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süreçte, yurt içi ile dışında 10 milyon metrekareyi aşan proje ve mesleki uygulama 

gerçekleştirdi. Mimari proje yarışmalarında birincilikleri ve değişik konularda kazanılmış 

ödülleri bulunmaktadır. 

İngilizce ve Almanca bilen Uğurlu'nun asıl çalışma alanı tasarımdır. Konut, yapı malzemesi, 

maket gibi bir çok konuda özgün çalışmaları bulunmaktadır. Yayınlanmış makale ve 

bildirileri vardır. Yaşantısının büyük bölümünü toplum eğitimi, sivil yönetim, toplum 

mimarlığı gibi ülke sorunlarına ayırmıştır. "Mimari Tasarım Sorunlarında Kılgı-Kuram İlişkisi ve 
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Son zamanlarda yoğunlaştığı ana konu; Mimarlık Eğitimi'nde yeni yöntemlerle bu gelişim 

içinde önemli yer tutacağını varsaydığı uygulamalı sürekli eğitim sistemidir. 

Gerçekleştiğinde çok mutlu olacağını düşündüğü temel alan ise, insan davranışları ile 

mimari mekan arasındaki niteliksel girişim ile ilgili gelişimdir. Önemli bir hedefi de insanca 

yaşanacak nitelikte kentleri bütün altyapı ve işletim sistemleri ile gerçekleştirebilmektir. 

Doğal olarak ilk projesi de yeni bir başkent olacaktır.
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ö n s ö z

Bu çalışmada, bir mimarın, mimarlık eğitimi ve sonrasında, ürettiği bütün yapıtlarla, değişik özelliklerinin sistematik sunuluşu yer almaktadır. Böylece; mimarlara 

ve mimar adaylarına mesleki ve pratik birikim aktarılabilmesi amacı yanında, bu çeşit bir çalışmanın otokritik potansiyelinin benzer bireysel ve toplumsal 

araştırmaları başlatabilmesi de söz konusu olabilmektedir.

Zamanımızda, mimarlık disiplini içinde eğitim öncesi, süreci ve sonrası aşamalarında sistematik yaklaşım yapılamadığından hem bu disiplin içinde yer alan 

bireylerin üretkenliği ve yaşamı hem de onların ürünlerini kullanmak durumunda olan bütün insanların ilgili kazanımları bu durumdan çok olumsuz 

etkilenmektedir. Bu noktada, mimarlık disiplininin yapısal özelliklerinin yeni baştan ele alınması ile düzenlenebileceği varsayılan yeni yaklaşımların, bu disiplinin 

en temel çalışma alanı olan mimari tasarım ile ilgili sorunlarının farklı bir biçimde işlenişinde bu çalışmanın önemli rolü olacağı varsayılmaktadır. 

Dünya'da, özellikle de Türkiye'de mimarlık mesleğinin, eğitimi, uygulanması, algılanması, değerlendirilmesi, kullanılması süreçlerinde oluşan problemlerin 

analizleri yapılıp, olumlu, olumsuz yönleri tartışılırken, meslek insanının yaşantısı, karşılaştığı özel durumlar, çalışma ortamının ürününe etkileri, vb. birçok önemli 

yön, ikincil duruma düşmektedir. Ancak ; bizce doğrusu, mimarın da diğer meslek adamları gibi, öncelikle bir insani varlık olarak ele alınması ve diğer 

mesleklerle, tasarım ürününü uygulayan veya kullanan bireylerle, toplumla ilişkilerinin, sistematik analizinin yapılabilmesi için, verimli bir üretim-tüketim ikilisinin 

öngörülmüş olması şarttır.

Bu çalışma, diğer çalışmalardan bazı yönleriyle farklıdır. Çünkü; çalışma hem mimarlık mesleğinin bazı yönlerini, hem de meslekle ilgili diğer birey veya gurupları, 

meslekle girişimleri paralelinde incelemekte, eleştirmekte ve verimli olacağı sanılan sonucunun da okuyucu tarafından eleştirilerek oluşturulabileceği 

umulmaktadır. Bazı aşamalarda sonuçlar mimar tarafından sunulsa bile bunların değişik okuyucu guruplarındaki etkilerinin ve reaksiyonlarının farklılığının 

yararları şimdiden öngörülmektedir.

Böyle bir çalışmada, değişik bölümler  arasında ilişkilerin daima aynı anlam, içerik  ve derecede gerçekleşmesi özellikle amaçlanmamıştır. Çünkü, tasarım süreci 

bir yaratıyı sönümsüz karar aşamalarıyla soyut ve somut ele alan çok geniş kapsamlı, bazen de kritik, riskli oluşumlarla gerçekleşmektedir. Bu nedenle, 

okuyucudan beklenen;  çalışmayı değerlendirirken, bir yandan kendi birikimleriyle bu yazın arasında çakışmalar oluşturmak, diğer yandan da kendi 

birikimlerinin sebep sonuç ilişkilerini çalışmada sunulan örneklerle karşılaştırarak, daha verimli ürünler elde edebilme çabasında bu çalışmadan 

yararlanabilmesidir.

ÖNSÖZ



a b s t r a c t

At the beginning of this study, main aim was to prepare a simple and a unique portfolio of the professional and academical studies. But afterwards, because 
of the consideration of further achievements of the advantages of more organized, broader and more explanatory study which is transferring valuable 
advantages for all of the readers, a new arrangements is performed. Firstly, the studies during education period, first term of architectural application, 
industrial design and graphical studies were collected in Chapter III. Particular studies on the issues of architecture, interior architecture and other topics 
covering post education period were collected chronologically in Chapters IV, V and VI.

The initiation of each chapter have been made with particular verbal explanations and graphical illustrations by utilizing bubble diagrams.

In the structuring of this study, to be able to have  a new methodological approach for constructing the direct communication bridges to the readers is 
presented at the first part of the study including the utilizing ways and strategies of the study.

Although it was possible to find and collect the projects, pictures, etc. related to the one part of the post graduate period, due to time gap, transportation, 
etc., problems, some of the documents were not reachable.

The first term in the architectural studies cover the years between 1971-1976, the second term was in the years between 1977-1986, the last term covers the 
period after the years 1987-until now. In the first term the failures in design were so visible, during second it was more carefully prepared with some 
absences, during the last term, it can be argued that the mature, much more professional and mature pieces were achieved when they are compared to the 
previous ones.      

In the studies during education, architectural and industrial design projects are presented.

Although the interior design is not the main study subject, due to improving demand potential in this field, there are many applied projects.

ABSTRACT
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a b s t r a c t

In all of the above studies, it is tried to gain outcomes by special searching of the value about the problems happening between sparing and production 
relationships among the designer-employer, designer-contractor, designer-producer, causing reasons, the impacting ways of end products, economic 
wastes, etc. Although the large parts of these inputs are directly or indirectly related to the field of design problems, it can be stated that all of these positive 
special advices are directed towards whole society, especially to the young professionals sometimes depending upon the professional experiences. 

In order to help the easy digestion of the practical values to achieve related solutions  of why and how the interesting peculiarities of design process in the 
different stages of architectural design turn into design problems, one of the special part of theoretical part of this study is reserved for basic design 
concepts.

Because it is hoped that; achieving too much examples will help to approach enlarged vision to the design problems, the projects are selected with different 
scales from kiosk to tourism complex. In addition, utilizing the plans, sections, façades, perspectives, etc. of these projects only create the monotonous 
results. That's why large number of colored pictures are included.

The realized parts of the aims of this study or the parts which can not be achieved are all presented in the conclusion. The practical sides of the utilization of 
some of the findings are discussed in this part too.

By the repetition of these achieved data as a successive exhibition, it is aimed to enlarge positive impacts of these values and be able to keep the related 
knowledge accumulation in the mind for much longer periods.
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ö z e t

Bütün yukarıdaki çalışmalarda, tasarımcı-işveren, tasarımcı-uygulayıcı (müteahhit), tasarımcı-üretici (usta, kalfa vb.), ilişkilerinde oluşan problemler, nedenleri, 

sonuç ürünü etkileme şekilleri, ekonomik kayıplar, özellikle harcanan ile elde edilen geri dönüş arasıdaki değer ilişkileri araştırılarak, yoğun bilimsel veriler 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu verilerin büyük bölümü tasarım sorunları dalıyla doğrudan veya dolaylı ilgili olmasına karşın, bazen de mesleki deneyime 

dayalı birikimlerin toplumun bütününe, en önemlisi de genç meslek insanına yönelik özet öğütler halinde somutlaştırıldığı söylenebilir. 

Tasarım sürecinin ilginç özelliklerinin, mimari tasarımın değişik aşamalarında, tasarım sorunlarına neden ve nasıl dönüştüğü ve onlarla ilgili çözümlerin elde 

edilebilmesindeki pratik değerlerin neler olabileceğinin kolayca özümsenebileceği bir özel bölüm de çalışmanın kuram bölümünde proje vurguları adı altında 

yer almıştır. 

Çalışmanın bütününde, mimari proje konularının seçimi açısından olabildiğince çok sayıda örnek ele alınmasının tasarım sorunlarına daha kapsamlı yaklaşım 

yapılmasına ortam sağlayacağı düşünüldüğünden, cadde mobilyasından turizm kompleksine uzanan çok farklı ölçeklerde örneklemelere yer verildi. Ayrıca , 

bunların plan kesit, görünüş, perspektif, vb. tekdüze anlatımlarla sunulması yerine daha çok resimleri ile algılanmasının çok sayıda okuyucuya ulaşılması 

düşünüldüğünden olumlu olabileceği varsayılmış, teknik zorluklarına karşın çok sayıda renkli resimler kullanılmıştır.

Sonuç bölümünde ise; bu çalışmanın hedeflerinin hangilerinin gerçekleşebildiği, hangilerinin, hangi nedenlerle gözlenemediği, varılan sonuçların kullanılma 

pratiğinin ne olabileceği gibi konular yer almaktadır.

Çalışmadan elde edilen değerlerin, son bölümde maddeler halinde özet olarak tekrarlanması ile, bu değerlerin daha uzun süre hatırlanabilmesi ve yararlı 

etkilerinin yaygınlığının olabildiğince artırılması amaçlandı.
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t e ş e k k ü r

Bu çalışmadaki bütün diğer bölümlerden çok farklı olan bu bölümü oluşturmak gerçekten çok zordu. Benzer birçok çalışmaya bakıldığında, ya bu 

bölümün hiç olmadığı, ya da diğer bölümlerin içinde küçük parçalar halinde yer aldığı gözlenmektedir. Ayrıca içerik olarak da, bölümlerin ele alınışlarında çok 

büyük farklılıklar, eksik veya hata sayılabilecek noktalara da rastlanmaktadır. Çok cılız veya çok kapsamlı, ama sonuçta, hangi gerekçe ile yer verildiği, ne mesaj 

aktardığı bile belli olmayan bu çabalar, çoğu defa okuyucunun bakmak bile istemediği bölümler olagelmiştir. Bu nedenlerle acaba böyle bir bölüme gerçekten 

yer verilmemeli mi diye çok düşünüldü. Ancak konumuz olan mimari tasarım sorunları ile çok ilişkili neden-sonuç bağlantılı ve tasarımın özünde olan yaratıcılık 

ile öğretmenliğin kökleştirdiği faydacılık, her aşamada bize değişik dürtüler getirdiğinden, bu bölümü de aşağıdaki kapsamda, sunulmaya çalışılan açılardan 

ele almakta yarar olabileceği düşünüldü.

Bir ürünün üretilmesinde rol alan bireyin var oluşu, çok yönlü yaşam serüveni sonucunda elde ettiklerine veya edemediklerine etki eden, içsel-dışsal 

sonsuz faktörler ele alındığında; sistemin doğal başlangıcından sonuna kadar teşekkür edilecekleri bir yazın içinde sıralamak herhalde olanaksızdır. 

Her işleyişin temelleri düşünüldüğünde; yukarıdaki problemin özünün de, bir yönden insanoğlunun hamurunda olumsuz olarak yer alan bireysel yaşama 

eğiliminden, hatta diğer yönden de çok zararlı bir sahiplenme duygusundan kaynaklandığı söylenebilir. Örneğin; herhangi bir ürünü üreten ile, o ürüne değişik 

aşamalarda katkıları bulunanların bir ekip olarak ele alınması durumunda veya doğru paylaşımın gerçekleşmesi halinde kim kime teşekkür edecektir? 

Ürünün üretilmesi yanında, onun doğru ve akılcı kullanılıp kullanılamıyacağını, hatta bu çalışmanın olumlu-olumsuz etkileri ile nice yararlı-yararsız yapıtın 

ortaya çıkabileceğini, zaman boyutu nedeni ile kestiremiyeceğimizden, acaba okuyucuya teşekkür etmeli miyiz ? Yoksa şimdiden çalışmayı yok etme yolunu mu 

aramalıyız ? Doğal olarak akla gelen bir diğer önemli sorun da; her eserde oluştuğu gibi, mimari bir eserde de yer bulan çarpıcı ikilemin bu çalışma için de aynen 

geçerli olmasıdır. Belki de, bu ürünü kullanacak okuyucuların veya araştırıcıların, çalışmaya bir eser gözüyle bakıp bakmamaları ve bu çalışmayı hazırlayanlara 

teşekkür edip etmeyecekleri konusu daha da önemlidir.

Bu aşamada; zor olan yolu seçip, bilimsel kurgunun kuramsal esiri olarak yok olmak yerine, kılgısal davranmaya yönelmenin daha yararlı olacağı 

düşünüldüğünden; öncelikle bu çalışmada ilk rol alan birey olarak, bizi çevreleyen ilk toplumsal ortam aileme, yani anne, baba, kız kardeşime, yaşamın çok 

önemli özelliği, hayat arkadaşı eşime ve kızıma, onlarla ilgili diğer geniş aile fertlerine, ilk okuldan başlayarak hala beni eğitmeye çalışan bütün öğretmenlerime, 

bana olumlu olumsuz sonsuz katkıları olan, toplam ilişkilerime neden olan bütün ikinci halka toplumsal varlıklara, arkadaşlarıma, seven, sevmeyenlerime 

hepsine çok teşekkür etmeliyim. İlk aşama derleme çalışmalarında sabırlı katkıları olan Peyzaj Mimarı Pelin Akçimen'e, çalışmanın son şeklini almasında 

yardımları olan Prof. Dr. Ayla Atasoy'a, Öğretim Görevlisi Çiğdem Gökhan'a, çalışmayı sonlandırırken; okulun mekanlarını ve olanaklarını ortaya koyan Çankaya 

Üniversitesi Mütevelli Heyeti Sayın Başkan ve Üyeleri ile, kurucumuz Sayın Sıtkı Alp ve değerli ailesine,  Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Taş'a, bütün bölüm 

çalışanlarımızla, öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Ama çok önemli bir diğer içten teşekkür duygumun yönlenmesi söz konusu olanlar da, çalışmayı 

büyük bir özveri ile, çok titiz katkılarla, yayına hazırlayan değerli Araştırma Görevlileri Serkan Mertyürek ile Kazım Doğru’dur. Ayrıca, üniversitemiz de akademik, 

idari görevlerde bulunan ve öğrenci  olup da burada adlarından bahsedemediğimiz katılımcılara ve yanında sıcak yardımlarını esirgemeyen Sayın Nazmi 

Battal’a teşekkür etmeliyiz.

Bu teşekkürler toplamının önemli bir bölümünü de, elimde olmadan ortaya çıkabilen eksik ve yanlışlarımla çalışmayı okuyarak değerlendirme 

durumunda olacaklara ayırmak istiyorum.

Bu bölümde kesinlikle yer vermem gerektiği halde, diğer beceriksizliklerime ek olarak, amaçlamadan da olsa somutlaştırmayı unuttuğum, maddi-

manevi borçlu olduğumu düşünen bütün birey veya guruplara ulaşacak bir teşekkür demeti de yedekte özenle saklanmaktadır. 

TEŞEKKÜR



7

b a ş l a r k e n

g e l i ş i r k e n

o l g u n l a ş t ı k ç a

s o n  d ö n e m

Site Eczanesi

Teras Evler

Çarşı, Cami, Kütüphane

Mehmet Tokel Apt.

Belediye Toplu Konut

Zonguldak’da İlkokul

Cadde Mobilyası

Garaj ve Düğün Salonu

Kaya Aydın İşyeri

Devrek’te bir Konut

Kayık Çekek Yerleri

Hamit Bostancı Evi

Yeni Foça Kooperatifi

44

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

ABSTRACT

ÖZET

TEŞEKKÜR

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

BÖLÜM III

BÖLÜM IV

2. YÖNTEM

Balon Diyagram I

Balon Diyagram II

KKDMA Öğrenci Çalışmaları

Konya Başar Kooperatifi

Akşehir ’de Apartman

Zonguldak Otobüs Terminali

Zonguldak Atatürk Parkı

Uzun Mehmet Gezi Alanı

Zonguldak’da Konut

Belediye Lokantası

Büro Binası

Ankara Otobüs Terminali

Endüstri Tasarımı Çalışmaları

Grafik Çalışmaları

İbni Sina Hastanesi

Cebeci Hastanesi Kreşi

Mimari Büro Tasarımı

Eğirdir ’de bir Villa

Denizli Konfeksiyon Fab.

KKDMA Fuar Pavyonu

Konya MKE Mağazası

1

2

4

6

7

8

10

12

30

15

32

34

36

37

38

39

40

41

42

43

17

18

20

22

23

24

25

26

28

29

BÖLÜM V

Balon Diyagram II

Çukurova Ün. Çalışmaları

Mersin Hilton Oteli

Suphi Öner Villası

Ülge Camping

Yusuf Koçer Apt.

Depo Binası

Cengiz Gökakın Sitesi

Bir Konut İç Düzeni

Denizkent Kooperatifi

Mersin’de bir Konut

Samanyolu Sitesi

Gençler Kooperatifi

Gözne Yayla Evi

Erdemli’de bir Ev

Bir Kamp Yeri

Cevdet Azbulunur Evi

Rıfat Aytekin Evi

Baraj Yolu Apt.

Tahir Andaç Apt.

Koy-Tur Sitesi

Girdap Kooperatifi

Necati Baydar Evi

Erdemli Tesisleri

Türay Olcay Evi

Dorukkent Villaları

Anıt A.Ş. Sitesi

Anıt A.Ş. Villaları

Atakent Hasan Süzer Apt.

60

62

64

66

69

70

71

72

93

74

94

95

96

97

98

100

101

102

103

75

76

78

79

80

82

83

87

90

91

92

Nur Yapı Apt.

Okyaylar Konutları

Hasan Süzer Çarşısı

Şahin Tepesi Oteli

Öğretmenkent Kooperatifi

Bilimkent Kooperatifi

BÖLÜM VI

Hobikent

DAÜ Çalışmaları

Çankaya Ünv. Çalışmaları

Çevre Tasarım Fakültesi

Dalaman Havaalanı

Ulus İş Merkezi

Çankaya Ünv. Kütüphanesi

Çankaya Ünv. Amfileri

7. SONUÇ

8. KAYNAKÇA

Öztürkler Otel

Ozan Dağlı Evi

KKTC Turistik Kompleks

DAÜ Yurtları

Ahmet Kaymak Konutu

DAÜ Konutları

Beliz Kooperatifi

Lefkoşa’da bir Banka

Atadostlar Kooperatifi

Ataburç Kooperatifi

Bir Sigorta Şirketi

120

122

124

125

126

128

129

130

130

156

132

158

160

162

163

164

167

133

134

136

138

144

146

150

151

152

153

154

Yüksekbaş Petrol

Avukat İşyeri

Nobel Oteli

Mehmet Ayata Evi

Atlantis Sitesi

Gecekondu Apt.

Yılmaz Ergün Evi

Yılmaz Ergün Yazlık Evi

Tunç Ergün Evi

Prefabrik Konut

Ali Milli Apt.

Belediye Binası

Necah Barutçu Ofisi

Viranşehir Sıraevler

104

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Sıdalı Evi 119



g i r i ş

Çalışmanın başladığı dönemde, ana amaç sadece bir derlemeydi. Ancak, sonraları daha düzenli ve açıklamalı bir çalışmanın yararları gözlendiğinden, 

aşağıdaki düzende gruplamalar yapıldı. Bunlar; eğitim süreci içindeki çalışmalar, eğitim sonrası mimari, iç mimari ve diğerleri olmak üzere dört ana bölümde 

toplandı. Mimari çalışmalar ise konut ve diğerleri olarak iki alt grupta yer aldı.

Eğitim sürecindeki çalışmalarda hem mimari, hem endüstri tasarımı ürünleri vardır.

Eğitim sonrası çalışmaların bir bölümü ile ilgili proje, resim vb. somut döküman bulunabildiği halde, bir bölümü ile ilgili dökümanların ilerde elde edilerek 

eklenebileceği düşünülmektedir.

Mimari çalışmaların içinde ilk dönem, 1971-1976 yılları arasını, ikinci dönem, 1977-1986 arasını, son dönem de, 1987-1994 yıllarını kapsamaktadır. Bunların 

ilkinde tasarım hataları açık olarak görülmekte, ikincisinde daha özenli ama olgunlaşma eksiklikleri bulunan çalışmalar, son bölümde ise öncekilere oranla daha 

profesyonel çalışmaların yer aldığı söylenebilir.

İç mimari çalışmalarda da, asıl çalışma alanı olmamasına karşın oldukça çok uygulama gözlenmesinin temel nedeni, talebin bu yöndeki gelişimidir.

Diğerleri kapsamında ise; endüstri tasarımı, mobilya tasarımı, amblem tasarımı, fizibilite, dergi tasarımı vb. çalışmalar yer almaktadır.

Bütün yukarıdaki çalışmalarda, tasarımcı-işveren, tasarımcı-uygulayıcı (müteahhit), tasarımcı-üretici (usta, kalfa vb.), ilişkilerinde oluşan problemler, nedenleri, 

sonuç ürünü etkileme şekilleri, ekonomik kayıplar, özellikle harcanan ile elde edilen arasıdaki değer ilişkisi araştırılarak, veriler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Sonuç bölümünde ise; bu çalışmanın hedeflerinin hangilerinin gerçekleşebildiği, hangilerinin, hangi nedenlerle gözlenemediği, varılan sonuçların kullanılma 

pratiğinin ne olabileceği gibi konular yer almaktadır.

ÖZET

8
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Ortaya konulan hedeflerin daha net anlaşılabilmesi için bütün ilgili birikim, yukarıda açıklanmaya çalışılan temel kurgu ve bağlantı şemasıyla birlikte, 

aşağıda özetlenen  dizge paralelinde çalışmada yer almaktadır.

Değerlendirme aşamaları ve süreci :

1.    Lisans çalışmaları,

2. Serbest çalışmalar,

3. Yüksek Lisans çalışması; Maliyet ve Tasarım (Cost & Design)

4. Akademik çalışmalar,

5. Yeterlik çalışması; (1184'e göre doktora yerine) (Mimari Projeye Giriş)

6. Akademik çalışmalar,

7. Serbest çalışmalar,

8. Doktora çalışması; (Türkiye'de Konut Sorununa Makro Yaklaşım Modeli)

9. Akademik çalışmalar, 

10. Serbest çalışmalar,

11. Akademik çalışmalar.   

Toplam değerlendirme süreci izlendiğinde; açıkça algılanabileceği gibi, bütün mesleki yaşam içinde, mimari tasarım sorunları ile, hem akademik hem 

pratik olarak, hiçbir zaman bir kopukluk oluşmamış, her aşamada, büyük bir özenle seçilen çalışma alanları ile konu kapsamları, bu sorunlara bilimsel çıkış 

noktaları yakalayabilecek önemli araştırma ve değerlendirme süreçlerini de beraberinde getirmiş, böylece elde edilen bütün bilimsel bulgular ile 

sonuçlar hep aynı merkezli birikimlerden oluşturulmuştur.

Bu çalışma içinde yer alan bilgi ve dökümanların tamamı uzun yıllar elde edilen kılgısal ve kuramsal birikimlerin çakıştırılması ve özümsenmesi sonucu 

oluşmuştur. Söz konusu birikimin oluşumunda süreç içerisinde başvurulan kaynakların ve farklı bilim adamları tarafından ele alınan kuramsal tartışmaların 

etkisi ve faydası da yadsınamaz. Fakat, her proje özelinde tasarlanan sayfa kurgusunda bu etkilerin ayırdına varmak olanaklı olamamıştır. Dolayısıyla, 

kaynakça kitabın sonunda bütün süreci kapsayacak  şekilde verilmiştir. 
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Sunulan mimari eserlerin hiçbirinde en iyinin yakalandığı iddia edilmemektedir. Bunun bir nedeni de, birçok mimar tarafından daha çok estetik 

veya yeni buluş boyutunun çok yüksek olduğu örneklerin gerçekte işlevsel, ekonomik, çevresel, sosyal vb. birçok yönden doğru olabilecek cevapları 

içeremediği görüşünün zaman içinde giderek daha da yoğunlaşmasıdır. Bu duygunun, eğitim sürecinde birçok genç ve idealist bireyle paylaşılabilmesi 

çabası da eğitsel uğraşının özünü ortaya koymaktadır.

Çalışma bir yandan kılgısal süreci abartarak eğitsel birikimler sunarken, diğer yandan da kılgısal süreçten çıkarılabilecek kuramsal sonuçları balon 

diagramlar halinde şekillendirmektedir. Ancak bu ilişkinin bir kez algılanmasının, sonraki algılama aşamalarında değişebileceğinin de vurgulanabilmesi için; 

bazı kuramsal anlatımların daha doğrudan, diğerlerinin de yoruma açık ve daha karmaşık özellikte düzenlenmesi gerekmiştir.

Çalışmanın verimli düzeyde gerçekleşebilmesi için tasarım ile ilişkili bir bölüm kuramsal açıklama, doğrudan örneklerle, diğerleri de bölüm 

aralarında toplu açıklamalar olarak sunulmuştur. Böylece okuyucunun tasarımın özü olan soyut-somut geçişini ve dönüşüm dinamiğini de kolayca 

algılayabileceği varsayılmaktadır.

Çalışmanın üzerinde durduğu önemli diğer bir konu da; gelişmiş ülkelerdeki tasarım sorunlarının, gelişmekte olanlardan farklı olduğudur. Bu fark 

nedeni ile tasarım öğretim-eğitiminin temellerinin de bu anlayış paralelinde gerçekleştirilebilmesidir. Bu açıdan düşünüldüğünde; Türkiye gibi çok önemli 

özellikleri ve değerleri bulunan bir ülkede mimarlık, iç mimarlık, endüstri tasarımı gibi dallardaki tasarım eğitiminin nasıl olabileceğine ait temel ip uçlarının 

yakalanmaya yönelinmesidir. Böylece çok olumsuz sonuçlar getiren, yabancı ülkelerden kopyalanarak aktarılan yöntemler yerine özgün ve verimli 

yaklaşımlar da hedeflenebilmektedir. Çarpık kentleşme ve çevre oluşumunda kültürel öze dayalı tasarım yaklaşımının, bilimsel ve evcrensel değerlerle 

nasıl çakışabileceğinin de farkına varılması kaçınılmazdır. Örneğin; bu çalışmaya temel olan eğitsel uğraşın son aşamasında, tasarım dersleri ve yaz stajları 

paralelinde atölye derslerinin de yer aldığı bir iç mimarlık eğitim programının başlatılması söz konusudur.  

Okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla her kuramsal bölüm sayfasının hangi tasarım aşamasına ait olabileceğini gösteren bir renkli çubuk işaretleme 

kullanılmıştır. Böylece okuyucu sadece kılgısal veya kuramsal bölüme ayrı ayrı bakabileceği gibi isterse aynı zamanda onları beraberce bir bütün olarak da 

değerlendirebilecektir.
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Çalışmanın temeli, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ndeki lisans ve yüksek lisans çalışmalarına kadar uzanmaktadır. Birinci sınıfta temel tasarım dersine gelen değerli hocaların, 

tasarım konusuna yaklaşımlarındaki nitelik, bir meslek insanının bütün yaşantısını ve üretimini olumlu yönde etkilemiş, her ürün isteminin kendi kendine bir karmaşık sorun 

yumağı oluşturduğu, bu nedenle; bütün cevap üretim süreci ile sonucunun devamlı irdelenmesinin bir diğer çalışma için çok değerli verileri içinde sakladığının ilk bilinci 

o sıralarda oluşmaya başlamıştı. Bu dönemden, unutulmayan çok önemli bir örnek eğitim-öğretim kadrosunun, öğrencilerce proje ödevleri için birden fazla  seçenek 

sunmalarına göstermiş oldukları tepkilerdir. Ancak, bu yaklaşımın, çok seçenekli düşünmenin öğrencilere hem veri toplamada zenginlik sağlaması hem de geniş ufukulu 

düşünmlerine katkıda bulunduğu gerçeğini göz ardı ettiği bizzat kendilerince sözü edilen projeler finalde vermiş oldukları yüksek notlarla beirlenmiştir. Öğrencilik 

döneminde oluşan bu değer tohumlarının öğretmenlik döneminde yeşermesiyle tasarım öğretimi standardındaki olumlu gelişmelerin kolayca açıklanabilmesi söz 

konusudur.

Lisans süresince elde edilen birçok öğretinin, algılanan ve özümsenen eğitimlerle birleştiğinde farklı anlamlar kazandığı, bunların okul sonrasına akan önemli kalıcı izler 

oluşturduğu açıktır. Bu duruma en iyi örnek yaz stajlarındaki kazanımlardır. (Resim 1) Stajlardan okula her dönüşte, ne kadar farklı, çok yönlü ve olumlu eleştiri potansiyelli 

bir kafa yapısı ile döndüğümüzü her an hatırlarız. 

BAŞLARKEN

ODTÜ AYDINCIK STAJI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MERSİN STAJI

Resim 1
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Bu sürecin diğer önemli noktalarından öne çıkan  birisi  de;  öğretim elemanlarının aktardığı öğretim-eğitim yanında, onları bire bir inceleme fırsatı yaratacak çok 

renkli kişiliklerinin bir arada bulunmasıydı. Bu durum mesleki sorunlara nasıl farklı yaklaşılabileceği konusunda çok güzel ipuçları taşımaktaydı. Örneğin, bir tasarım sorunu 

karşısında, zaman kazanmaya çalışan bir öğretim elemanı, belki de bilmeden, böyle bir gereksinimin varlığının altını çizmekteydi. Tasarım sorunlarını çözerken, çok 

sayıda saçma soruya, hiç sıkılmadan cevap arayan öğretim elemanınn, meslek insanına aktardığı bilgi-beceri ilşkisinin olağanüstülüğünü sezmemizde sonsuz değerdeki 

katkısı açıktır. Görüldüğü gibi, bir çok yönü ile bir meslek insanının, bilgi beceri elde ederken asıl olan kimlik kişilik oluşturmadaki serüveninde, doğru kurumsal yapı ile 

seçilen kadro da önemlidir.  

Yüksek lisans sürecinde bir meslek insanının tamamen serbest bırakılmasının ilginçliği ve önemi ortadadır. Bu süreçte; bir yandan Türkiye’de bilimsel kaynak 

yokluğu ile, diğer yandan da bu boşluğun doldurulmasının ne şekilde gerçekleştiğinin izlenmesi ile hergün ayrı bir şok yaşandığı unutulmamalıdır. Sonuçta, diploma 

sonrasındaki birkaç yıllık dönemde, bilimsel doğruların bürokratik aşamalarda nasıl eridiğinin görülmesi de ayrıca çok üzücüydü, hatta bu durum bilimsel çalışmalardan 

da soğumayı getirmektedir. Bir acı sonuç da; çalışma konularını seçerken, kısa vadeli sonuçları ve somut neticeleri hedefleyen tutumun, diğer bazı araştırmacılar 

tarafından seçilen çalışma konuları ile nasıl belirsizliklere yönlendirildiği, bu durumun onlara ne anlamda çarpık çıkarlar sağladığının izlenmesindendi. Ama bu çelişkili 

sonucun şimdiki yöntem sistemine taşıdığı değerler de çok ilginçdir. Çünkü; o zaman görülen olumsuzlukların bu gün düzeltilerek işletilme fırsatlarının olması çok kıvanç 

vericidir. 

Yüksek  Lisans sonrası, bilimsel çalışmaların önemi konusundaki endişelerin doğruluğunu her aşamada yakından görmek ve yaşamak bilim adamını doktora 

çalışmalarından uzun süre uzak tutmuştur. Ancak, sorunları analiz ederek yaklaşımlar getirme yönündeki içgüdüsel davranışlar her uygulamada öne çıkmaya devam 

etmiştir. Bu süreç içinde, uygulama çalışmalarının her aşamasını somutlaştırarak, ilerde onlardan olumlu sonuçlar çıkarma tutumu da devam etmiştir. 

Bir yandan mesleki uygulamaların eksik ve yanlışlarının izlenmesi devam ederken, diğer yandan da, rastlantılar sonucu yönelinen meslek dışı akademik birikimler 

de çok ilginç sonuçlar ve toplam değerlendirmelerimize önemli katkılar getirmiştir. Örneğin; maden ve makina mühendisliği bölümünde yapı malzemesi ve teknik 

resim, tasarı geometri vb. gibi konularda sürdürülen akademik çalışmalarda, bu derslerin tasarım bilgisi bulunmayan öğrencilere iletilmesi ile tasarımla iç içe olan 

öğrencilere aktarılmasındaki farkların ilginç ve önemli bilimsel boyutlarının gözlenmesi söz konusuydu.  Örneğin; ilerki aşamalarda beraber çalışacak bu elemanların 

öğretim-eğitim temelindeki farklılıklarının ileride, çözümsüz sorunlarla karşı karşıya kalınabilmesine neden olduğu açıkça anlaşılıyordu.     

Bir meslek insanının, seçtiği bir çalışma alanında, tutarlı ve sürekli bir verim çizgisi oluşturması, çok fazla işyeri  değiştirmeden bir tek uzmanlaşmaya yönlenmesi 

beklenir. Ancak bazı özel durumlarda, bu beklenti tam tersine işlemektedir. Örneğin; değişik çalışma ortamlarında bulunmayan birisinin, kendi dışında yapılmış ilgili 

bilimsel araştırmalara ulaşsa bile, sonuçta, kendi yöneldiği, özel anlamlardaki uygulama gözlemlerinden hareket edebilmesi ve sağlıklı bilimsel sonuçlara varması da söz 

konusu olamayacaktır. Bu çalışmanın özel yaklaşımı, çok değişik, ama sonuçları birbirlerine çakışan birçok çalışma alanının beraber ele alınmasını, özellikle hem kuramsal, 

hem de kılgısal içerikteki verilerin pratik ve akademik değerlendirmelerinin yapılabilmesini gerektirmekteydi. Bu anlamda düşünüldüğünde; pratik eylemlerin teorik 

temellere oturtulmasına olanak sağlayacak bir ortam hedeflenirken, gene rastlantısal bir gelişim ile, uygulamadan kopan meslek insanı, kendini bir mimarlık bölümü'nde 

akademik aşama içinde ve bir doktora çalışmasında buldu.  Bu noktada elde ettiği bütün pratik girdilerin, bilimsel bir çizgide kuramsal olarak özümsenmesi ve bir 

doktora tezine dönüşmesi kaçınılmazdı. Bu süreç sonucu ortaya çıkan kuramsal çalışma, mimari tasarım sorunlarına makro ölçekte nasıl yaklaşılabileceğini irdeleyen 

özel bir çalışma ile bu durumu ispatlayan yepyeni ve farklı bir yaklaşımdı. Böylece bir anlamda, sadece sanatsal olarak hissedilerek başlayan, ancak giderek, mimarinin 

temel niteliklerini tekrar toplumsal çizgiye taşımaya yardımcı olabilecek bir eser ortaya çıkmıştı. Bu çalışma devam ederken, bir yandan çalışmaların sürdürüldüğü 

mimarlık bölümünde, Amerika'dan farklı bir öğretim-eğitim içeriği taşıyan öğretim yardımcılarının katkılarıyla, mimarlık eğitim süreci ile tasarım sorunlarının ilgisi bir daha 

ele alınırken, diğer yandan da, aynı sürecin uygulmaya dönük yönünün yeni deneylerle pekiştirilmesine yönelinmişti. Bu süreçte toplu konut uygulamaları ile, toplumsal 

örgütlülük-mimari istem oluşturma pratiği denenmekteydi. 



b a ş l a r k e n

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı gibi mimari tasarım sorunları bir anda ortaya çıkabildiği gibi, çok uzun süreler gizli kalıp içten içe olumsuz etkileşimler yumağı oluşturarak 

daha kapsamlı ve zor çözümlenebilen özellik taşıyabilmektedir. Oluşan sorunlara sadece mimari tasarım birikimi ile cevap aramak yerine, tasarımın kuramsal 

özelliklerinin disiplinin tüm kılgısal deneyimleri ile çakıştırılarak sonuçlarının derinine irdelenebilmesi çok doğru, nitelikli ve işlevsel çözümlere yönelebilmede yardımcı 

olmakta, giderek sonuçta bu yöntem yardımıyla sorunların kaynaklarına inilebildiğinden, köklü ve kalıcı çözümlere ulaşabilme şansı ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği gibi tarih boyunca mimarlık ve mimarlık dışı resim, heykel, müzik, vb., disiplinlerde ve onların ürünlerinde hep sanat mı yoksa işlev mi öne çıkmalıdır şeklinde bir 

ikili anlayış söz konusu olagelmiştir. Aslında birbirinden kesinlikle ayrılmaması gereken bir bütünün parçalarının, birbirine çok yönlü katkılar sağlayan niteliklerinden de 

bahsedilebilir. Örneğin; estetik değeri olmayan bir mekan kompozisyonu gerçek mimari eser sayılamıyacağı gibi, bu eser aynı zamanda toplumun bu disipline olan 

ilgisine de olumsuz katkılar getirebilmektedir. Bu çalışmanın özelliklerinden belki de en başta gelenlerinden birisi de tarihsel süreçteki biçim-işlev ayrımlarına karşın bu 

ikilemi tekrar tam, bütün olarak ele alma çabasıdır. Yani işlevsel olmayan bir estetik bir anlamda kendi önemsediği özelliğini gene kendi yok edebilmektedir. Güzellikle 

beraber, aynı konudaki toplumsal istemin düzeysel değişim ve gelişimi de irdelenmelidir.

Başlarken bölümünden umulmaktadır ki; sunulmaya çalışılan yeni yöntem ve belirlenmiş özgün çalışma sınırları, çalışmayı okuyarak değerlendireceklerin mimari tasarım 

sorunlarına ve onlara yaklaşım prensiplerine bakış açılarımızın netleştirilebilmesi açısından değerler taşımaktadır.

14
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+ >TEORİ PRATİK
DOĞRU
SONUÇ

A

B

“Tasarımda insan faktörü”

“Tasarım süreci soyut-somut geçişlidir”

“Veriyi toplama, gruplama, zenginleştirme” “Özümleme ve öğrenme süreci” “Beyin fırtınası.”

“Tasarım sürecinde girdi-çıktı bağı vardır.” “Tasarım sürecinde özel-genel ilişkisi.”

“Çalışma sınırlarını belirleme (Boundary Searching)” “Tasarımda çakıştırma (Superimposition)”



b a l o n  d i y a g r a m  I
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“Tasarımda parça-bütün ilişkisi”

“Tasarımda balon diyagram tekniği”

“Tasarım sürecinde öncelikler - sonralıklar”

SADE ANLATIM

A B C D E

Geriden
besleme

“Tasarımın geriden beslenme süreci”

“Tasarımda hedef ve amaç belirleme 
  becerisinin önemi”

CAM KUTU

KARA KUTU

size bırakıldı
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PROJE 
VURGUSU

TASARIMDA ANAFİKRİN
TUTARLILIĞININ BÜTÜN 
DİĞER AŞAMAL ARI  
OLUMLU ETKİLEMESİ

TASAR IM K ARARL AR IN IN
SEVİYELİ OLGUNLAŞMASINDA
UYGULAMA DENEYİMİNİN
ROLÜ

&

ANKARA  OTOBÜS TERMİNALİ

 Bu projede Ankara için büyüme 

potansiyeli olan bir şehirlerarası otobüs 

terminali çözümüne gidilmişti. Üçüncü sınıf 

çalışması olarak ele alınırsa ve 1970, 1994 farkı 

düşünüldüğünde ana kararların, özellikle plan 

şemasının doğruluğu kolayca gözlenmektedir. 

Arazi verileri ile bu şemanın gerçekleştirilen 

Davran Eşkinat projesine benzerliği  iddia 

edilebilir.

 Projenin ana fikri motorlu, yaya ve 

şehir içi, dışı trafik ayrımının netliği, yolcu 

aktivite alanlarının mekansal kalitesi, strüktürel 

çözümün rantabı l  gerçek leşmesin in 

hedeflenmesiydi. Büyümede işlevlerin 

gelişiminde paralellik öngörülmüştü.

FONKSİYON ŞEMASI 
ÇALIŞMA MANTIĞI

KENT İÇİ TRAFİK

Ş.ARASI TRAFİK

BİLET BEKLEME YOLCU

MİMARİ FORMUN SAĞLADIKLARI

ÇİZGİSEL FORM DAİRESEL FORM

Esneklik
(Büyüme)

Katılık
(Bitmişlik)

ENİNE KESİT

BOYUNA KESİT
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Bu çalışmalar, ODTÜ Mimarlık Bölümü'ndeki lisans çalışmaları içinde, seçimlik ders olarak alınan Industrial Design derslerinin paralelinde endüstri tasarımı bilinci ile 

oluştu. Sonraları her iç mimari uygulamada da farklı kapsam ve boyutlarda  önemli yer aldı. Hatta giderek halen çalışılan, Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde 

uygulanması amaçlanan, bir yönü mimariye, diğer yönü endüstri tasarımına uzanan iç mimarlık eğitim stratejisinin de temelidir denilebilir. Burada birkaç örnek 

sunulmaktadır. Bunlar arasından ; karavan, masa lambası, çizim masası ve antre ünitesine  seçilmiş örnekler olarak yer verilmektedir. 

ENDÜSTRİ TASARIMI  ÇALIŞMALARI 

PLAN

KARAVAN

KESİT

AÇIK GÖRÜNÜŞ KAPALI GÖRÜNÜŞ

GÖRÜNÜŞ
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ENDÜSTRİ TASARIMI  ÇALIŞMALARI 

ANTRE
ÜNİTESİ

AKSONOMETRİK
GÖRÜNÜŞLER DETAYLAR

 
ÇİZİM
MASASI

MASA
LAMBASI
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Bu çalışmalar, genellikle mimarlık mesleğinin bir parçası olmak durumundadır. Çünkü; herhangi bir mimari veya iç mimari proje uygulamasında, estetik bütünlük veya 

işverenin istemi açısından tasarımcı olarak bu çaılşmalara yönelmek gerekmektedir. Ancak hala meslek ayrımına inanarak, bütün dalların birarada çaba gösterebileceği 

büyük büro organizasyonlarına Türkiye'nin de bir an önce geçişi  beklenmelidir. Bu arada elde edilen ilgili uygulama birikimleri  de özetlenirse;

Bir grafik tasarım sürecinde; 

! Arzulanan çalışma alanının özünü iletebilecek bir simgesellik yakalanabilmelidir,

! En az çizgi ve biçimle, en çok ifade standardına ulaşılması, (sonuçta, çoğaltım ve üretim maliyetlerini de en aza indirmekte yararlı) gerekir,

! Tasarımda geometri ve modülasyonun önemi çok olmaktadır.( Özellikle orantı ve harmonik bütünlük anlamında faydalı sonuçlar getirir.)

Harflerin biçimsel özelliği ile, temel tasarımdaki dolu-boş dengesinin beraber kullanılması da çok olumlu sonuçlara yol açabilmektedir etkilerinin içindeki kaza riski çok 

önemsenmeli. Özellikle ışıkla, yani elektrikle yapılacak çalışlmalarda uzmanlardan yeterli teknik yardım istenmelidir. Ayrıca montaj yerinin toplam yapı ile olan estetik, 

statik ve çok yönlü konstrüktif uyumu unutulmamalıdır. Aynı zamanda eserin, diğer parçalarla bir araya gelişindeki değerinin kendi başına değerinden çok olacağı  da 

düşünülmelidir.

İşverenin ne istediğinin iyi anlaşılabilmesi için; hem daha önceki yaklaşımların  iyi algılanması, hem de çok sayıda alternatif hazırlanması  söz konusudur..

Son olarak denebilir ki; halen var olan bir çok eser, çevre kirliliğine neden oluşturmakta olduğundan, bu konuya yeterince hassas yaklaşılmalı, gereken maddi 

önem ve estetiğe özen gösterilmelidir.

Burada konuya açıklık getirecek bazı çalışmalar sunulmaktadır. Bunların bir bölümü kendi serbest çalışma sürecimize  aittir.

GRAFİK ÇALIŞMALARI
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Doktora çalışmasının tamamlanması ile birlikte, mimari ile ilgili ilk temel doğruları beraber yakaladığımızı düşündüğümüz bir değerli hocamız, sanki bize bu konudaki 

kuramsal çizgimizi daha da belirginleştirebilecek olan çalışma ortamını KKTC de hazırlamış ve bir ekol oluşturmasına az kalmış bir mimarlık bölümü kurmuştu. Bu 

bölümde, bir yandan kuramsal, diğer yandan kılgısal olarak çalışmalar oluşturulmuş, o yörenin sosyo-kültürel, ekonomik yapısı da izlenerek, sunulan yöntemin 

parçalarının nasıl bir model oluşturabileceği çok yakından 5 yıl boyunca izlenmiştir. Hatta yeni kurulan iç mimarlık bölümü programı hazırlık aşamasında bile tasarım 

sorunlarının programa neler getireceği tartışılmıştı.  

 Mimari uygulama aşamalarında, mesleki yetkinlik artıkça, paralelinde daha karmaşık tasarımlara yönelinmesi ve böylece daha büyük sorunlarla karşılaşılması 

kaçınılmazdır. Bu süreç içinde gözlenen en önemli konular; mimari tasarım ile tasarıma istem oluşturan kesim arasındaki iletişim problemleri, tasarımın uygulama 

aşamasına geçerken oluışan olumsuz bürokratik süreçler, projenin yapılaşmasında ortaya çıkan diğer meslek insanları ve aracılarla yaşanan sorunlar, ilk maliyet ile işletme 

ve toplam maliyet tanımlarının bilinmemesi, mimari tasarım özelliklerinden kaynaklanan artı değerin, ürünün oluşmasından kaynaklanan artı değerden olumsuz anlamda 

farklılaşması ile, bu değerin adil paylaşılmaması, vb. gibi sıralanabilir. Bu noktadaki en önemli özellikler; mekan üretiminde çevre kirliliğini artıran faktörlerle, her anlamda 

bireysel çıkarların toplumsal çıkarların önüne geçmesine göz yumulmasındaki olumsuzluklardır.

 Mimari Tasarım, özü nedeniyle çok parçalı, karmaşık yapıya sahip olduğundan ilgili sorunlar da geniş kapsamlı, olağanüstü etki ve etkileşim yaratan, çok zor ele alınarak, 

sistematik yaklaşımlarla ilginç çözümler üretilebilecek özelliktedir. Örneğin; mimari tasarımı oluşturanlarla onu üretenler, veya kullananlar arasındaki sorunların bir ucu 

eğitime, sosyo-psikolojik birikimlere, diğer ucu bireysel veya toplumsal yapılanmalara, hatta ekonomik özelliklere kadar uzanır. Bu özelliklerin bir bölümünü soyutlamak 

ve ona göre kararlar oluşturmak bütünü olumsuz etkileme potansiyeli olduğundan çok riskli sayılır. Bu nedenle; incelenecek her sorun önce inceleme sınırları 

belirlenerek ve ilişkileri en aza indirgenerek ele alınabilir. Konuyu biraz daha somutlaştırırsak; nasıl bir insan vücuduna gerekecek bir tıbbi müdahaleden önce, onun 

bütün işlevleri incelenerek, toplam sisteme en az zarar verecek şekilde davranılıyorsa, mimari sorunlara yaklaşımın da bu titizlikle oluşturulması kaçınılmazdır. Yoksa 

sonuçlar çok rahatsız edicidir. Mimari bir örnekleme söz konusu olursa; herhangi bir fiziki çevreden koparılacak bir mekan yumağının, hangi nicel-nitel bağları olduğu 

araştırılmadan, bu çeşit bir işleme girişilemez. Bu durum sorun yaratan en kötü durumdaki bir mekan gurubu için bile aynen uygulanması gereken bir tavır olmalıdır. 

Çünkü kaldırılan bir kirliliğin bile bazı ilginç olumlu çakışımların sebebi olabileceğini bütün tasarımcıların bilmesi gerekir. O halde; mimari tasarım sorunları denilince, her 

ayrıntıda çok yönlü bilinç gerekeceği, uzun araştırmalar sonunda, bilimsel kararlara dayanılarak fiziki çevreye etki yaratılabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda İngiltere, 

Danimarka, İsveç gibi ileri çevre duyarlılığı olan ülkeler, yapı yapma ruhsatı gibi, yapı yıkma ruhsatı da oluşturmuşlardır.

GELİŞİRKEN
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Mimari tasarımın soyut-somut yönleri ile ilgili tasarım öncesi, süresi ve sonrasında sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunların bir organizma gibi, çevre ile beraber var olduğu, 

onun gibi yaşam özellikleri bulunduğu, mimarlık dışı disiplinlerle içten bağlı bulunabileceği gibi çok önemli noktaları da  unutulmamalıdır. Örneğin; bir yapının mekansal 

tasarım standardı, aynı zamanda onun maddi-manevi değerini, giderek onun hukuki kimliğini, kültürel bağlarını vb. bir sönümsüz ilişkiler sistemini getirecektir. Bu 

nedenle; çoğu kere mimari tasarım sorunlarına yaklaşan meslek insanları, dış etkilerin, bilimsel olmayan, çok olumsuz katılımıyla, sorunları daha da çözülemez hale 

getirmekte araç haline getirilmektedirler. Bu noktada, kendiliğinden oluşan taraflar arasındaki bilimsel iletişim sisteminin bozuk, kanalların da değişik nedenlerden tıkalı 

olmasının sorunları daha da büyüten özelliği açıkça  vurgulanmalıdır. Bu konuda en yakın çok olumsuz bir örnek; deprem nedeniyle oluşan toplam teknik sorumluluğun, 

mimari tasarımcılar tarafından yeterince paylaşılamamasıdır. Çünkü; aslında temel mimari tasarım kararları, yapının fiziki, kitlesel, statik ana davranışlarını belirler. Çoğu kere 

kolon yerlerini belirlemekte zorluk çeken mimarlarla karşılaşılmaktadır. Bir anlamda orkestra şefi olan mimari tasarımcı, kendi çalmadığı farklı enstrümanlardan çıkan çirkin 

seslerden kendini de sorumlu tutmalıdır. 

Yukarıda sunulmaya çalışılan çok yönlü ilişkiler sistemi, şehirciler ile mimari tasarımcıların kendi tasarım sorunlarına yaklaşımlarında, veya politik kararlarının olumsuz 

etkilerini  doğrudan teknik elemanlara yönlendirmelerine, hepsine ayrı ayrı uzanabilecek, veya uzatılabilecektir.
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“Tasarımda parça-bütün ilişkisi”

“Tasarımcının eğitim sürecindeki kafa yapısı”

“Tasarıma etki eden iç ve dış faktörler” “Tasarımcının eğitim süreci”

“Tasarımda sınır belirleme”

“Tasarımda hedef ve amaç belirleme 
  becerisinin önemi”

“Tasarımcının kendini geliştirebilmesi, 
kendi kendini eleştirerek  sonuca
ulaşmasına bağlıdır”

CAM KUTU

KARA KUTU

KARAR ALMA

DEĞİŞKEN

SINIRLAR

İçi izlenir
Girişimler açıktır

İçi izlenmez
Girişimler kapalıdır

EĞİTİMCİ ve EĞİTİLEN ARASINDAKİ DİYALOG

Diyalog 
tam

Diyalog 
eksik

Diyalog 
yok

ÖZ ELEŞTRİ

YENİ TASARIM İÇİN
GİRDİLER ELDESİ

A A

B B
HEDEF

BELİRLEME
AMAÇ

BELİRLEME

BE
C

ER
İ S

TA
N

D
A

RD
I

C C



33

b a l o n  d i y a g r a m  I I

“Tasarımda sezgi ve sezgiyi güçlendirme yolları”

“Tasarımda parça-bütün ilişkisi”

“Tasarım sürecinde tıkanıklıkları gidermek 
  üzere düşünsel blokları kullanma”

“Tasarımda karışım-birleşim yaklaşımı”
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Tasarım eğitim-öğretim süreci, yıllardır, öğretim elemanlarının birbirlerinin birikimlerini, stüdyo 

içindeki çalışmalarında ve jürilerde izlemesiyle kendiliğinden gelişen bir nitelik sınırında kalmıştır. Bu 

işleyişde, çoğunlukla, tecrübeli kabul edilen bir birey veya birkaç kişiden oluşan öğretim gurubu, 

öğrencilerin içinde bulunduğunu sandıkları seviye paralelinde bir konu, ona ilişkin program ve 

çalışma yöntemini ortaya koyarlar. Öğrencilerde verilen süre ve sınırlar içinde, hazırlayacakları 

tasarımlara ilişkin masa veya toplu kritiklerle çalışmalarını geliştirip sonuca ulaştırırlar.  Stüdyo 

çalışmalarının başarılı olmasında öğretmen-öğrenci ve hatta tüm çalışanların beraber 

oluşturacakları ekip çalışması anlayışının önemli rolü olduğu devamlı olarak gözlenmiştir.

6.  Çalışmalarda, bir öğretim-eğitim süreci 

ile, aynı alandaki uygulamalar arasında, 

tasarım stüdyoları ürünlerinin ortaya 

konmasıyla bir köprü oluşturulması, 

böylece tohumları öğretim eğitim 

aşamasında atılan, eksik ve yanlışların 

köklerinin açıkça ortaya konması 

sağlanabilecektir. 

7. Elde edilen proje, maket, vb., 

birikimlerin daha sınırlı mekanlarda, 

toplu algılanarak karşılaştırılabilmeleri 

ile daha kolay algılanabilmelerini ve 

değerlendirilebilmelerini olanaklı hale 

getirmektedir.

8.  Öğrenci çalışmalarının saklanmasından 

ve bir düzen içinde sunumundan, 

sadece 4-5 yıllık öğretim-eğitim 

sürecinde yer alan öğretim üyelerinin, 

öğrencilerin kimlik oluşturmasında 

iyileştirme elde etmeleri değil, aynı 

zamanda öğrencilerin de kendi 

kendilerine, ne durumda olduklarını 

tam olarak  a lg ı lamalar ı  şans ı  

çıkmaktadır. Bu süreç, onların ilerideki 

m e s l e k i  y ö n e l i m l e r i n d e  v e  

uygulamalarında çok olumlu katkılar 

sağlayacaktır.
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MUTFAK

ANT.

ANT.BAL.

BAL.

BAL.

BAL.

BAL.

BAL.

BAN.
YATAK
.ODASI

YATAK
ODASI

SALON

KULLANIM ŞEMASI

MEKAN BÜYÜKLÜĞÜ 
ve VERİMLİ KULLANIM 
ARASINDAKİ İLİŞKİ

TASARIMDA SADELİK,
EKONOMİKL İK  ve 
UYGUL ANABİLİRLİK
KRİTERLERİ

KONYA BAŞAR KOOPERATİFİ

PROJE 
VURGUSU

GİRİŞ KATI PLANI

ÖN GÖRÜNÜŞ
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 İkinci örnekte ise, cross-ventilation olanağı bulunan bir 4 katlı ünitenin iki ayrı merdiven kovası ile 

çözümü yer almaktadır.Bu projenin uygulanması ve başarılı olması, sonradan Adana'da tasarlanmış elips 

planlı aynı özellikteki bir uygulamanın ana fikrini oluşturmuştu. Bu da göstermektedir ki kuram ve kılgı 

b i r b i r i n d e n  a y r ı l m a z  b i r  b ü t ü n d ü r . B u  p r o j e d e  m ü l k i y e t  d e s e n i n i n

bina formunu değişik yönlerden 

olumlu veya olumsuz sayılabilecek 

şekilde etkilemesi söz konusuydu. 

Örneğin, her katta üç daire 

çözümü için oluşan iki merdiven 

çekirdeğinden bir daireye hizmet 

eden köşe merdiveni ilginç üçgen 

bir form kazanmıştı.

PROJE 
VURGUSU

HER MİMARİ PROJENİN 
KENDİNDEN SONRA GELEN
İÇİN ESİN KAYNAĞI OLMASI.

MİMARİDE KURAM-KILGI
İKİLİSİNİN UYUMLULUĞU.

YAPI ÇÖZÜMÜNDE İKİ 
AYRI MERDİVEN KOVASI 
KULLANILMASI.

1. DAİRE 2. DAİRE 3. DAİRE

PLAN ŞEMASI

 Zonguldak'taki bu örnekte işverenin belirlemiş olduğu verilerden en önemlisi manzara faktörüydü. 

Her kattaki üç daireli plan çözümünde salonların yönünün aynı olması birbirine çok yakın iki merdiven 

kovasının oluşmasına, orta dairede çok uzun bir koridorun bulunmasına neden oldu. Ancak giriş kotuna 

göre iki katı aşağıda, üç katı yukarıda bulunan yapı işverence beğenildi. Kitlenin bir yönünde arsa 

geometrisine uygun kademelenme olumlu bir kitlesel dinamizmle sonuçlanmıştı.

 Bu projenin ilginç özelliklerinden birisi de; Zonguldak topografik yapısının çok eğimli özelliği 

nedeniyle beş katlı bir binanın girişinin üçüncü kattan olabilmesine olanak sağlaması söz konusu olmuştur. Bu 

nedenle planda bir asansör alanına gerek kalmamıştır. Kitlede arazi geometrisinin deniz yönünde 

kademelenmeye olanak sağlamaması yan balkonlardan manzaranın algılanamamasını getirmiştir.

PROJE 
VURGUSU

MİMARIN TASARLADIĞI YAPIYI
KULLANACAKLARA KARŞI
DUYDUĞU SORUMLULUK.

ZONGULDAK’da KONUT

ZONGULDAK’da KONUT

ÖN GÖRÜNÜŞNORMAL KAT PLANI
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Zonguldak'ta çok esnek iç 

mekanı bulunan bir büro binasının 

hem de çok zor koşulları olan bir 

arsada gerçekleştirilmesi tasarım 

açısından zevkliydi.

Çünkü hem uğraşılan alan 

şehrin merkezinde, hem de çok 

büyük değildi. İşverenin sıkıntısı bu 

yerin ne çeşit bir işlevle rant 

getireceğini bilmemesiydi.

Yapılan ön araştırma ve 

tasarımlarda bu alanda küçük bir 

otel, ofis binası, ve dükkan 

yapılabileceği ortaya çıktı. Ancak 

işveren Zonguldak'ın zaman içinde 

ticari işlevinin yok olması durumu 

olursa buranın konut olarak da 

işlevi bulunsun diye düşünüyordu. 

1980'lerde olan bu kaygı bugün 

gerçek olmuştur.

Projede alınan temel karar, 

çok küçük bir giriş, dikine dolaşım 

ve kolonsuz bir iç mekan, işlev 

değişimlerine uyumlu bir cephe 

düzeni elde etmekti. Karar 

oldukça başarılı bir çözümle 

projelendirildi. Kullanıcı da rahat 

etmektedir.

PROJE 
VURGUSU

MİMARIN İŞVEREN i l e  
KURDUĞU İ LET İŞ İM İN
TASARIMA  OLAN ETKİLERİ

BİR YAPI TASARLANIRKEN  
İMAR DURUMUNUN İÇ-DIŞ 
MEKAN ile BİNA FORMUNU 
ETKİLEMESİ

VAZİYET PLANI ÖN GÖRÜNÜŞ

ZEMİN KAT PLANIBODRUM KAT PLANI

BÜRO KATI PLANI OTEL KATI PLANI

ARA PARSEL OLMASININ ve OLUMSUZ
MÜLİKİYET DESENİNİN ETKİSİ

YANLIŞ PARSELASYON HATALI 
YAPILAŞMAYA NEDEN OLABİLİR

DİKİNE DOLAŞIM
ÇEKİRDEĞİ

SAĞIR BIRAKILMAK
ZORUNDA KALAN 

CEPHELER

7 METRE
IŞIK DERİNLİĞİ

7 METRE
IŞIK DERİNLİĞİ

ZONGULDAK BÜRO BİNASI
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İÇE DÖNÜK
İŞLEVLER

DIŞA DÖNÜK
İŞLEVLER

İŞLEVSEL
KURGU

SATIŞ

LAB.

DEPO

İLAÇ
DEPOSU

ECZ. ÇAL.
ODASI

s i t e     e c z a n e s i gülten
gürsoy

ZONGULDAK SİTE ECZANESİ İÇ DÜZENİ
PROJE 
VURGUSU

TASARIMCININ MEKANLARDA
İ Ş L E V  D E Ğ İ Ş T İ R D İ Ğ İ  
DURUMLARDA ESKİ ve YENİ 
İŞLEV ARASINDA İLGİNÇ 
ÇAKIŞMALAR OLMASI

YAPIDA DOĞRU DÜŞÜNÜLMÜŞ
ORANLARIN FARKLI İŞLEVLER
İLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞMASI 

Ülkemizde kent içi işlev dağılımında bölge yaratma fikri çok çözümlenmiş görünmemektedir. 

Örneğin, bu projede yol seviyesindeki bir konut yapısının iç düzeni bir eczane işlevine dönüştürülüp, 

kullanıma açılabilmektedir. Bu çalışmada hedeflenen yığma bir yapının fazla değişime uğratılmadan yeni 

işlevine adaptasyonunun sağlanmasıydı. 

Bu çerçevede, konutun salonu eczanenin ana mekanını oluştururken, mutfak bir labaratuvara, yatak 

odaları da özel eczacı ofisi ile, ecza deposuna çevrilebilmiştir. Ancak, bilinmelidir ki, bu şekildeki 

değişimlerin standardı ne kadar olumlu olursa olsun bu mekanların ülkeye getireceği geri dönüşlerde 

mutlaka kayıplar söz konusu olacaktır.

PLAN ÖN GÖRÜNÜŞ

SATIŞ ÜNİTESİ İÇ DÜZENİ
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ZONGULDAK KOZLU MEHMET TOKEL APARTMANI

 Bu dar ve L şekilli parsel üzerinde 5 katlı bir kitleyi çözerken ticari önemi olan ön 

cepheyi maksimum kullanabilmek, bitişik nizam nedeniyle buradan hem giriş almak hem de 

modüler dükkan düzeni oluşturmak söz konusuydu. Dar ve uzun bir girişteki ara merdivenle 

işlevsel kullanımın yanında hem yüksek alt kat, hem de ortadaki çekirdekle doğru ilişkinin elde 

edilebildiği görülmektedir.

 Çalışmanın bir başka özelliği de işyeri gereksinimi olabilecek bir yerde bulunan 

yapının gerektiğinde büroların bulunacağı düzene nasıl geçiş sağlayabileceğinin 

gösterilmesiydi. Üst katlarda hiçbir kayıp alan olmadığı gibi, iki dairenin çözümünde de 

işlevsellik söz konusudur. Ayrıca, ön cephede yaratılan yatay tesir içindeki balkonların da 

yeterli bir dolu-boş dengesi sağladığı söylenebilir. Giriş katında, aynı zamanda her dükkana 

bir asma kat ile bir wc tasarlanması olumluydu.

MİMARİ TASARIMLARDA 
YARATICILIĞIN PARSEL 
GEOMETRİSİ FAKTÖRÜ ile 

SINIRLANMASI

MİMARİ YAPILARDA İŞLEV 
FARKLILIĞI YARATMA 
ÇABASININ TOPL AM
STRÜKTÜRDE YARATTIĞI 
ZORLAMALAR

YAPININ ZAMAN İÇİNDE 
YAŞAYABİLECEĞİ İŞLEV
GEÇİŞLERİNE OLANAK 
SAĞLAMASI

ÇEKİRDEK  ve BİNA GİRİŞİNİN
CEPHEYİ MİNUMUM ÖLÇÜDE

KÜÇÜLTMESİ
 

YÜKSEK ALT KAT
ELDE EDİLMESİ

MİMARİ DÜZENLEMELER ve AMAÇLARI

GALERİ

GALERİ

KESİT

PROJE 
VURGUSU
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PROJE 
VURGUSU

PROJE 
VURGUSU

SINIF KAT PLANI

GİRİŞ GÖRÜNÜŞÜ

SINIF GÖRÜNÜŞÜ

BİLET SATIŞ PLAN

GİRİŞ GÖRÜNÜŞÜ

      Planlama bürosunda bir okul tasarlama 

görevi verilince ilk olarak düşünülen 

Bayındırlık Bakanlığı'nın her yere, her iklime 

uyguladığı tip projelerden kurtulmanın önemli 

olduğuydu. İkinci olarak da bir okulda sosyal 

işlevlerin çok önemsenmemesinin gerekliliği 

açıktı. Bu sosyal alanlar, açık alanla bütünleşen 

tenefüs ve toplantı salonu olmalıydı.

  Ayrıca sınıfların birbiri ile ilgisi 

biçimlenmelerinin işlevle ilgisi, ve en önde 

gelen öğrencilerin dolaşımıydı. Projede, 

topoğrafyanın verdiği olanakla, hem girişle 

yarım kot farkı olan bir tenefüs mahalli, hem 

de bu girişin altında bir çok amaçlı salon 

çözümlendi.Ayrıca sınıf larda, kürsü, 

projeksiyon ve depo köşesi ve aralarında bu 

çözümün getirdiği geometrinin kullanılması 

sonucunda,kapalı-açık tenefüs ilişkisi yer aldı.

 Zonguldak çok ilginç ve şirin bir 
kentimizdir. Halk az gelirli olmasına karşın 
yeniliklere çok açık, sosyo-kültürel açıdan çok 
üstün değerlere sahiptir. Örneğin; bu halk 
plajının iyileştirilmesi projesine de çok olumlu 
yaklaşılmıştı. Ancak çevre kirliliği bu vb., 
t u r i s t i k  g e l i ş i m l e r i  ç o k  o l u m s u z  
etkilemekteydi.

   Halk Plajının girişinde birden çok gişe 
düşünülmüş olması bu alanın kullanma 
yoğunluğundandır. Özellikle sınırlı plaj 
mevsimi olması ve halkın aynı anda gelmesi bu 
konuda belirleyici bir faktördü.

SOSYAL İŞLEVLER ve MEKAN 
İLİŞKİSİ   

TASARIMCIDA FARKLILIK 
YARATMA İSTEMİ 

MİMARIN GELİŞİM SÜRECİ
İÇERİSİNDE HER PROJESİNİN
HALKANIN BİR PARÇASINI
OLUŞTURMASI.

KÜRSÜ

DEPO

KAPALI
TENEFÜS

AÇIK
TENEFÜS

PRO
JEKSİYO

N

BİR SINIF İÇİN İŞLEVSEL GRUPLAMA

ZONGULDAK HALK PLAJI

ZONGULDAK’da İLKOKUL
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Çalışmanın bu aşamasında elde edildiği düşünülen kuram-kılgı düzeyinin temel davranış stratejilerine dönüştürülmesinin yararına inanılmaktadır. Örneğin;  

müşterilerin baskı ve ısrarcı seçimlerine ilişkin tutumlarının nasıl kolay algılanıp, olumlu yöne yönlendirilebileceği konusu ele alınacak olursa  en önemli ilke; bir 

mimarın gelen tepkileri kendi bilgi, beceri, tüm birikim ve deneyimlerini göz önüne alarak eleştirmesi, bu noktada elde ettiklerini sistematik yaklaşımla, 

müşterinin verileri ile eleştirilerinin hangi noktalardan kaynaklanmış olacağını hızlı, parça-bütün ilişkileri ile algılayıp, geniş analizini yapıp sonuçları üst üste  

çakıştırarak yeni yönelmeler elde edebilmesidir. Bu konuda;  tasarım sürecini gerçekten bilen birisi ile bu öze hiç yatkın olmayan diğerini aynı şekilde 

değerlendirmemeliyiz. 

Bir diğer önemli nokta ise; bir tasarımcının, ürününe yaklaşım yapan bütün bireylere büyük bir sabırla yaklaşım getirmesi, onların soyut-somut geçişler vb. 

tasarım özüne ilişkin noktalarda iletişimlerinin verimli gerçekleşmesini sağlayacak anlam ve derinlikte bilgilendirmesinin öncelikle oluşturulması kaçınılmazdır. 

Örneğin; yeterli elektrik iletimi gerçekleştiremeyecek bir kablo kesiti, veya yeterli su akıtamıyacak bir su borusu ile istenen düzeyde bir enerji veya su akışı elde 

edilemiyeceği için, sağlıklı bir elektrik devresi veya sulama da gerçekleştirilememiş olacaktır. O halde; nitelikli tasarım ürünü için, bu süreçte yer alan birey ve 

guruplar arasında, gereken ayrıntı, yoğunluk ve hız da bir iletişim ortamı mutlaka bulunmalıdır. (Şekil.    )

Tasarım ürününe katkı sağlayan bireyleri, gerekli düzeyde açık, iletişime hazır, çok yönlü temel bilgisel düzeyleri kazanmış hale getiren, bu düzeyi sürekli 

olgunlaştırarak diri ve verimli düzeyde koruyan, ana amaçları gözden kaçırmadan sonuca ulaştırabilen niteliklerdeki yöneticiler gerçek mimarlarla, her disiplin 

ve ortamdaki çok yönlü tasarımcılardır. Onlar hem psikolojik, sosyo-ekonomik, siyasi, kültürel, hem de teknik özde bir çok faktörü yerinde, diğer bütün 

katalizör ve ilgili enstrümanları da dozunda ve gerektiği şekilde rahatça kullanabilmelidir ki en olumsuz müşteri tepkileri bile, en verimli tasarım verileri haline 

dönüştürülebilsin. Bu noktada unutulmaması gereken bir diğer konu da, yaratıcılığın olgunlaştırılmasıdır. Bilindiği gibi mimarlık öğretim-eğitim sürecinde, somut 

girdilerin artması ve toplam sürecin daha kompleks hale gelmesi durumunda, bir anlamda yaratıcılık olumsuz etkilenmekte, zedelenmekte, hatta 

gerilemektedir. Çünkü; yaratıcılığın sınırsız hürriyetlerden kaynaklanan özelliği vardır. Ancak; bu özellik çok yalın ve bir bitkinin ilk filizi gibi biraz da güçsüz 

durumdadır. Bizce asıl güçlü yaratıcılık olağanüstü kompleks bir veri sistemini, engin bir beceri yardımıyla değerlendirerek genişletilebilmiş çok boyutlu hürriyet 

ortamında olgunlaştırılarak elde edilebilecektir. Bu özellik birçok sanatçı tarafından konunun şuuruna varılamadan kullanılmaktadır. Ama bir gerçek mimarın bu 

özelliği çok iyi kavraması ve gereğinde bütün yan etkileri de akıllıca kullanıp istediği yönde zenginleştirerek yaratıcılığını olgunlaştırması için devreye sokabilme 

becerisine sahip olması kaçınılmazdır. 

OLGUNLAŞIRKEN
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Son olarak; halen çalıştığımız iç mimarlık bölüm programının, aynı değerli hocamızın da katkıları ile ilk program hazırlığı yapılırken, mimari tasarım sorunlarına 

yaklaşım yönteminin nasıl bir eğitim tarzı oluşturabileceği de düşünülerek, programda; bir yandan çok sayıda aynı amaçlı dersler birleştirilip bütünleştirilirken 

(örneğin; teknik resim, perspektif, serbest el çizim, grafik iletişim, sadece grafik iletişim başlığı altında toplandı), diğer yandan da, her yarıyılki tasarım dersleri 

paralelinde bir uygulama dersi (workshop) konularak, mimari tasarım sorunlarının uygulamalı eğitimle nasıl en az düzeye indirilebileceğinin somut hale 

getirilmesi amaçlandı. (Ek.1) 

 

Görüldüğü gibi; her aşaması birbirine en ince noktasına kadar uyumlandırılarak kenetlenmiş parçalardan oluşan bu toplu bilimsel süreç, sonunda mimari 

tasarım sorunlarının çözümüne olumlu katkılar getirebilecek yeni bir yaklaşım yöntemini bize kazandırmaktadır. Bu yaklaşımda; kuram-kılgı ikilisi, soyut-somut 

dönüşümlü ve süreklidir. Bilimsel sonuçların başarı düzeyleri, bir yandan akademik, diğer yandan pratik bulguların beraber analizi ve sentezine doğrudan 

bağlıdır. Bu yöntemin başarısı, ancak öğretim-eğitimin beraber ve uygulamalı yapılmasına bağlıdır. Özellikle mimari tasarım sorunları gibi karmaşık bir yapının 

anlaşılması, sisteme çok yönlü verimli çözümlerle katkı sağlanabilmesi, mutlaka üniversite öğretim-eğitiminin uygulamalı temellere kavuşturulması ile söz 

konusu olabilecektir.

Yukarıda açıklanan konuda bazı pratik noktalar sıralanacak olursa;

! Mimar karşılaştığı problemlerin büyük bir kısmını, bir anlamda müşterisine çözdürebilmelidir. Böylece yaratılacak ürünün daha işin başında, müşteri veya 

kullanıcı tarafından tam anlaşılması, o ürünün yaşamındaki verimini de maksimum hale getirecektir. 

! Tasarım sürecini en verimli düzeye çıkarmak isteyen bir mimarın, müşterisinin sorularına verdiği cevaplar, aslında ilgili konuda müşterisinin eğilimlerini 

derinine incelemesine fırsat verebilecek özellikte şekillendirilmiş, hatta ilginç inceliklerle süslenerek, karşı tarafı incitmeyecek yaklaşımları sağlayacak yapıdaki 

kendi sorularına dönüştürülebilmelidir. Bir anlamda zaman tersine işletilebilmeli veya su tersine akıtılabilmelidir.

! Mimarın, uğraştığı alan veya karşılaştığı özel durumlarla ilgili düzeyli çağrışımlar sağlayabilecek örnekleri yaratabilecek zengin bir kültürü olması 

beklenecektir. Örneğin; gereğinde açıklayıcı espirileri yaşatabilecek çok iyi bir aktör, paylaşmak istediği değerleri uygun bir dille işleyebilecek  bir edebiyatçı, 

olayları çok kolay saptayacak bir fotoğrafçı veya onları müşteri gözünde kolayca canlandırabilecek bir ressam, hatta olayları sıkılmadan sürüklemeye yardımcı 

bir palyaço olabilmelidir. 
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“Tasarım aşamaları arasındaki 
 bağımlı-bağımsız ilişkiler”

“Tasarımda işbölümü ve ekip çalışması” “Tasarım parçalarının 
  yer ve ilişkilerinin kavranması”

“Tasarımda karar aşamalarının sonsuzluğu”

Tasarımcı birey

A ALTERNATİFİ

DEĞERLENDİRME
KRİTERLERİ

TASARIMDA
KARŞILAŞTIRMA

SEÇİM

B ALTERNATİFİ

UYGUN
SEÇENEK

“Tasarım sürecinde tasarımcı ve ilişkileri”“Tasarım kararlarında analiz-sentez süreci”

ANLAŞILMASI 
GEREKEN
İLİŞKİLER

PARÇALAR

İLİŞKİ
ORTAMI
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SOYUT ve GENİŞ
SINIRLI

SOMUT ve DAR 
SINIRLI

TASARIM SÜRECİ

“Tasarım sürecinde yeni tarzlar” “Tasarım sürecinde yeni tarzlar”

“Bilgi iletim tekniklerinin tasarımla ilgisi”
“Tasarım sürecine başlarken en geniş, bitirirken en dar sınırlama hedeflenmelidir”

“Her branşta tasarımın yeri vardır”“Tasarım sürecinde yeni modeller”

MÜHENDİSLİK

HUKUK

İŞLETME

TIP

GAZETECİLİK

SİYASAL BİLGİLER

TİCARET

MİMARLIK

ENDÜSTRİ

SANAYİ

GÜZEL SANATLAR

size bırakıldı

size bırakıldı
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VAZİYET MAKETİ ÜST GÖRÜNÜŞÜ VAZİYET MAKETİNDEN GÖRÜNÜŞ

ÜST KAT PLANI ÖN GÖRÜNÜŞ

Bu çalışma bir mimar için çok önemli sayılabilir. Çünkü; mekan üretiminin bütün 

aşamaları ve bütün riskleri bu çalışmada kapsanmıştır. 44.000 metrekarelik arazi 10 arkadaş 

tarafından satın alınarak, önce gereksinmelerin neler oldukları ortaya konmuş, sonra mevzii 

imar planı yapılması gerçekleştirilmişti. Böylece yapılaşma kararları, iklim, topografya, 

manzara, yerleşim yoğunluğu vb. birçok faktör değişik etkileşimlerle birlikte ele alınabilmişti.

Örneğin birbirini kesmeyen motorlu yaya trafik sonucu, büyük imar adası düzenlenmesi 

sağlanabildi. Yapıları kullanacak aileler, tüm bireylerin tasarım kararlarında kendi görüşlerini 

belirterek optimum sonuca daha hızlı yönelimi oluşturdu.

PROJE 
VURGUSU

KULLANICI GRUBUN TASARIM
BİLİNCİ ile HAREKET EDEREK,
S Ü R E C E  YA P I C I  K AT K I  
SAĞLAMASI

AYN I  EV  PL ANL AR IN IN  
İKİ AYRI BÜYÜKLÜKTE TATBİK 
EDİLMESİ (AGRANDİZASYON)

MOTORLU ARAÇ ve YAYA 
TRAFİĞİNİN FARKLI KOTLAR 
KULLANILARAK AYRILMASI 

GRUP YAPILIRDA KİTLE FORMU,
B Ü Y Ü K L Ü Ğ Ü  i l e  A R A Z İ
BÜYÜKLÜĞÜ ve GEOMETRİSİ
A R A S I N D A K İ  D E N G E

TİP 1

TİP 2

TİP 2

TİP 3

SOSYAL

MERKEZ

PROJEDE KONUT TİPLERİ  

ULAŞIM İLİŞKİLERİ
ve

MERSİN ANIT AŞ SİTESİ



































PROJE 
VURGUSU




































































































































