evet miadını doldurup, artık 
tedavülden kalktı, ama yapı olarak varlığını sür-
dürmekte ve biz bunları korumakla da mükellef 
durumdayız. 

S.K.- Peki şimdi röleve çalışmalarını yaptığınız 
Haydarpaşa binasına gelmek istiyorum. Daha 
sonraki aşamaları bilmediğimden sadece röle-
ve diyorum, diğerlerini siz açarsınız. Haydarpa-
şa Tren Garı ile ilgili, biliyorsunuz önce yandı; 
ondan sonra herkes veryansın etti, “acaba ta-
rihimiz yok mu oluyor?” diye. Arkasından tren 
sirkülasyonuna kapatıldı ve şu anda kamuoyu 
net olarak birçok şeyi bilmiyor. Orası ne ola-
cak, ne yapılacak, nasıl değerlendirilecek diye 
endişe içerisinde beklerken, birçok duyumlar 
alıyoruz. İşte otel yapılacak, alışveriş merkezi 
yapılacak, kültürel alanlar yapılacak vb. gibi. 
Biz bu bölgeyle ilgili çalışmalarınızı biliyoruz. 
Proje müellifi olarak genel bir değerlendirme 
yapar mısınız?

M.P.I.- Hayhay severek, şimdi efendim Haydar-
paşa Garı maalesef 28 Kasım 2010 tarihinde 
birçok meslektaşımızın gözyaşları içerisinde, 
televizyonlardan veya İstanbul’daki arkadaşla-
rımızın dehşet içerisinde izlediği elim bir kaza 
neticesinde, çatısında bir yangın çıktı malumu-
nuz. O panik ve telaş içerisinde yangın deniz 
suyuyla, denizden basılan suyla söndürülmeye 
çalışıldı. 

Ne büyük talihsizliktir ki, Haydarpaşa Garı yan-
gından yana ciddi bir sıkıntısı var. Çünkü 6 Eylül 
1917 tarihinde de bir yangın geçirmiştir Haydar-
paşa Garı ve bu 1917 yılındaki yangın, bu yan-
gından çok daha güçlü. Anadolu’ya sevk edil-
mek üzere Haydarpaşa Garı’nda bekletilmekte 
olan cephane yüklü bir katar ve asker yüklü 
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geldiğimiz zaman. Mimar Sinan Balosunda ya 
da meslektaşlarımızla bir arada olduğumuz bir 
yemekte ya da bir gezide. Hakikaten kendimi-
zi ailemizle birlikte hissediyoruz. Bunu sade bir 
mimar olarak söylüyorum, oranın mensubu sı-
radan üye olarak söylüyorum.

Onun dışında Mimarlar Odası’ndan beklentim 
şu; bir dilekçeyle yönetim kuruluna sunduğum 
bir kalıcı eser bırakma isteğim vardı. Mimarlar 
Odası Yönetim Kurulu buna müspet bir karar 
almıştı, ama henüz harekete geçmedik. Belki 
ütopik olacak, ama gücümüz yeter buna, buna 
inanıyorum. Bir okul inşa edilmesi, hatta bu 
okulun dozunun arttırılarak ilk, orta, lise seviye-
sinde üç ayrı blok halinde yapılması, buna Mi-
marlar Odası Lisesi ya da Anadolu Lisesi neyse 
adını vermek ve hatta belki de bir yurt yapmak, 
bir kampus yapmak.

Denilecek ki bu nasıl finanse edilecek? Bunun 
finanse edilmesi mümkün. Eğer biz mimarlar 
olarak inşaat sektörünün nabzını tutan ve hat-
ta yöneten insanlar olarak biz bunun altından 
kalkamıyorsak 800 üyeyle, hiç kimse kalkamaz 
ki, kısa bir süre önce iş beraberliğim olan genç 
bir doktor arkadaşımın, Tabipler Odası İlköğre-
tim okulu inşaatında benden yardım istediğini 
ifade etmek istiyorum. O zamanın imkânlarıyla 
Bayındırlık İl Müdürlüğü’nün ihale ederek yap-
tırdığı okulun, müteahhitlere verilen bedelinin 
yaklaşık yarısı bedelle o inşaatı ben yönetmiş-
tim şantiye şefi olarak. Bitirdik ve 48 derslikli bir 
okul yaptık, sadece doktorların bağışlarıyla. 

Peki, biz mimarlar olarak onlardan çok daha 
ucuza malzeme temin edebiliriz, işimiz inşaat. 
Kimimiz proje, kimimiz yapım işinde çalışıyor, 
ama işimiz inşaat, biz bunu çok daha ucuza mal 
edebiliriz ve Mimarlar Odası adına da kalıcı bir 
eser olur. Aynı zamanda ilimize ya da ilçeleri-
mize eğitim konusunda bir yapı hediye etmiş 
olacağız. Bunu yapabileceğimiz kanısındayım, 
çok rahatlıkla. Hesap da ortada, yani çok basit 
bir hesapla her bir meslektaşımızın 1000 lira ba-
ğışlaması halinde ki, her bir meslektaşım bunu 
bağışlayabilecek durumdadır, buna inanıyo-
rum. Bazıları bunun yarısını verirken, bazıları iki 
katını verebilecek durumdadır ya da beş katını 
ya da on katını. Biz bunu yapabiliriz, 800 üyenin 
katılımı 800 bin liradır bugünün parasıyla ki, bu 
para bir ilköğretim okulu ya da bir lise yapımı 
için yeterlidir diye düşünüyorum. 

Bizim alabileceğimiz bazı sponsorluklar da var-
dır. Belki de laboratuara X firmasının adını vere-
rek, X laboratuarı demek suretiyle o laboratuarın 
ya da oranın betonunun alınabilmesi, demirinin 
alınabilmesi ya da tuğlasının alınabilmesi müm-
kün. Bu projelendirilebilir, hayata geçirilebilir. 
Böyle bir talebim olmuştu, bunu burada yine-
lemek istiyorum, kalıcı bir eser bırakmak. Hatta 

kalınlaştıralım, biraz daha öne çekelim, geriye 
atalım gibi şeylerle zaman kaybetmememiz la-
zım. Ne öneriyorsun, ne yapacağız bu binada, 
bu yapıyı nasıl koruyacağız sorularına öncelikle 
cevap bulmamız lazım. Şüphesiz ki çizim tek-
nikleri, sunum teknikleri, arşivleme teknikleri 
çok önemli, ama bunlar işin özü değil, işin özü 
yapıyı korumak. Bütün bu çalışmayı da yapıyı 
korumak için yapıyoruz. Bu benim belki de res-
torasyon projeleri yapan tüm arkadaşlarımızın 
ortak sıkıntılarından bir tanesi.

S.K.- Son iki tane sorum kaldı, bir tanesi men-
subu bulunduğunuz Mimarlar Odası’yla alakalı. 
Mimarlar Odası’nın çalışmalarını nasıl buluyor-
sunuz, beklentileriniz ya da yapılmasını istedi-
ğiniz, gündeme gelmesini istediğiniz konular 
var mı?

M.P.I.- Şüphesiz var, ama davulun sesi uzaktan 
hoş gelir, bir de yine davullu bir örnek. Davul ki-
min sırtındaysa, yükü o çekiyordur, tokmağı sal-
lamak kolaydır. Yani davul başkasının sırtınday-
ken tokmak vurmak çok kolaydır, önemli olan 
davulu taşıyabilmek. Şüphesiz benim söyleye-
ceklerim biraz ütopik olabilir, biraz hayalci ola-
bilir, aşırıya kaçmış olabilir, beklentiler seviyesini 
zorlamakta olabilir, ama aklımdan geçenlerdir 
bunlar, paylaşmak isterim tabii.

Ben öncelikle Oda’nın çalışmalarından mem-
nunum. Neden memnunum? Sosyal dayanış-
ma örneği gösteriyorlar ondan memnunum, 
hassas olduğum konulardan bir tanesidir. Belki 
yaşlandığımız içindir artık. Özellikle vefat eden 
meslektaşlarımızın geride bıraktığı aileleriyle 
ilgilenilmesi, çünkü biz bir meslek örgütüyüz, 
ama bir aileyiz de aynı zamanda. O aile hüviye-
timizi sadece sembolik olmaktan öte, dayanış-
ma içinde olarak da göstermemiz lazım. Ayakta 
olduğumuz ve ekonomik anlamda kendimize 
bakabildiğimiz süre içerisinde problem yok, za-
yıfladığımız zaman problem başlayacak. İşte o 
zaman da aile büyüğümüz Mimarlar Odamızın 
sahip çıkması, en azından ilgilenmesi beklentim 
var. Bu konuda bazı çabalar var, ama bunların 
daha da genişletilmesi gerektiği inancındayım.

Özellikle vefat eden -tekrar söylüyorum- de-
ğerli meslektaşlarımızın ailelerinin ne durumda 
olduğunun araştırılması, mümkün olabiliyorsa 
onlara ekonomik yardımda bulunulması gibi 
desteklerin yapılması gerektiğine inanıyorum. 
Bu konuda ciddi çabalar var, mesajlar geliyor, 
başsağlığı mesajları vb. ve bu duyurularla bütün 
meslektaşlarımıza iletiliyor, bunlar güzel şeyler. 

Yine sosyal anlamda beraberliklerimizin daha 
da arttırılması gerekiyor, tabii katılım az oluyor 
diyeceksiniz. Biliyorum, bende her zaman katı-
lamıyorum, kendimi de eleştiriyorum burada, 
ama emin olun çok mutlu oluyoruz bir araya 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden ve diğer üni-
versitelerden destek almak suretiyle her konu-
da çalışmalarımızı yürüttük. Özellikle İTÜ’den 
sayın Gülsün Tanyeli ile İTÜ Teknokent bünye-
sindeki Technobee danışma kurulunun projeye 
ciddi katkı ve destekleri olmuştur. Restorasyon 
önerilerimiz ve yeniden işlevlendirme çalışma-
larımız da tamamlanmış durumda. Şu anda ko-
ruma kurulunda onay aşamasında, ama bizim 
yaptığımız çalışmaya göre yeniden işlevlendir-
mesi Devlet Demiryolları İşletme Binası, kültür 
hizmetlerine tahsis edilen bir bölüm ve yolcu 
hizmetlerine tahsis edilen bir bölümle, teknik 
bölümlerden ibaret iken, basından ben de bu 
projenin dışında farklı şeyleri okuyor ya da izli-
yorum. İlginç geliyor tabii. 

S.K.- Şimdi bir başka soruya geçmek istiyorum. 
Meslek hayatınızda işverenlerle ilişkilerinizde 
-daha çok kamu dediniz- ve mesleğinizi icra 
ederken karşılaştığınız sorunlarla ilgili paylaş-
mak istediğiniz bir şeyler var mı?

M.P.I.- Bizim koruma projeleri yapan arkadaş-
larımız, meslektaşlarımız için de önemli oldu-
ğunu düşündüğüm şeyleri sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Öncelikle koruma kurullarındaki 
standart olmaması gibi bir problemle karşı 
karşıyayız. Şunu demek istiyorum: Bir proje ça-
lışması yapıyorsunuz, birtakım şeyler öneriyor-
sunuz yapıyı korumaya yönelik olarak, koruma 
kuruluna sunuyorsunuz, Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki çeşitli koruma kurullarından bazıları bu 
projeye evet diyebilecek durumdayken, bazıları 
hayır diyebiliyorlar. Yani koruma projelerinde bir 
standart maalesef tutturulabilmiş değil. 

Aynı projeyi, bir koruma kurulunun reddettiği 
projeyi, bir başka koruma kurulu çok güzel de-
yip alkışlayabiliyor Türkiye’de. Bu kadar uç kutup 
standardizasyon harici şeyler olabiliyor. Yani ko-
ruma mantığının bir standardı olmalı. Bir yapıyı 
korumak için, bir bölgesel ya da taş yapıyı ya da 
ahşap yapıyı korumak için belirli genel doğrular 
olmalı, genel geçer doğrular olmalı. Siz bunları 
koyduğunuz zaman, nereye götürürseniz gö-
türün, bu proje kabul görmeli, ama bazı yer-
lerde maalesef küçük şeylere takılarak, özellikle 
de müdahale biçim ve yöntemlerinden çok, 
sunum tekniğine ve çizim tekniğine takılarak 
projelerde bazı revizyonların istenmesi gibi 
durumlar söz konusu. Ben bunlardan oldukça 
rahatsızım.

Önemli olan, çizginin kalın ya da ince olması, 
geride ya da önce olmasının daha vurgulanma-
sı değil. Hepimiz mimarlık eğitimi aldık, herke-
sin de bir yoğurt yiyişi vardır, bir biçimi vardır, bir 
çizim tekniği, sunum tekniği vardır. Meslektaş-
larımızın da buna saygı göstermesi lazım, onay 
makamındaki ya da raportör konumundaki 
arkadaşlarımızın. Yani hayır, bunu biraz daha 
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mız ve hatta bizim hedeflerimizin de ötesinde 
hedeflere ülkemiz adına, şehrimiz adına, mesle-
ğimiz adına, kültürümüz adına çok daha güzel 
şeyler yapacaklarını umuyorum. 

Sadece etik davranışlardan uzaklaşmamaları, iyi 
mimar olmanın yanında toplumda yönlendirici 
örnek insan olmak erdemlerini kaybetmemele-
rini ve bunu unutmamalarını tavsiye ediyorum 
sadece. Çok iyi bir meslek erbabı olabilirsiniz, 
ama düşüncelerinizde eğer insanlığa hizmet, 
kültüre hizmet, topluma hizmet yoksa o meslek 
birikimi çok fazla bir işe yaramaz. Bunları genç 
meslektaşlarımızın da unutmamaları gerekir. 
Öncelikle yapmaları gereken, yani zevkle yapa-
bilecekleri çalışma alanlarını seçmeleri gerekli, 
çünkü mimarlık çok geniş bir yelpaze. Bu yelpa-
ze içerisinde kendilerine yer edinmeleri lazım. 

Biraz önce söylediniz biz koruma ve tescilli kül-
tür varlıkları, koruma ve kullanma, restorasyon 
ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Bir başka arkadaşımız 
tasarım ağırlıklı olarak çalışır, kimisi toplu konut 
konusunda çalışır ya da dekorasyon konusunda 
çalışır ya da sanayi yapıları konusunda çalışır, in-
şaat konusunda, şantiye şefliği konusunda, mü-
teahhitlik konusunda çalışır, yelpazemiz çok ge-
niş. Öncelikle genç arkadaşlarımızın çizgilerini 
belirlemeleri, keyifle ve severek yapabilecekleri 
alanı seçmelerini tavsiye ederim kişisel olarak. 

Daha sonra da biraz önce söylediğim mes-
lekteki birikim ve becerinin yanında, kişisel ve 
toplumsal olarak da lider olmak, topluma yol 
göstermek ve örnek insan olmak vasıflarını da 
unutmamalarını tavsiye ediyorum. Teşekkür 
ediyorum.

S.K.- Bize değerli zamanınızı ayırdığınız için te-
şekkür ediyoruz… <

Mimarlar Odasıyız, mimarlık öğrencileri odası 
değil. Eğitim bizim işimiz değil, eğitim üniver-
sitelerin işidir. Bırakalım üniversiteler yaz okulu 
yapsın. Kış okulu yetmiyor mu ki, yaz okullarıy-
la devam ediyoruz, o da ayrı bir sorun. Artı yaz 
okulu yapıyorsak, mutlaka yapmamız gereki-
yorsa ya da yapmak istiyorsak, bunu ya mesleğe 
yeni başlayan arkadaşlarımız için ya da mesleğe 
girmek üzere olan son sınıf öğrencilerini piya-
saya hazırlamak için olmalıydı bence, ya da yaz 
okullarında eğitimi yönetecek kişilerin de piya-
sadan olması tercih edilmeli. Sebebi de şu ka-
nımca: Çünkü üniversitede zaten kış boyunca 
eğitim dönemi boyunca beraber olunan kişi, 
yaz okulunda da aynı şeyleri anlatmaya devam 
edecekse, o zaman bunun bir esprisi kalmıyor. 
Farklı düşünceler ve farklı yaklaşımları almalı, 
öğrenci ya da genç mimar kardeşlerimiz. Yani 
onları piyasaya hazırlayabilmeliyiz, mesleğe ha-
zırlayabilmeliyiz. Yaz okulu olacaksa bu yönde 
olmalı. 

O zaman da yaz olmasına gerek yok, zaten mes-
lektendir, kışın da olabilir, ama biz bir eğitim ku-
rumu değiliz. Eğitim kurumu, mimarlık eğitimini 
veren kurumlar üniversitelerdir, mimarlık fakül-
teleridir. Bizim bunun içinde olmamamız gerek-
tiğini düşünüyorum. Olursa ne zararı var bize? 
Bir zararı yok tabii, ama gerekli de değil.

S.K.- Son bir şey sormak istiyorum. Genç mes-
lektaşlarımıza tavsiyeleriniz?

M.P.I.- Şimdi efendim öncelikle genç meslektaş-
larımızın meslek yaşantılarında hepsinin başarılı 
olmasını temenni ediyorum yürekten. Çünkü 
bu ülkenin hakikaten başarılı insanlara ihtiya-
cı var. Bizden sonra gelen jenerasyonda iyi bir 
eğitimle bizim yapamadıklarımızı, bizim ulaşa-
madıklarımızı, bizim hedefleyip de varamadığı-

hatta bunun boyutunu arttırarak, belki de ülke-
mizin, yani Mimarlar Odası Lisesi’nden mezun 
olacak öğrencinin bir kere mimarlık mesleğine 
bir sempatisiyle bir adım önde başlayacağız ve 
genç mimarlarımızı da oradan yetiştirmeye baş-
layacağız mimarlık fakültelerine. Ülkenin eğitim 
sektörüne ciddi bir katkımız olmuş olacak ya da 
şehrimize, bunu düşünüyorum.

Bunun dışında belki uçuk olabilecek, ama mi-
mar arkadaşlarımızın birçoğunun evinin olma-
dığını görüyorum. Belki bir mimarlar sitesi gibi 
bir proje geliştirebiliriz. Bir arsa teminiyle hep 
birlikte hareket ederek bir arada olunabilecek, 
daha ucuza konut üretip, kendi meslektaşları-
mızla, hani bir nevi kooperatif gibi de diyebiliriz 
buna, bir arada olabileceğimiz, belki de ortasın-
da Mimarlar Odası’nın binasının da olabileceği 
bir şey. Değişik boyutlarda ve değişik girişim-
lerde belki gelir seviyesine göre farklı şeyler de 
yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir 
konu geçmişte de gündeme gelmişti. Geçmiş 
başkanlarımızdan Şafak Eren ağabeyimizin dö-
neminde böyle bir konu, yanılıyor olabilirim. 
Belki de başka bir başkanımız olabilir, ama o 
dönem diye hatırlıyorum. Böyle bir girişimde 
bulunulmuştu, ama yarım kalmıştı. Çok da ca-
zip gelmişti, ben mesleğe o zamanlar yeni gir-
miştim, çok cazip, çok tatlı sosyal bir projeydi. 
Acaba böyle bir şey hayata geçirilebilir mi diye 
düşünüyorum.

Bunun dışında kişisel olarak muhalif olduğum, 
belki de ben yanlış düşünüyorum bilmiyorum, 
ama Mimarlar Odası etkinlikleri içinde olması 
gerekmediğini düşündüğüm bir şey var, yaz 
okulları. Kişisel kanaatimdir, yanlış olabilir, ama 
ben böyle düşünüyorum. Yaz okulu çalışmaları 
Mimarlar Odası çalışması içinde olması gereken 
bir şey değildir bana göre. Neden? Çünkü biz 
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ADANA KÜLTÜR 
YÜRÜYÜŞÜ 
PARKURU

A. Selami GÜLEÇ 
Adana Güçbirliği Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi

Kentlilerin yaşadığı kentleri daha 
yakından tanımalarını, yaşam 
çevrelerinin tarihini öğrenmelerini, 
bilerek, severek yaklaşmalarını 
kentlerimizin sahiplenilmesi 
açısından çok önemli buluyoruz. 
Adana Güçbirliği Vakfı’nın bu 
mütevazı girişimini topluma 
yönelik önemli bir çaba olarak 
görüyoruz. Mimarlar Odası Adana 
Şubesi olarak yayımladığımız 
Adana Mimarlık Rehberini de 
benzer hedeflerle hazırlamıştık. 
Kentlerin mimarlık rehberlerinin 
yapılması, bu rehberlerin 
güncellenmesi ve en önemli de 
kentlilerin bu kaynaklara rahatlıkla 
ulaşabilmeleri önemli. Bu çabaların 
sürdürülmesini diliyoruz. 

ve en asgari seviyede dahi de olsa bilgi sahibi 
olması için güzergâhı bir şehir planı üzerinde 
işaretledik, 17 noktanın vakıf üyemiz Haluk Uy-
gur Bey’den aldığımız fotoğraflarıyla süsledik ve 
kısa tarihçelerini yazdık. Ebatlarının cepte taşı-
nabilecek boyutta olmasına özen gösterdik.

Başından beri çalışmamıza her türlü desteği 
veren dönem Valimiz Sayın İlhan Atış ve İl Kül-
tür ve Turizm Müdürümüz Sayın Osman Arık 
“Adana Kültür Yürüyüşü Parkuru” broşürünün 
basımını sağlayarak ilk adımı tamamlamamızı 
sağladı. Bu broşür vakıf merkezimizden, İl Kültür 
ve Turizm müdürlüğünden veya www.agv.org.
tr adreslerinden temin edilebilir. 

Şimdi önümüzde diğer adımlar var. Parkurun ta-
mamının levhalarla işaretlenmesi, yabancı lisan-
lara çevrilmesi, parkur üzerinde uygun yerlerde 
ufak dinlenme alanları, hediyelik eşya dükkânları 
ve parkurun üzerinde aktarma sağlayacak şekil-
de bir toplu taşıma hattı oluşturulması.

Hepsi asgari kaynak ve emekle aşılacak fakat 
Adana’yı görülecek yer yapacak adımlar. Yeter 
ki isteyelim.

Amacımız, tarihî dokunun sadece kitaplardan 
okunduğu bir şehir olmaktan öte, bizzat do-
kunarak yaşanılmasını sağlayan bir yürüyüş 
parkuru oluşturmaktı. Her gün binlerce insanın 
araçlarla önünden geçtiği halde kanıksayarak 
görmez haline geldiği kültürel ve tarihsel zen-
ginliklerimizi yaşayarak tanımalarını sağlamaktı.

Böyle parkurlar dünyanın pek çok şehrinde var. 
Adana’da ise birçokları için olanak olmasına rağ-
men bir tane parkur yok.

Bazen dışarıdan gelen misafirlerimizi nereye 
götürsek, şehrimizi nasıl tanıtsak diye zorlandı-
ğımız anlar oluyor. Onları nerelerde gezdirece-
ğimizi bilemiyoruz. Hepimizin ezbere isimlerini 
bildiği tarihî yerler var ama bir plan dahilinde 
sunumu yok, maalesef dolaşılacak bir parkur ha-
line getirilmemiş. Bu yüzden dostlarımızı gezdi-
rebildiğimiz mekânlar kebapçılar, baraj gölü ve 
hepsi birbirinin benzeri alışveriş merkezleri ve 
kafeterya gibi yerlerden öteye gidemiyor.

Adana Güçbirliği Vakfı olarak misafirimizi kentin 
tarihî ve kültürel dokusu içinde gezdirebileceği-
miz veyahut kendi başlarına gezmek isterlerse 
de onlara yol gösterecek, gezer-
ken de bu mekânlar hakkında 
asgari bilgi sahibi olabilecekleri 
böylesine bir parkurun hayali-
ni kurduk. Deneyimlerini en üst 
seviyeye çıkarmakta bilmek için 
yürüyerek yapılabilecek bir parkur 
olmalıydı. 

Tabi akla gelen ilk soru, “Yürüme-
ye nereden başlayacağız?” ve ”Ne-
relere gitmeliyiz?”

Vakıf bünyesinde oluşturduğu-
muz gönüllü çalışma gurubu oto-
park ve dinlenme imkânı, mesafe, 
tarihî ve kültürel önem gibi et-
kenleri göze alarak Kız Lisesi’nde 
başlayan ve biten, yaklaşık 7 km 
bir parkur üzerinde eski Adana 
ve civarında bulunan 17 tarihî 
ve kültürel noktayı kapsayan bir 
güzergâh tespit etti. 

Parkuru gezmek isteyenin kolayca 
bu 17 noktanın yerlerini bulması 

TARİHÎ ÇEVRE KORUMA
VE RESTORASYON
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Atatürk Adana’ya tam dokuz kez gel-
miş ve 5 ayrı konutta konaklamıştır. 
Bunlardan ikinci ve üçüncü gelişlerin-
de (15 Mart 1923 ve 17 Ocak 1925) 
kaldığı tarihî Tepebağ Konağı (ki Suphi 
Paşa Konağı olarak bilinir), günümüz-
de Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi 
olarak hizmet etmektedir. Müzede 
Atatürk’ün Adana Seyahatlerini an-
latan dev boyutta fotoğraflar, Kuvayı 
Milliye dönemine ait eşyalar, etnogra-
fik ürünler, döneme ait gazete arşivleri 
sergilenmektedir. Ayrıca Hatay’ın kur-
tuluşunu anlatan özel bir oda bulunur. 
Ayrıca geleneksel bir Adana Evi’ni gör-
mek isterseniz, Suphi Paşa Konağı size 
önderlik edecektir.

4. Sabancı Merkez Cami

Dört tanesi üç, iki tanesi iki şerefeli 
6 minaresi olan cami, Türkiye’nin en 
büyük camisidir. 33 bin metrekarelik 
alanda 6600 metrekarelik kapalı alanı 
vardır. 1988 ve 1998 yılları arasında 
inşa edilmiştir. Klasik Osmanlı Mimarisi 
ile inşa edilen caminin kubbe sistemi 
özgündür. Caminin içini süsleyen çini-
ler, vitraylar ve altın varak yazılar gör-
meye değer.

5. Merkez Park 

Adana’nın ortasından geçen, Seyhan 
Nehri’nin iki tarafında uzanan Merkez 
Park Türkiye’nin en büyük yeşil alanla-
rından biridir. Daha kuzeyde Dilberler 
Sekisi’ne, hatta Seyhan Gölü çevresine 
kadar uzadığını düşünürseniz, dünya-
nın en geniş şehir parkıdır. İçinde sanat 
etkinliklerinin yapıldığı bir amfi tiyatro, 
alışveriş merkezi, sağlık kuruluşları, çe-
şitli spor ve çocuk oyun alanları, koşu 
parkurları bulunmaktadır. Parkı minya-
tür bir trenle gezebilirsiniz.

1. Kız Lisesi

1882 yılında ünlü ressam Abidin 
Dino’nun dedesi Abidin Paşa Adana 
Valisi iken, Askeri Okul olarak yapıl-
mıştır. Daha sonra Erkek Lisesi olarak 
kullanılmış, 1934 yılından 1998 yılına 
kadar da Kız Lisesi olarak hizmet ver-
miştir. Günümüzde kültür merkezi ola-
rak kullanılmaktadır. İçinde Mehmet 
Baltacı Fotoğraf ve Sinema Tarihi Mü-
zesi, Kız Lisesi Anı Müzesi, Adana Kent 
Kütüphanesi ve Adana Gazete Arşivi 
bulunmaktadır. Adana ile ilgili araştır-
ma yapacak olan kişilerin uğrayacağı 
ilk yerdir. Ayrıca salonlarında düzenli 
sergiler açılmakta, sanat etkinlikleri ya-
pılmaktadır.

2. Taş Köprü 

Adana Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 
restorasyon kitabesine göre 1700 yıl-
lıktır. Hitit İmparatoru I. Arnuwanda’nın 
kitabesinde bahsettiği köprü, günü-
müzdeki Taş Köprü ise 3500 yıllık olma-
lıdır. 1700 yılı bile sayarsak “Dünyanın 
hâlâ kullanılan en eski köprüsü” unva-
nına sahiptir. Aslı 21 göz olan köprü-
nün 7 ayağı Abidin Paşa Caddesi’nin 
altında kalmıştır. Ayaklarından birini bu 
caddenin üstündeki bir apartmanın al-
tında görebiliriz.

3. Atatürk Müzesi 

6. Arkeoloji Müzesi 

Bir bölge müzesidir. Dünyanın en önem-
li tarihi sikke koleksiyonlarından biri bu 
müzede bulunur. Öküzlerin çektiği at 
arabası üzerinde betimlenen Hitit Tanrı-
sı Tarhunda Heykeli dünyaca önemli bir 
parçadır yaklaşık 3000 yıllık bir tarihi var-
dır. Heykelin kenarlarındaki yazıtta “Ben 
Adana’nın Tanrısıyım” yazmaktadır. Ayrıca 
Achilleus Lahti, Antrepoid Lahid, Bronz 
Romalı Senatör Heykeli, Urartu dönemi 
madeni eserleri, Hitit ve geç Hitit kalıntı-
ları dünyaca önemli görülmektedir.

7. Sabancı Kültür Sitesi

Sabancı Kültür Sitesi Adana Devlet 
Tiyatrosu’nun temsillerini sunduğu bir 
tiyatro salonu, Güzel Sanatlar Galerisi ve 
İl Halk Kütüphanesi, çok amaçlı salonlar 
ve Kültür Bakanlığına ait bir alışveriş nok-
tasından oluşur. Sitede her gün temsil 
izleme veya sergi dolaşma şansına sahip 
olabilir, hediyelik eşya alabilirsiniz.

8. Adana Surları 

1840 yılında yıktırılan Adana 
Kalesi’nden geriye sadece küçük bir 
sur parçası kalmıştır. Bu sur parçasını 
Atatürk evinin hemen arkasındaki so-
kakta görebilirsiniz. 

9. Tepebağ

Tepebağ bir tepe üzerine kurulmuş 
Adana’nın en eski yerleşim yeridir. 

Hitit Imparatoru I. Arnuwanda’nın 
bıraktığı, MÖ 1550 yılına tarihlenmiş 
yazıtta bahsedilen Adaniya kenti Te-
pebağ olarak yorumlanır. Tepebağ’da 
henüz arkeolojik kazı yapılmamıştır 
ama, Tepebağ’ı gezince günümüzde 
yaşanılmaya devam edildiği için, 100 
veya 150 yıllık tarihî evleri görme ve 
Adana’nın eski yaşantısı hakkında 
fikir edinebilme şansını yakalayabi-
lirsiniz.

10. Bebekli Kilise

Bir İtalyan Katolik kilisesidir. 1881 yılın-
da St. Paul adına inşa edilmiştir. Kilise-
nin ön yüzünde çatıya konulmuş bir 
Meryem Ana heykeli bulunur. Halk bu 
heykel nedeniyle Bebekli Kilise adını 
vermiştir. Kilise’yi Tepebağ Ortaoku-
lu olarak bilinen tarihî yapıyla birlikte 
değerlendirmek doğru olur. Çünkü bu 
yapı da aynı yıllarda Amerikan Misyo-
ner Okulu olarak yapılmıştır. Halen iba-
dete açıktır.
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kullanılmaktadır. Bedesten’in üzeri 
hâlâ kapalı olmasına rağmen, ismine 
rağmen Kapalıçarşı’nın üstü açıktır. 
Özellikle Kapalıçarşı’da otantik eş-
yalar alabileceğiniz tarihî dükkânlar, 
Adana’ya özgü cezerye ve helva ala-
bileceğiniz eski işletmeler bulabilirsi-
niz. Meşhur Adana Kebabı’nın ilk ya-
pıldığı yer bu çarşıdır ve hâlâ otantik 
özelliğini koruyan kebap lokantaları, 
dünyanın en iyi Adana kebabını bu-
rada sunmaktadır. Bu lokantaların 
bulunduğu alanda sokak müzisyen-
lerinin coşkulu müziklerini dinleyip, 
dans ederek yemeğinizi yiyebilirsi-
niz. Ayrıca her pazar sabah 05.00’den 
itibaren burada Adana’ya özgü ciğer 
kebabı yapan seyyar çarşıyı ziya-
ret etmenizi öneririz. Bu çarşı pazar 
günleri öğle saatlerine kadar devam 
eder. Dünyanın ilk brunch anlayışı bu 
tarihî çarşıda gelişmiştir.

16. Saat Kulesi 

1881 yılında (bazı kaynaklara göre ise 
1882) Abidin Paşa Adana Valisi iken 
yapılmıştır. Yapımında belediye baş-
kanı Hacı Yunus Ağa’nın ekonomik, 
astronom Hacı Bekir Sırrı’nın düşünsel 
katkısı büyüktür. 32 metre yükseklik-
te olan saat kulesi, yıldız araştırmala-
rı için de kullanılmış olsa gerek. Halk 
kulenin altında 32 metre de temeli ol-
duğuna inanır. Kule Büyük Saat olarak 
da anılır.

17. Ulucami ve Külliyesi 

Yapımına Ramazanoğlu Halil Bey 
1513 yılında başlamış, 1541 yılında 
Piri Mehmet Paşa bitirmiştir. Selçuk, 
Memluk ve Osmanlı mimarisinin 
karma özelliğini içerir. Sekiz köşe-
li Memluk tarzındaki minaresi, üstü 

kapalı bir şerefeye sahiptir. Cami-
nin çinileri eşsizdir. Caminin içinde 
Ramazanoğulları’na ait mezarları zi-
yaret edebilirsiniz. Ulucami’nin doğu 
kapısında bulunan yapı da külliyeye 
ait Medresedir. 18 odalı yatakhanesi 
ve 2 odalı dershanesi 1540 yılında ya-
pılmıştır. Medresenin içinde bulunan 
çay ocağının ayranı meşhurdur. Ulu-
cami Külliyesi içinde bulunan Rama-
zanoğlu Konağı ise 600 yıllık tarihiyle 
Adana’nın en eski evidir. Kültürel top-
lantıların yapıldığı binayı gezdiğiniz-
de eski Adana yaşantısı hakkında bilgi 
sahibi olabilirsiniz. Ulucami’nin önün-
deki parkta ise ünlü şair, tiyatrocu ve 
Adana Valisi Ziya Paşa’nın mezarını 
ziyaret edebilirsiniz.

risini yansıtan anıtsal bir kapısı vardır. 
İlk ismi Eski Cami olan yapı, bu kapının 
önünde her hafta yağ satılan bir paza-
rın kurulması nedeniyle, sonradan Yağ 
Cami ismini almıştır.

14. Hasan Ağa Cami 

Bir rivayete göre, Ulu Cami inşaatında 
gözetmen olarak çalışan Hasan Kethü-
da isimli şahıs, Ulu Cami’den artırdığı 
malzemeyle bu camiyi yaptırmıştır. Ke-
sin bitiş tarihi 1558’dir. Adana’daki Os-
manlı mimarisini yansıtan ilk camidir. 
Bu yüzden çizimlerini Mimar Sinan’ın 
yaptığına dair rivayetler vardır.

15. Kapalıçarşı Bedesten

Yağ Cami’den Saat Kulesi’ne doğru 
giderken soldaki tarihi bina bedes-
ten, sağdaki tarihî çarşı ise Kapalı 
Çarşı olarak anılır. Ramazanoğulları 
döneminde yapılan bu çarşılar hâlâ 

11. Etnografya Müzesi

Müze binası tarihî bir kilisedir. Daha 
önceleri de Arkeoloji Müzesi’ne ev 
sahipliği yapan binada başta yöre ki-
limleri olmak üzere, Yörük kültürünün 
halk ürünlerinden giysiler, takılar, bakır 
işçiliğinin örnekleri sergilenmektedir. 
Ayrıca bir Yörük çadırını müzede geze-
bilirsiniz. Yörük kelimesi, Adana’nın sır-
tını dayadığı Toroslar’da hayvan sürü-
lerini otlatmak için gezici hayat süren 
toplulukları ifade etmek için kullanılır.

12. Yeni Cami 

O zamanki ismi Eski Cami olan Yağ 
Cami’ye göre yeni olduğu için bu ismi 
almıştır. Yoksa 1724 yılında, Abdülrez-
zak Antaki isimli bir zengin tarafından 
yaptırılmıştır. Minaresi ise 1729 yılında 
Ali Beşe isimli bir Adanalı tarafından 
ekletilmiştir. 10 küçük kubbeyle örtülü 
caminin mimarisinde Arap etkisi görü-
lür. Minaresinin şerefesi, sıcak bir kent 
olan Adana’da müezzininin güneşten 
etkilenmemesi için örtülüdür. Kapı 
girişindeki güneş saati eskiden namaz 
vakitlerini bildirmekte kullanılırdı.

13. Yağ Cami 

Adana’nın en eski camisidir.1501 yılın-
da küçük bir kilise camiye çevrilerek 
oluşturulmuştur. 1520 yılında minare-
si ve 1558 yılında medresesi yapılarak 
cami tamamlanmıştır. Selçuklu mima-
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İlker ERTUĞRUL
Mimar
Mimarlık ve Eğitim Kurultayı - IV 
Düzenleme Kurulu Üyesi

KURULTAY 
SOFRASINDA 
NE YİYEBİLDİK?

MİMARLIK EĞİTİMİ -
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

Bu sayımızda Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mimarlık ve 
Eğitim Kurultayı VI üzerine iki farklı değerlendirmeye yer 
veriyoruz. İlker Ertuğrul kurultayın düzenleme kurulu üyesi 
ve raportörlerinden. Mustafa Kılıç Çukurova Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü öğrencisi olarak Kurultayı izleyenlerden. 
Kurultaylara katılım konusunda bütün çalışma 
gruplarının bütün toplantılarının kayda alınması, deşifre 
edilerek web ortamına konulması şeklinde bir yöntem 
hayata geçiriliyor. Bu şekilde özellikle Anadolu’dan, 
bulundukları şehirlerden toplantılara katılamayan, 
katkı yapamayanların toplantılarda konuşulanları 
izlemesi ve sürece katılmaları hedefleniyor. Benzer şekilde 
bu tartışmalar bütün öğrencilere de açık bir şekilde 
sürdürülüyor. Ayrıca öğrenci katılımlarını artırmak için 
ikinci kurultaydan itibaren öğrenci forumları yapılıyor, 
öğrenci arkadaşlarımızla sorunlar paylaşılıyor. 

Kurultaylarda değerlendirilmesi düşünülen konular 
farklı çalışma gruplarınca ele alınıyor ve irdeleniyor. 
Sonuçta kurultayın toplandığı 3 gün boyunca bu 
çalışmalardan süzülen raporlar ortama sunuluyor, bu 
bilgiler ışığında tüm katılımcıların katkı yapması, fikrini 
ortaya atması, tartışması, değerlendirmesi bekleniyor. 
Farklı algıların olması doğal, öğrenci arkadaşımızın 
kurultay çalışmalarından ve belgelerinden çıkardığı 
sonucu, yaptığı yorumu haksız bulduğumuzu belirtmek 
durumundayız. Mesleğimizin, mimarlık eğitiminin 
sorunları giderek ağırlaşıyor. Bu sorunların ağırlığı 
birlikte tartışma ve değerlendirme kültürümüzün daha 
da geliştirilmesini, ortak karar alma ve davranma 
becerimizin artmasını, daha kararlı bir şekilde 
mesleğimizi savunmamızı gerekli kılıyor. 

Güney Mimarlık

Lezzeti zevke bağlı, ancak bazılarının tam piş-
memiş olduğu kesin.

MiMeKK (Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu), 
sofranın ana yemeği olarak servis edildi bu 
dönem. Konuyla ilgili uluslararası direktifler, 
modeller; bir süredir ülkemizde sürdürülen ça-
lışmaların olgunlaşmasıyla hayata geçen yeni 
yapılar tartışmaya açıldı kurultayda. Bunun yanı 
sıra meslek alanımızı doğrudan etkileyen KHK 
(Kanun Hükmünde Kararnameler) sürecindeki 
yapılanmalar gündemdeydi. On yılı aşan Kurul-
taylar sürecinde tartışılarak kurumsal bir yapıya 
kavuşmuş olan Sürekli Mesleki Gelişim Merke-
zi ile Mimarlık Akreditasyon Kurulu çalışmaları 
değerlendirildi. Avrupa Yüksek Öğretim Çerçe-
vesine dayanarak Türkiye için hazırlanan Ulusal 
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin mi-
marlık mesleğine etkileri üzerinde yapılan yo-
ğun araştırmalar sunuldu. Mimarlık eğitiminde 
paydaşların rolleri tartışıldı. Son birkaç yıl içinde 
sayıları neredeyse iki kat artan mimarlık okulla-
rının açılmasından yola çıkılarak, bu bölümlerin 
açılması ve sürdürülmesi için sahip olması ge-
reken asgari koşulları belirleyebilmek için süren 
yoğun çalışmalar mimarlık kamuoyuyla payla-
şıldı. Farklı idari yapılanmalardaki mimarlık bö-
lümlerinin sorunları dile getirildi.

Anlatıla gelir: “3 gün, 3 gece ziyafetleri”. 

Geçtiğimiz Kasım ayında altıncısı İzmir’de ger-
çekleştirilen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, mi-
marlık alanında 3 gün 3 gece süren böylesi 
bir ziyafetti sanırım. Ancak ziyafetlerde masaya 
gelen onca yemekten ne yiyebilirsek, kazancı-
mız odur; yiyemediğimiz yine masamızda kalır. 
Birbirinden çeşitli yemekler karşısında kendimi-
zi durduramayıp yediklerimizden hazımsızlık 
çekmemiz, biraz kıvranmamız da sanırım nor-
maldir.

Mimarlık alanının mutfağında yüzlerce çeşit 
malzeme var. Kurultay kapsamında bu malze-
melerin çoğuyla bir yıl süren çalışmaların sonu-
cunda yemekler yapıldı. Bu yemeklerin tadına 3 
gün, 3 gece bakıldı, yetmedi. Üstelik daha mut-
fakta sofraya gelmemiş daha niceleri var. 

Hal böyle iken, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın 
her dönemki gibi yine eksikleri oldu. Meslek ala-
nımızın gündemi bu kadar yoğunken, bu eksik-
liklerin olmasını tartışmamız ve giderilmesinin 
yollarını beraberce aramamız gerekiyor. 

Peki, bardağın dolu tarafında ne var, yemekler 
tadılmayacak kadar lezzetsiz miydi? 

<

“Mimarlar Odası’nın çalışmalarının 
yanı sıra, akademisyenler, 
öğrenciler, kamu ya da özel 
sektör çalışanları, tasarımcılar; 
tüm kişiler ve kuruluşlar kendi 
tartışma ortamlarını yaratmalıdır. 
Tartışmalar ancak böyle 
olgunlaşabilecektir. O zaman güçlü 
ve zengin bir mimarlık ortamının 
meyveleri çok daha tatlı, çok daha 
renkli olacaktır.”
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maların ardından “değerlendirmeler” ve “açık 
forum” bölümleriyle tamamlandı.

Bunca yoğun program, gerçekten 3 gün, 3 gece 
süren bir ziyafet sofrasıydı, ancak…

Mutfaktan daha nice malzeme sofraya dahi getiri-
lemedi. Kurultay katılımcılarının her biri söz hakkı 
bulamadı. Bazı oturumlarda vakit yetmediğinden 
tartışma bölümü dahi olamadı, bunlar bir miktar 
da olsa forum bölümünde dile getirilmeye çalışıldı. 
Kabul etmek gerekir ki üç güne sıkıştırılmaya çalı-
şılan bu kadar yoğun gündemde bunlar olacaktır. 
Buna karşın, onlarca bilgi ve belgenin üretildiği, 
ulusal ve uluslararası tartışmaların sürdürüldüğü, 
mimarlığın birçok paydaşının bir araya gelerek 
meslek sorunlarını ele aldığı kurultay ortamlarında 
yaşanan sıkışıklığın, tek taraflı bir tartışma biçimi ol-
duğu düşüncesine yol açması üzücü olur.

Eksikler elbette giderilmelidir. Tartışma ortamı 
yazın alanında ya da farklı tartışma ortamla-
rında sürdürülmelidir. Örneğin gündemin en 
tartışmalı konusu olan “MiMeKK” Mimarlık Mes-
leğe Kabul Kurulu’nun yapısı, görevleri, çalışma 
esasları tartışılmalıdır. Konuyla ilgili eleştiriler ve 
öneriler geliştirilmelidir. Bunun için en önemli 
adım, üretilmiş bilgi ve belgelerin ayrıntılarıyla 
incelenmesidir. Bilgi eksikliği ile gelen eleştirile-

kurumsal bir yapıya kavuştular. 2003 yılında 
gerçekleştirilen ikinci kurultaydan itibaren 
komisyon toplantıları ve tüm mimarlık öğ-
rencilerinin katılımıyla yapılan açık forumlarla 
yürütülen öğrenci çalışmaları 2007 yılındaki 4. 
Kurultayda ayrı bir oturum olarak yer buldu. Bu 
oturum 5. Kurultayda daha örgütlü bir yapıya 
kavuşurken 6. Kurultayda artık kurumsal bir ya-
pıya kavuştu. Kurultay süreçlerinde daha güçlü 
iletişim olanakları bulan öğrencilerin çalışma-
larıyla 2006 yılında kabul edilen Mimarlar Oda-
sı Öğrenci Üye Yönetmeliği kapsamında, şu-
beler tarafından belirlenen temsilciler Öğrenci 
Temsilciler Kurulunu oluşturarak çalışmalarını 
sürdürdü. Bu kurul yıl içinde iki defa danışma 
kurulu niteliğinde geniş katılımlı öğrenci top-
lantıları düzenledi; bu toplantıların yanı sıra 
Kurultay’dan bir ay kadar önce bir tam gün sü-
ren ikinci öğrenci forumunu gerçekleştirdi. Bu 
ortamlardaki tüm tartışmalar neredeyse satır 
atlamadan tutanaklara geçirildi. Öğrencilerin 
dile getirdiği her türlü sorun, talep, dilek ve 
öneri derlenerek raporlar oluşturuldu. Altıncı 
Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın, öğrencilerin 
yürüttüğü ve sunduğu 9. Oturumunda tüm 
bu çalışmalar paylaşıldı. 

16-17-18 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleşti-
rilen Kurultay, yukarıda sıralanan tüm bu çalış-

Uzun süren çalışmalar neticesinde ortaya çıkan 
sonuçların kurultay ortamında paylaşıldığı bu 
konular, Kurultayın sadece yarısına sığdırılabildi. 
Kalan diğer yarısında ise Mimarlık Eğitiminde 
Staj ele alındı örneğin. Yurt dışındaki stajların 
biçimi, Türkiye’deki staj yerlerinin durumu ve bu 
alandaki görüşleri, öğrencilerin profili ve stajlar 
hakkındaki değerlendirmeleri sadece bir saat-
lik oturumda yer bulabildi. Mimarlık ve Eğitim 
Kurultaylarının güncel mesleki araştırmalara yer 
vermemesi eleştirileri üzerine bu yıl ayrılan bir 
oturumda mimarlığın güncel eğilimleri konu 
edildi, yapılan araştırmalar paylaşıldı. Meslek-
taşlarımızın önemli bir çoğunluğunu oluşturan, 
tasarım alanı dışında çalışanların gündemleri 
bu yıl üçüncü kez kurultay ortamına taşındı. 
“Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Mimarlık Hiz-
metleri” alanını kapsayan sadece bu konuyla il-
gili olarak bölge toplantıları, komite toplantıları 
ve iki günlük kurultaylar düzenlendikten sonra 
ortaya çıkan sonuçlar Mimarlık ve Eğitim Kurul-
tayının yine bir oturumunda önerileriyle birlikte 
özetlendi.

Öğrenciler... 

Öğrenciler bütün bir mimarlık ortamının 
önemli bir bölümünü oluştururlarken, ku-
rultaylar sürecinde önemli bir adım atarak 
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par bunu. Ya diğerleri, yani devletin bir öde-
me yapması şart.

Dikkatimi çeken bir başka konu üniversiteler 
arasındaki rekabet. Örneğin bir üniversitede 1 
tane öğretim görevlisi var, bir başka üniversite-
de 70 tane. Yani belli başlı büyük üniversiteler 
istedikleri şeyi yapıyorlar. Mesela dikkatimi çe-
ken bir konu: Yıldız Teknik Üniversitesinde bir 
öğrenciye 1,48 m2 derslik alanı olduğuydu. YTÜ 
bunu kabul etmedi, nasıl olur da bizi kötülersi-
niz der gibi bu bilgiyi yalanladılar. Ya bu kötü bir 
şey değil ki, yeni derslik yapsınlar, kötü mü olur. 
ODTÜ eğitmeni biz Atatürk ilke ve inkılapları, 
Osmanlı tarihi, edebiyat vb. derslerin kalkmasını 
istiyoruz dedi. Kıyamet koptu. Doğru ya da yan-
lış bu bir öneridir. Bu orada söylenmese nerede 
söylenir merak ediyorum.

TMMOB’nin YÖK’e bağlı olması yanlıştır, bağım-
sız bir birim olması gerekir. YÖK siyasi idareye 
bağlıdır, bu hatadır. TMMOB siyasetten uzak 
olmalıdır dedim, dinleyen olmadı. Bir cevap ala-
madım. YÖK’ün meşrutiyeti tartışılır, daha KPSS 
skandalı bitmeden; bu bünyede nasıl bir sınav 
yapılır.

Eğer bizim hayal ettiğimiz bir sistemde bu kuş-
kular mevcutsa, gerçeği ne kadar meşru olur 
bilmiyorum.

Yapılan bütün bu çalışmalar, TMMOB’nin bu ka-
dar iyi işler yaptığı dönemde, böyle bir sistemde 
devam etmesi, öncelikle TMMOB’nin aydınlığı-
na gölge düşürmüştür. Bu nedenler sonucun-
da; Mimarlık ve Eğitim Kurultayının benim için 
bir hayal kırıklığı olduğunu belirtmek istiyorum.

Anahtar kelimeler: mimarlık, eğitim, gelecek, 
mülakat, vakıf üniversitesi, öğrenci, eğitmen.

Kaynakça: Mimarlık ve Eğitim Kurultayı IV’nın 
konuşma metinleri, kurultay sırasındaki konuş-
maların kaydı ve ilgili konunun yazılı belgeleri…

gerek yok çünkü; özel üniversiteler bu konuda 
çok hassas. Neredeyse devlet üniversitelerinin 
kontenjanı kadar, vakıf yani parayla eğitim ve-
rilen üniversiteler var. Eğer bir sınav olursa ne 
olur… Bu benim görüşüm.

2. Vakıf Üniversitelerinin Durumu: Çukurova 
Üniversitesinin adını bir defa duydum. 10 tane 
öğretim görevlisi var. Ama her konuşmada, İs-
tanbul Kültür Üniversitesinin adını duydum. 
Acaba kaç öğretim görevlisi var? Açık ve net bir 
şekilde söylüyorum Mimarlık ve Eğitim Kurul-
tayı 6 özel üniversitelerin reklam alanına dön-
müştür. Bir konuşmada İKÜ öğretim görevlisi: 
“inanıyor musunuz, bizim fakültenin bir döner 
sermayesi var’’ dedi. Soruyorum; nasıl olmasın, 
siz parayla öğrenci alıyorsunuz. Bu işin içindeki 
ticari amaç, eğitim amacını geçmiştir. Bu benim 
kuşkum ve korkum. Buna bir anlam veremiyo-
rum.

3. Mimarlık Bölümlerinin Yapılandırılması: Evet 
bu çok mantıklı, zira yer sıkıntısını, müfredat ek-
sikliğini, eğitmen eksikliği vb. sorunların gideril-
mesine yönelik çalışmaları mantıklı buluyorum 
ve gerçekten bir öğrenci olarak takdir ettim.

4. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçe-
vesi (TYYÇ) Kapsamında Mimarlık Eğitimine 
Genel Bir Bakış: Bu kapsamda gerek Avrupa 
eğitim düzeyi, gerek ulusal bağlamda mimar-
lık eğitim çerçevesi ve yeterlilikler anlatıldı, 
yapılan çalışmalar değerlendirildi, EAAE baş-
kan yardımcısı, ARB bölüm başkanı konuşma-
lar yaptılar. Bunlar Avrupa standartlarıydı. En 
çok ilgimi çeken; Avrupa’da genel itibariyle 
eğitimin 6 yıl olması, iki yıl staj zorunluluğu 
ve stajyer öğrencilerin maaşlı ve sigortalı ol-
masıydı. Ama biz 25 günlük staj için, ya bir 
akraba olur, ya bir kıyak ya da bedava çalış-
tığımız için yapıyoruz. İki yıllık bir stajı hangi 
büro, hangi şirket ya da hangi firma verir. Bu 
firmalar o kadar öğrenciyi niçin eğitsin. Tabii 
yine özel üniversite öğrencileri para verip ya-

Bu yıl altıncısı düzenlenen Mimarlık ve Eğitim 
Kurultayına 16-17-18 Kasım 2011 tarihlerinde, 
Dokuz Eylül Üniversitesinde katıldım. Amacım 
mesleğimin geleceğini öğrenmek, kafamdaki 
soru işaretlerini, öğrencilikte yaşadığım sıkın-
tıları, gözlemlediğim sorunları ve en önemlisi 
yapacağım mesleğin sıkıntılarını anlatmak ve 
eğer sorarlarsa ya da dinleyeceklerse; bunlara 
kendimce bulduğum çözümleri paylaşmaktı. 
Ama ne sordular ne de dinlediler, ben yine de 
anlattım.

Ne yapalım demediler, yaptıklarını anlattılar 
yani bir soru sorulmadı, dolayısıyla bir cevap da 
olmadı. Yaptıkları çalışmaları anlattılar; biz de 
dinledik.

1. MİMEKK (Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu): 
Mimarlık eğitimini alan birey, yani diplomasını 
aldıktan sonra, aşamalı bir mülakattan sonra 
mimarlık unvanını alacak. Bu elbette güzel bir 
çalışma, ama bir sorum vardı: bu uygulamay-
la eğitmenler mezuniyet diploması verdikleri 
adaya; biz seni bir mimar olarak yetiştireme-
dik diyecekti. Yani diploma verdiği bir adaya 
bu yeterli değil, seni mülakata alacam ve bu 
aday mülakatı geçemezse, eğer eğitim tam 
anlamıyla verilmişse, o zaman aday mimarlık 
yeteneğine sahip değildir. Siz bu adaya sen 
mimar olamazsın diyemezsiniz, çünkü siz bu 
adayı, altını çizerek söylüyorum: mimarlık eği-
timine alırken matematik fen sordunuz… Ya 
da madem yeterli değil o zaman niçin me-
zun ediyorsunuz. Yani bu bir futbol oyuncusu 
seçerken örneğin sağ bacağı olmayan birini 
alıp, sonra futbol oynaman için iki bacağının 
olması gerekir der gibidir. Başta bunu söyle-
men gerekmez miydi acaba. Ben şu soruyu 
sordum: mimarlık mesleğine kabul yerine, mi-
marlık eğitimine kabul daha mantıklı olmaz mı 
diye. Cevap 1: Kendinize güvenin, geçersiniz. 
Eğer herkes geçecekse, mülakatın sebebi ne? 
Cevap 2: Bu yeni bir dershane açılması anla-
mına gelir gerek yok. Evet ben olayı anladım, 

MİMARLIK EĞİTİMİ -
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI VI
Mustafa KILIÇ, Öğrenci/Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

rin tartışma sürecini verimsizleştirmemesi için 
ilgili adreslerden gerekirse bilgi ve belge talep 
edilmelidir. 

MiMeKK ile doğrudan ilişkisi bulunan mimarlık 
öğrencileri, bu alanda uzun soluklu bir tartış-
ma ortamının hazırlıklarını sürdürdükleri için 
mutluluk duyuyorum. Bu yıl sonunda yapıl-
ması hedeflenen Öğrenci Kurultayı için önemli 
başlıklardan biri olarak alınan “Mimarlık Mes-

leğe Kabul Kurulu”, oldukça geniş bir tartışma 
ortamında yeniden ele alınacaktır sanıyorum. 
Bunun gibi tartışma ortamlarının artırılmasıyla 
kurultaya sığmayan konuların daha ayrıntılı ele 
alınması için tüm paydaşların çabası gerçekten 
çok önemli. 

Bu sofra gerçekten büyük; tek lokmada sindiri-
lemeyecek kadar… Ayrıca mimarlık mesleğinin 
mutfağında malzeme de çok fazla; tek bir sofra-

ya sığdırılamayacak kadar. Dolayısıyla mimarlık 
alanının her türlü paydaşı bu sofranın bir ucun-
dan tutmalıdır. Mimarlar Odası’nın çalışmaları-
nın yanı sıra, akademisyenler, öğrenciler, kamu 
ya da özel sektör çalışanları, tasarımcılar; tüm 
kişiler ve kuruluşlar kendi tartışma ortamlarını 
yaratmalıdır. Tartışmalar ancak böyle olgunlaşa-
bilecektir. O zaman güçlü ve zengin bir mimar-
lık ortamının meyveleri çok daha tatlı, çok daha 
renkli olacaktır. <
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<MİMARLIK EĞİTİMİ -
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

Çukurova Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü öğrenci temsilcisi Ercan 
Kalkır ve arkadaşlarının girişimleri, 
bölümün öğretim görevlilerinden 
Özlem Şenyiğit ve diğer öğretim 
üyelerinin destekleri doğrultusunda 
“Çukurova Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü Proje Sergisi”  13–19 
Şubat 2012 tarihleri arasında 
Optimum alışveriş merkezinizde 
düzenlenmiş, serginin Kokteyli 
13 Şubat 14.00’da yapılmıştır. 
Sergilenen projeler; Çukurova 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2011-
2012 güz dönemi proje dersleri 
kapsamında yapılan öğrenci 
projeleridir.

ÇUKUROVA 
ÜNİVERSİTESİ 
MİMARLIK 
BÖLÜMÜ
PROJE SERGİSİ

Özlem ŞENYİĞİT
Mimar
Dr.
Çukurova Üniversitesi
Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi
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MİMARLIK EĞİTİMİ -
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

 Sergiden Maket Fotoğrafları
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 Ali Furkan Yönder / Yurt Kompleksi

 Ayşegül Uğur / Yurt Kompleksi
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MİMARLIK EĞİTİMİ -
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

 Bahar Yanık / Apartman

 Can Hazal Açıkgöz / Villa
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 Didar Sürmelihindi / Çukurova Belediyesi

 Ebru Pekdaş / Villa
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MİMARLIK EĞİTİMİ -
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

 Emine Aslankılıç / Yurt Kompleksi

 İbrahim Vurgun / Yurt Kompleksi
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 İrem Bozdoğan / Yurt Kompleksi

 Mahmut Sağlam / Apartman
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MİMARLIK EĞİTİMİ -
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

 Mehmet Büyükköşker / Yurt Kompleksi

 Merve Duman / Villa
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 Murat Özyazgan / Çukurova Belediyesi

 Özlenen Güneş Güzel / Yurt
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KÜTÜPHANE

2010 ULUSAL
MİMARLIK ÖDÜLLERİ, 
Yapılar, Projeler, Fikirler

Yayına Hazırlayan: N. Müge Cengizkan, 
Haziran 2011, Mimarlar Odası Yayınları, 
Ankara; 288 sayfa, Türkçe / İngilizce.

GEZGİNLERİN GÖZÜYLE 
TARSUS

Uğur Puşmanlık - Burak Köroğlu, 2012, 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul; 
110 sayfa.

RÜYA, İNŞA, İTİRAZ

Uğur Tanyeli, 2011, Boyut Yayıncılık, 
İstanbul, 16 x 23 cm, 496 sayfa.

TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE 
RESTORASYON

Zeynep Ahunbay, Aralık 2011, YEM 
Yayınları, İstanbul, 188 sayfa.

Gezginler, tanımadıkları topraklara ayak 
bastıklarında ulaştıkları coğrafyanın ve in-
sanların gizemli kapılarını araladılar. Onlar 
gezerek öğrenmenin ve maceralı yolculuk-
ların heyecanlarını içlerinde taşırlar. Çünkü 
çıkılan her yolculuk, yeni bir maceraya ve 
bilinmeyene yapılan bir yolculuktur. Gez-
ginler, bu yolculukların gerçek birer kahra-
manıdırlar. Onlar, uygarlaşmamış bir dünya-
nın haber taşıyıcıları ve bilgi aktarıcılarıdır. 
Onların ulaştıkları sadece bir coğrafya, bir 
kent ya da bir ülke değil, görgü ve bilgiydi. 
Onlar, gezilerindeki gözlemlerini, yazdıkları 
yazılar, çizdikleri haritalar ile yaşadıkları o 
geçmiş zamanın izlerini bugüne taşıdılar. 
Onlar birer zaman belgeleyicisidir. Zaman 
onların tanıklığında belgelenerek günümü-
ze ulaşır. Onlar, gezileri ve coğrafi keşifleri 
ile toplumsal ilerlemeye ışık tutan birer düş 
yolcusudur. Bugün, yüzyıllar ve bin yıllar 
öncesinin gezginlerinin günümüze ulaştır-
dıkları o izleri sürüyoruz. Artık yeni yolculuk-
lar için yollara düşme vaktidir.

Mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Uğur Tanyeli’nin 
yeni kitabı, “Rüya, İnşa, İtiraz: Mimari Eleştiri 
Metinleri” Boyut Yayıncılık tarafından yayım-
landı. Uğur Tanyeli’nin kaleme almış olduğu 
onlarca eleştirel metin bu eserde bir araya 
toplandı. 496 sayfalık geniş bir hacme sahip 
olan kitapta yer alan yazılar; Kültür, Tarih, İde-
oloji, Teknoloji, Tasarım, Etik, Modernlik, Kent 
ve Sadece Türkler İçin gibi başlıklar altında 
sunuluyor. Tanyeli’nin yıllardır çeşitli yerlerde 
yayınlanmış yazılarından yapılan bir seçme 
bu. Yazar, kitabında mimarlık da dahil tüm 
kültürel pratiklere yönelik kimi güncel bakış 
açılarını sorguluyor ve hırpalıyor.  

Kitabın girişinde Tanyeli şu saptamayı yapı-
yor: “Beşeri çevreye ilişkin iyi niyetli olduğu 
besbelli pek çok inanç ve görüş gözüktükleri 
kadar masum değil. Siyasi düşünce alanında 
edilmesi artık düpedüz seçkinciliğin ve to-
taliter eğilimlerin dışavurumu sayılabilecek 
sözler, mimarlıkta ve genelde tasarımda hü-
manist kisvelere bürünüp kolay sarfedilebi-
liyor. Gözlemlediklerimizle aramıza eleştirel 
bir mesafe koymaktan vazgeçince, doğrulu-
ğundan kuşku duymadan, bilinç alanında bi-
rikenlerin tortularıyla, sanki rüyadaymış gibi 
konuşmaya koyuluyoruz. Bu kitapsa, rüyanın 
rüya olduğunun farkına varmayı öneriyor. 
Hiç rüya görmeden yaşamayı değil, arada 
sırada düşyıkımları yaşamanın olağanlığını 
ve gerekliliğini ortaya koymaya çalışıyor. En 
önemlisi, kimseye doğru yaşam, doğru es-
tetik, doğru kent, doğru mimarlık anlatmaya 
kalkışmıyor. Tam aksine, herkes için geçerli 
olacak doğruları bilmeyi ve bildiğini sanmayı 
sorunlaştırmaya uğraşıyor.”

Uğur Tanyeli’nin kendine özgü akıcı ve za-
man zaman “asabi” diliyle yazdığı “Rüya, İnşa, 
İtiraz” sadece mimarlığa ilgi duyanların değil, 
kültür meselelerini dert edinen herkesin 
okuyabileceği ve yeni bakış açıları bulabile-
ceği bir çalışma. 

“Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon”, 1996 
yılında çıkan ilk baskısından bu yana değerli 
bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor. 
Koruma konusunda bilinçli yaklaşımlar ser-
gileyebilmek için, kitaptaki ilk bölüm bu 
düşüncenin gelişimi ve kuramsal temeline 
ayrılmış. Üslup birliğinden, çağdaş restoras-
yon kuramına uzanan ilk bölümün sayfala-
rını, Avrupa’daki bazı mimarlık eserlerinin 
fotoğrafları ve çizim örnekleri süslüyor.

2. bölümde okuyucuya “Korunacak De-
ğerler ve Değerlendirme Ölçütleri” başlığı 
altında taşınmaz kültür ve doğa varlıklarını 
ayrıştırarak; sitleri ve anıtları özel paragraflar 
altında irdeliyor. Koruma ile ilgili kriter alına-
cak ölçütleri tek tek ortaya koyarak, koruma 
kültürünü anlamaya çalışanlara, belki de en 
önemli referansları sağlıyor. Taşınmaz kültür 
varlıklarından anıtlarda; bozulmaya neden 
olan etkenler için özel bir bölüm ayrılmış. 
Nedenlerin maddeler halinde sunulup 
irdelendiği 3. Bölümle birlikte, geneli yur-
tiçinden pek çok bozulmanın örneği fotoğ-
raflarla birlikte sunuluyor.

Devam eden bölümlerde artık koruma kül-
türü ile ilgili ölçütlerin ve tanımların sunul-
duğu okuyucuya restorasyon ve öncesinde-
ki teknik çalışmalar hakkında bilgi veriliyor. 
Restorasyon öncesi yapılacak araştırmalar, 
rölöve, fotogrametri, analiz ve restitüsyon 
vb. çalışmalarla ilgili; pek çok zengin açıkla-
ma, örnek çizimlerle ve fotoğraflarla birlikte 
sunuluyor. Kitap, son bölümlerinde yine 
geçmişe dönerek, tarihî çevre koruma dü-
şüncesinin geçmişini, bugünkü durumunu, 
uluslararası alanda koruma eğitimi ve ilgili 
yasal düzenlemeleri özetleyerek irdeliyor.

Bu değerli kitap; koruma alanında çalışmak 
isteyen herkes için en önemli kitaplardan 
birisi olmaya devam ediyor.

Gaye BELER

Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin 12. dö-
nemi 2010 yılında gerçekleşti. Mimarlar Odası 
Yayınları arasında Türkçe / İngilizce çift dilli ola-
rak yayımlanan katalog, ödül alan, ödül adayı 
olan, katılımda bulunan yapı, proje ve fikirle-
rin kapsamlı bir dökümünü sunuyor. Katalog 
hem bir ödül katalogu olmanın gerektirdiği 
görselliği ön plana alıyor, hem de yapı, proje 
ve fikirleri güncel Türkiye mimarlığı bağlamına 
oturtmaya özen ve çaba gösteriyor. Mehmet 
Konuralp’in Sinan Ödülü’ne, Cevat Erder ve 
İmkanmekan Grubu’nun Mimarlığa Katkı Dalı 
Ödülü’ne değer görüldüğü bu dönemde Zeki 
Sayar için Anma Programı düzenlenmesine 
karar verilmişti. Katalogda sunulan 160 eser 
arasında 58 yapı, 95 proje, 7 fikir projesi yer 
alıyor. Bunlar arasından 4 yapı, 3 proje, 1 fikir 
projesi ödüllendirildi. Ödül alan eserler kap-
samlı biçimde proje raporları ile birlikte yer 
alıyorlar: Bunlar YAPI DALI’nda Turkcell Ar-Ge 
Binası, Gebze-Kocaeli / K. Erginoğlu, H. Çalışlar, 
YKB Bankacılık Akademisi, Gebze / M. Kütük-
çüoğlu, E. Uçar. YAPI DALI - Koruma-Yaşatma 
Dalı’nda DDB Tuz Ambarı, Kasımpaşa-İstanbul 
/ K. Erginoğlu, H. Çalışlar, Kazıklı Kervansaray 
Restorasyonu ve Çok Amaçlı Kültür Merke-
zi İç Ek Yapısı, Gölcük / G. Köksal, B. Altınışık. 
PROJE DALI’nda Korallusviertel Toplu Konutu, 
Hamburg-Almanya / E. Ağırbaş, Tarsus SEV 
İlköğretim Okulu Kampusu, Tarsus / K. Ergi-
noğlu, H. Çalışlar, Zeynel Bey Türbesi Restoras-
yonu, Hasankeyf / C. Kabaoğlu. FİKİR SUNUMU 
DALI’nda Eski Liman ve Orfirisey Kentsel Tasarı-
mı, Reykjavik-İzlanda / G. Erdem, S. Erdem.

2010 Ulusal Mimarlık ödülleri katalogunda, 
Seçici Kurul üyelerinden Doğan Tekeli, Hü-
seyin Kahvecioğlu ve Boğaçhan Dündaralp 
hem bu konuya, hem de ödül alan / almayan 
tüm eserlere ilişkin genel bir değerlendirme 
ile geleceği okuyan / prospektif bir bakış su-
nuyorlar. Yazıları, Sergi ve Ödül Programı’nın 
Türkiye mimarlığındaki rolünün yanı sıra, 
Türkiye’nin güncel mimarlık eğilimlerini sap-
tamak açısından değerli görüşler içermekte.
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Deprem ve Mimarlık

¢	 AFET	YÖNETİMİNDE	MİMARIN	ROLÜ	VE
	 BİR	RİSK	DEĞERLENDİRME	MODELİ
	 	 Alper	ÜNLÜ

¢ AİLE	APARTMANLARI:	
	 1950-60’LARDA	ADANA	ÖRNEKLEMELERİ
	 	 Onur	ERMAN	-	Figen	KARAMAN

¢	 ADANA’DA	KEBAP	YEMEĞİ	KÜLTÜRÜNÜN	
	 YEME	İÇME	MEKÂNLARINA	YANSIMASI
	 	 Gözde	TANTEKİN	ÇELİK	-	Erkin	ERTEN

¢ MEHMET	PEKCAN	IŞIK	İLE	SÖYLEŞİ
	 	 Samet	KARYALDIZ
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