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yeraltında da düşeyleşmeyi zorunlu kıldığı, 
hatta alabildiğine azdırdığı bir ülkede bu 
“ütopizm”in anlamını sorgulamak gerekiyor. 
Her tür ütopizmin altmetninin totalitarizm 
olduğunu bilince durumu yorumlamak zor 
olmuyor. Fatma Sinem Akbulut tartışıyor.

112 Yayın
Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak 
Türkiye’de Mimari Maket:
20. Yüzyıldan Bir Kesit;
Scent of the Trace;
Global and Local/New Projects:  
EAA-Emre Arolat Architecture.

Baskı: 
Seyrantepe Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu 
Cad. No:35/1 Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 281 25 80
Sertifika No: 46618
Yönetim: Binat İletişim & Danışmanlık
Barbaros Bulvarı, Dörtyüzlü Çeşme Sokak, 
Güneş Apartmanı, No:2 D:7 Kat:6 34353 
Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon: +90 212 259 90 79
E-posta: info@binatdanismanlik.com

Abonelik ve Dağıtım 
Sinem YILMAZ
abone@binatdanismanlik.com 
Tel: 0212 259 90 79

www.arredamentomimarlik.com
www.binatdanismanlik.com



BIM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ III 
HAZIRLANIYOR!
BIMe Initiative tarafından hazırlanan, editörlüğünü Dr. Bilal 
Succar’ın, yardımcı editörlüğünü Dr. Marzia Bolpagni’nin üstlendiği; 
Doç. Dr. Ümit Işıkdağ, Y. Mimar Burcu Esen Barutçu, Y. Mimar 
Dursun Furkan Çapkın’ın Türkçeye çevirdiği BIM Dictionary; 
VitrA’nın katkılarıyla ilk defa Türkçede basılı hale getirildi. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin evsahipliğinde düzenlenen 
Avrasya BIM Forumu-EBF 2019’da BIM konusuna ilgi duyan okurlarla 
buluşan ilk kitabın ardından ikinci kitap Şubat 2020’de Prof. Dr. Salih 
Ofluoğlu’nun önsözüyle b. kitap’tan çıktı. 

Yapı Bilgi Modelleme (BIM) ile ilgili yüzlerce terime; tanım, kısaltma ve 
eş anlamları ile yer veren ve 3 ciltten oluşan sözlüğün 78 terim içerin ilk 
cildi en sık kullanılan terimlere yer verirken 88 terimden oluşan ikinci 
cildi farklı proje süreçlerinde bilgi alışverişinin sağlanması ve yapı bilgi 
modellerinin kullanımına yönelik terimleri bir araya getiriyor. Serinin 
yıl sonunda çıkması planlanan üçüncü cildinde ise ilk iki sözlükte adı 
geçen terimler ağırlıklı olarak yer alacak. 

İnternet üzerinden herkesin erişime açık olan BIM Dictionary’nin 
Türkçe basılı versiyonu konu ile ilgilenen öğrenci ve profesyonellere 
ücretsiz olarak dağıtılıyor. VitrA’nın üniversitelerde düzenlediği “BIM” 
konulu VBenzeri Kampüs etkinliklerinde de BIM Terimleri Sözlüğü 
öğrencilere hediye ediliyor. Bilgi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kadir Has 
Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, 
ODTÜ, TED Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi’ne konuk olan VBenzeri Kampüs BIM etkinliklerinde 
Tuğba Başer, Doç. Dr. Ümit Işıkdağ, Veysel Açıkel, Barış Canpolat, 
Ömer Faruk Taş, Saffet Kaya Bekiroğlu, Melike Altınışık ve Eren 
Çıracı sunumlarıyla yer aldı. Etkinlikler 2020-2021 Güz döneminde 
BIM konusuna odaklanan farklı isimlerle çevrimiçi devam edecek. 

“BIM’e ilgi duyan kişilerin bilinçli bir kullanıcı olmasına katkıda 
bulunan bu sözlük önemli bir boşluğu doldurmaktadır ve BIM ile ilgili 
terimlere dair uluslararası anlayış ve ortak bir algı oluşturmaya imkân 
vermektedir.” Önsözden, Prof. Dr. Salih Ofluoğlu (Enformatik Bölümü 
Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
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İç Sıkıcı Bir AKM Öyküsü
veya 
Kutu İçinde Paskalya Yumurtası

Uğur Tanyeli ■ Türkiye’de bir şeylerin 
yolunda gitmediğini anlamak için hala 
zorlanan birileri kaldıysa, Taksim’deki 
yeni AKM inşaatı çok aydınlatıcı 
bir örnek durum oluşturabilir. Ben 
bir benzerine tanık olmadım. Önce 
kaçınılmaz olarak, ayrıntısını pek 
az kişinin bildiği tasarım ve yapım 
öyküsüyle işe başlayacak ve aslında çoğu 
kişinin zaten bildiği yıkım öyküsüyle 
devam edeceğim. Ardından da inşaatı 
süren yeni yapıya değineceğim.

İstanbul’un bir metropol olduğu 
halde tam donanımlı bir opera ve 
tiyatro binasına sahip olmadığı 
Erken Cumhuriyet’ten başlayan bir 
farkındalıktı. Geç Osmanlı İstanbulu’nun 
iki tiyatro ve gösteri mekanları odağı 
vardı. Biri yarımadada Şehzadebaşı-
Direklerarası ekseniydi, diğeri de 
Beyoğlu-İstiklal Caddesi (Osmanlı 
zamanındaki adıyla Cadde-i Kebir). 
Buralardaki hiçbir gösteri mekanı gerçek 
opera-tiyatro-konser performansları 
için yeterli değildi. Trafik arterinin 
kıyısında, kentsel mekana katkıda 
bulunmayan mütevazı yapılardı bunlar. 
Tüm dünyada opera yapılarının 
kentlerin en dikkat çekici anıtları 
arasında oluşu, ama benzer bir mekanın 
burada mevcut olmayışı dönemin Türk 
entelijansiyasının önemli bir derdiydi. 
Dolayısıyla 1930’ların başlarında 
Şehzadebaşı’nda konumlanacak bir büyük 
konservatuar ve tiyatro kompleksini 
tasarlatmak üzere bir uluslararası 
yarışma açıldı. Azımsanmayacak sayıda 
yabancı katılım oldu. Ödüller dağıtıldı. 
Ardından o konumdan vazgeçildi. 
1930’ların sonlarında konum Taksim 
olarak değiştirildi. Çok ünlü ve önemli 
bir Fransız mimara, Auguste Perret’ye 
orası için bir proje ısmarlandı. Perret 
1911-13’te Paris’te Théâtre des Champs-
Elysées’yi inşa etmişti; konu üzerinde 
tecrübesi vardı. Proje hazırlandı, inşaata 
başlandı, hatta kaba yapı büyük ölçüde 
tamamlandı da. Ne var ki, 1939’da 
2. Dünya Savaşı başladı. Türkiye 
tüm ekonomik ve sınai enerjisini ülke 
savunması için harcamaya koyuldu. Tüm 
çimento ve demir üretimi Trakya’da 
bir savunma zinciri oluşturmak üzere 

tahsis edildi. Perret’nin yapısının inşası 
durduruldu. 

1945’te savaş sonlanınca 1946’da 
bu önemli girişim hatırlandı. Savaş 
bitmiş, dünya ve Türk ekonomisi 
yeni bir atılım evresine girmişti ya 
da girmesi bekleniyordu. Kaba yapı 
halinde kalan opera-tiyatro binasının 
yeniden ele alınması gerekecekti. 
1946’da yeniden temel atma töreni 
yapıldı. Proje işiyse belediyenin 
mimarları olan Rüknettin Güney ile 
Feridun Kip’e verildi. Onlar mevcut 
betonarme strüktürü de kullanarak ciddi 
revizyon ve genişletmeler de öneren 
yeni bir proje hazırladılar ve onun 
uygulamasına başlandı. Sözkonusu proje 
yapıyı meydan yönünde genişletiyor 
ve dönemin anlayışına uygun biçimde 
ön cepheyi geniş bir yalın camlı 
yüzeye dönüştürüyordu. Ancak, yapım 
belediyenin olanaklarını aştığından 
1953’te Bayındırlık Bakanlığı’na 
aktarıldı. Ne var ki, 1950’ler biterken 
Türkiye yine bir ekonomik ve siyasal 
bunalım dönemine girmişti. 1960 askeri 
darbesi ile doruklanan bu evrede inşaat 
durdu. Sonraki yıllarda bütçeye her yıl 
bir liralık ödenek konularak devredışı 
bırakılmadı, ama gerçekte terkedildi. 
1960’ların ortalarında yeni AP hükümeti 
yapıma yeni bir ivme kazandırdı. İşin 
başına bir bakanlık memuru olan ve 
1953’ten beri orada çalışan Hayati 
Tabanlıoğlu getirildi. Onun yönettiği ve 
memurlardan oluşan bir proje-uygulama 
bürosu yine önceki inşa edilmiş iskeleti 
büyük oranda kullanarak projeyi revize 
etti. İlginç olan şu ki, aslında müelliflik 
meselesi çok karmaşık olan bu yapı 
zamanla onun projesi olarak anılacaktı. 
Aslında yapı kimsenin tasarımı olarak 
nitelenemeyecek kadar çetrefil bir 
projelendirme sürecinden geçmişti. 
Bakanlık yıllarca sürdüreceği “kendin 
pişir, kendin ye” yöntemiyle çalışıyordu. 

1969’da kullanıma açılan yapı 1970’te 
yandı. 1978’de yenilenerek onarıldı 
ve yeniden açılışı yapıldı. Ne var ki, 
çilesi bitmemişti. 2005 yılında AKP 
hükümetinin kültür bakanı AKM’nin 
sorunlu olduğunu ileri sürmeye 

başlamıştı bile. Yıkılıp yeniden 
yapılmalıydı. Böylece tarihte görülmüş en 
çarpıcı ve anlamsız yapı kıyımlarından 
biri gündeme geldi. Dünyada, hem 
de deprem kuşağında yer aldığı halde 
18. ve 19. yüzyıldan beri kullanımda 
olan onlarca anıtsal tiyatro-opera 
binası ayaktayken, Türkiye’de dün 
denecek kadar yakın dönemde inşa 
edilmiş bir yapı sadece inat uğruna 
ortadan kaldırıldı. Yıllarca kullanımı 
durduruldu, boş bırakıldı. Kullanımı 
sürmeyen bir yapının adım adım tahrip 
olacağı aşikarken inatla kullanımı 
engellendi. Yıkım karşıtı protestolar 
yapıldı. Korunması için Koruma Kurulu 
kararları alındı. Yeni kararlarla o 
kararlar iptal edildi. Sonunda yıktırıldı 
ve yerine yapılacak binanın projesi 
Tabanlıoğlu Mimarlık’a verildi. Nedenini 
bilmiyorum. Herhalde önceki yapının 
müellifinin babası Hayati Tabanlıoğlu 
olduğu düşünüldüğü için olsa gerek... 
Ne var ki, mimari müelliflik haklarının 
babadan oğula intikali diye bir hukuki 
işlem bilmiyorum. 

Böylece öykünün ilk perdesi kapanıyor. 
Dünyada bu önem ve kapsamda bir 
opera-tiyatro yapısını yıkmanın bir 
örneği yok. Mantığı da yok. Sadece 
teknik donatısı bile yapının tüm 
mimarisinden daha pahalıya malolmuştu. 
Zaten bu tür yapılarda en büyük 
masraf mimari ve inşai alana yapılmaz. 
O kısım neredeyse ucuz inşai bileşeni 
oluşturur. Hemen hepsi ithal malzeme 
ve projeyle üretilen sahne ve sahne 
arkası mekanizmaları ise devasa bir 
parasal yük teşkil eder. Bugün inşaatı 
süren yapı için de aynı masraflar giderek 
katlanarak tırmanan bir bütçeyle yeniden 
yapılacaktır. Hepsini de biz ödediğimiz 
vergilerle yeniden finanse edeceğiz -yurt 
dışından hizmet ve teknoloji alımlarıyla...

Gelelim son yapının tasarımına...

Herhalde eski yapıya benzesin diye 
ön cephesi eski metal elemanlara 
benzer bir geniş yüzeyle kapatılacak 
bir bina var artık. Neden eski yapıya 
benzetildiğini anlamakta zorlanıyorum. 
Amaç bir imgeyi korumak mı? Eğer 
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imgeyi bu denli seviyorduk ve feda 
edemiyorduysak, neden 50 yıl bile dolu 
dolu kullanamadığımız bir yapının 
imgesini koruyoruz? Bu korumacılık ve 
tarihsel geçmişe saygıysa, bu nasıl bir 
koruma ve saygı? Koruma eski kitleyi 
hormonlayıp büyütmek ve dışını eskiye 
benzetmekse, yine dünya genelinde 
bu çapta bir örneğini görmedim ve 
duymadım. Koruma demek teknolojik 
içeriğin ve teknik donatının ve iç mekan 
öğelerinin de tarihsel olduğunun bilincine 
varmak demektir. Bir yapı ya güncel 
gereksinmelere uyarlanmak için restore 
edilerek korunur ya da Türkiye’de 
sayısız örneğini gördüğümüz gibi eskiye 
benzeterek yeniden inşa edilir ki, buna 
da koruma denmez.

Anlaşılan, son yıllarda böyle yoktan 
varedilmiş “tarihsel” Osmanlı yapıları 
inşa etmeye herhalde o kadar alışıldı 
ki, bu tavrı tarihsele saygı ve koruma 
sanır olduk. Eskiyi yoktan varetmek, 
rekonstrüksiyon yapmak olsa olsa Mies 
van der Rohe’nin Barselona Pavyonu 
gibi küçük ölçekli ve tarihsel anlamı 
çok büyük yapı kayıpları için gündeme 
gelir. Barselona Pavyonu’nu yeniden inşa 
edenler onu onyıllar önce yıktırıldığı için, 
kaybı dünya genelinde vahim sayıldığı 
için, yeniden inşa ettiler. Eskisine benzer 
bir camlı kutu yapmadılar. AKM’yiyse 
biz ellerimizle yıktık, şimdi kaybına 
katlanamadığımızdan, sözde yeniden 
yapıyoruz. Türkçe’de bu terim yok ama 
kullanacağım: Buna “timsah gözyaşları 
dökmek” deniyor. Timsahlar bir 
canlıyı yerken bir yandan da ağlarmış! 
Ancak, söylemeden geçemeyeceğim: 
Timsahlar ağlamazlar; keyifle karınlarını 
doyururlar.

Asıl eğlenceli olan, bu “tarihsel 
imgeyi koruma kutusu”nun içinde 
bir paskalya yumurtası var. Artık 
bu hoş gelenek unutuldu bile, ancak 
hatırlatayım. Birkaç onyıl öncesine 
kadar İstanbul’da paskalya yortularında 
sokaklarda kırmızıya boyanmış pişmiş 
yumurta satılır, Müslümanlar da satın 
alırdı. Tokuşturulur, dilek tutulurdu. 
Bir Ortodoks geleneğinin İslami bir 
toplumdaki kalıntısıydı; sevimli bir 
çokkültürlü İstanbul iziydi. Şimdi 
yeni AKM böyle bir kutu içinde 
paskalya yumurtası. Yaklaşık bir 
futbol stadyumunu örtecek boyutta bir 
dikdörtgenler prizması kutumuz var. 
Onu devasa bir kafes kiriş sistemiyle 
engelsiz örten bir düz çatı sistemi inşa 
edildi. Sonra onun içine kendi başına 
ayakta duran bir bağımsız ana salon 
mekanı yapılıyor. Tridilerine bakılırsa 

kırmızı boyanacak. O yukarıdaki devasa 
kafes kiriş sistemi ise sadece kendisini 
taşıyor. Tonlarca çelik kullanarak inşa 
edilen yumurta da yine sadece kendisini 
taşımakta. Sayın mimarlar, işverenler ve 
değerli halkımız, bunun adı bir kapris 
uğruna iki kez masraf yapmaktır. İçiçe 
iki bina inşa etmektir. Dünyada ve 
Türkiye’de ilk kez akla gelmiş olsaydı 
belki ilginç ve pahalı bir deneme deyip 
katlanırdık. Oysa defalarca daha küçük 
ölçeklerde inşa edildi. İlginç bile değil 
artık. 

Son olarak bu gibi kültür kompleksleri 
inşa etmenin yalnızca bina yapmak 
demek olmadığını söyleyeceğim. Böyle 
kompleksler bir kültür vizyonuyla 
bütünleşik olurlar. Bir kültür 
kompleksini varetmek bildik bir işlev için 
bir mekan oluşturmaktan ibaret değildir. 
Mimarlık da bundan ibaret değildir. 
“Önce yapar, sonra da içini kullanmayı 
zaten biliriz” diye yola çıkılmaz. 
Paris’te Centre Pompidou önemini ve 
anlamını yeni bir kültür vizyonuna 
borçluydu. Esnek mekan düzeniyle 
her an değişen koşul ve taleplere 
uyarlanabilir bir “kültür süper marketi” 
olması, kültürün demokratizasyonunu 
yapması öngörülmüştü. Hala tartışılıyor. 
Stockholm’daki Kulturhuset de benzer 
bir vizyonun ürünüydü. Bilbao’daki 
Guggenheim Müzesi de “bu sapa kente 
bir müze lazım” diye tasarlanmadı. 
1940’larda Ankara’da Büyük Tiyatro’yu 
ısmarlayan hükümetin de bir kültür 
vizyonu vardı. Yeni bir Türk opera, 
tiyatro ve müzik atılımı yaratmaya 
çabalayan bir hükümet tarafından inşa 
ettirilmişti. Sorun şu ki, bugün AKM 
örneğinde ortada yeni, ufuk açıcı, çağ 
açıcı bir kültür vizyonu olmayınca ortaya 
çıkan sadece içi boş bir bina oluyor: 
Futbol stadyumu boyutunda bir kutunun 
içinde çelikten bir paskalya yumurtası... 
Hele bir inşaatı bitsin, biz kullanmasını 
biliriz! Nasıl ki yıllardır kapalıydı, 
yokluğunun farkına bile varmadık, 
açılınca da aynı umursamaz gözlerle 
karşısına geçer bakarız.  
■ Uğur Tanyeli
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ORKA Banyo 

Yıldız 
Entegre

Silverline

Paşabahçe

Bien

Banyo mobilyası sektörünün 
önde gelen markalarından 
ORKA Banyo, yeni 
koleksiyonunu “yaşam” 
teması üzerinden kurguluyor. 
Only, Rate, Karma ve Amorf 
serilerinden oluşan koleksiyon, 
markanın yeni nesil tasarım 
anlayışını banyolara taşıyor. 
Rate Koleksiyonu’nda yer 
alan Glory ürünü, avangart 
ve geleneksel çizgileri 

buluşturarak banyo mekanını 
tekdüzelikten çıkarmayı 
hedefliyor. Art Deco esinli 
mobilyalar, pastel renkleriyle 
öne çıkıyor. Doğal dokulu ve 
geniş kullanım alanı sağlayan 
Bruno Perla mermer tezgah 
ve seramik lavaboya sahip 
olan Glory, bas-aç çekmece 
ve kapak mekanizmaları ile 
tamamlanıyor.
orkabanyo.com

Laminant parke markası 
TerraClick, yeni renk 
koleksiyonunu Panama, 
Marbella, Bahama, Lizbon 
gibi coğrafyalardan esinle 
hazırladı. Yıldız Entegre 
güvencesiyle kullanıcılara 
sunulan ürünlerin, 8 mm 
kalınlıkta 5 farklı renk 
alternatifi bulunuyor. 
Dayanıklı ve uzun ömürlü bir 
yapıya sahip olan koleksiyon; 
kolay temizlenme, leke 
tutmama ve çizilmeme gibi 
özellikleriyle avantaj sunuyor. yildizentegre.com

Tasarımında yumuşak 
hatların ve pirinç malzemenin 
kullanıldığı Retroline, 
Silverline’ın ocak, fırın ve 
davlumbazdan oluşan serisi.  
5 fonksiyonlu fırın, analog 
zaman ayarı ve termostatıyla; 
70 cm alternatifi ile sunulan 
4 gözü gazlı ocak ise döküm 

ızgarası ve pirinç düğmeleri 
ile retro tasarımı tamamlıyor. 
60 ve 90 cm genişliğe sahip 
davlumbaz, isteğe göre 
bacalı ya da karbon filtreli 
kullanılabiliyor. Seride bej, 
siyah ve bordo renk seçenekleri 
bulunuyor.
silverline.com

Cam ev eşyası markası 
Paşabahçe’nin hayata geçirdiği 
Aware Collection, %100 
geridönüştürülmüş cam 
ürünlerden oluşuyor. Karbon 
ayak izini ve endüstriyel atık 
miktarını azaltan Aware 
Collection’da iki kupa ve iki 
bardak alternatifi bulunuyor. 

Paşabahçe’nin bağlı olduğu 
Şişecam’ın Care For Next 
sürdürülebilirlik yaklaşımının 
bir parçası olan Aware 
Collection, piyasadaki diğer 
geridönüştürülmüş cam 
ürünlerle kıyaslandığında rengi 
ve şeffaflığı ile öne çıkıyor.
pasabahce.com

Terrazo zemin 
kaplama stili, 
Bien’in yeni 
teknolojilerle 
üretip tasarladığı 
Sempre 
Koleksiyonu’nda 
yeniden 
yorumlanıyor. 
Grigio ve 
Nero renk 
alternatifleriyle, 
60x60 cm ve 
19,7x19,7 cm 
ebatlarında 
üretilen, tanecik büyüklüklerine 
göre Sempre ve Sempre Junior 
olarak gruplanan karolar; 
duvardan zemine, iç mekandan 

dış mekana kadar farklı 
alanlarda kullanıma imkan 
tanıyor.
bienseramik.com.tr
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San 
Deco

Kale 
Banyo

TEPTA Aydınlatma

Häfele

VMZINC

Roca

Dekoratif boya 
sektörüne, 
zararlı bileşenler 
barındırmayan 
ürünler sunan 
San Deco’nun 
A+ belgeli efekt, 
iç cephe ve astar 
ürün grupları; 
kanserojen, 
mutajen ve toksik maddeler 
içermiyor. İç hava kalitesine 
etki bakımından en iyi 

sınıfta yer alan ürünler, 
tüm mekanlarda güvenle 
uygulanabiliyor. 
sandeco.com.tr

Tüketici ihtiyaçlarını 
gözeten Kale 
Banyo’nun yeniden 
yorumladığı Zero 
2.0 serisi, birbiriyle 
uyumlu lavabo, klozet, 
armatür ve banyo 
dolaplarından oluşuyor. 
Serinin antrasit-ceviz 
ve beyaz-meşe olmak 
üzere 2 renk seçeneği 
bulunan dolapları; açık 
raf modülleri ve bas-aç 
çekmeceleri geniş bir 
depolama alanı sunuyor. Kirin 
yüzeyde kalmasını engelleyen 
lavabolar ve Zero 2.0 Smart 

Yıkama Asma Klozetler ise 
7 farklı renk alternatifiyle 
üretiliyor.
kale.com.tr

Türkiye’nin önde gelen 
tasarımcılarının aydınlatma 
armatürlerinden oluşan özel 
bir seçki hazırlayan TEPTA 
Aydınlatma, bu ürünleri 
koleksiyonuna ekledi. Yerel 
aydınlatma endüstrisinde, 
kendilerine özgü tasarımlarıyla 
dikkat çeken Daedalus, Fy-shan  

Glass Studio, Maiizen, 
Studiotimtim, Uniqka, Wangan 
ve Bou Design markalarının 
ürünlerinden oluşan seçki, 
dünyanın öncü markalarının 
satışa sunulduğu TEPTA 
mağazasında kendilerine ayrılan 
özel bölümde yerini aldı.
tepta.com

Mobilya, mutfak, 
banyo, giyinme 
alanı ve kapı 
donanımları 
markası Häfele, 
ıslak hacimlerde 
tezgah arası 
alanlarda 
kullanıma uygun 
alüminyum bazlı 
AluSplash paneli 
üretti. Cam, akrilik ve seramik 
uygulamalara alternatif olarak 
geliştirilen çok fonksiyonlu 
panel; ateş, su ve buhara 
dayanımlı, kırılmaz, çatlamaz 
yapısı ve pürüzsüz yüzeyiyle 

öne çıkıyor. Parlak ve mat renk 
çeşitleriyle sunulan, profesyonel 
kurulum hizmeti gerektirmeyen 
panel, uygulamada kolaylık 
sağlıyor. 
hafele.com.tr

Çatı ve cephe yüzeylerinde 
bitiş, dönüş, kapama 
detaylarının farklı malzeme 
ile tasarlanmasından 
kaynaklanan sorunlara çözüm 
olarak VMZINC, tüm çatı 
aksesuarlarında kullanılabilecek 
VMZINC® Titanyum çinko 
malzemesini sunuyor. Ürün 

yumuşak yapısı ve yüksek 
mekanik dayanımı ile istenilen 
boyutta ve bükümde üretilerek 
çatı yüzeylerinde; saçak, cephe 
ve tavan kaplamalarında 
kullanılabiliyor. UV dayanımı 
yüksek olan malzeme rüzgar, 
yağmur ve kardan etkilenmiyor. 
vmzinc.com.tr

Kişisel 
temizlik 
ve sağlık 
ürünleri 
sunan 
Roca’nın 
In-Wash® 
Akıllı 
Klozeti, 
uzaktan 
kumanda 
veya yan 
panel ile kontrol edilebiliyor. 
Duvara veya zemine monte 
edilebilen In-Wash® Inspira, 
suyu filtreliyor ve her 
kullanımdan önce ve sonra 
kendi kendini temizleyebiliyor. 

Kullanılmadığında aktivasyonu 
engelleyen sensör ve LED ışık 
özelliklerine sahip In-Wash® 
Inspira ile suyun hem yönü hem 
de sıcaklığı ayarlanabiliyor. 
roca.com.tr
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Nippon Paint

Villeroy 
& Boch

Egepen Deceuninck

Knauf

Cosentino

Yenilikçi ürünleriyle 
duvarlara yeni işlevler 
kazandıran Nippon Paint, 
geniş ürün skalasında yer 
alan projeksiyon boyası 
Projectura ile evin istenen 
köşesini sinema perdesine 
dönüştürüyor. Pürüzsüz ve 
mat bir görünüme sahip 
boya; okul, ofis, restoran 
gibi projeksiyonun yer 
aldığı mekanlarda rahatlıkla 
kullanılabiliyor. Standart 
yüzeylerde olduğu gibi ışığın 
dağılmasına izin vermeyen 
Projectura, izleyicilerin 
rahatça odaklanabileceği 

kaliteli bir görüntü sunuyor. 
Özel rengi ve içeriği 
sayesinde ise ışığın parlak 
kısmını emerek gözlerin 

yorulmasını engelliyor. 
Su bazlı içeriğiyle rahatsız 
edici bir koku bırakmayan 
Projectura; örtücülüğü, 

silinme ve sürtünmeye karşı 
yüksek dayanımıyla renk ve 
dokusunu uzun yıllar koruyor.
nipponboya.com

My Nature, 
Villeroy & 
Boch’un Gesa 
Hansen tarafından 
sade ve kıvrımlı 
formlarla 
tasarlanan banyo 
koleksiyonu. 
Koleksiyonda yer 
alan ahşap kaideli küvetler ve 
kavisli formlarda lavabolar 
Red Dot ödülüne sahip. 
CeramicPlus yüzey teknolojisi 

sayesinde seramik ürünler kir 
ve kireç tutmuyor, kolayca 
temizleniyor.
villeroyboch-tr.com

PVC kapı ve pencere üreticisi 
Egepen Deceuninck, ses ve ısı 
yalıtım performansı yüksek; 
geniş renk ve ürün yelpazesi 
bulunan sürme sistemler 
geliştiriyor. IFT Rosenheim 
Laboratuvarı tarafından 
Türkiye’nin ısı ve ses 

yalıtımında en iyi ürünü seçilen 
Legend Sürme Sistemi, geniş 
açıklıklarda uygulanabiliyor. 
PVC Sürme Sistemi ise çeşitli 
kasa kullanımları ile farklı 
ihtiyaçlara uygun çözüm 
önerileri sunuyor.
egepen.com.tr Alçı bazlı yapı 

malzemeleri 
üreten Knauf, 
radyoaktif 
madde 
yayılımının 
yoğun 
olduğu sağlık 
yapısı, haber 
merkezi gibi 
mekanlarda 
kullanılmak üzere radyasyon 
kalkanı oluşturan kurşunsuz 
Alçıpan® Safeboard® ürününü 
geliştirdi. 4 mm eşdeğer kurşun 
kalınlığına kadar radyasyon 
koruması sunan Safeboard®, 

A2-s1,d0 yangına tepki sınıfı 
sayesinde yangının yayılmasını 
önlüyor ve sisteme bağlı olarak 
standart plakalara göre 6-10 dB  
daha fazla ses yalıtımı 
sağlayabiliyor. 
knauf.com.tr

Kuvars yüzey üreticisi 
Cosentino’nun Silestone 
markası, yeni renk ve 
tasarımlarla ürün yelpazesini 
genişletmeye devam ediyor. 
Polaris yeni Artika serisine; 
Et. Noir, Et. Bella ve Et. 
D´Or ürünleri Eternal serisine 

katılırken, Miami Vena ise 
Nebula serisinin yeni rengi 
olarak portföye eklendi. 
Yumuşak damarlı yüzeye sahip 
Silestone® Et. D´Or 1,2 cm, 2 cm 
ve 3 cm kalınlıklarında parlak ve 
mat seçenekleriyle üretiliyor.
cosentino.com
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VitrA

Yorglass

Kastamonu Entegre

Lineadecor

Geberit

Vaillant

İnovasyon merkezinde 
geliştirdiği yeni nesil 
pisuvarlarla VitrA, ortak 
kullanım alanları için hijyenik 
ve tasarruflu bir alternatif 
sunuyor. VitrAfresh özelliğine 
sahip pisuvarlar, gövdesine 
entegre edilen deterjan 
haznesindeki temizleyicinin 

her kullanımda yıkama suyuna 
karışmasıyla temizleniyor. 
El değmeden kullanılabilen 
fotoselli pisuvarlar, kanalsız 
iç tasarımıyla suyun hazne 
içerisindeki her noktaya 
ulaşmasını sağlıyor.
vitra.com.tr

Mat ve dekoratif 
cam üreticisi 
Yorglass’ın 
dekoratif kullanım 
ve güneş kontrolü 
sağlamak amacıyla 
geliştirdiği 
Renkli Camlar 
serisinde yeşil, 
füme, bronz ve mavi renk 
alternatifleri bulunuyor. 4, 5, 
6, 8 ve 10 mm seçenekleriyle 
isteğe göre kullanım kolaylığı 

sunan Renkli Camlar, kesilip 
delinebiliyor ve çift cam olarak 
tercih edilebiliyor.
yorglass.com

Ağaç bazlı panel markalarından 
Kastamonu Entegre, geliştirdiği 
Hijyen+ özelliğini laminat 
parkelerin ardından panel 
ürünlerine de taşıdı. Mikrop 
ve bakterileri %99,9’a kadar 
azaltan Hijyen+ özellikli 
panellerin melamin kaplı, 
parlak ve mat ürün seçenekleri 

bulunuyor. Paneller, kişisel 
yaşam alanlarının yanısıra 
hastaneler, okullar, oteller, 
AVM’ler, restoran ve kafeler, 
spor merkezleri ve havaalanları 
gibi insan trafiğinin yüksek 
olduğu, kapalı alanlarda da 
güvenle kullanılabiliyor.
www.keas.com.tr

Mutfak mobilyaları üreticisi 
Lineadecor, yeni modeli Luna 
ile kullanıcılarına ahşap kapak 
seçeneklerinin yanısıra S-mat 
lake yüzey alternatifleri de 
sunuyor. Luna’nın tezgahı 
yemek masasıyla bütünleştiren 

tasarımı, oturma alanlarını evin 
merkezine taşıyor. Çizilmelere 
ve ısıya karşı yüksek dayanım 
gösteren S-mat lake yüzeyler, 
özel teknolojisi sayesinde 
parmak izi barındırmıyor.
lineadecor.com.tr

İsviçreli sıhhi 
tesisat markası 
Geberit’in 
Citterio banyo 
serisi, mimar 
Antonio Citterio 
tarafından 
tasarlandı. 
Görünmez 
gider bağlantısı 
Geberit Clou’nun 
kullanıldığı seride 
yer alan tek veya çift hazneli 
çanak lavabolar, KeraTect 
özel sırlama teknolojisiyle 
pürüzsüz bir görünüm sunuyor. 
Ahşap gövde ve cam kapak 

seçenekleri bulunan banyo 
mobilyaları; bölmeli dolaplar 
ile geniş, tam açılır ve yavaş 
kapanan mekanizmaya sahip 
çekmecelerden oluşuyor.
geberit.com.tr

Çevreci Green IQ konsepti 
kapsamında Vaillant 
Türkiye tarafından 
geliştirilen ecoTEC 
Exclusive multi yoğuşmalı 
kombi, %94 sezonsal 
ısıtma verimliliğine sahip. 
Ürün; düşük ses seviyesi, 
gaz kalitesi ve gaz tipi 
değişimlerine özel bir ayar 
gerektirmeden otomatik 
uyum sağlaması, 1:9 
modülasyon oranı gibi 
özellikleriyle öne çıkıyor. 
ecoTEC Exclusive, 
paslanmaz çelik eşanjör ile 
uzun ömürlü kullanım, Aqua 
Konfor özelliği ile anında sıcak 

su, AquaSensör ile minimum 
debilerde de sıcak su imkanı 
sunuyor. 
vaillant.com.tr
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Perşembe Sineması: 
“Evde”

Karin Kneffel: 
“Haymatlos”

Nazlı Gürlek Hodder: 
“Bedende”

Hala Hayattayım /  
I Am Still Alive

SALT’ın 2014 yılından bu 
yana Garanti BBVA Mortgage 
desteğiyle sürdürdüğü Perşembe 
Sineması’nın 7. yıl gösterimleri 
Kasım ayında da devam 
ediyor. Sokak kültürünün 
günümüz şehirlerinde “normal 
anlayışı”nı nasıl altüst ettiğini 
araştıran “Evde” isimli 
program; aralarında Martha: 
A Picture Story (Selina Miles, 
2019), This Ain’t California 

(Marten Persiel, 2012) ve 
Cranks’in (Ryan McKenna, 
2019) yer aldığı, kurgu ve 
belgesel türlerinde 10 filmden 
oluşuyor. Yalnızca Türkiye’den 
erişime açık şekilde, orijinal 
dilinde, Türkçe ve İngilizce 
altyazılı olarak gösterilecek 
filmler, 29 Kasım 2020 
tarihine kadar çevrimiçi olarak 
izlenebilir.
saltonline.org

Dirimart, 10 Kasım-31 Aralık 
2020 tarihleri arasında Karin 
Kneffel’in “Haymatlos” başlıklı 
kişisel sergisini ziyarete açıyor. 
Sanatçı yeni serisiyle haymatlos 
kavramı yani vatansız 
kalma üzerinden 
Almanya-Türkiye 
arasında sanatsal 
bir diyalog kuruyor. 
İşlerinde gerçekliği 
sorgulayan, detaylara 
yönelttiği dikkatli 
bakışıyla kendine has 
illüzyonlar yaratan 
Kneffel, resimlerinde 
bazen kendi çektiği 
bazen başkalarına ait 
belgesel fotoğrafları 
kullanıyor. 
Fotoğrafın 
gerçekçiliğinden 
resmin alanına geçen 
bu imgeler geçmiş ve 
günümüzden işaretler 
taşıyor. Kneffel’in 
sergide görülen 15 

resminde İstanbul’da yaşamış 
üç haymatlosa; Bruno Taut, 
Rudolf Belling ve Margarete 
Schütte-Lihotzky’e ait eserlerin 
izleri görülüyor. 
dirimart.com

Nazlı Gürlek Hodder’ın ilk 
kişisel sergisi “Bedende” 
7 Kasım’da Evliyagil 
Dolapdere’de açılıyor. 
Sanatçının bedenselleşme 
pratikleri üzerine 
araştırmasını içeren 
sergide 2018-20 yılları 
arasında yapılmış resim, 
desen, kolaj, video 
ve enstalasyonlar yer 
alıyor. İşler, sanatçının, 
özgürlük, irade, 
direnç ve güçlenme 
pratikleri geliştirme 
amacıyla doğada ve 
atölyesinde kendi 
başına gerçekleştirdiği 
ritüellerin izlerini 
taşıyor. Eko-feminizm, 
yeryüzünün bedeni ile 
insanın bedeninin birliği, 
şifa ve direniş aracı 
olarak sanat, Hodder’ın 
odağındaki konuları 

oluşturuyor. Sergi 10 Ocak 
2021 tarihine kadar Evliyagil 
Dolapdere’de ziyaret edilebilir.
muzeevliyagil.com

Bozlu Art Project, “Hala 
Hayattayım / I Am Still Alive” 
başlıklı karma sergiye evsahipliği 
yapıyor. Küratörlüğünü Özlem 
İnay Erten’in üstlendiği sergi, 
sanat tarihinde yüzyıllar 
boyunca sanatçının varlığının 
izi sayılan otoporte temasından 
hareketle, sonlu bir varlık 
olduğunu bilen insanoğlunun 
yaşamı boyunca süren var-kalma 

çabasını (conatus) günümüz 
perspektifinden sorguluyor. 
Kerem Ağralı, Ali Alışır, 
İlgen Arzık, Sinan Demirtaş, 
Evren Erol, Tülay İçöz, Kazım 
Karakaya, Meliha Sözeri ve 
Gamze Taşdan’ın yapıtlarının 
yer aldığı sergi, 26 Aralık 2020 
tarihine kadar ziyarete açık 
olacak. 
bozluartproject.com
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Karin Kneffel, “Untitled”, 2020.

Nazlı Gürlek Hodder, “Beden Bir Geçit”, 2020.





26

H
A

B
E

R
 / 

M
İM

A
R

LI
K

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

İstanbul Mimarlık Festivali 
2020

Macarların Tasarımları 
Türkiye’de

Archiprix Türkiye 2020

Mimari odaklı bir kültür, 
sanat ve araştırma platformu 
olan The Circle ile mimarlık 
yayıncılığı ve sektörel 
iletişim projeleri yapan Binat 
İletişim & Danışmanlık’ın 
işbirliğinde hayata geçirilen 
İstanbul Mimarlık Festivali 
5-11 Aralık 2020 tarihleri 
arasında “Paradigma Kayması” 
temasıyla gerçekleşecek. 
Belirlenen tema etrafında 
kent-mimarlık odağında bir 
tartışma ve paylaşma platformu 
kurmayı amaçlayan festival, 
sadece mimarları ve sektör 
temsilcilerini değil, kentlilerin 
genelini kapsayan bir diyalog 

aracılığıyla kente sahip çıkmayı 
ve kente dair yeni fikirler 
üretmeyi hedefliyor. Festivalin 
Açık Çağrı ile zenginleşen 
içeriğinde ayrıca; öğrencilere 
yönelik “Kampüs”, çocuklara 
yönelik “Uykudan Önce” gibi 
programlar da yer alacak. 
VitrA’nın ana sponsorluğunda 
düzenlenen festivalin danışma 
kurulunda İpek Akpınar, 
Müge Cengizkan, Ela Çil, Sibel 
Dalokay, Neslihan Dostoğlu, 
Deniz Güner, Yeşim Hatırlı, 
Sinan Logie, Kerem Piker, 
Dürrin Süer, Ertuğ Uçar ve 
Zuhal Ulusoy yer alıyor. 
istanbulmimarlikfestivali.com

Macar Kültür Merkezi’nin 
evsahipliği yaptığı “Macarların 
Tasarımları Türkiye’de, Geç 
Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet 
Türkiye’sine Macar Mimarların 
Gerçekleştirilmemiş Projeleri” 
başlıklı sergi, Türkiye’de 
mimarlık çevresinin önemli 
bir değişim geçirdiği döneme 
tanıklık ediyor. Macar 
mimarlar tarafından tasarlanan, 
hayata geçmemiş bina planları 
ve projelerini birbiriyle 
iletişimli şekilde biraraya 
getiren sergi, yeni başkent 
Ankara’nın inşası başta olmak 
üzere Türkiye’de modernist 
hareketin yaratıcılarının 

profilini çıkarırken, dönemin 
Alman-Türk mimarlık 
ilişkilerini de inceliyor. Macar 
mimarlar LAKÓTERV’in 
Kavala Oteli projesi ve József 
Vágó’nun TBMM binası projesi 
gibi çalışmaların yer aldığı 
sergide Mimar Kemaleddin 
Bey, Sedad Hakkı Eldem, 
Zütü Başar, Ekrem Hakkı 
Ayverdi gibi dönemin önemli 
Türk mimarlarının işleri de 
görülebilir. Macaristan ve 
Türkiye’den araştırmacıların 
işbirliğiyle hazırlanan sergi, 
31 Ocak 2021 tarihine kadar 
ziyaret edilebilecek.
isztambul.balassiintezet.hu

Archiprix Türkiye, 25. dönem 
başvurularını kabul etmek 
için hazırlanıyor. Bu yıl, 
içinde bulunulan olağanüstü 
koşullar altında kurumsal 
olarak yeniden yapılanan 
organizasyon, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 2019-2020 
akademik yılına ait en 
başarılı bitirme projelerini 
ödüllendirmeyi amaçlıyor. 
Bu dönem, katılımcılar ve 
organizasyon ekibi için 
sağlık riski oluşturmamak 
adına yarışma başvuruları, 
proje teslimleri ve öğretim 

görevlisi onay süreçleri 
tamamen çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilecek. Jüri 
çalışmaları, kolokyum, ödül 
töreni ve proje sergisinin 
ise pandemi koşullarının 
el verdiği ölçüde yüzyüze 
gerçekleştirilmesi planlanıyor. 
Jürisi Arzu Erdem, Zeynep 
Ataş, Bünyamin Derman, 
Ramazan Avcı ve Buşra 
Al’dan oluşan yarışmaya son 
başvuru tarihi: 15 Aralık 
2020.
archiprixturkey.org
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“Art of Care”
Bakım Sanatı

Philadelphia Sanat Müzesi’nin (Philadelphia Museum of Art) 
Covid-19 pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına ithaf ettiği 
sergisi “Art of Care”, son yüzyıl içinde sanatçıların tıbbi bakımı 
betimleme biçimlerine odaklanıyor. Sağlık hizmetlerini tıbbi 
prosedürler ve acil durum müdahalelerinden kayıtdışı bakım ve 
yardımlaşma ağlarına uzanan çeşitlilikte ele alan sergi, fotoğraf, 
çizim ve afişleri içeren belge niteliğindeki sanatsal üretimleri 
biraraya getiriyor.

Kimi doktor kimi hasta kimi yalnızca gözlemci olarak 
deneyimlerini aktaran sanatçıların çeşitli kriz dönemlerinde bakım 
hakkını savunan üretimlerinin görülebileceği sergide öne çıkan 
işler arasında; Elizabeth Catlett’ın savaş zamanında görev yapan 
sağlık çalışanlarını portrelediği serisi; Mabel Dwight’ın kamu 
kliniklerini görselleştirdiği litografi çalışmaları ve W. Eugene 
Smith’in Güney kırsalında görev yapan ebe-hemşire Maude 
Callen’ın çalışma koşullarını kayıt altına aldığı fotoğrafları 
bulunuyor.

Amanda Bock ve Laurel Garber’ın küratörlüğünde gerçekleşen 
sergi, 3 Ocak 2021 tarihine kadar ziyarete açık olacak. ■

1 W. Eugene Smith, “İsimsiz”, Nurse Midwife serisinden, 1951 (SmithKline Beckman 
Corporation fonu ile satın alındı, 1982. Philadelphia Museum of Art’ın izniyle, 2020).
2 Ellen Powell Tiberino, “Ameliyat” (The Operation), yak. 1980 (Julius Bloch Memorial 
Fund ile satın alındı; Benjamin D. Bernstein, 1990. Philadelphia Museum of Art’ın 
izniyle, 2020).

1

2
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3 4 5

7

8 9

6

3 August Sander, “Semt Hemşireleri” (Parish Nurses), People of 
the Twentieth Century serisinden, 1924 [Baskı: Gunther Sander; 
©Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn. 
Friends of the Philadelphia Museum of Art’ın armağanı, 1979. 
Philadelphia Museum of Art’ın izniyle, 2020].
4 Childe Hassam, “Kızılhaç Hemşiresi (Cecilia Beaux)”  [Red Cross 
Nurse (Cecilia Beaux)], 1918 (Childe Hassam’ın armağanı, 1940. 
Philadelphia Museum of Art’ın izniyle, 2020).
5 Elizabeth Catlett, “Ordu Hemşiresi” (Army Nurse), 1943 
[©Catlett Mora Family Trust / VAGA, New York. Ars Medica 
Collection için SmithKline Beckman (daha sonra SmithKline 
Beecham) fonu ile satın alındı, 1998. Philadelphia Museum of Art’ın 
izniyle, 2020].
6 Mabel Dwight, “Çocuk Kliniği (#2)” [Children’s Clinic (#2)], 
1936 (Baskı: George C. Miller, American ARtist Group, New 
York. 1969-66-1. Bay ve Bayan Carl Zigrosser’in armağanı, 1969. 
Philadelphia Museum of Art’ın izniyle, 2020).
7 Ichieisai Yoshitsuya, “Kızamık Salgınından Korunmak” (Hashika 
Yakubyo Yoke), 1862 (SmithKline Beckman Corporation fonu ile 
satın alındı, 1978. Philadelphia Museum of Art’ın izniyle, 2020).
8 Paul Strand, “Cynthia Blavo, Korle-Bu Hastanesi, Accra, Gana”, 
1964 [©Paul Strand Archive/Aperture Foundation. The Paul Strand 
Retrospective Collection, 1915-1975, Paul Strand terekkesi, 1980 
(1980-21-408). Philadelphia Museum of Art’ın izniyle, 2020].
9 Ansel Adams (baskı), Mathew B. Brady (negatif), “İç Savaş 
Hemşiresi Walt Whitman” (Walt Whitman as a Nurse in the Civil 
War) yak. 1950-1955 [Dorothy Norman Koleksiyonu, 1997 (1997-
146-130). Philadelphia Museum of Art’ın izniyle, 2020].
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“LandLeben”
Kırsal Yaşamın  
Geleceği İçin Stratejiler

Haus der Architektur (HDA), “LandLeben: Aktuelle Strategien 
für das Landleben von Morgen” başlıklı sergisini, Avusturya’nın 
Graz kentinde, Eylül ayında ziyarete açtı. Köyden kente yoğun 
göçün kırsal alanda yol açtığı büyük değişimleri, ardında farklı 
nedenleri barındırsa da küresel bir olgu olarak ele alan sergi; 
mimarlar, şehirciler ve yerel yönetimler tarafından geliştirilmiş 
projelerden bir seçkiyle kırsal bölgelerin yeniden canlandırılması 
için üretilen farklı stratejileri inceliyor.

Uluslararası ve yerel paydaşların katkıları ile hayata geçirilen 
sergi; gerek iklim yıkımının sonuçlarından gerekse Covid-19 
pandemisinden edinilen deneyimlerin; üretim, turizm ve 
rekreasyona yönelik ekonomik ve ekolojik taleplerin karşılanması 
bağlamında kentlerin yetersizliğini ve kırsal alana duyulan 
ihtiyacı göstermiş olduğuna dikkat çekiyor. Bir yayın ve tartışma 
dizisi eşliğinde hazırlanan gösterim, kırsal alanda birlikte 
varolabilmenin yeni ve sürdürülebilir yollarını keşfetmeyi 
amaçlıyor. 

1

2

1 Valendas köyü, İsviçre (©Stiftung Ferien im 
Baudenkmal / Gataric Fotografie).
2 DnA_Design and Architecture, Pingtian Köyü, Çin 
(© Wang Ziling).



İnşaat sektöründeki verimsizliğe ve mutsuzluğa son verebilir miyiz?l

l

l

l

l

Çevik proje yönetim anlayışı ile hareket eden şirketler olumsuz koşulları nasıl fırsata dönüştürüyor?

Koordinasyonsuzluk nedeni ile ortaya çıkan hata ve emek kayıplarını önleyebilir miyiz?

Revizyonların hayatımızı mahvetmesini engelleyebilir miyiz?

İnşaat sektörü çevik olabilir mi?

BU SORULARA CEVAP ARIYORSANIZ:

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ
14-18 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA

eğitimine katılabilir; takım olarak üretkenliğiniz artırabilirsiniz.

degisimmimari.com

Arredamento Mimarlık okurlarına  
%20 indirim kodu:  

20. Sayfada 2. Paragrafın ilk kelimesi

KAYIT VE  
DETAYLAR: 
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Monika Müller/Addendum’un kısa belgeseli Landflucht ile açılan 
sergi, enerji üretimi ve mimari müdahaleler için bölge sakinlerinin 
yakın işbirliği ile geliştirilmiş yenilikçi projelere bir bakış sunuyor. 
3RW arkitekter (Norveç), CIVIS (ABD), Christoph Hesse 
Architects (Almanya), DnA_Design and Architecture (Çin), Office 
of Human Resources (ABD), MattonOffice (Hollanda-Almanya), 
Jason Rhys Parry (ABD), Ritter Schumacher Architects (İsviçre), 
Stiftung Ferien im Baudenkmal (İsviçre) ve TiriLab’e (Yunanistan) 
ait projelerin görülebileceği sergi, 17 Ocak 2021 tarihine kadar 
gösterimde olacak. ■

3-4 DnA_Design and Architecture, Xing Şeker 
Fabrikası, Çin (©Wang Ziling).
5 DnA_Design and Architecture, Pingtian Köy 
Merkezi, Çin (© Wang Ziling).
6 MattonOffice, Große Straße’de kentsel 
müdahale, Wittenburg, Almanya (©Michael 
Kockott).
7 Christoph Hesse Architekten, Villa F, Almanya 
(©Christoph Hesse Architekten).
8 Jason Rhys Parry, “Harabenin Ekolojisi” 
(Ecology of Ruins; ©Christopher Thomson).

3

5 6

4

7 8
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“The Piranesi Principle”
Piranesi İlkesi:
İtalyan Üstadın 300. Yaşgünü

Berlin Devlet Müzeleri’nin (Staatlichen Museen zu Berlin) 
bünyesindeki Sanat Kütüphanesi’nde (Kunstbibliothek) gösterime 
sunulan “The Piranesi Principle: Marking the 300th Birthday 
of the Great Italian Master” adlı sergi, 18. yüzyılın çokyönlü 
isimlerinden Giovanni Battista Piranesi’nin (1720-1778) 
üretimini konu alıyor. Arkeolog, sanatçı, mimar ve koleksiyoner 
Piranesi’nin 300. yaşgününde düzenlenen sergi, Kunstbibliothek 
ve Kupferstichkabinett’in koleksiyonlarından parçaları 
biraraya getiriyor. 20. yüzyılın başından itibaren sürrealizmin 
habercilerinden biri olarak görülen Piranesi’nin işlerine taze 
bir bakış sunan sergi, genç akademisyen ve araştırmacıların 
katkılarına da yer veriyor.

Piranesi’ye ait gravür, kitap, broşür, hicivsel illüstrasyon ve 
çizimlerden, kimi ilk kez gösterilen eserlerin derlendiği sergi, beş 
bölümden oluşuyor: “Piranesi’s Rome” (Piranesi’nin Roması) 
isimli ilk bölüm, sanatçının çalışmalarına esin kaynağı olan, 
sanat ve mimarlık tarihi üzerine araştırmalar yürüttüğü Roma’ya 
odaklanıyor. “Piranesi’s Stage” (Piranesi’nin Sahnesi) başlıklı 
ikinci bölüm, sanatçının eserlerinde etkisi görülen, Barok 
dönemin kitle iletişim araçları opera ve tiyatro sahnelerini ele 
alırken, “Piranesi’s Laboratory” (Piranesi’nin Laboratuvarı) 
adlı üçüncü bölüm, sergileme strüktürleri, rekonstrüksiyon 

1

2
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ve haritaları aracıyla sanatçının görsel iletişim alanındaki 
öncü rolünü inceliyor. Dördüncü bölüm “Piranesi’s Palazzo” 
(Piranesi’nin Sarayı), ziyaretçileri sanatçının 1761 yılından 
itibaren ikamet ettiği, atölyesi ve “Museo” isimli sergi mekanının 
da bunduğu evi Palazzo Tomati’ye götürürken; beşinci ve son 
bölüm “Piranesi’s Arena” (Piranesi’nin Mücadele Alanı), gerilimli 
ilişkileri üzerinden sanatçıyı uluslararası ortamda kutuplaştırıcı 
bir figür olarak irdeliyor. 

Berlin Devlet Müzeleri çatısındaki baskı müzesi 
Kupferstichkabinett’in işbirliğiyle Kunstbibliothek ve Berlin 
Humboldt Üniversitesi ortaklığında hazırlanan, Georg Schelbert 
ve Moritz Wullen’ün küratörlüğünü üstlendiği sergi, 7 Şubat 
2021 tarihine kadar ziyaret edilebilir. ■

1 Giovanni Battista Piranesi, Circus Maximus’un rekonstrüksiyonu, Roma, 
yak. 1750-1751 (©Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Volker-H. 

Schneider).
2 Giovanni Battista Piranesi, Bir anıtmezar yapısının cephesi, yak. 1765 

(©Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar Katz).
3 Giovanni Battista Piranesi, Kolezyumun kuzeyden kuşbakışı görünüşü, Roma, 

yak. 1760-1770 (©Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar 
Katz).

4 Giovanni Battista Piranesi, Isis Tapınağı avlusuna bakış, Pompei, yak. 1778 
(©Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar Katz).

5 Giovanni Battista Piranesi, Isis Tapınağı’nın yan görünüşü, Pompei, yak. 1778 
(©Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar Katz).

6 Giovanni Battista Piranesi, Sibyl Tapınağı’nın görünüşü, Tivoli, yak. 1761 
(©Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar Katz).

7 Giovanni Battista Piranesi, Domitianus’un bir villasına ait kapalı portiko 
veya kriptoportikonun kalıntıları, yak. 1766 (©Staatliche Museen zu Berlin, 

Kupferstichkabinett / Anna Russ).
8 Giovanni Battista Piranesi, Şömine tasarımı için detay çalışmaları, yak. 1764-

1769, (©Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar Katz).

3 4

6

87

5
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Kampüsün Gözü: 
TED Sahne Sanatları Merkezi

N. Müge Cengizkan ■ 

Uyarlama
Ankara’nın Kolej semtine adını veren 
köklü bir kurum, TED Ankara Koleji Vakfı 
Okulları, mekanlarını farklı denemelerden 
sonra genç bir şehir üniversitesi olarak yeni 
kurulan TED Üniversitesi’ne bırakarak 
İncek Kampüsü’ne 2005 yılında tüm 
birimleriyle yerleşti. 2020 yılında Uygur 
Mimarlık, geçen 15 yılın ardından müellifi 
oldukları kampüse yeniden, bu kez üç yeni 
yapı ile geri döndüler1. Sahne Sanatları 
Merkezi, yaklaşık 310 bin m2’lik alana 
ve 140 bin m2’lik eğitim mekanına sahip 
TED Ankara Koleji yerleşkesinde, 1500 
kişilik oditoryumu ile ucuna eklendiği 
Kolej Sokağı’nı sonlandırarak misyonunu 
tamamlamış görünüyor. K12 birimlerini 

Ankara’da TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, 2005 yılında tüm birimleriyle 
İncek Kampüsü’ne yerleşti. 2020 yılında Uygur Mimarlık (Özcan Uygur, Semra 
Uygur), müellifi olduğu kampüse üç yeni yapı ile geri döndü. Sahne Sanatları 
Merkezi bunlardan biri.

ayrı bloklarda konumlandıran, parçalı, 
yaygın, az katlı, iç avlu ve sokaklarla 
tanımlı çeper blok bir yerleşke içinde, tüm 
kampüs kullanıcılarına açık, kültürel, 
sportif, rekreatif etkinlikleri üzerinde tutan 
omurgaya anlamlı bir nokta koyuyor. 
Sonlandırmasına rağmen kapatmıyor, 
aksine, Sahne Sanatları Merkezi ile kampüs 
gözünü açıyor.

Kentten yaklaşım, arkasına Mogan Gölü 
manzarasını alan kampüse kuzeyden, 
ana yoldan sağlanıyor. Kente bakışta 
ve kentten bakışta, yerleşkenin en güçlü 
imgelerinden birini yaratan yeni yapı için 
“göz” metaforuna başvurmam yapıyı 
anlamak için farklı yollar açıyor; aslında 
farklı imgeleri zihne düşürüyor. Göz, bir 
gövdenin, dışarıyla ve kendisiyle imgesel 
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ilişkisini kuran en önemli organı. Ne 
de olsa, Berger’in dediği gibi, “görme, 
konuşmadan önce gelmiştir”. O nedenle 
de yerleşkenin gözü konumunda yer 
alan bu yeni yapı, hem bağlandığı diğer 
armatürlere bir araç oluyor hem de 
yerleşkenin dışı ile formun ilişki kurmasını 
sağlıyor. Sarih bir betonarme dış kabuk 
içine yerleşen, katlamalı plak gibi keskin 
kırılmalar içeren derin, gölgeli, ahşabın 
cömertçe kullanıldığı hacimli bir niş, içinde 
uzandığı kırsal coğrafyayı gözlüyor. İçine 
aldığı açık fuayeyle yerleşkenin en büyük 
açık alanı olan stadyum üzerinden ufka 
kesintisiz bir bakışı ele geçiriyor. 

Deneyimin bireysel ilgi ve yaratıcılığa 
odaklandığı öğrenci merkezli bir model 
arayışının kurguyu biçimlendirdiği 
yerleşke, kentsel yaşamdan koparak geniş 
bir yeşil peyzaj ve orman içinde yeni bir 
kentsel yaşam olarak kurgulanmış2. Bu 
kurgu içinde, daha fazla sportif ve kültürel 
olanakla beslenen kampüsün tüm yaştan 
öğrencilerinin, bir nevi “yeni kentlilerin”, 
birbirini gördüğü, bildiği, kaynaştığı, 
birlikte yemek yediği, spor yaptığı, 
sosyalleştiği iç sokağın ucunu tutan Sahne 
Sanatları Merkezi, sanki bu içerik ve yapı 
silsilesine sonradan “eklemlenen” bir 
yapı değil, başlangıçtaki bir kurgunun 
15 yıl sonra gerçekleşen, şimdilik, son 
etabı olarak eksiz, dikişsiz bir mimari 
“uyarlama”.

İzle/yici
TED Sahne Sanatları Merkezi yapı 
tipi olarak bir tiyatro; fakat bir eğitim 
yapısı kurgusunun içinde konserler, 

performanslar gibi gösteri sanatlarının 
yanısıra seminerler, mezuniyet törenleri, 
kutlamalar gibi çok katılımlı toplantılar 
için de özel bir mekan ihtiyacı için 
tasarlanmış. Bu düşünce akla, Louis 
Kahn’ın özellikle Fort Wayne Sahne 
Sanatları Merkezi’ni tasarlarken uzun 
yıllar içinde billurlaştırdığı “Tiyatro, 
insanların birbirlerini gördükleri bir 
meydandır” sözünü akla düşürüyor3. 
“Birbirini gören insanlar...”, Milano’da 
La Scala Tiyatrosu benzeri insan 
duvarları tahayyülünden, Mecanoo’nun 
Kaohsiung Sanat Merkezi’ndeki çoklu 
gösteri olanakları gibi, makas aralığını 
genişleten sosyal ve mimari arayışlara 
sahne olmaya devam ediyor. Burada 
ise, her yaştan öğrencinin birbirini ders 

dışında gördüğü, performansları izlediği, 
öğretmenlerin, velilerin, vakfın üyelerinin 
biraraya geldiği, birbirini gördüğü bir 
meydan isteğine yanıt veren bir mekanı 
deneyimliyoruz. 

1500 kişilik salon, akıllı bir çözümle, 
750 ve 300 kişilik salonlara 
dönüştürülebiliyor. Buna karşın ne tam 
kapasite kullanıldığında ne de alt ölçülere 
bölündüğünde, sahneyle olan uyumunu ve 
her zaman ölçekli durma, ölçek yaratma 
hissini yitirmiyor. Kutu içinde kutu 
tipolojisi, yani destek birimleri kutusunun 
sarmaladığı kapalı bir oditoryum kutusu 
değil sözkonusu olan. Aksine, çeperleri 
sahne dışında tümüyle şeffaflaştırılmış bir 
oditoryum ve çeperleri hem oditoryumla 
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yüzeyler yarı geçirgen perdelerle kapatılıp 
ışık ve akustik kontrolü sağlansa bile tam 
bir kapalılık hedeflenmiyor, gerekmiyor 
da. Saydam arayüzler ve kısa kestirmeler, 
kampüsün ana meydanından fuayeye, 
fuayelerden oditoryuma, oditoryumdan 
cephede büyük niş içindeki açık fuayeye, 
alt fuayelerden farklı kotlardaki bahçelere, 
mimari proje ekibinin yerleşkede sıkça 
kullandığı mimari repertuar aracılığıyla 

hem de eklemlendiği her birimle doğrudan 
ya da dolaylı geçişken kılınmış fuayelerden 
söz ediyoruz. “Göz”, yapıyı anlamakta 
yine farklı yollar açıyor. Bu kez, kutulara 
sıkışmaktan kaynaklı sınırlılıklarını 
açan sahne ve oditoryum, aynı anda 
gören ve görülen bir yer haline geliyor. 
Oditoryumun içinden, sahne hariç tüm 
yönlere doğru dışarıya bakış sağlanıyor, 
dışarıdakiler içeriyi izleyebiliyor. Cam 

sağlanıyor. Birçok noktadan göz 
alabildiğine perspektifler aynı anda 
yakalanıyor. Kapalılık ve sıkışmışlık 
hissini kıran, okul mekanında herkesi 
birbirini görmeye davet eden, hayatının 
ilk “sahne” deneyimini yaşayan çocuk ve 
gençler içinse görünme durumunu sadece 
koltuklarda oturanlara değil çeperlerde 
bulunacaklara da yayan bir işlev de 
görüyor.
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de, katlanmış plak anlayışı taşınmış. Ahşap 
yüzeyler bonkör biçimde katlanarak araya 
aldığı cam yüzeylerle izleyicileri sarıyor, 
geometrisiyle bakışı sahneye doğru çekip 
odaklıyor. 

Kolej Sokağı’nın ucuna eklemlenip peyzaja 
açılan fuayelerin sonunda tüm hacim 
boyunca ince çelik kolonlardan kentsel bir 
arayüz olarak kurulan bir perde... Brüt 
beton, çelik, tuğla ve ahşap yüzeylerin 
birarada okunduğu kampüsün kente bakan 
yüzünde bizi karşılayan bir göz… TED 
Sahne Sanatları Merkezi, yeni bakışları, 
doğurgan düşünceleri mekan diline 
tercüme eden iyi bir eğitim kampüsünün 
şimdilik son ve taze sözü. 
■ N. Müge Cengizkan, Mimar, 
Araştırmacı, Editör.

Bu akışkanlıkları sadece saydam 
çeperlerden görerek değil, oditoryumu üç 
tarafından saran farklı kotlardaki kapalı 
ve açık mekanların birbirleriyle kurdukları 
ilişkiler aracılığıyla da deneyimliyoruz. 
Kolej Sokağı uzanarak en uçta ana fuayeye 
dönüşüyor; alt kat fuayesi farklı kotlardaki 
bahçelere sert ve yeşil zeminli amfi ve 
gömük avlularla bağlanıyor. Döşeme yer 
yer yırtılıp tepe ışıklıklarıyla perspektifler 
sağlanıyor, sokaktan yükselen galeriler, 
ince köprüler, heykelsi merdivenler ile 
hiçbir ilişki kurma fırsatını kaçırmak 
istemiyor. Akışkanlık ve arazinin doğal 
kotlarına zorlamadan oturtulan yapılar, 
kesitte inen çıkan, birbirine farklı kotlarda 
akıtılan gerçek bir sokak hissine bu yapı ile 
ulaşıyor.

Repertuar
Mimari repertuar hem mimarlarının hem 
uyarlandığı yerleşkenin dili ile çok zengin. 
Kampüsün genelinde, topografyanın ve 
güneş yönelimlerinin itici gücü verdiği, 
her zaman rasyonel planlamaya dayanan, 
rasyonalitenin tahmin edilebilirlik hallerini 
üç boyuta hakimiyetleri ile kıran ve zengin 
ilişkiler geliştiren bir anlayış bu. Yeni 
yapının ise bu repertuara ekleyecek sözü 
çok. 

Artık, yapının arkitektonik özelliklerine 
ve yapı teknolojisine yakından bakalım. 
Uygur Mimarlık imzasını tanıyabileceğimiz 
ifadeler sürekliliklerini yine bu yapıda 
da koruyor: Brüt beton kullanımında 
yapı bileşenleri, incelikle tasarlanmış 
okunur detaylara sahip. Yatay ve düşey 

yapı öğelerinin her birini narin kılmak ve 
ayrı okutmak üzere, temas noktalarında 
süreksizlikler için özgülenmiş detaylar 
üretilmiş. Konstrüksiyonu okunur kılan 
araştırmalarının burada rafine hale 
geldiği görülüyor. Örneğin, ana fuayenin 
kolonlarında elde edilmek istenen narinlik 
için kompozit kolonlar kullanılmış; ince 
çelik boru içine, onu kalıp gibi kullanarak 
dökülen beton kolonlar ve brüt beton 
döşeme ile birleştiği noktada çelik-beton 
birleşimi için üretilen çelik kelepçeler. 
Beton taşıyıcı çerçevenin içine ara bölücü 
olarak sadece galvanizli basit kutu profil 
çerçeve ve içine yerleştirilen cam ya da 
ahşap paneller… Detayda göze görünen 
hassas yaklaşımlar ve rafinasyon.

Kampüsün tektonik, strüktürel ve 
malzeme repertuarı içindeki süreklilikler 
ve süreksizlikler neler? Oditoryum çatı 
örtüsü ve ana fuayeyi oluşturan Kolej 
Sokağı’nın çelik ve kompozit strüktürü 
haricinde betonarme yapı teknolojisi 
ve brüt beton kullanımı, tüm yerleşke 
ile uyumlu biçimde bu yapıda da 
sürüyor. Yüksek sofit kütlesi, betonarme 
strüktür ve tuğla kaplama cepheleri ile 
oditoryum kütlesinden ayrıştırılmış. Bu 
repertuara yeni eklemlenen, süreksizlik 
diyebileceğimiz, belki tek istisna 
oditoryum cephesindeki niş içinde: Brüt 
beton taşıyıcı çerçevesi içinde cömertçe 
kırılarak yerleşen, geniş ve derin, çam kaplı 
yüzeyler… Oditoryumun doğrudan kente 
açıldığı açık fuayeyi barındıran bu nişin 
özel vurgusu için anlamlı bir seçim gibi 
görünüyor. Oditoryumun iç cephelerine 

Notlar:
1 Sahne Sanatları Merkezi dışındaki diğer iki yapı, 
anaokuluna bir ek bina ile İdari Destek Birimleri 
binasıdır. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Sosyal 
Tesisi Kolej-IN’i ise, 2012 yılında kampüsün güneyine, 
eğitim birimlerine komşu olarak yine Uygur Mimarlık 
tasarlamıştır.
2 Yerleşke üzerine anlatı için bkz.: N. Müge Cengizkan, 
“TED Ankara Koleji, Yumrubel Yerleşkesi”, Eğitim 
Yapıları / Educational Buildings, ed.: Banu Binat, 
Neslihan Şık, VitrA Çağdaş Türk Mimarlığı Dizisi 3, 
VitrA ve TSMD ortak yayını, İstanbul, 2014, s. 84-89.
3 Bu projede Kahn ile birlikte çalışan Cengiz Yetken’in 
proje sürecini ayrıntılarıyla aktardığı kitap için bkz.: 
Cengiz Yetken, Klasik Müzik Islıkla Çalınmaz: Louis 
Kahn Stüdyo ve Atölyesinde Birlikte Üretmek, çev.: 
Özlem Erdoğdu Erkarslan, YEM Yayın, İstanbul, 2020.
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Konum: İncek, Ankara
Yapım Tarihi: 2020 

İnşaat Alanı: 9.405 m2

İşveren: TED Ankara Koleji Vakfı
Mimarlar: Özcan Uygur, Semra Uygur / 

Uygur Mimarlık
Proje Ekibi: Necati Seren, Güliz Erkan, 

Mustafa Kır, Aybüke Kır, Kemal 
Yurtgezen, Rabia Uçay, Deniz Uygur / 

Uygur Mimarlık
Yüklenici: TED Ankara Koleji Vakfı 

Okulları İktisadi İşletmesi
Statik: Danyal Kubin / Prota Mühendislik 
Mekanik: Bahri Türkmen / Bahri Türkmen 

Mühendislik
Elektrik: Kemal Ovacık / Ovacık 

Mühendislik 
Peyzaj: Can Kubin / Promim 

Danışmalar: Mehmet Çalışkan, Zühre Sü 
Gül (akustik); Kemal Suner (görsel-işitsel 

profesyonel sistemler)
Fotoğraflar: Deniz Uygur, Cemal Emden
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NL Architects
Amsterdam’da  
“İletişimsel Mimarlık”

Konut projesi, Amsterdam’ın doğusunda 
Architecten Cie tarafından geliştirilen 
master planının bir parçası olarak 
tasarlandı. Master plan kapsamında 
Amsterdam’ın tarihi kent merkezi ile yakın 
zamanda geliştirilen liman bölgesinin 
arasında, üçgen biçimli bir arazide, farklı 
tasarımlara sahip 10 konut birimini 
barındıran bir blok inşa edildi.

Doğu ve güney yönlerinde bitişik 
nizamda sıralanan apartman ve ofis 
yapılarıyla çevrili arazide açıklıklar 
oluşturmak amacıyla blok, etrafındaki 
yüksek kütlelerden olabildiğince geriye 
çekilmiş. Apartman bloğu, elde edilen 
iki geniş açıklığı güney doğu ve kuzey 
batı yönlerine bağlayan geçitle ikiye 
bölünüyor. Konut girişleri, depolama alanı 
ve tesisat birimlerinin geçitin oluşturduğu 
koridorda çözümlenmesi dış cepheyi 
manzaraya açık hale getiriyor. Erişimi 
zemin kottan sağlanan konutların değişen 
yükseklikleri bitkilendirilen çatıya kıvrımlı 
formunu kazandırıyor. Çatıda oluşturulan 
boşluklarla her daireye özel teraslar elde 
edilmiş. 

Amsterdam’da üslenmiş NL Architects, üretimini Delft Teknik Üniversitesi mezunu mimarlar 
Pieter Bannenberg, Walter van Dijk ve Kamiel Klaasse’nin yürütücülüğünde sürdürüyor. 90’ların 
başından itibaren aynı ofis ortamını paylaşan ortaklar pratiklerini 1997 yılında kurumsallaştırdılar. 
Günümüz yaşama ve çalışma biçimlerine alternatif arayışındaki ofis, projeleri ile kentsel yaşamı 
katalize etmeyi, kentte insan etkileşimini yoğunlaştırmayı amaçlıyor. “İletişimsel mimarlık” 
olarak tanımladıkları işlerinde, yere özgü mevcut bağları vurgulamayı ve yeni ağlar keşfetmeyi 
hedefliyorlar. Kuruluşundan bu yana çok sayıda konut, kültür tesisi ve spor yapısını hayata geçiren 
NL Architects; karma işlevli kültür yapısı Groningen Forum’un tasarımı için 2007 yılında açılan 
yarışmayı kazanan ekip oldu. Bijlmermeer’de renovasyonunu üstlendikleri Kleiburg toplu konut 
projeleri ise 2017 yılında EU Mies Award’a değer görüldü.

Blok K, Funen
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Konum: Het Funen, Amsterdam, Hollanda
Yapım Tarihi: 2009
İşveren: IBC Vastgoed / Heijmans
Mimarlar: NL Architects
Proje Ekibi: Pieter Bannenberg, Walter van Dijk, Kamiel 
Klaasse, Mark Linnemann
Genel Yüklenici: IBC Woningbouw Amersfoort bv
İnşaat Mühendisliği: Ingenieursbureau Zonneveld bv
Proje İşbirliği: Caro Baumann, Jennifer Petersen, 
Niels Petersen, Holger Schurk, Misa Shibukawa, 
Rolf Touzimsky (mimarlar); Sweegers en de Bruin bv 
(mekanik), Cauberg Huygen (yapı fiziği)
Fotoğraflar: Raoul Kramer
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Spordtgebouw
Dordrecht kentinde hayata geçirilen 
proje, Leerpark çevresindeki üç farklı 
okulun spor salonlarının tek yapıda 
birleştirilmesini kapsıyor. Nitelikli bir 
spor eğitimi sunmak amacıyla inşa edilen 
yapı, yarı zamanlı olarak halka açık 
hizmet veriyor. Yapının yüzölçümünü 
azaltmak için spor salonları iki kat halinde 
düzenlenmiş. Dört küçük salon ve ikiye 
bölünerek kullanılabilen iki büyük salonu 
barındıran binada, aynı anda 8 ders 
gerçekleşebiliyor.

Kentsel dokunun dönüşmeye devam 
ettiği Leepark’ta ileride yan cephelerin 
inşa edilecek yeni binalarla kapanacağı 
öngörülerek özellikle önem verilen ön 
cephede tırmanma duvarlarının olduğu, 
farklı yüksekliklerde salonlar yer alıyor.. 
Büyük cam açıklıklarla cephede belirgin 
hale getirilen tırmanma salonları sayesinde 
yapının işlevsel kapasitesi artırılırken 
iç mekanın gün ışığı ile aydınlanması 
sağlanıyor.
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Konum: Leerpark, Dordrecht, Hollanda
Yapım Tarihi: 2014
Proje Alanı: 5.500 m2

İşveren: Insula College, Stedelijk 
Dalton Lyceum ve Wartburg College 
adına Properstok, Heijmans Vastgoed, 
Dordrecht Belediyesi
Mimarlar: NL Architects
Proje Sorumlusu: Pieter Bannenberg, 
Walter van Dijk, Kamiel Klaasse
Proje Ekibi: Wim Sjerps, Arne van Wees 
(tasarım); Bobby de Graaf, Stephan 
Schülecke, Arne van Wees, Yannick 
van Haelen ve Detail BV (tasarım ve 
uygulama)
Genel Yüklenici: Heijmans Bouw BV
İnşaat Mühendisliği: Ingenieursbureau 
Zonneveld BV
Proje İşbirliği: West 8 (kentsel planlama), 
BBN Adviseurs (koordinasyon), Peutz 
(yapı fiziği, akustik), Burgers Ergon 
(montaj), ONL (tırmanma duvarı)
Fotoğraflar: Ralph Kamena
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Kleiburg De Flat
Hollanda’nın güneydoğusunda 
Bijlmermeer bölgesinde yer alan 
toplu konut projesi Kleiburg, XVW 
architectuur’un işbirliğiyle yenilendi.

1960’larda belediyenin kent planlama 
departmanında görev alan Siegfried 
Nassuth’un dikey bir bahçeşehir 
oluşturmak amacıyla tek bir proje olarak 
tasarladığı mahallede konut birimleri 
altıgen bir grid üzerinde planlandı. Araç 
ve yaya trafiğinin yükseltilmiş yollarla 
ayrıştırıldığı proje yapıldığı dönemde 
heyecanla karşılanırken; ekonomik 
koşullar, bakımsızlık, kötü pazarlama 
faaliyetlerinin yanısıra banliyö evlerinin 
ortaya çıkışıyla değişen yeni konut 
talepleri, Bijlmermeer’in zaman içinde 
terkedilmesine neden oldu. 1990’larda 
yenileme çalışmaları yapılan mahallede 
altıgen grid düzeni dönüştürüldü ancak 
yükseltilmiş metro hattı korundu. Yıllar 
sonra bölgede özgün karakteristiğini 
sürdürebilmiş tek yapı olarak kalan 
Kleiburg için yıkım kararları gündeme 
gelse de Fop Ottenhof tasarımı bu 
modernist yapının yıkılmasının tepki 
çekeceği düşüncesiyle konut şirketi 
renovasyon kararı aldı. İlk yatırım 
maliyetini düşürecek bir fikir ile yapının 

ana strüktürü yenilendi; iç mekanlar ise 
evsahiplerinin kendi zevklerine göre restore 
edilmek üzere bırakıldı. 

NL Architects’in projesiyle; 80’lerde 
brüt cepheye eklenen şaftlar iç kısımdaki 
merdiven şaftına alınarak cephe 
orijinal haline getirilmiş. Zemin katta 
konumlanan depolama birimlerinin katlara 
dağıtılmasıyla alt katta atölyeler, bakım 
üniteleri gibi sosyal işlevlere alan açılmış. 

Yükseltilmiş yollar ile otopark ve çekirdek 
arasındaki iç sokak iptal edilmiş. İçe kapalı 
galerideki opak bölümler çift cam ile 
değiştirilmiş. Cephede, konut sahiplerinin 
tercihleri doğrultusunda farklı pencere 
alternatiflerine imkan veren bir çerçeve 
sistemi oluşturulmuş. 
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Konum: Amsterdam-Zuidoost, Hollanda
Yapım Tarihi: 2016
Proje Alanı: 65.600 m2

İşveren: Consortium De Flat: KondorWessels 
Vastgoed, Hendriks CPO, Vireo Vastgoed, Hollands 
Licht / Martijn Blom
Mimarlar: NL Architects ve XVW architectuur
Proje Ekibi: Xander Vermeulen Windsant, Patrick 
Wozniak, Bartjan van ‘t Slot (XVW architectuur); 
Pieter Bannnenberg, Walter van Dijk, Kamiel 
Klaasse, Guus Peters, Iwan Hameleers, Giulia 
Pastore and Fouad Addou, Matthew Davis, Paul 
Ducom, Soo Kyung Chun, Adrian Mans, Paulo Dos 
Sousa, Carmen Valtierra de Luis (NL Architects)
Genel Yüklenici: KondorWessels
İnşaat Mühendisliği: Van Rossum Raadgevende 
Ingenieurs
Proje İşbirliği: Schreuder Groep (yapı fiziği), HOMIJ 
Technische Installaties (tesisat) 
Fotoğraflar: Marcel van der Burg, Stijn Brakkee
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Forum Groningen
Groningen’in merkezinde konumlanan 
karma fonksiyonlu kültür merkezi Forum; 
sergi, sinema salonları, toplantı odaları ve 
yeme-içme alanlarını biraraya topluyor. 
İşlevler ve kurumlar arasındaki geleneksel 
sınırların çözündüğü kamusal bir etkileşim 
ve tartışma platformu oluşturması 
hedeflenen yapı 11 katlı tek bir kütle 
olarak tasarlandı.

Projede kentin açık alanları, bir dizi galeri 
halinde yapının kesit düzlemine taşınıyor. 
Merkezi bir atriumun farklı kotlarına 
yerleşen galeriler, herkesin erişimine açık 
fonksiyonlarla ele alınmış. Her katta farklı 
bir perspektif sunan yapının çatısı da seyir 
platformu ve açıkhava tiyatrosu olarak 
işlev görüyor. Çevredeki yapılarla uyumu 
gözetilerek dolamit taşı ile kaplanan 
cepheyi hareketlendiren düzensiz pencere 
boşlukları, atriumun her iki yönde 
aydınlanmasını sağlıyor.

Fotoğraf: NL Architects&ABT ©Deon Prins

Fotoğraf: NL Architects&ABT ©Deon Prins
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Konum: Groningen, Hollanda
Yapım Tarihi: 2019
Proje Alanı: 17.000 m2 
İşveren: Groningen Belediyesi 
Mimarlar: NL Architects (ABT Engineering ile birlikte)
Tasarım Ekibi: NL Architects; Pieter Bannenberg, Kamiel Klaasse, Walter 
van Dijk, Thijs van Bijsterveldt, Florent Le Corre, Sören Grünert, Iwan 
Hameleers, Sybren Hoek, Kirsten Hüsig, Mathieu Landelle, Zhongnan Lao, 
Barbara Luns, Gert Jan Machiels, Sarah Möller, Gerbrand van Oostveen, 
Giulia Pastore, Guus Peters, Jose Ramon Vives, Laura Riaño Lopez, Arne 
van Wees, Zofia Wojdyga, Gen Yamamoto, Christian Asbo, Nicolo Bertino, 
Jonathan Cottereau, Marten Dashorst, Rebecca Eng, Antoine van Erp, Tan 
Gaofei, Sylvie Hagens, Britta Harnacke, Jana Heidacker, Sergio Hernandez 
Benta, Johannes Hübner, Yuseke Iwata, Cho Junghwa, Linda Kronmüller, 
Jakub Kupikowski, Katarina Labathova, Ana Lagoa Pereira Gomes, Qian 
Lan, Justine Lemesre, Amadeo Linke, Fabian Lutter, Rune Madsen, Phil 
Mallysh, José Maria Matteo Torres, Victoria Meniakina, Shuichiro Mitomo, 
Solène Muscato, Lea Olsson, Pauline Rabjeau, Thomas Scherzer, Michael 
Schoner, Martijn Stoffels, Jasper Schuttert, Bartek Tromczynski, Carmen 
Valtierra, Elisa Ventura, Benedict Völkel, Vittoria Volpi, Murk Wymenga, 
Qili Yang, Yena Young, Alessandro Zanini
Proje İşbirliği: Peutz (akustik), Huisman en van Muijen HVM (teknik 
donanım), DGMR (yapı fiziği, akustik ve güvenlik), BORG & BAM Advies 
& Engineering (jeoloji mühendisliği), Nicky Assmann (otoparktaki sanat 
işleri), deMunnik-deJong-Steinhauser, &Prast&Hooft, Tank, Northern Light 
(iç mekan tasarımı)
Genel Yüklenici: BAM
İnşaat Mühendisliği: ABT
Fotoğraflar: Deon Prins, Marcel van der Burg
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A Nedir Bu BIM?:
Yapı Bilgi Modellemesi ve 
Mimarlık

Bilgi her türlü iş sürecinin mihenk taşıdır, karar mekanizmalarının en önemli bileşenidir ve yapı endüstrisini 
bilgi yönlendirir. Doğru bilginin, doğru zamanda, doğru proje paydaşına iletilmesi projelerin başarısında 
kritik bir rol oynar. Yapı sektörünü diğer sektörlerden ayıran başlıca özelliği, farklı disiplinlerden gelen proje 
paydaşlarının bir projenin gerçekleştirilmesi adına geçici şekilde biraraya gelmesidir. Bu nedenle paydaşlar 
arası bilgi paylaşımı ve proje bilgilerinin tasarım aşamasından işletme aşamasına kadar veri kaybı yaşanmadan 
iletimi büyük bir çaba gerektirir. Bu bağlamda bilgi güdümlü çalışma yöntemlerine geçişin yapı sektöründeki 
yansıması, kolaylaştırıcı etmeni ve temel yapıtaşlarından olan “Yapı Bilgi Modellemesi”nin (BIM: Building 
Information Modelling) yapı sektörünün gelişiminde bir dönüm noktası olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Geleneksel tasarımdan Bilgisayar Destekli Tasarım’a (CAD) geçerken değişime uğramayan proje çıktılarına, 
BIM’e geçiş sürecinde algımızı zenginleştiren bir yenisi eklenmektedir: Yapı Bilgi Modeli. Parçalı ve 
birbirinden bağımsız yapıda bilgiler içeren belgeler aksine, Yapı Bilgi Modeli; düzenlenmiş, birbirleriyle 
ilişkilendirilmiş ve hesaplanabilir bilgilerin değişimi için proje paydaşlarına hem bir araç hem bir ortam 
sunar. Yapı Bilgi Modeli, projenin farklı aşamalarında, proje paydaşlarının kendi iş süreçlerini yürütebilmesi 
için gerekli olan diğer proje paydaşları tarafından sağlanan grafiksel veya grafiksel olmayan bilgileri içerir. 
Böylelikle projeyi farklı bakış açılarından görünür kılar ve projenin tasarımını, yapımını ve işletmesini 
ilgilendiren kararların zamanında alınarak maliyet, zaman ve kaynak kayıplarının önüne geçilmesini, kalite 

ve verimliliğin artırılmasını kolaylaştırır. Proje paydaşlarının yapı 
bilgi modelleri aracılığıyla bilgi alışverişi, aralarındaki iletişimi 

kuvvetlendirir ve kesişen kümeler halinde çalışma ortamları 
kurulmasını cesaretlendirir. Bunun sonucunda iş süreçleri 
arasında iletişim köprüleri kurulur, proje aşamaları 
geçişleri arası mesafe kısalır ve proje bilgilerinin proje 
yaşam döngüleri boyunca aktarımı kolaylaşır.

Yapı Bilgi Modelleri’nin mevcut proje başlatma, 
yürütme, izleme ve kapanış süreçlerinin bilgi güdümlü 
dönüşümüne öncülük ettiği onlarca kullanımı birçok 
ülkede yerini şimdiden sağlamlaştırmış durumda. 
Birlikte çalışmadan doğan takım ruhu yenilikçi model 
kullanımlarının ilk örneklerini ortaya çıkarıyor. Yapı 
Bilgi Modellemesi, bütünleşik proje teslim sistemi, yalın 
yönetim, sürdürebilir tasarım vb. yaklaşımları etkinleştirici 
bir rol üstleniyor. Konuya Türkiye ve dünya perspektifinden 
bakma imkanı veren, farklı uzman ve paydaşların görüş 
ve deneyimlerini biraraya getiren Tema kapsamında; hem 
BIM yaklaşımının pazar, organizasyon veya proje ölçeğinde 
benimsenmesinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin hem 
de BIM uygulamalarının başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük rol 
oynayacak gerekli uzman gücünün önemi vurgulanıyor. 

■ Konuk Editör: Burcu Esen Barutçu, Y. Mimar, Proje Yöneticisi, 
Drees & Sommer.
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Türkiye’de İnşaat 
Sektöründe BIM’in 
Bugünü-Yarını ve 
BIM Kullanımı 
Üzerine Alan 
Araştırması 

Elif Çileli, Elçin Filiz Taş ■ Türkçe’ye 
çevrildiğinde Yapı Bilgi Modellemesi de 
denilen BIM, 1970’li yıllarda yeni yeni 
kullanıma başlanmış; 2000’li yıllardan 
itibaren ise gitgide ilgili yazılımların 
gelişmesi sayesinde iş hayatına girmiştir. 
BIM’i tanımak demek yalnızca yazılımları 
bilmek demek değildir. BIM’i yalnızca 
yazılımlara indirgemek oldukça yanlış bir 
yaklaşım olacaktır ve BIM’i anlamamızı da 
güçleştirecektir. 

BIM kavramı için literatürde tek bir tanım 
bulunmuyor. National BIM Standard (NBS) 
United States, Birleşik Devletler’de BIM 
standartlarını belirleyen ve BIM için akıllı 
obje kütüphanelerini oluşturan bir kuruluş. 
NBS’e göre, BIM, bir tesisin fiziksel ve 
fonksiyonel özelliklerinin dijital temsili. BIM, 
proje yaşam döngüsü boyunca alınacak 
kararlar için güvenilir bir temel oluştururken 
aynı zamanda fikir aşamasından yıkıma 
kadar geçen süreçte üretilen tüm bilgileri 
depoluyor. BIM’in önceliği, paydaşların 
birbiri arasındaki paylaşımlarını desteklemek 
amacıyla bilgi eklemelerini, çıkarmalarını, 
güncellemelerini ve değiştirmelerini 
sağlayarak işbirliğini arttırmak. NBS, BIM’i 
değişimin olduğu bir süreç olarak tanımlıyor. 

Cooperative Research Centre (CRC) for 
Construction Innovation ise emlak, tasarım, 
inşaat ve işletme yönetimi sektörlerinin 
ihtiyaçlarına odaklanan Avustralyalı bir 
araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi. 
CRC for Construction Innovation’a göre, 
BIM ve ikiboyutlu CAD arasındaki temel 
fark, CAD’in projeyi birbirinden bağımsız 
ikiboyutlu çizimlerle (planlar, kesitler, 
görünüşler vb.) tanımlaması. Bu çizimlerden 
herhangi birinde revizyon yapılması, diğer 
tüm çizimlerde eşzamanlı olarak kontrol 
edilmesini ve güncellenmesini zorunlu 
kılıyor. Bu kontrol ve güncelleme süreçleri 
yetersiz dokümantasyon nedeni ile hata 
yapılmasına çok açık. Bina sistemlerini ve 
elemanlarını tanımlayan kolon, kiriş duvar 
vb. elemanlar ikiboyutlu çizimlerde yalnızca 
yay, çember ve çizgiler ile grafiksel olarak 
ifade ediliyor. 

Bir diğer kuruluş, Associated General 
Contractors (AGC) of America, 
endüstri sorunlarını ele almak, bilgi ve 
fikir alışverişinde bulunmak ve inşaat 
endüstrisinde değişime öncülük etmek için 
çalışan bir dizi gönüllü grup tarafından 
hizmet vermekte. AGC ise, BIM’i, tesisin 
yönetilmesinin ve yapımının simülasyonu 
için bilgisayar yazılım modelinin kullanılması 
ve geliştirilmesi olarak tanımlıyor. Buna göre 
veri zengini, parametrik ve akıllı obje odaklı 
bir BIM modeli ortaya çıkıyor. Projenin 
üretilme sürecinin geliştirilmesi ve bu süreçte 
kararların verilebilmesi için kullanılacak 
bilginin oluşturulmasını sağlıyor. Bu bilgiler 
paydaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde 
analiz edilebilecek verileri içeren dijital bir 
sunum niteliğindedir. 

Kuruluşların yaptığı tanımlar dışında 
literatürde yer alanları inceleyecek olursak; 
BIM’in mimar Jerry Laiserin tarafından 
“3B (üçboyutlu), obje odaklı, mimarlar, 
mühendisler ve yükleniciler için özel olarak 
geliştirilmiş bilgisayar destekli tasarım” 
şeklinde tanımladığını görüyoruz. Hardin 
ise “BIM, yalnızca üçboyutlu akıllı modeller 
kullanmakla kalmaz, aynı zamanda iş akışı 
ve proje teslim süreçlerinde önemli yenilikler 
anlamına da gelmektedir” demiştir. Succar 
vd. tarafından “BIM, proje yaşam döngüsü 
boyunca temel bina tasarımını ve proje 
verilerini dijital formatta yönetmek için 
metodoloji üreten bir dizi etkileşimli politika, 
süreç ve teknolojiyi ifade etmektedir” 
şeklinde tanımlanmıştır. 

BIM olgunluk seviyeleri 
BIM’i anlamaktaki en önemli nokta BIM’in 
olgunluk seviyeleridir. BIM’in olgunluk 
seviyelerinin anlaşılması BIM’in tanımının 
anlaşılmasına da yardımcı olacaktır. BIM 
ilk olarak kullanılmaya başladığında bina 
tasarlamayı ikiboyutlu çizgilerden üçboyutlu 
objelere rahatlıkla aktarabilmemizi 
sağlamaktaydı. BIM’in bu seviyeleri BIM 
seviye 0 ve BIM seviye 1 olarak adlandırılır. 
Zaman ilerledikçe BIM veri aktarımını bulut 
ortamında ya da paylaşım-platformları ile 
disiplinlerarası gerçekleştirerek projelerin 
maliyet, süre planlama ve işletme yönetimi 
aşamalarında da verimli bir şekilde çalışacak 
olgunluğa erişmiştir. 

BIM seviye 0; projeleri CAD ortamında, 
ikiboyutlu çizimler ve projeyi destekleyen 
yazılı dokümanlarla (teknik şartnameler, 
zeyilnameler vb.) paketler halinde çalışıldığı 
aşamasıdır. Bu, BIM’in disiplinlerarası 
çalışmanın en zor olduğu, projelerde 
çakışma kontrollerinin oldukça zaman 
aldığı seviyesidir. Barnes ve Davies’e göre 
seviye 0, henüz yönetilemeyen ikiboyutlu 
CAD dosyalarıyla, kağıt veya elektronik veri 

değişiminin olduğu aşamasıdır. Bu aslında 
tam anlamıyla BIM olmayıp, yalnızca 
tasarım ve üretim bilgileri için ikiboyutlu 
CAD dosyalarının üretildiği seviyedir. 

BIM seviye 1; projelerin artık yalnızca 
ikiboyutlu çizimler olarak değil, aynı anda 
üçboyutlu olarak tek model üzerinde hem 
kesit hem plan hem de görünüş çizimlerini 
oluşturabilmemizi sağlayan olgunluk 
seviyesidir. Bu aşamada yapı elemanları 
duvar, döşeme, çatı şeklindeki objeler 
halinde projede yer alır. Barnes ve Davies’e 
göre BIM seviye 1 “yalnız BIM” olarak 
değerlendirilmektedir. Bu seviyede, her biri 
diğerinden ayrı olarak kendi modelleriyle 
çalışan birden fazla ekip yer alır. 

BIM seviye 2; projenin farklı disiplinler 
tarafından veri eklenerek oluşturulan ve 
yönetilen olgunluk seviyesidir. Projede yer 
alan mimari, statik, elektrik ve mekanik 
ekipleri tarafından oluşturulmuş projeleri 
birarada çalıştırırken, her bir ekibin 
kendi özgünlüğünü de kaybetmeden bilgi 
aktarımında bulunduğu aşamadır. Bu seviye 
aslında orijinal BIM’e atılan ilk adımı ve 
proje için üçboyutlu verilerin kullanılmasını 
sağlar. 

BIM seviye 3; tek projede işbirlikçi, online 
proje modeli olarak tanımlanmaktadır. 
Davies’e göre 3. seviyede, proje tam entegre 
ve işbirlikçi gerçek zamanlı bir proje 
olacak özellikte verilerin aktarımının web 
veya bulut hizmetleriyle kolaylaştırılması 
muhtemel bir modelde çalışılmaktadır. Aynı 
zamanda bilişim teknolojisine ihtiyaç duyar 
ve bununla uyumlu olması gerekir. BIM’in 
bu aşaması 4B süre planlaması, 5B maliyet 
analizi, 6B proje yaşam döngüsü bilgisi 
ve diğer aşamalarıyla (XB olarak refere 
edilecek) işletme yönetimi bilgileri ve ayrıca 
standart akıllı dijital obje kütüphanesinin 
geliştirilmesi ile tedarikçi bilgilerini de 
içerecektir. 

BIM kullanımının faydaları ve 
gelecekteki rolü 
BIM kesinlikle tüm sorunların çözümü 
olmasa da, üçboyut deneyimi, dijital 
simülasyonlar, tasarımın tüm aşamalarının 
provaları, yapım ve işletme süreçleri ve 
BIM modelleri içine yerleştirilen bilgilerle 
karar vermeyi kolaylaştırıyor. Daha 
verimli sonuçlarla, daha fazla netlik, daha 
iyi iletişim, daha az risk ve sonuçta daha 
iyi verimlilik sağlanıyor. Açıkça, sürekli 
gelişmekte olan BIM’in yukarıda belirtilen 
faydalarının yanısıra potansiyel faydalarının 
da artan kullanımla daha belirgin hale 
geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 
BIM’in nihai amaçları arasında; verimliliği 
artırmak, daha küçük ve daha çevreci 
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binaların yapımına izin vermek ve yapım 
sürecinde ve bir yapım projesinin yaşam 
döngüsü maliyetinde tasarruf sağlamak ve 
entegre, işbirliğine dayalı bir inşaat yaklaşımı 
ile çalışma yapmak sayılabilir. 

BIM kullanımının temel faydalarından bir 
diğeri ise, zayıf dokümantasyon alışverişi 
esnasında aktarılamayan bilgilerin önüne 
geçmek. Bu sayede paydaşlar süreç 
boyunca yalnızca tek bir model üzerinden 
teknik dosyalardaki revizyon çalışmalarını 
yapabilir; kontrol ve güncellemeleri 
tamamlayabilirler. BIM, tüm disiplinleri 
ve her şeyi kapsayan sanal bir süreç olarak 
görülmektedir. Yapım projesi paydaşlarının 
(mal sahiplerinin, mimarlar, mühendisler, 
yükleniciler ve işletme yöneticileri) işbirliği 
için geleneksel süreçlerden daha doğru ve 
verimlidir. Model yaratılırken, yapım projesi 
paydaşları projelerine göre bölümlerini 
sürekli olarak günceller. Yapım aşamasından 
önce mümkün olduğunca doğru olmasını 
sağlamak için teknik özellikler ve tasarım 
değişiklikleri işlenir. Projenin fiziksel olarak 
temelleri atılır.
 
BIM’in disiplinler arasında kullanım 
faydalarından bahsedecek olursak, BIM 
yazılımları üzerinde çalışmanın tüm 
çakışma kontrollerinin eksiksiz bir biçimde 
yapılabilmesini sağladığını söyleyebiliriz. 
Projenin mekansal ölçüleri belirlendikten 
sonra tüm mekanik, elektrik ve statik 
mühendislik ekipleri aynı model üzerinde 
çalışarak projelerini tamamlarlar. Bu 
koşullar altında bina CAD ortamında baştan 
inşa ediliyormuşcasına projelendirilir. Bu 
projelendirme esnasında yapım projesi 
paydaşlarının hepsi BIM platformlarında 

eşzamanlı çalışarak projeyi bilgisayar 
ortamında inşa ederler. Bilgisayar ortamında 
çakışma ya da inşa edilebilirlik ile ilgili 
problem çıkmıyorsa; yapı, gerçek ortamda, 
şantiyede de herhangi bir fikir ayrılığı 
olmadan inşa edilebilir demektir. Genel 
tasarım üzerinde anlaşmaya varıldığında, 
yükleniciler ısıtma soğutma, sıhhi tesisat ve 
elektrik gibi alt sistemlere ek bilgi sağlar. 
Bu alt sistemler biraraya geldikçe, analiz 
araçları yapım başlamadan önce sorunları 
bulabilir. Çakışma tespiti, birden fazla alt 
sistemin aynı fiziksel alanı kullanmaya 
başladığında çalışıp çalışmadığını veya 
gerçekten oluşturulmalarına izin vermek 
için uygulanabilirliğini çok yakın olsalar bile 
belirler.
 
BIM’in dikkat çeken bir diğer faydası 
ise enerji kullanımı modelleyerek 
sürdürülebilirliği arttırmaktır. Projenin 
enerji kullanımı ve harcaması ile ilgili 
olarak BIM sayesinde hesaplamalarda 
kolaylık sağlandığı, en ufak değişikliklerin 
dahi enerji kullanımı üzerindeki etkisinin 
incelenebildiği literatürde belirtilmiştir. 
Örneğin BIM üzerinde, bir pencere, 
duvarın üzerindeki konumuyla ve pencere 
üzerinde kullanılan özel cam tipiyle birlikte 
tanımlanabiliyor. Bir tasarımcı modeldeki 
duvarı taşımaya karar verdiğinde, pencere 
de hareket ediyor. BIM, mimari projede 
pencere konumunun değişiminden 
dolayı binanın ısı verimliliği değişimini 
hesaplayabiliyor (Kotwall, 2011). 

BIM kullanımı sayesinde yüklenicilerin 
proje ve yapım yönetimi simülasyonlarını 
yapabildikleri belirtiliyor. Yükleniciler 
Naviswork gibi yazılımları kullanarak yapım 

süreci başlamadan süreci simüle ederek 
maliyet ve süre ile ilgili oluşabilecek sorunları 
saptıyorlar. BIM ile yapım başlamadan 
önce çakışmaların bulunmasıyla yerinde 
değişim siparişlerinin sayısının büyük ölçüde 
azaltılmakta olduğu ve bu kontrollerin 
maliyet tahminleri ve zamanlama 
planlamalarında da daha doğru sonuç 
verdiği belirtiliyor.

BIM’in faydaları şu şekilde özetlenebilir: 
• Proje üretirken ikiboyutlu çizgiler yerine, 

akıllı nesne kullanımı ile eşzamanlı model 
oluşturabilmek, 

• Zayıf dokümantasyon sebebiyle 
yaşanabilecek veri kayıplarını önlemek, 

• Çakışma kontrollerini yaparak yeniden 
yapımı (rework) azaltmak, 

• Eşzamanlı çalışma olanağı sağlamak, 
• Sürdürülebilirlik analizini simülasyon 

aracılığı ile gerçekleştirmek,
• Sahada inşa edilecek projenin dijital 

simülasyonu ile inşa edilebilirlik 
kontrolünü yapmak, 

• Saha simülasyonu ile süre yönetimini 
denetlemek, 

• Dijital ortamda yapının inşa edilmesi 
sayesinde en doğru metraj ve maliyet 
tahminlerinin yapılmasına imkan vermek, 

• İşletme yönetimi için tüm bina 
bileşenlerinin akıllı objeler aracılığı 
ile dijital modele gömerek verilerini 
depolayabilmek, 

• Daha kısa sürede, daha az kayıpla, daha 
düşük maliyetle daha kaliteli ve daha 
verimli proje süreçleri sağlamak,

• Bakım yönetim giderlerini azaltmak. 

BIM’in faydalarının yanısıra gelecekte tehdit 
oluşturabileceği noktalar da bulunmaktadır. 
BIM hakkında yazılmış yayınların çok 
azı risk yönetimi ile ilgilenmektedir. Risk 
yönetimi ile BIM arasındaki korelasyon 
oldukça azdır. BIM’in sağladığı teknolojik 
imkanların fazla oluşu BIM’den 
kaynaklanabilecek tehditlerin de gözardı 
edilmesine neden olmaktadır. 

Yurtdışında ve Türkiye’de  
BIM kullanımı 
Yurtdışında BIM kullanımı, Tablo 1’de 
bölge/kıtalara ayrılarak gösterilmiştir. 
Buna göre diğer ülkeler ile kıyaslandığında 
Türkiye’de BIM kullanımının başlangıç 
seviyesinde olduğu görülüyor. Literatür 
incelemelerinde diğer ülkelerdeki BIM 
kullanımı artışının ortalama olarak son 
10 yıldan itibaren olduğu belirtiliyor. Bu 
ülkelerde BIM kullanımı artışının hükümet 
tarafından zorunlu hale getirilmesinden 
kaynaklandığı biliniyor. Güney Kore, Birleşik 
Arap Emirlikleri, İspanya, Avustralya, 
Almanya, Hong Kong, İtalya ve Fransa’da 
BIM zorunlu olarak kullanılıyor.

Bölge/Kıta BIM Adaptasyonu

Kuzey Amerika
Kuzey Amerika bu konuda en gelişmiş kıtadır. 2008 yılından beri BIM zorunlu 
olarak kullanılmaktadır. 2014 yılından bu yana Kanada’da zorunlu olarak BIM 

kullanılmaktadır. 

Güney ve Orta Amerika 2020-2022 yıllarında BIM’in devlet projelerinde zorunlu hale getirilmesi 
planlanıyor.

Avrupa

Birkaç ülkede BIM’in açık standartlar ile zorunlu olması çalışmaları yapılıyor. 
Özellikle İskandinavya ve Birleşmiş Milletler’de bu çalışmalar hızla ilerliyor. 

Diğer ülkeler çalışmalarını sürdürüyor ve kamu projelerinde zorunlu hale 
getirilmesi için çalışılıyor.

Asya
Kore ve Hong Kong bölgede lider konumundadır. Çin ve Japonya’da BIM 
uygulamalarına ilişkin hükümet desteği oldukça fazladır. Ancak kıtadaki 

benimseme düzeyi dört lidere göre düşüktür.

Orta Doğu Orta Doğu’da BIM adaptasyonu düşüktür. Bireysel projelerde kullanılıyorsa da 
zorunlu olması adına ülkelerin bağımsız çalışmaları bulunmaktadır.

Afrika

Güney Afrika hükümetinin BIM konusunda büyüme hedefleri bulunmaktadır. 
Bu durum BIM kullanan paydaşlar için potansiyel oluşturmaktadır. Ama BIM’e 
yönelik adaptasyon kıtanın tamamı boyunca oldukça zayıftır. Yalnızca mimarlık 

ve mühendislik disiplinlerince adaptasyon sağlanmaktadır.

Avustralya ve Okyanusya Avustralya ve Yeni Zelanda’da hükümet tarafından oldukça fazla BIM desteği 
sağlanmaktadır.

Tablo 1: Farklı bölgelerdeki inşaat sektöründe BIM kullanım durumu. 
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Eylemler Paydaş Rol ve Sorumlulukları

Şematik Proje Aşaması

A-295 Genel Şartnamesinde Tanımlanan 
BIM Kullanan Tasarım Ofislerinin 

Yapması Gereken Eylem ve Paydaş 
İlişkisi 

Türkiye’de BIM Kullanan Tasarım 
Ofislerinin Yaptığı Eylem ve Paydaş 

İlişkisi

Eylem 1: Mimari ekibin sunacağı konsept proje teklifinin tüm paydaşlarca 
yorumlanması ve tartışılması Mal Sahibi + Tasarım Ekibi + Yüklenici Mal Sahibi + Tasarım Ekibi

Eylem 2: Tüm paydaşlara şematik proje önerisinin sunulması Mal Sahibi + Tasarım Ekibi + Yüklenici Tasarım Ekibi

Eylem 3: Tüm paydaşların süreyi etkileyebilecek sorumluluklarını belirterek süre 
takvimini oluşturması ve açıklaması Mal Sahibi + Tasarım Ekibi Mal Sahibi

Eylem 4: Tüm paydaşlar tarafından tasarım hizmetleri ile ilgili kilometre taşlarının 
(süperimpoz noktaları vb.) belirlenmesi Mal Sahibi + Tasarım Ekibi Mal Sahibi + Tasarım Ekibi

Eylem 5: Maliyet kontrol noktalarının belirlenmesi Mal Sahibi + Tasarım Ekibi Mal Sahibi

Eylem 6: Mevzuat izinleri için (avan proje teslimi vb.) zamanların belirlenmesi Tasarım Ekibi Mal Sahibi + Tasarım Ekibi

Eylem 7: Tüm paydaşlar tarafından tasarımın gözden geçirilecek noktalarının 
zamanlarının belirlenmesi Mal Sahibi + Tasarım Ekibi + Yüklenici Tasarım Ekibi

Eylem 8: Tüm tasarım hizmetleri ile ilgili kilometre taşlarının, maliyet kontrol 
noktalarının, ödeme yapılacak noktaların, mevzuat izinlerinin alınma zamanlarının 
ve tasarımın gözden geçirilecek noktalarının süre programının tüm paydaşlar 
tarafından teslimi

Tasarım Ekibi Mal Sahibi

Eylem 9: Tüm paydaşlar tarafından süre kararlarının gözden geçirilmesi ve zaman 
planlaması konusunda hemfikir olunması Mal Sahibi + Tasarım Ekibi + Yüklenici Mal Sahibi

Kesin Proje Aşaması

Eylem 1: Kesin proje dokümanlarını gözden geçirme toplantısı yapılması Mal Sahibi + Tasarım Ekibi + Yüklenici Mal Sahibi + Tasarım Ekibi

Eylem 2: Bütçeye uygun olacak şekilde ön alım yapılabilecek ürünler ile ilgili karar 
verilmesi Mal Sahibi Mal Sahibi

Eylem 3: Hazırlanmış olan kesin proje dokümanları ile ilgili bütçe kontrolünün 
yapılması Mal Sahibi Mal Sahibi

Eylem 4: Proje tasarlanırken sürdürebilirlik ile ilgili konuların dikkate alınması 
ve tasarımın bu hassasiyetle tamamlanması; gerekirse sürdürebilirlik ile ilgili 
danışmanlık desteği hizmeti alınması

Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 5: Tüm kesin proje dokümanlarının mal sahibi onayına göre hazırlanması 
(vaziyet planı, kat planları, kesit ve görünüşler, malzeme seçimleri, perspektifler ve 
bina sistem çözümleri)

Mal Sahibi + Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 6: Kesin proje dokümanlarının hazırlanması Mal Sahibi + Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 7: Malzeme seçimleri esnasında bütçe dışına çıkılmaması Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 8: Malzemelerin sürdürebilirliği dikkate alınarak seçilmesi ve bina 
tasarımının bu hususa göre yapılması Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 9: Tedarik takviminin incelenmesi Mal Sahibi + Tasarım Ekibi + Yüklenici Mal Sahibi

Eylem 10: Kesin proje dokümanlarına göre maliyet kontrolünün yapılması Mal Sahibi + Tasarım Ekibi Mal Sahibi + Tasarım Ekibi

Eylem 11: Proje bütçeyi aşıyorsa farklı alternatiflerde çözüm önerileri sunulması ve 
projedeki gerekli revizyonların tamamlanması Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 12: Tedarikçi firmalardan termin süreleri, ürün özellikleri ve 
fiyatlandırmaları ile ilgili bilgi toplanması ayrıca ürün dayanım süreleri ve prefabrik 
opsiyonlarının olup olmadığına ilişkin bilgi toplanması

Yüklenici Tasarım Ekibi

Eylem 13: Proje için seçilmiş tedarik edilecek ürünler ile ilgili tüm paydaşlara 
doküman sunumu yapılması Yüklenici Mal Sahibi

Eylem 14: Tedarik edilecek ürünlerin dokümanlarının incelenmesi ve onaylanması Mal Sahibi + Tasarım Ekibi + Yüklenici Mal Sahibi

Eylem 15: Tedarik edilecek ürün onaylarından sonra termin takvimi oluşturulması Yüklenici Mal Sahibi

Eylem 16: Tedarik edilecek ürünlerden termin süreleri uzun olanlar ile ilgili ön alım 
yapılması ve siparişlerin verilmesi Yüklenici Mal Sahibi

Eylem 17: Konsept proje dokümanlarına göre hazırlanmış olan süre programının 
tüm paydaşlar tarafından kesin proje dokümanlarına göre revize edilmesi Yüklenici Tasarım Ekibi
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Eylemler Paydaş Rol ve Sorumlulukları

Uygulama Projesi Aşaması

Eylem 1: Proje süre programının kontrolünün yapılması Yüklenici Mal Sahibi

Eylem 2: Uygulama projesi dokümanlarını gözden geçirme toplantısı yapılması Mal Sahibi + Tasarım Ekibi + Yüklenici Tasarım Ekibi

Eylem 3: Uygulama projesi dokümanlarına göre maliyet ön bütçede onaylanmış 
maliyeti aşıyor ise yazılı bir metinle bütçe aşımının onaylanması ya da diğer 
alternatiflerin görülmesi veya kapsam-kalite-maliyet dengelerinin yeniden 
belirlenmesi ve projenin devamı hakkında karar verilmesi

Mal Sahibi Mal Sahibi

Eylem 4: Diğer katılımcılar ile istişare ederek onaylar doğrultusunda uygulama 
projesi dokümanlarının revizelerinin hazırlanması Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 5: Maliyet ile ilgili veya diğer taleplerle ilgili olarak proje revizyonlarının 
(çizimler, malzeme seçimleri) tamamlanması Mal Sahibi + Yüklenici Tasarım Ekibi

Eylem 6: Bütçe doğrultusunda uygulama projesi dokümanlarının teslim edilmesi Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 7: Uygulama projesi dokümanlarını değerlendirme toplantısı yapılması Mal Sahibi + Tasarım Ekibi + Yüklenici Mal Sahibi + Tasarım Ekibi

Eylem 8: Uygulama projesi dokümanlarını hazırlama aşamasının sonuna gelmeden 
alt yüklenici, tedarikçi firma listesinin hazırlanması ve diğer paydaşlara iletilmesi Mal Sahibi Mal Sahibi

Eylem 9: Mekanik, elektrik, sıhhi tesisat da dahil olmak üzere sistemlerin koordine 
edilmesi ve toleransları kontrol etmek için ihtiyaç duyulan ek bilgilerin sağlanması Yüklenici Tasarım Ekibi

Eylem 10: Uygulama projesi dokümanları doğrultusunda alt yüklenicilerden ve 
tedarik fimalarından gelen bilgilere göre süre takviminin güncellenmesi Yüklenici Tasarım Ekibi

Eylem 11: Uygulama projesi dokümanlarına göre bütçe kontrolü yapılması ve 
konuyla ilgili mal sahibine bilgi verilmesi Yüklenici Tasarım Ekibi

Eylem 12: Uygulama projesi dokümanlarının (ayrıntılı tasarım belgeleri) 
onaylanmasından sonra; garantili maksimum fiyat teklifinin düzenlenerek mal 
sahibine sunulması

Yüklenici Yüklenici + Tasarım Ekibi

Eylem 13: Garantili maksimum fiyat teklifinin değerlendirilmesi ve tutarsızlık-
belirsizlik olan noktalarda revizyonlar yapılarak yükleniciye bildirilmesi Tasarım Ekibi Mal Sahibi

Eylem 14: Mimar ile mal sahibinin, yüklenici tarafından hazırlanan garantili 
maksimum fiyat teklifini değerlendirmesi ve tutarsızlık veya belirsizlik görünen 
noktada yükleniciyle anlaşması

Mal Sahibi Mal Sahibi

İhale Dokümanları Aşaması

Eylem 1: Tüm ihale dokümanlarının mevzuata uygunluğunun kontrolünün yapılması Yüklenici + Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 2: Proje şantiye başlangıcının tarihinin yazılı olarak belirlenmesi ve 
onaylanması Mal Sahibi + Yüklenici Mal Sahibi

Eylem 3: Mimari projede uygulanabilirlik yorumlarına göre revizyonlar yapılması Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 4: Projenin teknik çizimlerine göre tüm teknik şartnamelerin hazırlanması Yüklenici + Tasarım Ekibi Tasarım Ekibi

Eylem 5: Maliyet kontrolünün yapılması Yüklenici Mal Sahibi

Eylem 6: Alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin belirlenmesi ve termin sürelerine göre 
zaman çizelgesinin gözden geçirilmesi ve teknik bilgi eksikliklerinin giderilmesi Yüklenici Mal Sahibi

Eylem 7: Alt yüklenicilerin ve tedarik firmalarının kapsamlarında olan iş 
kalemlerinin belirlenmesi Yüklenici Mal Sahibi 

Eylem 8: Eşzamanlı giden yapım sürecinde (şayet eşzamanlı ise) uygulama (shop 
drawing) dokümanlarının tasarım ekibine ulaştırılması Yüklenici Mal Sahibi + Yüklenici

Eylem 9: Uygulama (shop drawing) dokümanlarına göre uygulanabilirliğinin kontrol 
edilmesi ve yeniden yapımı (rework) önlemek amaçlı revizyon çizimlerinin yapılması 
ve ihale dosyasına eklenmesi

Yüklenici Mal Sahibi + Yüklenici + Tasarım Ekibi

Eylem 10: Uygulama projesi dokümanlarının ve GMP anlaşmasının onaylarına göre 
maliyeti göz önünde bulundurarak ihale dokümanlarının hazırlanması Yüklenici + Tasarım Ekibi Mal Sahibi

Eylem 11: Tüm ihale dokümanlarını gözden geçirmek için toplantı yapılması ve 
onaylar sonrasında GMP anlaşmasına dahil edilmesi Mal Sahibi + Tasarım Ekibi + Yüklenici Mal Sahibi

Tablo 2: Yarı yapılandırılmış görüşmeler sonrasında elde edilen verilere göre A-295 genel şartnamesinde tanımlanan BIM kullanan tasarım ofislerinin yapması gereken eylem ve 
paydaş ilişkisi ile Türkiye’de BIM kullanan tasarım ofislerinin yaptığı eylem ve paydaş ilişkisi.
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Türkiye’de ise BIM kullanımının etkin 
olmamasının nedenleri şöyle sıralanabilir:
• BIM ülkemizde hükümet tarafından 

yalnızca raylı sistem projelerinde 
desteklenmektedir. Bu durum diğer tip 
projelerde yaygın kullanılmamasına yol 
açmaktadır. 

• BIM hakkında resmi kurumlar tarafından 
yayınlanmış kılavuz ya da resmi doküman 
bulunmamaktadır. 

• Kılavuz ya da resmi doküman eksikliği, 
BIM kullanılan yapım projelerinde rol 
alan paydaşların rol ve sorumlulukları 
hakkında karışıklığa neden olmaktadır. Bu 
durum BIM yöneticisi, BIM koordinasyon 
yöneticisi vb. birçok paydaşa rol ve 
sorumluluk yüklemektedir.

• BIM’e adaptasyona ilişkin bilgi eksikliği ve 
resmi yayın bulunmaması nedeniyle yapım 
sektöründe rol alan firmalar BIM’e geçişte 
zorlanmaktadır. 

• Resmi kılavuz ve doküman bulunmaması 
nedeniyle BIM’e geçen her firmanın süreç 
yönetim kurallarını kendisinin belirlemesi 
karışıklığa neden olmaktadır. 

• BIM’in çoğunlukla geleneksel proje teslim 
sistemi ile uygulanıyor oluşu da BIM’in 
etkin kullanılamamasına yol açmaktadır. 

• Türkiye’de yapım sektöründe çalışan tüm 
disiplinlerde BIM kullanacak kalifiye 
eleman ihtiyacı bulunmaktadır. 

Türkiye’de inşaat sektöründe BIM 
kullanımının üzerine alan araştırması 
Türkiye’de BIM’in ne derecede etkin 
kullanıldığını yaptığımız bir alan 
araştırmasında inceledik (Çileli ve Taş, 
2020). Yapım projeleri hakkında hayati 
kararların alındığı aşama olması nedeni 
ile alan araştırmasının kapsamı tasarım 
evresi olarak tanımlandı. BIM kullanılan 
mimari ofisler hedef grup olarak belirlendi 
ve Türkiye’de BIM kullanan ofis sayısının 
az olması nedeniyle bünyesinde BIM ekibi 
olan 11 adet tasarım ofisi seçildi. Her ofiste 
çalışan bir kişi ile yarı yapılandırılmış, 
yaklaşık iki saat süren görüşmeler yapıldı. 
Görüşme formu oluşturulurken Türkiye’de 
BIM hakkında yayınlanmış yerel resmi bir 
kılavuz veya doküman bulunmadığı için 
A-295 genel şartnamesinden yararlanıldı. 
A-295 genel şartnamesi, Amerikan Mimarlar 
Odası (AIA, American Institude of Architect) 
tarafından yayınlanmış; BIM kullanılan 
projelerde tasarım ve yapım evresini 
kapsayacak şekilde paydaşlar ve paydaşların 
tamamlayacakları eylemleri belirten bir 
doküman. 

Görüşme formunda A-295 genel 
şartnamesinde tasarım evresine ait 
belirlenmiş eylemler listelendi. Tasarım 
evresinin her aşaması için 51 adet eylem 
tanımlandı. Bu eylemlerin 9 adedi şematik 

proje, 17 adedi kesin proje, 14 adedi 
uygulama projesi, 11 adedi de ihale 
dokümanları aşaması için belirlendi. 
Türkiye’de BIM’le gerçekleştirilen projelerde 
bu eylemlerin hangi paydaşlar tarafından 
tamamlandığı soruldu ve elde edilen sonuçlar 
A-295 genel şartnamesinde tasarım evresine 
ait belirlenmiş eylemler ile karşılaştırıldı 
(Tablo 2). 

Tablo 2’de elde edilen verilere göre; 
Türkiye’de tasarım aşamasında BIM 
kullanımının gereklerinin paydaşlar arasında 
tam olarak anlaşılamadığı söylenebilir. 
Örneğin, şematik proje aşamasında 4 adet 
eylemi mal sahibi, tasarım ekibi ve yüklenici 
birarada tamamlamalıdır. Fakat Türkiye’de 
bu eylemleri mal sahibi ve tasarım ekipleri 
yüklenici olmadan tamamlamaktadırlar. 

Tablonun tamamı boyunca yüklenicinin 
yalnız şematik proje aşamasında değil, 
çalışma kapsamında olan diğer aşamalarda 
da oldukça az rol aldığı; özellikle ihale 
dokümanları aşamasında yüklenicinin 
tamamlaması gereken 5., 6., 7., 8. ve 9. 
eylemlerden üç tanesini mal sahibinin tek 
başına çalışarak tamamladığı görülüyor. 
Bu durum Türkiye’de yapım projelerinde 
geleneksel proje teslim sisteminin hala çok 
yaygın uygulanmasından kaynaklanıyor. 
Projelerde tasarım ekiplerinin BIM kullanma 
gayretlerine rağmen BIM’in faydaları ve 
gerekliliklerinin paydaşlar tarafından tam 
olarak anlaşılamamış olduğu söylenebilir. 

Sonuç 
BIM’in faydaları literatürde belirtilmiş 
olduğu halde Türkiye’de BIM kullandığını 
ifade eden tasarım ofislerinde bile 
bugün BIM sürece etkin olarak 
dahil edilmemektedir. Paydaş rol ve 
sorumlulukları incelendiğinde görülüyor 
ki mal sahibi, tasarım ekibi ve yüklenicinin 
birarada çalışarak tamamladıkları eylemler 
oldukça sınırlıdır. Bu durum BIM’in 
entegre ve etkin biçimde kullanılamadığını 
göstermektedir. Özellikle tüm paydaşların 
erken aşamalardan itibaren birarada 
olması prensibi sağlanamamaktadır. Bu 
durum BIM alanında hala geleneksel proje 
teslim sisteminin kullanıldığı yorumunu 
desteklemektedir. 

Alan araştırmasında yapılan yarı 
yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen 
sonuçlara göre; Türkiye’de BIM kullanımının 
durumu aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
• Türkiye’de BIM kullanımı halen etkin 

değildir. 
• Türkiye’de BIM kullanımı çoğunlukla 

yazılım kullanmayla eşdeğer 
görülmektedir.

• BIM kullanılan yapım projelerinde paydaş 

rol ve sorumlulukları bilinmemektedir. 
Entegre olarak tamamlanması gereken 
eylemler çoğunlukla tek bir rol alan 
tarafından tamamlanmaktadır. 

• Bunların önüne geçilebilmesi için; BIM 
kullanımı belirli projelerde zorunlu hale 
getirilebilir. Resmi kurumlar tarafından 
standart uygulama prosedürleri / kılavuzlar 
/ dokümanlar sağlanmalıdır. Ayrıca 
Türkiye’de BIM kullanan kalifiye elemana 
ihtiyaç duyulduğunu da belirtmek gerekir. 

■ Elif Çileli, Doktora Adayı, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi. 
Elçin Filiz Taş, Prof.Dr., İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi.
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Sürdürülebilirlik 
ve Döngüsel 
Ekonomi: BIM’in 
Rolü
Bahriye İlhan Jones, Hakan Yaman ■ 
Doğal kaynakların önemli bir tüketicisi 
olan inşaat sektörü, verimliliği artırmak ve 
atığı azaltmak için kullanılan süreçlerin, 
bileşenlerin ve sistemlerin geliştirilmesi 
ihtiyacının farkındadır. Bu tür bir 
iyileştirmenin tedarik zincirinde çok çeşitli 
fırsatlar yaratacağı düşünülebilir. Örneğin, 
üreticilerin yeniden kullanılabilen veya 
başka bir amaçla kullanılabilen ürünler 
tasarlaması gibi. Ancak bireysel olarak 
sektörde yer alan paydaşların bu değişime 
nasıl ayak uyduracağıyla ilgili genel bir 
söylem henüz oluşmamıştır. Her ne kadar 
inşaat sektörünün yapısı dönüşüm için 
engeller oluştursa da sektör içinde ve/veya  
dışında geliştirilen yeni yaklaşımlar ve 
teknolojiler değişim sürecine yardımcı 
olmaktadır. İnşaat sektöründe bir süreç 
yeniliği olarak tanımlayabileceğimiz 
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), sağladığı 
çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar 
yönünden sürdürülebilirliğe büyük 
ölçüde katkıda bulunmaktadır. Enerji, 
çevre, teknoloji, işletme ve sosyal 
bilimler gibi geniş bir alanı kapsayan 
sürdürülebilirlik, ekosistemin dengede 
kalması için işlerin doğru yapılmasının 
hedeflenmesidir. Sürdürülebilirlik esas 
itibarıyla birbirleriyle yarışan ve çelişen 
teknolojik ve ekonomik gelişme ihtiyacı 
ile yaşadığımız çevreyi koruma ihtiyacının 
uyum içinde karşılanması ile ilgilenir. 
Tüm yaşam alanlarının ve bu alanları 
yaşanabilir kılan altyapının yaratıcısı 
olarak inşaat sektörünün ürün ve süreçler 
açısından sürdürülebilir çözümler 
benimsemesi gerekliliği her geçen gün 

tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilmekte. 
Mümkün olduğunca çok kaynağın yeniden 
kullanımını, geridönüşümünü amaçlayan 
bir model olarak döngüsel ekonomi 
anlayışı ile inşaat sektörünün ürünleri, 
daha sürdürülebilir bir yapılı/yapma çevre 
içinde karşımıza çıkabilir. Bu yazı, bina 
yaşam döngüsünün her bir aşamasında 
BIM kullanımının, sürdürülebilirlik ve 
döngüsel ekonomi bağlamında etkileri 
konusuna odaklanıyor.

Döngüsel ekonomi kavramı
Ekonomik büyümeyi kaynak 
tüketiminden ayırmayı hedefleyen 
döngüsel ekonomi kavramı, inşaat 
sektöründe ihtiyaç duyulan değişiklikleri 
hayata geçirme şansı sunuyor. Ürünlerin 
daha dayanıklı, onarılabilir, yenilenebilir, 
yeniden kullanılabilir ve sökülebilir 
şekilde tasarlanarak üretilmesini 
amaç edinerek, kaynak israfını en aza 
indirecek şekilde malzeme ve bileşenlerin 
maksimum faydada kullanılmasını 
hedefliyor. Döngüsel ekonomi, malzeme 
üretimi kavramını doğrusal modelden 
kapalı döngülere dönüştürmeyi amaçlıyor. 
Döngüsel ekonomide üretimin mantığı, 
hammaddeden yeni mallar üretmek yerine 
yeteri kadar üretmeye odaklanıyor. Stahel 
(2016) yeteri kadar üretimi şu şekilde 
açıklıyor: 

“Elinizden geleni yeniden kullanın, 
yeniden kullanılamayanı geridönüştürün, 
kırılanları onarın, onarılmayanı yeniden 
üretin”.

Burada temel amaç, bir ürünün yaşam 
döngüsünün her noktasında bir 
malzemenin değerini en üst düzeye 
çıkarmaktır. 

Basitçe anlatmak gerekirse, doğrusal bir 
ekonomide işlediğimiz hammaddeleri 
kullanımdan sonra atılan bir ürüne 
dönüştürürken, döngüsel bir ekonomide 

tüm bu hammaddelerin döngüleri 
kapatılır (Resim 1). Döngüsel ekonomiye 
geçiş, yalnızca doğrusal ekonominin 
olumsuz etkilerini azaltmakla kalmayıp, 
uzun vadeli direnç oluşturan, iş ve 
ekonomik fırsatlar sunan ve toplumsal 
ve çevresel faydalar sağlayan sistematik 
bir değişimi temsil eder (Ellen MacArthur 
Foundation, 2020, s. 20). 

Yeni bir düşünme biçimi olarak döngüsel 
ekonomi, geleceğimizi, toplumlarımızı ve 
ekonomilerimizi nasıl organize etmemiz 
gerektiğiyle ilgilenip sürdürülebilirliğin 
ötesine geçer. Aşağıdaki ilkeler, döngüsel 
ekonomi kavramının merkezinde yer 
almaktadır (Pitt ve Heinemeyer, 2015,  
s. 245).
• Sistem düşüncesi: Parçaların bir bütün 

olarak birbirlerini nasıl etkilediğini ve 
bütünün parçalarla ilişkisini anlama 
yeteneğidir. Doğrusal bir model olma 
eğiliminde olan problem çözmenin 
aksine, problemlerle başa çıkmada 
bütüncül bir yaklaşım olarak düşünen 
sistemler.

• Beşikten beşiğe felsefesi: Her türlü 
ürünün ömürlerinin sonunda gerçekten 
geridönüştürülebilecek şekilde tasarımı 
ve üretimi olarak tanımlanabilir, 
geridönüştürülen veya dünyaya geri 
gönderilen her şeyle doğanın döngüsünü 
taklit eder. Hem malzemelere hem de 
kullanıldıkları sistemlere uygulanan bir 
tasarım stratejisidir. 

• Performans ekonomisi: Malzemelerin 
veya enerjinin doğrudan kullanımından 
çok, stokun bakımı ve kullanılmasına 
odaklanır.

• Biyomimikri, bir başka deyişle doğal 
sistemlerden ilham alarak çözüm 
getirme esastır. 

İnşaat sektörü ve döngüsel ekonomi
Dünyanın en büyük hammadde tüketicisi 
olan inşaat sektörü, küresel karbon 
emisyonlarının yaklaşık %40’ına 

1 Doğrusal ekonomi ve döngüsel 
ekonomi (Kaynak: Breaking down 
a circular economy ve Plan C 
Empowering circular futures).
2 İnşaat tedarik zincirinde döngüsel 
ekonomi prensipleri (Kaynak: Ellen 
MacArthur Foundation, World 
Economic Forum, Boston Consulting 
Group). 

1



61

TE
M

A
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

yol açmakta (World GBC, Global 
Status Report 2017). İnşaatın dünya 
kaynaklarının kullanım şekli üzerindeki 
etkisini ve yapım, kullanım ve yapım 
sonrası süreçlerdeki enerji kullanımını ve 
israfı düşündüğümüzde, sektör atıklarla 
nasıl başedebilir sorusu öne çıkıyor. 
Düşünme ve çalışma şeklindeki küçük 
iyileştirmeler bile sürdürülebilirlik 
üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. 
Malzemelerin yeniden kullanımına ve 
geridönüştürülmesine odaklanılarak 
verimlilik sağlanabilir. Kapalı döngü 
prensibi benimsenmek suretiyle ürünün 
kullanım ömrü sonu düşünülerek 
tasarlanması sayesinde maliyet etkin 
faydaların yanısıra enerji etkin çözümler 
de elde edilebilir (Resim 2). 

Döngüsel ekonomi, bütünsel bir 
yaklaşımla tüm paydaşları, yapı 
bileşenlerinin değerini maksimize etme 
ve bunu sürdürmedeki rollerinin etkisini 
değerlendirmeye davet eder. Değer 
zinciri boyunca işbirliği ihtiyacı çok 
önemlidir. Malzemelerin ve bileşenlerin 
yeniden kullanılmak üzere tasarlanmış 
olması, atıkları değerli bir kaynak 
haline getirmek suretiyle ekonomiyi de 
canlandırır. Kaynak verimliliği ile birlikte 
sürdürülebilir tasarım, yapım, kullanım 
ve yok etme süreçleri benimsendiğinde, 
yapılı çevre ürettiği atık miktarını önemli 
ölçüde azaltabilir. Sürdürülebilirlik ve 
döngüsel ekonominin inşaat sektörüne 
adaptasyonu için uzun ömürlülük, kalite 
ve uyarlanabilirlik ilkelerinin tasarımın 
ilk aşamalarından itibaren sonuç ürüne 
-örneğin binaya- yerleştirilmesi gerekir. 
Daha sağlam ve kaliteli malzemelerin/
bileşenlerin bakımı daha kolaydır ve 
minimum katkı ile sözkonusu ürünlerin 
yenilenmeleri mümkündür. Böylesi 
bir yaklaşım, başlangıçta ilk yatırım 
maliyetlerini yükseltse de ürünün yaşam 
döngüsü boyunca sağlayacağı tasarruf 
düşünüldüğünde, yalnızca yükleniciler 
için değil son kullanıcılar için de faydalı 
olacaktır. 

Bu noktada sorulması gereken soru şu: 
Enerji kullanımı, kirliliğin azaltılması, 
gelişmiş atık yönetimi gibi farklı alanlarda 
ciddi çevresel, toplumsal ve ekonomik 
faydalar sağlayabilen döngüsel ekonomi 
inşaat sektöründe neden tam anlamıyla 
uygulanamıyor? 

Mali durumdaki belirsizlikler, ürün 
kullanım ömrü sonu sorunlarının 
dikkate alınmaması, kullanım ömrü sonu 
bakımından tasarımdaki eksiklikler, 
ilgi eksikliği, binaların karmaşıklığı, 
parçalanmış tedarik zinciri, yaşam 

döngüsünün sonunda düşük malzeme/
ürün değeri, döngüsel ekonomi bilgisinin 
eksikliği ve tedarik zinciri boyunca 
sınırlı farkındalık gibi faktörler inşaat 
sektöründe döngüsel ekonominin 
benimsenmesindeki engeller olarak 
karşımıza çıkıyor (Adams vd., 2017,  
s. 19). 

BIM ile döngüsel ekonomi mümkün 
mü?
Yapı Bilgi Modellemesi döngüsel 
ekonominin inşaat sektörüne 
adaptasyonunu mümkün kılacak ve daha 
muhtemel hale getirecek olan teknolojidir. 
BIM yapılı çevre için döngüsel bir 
ekonomi geliştirmede kilit bir rol 
üstlenebilir. İnşa edilecek ya da edilmiş bir 
tesisin kapsamlı dijital temsiline izin veren 
BIM teknolojisi, sadece tasarım ve yapım 
süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayıp 
uzun vadeli varlık yönetimine olanak 
sağlar ve nihayetinde yapılı çevrede doğal 
kaynakların tüketimini azaltabilir. BIM 
ve sürdürülebilir inşaat arasındaki üç 
temel bağlantı; (1) tasarım aşamasında 
daha fazla şeffaflık, (2) tasarım ve yapım 
aşamalarında daha fazla verimlilik ve  
(3) işletme aşamasında daha fazla 

kontrol olarak sıralanabilir. Resim 3’te 
bina yaşam döngüsünün tüm aşamaları 
döngüsel ekonomi ve BIM perspektifinden 
ele alınmaktadır. 

BIM’in performans analizi araçları ile 
entegrasyonu, tasarımcılara sürecin 
erken aşamalarında tasarım alternatifleri 
hakkında geri bildirim sağlayarak 
optimum tasarım elde etme şansı 
sunuyor. Bina oryantasyonu, bina 
kitlesi, günışığı ve enerji modellemesi 
gibi çeşitli analizler tasarımın ilk 
evrelerinde kullanılarak farklı alternatif 
karşılaştırmaları yapılabiliyor. BIM’i 
tasarım disiplinleri arasında etkili bir 
işbirliği sağlayıcısı olarak kullanmak, 
zaman kayıplarının önüne geçerken, 
farklı uzmanların sürecin başından 
itibaren eşgüdüm içinde çalışması bir 
binanın ömrü boyunca enerji, çevre 
ve ekonomi açısından optimizasyon 
sağlayabiliyor. Üretici firma ürün 
verilerinin BIM veritabanında mevcut 
olması, yönetmeliklere uygunluğun tam 
olarak kontrolünü sağlama bakımından 
paydaşlara yardımcı olurken, yapım 
hatalarını en aza indirerek yapı üretim 
sürecinin daha hızlı ve güvenli olmasını 
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sağlıyor. Tasarım ve yapım süreçlerinin 
entegrasyonunu kolaylaştıran BIM, 
yapım aşamalarının görselleştirilmesi 
ile süre yönetimine destek oluyor. 
Yapım öncesi yapılan çakışma testleri 
sayesinde olası hataların önüne geçiliyor. 
Yapı elemanlarına ve bileşenlerine 
ait geometrik olmayan bilgileri de 
bünyesinde barındırabildiğinden daha 
etkin maliyet yönetimi, kaynak yönetimi 
ve iş güvenliği sağlıyor. Şantiye dışı 
üretimi kolaylaştırması sayesinde inşaat 
sahasındaki hareketliliği azaltarak hatalı 
ve aşırı siparişin önüne geçiyor ve süreç 
daha az atıkla sonuçlanıyor. As-built 
modelleri ile kullanım aşamasında bina 
performansını izleme ve kaydetme yoluyla 
tesis yönetimi ve bakımı için gerekli 
verilere kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyor. 
İşletme sırasında yapılan değişiklik, 
düzenleme ve yenilemeler ile ilgili tüm 
verileri saklayarak ve kullanıma sunarak 
kullanıcı konforu, enerji verimliliği 
ve alan yönetimi gibi konularda 
sürdürülebilirliği maksimum seviyeye 
ulaştırıyor. Bina ömrünün tamamlanması 
aşamasında da dijital dokümantasyon 
ile doğru bir malzeme ve bileşen listesi 
sunarak sürecin daha sürdürülebilir 
şekilde yürütülmesine yardımcı 
olabiliyor. Söküm ve yıkım sırasında 
değerli bileşenlerin nerede olduğu 

bilinirse, sözkonusu bileşenlerin yeniden 
kullanılması veya geridönüştürülmesi 
sağlanabiliyor.

Sektör olarak daha sürdürülebilir hale 
gelmek, kaynakları verimli kullanmak 
ve büyümeyi korumak için karşılaşılan 
zorlukları aşmak üzere gerek akademik 
gerekse uygulamaya yönelik çalışmalar 
sürmektedir. Daha döngüsel bir 
yaklaşımla kullanılan kaynakların 
geridönüşümünü ve yeniden kullanımını 
artırmak ve atık miktarını azaltmak 
sektördeki sürdürülebilirliğin sağlanması 
için esastır. Çoğu zaman binalar yapım 
aşamasından sonra bitmiş ve kalıcı 
olarak görülür, halbuki uzun bir fiziksel 
ömre sahip olan binaların işlevsel 
ömürlerini en üst seviyeye çıkarmak 
için esnek tasarımlar sunulmalıdır. 
İnşaat sektörünün çevreye olan negatif 
etkilerinin mümkün olduğunca azaltılması 
için konu, sistem yaklaşımı ile ele 
alınarak bina parçalarının kolaylıkla 
değiştirebilmesi, uyarlanabilmesi 
ve yenilenebilmesi gerekmektedir. 
Teknolojik ve yenilikçi bir çözüm 
olarak BIM, sağladığı faydalar nedeniyle 
“yıkımdan yeniden kullanıma” diye 
tanımlayabileceğimiz bu sürecin en büyük 
destekçilerindendir.
■ Bahriye İlhan Jones, Dr.Öğr.Üyesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık 
Fakültesi. Hakan Yaman, Prof.Dr., 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık 
Fakültesi.
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Çevik ve Yalın 
İnşaat Projelerinde 
BIM Kullanımı 
Jıbid Bulğan, Elçin Filiz Taş ■ İnşaat 
sektörü ve bina üretim şekilleri her 
geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. 
Günümüzde, inşaat endüstrisi, daha 
verimli bina üretimi ve insan gücü 
kullanımı için yeni yöntemler bulmaya 
çalışmaktadır. İşverenlerin daha yüksek 
kar/fayda baskısı ve sürekli artan inşaat 
maliyetleri, inşaat endüstrisini modası 
geçmiş yöntemleri bırakmaya ve geleneksel 
süreçlerin yerini alacak yeni yollar 
bulmaya zorluyor. İnşaat projelerinin hızla 
değişen koşulları göz önüne alındığında, 
projeleri hedeflenen program ve bütçe 
dahilinde tamamlama amacı, yalnızca 
geleneksel yaklaşımlar kullanıldığında 
genellikle başarısız oluyor (Howell 
ve Ballard, 1998). Bu durum, inşaat 
endüstrisi üzerinde mali ve verimlilik 
baskıları yaratıyor. Bu nedenle inşaat 
sektörünün etkisiz, verimsiz, parçalı ve 
savurgan yapısının üstesinden gelmek için 
yeni metodolojiler geliştirilmektedir. Bu 
yenilikçi metodolojiler israftan mümkün 
olduğunca kaçınmayı, işgücünü en verimli 
halde kullanmayı, müşteri isteklerine 
hızlı bir şekilde cevap verebilmeyi ve 
değişen teknolojilere ayak uydurabilmeyi 
hedefliyor. Son yıllarda popülerliği gittikçe 
artan Yalın Yönetim ve Çevik Yönetim 
metotları ve BIM teknolojisi de bu 
yönetim çeşitlerindeki yerini alıyor. 

Yalın yönetim 
1991’de Womack vd. tarafından sunulan 
yalın yönetim konsepti, köklerini Toyota’nın 
Üretim Sistemine bağlı olan ve ağırlıklı 
olarak otomotiv endüstrisinde kullanılan 
yöntemlerden alır (Picchi vd., 2004). 
Fikrin başlangıcı daha verimli bir şekilde 
araba üretmek olsa da günümüzde inşaat 
sektörüne de uyarlanabilmektedir. Yalın 
yönetim, üretim süresince atıkları azaltarak, 
verimi arttırmayı amaçlar. Yalın atıklar; 
kusur, fazla üretim, bekleme, kullanılmayan 
yetenek, nakliye, envanter fazlası, fazla 
hareket, ekstra işlem şeklinde sıralanabilir. 
En basit haliyle yalın, bir iş sürecinin her 
aşamasında ve aynı zamanda israfı ortadan 
kaldırmak anlamına gelir. Değer katma 
işlevlerini olabildiğince etkin ve hızlı bir 
şekilde tamamlayarak müşteriye katma değer 
üretmek yalın yönetimin ana amaçlarından 
biridir (Tauriainen vd., 2016). 

Yalın yönetimin beş ana adımı vardır: 
Bunlar değerli aktiviteleri tanımlamak, 

değer akısını tanımlamak, akış oluşturmak, 
çekme tipi üretim yapmak ve devamlı 
gelişime açık olmaktır (Kanbanize, 2020). 
İlk adım, değerli aktiviteleri tanımlamaktır. 
Değerli aktiviteler projeye faydalı tüm 
aktivitelerin bütünüdür. Değerli aktiviteler 
tanımlandıktan sonra bu aktivitelerin, 
hammaddeyi son ürüne dönüştürene 
kadar sıralaması yapılır. Buna değer akışı 
denir. Değer akışının sürekli olması yalın 
yönetimin en önemli adımlarından biri. 
Böylelikle, zaman kaybı, bekleme, fazla 
işlem ve kusurlu üretimler yüksek oranda 
azaltılabilir ya da engellenebilir. Çekme 
tipi üretim sayesinde stok tutulmaz, fireler 
engellenir ve tasarım üretim süresince 
değişirse buna kolayca ayak uydurulabilir. 
Stoksuz üretim sistemlerinde sadece ihtiyaç 
duyulan malzeme ihtiyaç duyulan anda 
üretim sistemine çağrılır. Yalın bir sistem 
sürekli gelişmeyi ve mükemmeliyetçiliği 
öngörür. Bütün bu sürecin merkezinde 
her zaman müşteri ihtiyaçları bulunur ve 
düzenli olarak müşterilerin memnuniyeti 
ve ihtiyaçlarının giderilip giderilmediği 
kontrol edilir (Kanbanize, 2020). 
Mükemmeliyet ve gelişme yolunda en 
faydalı aktiviteler geribildirim verme, iyi 
iletişim kanalları oluşturma ve şeffaflıktır. 
Bu aktivitelerin tümü yalın üretim 
sistemlerinde birbirlerini takip ederek 
sürekli gelişim, değer artırımı ve atıkların 
azaltılması amaçları ile devam eder. 

Yalın yönetim felsefesini projelere 
uygulamak için çeşitli araçlar kullanmak 
gerekir. Bunlardan bazıları six sigma, last 
planner system, pull production’dır. İnşaat 
sektöründe en sık kullanılan araçlardan 
biri ise Building Information Modelling 
(BIM) yazılımlarıdır. BIM inşaat süresince 
daha planlı iş yapılmasını sağladığı, 
iletişimi arttırdığı, tüm aktörlerin süreçten 
haberdar olmasını mümkün kıldığı ve 
değişikliklere hızlıca tepki gösterebildiği 
için yapım sırasında yalın yönetimin 
tanımladığı atıkların azaltılmasına ve daha 
az eforla daha fazla verim elde edilmesine 
imkan tanır. 

Çevik yönetim 
12 maddeden oluşan çevik manifesto Beck 
vd. tarafından 2001 yılında hazırlanmış 
ve çevik yönetimin temellerini atmıştır. 
En temel amaçları, değişen gereksinimlere 
sürekli cevap verebilmek, işveren ve proje 
ekibinin arasında devamlı ve verimli 
iletişim sağlayabilmek ve düzenli olarak 
kendilerini geliştirmeye çalışmaktır. 
Çalışan motivasyonuna özen gösteren 
çevik yönetim, motive olmuş bireyler 
etrafında projeler oluşturmayı, onlara 
ihtiyaç duydukları desteği vermeyi ve işi 
tamamlamaları için onlara güvenmeyi 

hedefler. Basitlik esastır, kullanılmayan 
iş gücünden, boşa harcanan zamandan 
mümkün olduğunca arınmaya çalışır (Beck 
vd., 2001). 

Yazılım sektöründe yaratılmış bir yönetim 
şekli, başta inşaat sektörüne uyarlaması 
zor gözükse de, çevik felsefenin çoğu 
inşaat sektörüne uygulanabilir. Burger’ın 
belirttiği gibi, “İlk bakışta çevik proje 
yönetimi ve inşaat yönetimi tuhaf bir 
çift gibi görünebilir. Sonuçta, yazılım 
endüstrisinde başlayan çevik gelişme, 
teslimatları sürekli olarak kontrol etme 
ve pazardaki değişikliklere uyarlama 
etrafında şekilleniyordu” (Burger, 2017). 
Ancak çevik yönetimin dört ana prensibi 
incelendiğinde aslında bu prensiplerin 
inşaata uygun olduğu / uyarlanabildiği 
görülür. Çevik yönetim; süreçler ve 
araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere, 
kapsamlı dokümantasyondan ziyade 
çalışan sisteme, sözleşme pazarlıklarından 
ziyade müşteri ile işbirliğine, plana 
bağlı kalmaktan ziyade değişime uyum 
göstermeye değer verir (Beck vd., 2001). 

Çevik yönetim, proje süresince esnekliği 
artırmak için; inşaat sektörü de dahil 
olmak üzere diğer pek çok sektör 
tarafından benimsenmiştir. Peki, tüm 
bu prensipler inşaat dünyasına nasıl 
yansıtılabilir? Çevik yönetim sistemdeki 
bireyleri -projede görev alan aktörlerden, 
ürünü teslim alan müşterilere kadar- her 
şeyden önde tutar. Bir inşaatta kullanılan 
teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, 
takımdaki bireyler bu teknolojiyi en iyi 
şekilde kullanmayı bilmiyorsa, sistem 
işlemez. Bir grup her zaman en zayıf 
elemanı kadar güçlüdür. Eğer çalışanlarınız 
çevik bir düşünce yapısına sahip değilse, 
ortaya çıkacak bir değişiklikte ya da 
problemde, projenin zarar görmeden 
devamı zorlaşacaktır. Projede çalışanlar 
değişiklikten korkmamalı, değişiklikler 
karsısında çevik tepkiler vermeyi 
bilmelidir. Bireylerin aralarındaki iletişim 
ne kadar iyiyse problem o kadar erken 
farkedilecek ve o kadar hızlı aksiyon 
alınacaktır. Zaten problemler ne 
kadar hızlı çözülürse proje o kadar az 
etkilenecek, bu nedenle de sözleşmesel ya 
da hukuksal yaptırımları devreye sokmaya 
gerek kalmayacaktır. 
 
BIM kullanım örnekleri 
Yalın ve Çevik Yönetim uygulanırken 
kullanılan çeşitli araçlar ve yöntemler 
bulunmaktadır. İnşaat sektöründe bu 
araçlardan en çok kullanılanlarından 
biri ise BIM. Bu kadar yaygın olmasının 
bir nedeni de, bina yaşam döngüsünün 
birçok aşamasında kullanılabilmesi 
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ve farklı disiplinlerdeki aktörleri aynı 
platformda buluşturabilmesidir. BIM’in 
yalın yönetimde kullanılması sadece 
müşterinin projeye katılımını arttırmakla 
kalmaz, aynı zamanda tasarım 
çalışmasının içeriğinin görselleştirilmesine 
ve verimsiz tasarım görevlerinin 
tespitine ve kaldırılmasına da olanak 
tanır (Tauriainen vd., 2016). Eastman’a 
(2008) göre, projelerde BIM’in etkin 
kullanımı tasarımı geliştirebilir, inşa 
edilebilirliği artırabilir, projenin daha hızlı 
tamamlanmasını ve hem iş sahibi hem 
de proje ekibi için zamandan ve paradan 
tasarruf edilmesini sağlayabilir. BIM 
kullanımının inşaat verimliliğini artırdığı, 
projeye daha fazla çalışan katılımı 
sağladığı ve beklenmedik durumları 
azalttığı söylenebilir. 

BIM, bir binanın tüm fiziksel 
özelliklerinin ve yaşam döngüsü ile ilgili 
bilgilerinin, mimari mühendislik-inşaat 
endüstrisindeki parametrik 3B bilgisayar 
destekli tasarım (CAD) teknolojileri 
kullanılarak yansıtıldığı dijital bir görsel 
temsili olarak tanımlanmıştır (Manning ve 
Messner, 2008). Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM), eşzamanlı mühendisliğe izin veren 
ve tüm katılımcıların aynı platformda 
çalışmasını sağlayan bir araçtır. BIM 
bir süreçtir ve bina yaşam döngüsü 
verilerini oluşturmanın, kullanmanın ve 
paylaşmanın temelde farklı bir yoludur. 
BIM’in dünya çapında kullanımı diğer 
yalın inşaat araçlarından daha fazladır. 

Geleneksel sistemlerde, bina üretim 
sürecinde görev alan aktörlerin birarada 
çalışması çok da alışılageldik bir 
sistem değil. Bir grup üzerine düşen 
görevi tamamladıktan sonra işi bir 
diğerine aktarır ve projeden çekilir. 
Örneğin, tasarım bitmeden yapım 
başlamaz, yüklenici tasarım sürecine 
katılmaz. Günümüzde, katılımcıları 
birlikte çalıştırabilmek hem yalın hem 
çevik inşaatın ana amaçlarından biri. 
Aralardaki gereksiz bekleme sürelerinin 
minimuma indirilmesi yalın prensiplerin; 
aktörler arasındaki iletişim nedeniyle 
problemlerin en erken zamanda ve en kısa 
sürede çözümlerinin bulunması ise çevik 
prensiplerin bir parçası. 
 
BIM, tüm aktörlerden topladığı ortak bir 
bilgi kaynağına güvenerek ve çakışma 
kontrolünü etkinleştirerek tasarım 
çatışmalarını büyük ölçüde azaltıyor. 
Binanın daha iyi görselleştirilmesini 
ve işlevin değerlendirilmesini sağlıyor. 
İnşaat sektörüne sunduğu diğer 
iyileştirmeler arasında; daha kolay 
tasarım alternatifleri, bilginin daha iyi 

korunması, tek bir sisteme güvenme, 
tasarım modeli bütünlüğü ve aktif 
çakışma tespiti sayılabilir. Tasarım 
gereksinimlerinin tanımlanması ve 
ilgili kişilerin bilgilendirilmesi de daha 
kolay hale geldi. Bilgi akışlarını eski 
sistemlere göre oldukça iyileştirdi. Çekme 
üretiminin azaltılmış döngü süresinin 
bir sonucu olarak, kavramsal tasarım 
aşaması genişletildi. BIM, iş süreçlerini 
değiştirmeyi ve israfın çoğunu ortadan 
kaldırmayı başardı (Eastman vd., 2011).

Yukarıda listelenen ve BIM’in inşaat 
sektörüne yaptığı tüm katkılar aslında 
yalın ve çevik yönetim prensipleri ile 
birebir örtüşüyor. Daha iyi tanımlanan 
süreçler, anında haberdar edilen 
paydaşlar, çakışmaların eforsuz bir 
şekilde tespit edilmesi, düzenli bilgi 
paylaşımı, çekme üretim mantığı ile 
tasarım yapılması ve bina üretilmesi, 
çevik ve yalın prensiplerin beklentilerini 
karşılıyor. Ancak çevik yönetimin bize 
öğrettiği ve asla unutulmaması gereken 
şu ki, BIM sistemleri ne kadar gelişmiş 
olursa olsun, eğer takım elemanlarınız bu 
sistemleri tüm verimi ile kullanamıyorsa 
ya da müşteri bu sistemi takip edemiyorsa 
amaçlarınıza tam olarak ulaşamazsınız. 
Günün sonunda teknolojiyi yöneten yine 
kullanıcılardır. 

BIM teknolojisi, yalnızca inşaat 
projelerini daha verimli yönetmenin 
yanısıra, diğer ek faydaları biraraya 
getiren yeni bir inşaat yaklaşımı olarak 
önemli bir rol oynamakta. Sadece proje 
aşamalarında değil proje sonrasında da 
data toplamak için çok elverişli bir sistem 
olması dolayısıyla, sonraki bina üretim 
projeleri için değerli bilgiler barındırıyor. 
Böylelikle zaman kısıtlaması olan inşaat 
projeleri kendilerinden önceki projelerin 
BIM verilerine bakarak daha hızlı bir 
şekilde organize olabilir ve önceki 
projelerden ders alabilir (Tomek ve 
Kalinichuk, 2015). 

İnşaat projelerinde yalın ve çevik gibi 
yeni yönetim şekillerine başvururken bu 
anlayışları bütünüyle projelere entegre 
etmek zor olabilir. Bu durumlarda yalın 
ve çevik yönetim sistemlerinin bazı 
prensipleri seçilerek başlanabilir. Düzgün 
bir şekilde uygulandığında, en temel 
BIM uygulamalarının bile yalın inşaat 
amaçlarını destekleyebileceği tartışılabilir. 
Mesela projenin tüm adımlarında değil 
de bazı aşamalarında BIM kullanılmaya 
başlanabilir. Günümüzde BIM’in en sık 
kullanıldığı proje aşaması tasarım ve inşaat 
adımları olsa da BIM binaların bakım ve 
yıkım aşmalarında da kullanılabilir. 

Bakım sürecinde BIM’in uygulanması, 
tüm tesisin kapsamlı bir analizine izin 
veren sanal bir ortam yaratabilir. Bu 
işletmenin çok daha detaylı yönetilmesine 
imkan verecektir. BIM’in yalın düşünme 
ile entegrasyonu, sürecin tamamlanmasına 
odaklanmayı, süreç şeffaflığını artırmayı 
ve değer katmayan faaliyetlerin sayısını 
azaltmayı sağlar (Shou vd., 2014). BIM, 
bakım sürecinde olduğu kadar yıkım 
sürecinde de kullanışlıdır. Yıkım sürecinin 
ve bina envanterinin en verimli şekilde 
nasıl planlanacağı konusunda sistematik 
ve sürdürülebilir bir model sunar. Bu 
aşamada, gelişen tarama teknolojisi ve 
üçboyutlu tasarım olanakları göz önüne 
alındığında, BIM uygulamaları problemin 
çözümüne önemli bir katkı sağlayabilir 
(Marzouk vd., 2019). 

Oxford Üniversitesi - Blavatnik Kamu 
Bilimleri Fakültesi 
BIM kullanımı birkaç örnekle açıklamak 
gerekirse; ilk olarak Stirling Ödülü’ne aday 
olan Oxford Üniversitesi yeni Blavatnik 
Kamu Bilimleri Fakültesi gösterilebilir. 
Bu bina alışılagelmiş formların dışında 
bir geometriye sahip olduğu için normal 
bir projeden daha fazla koordinasyon 
gerektirmekteydi. Bu 55 milyon sterlin 
değerinde karmaşık bir proje olmasına 
rağmen, Oxford Üniversitesi tarafından 
tam bir BIM protokolü oluşturulmamıştı. 
Ana yüklenici Laing O’Rourke, projenin 
karmaşıklığı nedeniyle ve şirketin kendi 
teslimatını iyileştirme sürecinin bir parçası 
olarak, Oxford Üniversitesi ile istişare 
ederek BIM unsurlarını uygulama kararını 
verdi. Projenin dijital proje mühendisi 
olan John Revelle, “Müşteri yalnızca BIM 
hakkında genel bir fikre sahipti, ancak 
özel istekleri yoktu” diyor (Ravenscroft, 
2016). BIM’in inşaat sektöründe çok 
gerekli ve faydalı bir araç olduğu birçok 
kez kanıtlanmış olsa da, İngiltere’de bile 
4 sene öncesine kadar kullanımının bir 
zorunluluk olarak görülmemesi inşaat 
sektörünün yenilikleri ne kadar zor kabul 
ettiğine bir işaret olabilir. 

BIM her projede, proje ihtiyaçları 
doğrultusunda kullanılıyor. Oxford 
Üniversitesi projesinin ihtiyaçları 
kapsamında, tasarım aşamasının 
koordinasyonu için mimarlar Herzog & 
de Meuron’un da dahil olduğu tasarım 
ekibi, yükleniciye Laing O’Rourke’nin 
geliştirdiği temel bir BIM modeli sağladı. 
Yüklenici daha sonra, bina kullanımı 
sırasında işletme yönetimine faydalı 
olabilmesi için BIM modeline ekstra 
ayrıntı ve veri ekledi (Ravenscroft, 2016). 
Böylelikle tüm proje tek bir BIM modeli 
üzerinden ilerleyebildi. BIM kullanımı 
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farklı gruplardan gelen profesyonelleri tek 
bir platformda birleştirdiği için birlikte 
çalışmayı da kolaylaştırmakla kalmamakta 
binanın tüm yaşam döngüsü için güvenilir 
bilgi sağlamaktadır. Eğer BIM projesi her 
ekip tarafından binanın yaşam döngüsü 
süresince özenle kullanılırsa, binanın 
tarihini anlatan bir belgesel gibi bile 
görülebilir. 

Oxford Üniversitesi - Blavatnik Kamu 
Bilimleri Fakültesi eşsiz geometrisinin 
yanısıra, mimarın monolitik beton 
kullanma arzusunu karşılamak, mekanik 
ve elektrik hizmetlerini doğru bir şekilde 
kurmak için BIM kullanımı gerekliydi, 
çünkü elektrik kablolama sisteminin tümü 
döküm betonun içinde kalacaktı. İlk 
seferde tüm elektromekanik sistemlerin 
konumlandırılmasının doğru olması çok 
önemliydi. İhtiyaç duyulan doğruluk 
düzeyine ulaşmak için, M&E mühendisi 
Crown House Technologies beton 
içerisinde kalacak tüm sistemleri dijital 
olarak modelledi. BIM kullanımı, iş 
tekrarını azalttı ve teknik uygunluğun 
kesinliğini sağladı (Ravenscroft, 2016).

Paramount Hotels & Resorts - 
DAMAC Towers 
Özellikle çok fazla paydaş, sistem ve 
çalışanın olduğu mega projelerde BIM 
kullanımı çok büyük önem taşıyor. İkinci 
örneğimiz; BIMES tarafından hizmet 
verilen, Paramount Hotels & Resorts’a 
ait DAMAC Towers Dubai’nin şık Burj 
bölgesinin kalbinde yer alan bir otel ve 
konut kompleksi. Üç kulede yaklaşık 1.200 
lüks servisli süitten oluşan bu dört kuleli 
projenin dördüncü kulesi, dünyanın ilk 
Paramount Oteli’ni barındırıyor. Kulelerin 
her biri, zeminde çok katlı bir plaza ile 
birleşerek 250 m’den fazla yüksekliğe 
ulaşıyor (BIMES, 2015). 

BIMES, çok erken aşamalarda bu projenin 
BIM danışmanı olarak işe alındı ve ekibe 
proje boyunca birçok görevde yardımcı 
oldu. Nihai görev projeyi desteklemek 
olduğundan, ihtiyaç duyulduğunda tüm 
paydaşlara destek sağladı. Projenin önemi 
göz önüne alındığında, DAMAC, inşaat 
sırasında projede BIM’i uygulamaya karar 
verdi. Projede BIM; yapısal, mimari, 
HVAC +, yangın, mekansal koordinasyon, 
envanter, metraj ve site ekibini yönetme/
denetleme alanlarında kullanıldı. İşverenler 
tarafından BIM kullanmanın ana faydaları 
“dokümantasyon denetiminin kolaylığı, 
bütünsel mekansal koordinasyon 
sağlama, hammadde miktarı doğrulama 
ve görsel geribildirim gerektiren birçok 
görev hakkında kararlar alma” olarak 
özetleniyor (BIMES, 2015). 

Geleneksel projelerde birçok ayrı proje 
çizilmesi gerekirken, tek bir BIM modeli 
bizlere binanın her yerinden ayrı bilgi 
sağlıyor. Binada bulunan tüm sistemler 
farklı renk kodları ile belirleniyor ve 
sistemleri birarada görmek için birkaç 
dosyaya ihtiyaç duyulmuyor. Sadece dosya 
sayısını azaltabilmek bile yalın anlayışa 
hizmet ediyorken bunun yanısıra süreden 
ve iş gücünden de kar ediliyor, hata yapma 
ihtimali ve iş tekrarı azaltılıyor. BIM 
sayesinde çakıştırılan mekanik, elektrik, 
tesisat, statik ve mimari projeleri üstüste 
görebiliyoruz. Bu, projeyi bütünleşik 
olarak tek arayüzde görmeyi ve böylelikle 
uyumsuz durumları daha kolay farketmeyi 
sağlıyor. 

İTÜ doktora programı kapsamında, 
Taş vd. tarafından 1996-2020 
arasında yayınlanmış 312 makalenin 
taranarak, bina yaşam döngüsünün tüm 
aşamalarında (fikrin bulunması, tasarım, 
planlama, inşa, bakım, yeniden kullanma 
ve tamir, yıkım ve geridönüştürme) 
yalın ve çevik prensiplerin ve bu 
prensipler doğrultusunda kullanılan 
araçların incelendiği çalışma; BIM’in, 
yalın ve çevik yönetim tarzlarının 
inşaata entegre edilmesinden çok 
önce kullanıldığını, doğrudan çevik 
veya yalın bir araç olmadığını ancak 
inşaat sürecini optimize ettiğinden, 
otomatik olarak yalın ve çevik yönetim 
prensiplerine hizmet ettiğini ortaya 
koyuyor. Genel olarak bakıldığında, 
projelerin planlanmasından, işgücü 
dağılımına, müşterilere 3B (hatta 
günümüzde zaman ve bütçenin eklendiği 
5B) sunumlardan, yıkım sırasında faydalı 
malzemelerin belirlenmesine, şantiye 
sırasında risklerin belirlenmesinden, 
zaman kayıplarının engellenmesine 
BIM teknolojisi inşaat sektörünü 
ileriye taşımaktadır. Bunu yaparken 
sadece verimi ve kazancı arttırmamakta 
yalın ve çevik yönetim prensiplerini 
karşılayarak, atıkların azalmasını, 
verimin artmasını, problemlere tepki 
sürelerinin azaltılmasını, aktörler arası 
iletişimin artmasını sağlar (Taş vd., 
2020). Genellikle yalın ve çevik gibi 
yeni yönetim anlayışlarını kullanmanın 
en zor taraflarından biri onları varolan 
sistemlere uyarlamaktaki zorluklardır. 
Ancak BIM teknolojileri bunu çok 
kolaylaştırmakta, hatta farkına bile 
varmadan daha yalın daha çevik ve daha 
sürdürülebilir projeler üretmemize imkan 
vermektedir.
■ Jıbid Bulğan, Doktora Adayı, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi. 
Elçin Filiz Taş, Prof.Dr., İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi.
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Mimari Tasarım 
Sürecinin Erken 
Aşamalarında Bilgi 
Tabanlı Bakış Açısı
Afif Eymen Nalbant ■ Çoğunlukla 
problem çözme faaliyeti olarak kabul 
edilen tasarım her zaman yorumlamaya 
açık olmuştur. Birçok araştırmacıya 
göre insanlara ait en karmaşık düşünsel 
süreçlerden biri kabul edilen tasarım (Liu, 
1996; Oxman, 1996; Gero ve McNeill, 
1998) istenmeyen yan ve sonuç etkileri 
olmadan istenen belirli hedeflere ulaşmayı 
amaçlayan bir faaliyettir (Rittel ve Webber, 
1973).

Her tasarım fikri, tasarımcısının o 
tasarım problemini ele alışını ve kendi 
düşünceleriyle süreci yönetmesini yansıtır 
(Oxman, 1997; Kryssanov vd., 2001). 
Tasarım, ilk üretim çalışmaları ve ardından 
alınan kararlara dayanan yinelemeli bir 
süreçten oluşur. Erken tasarım aşaması 
denen ilk aşamalar; tasarım probleminin 
tanımlanması, yorumlanması ve tekrar 
tekrar değerlendirilmesini içeren döngüsel 
bir süreci ifade eder. Bu döngüsel süreç, 
yaratıcı tasarım çözümleri üretebilmek 
için tasarım bilgisinin işlenmesi ve 
dönüştürülmesi gibi tasarımcının bilişsel 
becerilerine bağlı olarak gerçekleşir. 

Tasarım sürecine dair birçok tanım ve 
açıklama yapılmış olsa da, doğrusal bir 
süreç olmaması nedeniyle birkaç temel 
prensibi tanımlamak dışında bu konuda 
tek, açık ve evrensel olarak uygulanabilir 
bir tanım mümkün değil. Tasarım eylemini 
tanımlamanın aksine, belirli tasarım 

problemlerini çözmek, tasarım görevlerini 
tamamlamak için kullandığımız araçları 
ve medyayı tanımlamak ve sınıflandırmak 
daha kolaydır. Araç seçimi, ilgili tasarım 
görevine, tasarım fikrine ve tasarım 
aşamasına bağlı olarak değişir. Eskiz ve 
maket benzeri geleneksel yöntemlerin 
yanısıra dijital yöntemlerle de tasarım 
üretimi gerçekleştirilebilir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
sayısal tasarım yöntemleri de değişiyor 
ve gelişiyor. Bu yeni tasarım geliştirme 
yöntemleri de tasarımcılara yeni bakış 
açılarıyla birlikte tasarım yapma 
yöntemlerinde yardımcı oluyor. Tasarım 
sürecinde kullanılan araç ve ortamlar, 
tasarım düşüncesini etkiliyor. Eskiz bilişsel 
bir araç olarak tasarım alanında yapılan 
çalışmalarda sıklıkla kullanılıyor. Aynı 
kapsamda maket yapmak da önemli bir 
bilişsel araç olarak görülüyor. Sayısal 
tasarım araçları ise uzun bir süredir 
varolmalarına rağmen hala gelişmeye 
devam ediyor.

Mimaride bilgisayar destekli tasarımın 
evrimi, önceden belirlenmiş rolleri yerine 
getirebilecek teknoloji arayışı olarak 
görülebilir. 1950’lerde bilgisayarların 
ortaya çıkışı, yeni soruların nihayetinde 
cevaplanabileceği konusunda yeni 
umutlar ve korkular getirdi; bir mimar, 
bilgisayarları kullanarak birçok çözüme 
erişebilir, yenilerini üretirken yardım 
alabilir, test edebilir, hatta bir düğmeye 
dokunarak üretebilir (Kalay, 2004). 
Bilgisayarlar, tasarım bağlamında en etkili 
faktörlerden biridir. Tasarım sürecini 
hesaplama ve bir bilgi tabanını bilgisayar 
destekli mimari tasarıma entegre etme 
girişimleri çoğu tasarım araştırmacısının 
odağı olmuştur (Carrara ve Kalay, 1994). 
Mimari tasarım alanında bilgisayar 

kullanımının artması; sayısal tasarım ve 
üretim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte 
tasarım ve üretim yöntemleri değişmiştir.

Bilgisayar destekli tasarımdan bilgi 
tabanlı tasarıma geçiş
1980’li yıllarda, kişisel bilgisayarların 
gelişmesi, 1970’li yıllarda başlayan 
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) 
yazılımlarının daha bilinir hale gelmesine 
neden oldu. Hız ve kesinlik gibi sağladığı 
önemli yararlara rağmen mimarlar 
tarafından başta geleneksel yöntemlerin 
doğasından farklı olması ve tasarım 
sürecini etkilemesi nedeniyle tepkiler 
çekse de daha sonraları memnuniyetle 
karşılanan bilgisayarda çizim sistemleri, 
1970’li yıllarda klasik elle çizim yapma 
tekniğinden etkilenmiş ve katman tabanlı 
bir sistemde oluşturulmuş (Eastman vd., 
2011). CAD sistemlerinin, üretkenliğin 
artmasına katkı sağlamak, revizyon 
açısından kolaylık, zaman ve insan gücü 
tasarrufu, kısa zamanda proje üretimi, 
detaylı analizler, fazla sayıda hızlıca 
tasarım alternatifi oluşturma, minimum 
düzeyde hata, yüksek kalitede çizim, kolay 
dökümantasyon ve standartlaştırma, 
iletişim kolaylığı gibi faydaları bulunuyor 
(Aydoğan, 2006).

Sonuç tasarım ürününe ait birçok önemli 
kararın tasarımın ilk evrelerinde alınması; 
alınan bu kararların ilerleyen evrelerde 
değiştirilmesinin zaman, iş gücü ve 
ekonomik anlamda büyük zorluklara 
yol açması ve bunun sonucunda tasarım 
ürünüyle ilgili arzu edilen düzenlemelerin 
yapılamamasından dolayı; tasarımın 
ilk evrelerinde tasarımın performansını 
ölçebilen, sınayabilen; tasarım ürünü ve 
tasarımcıyla etkileşime girerek bu süreçte 
tasarımcıya destek sağlayabilecek yeni 
araçlara gereksinim doğmuştur.

1 Binanın Yaşam Döngüsü 
Boyunca Tasarım Kararının 
Etkinliği, (Görsel: Afif 
Eymen Nalbant).
2 BIM Kapsamı (Görsel: 
Afif Eymen Nalbant).
3 Dijital İkiz (Görsel: Afif 
Eymen Nalbant).
4 Geleneksel Yöntem 
ve BIM Karşılaştırması 
(Görsel: Afif Eymen 
Nalbant).

1 2
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Mimari tasarım bilgi merkezli bir 
girişimdir: Mevcut varlık durumlarını 
analiz eder ve mevcut varlıklara tercih 
edilen yeni varlık durumları için planlar 
yapar. Bunu yapmak için, birçok farklı 
kaynaktan bilgi toplar ve işler, bilgileri 
yeniden düzenler, yeni bilgiler üretir, 
beklenen etkilerini taklit eder ve istekleri 
değerlendirir. Ürettiği bilgiler, daha sonra 
tasarım aşamasının sonuçlarını oluşturmak 
ve gerçekleştirmek için geleneksel, şimdiye 
kadar bilgi fakiri uygulamalar tarafından 
kullanılır (Kalay, 2004).

CAD yazılımları, bina elemanlarının 
biçimsel geometrisi ve uzamsal konumunu 
içeren bilgiyi üretmek için gerekli çizgi 
ve eğrilerden oluşan bir grafik dile sahip 
olsa da yapının uygulanabilirliği için 
önemli parametreler içeren alfasayısal 
özelliklerini (malzeme, maliyet, fiziksel 
çevre kontrolü verisi vb.) ifade edebilen 
bir veri mimarisine sahip değildir. 
CAD yazılımlarının alfasayısal verileri 
yapı modeli ile bütünleştirememesi bu 
hesaplamaları yapmayı güçleştirmekte ve 
hesaplamalar için çoğu kez ayrı modeller 
oluşturulması gerekmektedir (Ofluoğlu, 
2014).

Yapı Bilgi Modelleme (BIM), CAD 
araçlarından gelişerek farklılaşan bir 
işleyiş içeriyor. CAD daha çok estetik 
kaygılarla önplanda olurken, BIM karar 
destek noktasında öncüdür. CAD tasarım 
sistemlerinin getirdiği köklü değişiklikler, 
BIM sistemiyle birlikte farklı bir noktaya 
gelmiştir. Tüm bilgileri içerisinde 
barındırarak ve bu bilgileri analizler 
aracılığıyla yorumlayarak tasarımcının 
karar alma noktasında bir başvuru 
kaynağıdır.

BIM, tasarımcıların yaşam döngüsünün 
ilk aşamasından başlayarak proje 
maliyetini ve çevresel performansı 
kontrol etmesini sağlayan yenilikçi bir 
yaklaşımdır. Tasarımcının bina fiziksel 
olarak varolmadan önce tasarımlarını 
ve ilgili materyal ve teknolojilerini 
görselleştirmelerine ve analiz etmelerine 
yardımcı olur (Bryde vd., 2013). Fiziksel 
olarak varolmadan önce yapılan bu model 
aslında fiziksel olanın dijital ikizidir. 
Tüm bilgiler bu modelde toplanır ve 
binanın yaşam döngüsü boyunca varlığını 
sürdürür. 

BIM; yapı tasarım ve uygulama 
süreçlerinde tutarlı, işlenebilir, koordine 
veri yaratan ve parametrik çalışma özelliği 
sayesinde karar alma süreçlerine etki 
eden, yüksek kalitede uygulama çizimleri 
üretebilen, metraj ve maliyet kontrolünü 

sağlayan ve bina performansı konularında 
tasarımı test etmeye imkan tanıyan bir 
mimari tasarım sürecidir (Krygiel ve Nies, 
2008). BIM, daha erken ve daha doğru 
tasarım görselleştirme, entegre ve birbiriyle 
ilişkili değişiklikler sağlama, doğru 2B 
çizimler ve binanın 3B modelinden maliyet 
tahminlerinin çıkarılması, ortak tasarım, 
sürdürülebilir tasarım iyileştirmeleri 
özellikleriyle tasarım sürecini tam 
anlamıyla değiştirmiştir (Eastman vd., 
2011).

BIM’in inşaat endüstrisine birçok 
katkı sağladığı ve istenen özelliklerin 
çoğuna sahip olduğu söylenebilir. İnşaat 
endüstrisinin gelişmekte olan teknolojik 
şartlarına en iyi şekilde uyum sağlayan 
BIM; 4B modelleme ile inşaat süreci 
simülasyonları, 5B modelleme ile yapılan 
tahmini maliyet hesapları, 6B modelleme 
ile sürdürülebilirlik hedefleri, 7B 
modelleme ile ise inşaat sonrasında tesis 
yönetimine kadar birçok özelliği ile sektöre 
katkı veriyor. 

Erken evre mimari tasarım sürecinde 
BIM’in yeri
“Yapı Bilgi Modelleme’nin Erken Evre 
Mimari Tasarım Sürecindeki Yeri: Vaka 
Çalışmaları” başlıklı yüksek lisans tez 
çalışmamda beş farklı mimarlık ofisi ile 
yaptığım mülakatlar üzerinden BIM ve 
erken evre mimari sürecini ele aldım. 
Mülakatlarda her firma kendi BIM 
tanımını yaptı, BIM’i neden kullandığını 
ifade etti ve BIM sürecini değerlendirdi. 

Geniş bir sistem olan BIM çoğu zaman tek 
bir amaçla, tek bir aşamada kullanılmaz. 
Sistem tasarım aşamasında kullanılmayıp, 
sonraki aşamalarda tercih edilebilir. Bu 
nedenle mülakatlarda firmalar diğer 

tasarım yöntemlerinin ardından BIM 
sistemine geçenler ve tüm süreci BIM 
sistemi üzerinden ilerletenler olarak iki 
kategoride değerlendirildi. Geleneksel 
yöntemler, CAD ve BIM arasında 
karşılaştırma yapılması, BIM’in erken 
evre mimari tasarım sürecinde sunduğu 
olanaklarla bu süreçteki yerinin anlaşılması 
açısından önemlidir.

Erken evre mimari tasarım sürecinde 
BIM kullanmanın sunduğu olanaklar
Erken tasarım aşamasında geometrik 
model üzerinden elde edilebilen ve tasarım 
ürününün nihai performansına bir önbakış 
sağlayan özellikleriyle BIM, tasarımcılara 
tasarım ürünleri ile ilgili sayısal ve gerçek 
zamanlı geri beslemelerde bulunabilir 
ve tasarımın her aşamasında istedikleri 
şartlar doğrultusunda çalışmalarını 
sınayabilmelerini ve geliştirebilmelerini 
sağlar. Analizlerin gerçekleştirilmesi, geri 
beslemelerin değerlendirilmesi ve tasarımın 
geliştirilmesi süreçleri döngüsel olarak 
sürdürülür ve aynı zamanda tatminkar 
çözüm arayışında estetik, işlev ve 
performans gelişiminin eşgüdümlü olarak 
sürdürülebilmesi sağlanır (Schade vd., 
2011).

Resim 5’te yapılan mülakatlarda 
firmaların BIM ile ilgili tanımları, BIM’in 
en çok hangi konularda olanak sağladığı 
konusunda fikir veriyor. Tasarım 
koordinasyonu, çalışmanın toplam kalite 
kontrol standartlarına ulaşması için tüm 
disiplinlerden tasarımları birleştiren bir 
faaliyettir. Tasarım koordinasyonunda, 
çözülecek olası sorunları değerlendirmek 
için farklı disiplinlerden projeleri üst 
üste koymak gerekir. Bu süreç genellikle, 
yapı sistemlerinin kavramsal tasarımının 
tamamlanmasından sonra başlar ve olası 

3 4
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hataların tespit edilebileceği bir tür son 
gözden geçirme aşaması olarak görülür.

Bilgi üretimi BIM için en önemli 
unsurlardan biridir. Erken Evre Mimari 
Tasarım aşamasında, eldeki bilgilerin 
yetersiz ve esas olarak varsayımlara 
dayandığı ifade edilir. Enerji talebi 
üzerindeki önemli etki, sonraki planlama 
sürecinin temelini oluşturan tasarımın 
erken aşamalarındaki kararlarla yapılır. Bu 
bağlamda, tasarım sürecinin ilk evrelerinden 
itibaren tasarımcılar, hiçbir ileri 
mühendislik bilgisine ihtiyaç duymaksızın, 
tasarımlarını performans ve etkinlik 
kriterlerine göre analiz edebilmelerine 
ve elde ettikleri geri beslemelerle tasarım 
sürecini sürdürebilmelerine ortam 
sağlayacak araçlar üzerine çalışmaya başlar. 
Bu çalışmalarda üretilen bilgiler tasarım 
çalışması yaparken önemli bir kaynak 
oluşturur.

Mülakatlarda firmalar BIM’in 
eylemlerini, önceden tanımlı araçlarla 
gerçekleştirmesinin kısıtlayıcı etkisinden 
bahsetmiştir. BIM’in getirdiği bu tanımlı 
araç kısıtlaması yapı temsilinin doğrudan 
kullanıcı tarafından oluşturulmasına 
olanak tanımaz. Hesaplamalı tasarımla 
birlikte ise kullanıcı kendi araçlarını 
oluşturur ve modelleme biçimini belirler 
(Aish, 2011). Bu yol bambaşka bir mimari 
tasarımın da önünü açar ve bir anlamda 
tasarımın kendisini de değiştirir. Analizler 
yazılı metin üzerinden tasarımın kendisi 
için bir girdi olarak kullanılır. Yazılı 
metinle yapılan programlama değişiklikleri 
sonucu da değiştirir.

Ön tasarım aşamasından başlayarak 
projenin ihale süreci ardından projenin 
yapım süreci ve projenin bitimine kadar 
gerekli verilerden olan metraj (Monteiro 

vd., 2013) yapının yaklaşık maliyeti 
veya proje süreç planlaması gibi inşaat 
işletmesinin ana öğelerindendir (Liu vd., 
2014). Bu veriler BIM yazılımları ve 
onlarla birlikte çalışan ara yazılımlarla 
elde edilebilmektedir. Metraj verilerini 
daha pratik şekilde elde etmek için ara 
yazılımlarla kullanıcılar tarafından kodlar 
da geliştirilebilir.

Üretken Tasarım (Generative Design) 
yaklaşımı, çeşitli öğelerin ve tasarım 
olanaklarının yaratılabileceği kurallara 
veya algoritmalara dayanan bir süreç 
olarak tanımlanabilir. Bu kurallar ve 
algoritmalar, çeşitli proje çözümleri 
üretmek için sistematik olarak 
kullanılabilen parametrelerden oluşur 
(Fasoulaki, 2008). Mimari kavramlar 
üretken kurallar olarak ifade edilir, böylece 
evrimleşmeleri ve gelişmeleri bilgisayar 
modelleri kullanılarak hızlandırılabilir ve 
test edilebilir. Kavramlar, form oluşturma 
için bir kod komut dosyası üreten genetik 
bir dilde açıklanır. Bilgisayar modelleri, 
daha sonra simüle edilmiş bir ortamda 
performanslarına göre değerlendirilen 
prototip formların gelişimini simüle etmek 
için kullanılır. Kısa bir sürede çok sayıda 
evrim adımı üretilebilir ve ortaya çıkan 
formlar genellikle beklenmediktir.

BIM’in sağladığı tüm bu olanaklarla 
birlikte bilginin üretimi sağlanır ve tasarım 
ürünü bilginin yardımıyla ileriki aşamalara 
daha net verilerle ilerler. Resim 6’da  
görüldüğü gibi firmalar günümüzde 
BIM’i karar destek mekanizması olarak 
kullanmayı tercih ediyorlar. BIM’in 
tasarım süreci sonrası özellikleri, tasarım 
süreci öncesi özellikleri kadar yeterli 
görülmüyor. Fakat yine de tasarım BIM 
üzerinde gerçekleştirilmese dahi bu 
sistemden alınan veriler tasarım kararına 
önemli ölçüde etki ediyor.

Mülakatlar BIM’in bir tasarım aracı 
değil, tasarım geliştirme aracı olduğunu 

göstermektedir. Mülakat yapılan ofisler 
tarafından BIM, tasarım aşamasında 
esnek olmaması, geometrik modellemenin 
zaman alıcı olması gibi nedenlerle erken 
evre mimari tasarım sürecinde hala ayağa 
kalkmış bir sistem olarak görülmemiştir. 
BIM daha çok bilgiye ihtiyaç duyulduğu 
zaman kullanılan bir sistemdir. Analiz, 
hesaplama, dökümantasyon gibi veriler 
elde etmek istediklerinde ofislerin BIM’e 
başvurduğu ve bu aşamadan sonra 
BIM’e ileri aşamalarda da devam ettikleri 
mülakatlarda anlaşılmıştır. Bilgiye 
ihtiyaç duyulmadığı zaman ise BIM’e 
olan gereksinim azalmaktadır. Teknoloji 
ne kadar ilerlese de tasarım düşüncesi 
geleneksel yöntemlerden beslenmeye 
devam etmektedir.

Erken evre mimari tasarım süreci tasarımın 
ilk ve sonuç üzerine etkilerinden dolayı 
belki de en önemlisi aşamasıdır. Eskiz 
ve maketle başlayan geleneksel süreç 
günümüzde CAD ve BIM ile desteklenir. 
İnşaat endüstrisinin ihtiyaçları bağlamında 
BIM, günümüzde en önemli konulardan 
biridir. BIM, erken tasarım aşaması için 
özellikle karar sürecindeki kullanıcılara 
önemli olanaklar sağlar. Mevcut haliyle 
hala geliştirilmesi gereken özellikleri 
olmasına rağmen kolay metraj, hesaplama, 
parametrik tasarım, üretken tasarım, 
tasarım koordinasyonu ve enerji analizleri 
gibi özellikleriyle tasarım aşamasının ilk 
anından itibaren karar destek amacıyla 
kullanılması bakımından çok güçlü 
özelliklere sahiptir.
■ Afif Eymen Nalbant, Y.Mimar, AEN 
Mimarlık.

Kaynaklar
Aish, R., “First Build Your Tools”, Inside 
Smartgeometry: Expanding theArchitectural Possibilities 
of Computational Design, (C.9781118522), 2013, s. 36-
49: [https://doi.org/10.1002/9781118653074.ch2].
Aydoğan, Ü., “Bilgisayar Destekli Tasarım 
Yazılımlarının Stratejik Kullanımının 
Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, 2006.
Bryde, D., Broquetas, M. ve Marc, J., “The Project 

5 6

5 Firmaların BIM Tanımları (Kaynak: Nalbant, Yüksek 
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2020).
6 Firmaların BIM Kullanma Nedenleri (Kaynak: Nalbant, 
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2020).



69

TE
M

A
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

Benefits of Building Information Modelling (BIM)”, 
International Journal of Project Management, 31 (7), 
Elsevier Ltd and APM IPMA, 2013, s. 971-80.
Carrara, G. ve Kalay, Y.E., “Past, Present, Future: 
Process and Knowledge in Architectural Design”, içinde: 
Carrara, G., ve Kalay, Y.E., (ed.), Knowledge–Based 
Computer–Aided Architectural Design, Amsterdam, 
Elsevier, 1994, s. 389-395.
Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K., BIM 
Handbook: A Guide to Building Information Modeling 
for Owners, Managers, Designers, Engineers, and 
Contractors (2. Baskı), John Wiley & Sons Inc., 
Hoboken, New Jersey, 2011.
Fasoulaki, E., “Integrated Design A Generative Multi-
Performative Design Approach”, Yüksek Lisans Tezi, 
Massachusetts Institute of Technology, 2008.
Gero, J.S. ve Mc Neill, T., “An approach to the analysis 
of design protocols”, Design Studies, 19(1), 1998,  
s. 21-61.
Kalay, Y.E., Design, Architecture’s New Media: 
Principles, Theories, and Methods of Computer-aided 
Design, MIT Press, United States of America, 11, 2004.
Liu, Y.T., “Is designing one search or two? A model of 
design thinking involving symbolism and connectionism”, 
Design Studies, 17(4), 1996, s. 435-449.
Liu, H., Lu, M. ve Al-Hussein, M., “BIM-based 
integrated framework for detailed cost estimation 
and schedule planning of construction projects”, 
ISARC, Proceedings of the International Symposium 
on Automation and Robotics in Construction, vol. 31, 
Vilnius Gediminas Technical University, Department of 
Construction Economics & Property, 2014.
Monteiro, A. ve Martins, J.P., “A survey on modeling 
guidelines for quantity takeoff-oriented BIM-based 
design”, Automation in Construction, 35, 2013,  
s. 238-253.
Nalbant, A.E., “Yapı Bilgi Modelleme’nin Erken Evre 
Mimari Tasarım Sürecindeki Yeri: Vaka Çalışmaları”, 
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2020.
Ofluoğlu, S., “Yapı Bilgi Modelleme: Gereksinim ve 
Birlikte Çalışılabilirlik”, Mimar.ist, 2014/1 - 49, 2014, 
s. 10-12.
Oxman, R., “Cognition and design”, Design studies, 
17(4), 1996, s. 337-340.
Oxman, R., “Design by re-representation: A model of 
visual reasoning in design”, Design Studies, 18(4), 
1997, s. 329-347.
Rittel, H.W. ve Webber M. M., “Dilemmas in a General 
Theory of Planning”, Policy Sciences, 4, 1973, s. 155-
169.
Schade, J., Olofsson, T. ve Schreyer, M., “Decision-
making in a modelbased design process”, Construction 
Management & Economics, 29(4), s. 371-382: [https://
doi.org/10.1080/01446193.2011.552510].
Krygiel, E., Nies, B., Green BIM: Successful Sustainable 
Design With Building İnformation Modeling, John Wiley 
& Sons, 2008.
Kryssanov, V.V., Tamaki, H. ve Kitamura, S., 
“Understanding design fundamentals: How synthesis 
and analysis drive creativity, resulting in emerence”, 
Artificial Intelligence in Engineering, 15, 2001,  
s. 329-342.

BIM ve Tesis 
Yönetimi
Ecem Tezel, Heyecan Giritli ■ Yapı Bilgi 
Modellemesi (BIM), mimarlık mühendislik 
ve inşaat sektöründe önemli bir değişimin 
kaynağını oluşturmaktadır. Bina yaşam 
döngüsünün tasarım ve yapım aşamalarında 
aktif olarak kullanılan BIM tabanlı 
yaklaşım ve uygulamalar, projelere pek 
çok açıdan fayda sağlamaktadır. Ancak 
BIM ile gelen bu başarının sürekliliği, 
üretilen bilginin bina yaşam döngüsünün 
her evresinde yeniden kullanılabilir 
olmasına bağlıdır. Bu yazı, BIM’in binaların 
kullanım evresinde ihtiyaç duyulan Tesis 
Yönetimi (Facilities Management-FM) 
uygulamalarındaki potansiyellerini ortaya 
çıkarmayı amaçlıyor.

BIM’e kısa bir bakış
Ülkemizde Bina Bilgi Modelleme, 
Bina Enformasyon Modellemesi, Yapı 
Bilgi Sistemi gibi çeşitli isimlerle de 
anılan Yapı Bilgi Modellemesi, proje 
yaşam döngüsü boyunca iletişim ve 
koordinasyonu kolaylaştırıp verimliliği 
arttıran teknoloji, süreç ve kurallar 
bütünüdür. 2000’li yılların başında 
ortaya çıkan BIM kavramının mimarlık, 
mühendislik ve inşaat projelerine yaptığı 
olumlu katkılar hem akademik hem de 
sektörel platformalarda dile getiriliyor. 
Bu katkılardan bazıları, paydaşlar arası 
iletişim ve birlikte çalışabilirliği arttırması, 
hataları ve bu hatalara bağlı yeniden 
yapımları azaltması, süreyi kısaltması, 
maliyeti düşürmesi ve kaliteyi arttırması 
şeklinde özetlenebilir. 

Dünyanın her noktasında sektörün 
alışılagelmiş uygulamalarını derinden 
sarsması, haliyle dikkatlerin bu alana 
çevrilmesine sebep oldu. Özellikle Kuzey 
Amerika ve Avrupa’da bir standart 
haline gelen BIM, ülkemizde faaliyet 
gösteren firmalar tarafından da giderek 
daha fazla kabul görmekte1. Öyle 
ki, BIMgenius tarafından hazırlanan 
“Türkiye BIM Raporu: Genel Eğilim ve 
Beklentiler” başlıklı araştırmanın ortaya 
çıkardığı sonuçlara göre, Türkiye’deki 
yapı sektöründe faaliyet gösteren her 
4 firmadan 3’ünün BIM konusunda 
çeşitli düzeylerde deneyimi bulunduğunu 
görüyoruz2.

Elbette BIM’e dair çeşitli yanlış algılar da 
mevcut. Özellikle BIM’in üçboyutlu (3B) 
modelleme amacıyla kullanılan bir yazılım 
paketi olarak tanıtılmasına sıklıkla şahit 
olsak da, aslında bilginin oluşturulması, 

saklanması ve paylaşılmasını sağlayan 
bir yönetim sistem ve süreci olduğunu 
söylemek daha doğrudur. BIM, versiyon 
problemini ortadan kaldırarak tüm proje 
paydaşlarının aynı dijital model üzerinde 
çalışabilmesine olanak verir. Proje üzerinde 
yapılan bir değişiklik diğer paydaşlara 
da anlık olarak yansıdığından koordine 
edilmiş ve güvenilir bilgi akışı sağlanmış 
olur. Tasarım evresinde 3B modeller 
sayesinde paydaşların projeyi daha net 
kavraması ve hataları en aza indirmesi 
sağlanır. Yapım öncesi evrede çakışma 
kontrolü yapılarak yeniden yapımların 
önüne geçilmiş olunur. Tüm bunların 
yanında, planlama ve programlama, 
performans simülasyonu, metraj ve 
maliyet tahmini yapılmasını sağlar. 
Yapım evresinde iş programı ve maliyet 
kontrollerine yardımcı olan BIM, aynı 
zamanda etkin bir doküman yönetim aracı 
işlevini üstlenir. 

Bu denli bütünleşik ve katılımcı bir proje 
süreci sunan bir anlayışın sektör içine hızla 
nüfuz etmesi beklenebilir. Ancak, BIM’in 
projelerde uygulanmasına ilişkin zorluklar 
ülke ve sektör koşullarına bağlı olarak 
çeşitlilik gösterebiliyor. Ülkemiz açısından 
bakıldığında;
• BIM kullanımına dair bir mevzuat veya 

zorunluluk olmaması,
• Proje paydaşlarının (özellikle de mal 

sahiplerinin) talep ve ilgi eksikliği,
• Deneyimli kadro eksikliği,
• Bütçe ve süre kısıtlamaları,
• Proje büyüklükleri,
• Eğitim ve teknoloji yatırım maliyetlerinin 

yüksekliği
temel zorluklar olarak sıralanabilir. Bu 
zorluklar başlangıçta BIM’e karşı bir 
direnç oluşmasına sebep olsa da, yapılan 
son araştırmaya göre, Türkiye’deki yapı 
sektöründe faaliyet gösteren pek çok 
firmanın BIM tabanlı çalışma pratiğine 
geçmiş olduğunu ve yaklaşık %12’sinin 
de 6-12 ay arasında geçmeyi planladığı 
görülmektedir3.

Her ne kadar ağırlıklı olarak tasarım ve 
yapım evrelerinde kullanılsa da, BIM’in 
esas faydasının binaların kullanım 
evresinde ortaya çıkacağı tartışılmaktadır. 
Çünkü BIM, proje yaşam döngüsünün 
farklı aşamalarında üretilen her tür 
bilginin tutulduğu dijital bir veri deposu 
görevi görür. Ve tüm bu verilere, binanın 
kullanıma açılmasından sonraki süreçte 
gerçekleşecek olan çeşitli tesis yönetimi 
uygulamalarında ihtiyaç duyulacaktır.

Tesis yönetimi 
Tesis yönetimi, bir organizasyonun temel 
hedeflerine ulaşmasını sağlayacak koşulları 
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yaratmak için binaları ve altyapısını 
işletmek, sürdürmek, iyileştirmek ve 
uyarlamak için entegre bir yaklaşımı ifade 
eder4. 1970’lerde binaların temizlenmesi ve 
bina içindeki ekipmanların bakımlarının 
yapılmasıyla yükümlü bir pratik olarak 
sahneye çıkmıştır. 1990’larda artık bir 
meslek olarak kabul edilen tesis yönetimi, 
yapılı çevrenin işlevselliğinin, konforunun, 
güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanması 
için insan, mekan, süreç ve teknolojileri 
bütünleştiren çokdisiplinli bir yapıya 
sahiptir5.

Genel olarak tesis yönetimi; bakım ve 
onarım, temizlik ve atık yönetimi, alan 
yönetimi, enerji yönetimi, acil durum 
planlama ve yönetimi, stratejik planlama, 
yönetim ve ofis hizmetleri, gayrimenkul 
ve varlık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, 
finansal yönetim, insan kaynakları 
yönetimi, çevre ve payzaj düzenlemesi 
ve catering gibi kalabalık bir hizmet 
yelpazesini kapsar6. Bir tesis yöneticisi, 
günlük eforunun yarısını tesisin işletilmesi 
ile ilgili işlere harcarken, bunu %20 ile 
tesis optimizasyonu, %15 ile planlama, 
%8 ile personel yönetimi ve %7 ile 
bütçeleme çalışmaları takip eder7. 

Bina yaşam döngüsü içinde en uzun süreyi 
kapsayan kullanım evresi aynı zamanda 
binaya dair tüm maliyetlerin %50 ila 
%85’inin gerçekleştiği bir evre. Pek çok 
farklı uzmanlık alanının binaya dair 
çeşitli bilgileri kullanarak yeni bilgiler 
üretmesinden dolayı da kullanım evresini 
bina yaşam döngüsündeki en bilgi-yoğun 
evre olarak adlandırılabilir.

Başlangıçta basılı dokümanlar temelinde 
yürütülen tesis yönetimi uygulamaları, 
gün geçtikçe gelişen bilgi ve iletişim 
teknolojilerine bağlı olarak daha dijital 
hale gelmekte. Elbette bu son derece 
doğal ve olumlu bir gelişme. Öte yandan, 
süreçte yer alan farklı disiplinler ihtiyaç 
duydukları bilgi türüne göre farklılaşan 

tesise dair her türlü bilginin gerçek zamanlı 
olarak ulaşılabilir olması;
• Bakım ve onarım işlerinin takibi ve 

kayda alınması,
• Tesis içindeki enerji sistemlerinin 

performans takibinin yapılması,
• Acil durum senaryolarının oluşturulması,
• Mekan kullanımlarının planlaması ve 

yönetilmesi,
• Renovasyon işlerinin planlanması, 
• Diğer teknolojilerin de yardımıyla 

personel eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
gibi avantajlar sağlıyor.

Ancak tıpkı BIM’in sektördeki 
adaptasyonunun istenen seviyede olmaması 
gibi, BIM ve tesis yönetimi entegrasyonu 
da istenen seviyede değil. Bu durumun 
sebepleri; BIM’in tesis yönetimi amacıyla 
kullanılabileceğine dair farkındalığın 
olmaması, farklı yazılımlar arasındaki 
birlikte çalışabilirlik (interoperability) 
sorunları, tesis yönetimi uygulamaları için 
gereken bilginin doğru tanımlanmaması 
ve farklı disiplinler arasındaki bilgi 
değişiminin doğru tariflenmemesi olarak 
özetlenebilir9. Bunların yanısıra, belirli 
bir zamanda gerçekleşen bir değişikliğin 
ortak BIM modeline kimin tarafından ne 
zaman işlenerek modelin güncel tutulacağı 
da başka bir zorluk olarak karşımıza 
çıkmakta. Tüm bunları tanımlayan 
prosedür ve standartların geliştirilerek 
paydaşlar arasındaki koordinasyonun 
arttırılması gerekiyor. Ayrıca, çoğu 
gelişmeye geç uyum sağlamasıyla tanınan 
yapı sektöründeki itici güçlerin başında 
mal sahibi talebinin geldiği unutulmamalı. 
Dolayısıyla, paydaşların BIM’in bina 
kullanım sürecindeki potansiyelleri 
konusunda bilinçlendirilerek, projelerde 
talep yaratılmasının entegrasyon sürecini 
hızlandıracağı düşünülebilir.

Türkiye’deki BIM ve tesis yönetimi 
çalışmaları
Biliyoruz ki yapı sektörü Türkiye 
ekonomisinin önde gelen sektörlerinden 
biri durumunda. Ülkemizde faaliyet 
gösteren firmalar hem ulusal hem de 
uluslararası pazarda rekabet avantajlarını 
koruyabilmek için dünyadaki gelişmeleri 

1 BIMgenius Türkiye BIM Raporu Genel Eğilim ve 
Beklentiler (Kaynak: BIMgenius).
2 Tesis Yöneticisi Görev ve Sorumlulukları.
3 BIM ve Tesis Yönetimi.

yazılımlar kullanıyor. Bu da, varolan 
verinin farklı formatlarda ve tekrar 
tekrar üretilmesine, dolayısıyla da sürecin 
zahmetli ve hataya açık hale gelmesine yol 
açıyor.

BIM ve tesis yönetimi ilişkisi
Geleneksel bina üretim sürecinin sonunda, 
her bir disiplin tarafından hazırlanan 
dokümanlar (mimari çizimler, uygulama 
projesi, imalat çizimleri, sözleşmeler, 
garanti belgeleri, bakım-onarım 
kılavuzları, vb.) basılı ve/veya elektronik 
kopyalar halinde mal sahibine teslim 
edilir. Üstelik bu teslimler çoğunlukla bina 
kullanıma açıldıktan bir yıl sonraya kadar 
tamamlanır. Teslim edilen dokümanlarda 
yer alan birbirinden farklı formatlardaki 
bilgilerin bir kısmı tesis yöneticisi ve ekibi 
tarafından çeşitli yazılımlara [Örneğin; 
bilgisayarlı bakım yönetim sistemi 
(CMMS), bina otomasyon sistemi (BAS), 
bilgisayar destekli tesis yönetimi sistemi 
(CAFM), entegre işyeri yönetim sistemi 
(IWMS) vb.] aktarılırken, bir kısmı 
da gerektiğinde(!) kullanılmak üzere 
arşivlenir. Özellikle garanti belgeleri ve 
bakım-onarım kılavuzları gibi dokümanlar 
çoğunlukla depolandıkları yerde unutulur, 
ekipmanların planlı/plansız bakımlarında 
dikkat edilmesi gereken noktalar tesis 
yönetimi ekibinin tecrübesine bırakılır ve 
garanti koşullarının gözetilmemesinden 
kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşılaşılır.

Oysa ki etkin bir tesis yönetimi, binaya 
dair her türlü bilginin eksiksiz, doğru 
ve ulaşılabilir olmasıyla mümkün. Tam 
da bu noktada, bir bilgi yönetim aracı 
olarak BIM’in potansiyeli öne çıkıyor. 
2010’lara kadar öncelikle tasarım ve 
ardından yapım evrelerinde kullanılan 
BIM’in tesis yönetimi amaçlı kullanım 
olanakları son 10 yıldır artan bir ilgiyle 
araştırılmakta. BIM’in tesis yönetimini 
kolaylaştırıcı potansiyeli temelde geometrik 
(örneğin; şekil, boyut, yükseklik vb.) ve 
geometrik olmayan (örneğin; maliyet, 
şartname, üretici, imalat tarihi vb.) veriyi 
depolayarak yeniden kullanımına izin 
vermesinden kaynaklanıyor8. BIM tabanlı 
bir tesis yönetimi yaklaşımı sayesinde, 
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yakından takip ediyor ve aksiyon 
alıyorlar. Firmaların BIM adaptasyonu 
da bu aksiyonların başında geliyor. 
Görüyoruz ki bu adaptasyonu sağlamış 
olan firmalar, BIM’i ağırlıklı olarak 2B 
ve 3B model üretmek ve disiplinlerarası 
işbirliği yapmak amacıyla kullanıyorlar10. 
Bu durum, Türkiye’de gerçekleştirilen 
akademik araştırmaların %60’ının 
BIM’in tasarm ve/veya yapım evrelerinde 
kullanıldığına ilişkin sonuçlar vermesiyle 
de destekleniyor11.

Öte yandan, tesis yönetimi sürekli 
büyüyen ve gelişen yapısıyla Türkiye’de 
en fazla istihdam sağlayan sektörlerden 
biri haline geldi12. Ancak, dünyada artış 
trendi gösteren BIM’in tesis yönetimi 
amaçlı kullanımı, ne yazık ki, ülkemizde 
sadece %10 seviyesinde. Yapı sektörü 
her ne kadar BIM ve buna bağlı 
potansiyellerin farkında olsa da, BIM’in 
tüm olanaklarının kullanılmasına yönelik 
direncini sürdürüyor. Oysa ki, tasarım 
ve yapım evrelerinde BIM ile üretilen 
bilginin kullanım evresi uygulamalarına 
kaynaklık etmesi hem halihazırda 
varolan bilginin yeniden üretilmesinin 
önüne geçerek verimliliği arttıracak 
hem de kullanım evresinde üretilecek 
bilginin yine BIM’de tutularak gelecek 
projelerin erken aşamalarında girdi olarak 
kullanılabilmesini sağlayacaktır.

Sonuç
Daha önce de belirtildiği üzere tesis 
yönetiminin eksiksiz, doğru ve ulaşılabilir 
bilgiye ihtiyaç duyan yapısı, BIM ve tesis 
yönetimi arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor. 
Tesis yönetiminin “sonu düşünerek 
başla”(begin with the end in mind) 
mottosuyla uyumlu olarak BIM’in yaşam 

döngüsü prensibiyle hareket etmesi de 
yine bu ilişkinin bir göstergesi kabul 
edilebilir. BIM tabanlı tesis yönetiminin 
pek çok avantajı olmasına karşın bu 
entegrasyonun gerçekleşmesinin önünde 
özellikle teknoloji ve süreçler bağlamında 
çeşitli engeller bulunuyor. Özellikle farklı 
yazılım sistemleri arasındaki birlikte 
çalışabilirlik, dijital modellerde yer alan 
bilgilerin zamanında, tam ve hatasız olarak 
paydaşlar arasında paylaşılmaması ve 
bu bilgilerin güncel tutulmasına yönelik 
rol ve sorumlulukların belirsizliğinden 
kaynaklı problemlerle başa çıkmak 
için çeşitli prosedür, yönetmelik veya 
standartların tanımlanması bile önemli 
bir adım olacaktır. Bu sayede, sektör 
profesyonellerinin sıklıkla serzenişte 
bulunduğu kullanım öncesi evre ve 
kullanım evresi arasındaki kopukluğun 
giderilmesi de mümkün olacaktır. Üstelik, 
paydaşların projeye erken aşamalarda 
dahil olması da, olası pek çok sorunun 
erken aşamalarda tartışılarak çözülmesine 
veya proje sürecinde göz önünde 
bulundurularak ilerlenmesine imkan verir.

Kısacası, tesis yönetiminin bir bilgi 
yönetim problemi olarak tanınması 
ve BIM’in yaşam döngüsü boyunca 
bilginin oluşturulması, saklanması ve 
paylaşılmasına olanak veren bir yaklaşım 
olarak kabul edilmesi, BIM ve tesis 
yönetiminin entegre olması yolunda önemli 
bir kavrayışa karşılık gelir. Ülkemiz de, 
bu alanda çeşitli gelişmelere öncülük 
edebilecek potansiyelleri bünyesinde 
barındırmaktadır.
■ Ecem Tezel, Ar.Gör., İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü. Heyecan 
Giritli, Prof.Dr., İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

Notlar:
1 Ozan Önder Özener, Ecem Tezel, Zehra Aybike Kılıç, 
Merve Akdoğan, “Trends of Building Information 
Modeling Adoption in the Turkisch AEC Industry”, 
Advances in Building Information Modeling, ed.: Salih 
Ofluoğlu, Ozan Önder Özener, Ümit Işıkdağ, Springer, 
Cham, İsviçre, 2020.
2 BIMgenius, “Türkiye BIM Raporu 2018/2019: Genel 
Eğilim ve Beklentiler”: [https://www.bimgenius.org/
uploads/6/3/9/9/63997129/bImgenius_p0002_turkiye_
bIm_raporu_2019_rev_0.pdf], 2020.
3 BIMgenius, a.g.e., 2020.
4 Peter Barrett, David Baldry, Facilities Management: 
Towards Best Practice (2. Baskı), Blackwell Publishing, 
Birleşik Krallık, 2003.
5 International Facility Management Association-IFMA 
için bkz.: [https://www.ifma.org/about/what-is-facility-
management]. Tesis Yönetim Derneği-TRFMA için bkz.: 
[http://tr-fma.org/tanimlar/].
6 Brian Atkin, Adrian Brooks, Total Facilities 
Management (3. Baskı), Blackwell Publishing, Birleşik 
Krallık, 2009.
7 National Institute of Building Sciences-NIBS, “Job 
Task Analysis Building Operations Professional”, 
Commercial Workforce Credentialing Council, NIBS, 
Amerika Birleşik Devletleri, 2015.
8 Burçin Becerik-Gerber, Farrokh Jazizadeh, Nan 
Li, Gülben Çalış, “Application Areas and Data 
Requirements for BIM-Enabled Facilities Management”, 
Journal of Construction Engineering and Management, 
138 (3), 2012, s. 431-442.
9 British Institute of Facilities Management-BIFM, 
“Senior Management Perspectives on BIM”, BIFM, 
Londra, Birleşik Krallık, 2018.
10 BIMgenius, a.g.e., 2020. Ayrıca bkz.: Beliz Özorhon, 
Uğur Karahan, “Critical Success Factors of Building 
Information Modeling Implementation”, Journal of 
Management in Engineering, 33 (3), 2017,  
s. 04016054.
11 Ecem Tezel, Heyecan Giritli, “A Scientometric 
Analysis of Studies in Turkey: Driving BIM into 
Facilities Management”, International Journal of Digital 
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Yapı Bilgi 
Modellemesi 
İçin Eğitim 
Yaklaşımları
Salih Ofluoğlu ■ Yapı Bilgi Modellemesi 
(YBM) diğer adıyla Building Information 
Modeling (BIM) inşaat sektörü için 
kolaylaştırıcı, yazılım tabanlı bir 
teknolojidir. Kolaylaştırıcı (enabling) 
teknolojiler iş yapım yöntemleri üzerinde 
önemli etkilere sahiptir (BD, 2016). 
Bu teknolojiler yapılamayan işlerin 
yapılmasını sağlar ve sosyo-kültürel 
dönüşümleri tetiklerler. Matbaa, 
kişisel bilgisayarlar ve İnternet bu tip 
teknolojilerden bazılarıdır. BIM, farklı 
branşlardan inşaat profesyonellerinin 
geleneksel olarak kendi içine dönük, 
geçmiş “silo” çalışma kültürünü 
değiştirerek, etkili bir şekilde birlikte 
çalışmasını ve bilgi tabanlı kararlar 
vermesini sağlamaktadır.

Yapı Bilgi Modellemesi’nin temel bileşeni 
olan bilgi modeli, bir yapının fiziksel 
özelliklerine ait sayısal bir prototiptir. 
Bu prototipin başarısı gerçek dünyaya ait 
nitelikleri bulundurabilme kapasitesinde 
yatmaktadır. Bu nitelikler, binaya ait 

grafik (geometri/biçim) ve grafik olmayan 
(malzeme, maliyet, fiziksel çevre kontrolü 
vb.) verilerden oluşur ve 3B bir modelde 
biraraya gelirler (Resim 1). Bu veri 
proje süreci boyunca farklı bağlamlarda 
kullanılabilir.

Yapı bilgi modeli yapı paydaşları arasında 
erken tasarım evrelerinden başlayarak 
tüm bina yaşam döngüsü boyunca 
paylaşılabilmektedir. Bu model projede 
oluşabilecek hataları önceden görmeye, 
belirsizlikleri ortadan kaldırmaya ve 
yapımı öncesi yapının bir kez de sanal 
olarak gerçekleştirilmesine imkan verir.

I. 
BIM Eğitimi ve BIM Çalışma 
Sistematiğini Anlama
İnşaat sektörü için önemli bir etkisi olan 
Yapı Bilgi Modellemesi’nin kullanımının 
yaygınlaşması için ne olduğuna dair doğru 
bir farkındalığın sağlanması ve daha fazla 
kişi tarafından öğrenilmesi önemlidir.

BIM’in öğretimi, üzerinde tartışılan 
konulardandır. BIM eğitimleri için belirli 
bir yeterlilik düzeyini sağlayacak bir 
müfredatın oluşturulması, bu müfredatın 
kavramsal ve uygulamalı konuları 
karşılama oranı ve yükseköğretim 
kurumları sözkonusu olduğunda ise 
BIM’in mevcut müfredat içindeki yeri gibi 
konular bu bağlamda öne çıkmaktadır.

Yapı Bilgi Modellemesi ile çalışmak, 
sadece bir yazılım seçimi yapmak ve bu 
yazılımın özelliklerini öğrenmekten ibaret 
değildir. BIM, bina yaşam döngüsündeki 
tüm süreçlerde yeni bir iş yapma stratejisi 
getirmekte, disipliniçi ve disiplinlerarası 
çalışma kültürünü önemli ölçüde 
etkilemektedir.

BIM bir sistem yaklaşımı takip 
etmektedir. Sistem yaklaşımı, bir çalışma 
kolundaki tüm paydaşların hizmet ve 
ürünlerini bir sistemin parçası olarak 
görmelerini sağlar (Eastman vd., 2008) 
ve projelerde başarısız olma olasılığını 
azaltır (OGC, 2005). Sistem yaklaşımının 
başarısı, disipliniçi ve disiplinlerarası 
ortak bir yapılanmanın olmasını, 
paydaşların yaptıkları işleri bütünsel 
bir yapı içinde konumlandırabilmelerini 
ve BIM çalışma sistematiğini meydana 
getiren kavram ve süreçleri anlamayı 
gerektirir. 

BIM ile ilgili -özellikle paydaşlar arası 
işbirliği içeren- eğitimlerde BIM çalışma 
sistematiği ilgili kavramlara ders(ler)in 
belirli bir aşamasında gereken kapsamda 
değinilmelidir. Bu yaklaşımı önceleyen 
eğitim yaklaşımlarının daha kalıcı ve 
etkili bir BIM eğitimi sağladığı ifade 
edilmektedir (Dossick vd., 2014; Sacks ve 
Pikas, 2013; Ku ve Taiebat, 2011). BIM 
çalışma sistematiği ile ilgili bazı temel 
kavramlar şu şekildedir:

1. Birlikte Çalışabilirlik:
Yapı Bilgi Modellemesi’nin proje 
süreçlerine en önemli katkısı, proje 
paydaşları arasında birlikte çalışabilirliği 
sağlayabilmesidir. BIM çalışma 
sistematiğiyle, proje teslim yöntemleri 
arasında proje paydaşlarının tasarımın 
erken evrelerinden itibaren proje 
süreçlerine katılarak, olası hataları 
azaltmayı ve proje risklerini bölüşmeyi 
hedefler. Bu çerçevede paydaşlar arası 
çalışma yöntemi olarak Tümleşik Proje 
Teslimi (Integrated Project Delivery) 
özellikle teşvik edilir. 

2. Uygulama Planları ve Süreç 
Diyagramları:
Uygulama planları, projeye katılan 
paydaşlara ait rol ve sorumlulukları, 
teslim edilmesi gereken proje belgeleri, bu 
belgelerin teslim tarihleri, geliştirilecek 
modellerin detay düzeyi ve kullanılan 
yazılımlara dair bilgileri gösteren projeye 
ait bir yol haritasıdır. Bu belge projede 
yer alan BIM kullanımlarını gösterir ve 
paydaşlar arası olası ihtilafları önlemesi 
açısından çok önemlidir. Bu kapsamda 
faydalanılmak üzere uluslararası 
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1 Grafik ve grafik olmayan bilgiden oluşan 
Yapı Bilgi Modeli.

2 Yapı Bilgi Modellemesinde farklı boyutlar 
(Kaynak: Gaetano, 2019)

3 Yapı Bilgi Modellemesi eğitim 
yaklaşımları.

uygulama planları bulunmaktadır 
(NBIMS, 2015; ISO19650-1/2vb). 

Süreç diyagramları, uygulama planının 
belirli bir kısmında (Örneğin, erken 
tasarım evresi, enerji analizi veya tesis 
yönetimi için bilgi üretimi vb.) görev alan 
kişileri, süreçleri, bilgi girdi ve çıktılarını 
grafik olarak resmeder. Uygulama 
planının sonunda, onun bir parçası olarak 
yer verilir; BPMN (Business Process 
Model and Notation) iş süreci temsil 
yöntemi ve kütüphane elemanları ile 
oluşturulur. 

3. Gelişim Seviyeleri: 
Gelişim Seviyeleri (Level of Development 
/ LOD) uygulama planlarında bir tablo 
olarak yer alır. Gelişim seviyesi, yapı 
bilgi modelini meydana getiren yapı 
elemanlarının içerdiği grafik veya grafik 
olmayan ve farklı disiplinlere ait bilginin 
farklı proje evrelerine göre detay düzeyini 
tanımlar; paydaşların mutabık olunan 
seviyenin altında veya üstünde model 
verisi üretiminin önüne geçer.

4. Ortak Veri Ortamı:
Birlikte çalışabilirlik için önemli bir düzen 
sağlayan Ortak Veri Ortamı (Common 
Data Environment) projenin nerede 
saklanacağı, hangi sunucu yapısının 
kullanılacağı, paydaşların farklı evrelerde 
bilgiyi nasıl paylaşacağı, projeye ait 
dosya ve paydaş isimlendirilmelerinin 
nasıl yapılacağı gibi konuları ele alan 
protokol ve kurallar dizisidir. Bu sayede 
projenin üzerinde fikir birliği olan bir 
yapıda geliştirilmesi ve projeye sonradan 
dahil olanların da bu yapıyı takip etmesi 
mümkün olur. Ortak Veri Ortamı, yaygın 
olarak ISO 19650 standardı üzerinden 
gerçekleştirilir. Ortak veri ortamındaki 
veriye proje paydaşlarının saha veya 
farklı ofislerden erişim sağlayabilmesi 
için çevrimiçi yazılım platformları 
kullanılmaktadır. Merkezi verinin 
yerel kopyasıyla çalışabilme, paydaşlar 
arası paralel proje yürütülebilmesi 
ve paydaşların pozisyonlarına göre 
yetkilendirilebilmesi gibi sebeplerle bu 
çevrimiçi ortamlar verimlilik sağlar.

5. BIM’in Çok Boyutluluğu: 
Bu konu bilginin modelleme sonrası 
farklı bağlamlarda kullanımı ile ilişkilidir. 
Semantik olarak tanımlı bina elemanları 
ve bunlara atanan zengin bilgiyi içeren 3B 

yapı bilgi modelinin en yüksek doğrulukta 
üretilmesi önemlidir ve sonraki işlemleri 
de kolaylaştırır. Bu bilgi modelini temel 
alan 3B koordinasyon, 4B zaman, 5B 
maliyet, 6B performans, 7B tesis yönetimi 
ve 8B güvenlik modelleri tasarım, 
proje yönetimi ve işletim süreçlerine 
katkıda bulunurlar (Resim 2). Yapı Bilgi 
Modeli’nin farklı bağlamlarda kullanımı 
konusuna modelden üretilen bina yaşam 
döngüsü, enerji, solar enerji, rüzgar, 
akustik, yangın, yaya hareketleri vb. 
analizler de dahil olmaktadır. Tasarım, 
yapım ve işletim ile ilgili kararlar, bu 
modeller üzerinden gerçek zamanlı test 
edilerek geliştirilir.

II.
Yapı Bilgi Modellemesi Eğitim 
Yöntemleri
BIM eğitimleri yükseköğretim kurumları 
ve bazı özel kuruluşlar tarafından 
verilmektedir. Bu eğitimler kavramsal 
ve açık BIM (openBIM) konularının 
öne çıkartıldığı Süreç Odaklı, mesleki 
uygulamaları içeren Yazılım Odaklı ve her 
iki yaklaşımın birlikte öğretildiği Hibrit 
formatta verilebilmektedir (Resim 3). Bu 
eğitim yöntemlerine aşağıdaki başlıklarda 
değinilmektedir.

Yükseköğretim kurumlarındaki  
BIM eğitimleri
Örgün eğitim veren kurumlar olan 
yükseköğretim kurumlarında BIM 
eğitimleri ağırlıklı olarak inşaat proje 
süreçlerinde paydaşlık yapan mimarlık, 
inşaat mühendisliği, makine mühendisliği 
ve elektrik mühendisliği gibi bölümlerde 
gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimler, 
bölümlerin kendi müfredatlarında lisans 
ve lisansüstü düzeylerde verilmektedir. 
Bunun yanısıra aşağıda ayrı bir başlık 
olarak değinilecek olan birkaç farklı 
disiplinin beraber katılımıyla meydana 
gelen disiplinlerarası işbirlikçi BIM 
eğitimleri de mevcuttur. 

Yapı Bilgi Modellemesi, bir inşaat 
laboratuvarı görevi üstlenerek, 

eğitimde işlenen birçok konunun 
yaparak öğrenilmesi için bir ortam 
sunar. Mimarlık ve mühendislik eğitim 
müfredatlarında birçok konu sayısal 
modeller üzerinden pekiştirilebilmektedir. 
Örneğin, bir öğrenci, tasarladığı binayı, 
güneş, rüzgar ve enerji kullanımı 
açısından simülasyonlarla test ederek 
performansı ve sürdürülebilirliği ile 
ilgili bir öngörü elde edebilir; zaman/
maliyet vb. parametreleri bir boyut 
olarak barındıran 4B/5B bilgi modelleri 
sayesinde bina iş süreçleri ve maliyetinin 
simülasyonu ile yapım öncesi olası 
sorunları farkedebilir; farklı disiplinlere 
ait BIM modelleri arasındaki olası 
çakışmaları hem grafik hem rapor 
tablolarıyla görüntüleyebilir. 

Üniversitelerde BIM dersleri müfredatta 
kendi başlarına yazılım uygulamaları 
olarak veya müfredattaki mevcut 
derslerle bütünleştirilecek şekilde 
öğretilebilmektedir. Bu derslerin 
özellikle lisans eğitimi müfredatına 
yerleştirilme yöntemi, üzerinde tartışılan 
güncel bir konudur. İngiltere’de çeşitli 
üniversitelerin katılımıyla kurulan BIM 
Academic Forum (BAF, 2013) ile ağırlıklı 
olarak ABD üniversitelerinden oluşan 
Academic Interoperability Coalition (AiC, 
2017) gibi oluşumlar, üniversitelerdeki 
BIM derslerinin içerikleri, akademik 
müfredat içine yerleşimleri, kurumlar 
arası işbirlikleri, iyi uygulamaların 
öne çıkarılması ve insan kaynakların 
paylaşımı üzerine odaklanmakta ve 
önerilerde bulunmaktadır. Aşağıdaki 
başlıklarda üniversitelerde lisans ve 
lisansüstü düzeyde verilen BIM eğitim 
yaklaşımları incelenmektedir.

Lisans düzeyinde BIM eğitimleri
Lisans düzeyindeki BIM eğitimleri için 
iki yaklaşım takip edilmektedir: Birinci 
yaklaşım Yapı Bilgi Modellemesi’ni daha 
önceki Bilgisayar Destekli Tasarım/Çizim 
(BDT) yazılımları ile aynı kapsamda 
gören ve yazılım öğretmeye odaklı eğitim 
yönelimleridir. İkinci yaklaşım ise Yapı 

2

3
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Bilgi Modellemesi’nden farklı derslerde 
konuların anlaşılması ve sanal model 
üzerinden pekiştirilmesi için müfredat 
ile bütünleştirmesi üzerine kuruludur. 
Üçüncü madde olarak eklenen başlık 
birinci ve ikinci yaklaşımlarla birlikte 
kullanılan işbirlikçi atölyelerdir. 

Birinci Yapı Bilgi Modellemesi eğitim 
yaklaşımı, yazılım öğretilen çoğu kez 
seçmeli olan BIM derslerini içerir. Bu 
derslerde, modelleme, performans 
analizleri, 3B koordinasyon, 4B/5B 
zaman ve maliyet modelleri gibi 
konularda başlangıç ve ileri seviyede 
yazılım konuları anlatılır. BIM’in ilk 
uygulamalarında takip edilen bu yöntem 
halen yaygın olarak birçok üniversitede 
kullanılmaktadır (Berwald, 2008, Denzer 
ve Hedges, 2008, Livingston, 2008). Bu 
eğitim yaklaşımında BIM dersleri, BDT 
derslerinde olduğu gibi müfredatın diğer 
dersleri ile bütünleştirilmeden bağımsız 
yürütülürler. Ancak öğrenciler Yapı Bilgi 
Modellemesi ile ilgili yukarıda anlatılan 
çalışma sistematiği ve iş yapım teknikleri 
üzerindeki etkisi hakkında yeterli bilgi 
sahibi olamazlar. 

Lisans düzeyinde gerçekleştirilen ikinci 
yaklaşım Yapı Bilgi Modellemesi ile 
eğitim müfredatını bütünleştirmektir. 
Müfredat boyunca öğrenme (cross-
curricular learning) adı da verilen, 
BIM’in farklı derslerin içeriklerine 
dahil edilerek gerçekleştirilen bu 
öğrenme biçimi, 3B ve semantik açıdan 
tanımlı bina elemanlarını kullanan 
bir sayısal bina modeli ile öğrenme 
sağlar. Yapı Bilgi Modellemesi’nden 
yapı ile ilgili derslerde malzeme, yapı 
fiziği ve taşıyıcı sistemlerle ilgili BIM 
anlaşılmasında faydalanılabilmekte 
ve proje yönetimi derslerinde BIM 
ile disiplinlerarası koordinasyon, 
zaman ve maliyet hesabı konularında 

canlandırma ve görsel raporlama ile 
katkı elde edilebilmektedir. BIM ile 
oluşturulan modeller ayrıca çevre ve 
sürdürülebilirlik gibi derslerde binaların 
yaşam döngüsü değerlendirmeleri, enerji 
tüketimi ve performanslarını görme 
ve tasarım süreçlerinde dikkate alma 
imkanı sağlayabilmektedir (Ofluoğlu, 
2017). Proje atölyelerinde de tasarım, 
projelendirme ve görselleştirme 
aşamalarında BIM, parametrik 
modelleme imkanları ile farklı proje 
evrelerinde proje revizyonları yapmayı 
kolaylaşabilmekte ve 3B model ise hızlı 
bir şekilde 2B ortografik temsillerin 
üretiminde kullanılabilmektedir. Önemli 
potansiyeline karşın BIM’i müfredatla 
bütünleştirme yaklaşımı, dahil edilecek 
derslerle ilgili titiz bir çalışmayı ve çok 
sayıda eğitimcinin katılımını gerektirdiği 
için birinci yaklaşıma göre uygulaması 
daha zordur. BIM’in müfredatla 
bütünleştirilmesi konusunda birçok 
çalışma mevcuttur (Azhar vd., 2010; 
Clevenger vd., 2010; Kocaturk ve 
Kiviniemi, 2013; Sacks ve Barak, 2010).

Yukarıda ifade edilen birinci ve 
ikinci Yapı Bilgi Modellemesi eğitim 
yaklaşımlarında faydalanılan ve onları 
destekleyen bir başka pedagojik 
strateji işbirlikçi atölyelerdir. Yapılan 
çeşitli çalışmalarda BIM’in özellikle 
disiplinlerarası öğrenme (cross-
disciplinary learning) üzerine önemli 
imkanlar sağladığı görülmektedir 
(Kovacic ve Filzmoser, 2014, Solnosky 
vd., 2014, Ghosh vd., 2015). Bu 
kapsamda disiplinlerarası işbirlikçi 
proje atölyeleri lisans ve yüksek lisans 
eğitimlerinin bir parçası olarak veya 
müfredat dışı eğitim ortamlarında 
uygulanmaktadır. BIM, birlikte 
çalışmanın gerçekleştiği ortak veri ortamı 
olarak kolaylaştırıcı rol oynamaktadır. 

İşbirlikçi proje atölyeleri aynı 
disiplinden olan kişiler veya farklı 
disiplinlerarası paydaşlar tarafından 
gerçekleştirilebilmektedir. Disiplinlerarası 
işbirliği yöntemi, öğrencilerin mezun 
olduklarında karşılaşacakları mesleki 
deneyimi üniversite ortamında sağlaması, 
farklı disiplinlerden kişilerin birbirlerinin 
öncelik ve bakış açılarını anlamasına 
imkan vermesi açısından tercih 
edilebilmektedir. Tüm sektörlerde, kendi 
uzmanlık alanı dışında birlikte çalıştığı ve 
işbirliği yaptığı kişilerin alanlarında genel 
bilgi sahibi olması gereken profesyonellere 
ihtiyaç giderek artmaktadır (Hansen ve 
Oetinger, 2001; Buxton, 2009). T-şekilli 
olarak da tanımlanan (Kelley, 2005) 
bu profesyoneller kendi alanlarında 
derinlemesine bilgi sahibiyken diğer 
alanlarda da genel olarak bilgi sahibi ve 
öğrenmeye açıktır (Resim 4). 

BIM destekli disiplinlerarası proje 
atölyelerinin öncülerinden biri, ABD’de 
Pennsylvania State Üniversitesi’nde 
düzenlenmiştir (Holland vd., 2010). 
Seçmeli bir lisans dersi bünyesinde 
yer alan bu çalışma, mimarlık, peyzaj 
mimarlığı, inşaat mühendisliği, 
makine mühendisliği ve proje yönetimi 
bölümleri öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu derste öğrenciler 
BIM ortamında koordineli bir işbirliği 
yaparak paydaş disiplinlerden kişilerle 
birlikte çalışma tecrübesi edinmişlerdir. 
Yükseköğretim kurumlarında bu tip 
profesyonelleri yetiştirmeye yönelik 
disiplinlerarası birlikte çalışmayı 
teşvik eden birçok başka örnek de 
bulunmaktadır (Bardecki, 2015; Oskam, 
2009; Karjalainen ve Salimaki, 2009; 
Holley, 2009).

Türkiye’de yapı disiplinlerinden 
öğrenciler için yukarıdaki işbirlikçi eğitim 
ortamlarına en yakın ve başarılı işbirliği 
deneyimi “Design Together” adlı yarışma 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu 
yarışma İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mühendisliğe Hazırlık Kulübü 
tarafından, yazılım ve inşaat sektöründen 
firmaların katkılarıyla Türkiye’nin 
tüm üniversitelerinden mimarlık 
ve mühendislik öğrencilerinin BIM 
konusundaki farkındalık ve bilgilerini 
artırmak amacıyla düzenlenmektedir. 
Yarışmada ekipler, farklı disiplinlerden 
(Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği vb.) oluşmakta, BIM 
yazılımlarını kullanarak bir uygulama 
planı çerçevesinde verilen proje 
konusunda mimari, strüktürel, tesisat 
modelleri, sürdürülebilirlik analizleri, 
modeller arası çakışma kontrolleri ile 

4 İşbirlikçi projeler 
ve T Şekilli Öğrenme 
(Kaynak: Holland vd., 
2010).
5 Design Together 
Yarışması Jüri 
toplantısında bir ekibin 
sunumu.
6 Mimari ve Kentsel 
Enformatik yüksek 
lisans programı ders 
müfredatını gösteren 
tablo.4
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4B modeller üretmektedirler. Bu tür 
yarışmalar BIM konusunda farkındalığı 
artırmakta ve okulların BIM eğitimlerini 
müfredatlarına dahil etmelerini teşvik 
etmektedir.

Lisansüstü BIM eğitimleri
Yapı Bilgi Modellemesi alanında uzmanlık 
kazandırmaya yönelik lisansüstü 
programlar da bulunmaktadır. Bu 
programlar BIM ile ilgili farklı konularda 
eğitimler vererek öğrencileri donanımlı 
hale getirilmeye çalışmaktadır. Lisans 
programlarındaki ders sayısı ve yoğunluğu 
ile ilgili zorluklar lisansüstü ders 
programlarında daha az yaşanmaktadır.

Lisansüstü Yapı Bilgi Modellemesi 
uzmanlık programları çoğu kez yüksek 
lisans düzeyinde ve kısa sürelidir; tezli 
veya tezsiz seçenekleri bulunmaktadır. 
Bu tip programların örnekleri başta 
İngiltere olmak üzere diğer bazı 
Avrupa üniversitelerinde son yıllarda 
yaygınlaşmıştır1. Bu yüksek lisans 
programlarının müfredatlarında Yapı 
Bilgi Modellemesi kuramı, birlikte 
çalışabilirlik, tümleşik proje teslimi ve 
BIM destekli sürdürülebilirlik ve kodlama 
ile ilgili dersler yer almaktadır. 

Türkiye’de Yapı Bilgi Modellemesi 
ile ilgili konularda İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
gibi kurumlarda yüksek lisans seviyesinde 
seçmeli BIM dersleri bulunsa da bu alanda 
sadece Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi (MSGSÜ), Enformatik 
Bölümü’nde yer alan Mimari ve Kentsel 
Enformatik yüksek lisans programı BIM 
konusunda uzmanlık eğitimi vermektedir.

Mimari ve Kentsel Enformatik tezli 
yüksek lisans programı iki temel 

odaklanma etrafında şekillendirilmiştir: 
Yapı Bilgi Yönetimi (Mikro Ölçek) 
ve Kent Bilgi Yönetimi (Makro 
Ölçek). Program, öğrencilerin bu 
odaklanmalardan birinde yetkinlik 
kazanması, diğerinde ise donanımlı 
hale gelmesini hedeflemektedir. Bu 
odaklanmalardan Yapı Bilgi Yönetimi 
“bir binaya ait ihtiyacın belirlenmesi 
ve ön tasarım sürecinden başlayarak 
binanın yıkımına kadar olan tüm yaşam 
döngüsü boyunca gerçekleşecek süreçlerce 
gereken bilgiyi toplama, saklama ve bilgi 
yönetimi faaliyetleri bütünü” ifadesi 
ile tanımlanabilir. Bu odaklanma Yapı 
Bilgi Modellemesi çalışma sistematiğini 
kullanarak mikro (bina) ölçekte; veri ve 
bilgi yönetimi ile bina bilgi modelleme, 
akıllı bina teknolojileri, binalarda enerji 
verimliliği, sürdürülebilir binalar ve 
tesis yönetimi konularında araştırma, 
uygulama ve geliştirme çalışmalarını 
içermektedir. 

Programda Yapı Bilgi Modellemesi 
konusunda çalışmak isteyen öğrenciler 

BIM ile ilgili temel kuramsal bilgiler ile 
çalışma sistematiğinin anlatıldığı Yapı 
Bilgi Modellemesi zorunlu dersini ve 
buna bağlı Tümleşik Proje Yönetimi 
ile Tesis Yönetimi ve Sürdürülebilirlik 
seçmeli derslerini alır. Öğrenciler, Kent 
ve Yapı Bilgi Yönetimi odaklanmasının 
her ikisinde de ayrıca kodlama, veri 
yönetimi, yapay zeka ve araştırma/yazım 
odaklı zorunlu dersleri almak zorundadır. 
Derslerde başarılı olan ve tez çalışmasını 
tamamlayan öğrenciler mezun olurlar. 
Mimari ve Kentsel Enformatik yüksek 
lisans programına ait ders müfredatı 
(Resim 6) ve çalışma konularını özetleyen 
petek diyagram (Resim 7) aşağıda yer 
almaktadır.

Özel kuruluşlardaki BIM eğitimleri
Yukarıda anlatıldığı gibi bazı 
yükseköğretim kurumları BIM ile ilgili 
olarak lisans ve lisansüstü eğitimleri 
vermektedir. Ancak zaman zaman 
üniversite bölümleri müfredatları ve 
sektörün beklentileri arasında farklılıklar 
bulunabilmektedir (Becerik-Gerber vd., 

5

1. Yarıyıl Güz Dönemi 2. Yarıyıl Bahar Dönemi

MKE561 Nesne tabanlı programlama MKE500 Yüksek lisans semineri

MKE565 Tasarım, yapı ve kent odaklı veri analizi MKE570 Yüksek lisans araştırma konuları

MKE571 Mikro ve makro mekanlarda veri yönetimi MKE572 Mimari ve kentsel enformatik 
uygulamaları

MKE573 Bilimsel nedensellik ve yazım MKE566 Tasarım, yapı ve kent odaklı yapay zeka

MKE542 Tümleşik proje yönetimi

MKE505 Yapı bilgi modellemesi MKE580 Tesis yönetimi ve sürdürülebirlik

MKE574 Mekansal analiz

MKE501 Coğrafi bilgi sistemleri MKE576 3b ve web tabanlı sayısal kent modelleme

3. Yarıyıl Güz Dönemi 4. Yarıyıl Bahar Dönemi

MKE599 Tez/eser çalışması MKE599 Tez/eser çalışması 6
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2011). BIM ile ilgili olarak sektörün 
taleplerine göre biçimlendirilen, kısa 
süreli ve uygulama ağırlıklı eğitimler 
de mevcuttur. Bu çerçevedeki eğitimler 
veya sertifikalı kurslar, meslek odaları, 
bazı dernekler, özel kurslar ve bazı 
üniversiteler tarafından yürütülmektedir. 

Türkiye’de Mimarlar Odası, Makine 
Mühendisleri Odası ve İnşaat 
Mühendisleri Odası gibi meslek odaları, 
Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD 
ve Nemetschek Allplan gibi yazılımlar 
üzerinden modelleme odaklı eğitimler 
vermektedirler. Bu eğitimlerde çoğu 
kez yukarıda anlatılan BIM çalışma 
sistematiği konularına yeterli düzeyde 
değinilmemektedir.

Bu meslek odaları dışında Türkiye’de bazı 
üniversiteler ve özel eğitim kurumları, 
kısa süreli BIM uzmanlığı sertifika 
eğitimleri vermektedir. Bu eğitimlerde 
sektör profesyonelleri de yer aldığı, 
kuramsal ve yazılım uygulamalarını 
birlikte içeren hibrit eğitim modellerine 
yer verilmektedir. Çeşitli araştırmalar, 
eğitimlerde sektör profesyonellerinin 
bulunmasını ve gerçek vakaların 
tartışılmasını etkili bir öğrenme yöntemi 
olarak değerlendirmektedir (Li vd., 2013; 
Russell vd., 2014; Shenton vd., 2014; Wu 
ve Issa, 2014). 

Yukarıda bahsedilen eğitim yaklaşımları 
dışında, dünyada belirli ülkelerdeki 
buildingSMART temsilcilikleri ile 
İngiltere’nin belirlediği BIM yeterlilik 
seviyesi olan Level 2’ye yönelik 
eğitim veren kuruluşlar, uluslararası 

tanınırlığı olan BIM eğitim programları 
sunmaktadır. BIM’in IFC veri standardı 
üzerinden hayata geçmesine katkısı, 
yazılım ve inşaat şirketlerinin bu ortak 
veri formatı çerçevesinde biraraya 
getirilmesini sağlaması açısından 
buildingSMART önemli bir konuma 
sahiptir. Bu kurum herhangi bir yazılım 
platformunu öne çıkarmadan, IFC dosya 
formatı üzerinden uygulamalar arası veri 
paylaşımını açık BIM (openBIM) adı 
verilen bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi 
desteklemektedir. Hem buildingSMART, 
hem de Level 2 eğitimleri veren kuruluşlar 
ISO 19650 standardı çerçevesinde BIM ile 
ilgili terminoloji ve çalışma sistematiğine 
odaklanan birkaç günlük kuramsal 
eğitimler vermektedir. buildingSMART’ın 
Foundation veya Basic adı verilen eğitimi, 
öğrenme çıktıları (Learning Outcomes) 
tanımlamakta; bu çıktıları karşılayacak, 
yerel uygulamalarla da zenginleştirilmiş 
bilgi tabanlı bir eğitim materyali 
sağlamakta (book of knowledge) ve 
eğitim sonunda katılımcıların yetkinliğini 
çevrimiçi bir sınav ile sınamaktadır. 
buildingSMART ayrıca ileride 
inşaat sürecindeki farklı paydaşların 
uzmanlıklarına göre uygulamalı eğitimleri 
de eğitim seçenekleri arasına dahil etmeyi 
planlamaktadır (buildingSmart, 2020).

III.
Sonuç 
Bu makalede Yapı Bilgi Modellemesi’nin 
önemi ve eğitiminde uygulanan genel 
yaklaşımlar ele alındı. BIM konusunda 
belirli bir müfredat ve eğitim yaklaşımını 
tercih eden kurumların çeşitli gelişmeleri 
dikkate alarak bu oluşumlarını güncel 

tutması da önemlidir. Bu gelişmeleri 
genel anlamda üç kapsamda incelemek 
mümkündür. Bunlar; yazılım 
temelli gelişmeler, ortak veri ortamı 
standartlarındaki değişiklikler ve 
kamunun gelecekteki BIM ile ilgili 
vizyonu ve yerel uygulama stratejileri 
olarak özetlenebilir.

Yazılım temelli gelişmelere bakıldığında 
BIM’in kodlama, üretken tasarım ve yapay 
zeka gibi konularla giderek daha fazla 
bütünleştiği gözlemlenmektedir. Bu gelişme 
BIM süreçlerinde yapılabileceklerle ilgili 
çalışma ufkunu sürekli genişletmektedir. 
Öğretim görevlilerinin bu konulardaki 
gelişmeleri takip ederek müfredatlarına 
yansıtmaları mezunlarının rekabetçi 
olabilmeleri için gereklidir.

Yapı Bilgi Modellemesi standartları 
konusunda son zamanlarda önemli bir 
gelişme yaşandı; BIM ile ilgili işbirlikçi 
bilgi yönetimini yürütmek için kullanılan 
bir İngiliz standardı olan BS 1192 
standardı yerine yakın bir zamanda 
uluslararası ISO 19650 standardı 
yürürlüğe girdi. İki belge arasında 
ana konu ve prensiplerde farklılıklar 
olmasa da kullanılan terminolojide bazı 
değişiklikler oldu. Bu tür uluslararası 
gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak ve 
müfredatta BIM ilgili güncel terimlere ve 
yaklaşımlara yer vermek doğru olacaktır.

Üçüncü olarak Yapı Bilgi Modellemesi 
konusunda öne çıkan ve ulusal politikaları 
olan ülkelerde, belirlenmiş olan vizyonun 
bireysel ve kurumsal anlamda beklenen 
yeterlilik düzeyi üzerinde etkisinin önemli 
olduğu gözlemlenmektedir. Bu yeterlilik 
düzeyleri genellikle yukarıda ismi geçen 
standartlar çerçevesinde şekillenmektedir. 
Türkiye’de de gelecekte BIM ile ilgili 
belirlenebilecek vizyon ve yerel yaklaşımlara 
göre eğitim kurumlarının nitelikli mezunlar 
yetiştirme adına hazır olmaları gereklidir. 
■ Salih Ofluoğlu, Prof.Dr., Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Enformatik 
Bölümü.
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Bimfili Soruyor: 
Yapı Sektörünün 
Gözünden BIM 
Deneyimleri
Aliye Göçer ■ Yapı Bilgi Modelleme 
(BIM) kavramının, ülkemizde farklı ölçekte 
ve çeşitli mesleki yapıda olan firmalar 
tarafından projelendirme, uygulama ve 
işletme süreçlerinde kullanımı, gelişen 
teknoloji ve değişen proje üretim 
yöntemleri ile birlikte yaygınlaşmaya 
başladı. Başarıyla yürütülen projelerin 
arkaplanında, BIM süreçlerine adapte 
olabilen ve bu dönüşümü firma kültürü 
haline getirebilen ekipler var. Sektörde 
edinilen bu tecrübeleri sosyal farkındalık 
platformu Bimfili olarak, bugüne kadar 
birçok konferans, seminer, canlı yayın 
organizasyonları ve mini belgeseller ile 
aktardık ve Arredamento’nun bu sayıdaki 
Tema’sı kapsamında, farklı mesleki 
pratiklerden içinden BIM’i deneyimleyen 
konuklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu 
söyleşiyle paylaşıma devam ediyoruz. 
Sorularımızı Emay Uluslararası 
Mühendislik ve Müşavirlik’ten Uğur 
Çelik, BIM Akademi’den Hatem Özdemir, 
Su-Yapı Mühendislik ve Müşavirlik’ten 
Gökmen Becerik, FREA’dan Fatih Yavuz 
ve Emre Şavural yanıtladı.* 

BIM’e geçiş, disiplin isteyen ve karar 
gerektiren bir süreç. Birçok firmada doğru 
olmayan strateji ve yöntemler ile bu süreç 
olumsuz sonuçlanırken, bazı firmalarda 
oldukça başarıyla hayata geçirilebiliyor. 
Sizlerin bu bağlamda BIM’e geçiş 
deneyiminizi merak ediyoruz. Firmanızda 
çalışmalarınıza BIM’in dahil edilmesi, 
kimin fikriydi, nasıl başladı? 

Uğur Çelik: BIM’e geçiş sürecinde bizim 
temel bakış açımız değişim ve dönüşümden 
korkmamak oldu. Yıllar içinde farklı 
uzmanlık alanlarında edindiğimiz 
tecrübeler ve karşı karşıya kaldığımız 
zorluklar sonucunda BIM fikrini 
olgunlaştırdık. Bu tecrübeler ışığında ilk 
olarak sahip olduğumuz tüm verileri BIM 
süreçlerine uygun ortak veri ortamına 
taşıma konusuna odaklandık ve hızla 
verileri aktif hale getirdik. Devamında ise 
ülkemizin farklı şehirlerinde devam eden 
müşavirlik işlerimizde saha verilerini tek 
bir merkezde toplamak ve bu verilerden 
projenin yönetimine katkı sağlayacak 
analizler elde etmek için süreçlerimizi 
dijitalleştirmeye yönelik şirket içi 
yazılım geliştirdik ve aktif olarak tüm 
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şantiyelerimizde kullanmaya başladık. 
Bu başlangıç noktası, bizim BIM’e 
geçiş sürecimizde tüm çalışanlarımızın 
adaptasyonunu kolaylaştırmamızda en 
önemli adımımız oldu diyebilirim.

Devam eden süreçte BIM fikrimizi hayata 
geçirebilmek için BIM ile yürütülen 
mega projelere odaklandık ve farklı 
ülkelerdeki benzer projelere ziyaretler 
gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizden elde 
ettiğimiz deneyimleri hem çalışanlarımıza 
hem de proje paydaşlarımıza aktararak 
BIM fikrimizin yayılmasını sağladık. 
2015 senesinde birikimlerimizi kullanmak 
için çok büyük bir fırsat geçti elimize. 
Müşavirliğini yaptığımız Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı’nın 
ikinci etap ihalesi ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Raylı Sistem Projeleri’nin 
şartnamelerinde BIM yer almaya başladı. 
Böylece ülkemizde BIM ile yürütülecek 
olan ilk metro projesinin paydaşlarından 
biri olduk. 2016 yılında ihalesi yapılan 
Ataköy-İkitelli Metro Hattı’nda müşavir, 
Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nda ise 
tasarım firması rolüyle hem müşavirlik 
hem de tasarım işlerimizde büyük çapta 

projelerde BIM süreçlerine dahil olma 
fırsatı elde ettik. Son olarak Ümraniye-
Ataşehir-Göztepe Metro Hattı müşavirlik 
işi ve Konya Metrosu ile deneyimlerimizi 
daha da ileriye taşıma fırsatı elde ettik.

Hatem Özdemir: BIM konusunda 
belirli bir bilgi birikimimiz vardı ve bu 
konuda danışmanlık ve eğitim hizmeti 
vermek amacıyla firmamızı kurduk. 
O yüzden bu soruyu danışmanlığını 
yaptığımız ve 7 yıldır BIM kullanan bir 
inşaat firması üzerinden cevaplamak 
istiyorum. Bu firmada BIM ilk olarak bir 
kamu projesinde metraj hesaplamalarını 
kolaylaştırmak amacıyla, proje 
yöneticisinin desteğiyle; daha sonra şehir 
hastaneleri projelerinde aktif olarak teknik 
ofis hizmetlerinde kullanılmaya başladı. 
Şu an ise ağırlıklı olarak teknik ofis işlerini 
kolaylaştırmak amacıyla tercih ediliyor.

BIM süreci uzun soluklu bir iş değişikliği, 
o yüzden BIM sürecinin inşaat firmasında 
sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi, 
firmada bir iş kültürü haline gelmesi, 
değişimlere karşı oluşan dirençleri kırmak 
ve sistemin gerekliliğini ispat etmek için 
yönetici desteği çok önemli, böyle bir 
destek yoksa firmada BIM’i uygulamak 
pek mümkün olmuyor.

Gökmen Becerik: Şirket içinde 
yazılımlar ile yürümekte olan projelerin 
verimini artırmak için otomasyonlar 
yapmaktaydım. CAD ile tasarım süreçlerini 
iyileştirmek içinde çalışmalar yaparken 
2014 yılında katıldığım bir etkinlikte BIM 
ile tanıştım.
Bu etkinlikten sonra genellikle mimari 
bürolar tarafından iyi bilinen ve kullanılan 
BIM tabanlı projelendirme süreçlerinde 
bizim sektörümüzün de geleceği olduğunu 
düşünerek yöneticilerimiz ile konuşarak bu 
sürecin ilk adımlarını attım.

İlerleyen yıllarda şirket içerisinde yeni 
projelerde daha yoğun bir kullanım ile 
ve farklı firmaların BIM yazılımlarını da 
kullanarak bu süreci devam ettirip BIM ile 
iş yapabilecek tüm bölümlerimizi sisteme 
dahil ettik.

Fatih Yavuz, Emre Şavural: BIM sürecine 
geçiş için ilk teşebüssümüz 2008 yılında, 
o dönem ekip arkadaşımız olan Cenk 
Erkoçoğlu’nun önerisi ile bir BIM yazılımı 
öğrenmekti. Yazılım ile tanıştıktan sonra 
BIM kavramının ne olduğunu anlamak 
biraz daha vakit aldı. O dönem Eskişehir 
Havalimanı’nın mimari projelerinin 
tamamını BIM yazılımı kullanarak 3B 
olarak hazırladık. Programın neler yapıp 
yapamadığı, bizim ondan neler beklememiz 
gerektiği gibi ana meselelerin farkına 
varmamız açısından ekibin tüm paydaşları 
için bizce eşsiz bir deneyimdi. Sonrasında 
ODTÜ Bilişim İnovasyon Merkezi (BİLİM) 
yapısının da tüm mimari projelerini bu 
yazılım ile ürettik. Hatta koordinasyonu 
sağlamak adına CAD tabanlı yazılımlarda 
üretilmiş mühendislik projelerini BIM 
yazılımlarına aktardık. Tesisatı açıkta 
giden bir yapı olduğu için bunu bir 
şekilde görmemiz ve koordine etmemiz 
gerekiyordu. Eskişehir Havalimanı’na göre 
deneyimimiz bizim adımıza bir ileri seviye 
taşınmıştı. Farklı farklı dönemlerde başka 
projelerimizi yine aynı yöntemler ile elde 
etme çabamız oldu. Ancak gerçek anlamda 
BIM ile ürettiğimiz projemiz 2018 yılında 
başladığımız Kara Harp Okulu (KHO) 
Dekanlık yapısı oldu. Bu süreçte tüm 
disiplinlerin projeleri BIM ile üretildi. 
Sonrasında da bu çalışma sahaya taşındı. 
İmalatta birebir BIM modelleri kullanılıyor 
ve yapının inşası şu anda devam ediyor.

BIM adaptasyonunu firma içerisinde 
tüm ekipler dahilinde sağlamak için nasıl 
yöntemler izlendi?

Uğur Çelik: Tasarım ekiplerimiz 
müşavirlik ekiplerimize göre daha 
kemikleşmiş bir kadro. Sonuçta her yeni 
işle birlikte ekibimiz genişliyor ve aramıza 

1-2 Ataköy İkitelli Metro Projesi, 2016 (EMAY’ın 
izniyle).

1

2
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optimizasyonları, karar destek sistemini 
destekleyici 3B modeller, tasarımların 
kalitesinin artması ve dokümanların 
dijitalleşmesi ile birlikte gelen erişilebilirlik 
ve sistemler arası entegrasyon da dikkat 
çekici faydalara örnek olarak verilebilir. 
Metro inşaatlarının yüksek maliyetlerini 
ve işletmeye açılmadığı günler için yaşanan 
kaybı düşündüğümüzde çok küçük 
bir optimizasyonun bile sonuçlarının 
milyonlarca liraya denk gelebileceğini 
söylemek mümkün.

Hatem Özdemir: BIM’in zaman, para 
ve emek israfını önlemek amacıyla 
geliştirilen bir iş yapma yöntemi 
olduğunu değerlendirirsek, verimliliği 
uzun vadede büyük ölçüde artırdığını 
söyleyebiliriz. Özellikle proje ofislerinin 
mecburen birbirleri ile entegre olması 
gerekliliği, saha süreçlerinde karşılaşılan 
bazı hataları ciddi şekilde azaltıyor. 
BIM, teknik ofis hizmetleri açısından 
değerlendirildiğinde, özellikle planlama, 
hakediş ve imalat takip süreçlerinde, 
sahadan sağlıklı bir şekilde veri toplanırsa, 
karşılaşılan uyuşmazlıkların azalmasını ve 
geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı 
çözülmesini sağlıyor. BIM’in getirisinin 
uzun vadeli olabilmesi için firmaların her 
projede geliştirecekleri bir firma hafızası 
oluşturmaları gerekmektedir.

Gökmen Becerik: Yaptığımız birçok 
projeyi işverenlerin şartname isteği veya 
sözlü bir talebi olamamasına rağmen 
BIM ile yapmayı tercih ettik. En önemli 
kazanımımız projeleri 3B koordinasyon 
kullanarak yapılan hataları çözümleyerek 
tasarlamaktı ve bu da bize çok daha 
uygulanabilir bir proje teslim etme şansı 
verdi. Keşif, metraj gibi konularda da 
doğru sonuçlara çok hızlı ulaşabildiğimizi 
söyleyebilirim. Ortak model kullanımı 
ise disiplinlerarasında koordinasyonu 
otomatik olarak sağlayarak bu konudaki 
ihtiyacı karşıladı. Aynı zamanda BIM 
tabanlı doküman yönetim sistemlerini 
kullanarak işverenlerimize projemizi 
3B görsel bir ortamda aktararak bazı 
geribildirimleri bu sistemler üzerinden 
alarak geribildirim mekanizmalarının daha 
verimli işlemesini sağladık.

Fatih Yavuz, Emre Şavural: BIM sürecinin 
bize sağladığı en önemli kazanım bilginin 
koordinasyonu. Proje dediğimiz şey 
aslında bir veri bulutu. Bir yapı elemanına 
verdiğiniz kod veya isim üretilen 
paftalarda, şartnamede veya yaklaşık 
maliyette karşınıza çıkabiliyor. Bunların 
kendi içlerindeki tutarlılığını sağlamak, 
dinamik olan proje süreçlerinde neredeyse 
imkansız oluyor. Tüm bu hatalar inşaat 

yeni çalışma arkadaşlarımız katılıyor. 
Çeşitli şirketlerden değerli deneyimleriyle 
aramıza katılanlar olduğu gibi yeni mezun 
meslektaşlarımız da  
ekibimizi kuvvetlendiriyor. Her birinin 
BIM adaptasyonu bizim için çok önemli. 
BIM adaptasyonunun temelinde de 
etkili iletişimin ve erişilebilirliğin olduğu 
düşüncesindeyiz.

Müşavirlik işlerimizde tasarım 
gruplarımızda olduğu gibi her 
departmanda dijitalleşme gönüllüleri 
belirliyoruz. Başlangıç düzeyinde 
yaptığımız kurum içi BIM eğitimlerinde 
dijitalleşme gönüllüleri kendini gösteriyor 
ve süreci üstleniyorlar. Sonrasında 
onların eğitim süreçlerine destek oluyoruz 
kendilerini geliştirmek için tüm iletişim 
kanallarımızı açık tutuyoruz.

Bilgi işlem stratejisi olarak şantiyelerde 
kullanılan tüm bilgisayarlarımızda BIM 
Modellerini görüntüleyebilecek yazılımlar 
mevcut. Güncel BIM modellerine erişim 
için ortak veri ortamımızı kullanıyoruz 
ve dijitalleşme gönüllülerimizle birlikte 
modellerin kullanımını kolaylaştırmak 
için aktif bir iletişim halinde eğitimlerini 
destekliyoruz.

Hatem Özdemir: Ağırlıklı olarak teknik 
ofis hizmetlerine yönelik danışmanlık 
verdiğimiz firmalarda, bu hizmetlerin 
geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı 
ve doğru yapılabilmesi için, pilot projeler 
üzerinden modelleme eğitimleri düzenledik 
ve öğrenme sürecinin sağlıklı bir şekilde 
tamamlanabilmesi için firmalara bu 
konuda da danışmanlık hizmeti verdik.

Gökmen Becerik: 2015 yılında aldığımız 
tavsiyeler üzerine ilgili disiplinlerdeki tüm 
personelimize ayrı ayrı eğitim aldırdık. 
Sürece 4 kişi olarak başladık ve mimari, 
inşaat, makine ve elektrik disiplinlerini ben 
üstlendim. Şirket BIM yöneticisi olarak 
tüm disiplinlerin eğitimlerine katıldım ve 
ilgili programı çok iyi seviyede öğrenerek 
şirket içerisinde herkesin soru sorabileceği 
bir kişi oldum. Bir yandan da kendi 
merkez binamız, daha önce yaptığımız 
bir Hidroelektrik Santral Binası, Pompa 
İstasyonu gibi yapıları modelleyerek 
yazılımlardaki yetkinliğimizi artırdık.

Fatih Yavuz, Emre Şavural: Geçiş 
sürecindeki ilk çabalar hep kişisel 
oldu. Yazılım bazında cevaplayacak 
olursak, ekipteki herkes birbirine 
sorarak, kemikleşmiş problemleri 
çözdüğünde birbiri ile heyecanla 
paylaşarak öğrendi. Bir yazılım aracını 
öğrenmenin doğru yönteminin de bu 

olduğuna inananlardanız. İlk soruda 
değindiğimiz KHO Dekanlık yapısının 
sürecinde diğer deneyimlerden bağımsız 
BIM danışmanlık hizmeti aldık. Bunun 
temel sebebi, BIM Uygulama Planı gibi 
öncesinde deneyim sahibi olmadığımız 
süreçlerin yükümlülüğümüz altında olması 
idi. Danışmanlık aldığımız ekibin de 
değerli katkıları ile bu süreci sorunsuz ve 
ekip olarak pek çok yeni şey öğrenerek 
deneyimledik.

Akademik ve sektörel deneyimlere 
bakarak, geleneksel yöntemlere nazaran 
BIM ile yönetilen projelerde kısa ve 
uzun vadede birçok fayda elde edildiğini 
biliyoruz. Projelerinizde gerçekleştirdiğiniz 
BIM süreçlerinde, elde ettiğiniz 
kazanımlardan bahseder misiniz?

Uğur Çelik: Bir fabrikanın kurulum 
aşamasından üretim bandına kadar 
olan sürecindeki veriler analiz edilerek 
optimizasyon modelleri oluşturulabiliyor 
ve çeşitli yaklaşım ve teknolojilerle 
üretim optimizasyonu sağlanabiliyor. 
Kısa ve uzun vadede bu optimizasyonun 
sonuçları net bir şekilde hesaplanabiliyor 
ve faydaları ölçülebiliyor. Akademik 
kaynaklara bakıldığında ise ne yazık ki 
inşaat sektöründe BIM’den elde edilen 
faydaların ölçülüp net bir şekilde ortaya 
konulmasında problemler yaşandığı 
görülüyor. İnşaat sektöründe birebir aynı 
olarak nitelendirebileceğimiz bir proje 
bulmanın zorluğu, elde edilen faydaların 
bir kısmının ölçülebilir olmaması 
ve nedensellik bağının tam olarak 
kurulamamasının bunun başlıca sebebi 
olduğu söylenebilir. Bizim de elde ettiğimiz 
faydaları analiz etmek için edindiğimiz 
temel strateji akademik çalışmaları teşvik 
etmek oluyor. Kazanımların bağımsız 
uzman görüşüyle elde edilmesinin daha 
doğru sonuçlar getireceğini düşünüyoruz.

Bu çalışmaların neticesinde bizim 
kanıksadığımız ama aslında süreçlerimize 
BIM’le birlikte dahil edilen birtakım 
uygulamaların ne denli etkili olduğunu 
görme fırsatı edindik. Bu faydalar 
içerisinde en önemlisi bizim açımızdan 
koordinasyon süreçleri oldu. Müşavirliğini 
yaptığımız işlerde BIM koordinasyon 
süreçlerinin sahaya yansımasıyla muhtemel 
birçok sorunun önüne geçildiğini ve proje 
revizyonlarında azımsanamayacak ölçüde 
iyileştirme sağlandığını deneyimleme fırsatı 
edindik.

Bu sürecin doğal çıktısı olan disiplinler 
ve paydaşlararası iletişimin artmasını da 
önemli bir fayda olarak söylemek doğru 
olacaktır. Tabii bunun yanında maliyet 
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sürecinde maliyet olarak dönebiliyor. 
BIM ile yürütülen süreçlerde bir şey 
hatalıysa her yerde hatalı, doğru ise her 
yerde doğru oluyor. Bir de projenin diğer 
paydaşları olan mühendislik ekiplerinin de 
dahil olduğu süreçlerinde, projeler arası 
koordinasyonunun ne kadar rahatladığını 
deneyimledik. Bu da bir başka kıymetli bir 
özellik.

Bütüncül bir BIM yaklaşımında 
oluşturulan modellerden, tasarım 
aşamasından işletme aşamasına 
kadar geçen tüm proje evrelerinde 
faydalanabiliyor olmak, süreci daha 
sağlıklı kılar. Firma bünyenizde hangi imza 
projeler, hangi etaplara kadar BIM ile 
yürütüldü?

Uğur Çelik: İlk projemizden itibaren 
üçboyutlu modelleme, planlama 
ve hakediş süreçlerinin BIM ile 
yürütülmesine yönelik deneyimlerimiz 
oldu. Tabii bu deneyimlerden en ilerisi 
üçboyutlu modelleme oldu. Geçen süreçte 
model kalitesinin azımsanamayacak 
kadar ilerlediğini söyleyebilirim. Başlarda 
çok zorlanılan tünel modellerinde dahi 
çok kaliteli çalışmalar ortaya çıkarıldı 
ve gitgide iyileşme aşamasında. Bu 
durum teknolojinin ilerlemesiyle de ilgili 
tabii ama en önemli etkenin deneyim 
olduğu kanaatindeyim. İlk projemizde 
lokal bazda devam eden planlama 
BIM entegrasyonu çalışmaları, ikinci 
projemizde belirli standart ve iş akışı 
çerçevesinde yürütülmeye başladı. Yapılan 
tüm toplantılarda BIM modelleri tüm 
şantiye için vazgeçilmez hale geldi. Ne 
yazık ki henüz tüm projenin metrajını 
çıkartamıyoruz ancak bazı kalemlerin 
metrajlarının BIM modeli ile doğru 
hesaplanması bizim için önemli bir 
kazanım. Hakediş konusunda mevzuatsal 
bazı sınırlamalar olmakla beraber ince 
işler kapsamında geleneksel yöntem 
ile birlikte yürüyen çalışmalardan 
paydaşlarımızın pozitif dönüşlerini almak 
ileriye dönük adımlarımızda bizleri 
cesaretlendiriyor.

Müşavirliğini yaptığımız metro 
projelerinde genel kabul görmüş 
risklerin yanısıra İstanbul’un 1. derece 
deprem bölgesi olması, zemin koşulları, 
altyapı yoğunluğu, şehrin tarihi ve 
yerleşim bölgelerine yakın sürdürülen 
inşaat çalışmaları, şehrin dağınık ve 
düzensiz yerleşimi gibi etmenler göz 
önüne alındığında çok büyük risklerle 
karşı karşıya kalınmaktadır. BIM’in 
projelerimiz açısından risklerin üstesinden 
gelme yönünde çok önemli faydaları 
oldu. Oluşturulan kent modelleri ile 
metro istasyonları şaftlarının, giriş-çıkış 
yapılarının belirlenmesi, lazer tarama 
çalışmaları ile alımı yapılan betonarmelerin 
elektromekanik-mimari disiplinlerle 
çakışmalarını yaparak sahaya yansımdan 
sorunların çözülmesi, altyapı hatlarından 
kaynaklı risklerin engellenmesi, şantiye 
mobilizasyonunda optimizasyon, karar 
mercilerin kritik kararları almasında karar 
destek sistemi, dokümantasyonun ve 
revizyon takibinin daha sağlıklı yapılması 
gibi birçok fayda bu süreçlerin çıktısı 
olarak örnek verilebilir.

Hatem Özdemir: İnşaat projelerinde 
özellikle 3B, 4B ve 5B süreçlerde çalışma 
imkanımız oldu. Bu projeleri tasarım, 
uygulama ve işletme olarak üç süreçte 
değerlendirirsek, BIM modelinden 
istediğimiz şey; tasarım süreçlerinde 
oluşturulan bir modelin tüm süreçlere 
hizmet edebiliyor olması. Temel amacımız 
bu olmasına rağmen, oluşturulan 
modellerin bütün proje safhalarına hizmet 
etmesi pek mümkün olmuyor maalesef. Bu 
nedenle bazen tekrar modellemek zorunda 
kaldığımız projeler oldu. Bunun için birçok 
sebep sayılabilir.

BIM süreçlerini yöneten ekibin, projeye 
tasarım sürecinde dahil olması ile bütüncül 
bir BIM yaklaşımı mümkün olabilir. BIM 
modelini yapan ekiplerin bütün süreçler 
hakkında bilgi sahibi olması pek mümkün 
olmayabilir ve diğer disiplinlerin ihtiyacına 
yönelik model oluşturulması noktasında 
yönlendirilmesi gerekir. Ancak bu şekilde 

bütün inşaat süreçlerine hizmet edebilecek 
BIM modelleri oluşturmak mümkün 
olabilir. 

Gökmen Becerik: Geçiş süreçlerimizde 
yaptığımız Merkez Bina projemizde 
varlık yönetim araçları ile BIM modelimiz 
deneme ve öğrenme amaçlı birleştirildi. 
Ancak ticari işlerimizde ise genellikle 
projelerin çoğu işverenden çok kendi 
isteğimizle BIM ile yapıldığı için 3B’den 
öteye gidemedi. Bir tek BIM şartnameli 
olarak yaptığımız Hollanda otoyol 
köprüleri projemizde zamana bağlı üretim 
fazlarını da modele işlediğimiz için 4B’ye 
geçtiğimizi söyleyebilirim. Ancak benim 
şahsi görüşüm bu ek boyutların zaten BIM 
olmasa da her zaman yapılabilecek olduğu. 
Yani aslında BIM olmasa da örneğin proje 
elemanlarının imalatları zamana göre 
planlanabilir. BIM’in esas faydası aslında 
bu tarz ek bilgilerin hepsinin ortak bir 
platformda toplanması ve bu sayede her 
proje paydaşının en son ve en doğru veriye 
ulaşarak bundan fayda sağlamasıdır.

BIM projelerimizde çok boyutlu verileri 
detaylı olarak giremediğimiz için, disiplin 
bazında dahi parçalanmamış ortak 
modellerde yaptığımız çalışmalar normal 
projelendirme sürecinde bir kısalmaya 
sebep olmadı. Bunun başlıca sebebi bir 
CAD projesinde farkedilmeyen birçok 
hatanın 3B çakışması görülerek çözülmesi 
ve ciddi bir ek emek ihtiyacı ortaya 
çıkarması idi.

Fatih Yavuz, Emre Şavural: İlk soruda 
değindiğimiz KHO Dekanlık projesi 
tam bu niyetle şartnamesi hazırlanan bir 
proje. Bizden projeyi LOD350 seviyesinde 
hazırlamamız istendi. Şu an sahada, 
yüklenicinin BIM ekibi ile projenin detay 
seviyesi artırılıyor. Günün sonunda işletme 
sürecinde de kullanılması mümkün olacak 
fakat bunun için yapının işletmesini 
yürütecek ekibin bu çerçevede donatılması 
gerekiyor. Başka bir projemizde de şöyle 
ilginç bir süreç yaşıyoruz: Bizim CAD 
ile hazırladığımız Havelsan Teknoloji 
Kampüsü projesi yüklenicinin BIM 
ekibi ile Revit’e aktarılıyor. İşverenin 
niyeti disiplinlerarası koordinasyonun 
sağlanmasının yanısıra bu veriyi işletme 
sürecinde de kullanmak. Şu ana kadar her 
iki projede bu anlamda gayet iyi ilerliyor. 
Umarım amaçlanan seviyeye ulaşacaklar.

BIM ile yapılan proje sürecinde 
deneyimlediğiniz, sizi en çok zorlayan şey 
neydi?

3

3 Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 
2013-Devam ediyor (Su-Yapı’nın izniyle).
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Uğur Çelik: İlk soruda da belirttiğim 
üzere firma olarak en büyük şansımız 
Türkiye’nin BIM ile yürütülen ilk 
metro projesinde çalışmak oldu. Tabii 
bu durumun getirdiği zorluklar da 
vardı. Bu süreçte tüm paydaşların 
ortak akıl ile çalışması ve birlikte iş 
akışlarını oluşturması zorlukların 
üstesinden gelmemizi sağladı. İlk hat 
olmasından kaynaklı bazı konularda 
eksikler olduğunu söyleyebilirim 
ancak edindiğimiz deneyimler bize yol 
gösterdi. İkinci projemizde ise en büyük 
şansımız işveren ve tasarım firmasının ilk 
projemizle aynı olmasıydı. Eksiklerimizi 
görebildik. Örneğin, ilk tecrübemizde 
BIM koordinasyon toplantıları çok da 
başarılı bir şekilde yürümüyordu. Modelin 
toplantı öncesinde incelenmesine yönelik 
bir iş akışının tanımlanmaması ve tüm 
paydaşların görüşlerini sadece toplantı 
sırasında aktarması en temel sorundu. 

İlk deneyimizden yola çıkarak öncelikle 
tüm çalışanlarımıza kurum içi eğitimler 
verdik ve BIM yazılımlarını temel seviyede 
kullanacak kadar hızla öğrenmelerini 
sağladık. Tabii devamında kendini 
geliştiren birçok arkadaşımız oldu ama 
bizim hedefimiz kısa sürede herkesin BIM 
yazılımlarını kullanmayı başarabilmesiydi. 
İşveren, yüklenici ve tasarımcı ile beraber 
bir iş akışı oturttuk ve bazı kurallar 
koyduk. İki haftada bir BIM koordinasyon 
toplantısı yapılacak, modeller toplantı 
öncesinde incelemeye izin verecek makul 
bir sürede paylaşılacak, tüm görüşler 
kayıt altına alınarak düzenli aralıklarla 
raporlanacak ve en önemlisi BIM 
koordinasyon süreci tamamlanmayan 
hiçbir mimari/elektromekanik projenin 
paftaları oluşturulmayacak ve 
sunulmayacaktı. Bu kararların hepsi iş 
akışlarıyla tanımlandı ve BIM uygulama 
planına eklenerek taraflarca anlaşıldı. İlk 
deneyimizde yaşadığımız zorlukları diğer 
projemizin henüz başındayken çözdük 
ve devamında gelen tüm projelerimize 
deneyimlerimizi aktarmış olduk.

Hatem Özdemir: Danışmanlığını 
yapmış olduğumuz projelerden birinde 
karşılaştığımız bir problemden bahsetmek 
istiyorum. Projeyi bir firma, zarar ettiği 
gerekçesiyle yarım bırakmış ve inşaat 
belirli bir süre durdurulmuş. Daha sonra 
yarım kalan inşaatı başka bir firma 
tamamlamıştı. Bu tarz projelerde imalat 
tespitlerini çok iyi yapmak gerekiyor. 
Aksi durumda ciddi şekilde uyuşmazlık 
problemleri ortaya çıkıyor. Kesin 
hesap aşamasında müteahhit firma ile 
uyuşmazlıklar yaşadık. Ancak inşaatın 
yarım kalan kısmının ve tamamlanan 

kısmının tamamen 3B BIM mantığı ile 
modellenmesi ile birlikte, modelden, 
çok detaylı raporlar almamız sayesinde 
müteahhit firma bizim raporlarımızı kabul 
etmek zorunda kaldı.

Gökmen Becerik: BIM yazılımlarının 
fayda sağlayacakları noktaların tam olarak 
anlaşılamaması nedeniyle ve özelikle insan 
doğası gereği yeni bir şey öğrenmeye 
karşı olan direnç neticesinde maalesef 
yapılan projelerde çok sayıda geridönüş 
aldık ve artan maliyetlerin suçlusu 
olarak BIM gösterildi. Ancak bu gibi 
durumların hemen her geçiş deneyiminde 
yaşanabileceğini unutmayarak yolumuza 
devam ettik.

Fatih Yavuz, Emre Şavural: Bizce en 
temel zorluk malzeme tedarikçilerinin 
kütüphane eksikliği. Firmaların bunun 
için yatırım yapıp gerekli desteği vermeleri 
gerekiyor. Bir de BIM ile yürütülen 
projelerde CAD sürecinden daha fazla 
zamana ihtiyaç duyulması ama işverenler 
tarafından bu sürenin tanınmaması da 
yaşanılan başka bir zorluk. CAD sürecinde 
ürün/zaman grafiği doğru orantılı ilerliyor. 
Ne kadar vakit harcarsanız o kadar 
ürün/pafta/liste alıyorsunuz. Ancak BIM 
süreçlerinde bu grafik parabolik gidiyor. 
Sürekli veri girdikten sonra elinizde 
hiçbir şey olmadığını düşündüğünüz 
anda istediğiniz plan, kesit, tabloyu 
oluşturabilir durumda oluyorsunuz ve 
bir süre sonra CAD’in doğrusal çizgisi 
ile kesişip onun veriminden daha yüksek 
noktaya ulaşabiliyorsunuz.

BIM ile yürütülen projelerde, işverenin 
taleplerini ve gereksinimlerini açık ve 
taraflarca kabul edilmiş bir şekilde sunması 
beklenir. Yürüttüğünüz projelerdeki 
deneyimlerinize dayanarak projeye 
başlamadan işverenin sağlaması gereken 
bilgi gereksinimi dokümanı, BIM şartname 
dokümanları vb. sizce ne derece önemlidir?

Uğur Çelik: Çok önemli bir noktaya 
değindiniz. İşverenin her projesinde aynı 
standartta işi yürütebilmesi ve süreç 
içerisinde uyuşmazlıkların önüne geçilmesi 
için dokümanların ihale dosyalarına 
eklenmesi gerekiyor. Bu dokümanların 
kamu kurumları öncülüğünde hazırlanması 
ve herkese açık bir şekilde yayınlanması da 
birçok ülkede gördüğümüz bir uygulama. 
Proje özelinde tabii bazı detaylar 
belirlenebilir. Ancak genel kuralların 
koyulması bile önümüzdeki bu uzun süreci 
yönetmemizde tüm paydaşlar için çok 
büyük avantajlar sağlayacaktır. İşveren’in 
BIM Uygulama Planı’nın taslağını 
şartname dokümanlarına eklemesi, 

teknik kodlama sistemini belirlemesi, 
family kodlama sistemini belirlemesi ve 
family standartlarında ortak bir kabul 
yapması da birçok projede paydaşlara 
avantaj sağlayacaktır. Bunların kamu 
tarafından üretilip şeffaf bir şekilde 
paylaşılması ise tüm sektörün kalitesini 
artıracağına inanıyorum. Çok kolay 
bir süreç olmayacak ama Türkiye’de 
artık bu deneyim seviyesine ulaştığımıza 
inanıyorum.

Hatem Özdemir: BIM ile yürütülen 
projelerde, birçok şeyin açık ve net 
bir şekilde tanımlanması gerekir. Aksi 
durumda projeler bütün disiplinleri ile 
birlikte üçboyutlu modellendiği için 
ilerleyen süreçlerde uyuşmazlıkların 
olma ihtimali çok yüksek. BIM 
kullanılan projelerde verimliliği artırmayı 
hedeflerken, kuralların en başında açık 
ve net bir şekilde tanımlanmamasından 
kaynaklı, proje süreçlerinde işin içinden 
çıkılmaz problemlere sebep olunabilir. 
Bu durumda BIM kullanalım derken, veri 
üretme ve yönetme hamallığından başka 
bir şey yapılamaz.

Gökmen Becerik: Gerekli görüldüğü 
takdirde işverenin istediği her bilgi, istediği 
her detay, isteyebileceği şekilde maddelerle 
şartnamelerde yer almaktadır. Bu noktada 
belirlenmemiş ve ucu açık bırakılan her 
türlü şart, projenin sağlıklı bir şekilde 
tamamlanması için gereken iş gücünü 
belirsiz hale getirmektedir.

Şartnamesinde beklentilerin doğru olarak 
belirtilmemesi, hem işverenin istediği 
işi beklediği zamanda ve kalitede teslim 
almasını hem de yapılan işin kontrol 
edilebilmesini zorlaştırmaktadır. Aksi 
takdirde belirsizlik nedeniyle tasarımcı işin 
planlamasını ve maliyetini yanlış öngörerek 
ya işi alamayacak ya da kendisini zor 
durumda bırakacak şekilde düşük bir fiyat 
ile işi yapmak zorunda kalacak ve bu da 
işin kalitesini olumsuz etkileyecektir.

Sonuç olarak BIM ile yapılan projelerde 
klasik yöntemlere göre yapılabilecek 
işlerin yelpazesi daha geniş. Bu durum 
ise belirsizlikleri daha fazla artırıyor. Bu 
nedenle de şartnamede BIM’in doğru 
tariflenmesi işin doğru yapılması açısından 
çok önemli.

Fatih Yavuz, Emre Şavural: Şartname, işin 
yapılma yönteminden bağımsız beklentinin 
tariflendiği en önemli doküman. Ülke 
ölçeğinde BIM’de hala giriş seviyesinde 
olduğumuzu düşünürsek bu şartnamelerin 
gerekliliği ve içeriği daha da önem 
kazanmakta.
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BIM projelerinde baz alınan standartlar 
projenin tüm paydaşları arasındaki 
dil birliğini oluşturmak açısından 
önemli. Sizler, projelerinizde hangi BIM 
standartlarını benimsediniz? Paydaşlar 
arası bilgi aktarımı hangi yöntemle 
sağlandı, iletişim yükünü hafifleten 
yöntemler geliştirildi mi?

Uğur Çelik: İnşaat sektöründe yaşanan 
sorunların bir kısmının eksik veya hatalı 
proje/dokümantasyon yönetimi olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Bizim de 
benzer kötü deneyimlerimiz ne yazık 
ki oldu. Bu sebeple başlangıç noktamız 
Teknik Doküman Kodlama Sistemi’nin 
tüm paydaşlarla ortak bir şekilde 
hazırlanması oluyor. Devam eden süreçte 
proje kapsamında karar verilen ortak veri 
ortamının iş akışlarının proje başında 
kararlaştırılarak faaliyet alınması ikinci 
önemli adım olarak vurgulanabilir. BIM 
uygulama planının oluşturulması ve proje/
modellerinin sunulmasının bu iki önemli 
adımdan sonra başlaması paydaşların 
süreç yönetimine katkı sağlayacaktır. 
EMAY olarak yaptığımız tüm işlerde 
ortak veri ortamımızı diğer paydaşların 
süreçlerinden önce kurmuş oluyoruz. İlk 
projemizde edindiğimiz deneyimlerden yola 
çıkarak oluşturduğumuz iş akışlarının yeni 
projemize hızlı adapte olmamızı sağladığını 
birçok kez deneyimledik. İşverenlerin ihale 
aşamasında bu süreçleri belirlemesi zaman 
kayıplarının önüne geçecektir.

Hatem Özdemir: Danışmanlığını yapmış 
olduğumuz firmalarda, firmanın kullandığı 
bir standart var ise onun üzerinden 
sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer 
kullanılan bir standart yok ise CSI’ın 
Master Format ve Uniformat kodlama 
sistemlerini kullanmaya çalışıyoruz. 
Malzeme ve iş gruplamalarında planlama 
aşamasında iş aktivitelerinin oluşturulması, 
BIM modeli oluşturma süreçlerinde ise, 

modellerin proje süreçlerinde sağlıklı 
bir şekilde kullanılabilmesi için BIM 
uygulama planlarının (BEP) oluşturulması 
ve projelerin belirli standartlarda 
modellenmesini sağlamak işleri ciddi 
şekilde kolaylaştırıyor.

En önemli noktalardan biri ise veri 
yönetimi. BIM modelinden çekmiş 
olduğunuz verileri anlamlı bir şekilde 
biraraya getirerek çeşitli analizler ve 
mukayeseler yapmanız gerektiği durumlar 
olabiliyor. Örneğin gerçekleşen imalat 
ve planlanan imalat mukayeseleri ya da 
birden fazla taşeronun aynı imalatı yaptığı 
durumda, taşeronlar arası performans 
değerlendirmeleri gibi raporlamalar 
gerekebiliyor. Bu tarz işlemleri yapabilmek 
için veri tabanı mantığı ile çalışan veri 
yönetim araçlarına sahip olmak işleri 
verimli hale getiriyor. Veri yönetimini 
doğru bir biçimde yapabilmek amacıyla, 
BIM-ERP-CPM sistemler arası entegrasyon 
yapmak gerekiyor.

Gökmen Becerik: Kendi bünyemizde 
yaptığımız her proje için, ihtiyaç duyulan 
BIM tabanlı nesneleri geliştirmemiz 
gerekir. Zaman içinde ilk başta oluşturulan 
şablonlarımızı güncelleyerek bir sonraki 
projeye daha dolu bir şablon ile başlayarak 
BIM ile üretim süreçlerimizi geliştirdik. 
BIM ile hayatımıza giren BIM Uygulama 
Planı gibi dokümanların ise aslında 
işveren ile ortak olarak benimsenerek 
hazırlanabilecek dokümanlar olduğunu 
düşünmekteyim. İşin tariflenmesi ile 
ilgili oldukları için projeden beklenilen 
detaylar konusunda bence zorunlu ve 
doğru detayda doldurulması gereken 
bir dokümandır. Ancak şu ana kadar 
yaptığımız projelerin büyük bir kısmında 
BIM istenmiyordu. Gözlemlediğim 
kadarıyla ülkemizde yapılan BIM 
şartnameli işlerde de bu planlar hep iş 
alındıktan sonra yapılıyor. Bence BIM 

şartnamesi ile duyurulan projelerde BIM 
Uygulama Planı’nın iş alındıktan sonra 
yapılması, BIM ile elde edilmek istenen 
faydaya olumsuz etkisi yaratmaktadır. 
Bu, anlaşma yapıldıktan sonra oyunun 
kurallarını belirlemek anlamına da 
gelmektedir.

Fatih Yavuz, Emre Şavural: Kendi 
oluşturduğumuz bir şablon dosya 
üzerinden ilerliyoruz. Dosya 
isimlendirmede uluslararası standartları 
kullanıyoruz. Proje paydaşlarının proje 
üzerinden konuşmasını sağlayan eklenti 
yazılımlar da kullandık bir dönem.

Tasarım, Uygulama ve Saha süreçleri 
arasında oluşturulan BIM modelleri, 
olgunlaşıp ilerleyerek diğer ekiplerin 
ihtiyaçları doğrultusunda sanal prototipler 
haline geliyor. Projelerinizde saha ve teknik 
ofis ekipleri, oluşturulan modellerden 
hangi ihtiyaçlar doğrultusunda faydalandı?

Uğur Çelik: EMAY’ın kendi iç yazılımı 
ile günlük raporlamalarımızın ve imalat 
takibimizin dijital platformda yürütülmesi 
müşavirlik işlerinde en önem verdiğimiz 
noktalardan biri. Saha ile iletişimde birincil 
hedefimiz teknik ofisten sahaya, sahadan 
teknik ofise üretilen doğru verinin doğru 
kişiye doğru zamanda iletilmesidir. Şirket 
içi ortak veri ortamımızda yüklenen tüm 
proje ve dokümanların son revizyonları 
aynı anda saha personellerimize dijital 
ortamda ulaşıyor. Böylece üretilen tüm 
model ve projelere şantiyede çalışan 
arkadaşlarımız rahatça erişebiliyor. 
Daha önce vurguladığım gibi modellerin 
kullanımının artırılmasının en temel 
yolu çalışanların iş yapış şekillerinin 
değiştirilmesidir. Bizim de temel stratejimiz 
tüm çalışanlarımıza gerekli BIM 
eğitimlerinin işe başlangıçta verilmesi ve 
mevcut süreçlerinin yönetilmesinde BIM 
modellerinden elde edilebilecek faydaların 
anlatılması oluyor. 70’den fazla teknik 
personelin BIM sistemine dahil edilmesi 
anlamına geliyor bu. Tabii müşavirin BIM 
modellerini kullanmadaki bu becerisi diğer 
paydaşların personelini de etkiliyor. Kısım 
yöneticilerimizin ve BIM yöneticilerimizin, 
tüm saha gezilerinde proje anlatımı için ve 
toplantıların tamamında BIM modellerini 
kullanması etkiyi artıran bir diğer unsur 
olarak vurgulanmalı.

Teknik ofiste proje ve planlama 
birimlerinden sorumlu arkadaşlarımız 
ile sahada görevli arkadaşlarımızın 
sorumlu olduğu alanlardaki imalatlar 

4

4 KHO Dekanlık Binası (FREA’nın izniyle).
5 Havelsan Teknoloji Kampüsü (FREA’nın izniyle). 
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başlamadan önce BIM modelleri üzerinden 
yaptığımız toplantılarda yapılacak tüm 
işleri mobilizasyondan alt yapı hatlarının 
deplase edilmesine ve devamında kazı 
iksa çalışmalarının başlamasına kadar 
tüm süreçleri anlatıyoruz. Düzenlediğimiz 
bu rutin toplantılar sayesinde saha ve 
teknik ofis arasında etkin bir iletişim 
kuruluyor diyebilirim. BIM modellerine 
erişim ve kullanım konusunda becerilerini 
artıran arkadaşlarımız bu sayede metraj 
kontrollerini, iş programına göre işin 
durumunu ve imalat kontrollerini çok 
sağlıklı bir şekilde yürütebiliyor.

Özellikle mimari konsept kararlarının 
alınmasında mock-up ve VR çalışmalarının 
önemli katkıları olduğunu da belirtmem 
gerekiyor. VR ve mock-up çalışmaları ile 
farklı alternatiflerin geleneksel yönteme 
göre çok daha verimli bir şekilde kontrol 
edildiği ve karar mercilerinin karar 
vermelerinde destek sağladığını da birçok 
deneyimleme fırsatı edindik.

Tabii tüm bu süreçlerin sahada herkese 
yayılması konusunda ne yazık ki önemli 
donanım eksiklerimiz var. Henüz herkese 
tablet alacak refah seviyesinde bir ülke 
değiliz. İşin gerçek kahramanları işçilerin 
modellere erişimini sağlamak henüz ne 
yazık ki üstesinden gelebildiğimiz bir süreç 
değil. Tabletler henüz çok yaygın değil 
ama akıllı telefon kullanımında inanılmaz 
bir artış olduğunu hepimiz görmekteyiz. 
Bu durumun üstesinden gelmek, biraz 
da olsa emekçilere fayda sağlamak için 

paydaşlarımızla oluşturduğumuz mahal 
bilgi paftalarına akıllı telefonlarıyla 
rahatça ulaşabilecekleri panoramik VR 
görüntüsüne erişim sağlayan karekodları 
yerleştirdik. Bu sayede akıllı veriye ulaşımı 
sağlayamasak da en azından görselliği 
kuvvetli 3B modellere kritik mahallerde 
ve imalatlarda erişimlerini sağlamış olduk. 
Benim açımdan en önemli kazanımın bu 
olduğunu söyleyebilirim.

Hatem Özdemir: Danışmanlığını yapmış 
olduğumuz firmalarda BIM, genellikle 
metraj, hakediş, imalat takip, planlama, 
kesin hesap ve mukayeseli keşiflerin 
oluşturulması süreçlerinde teknik ofis 
ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla 
kullanıldı.

Gökmen Becerik: Yaptığımız işlerin 
çoğu BIM beklentisi ile yapılmadığı için 
maalesef üretilen modelleri bizden alıp 
uygulayacak bir saha hazırlığı olmadı. 
Projenin internet tarayıcı ile açılarak 3B 
model ve paftaların oradan incelenerek geri 
bildirimlerin verilmesini sağlayan akışla 
BIM tabanlı doküman yönetim sistemleri 
kullandığımız en faydalı araç olmuştur.

Ülkemizde kamu için yapılan işlerde kabul 
görmüş olan projecilik yöntemi; projecinin, 
projeyi uygulama veya uygulamaya esas 
kesin proje safhasında teslim etmesidir. 
Tabii ki kamu projeyi müşaviri olarak 
tutarak ya da projenin yapımından 
sorumlu olan yüklenici firma, projenin 
tasarımını yapan firmayla anlaşarak 

BIM modellerini as-built model safhası 
olan LOD 500 seviyesine getirtebilir. 
Ancak kamu ihaleleri ile istenen proje 
hizmetlerinin yükleniciye ihale edilebilmesi 
için uygulama ya da uygulamaya esas kesin 
proje olarak çıktığı düşünülürse, BIM 
şartnamelerinde görülen LOD 400 ve 500 
gibi tabirlerin maalesef şartnamelere yanlış 
girdiğini düşünüyorum.

Türkiye’deki BIM süreçlerini ve 
verimliliği uluslararası düzlemde nerede 
görüyorsunuz? Ülkemizde, önümüzdeki 
yıllarda bu konu ile ilgili nasıl gelişmeler 
olacak sizce?

Uğur Çelik: Açıkçası ülkemizin bu 
konuda çok değerli çalışmalar çıkardığına 
inanıyorum. Bunun yansımasını 
da uluslararası çapta düzenlenen 
yarışmalarda görüyoruz. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devam 
eden ve bizim de dahil olduğumuz 
projelerin aldığı başarılar bunun en 
önemli göstergesi. AEC Mükemmellik 
Ödülleri’nde (AEC Excellence Awards) 
2017 yılında Kabataş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey ve 2018 yılında Ataköy-
İkitelli Metro Hatları ile finalistlik, 2019 
yılında Ümraniye-Ataşehir- Göztepe 
Metro Hattı ile İBB Raylı Sistem Daire 
Başkanlığı bünyesinde devam eden proje 
tasarımlarıyla elde edilen birincilik 
ödülü ve son olarak 2020 yılında 
Ataköy-İkitelli Metro Hattı ile yeniden 
finalistlik başarısının elde edilmesi çok 
önemli. Ayrıca İstanbul Yeni Havalimanı 

5
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ile Mersin Büyükşehir Belediyesi 
işverenliğinde devam eden metro 
projesinin finalist olmasının da altını 
çizmek gerekir.

Bu tabloya baktığımızda 2017 yılından 
itibaren inşaat sektörü için önemli bir 
yarışmada Türkiye’nin her sene yer aldığını 
görüyoruz ve bu başarıları göğüsleyen 
ekiplerin genç meslektaşlarımızdan 
oluşması sektörün ilerleyen dönemlerde 
büyük değişimler yaşayacağını gösteriyor. 
Özellikle yeni mezun meslektaşlarımızın 
güncel teknolojilere olan merakı ve 
heyecanı da hepimiz açısından umut verici. 
Bimfili gibi bağımsız organizasyonların 
da BIM’in yaygınlaşmasında olan katkısı 
kesinlikle vurgulanması gereken bir nokta. 
Yapılan tüm organizasyonlar çok geniş 
kitlelere yayılıyor ve sektör içerisinde 
gitgide artan bir BIM kullanımı olduğunu 
görüyoruz.

Sektörün yozlaşmış ve verimsiz yapısından 
kaynaklı kamu zararının önüne; yeni 
teknolojileri benimseyen, dijitalleşme 
heyecanıyla önemli değişiklikler yapan 
meslektaşlarımızla geçilebileceğine 
inanıyorum. Tüm dünyada benzer şekilde 
devam eden bu süreçte Türkiye çok geri 
kalmış durumda değil. Ancak bir noktada 
geri kalmışlığımızı çok net bir şekilde 
görebiliyorum ne yazık ki: Teknolojiye 
hızlı adapte olabiliyoruz ama teknoloji 
üreten konumuna gelebilmek için hala çok 
yolumuz var. Belki de hedeflerimizi artık 
bu yönde şekillendirmeliyiz. Birçok rapor 
ve analizde vurgulanan akıllı şehirler, akıllı 
sözleşme, sensör teknolojileri ve otonom 
araçlar gibi yeni nesil yaklaşımları erken 
aşamada benimseyerek sektörümüzü çok 
daha ileriye taşıyabiliriz. Bu noktada 
devletimizin karar mercilerine çok büyük 
bir rol düşüyor. Yapılacak teşviklerle 
inşaat sektöründeki dijitalleşme adımları 

desteklenebilir ve böylece vatandaşların 
refah seviyesini artıracak yatırımların önü 
açılabilir. 

Hatem Özdemir: Türkiye’de BIM 
süreçleri ağırlıklı olarak modelleme ve 
koordinasyon amaçlı kullanılıyor. Saha 
süreçlerinde ve işletme süreçlerinde 
kullanan çok fazla firma yok maalesef. Bu 
konuda uluslararası düzlemde biraz geride 
olduğumuzu düşünüyorum. Ancak BIM’in 
uluslararası işlerde sözleşmelere girmesiyle 
birlikte, inşaat firmaları BIM konusuna 
daha da önem vermeye başladılar ve iş 
alabilmek için BIM departmanı oluşturmak 
zorunda kaldılar. Her geçen gün, BIM 
konusunda firmaların bilgi ve tecrübeleri 
artıyor. Özellikle kar marjlarının düştüğü 
ve rekabetin arttığı günümüzde, inşaat 
firmaları BIM’in faydalarını gördükçe, 
inşaat sektöründe BIM daha önemli hale 
gelecek diye düşünüyorum.

Gökmen Becerik: Ülkemizde BIM süreçleri 
için çok büyük emek harcayan gruplar var 
ve yaptıkları işleri tebrik etmek gerekiyor. 
Ancak ülkemizdeki projelendirme 
süreçlerinin ya değişmesi gerekmekte ya da 
BIM konusunda yapılan bu çalışmalarda 
bu fiiliyat dikkate alınmalıdır. Yurtdışı 
kaynaklı rehberlerden alınan kılavuzlar 
aynen uygulanmaya çalışılmakta; örnek 
vermek gerekirse projede marka model 
belirtmenin yasal olarak engellenmiş 
durumda olduğu ülkemizde BIM 
nesnelerine marka model verisi girilen 
seviyelerde projeler üretilmesi gibi çelişkili 
durumlar ortaya çıkmaktadır.

BIM’in ülkemizdeki geleceği için kamu 
kurumlarının birbirleri ve sektörün tüm 
paydaşları ile biraraya gelmesi, BIM 
ile ilgili konuların masaya yatırılması, 
yabancı ülkelerden birebir almadan 
veya alınacaksa ilgili diğer mevzuatların 
yapıya uygun hale getirilmesiyle BIM’in 
kuralları belirlenebilir. Bu şekilde 
kapsamlı çalışmalar yapılırsa ve bu 
sayede BIM felsefesi her yere ulaşabilirse 

inşaat sektöründeki dijital dönüşüm 
gerçekleşecek, dolayısıyla ülkemiz için 
çok önemli olan inşaat sektörünün katma 
değeri yükselecektir.

Fatih Yavuz, Emre Şavural: Bilindiği 
kadarı ile İngiltere’de tüm projelerin 
Level 2 seviyesinde üretilmesi yasal bir 
zorunluluk oldu. Belki bilmediğimiz başka 
ülkelerde de benzer durumlar başlamıştır. 
Bizce bu standardın oluşmasının temel 
sebebi sürecin ekonomik tarafta yarattığı 
fayda. BIM’in bir yapının inşa maliyetini 
doğru belirleme konusunda, alışıldık 
CAD sistemine kıyasla tartışmasız bir 
üstünlüğü var. Ne zaman karar vericiler 
ve/veya yatırımcılar bunun farkına varır 
ise yapı projelerinin BIM ile üretilmesinin 
İngiltere’de olduğu gibi bizde de yasal 
zorunluluk haline geleceğini umuyoruz.
■ Aliye Göçer, Mimar, BIM Danışmanı, 
Bimfili.

* Söyleşiye katılanlar: Uğur Çelik (Y.İnşaat Mühendisi, 
BIM Uzmanı, Emay Uluslararası Mühendislik ve 
Müşavirlik), Hatem Özdemir (Y.İnşaat Mühendisi, 
BIM Akademi Kurucusu), Gökmen Becerik (Elektrik 
Elektronik Mühendisi, BIM Yöneticisi, Su-Yapı 
Mühendislik ve Müşavirlik), Fatih Yavuz (Y.Mimar, 
FREA Kurucu Ortağı) ve Emre Şavural (Mimar, FREA 
Kurucu Ortağı).

6 Saha Süreçlerinde Veri Akışı (BIM Akademi’nin 
izniyle).
7 İnşaat Proje Yönetimi Süreçlerinde Veri Akışı (BIM 
Akademi’nin izniyle).

6 7
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Doğuş Otomotiv 
Genel Merkezi
İstanbul, Türkiye
Mimarlar: MuuM Mimarlık

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, E5 
otoyoluna cephe veren arazinin batı 
köşesinde konumlanan bina, Adnan 
Kahveci Metro İstasyonu ile komşu bir 
noktada yer alıyor. İçiçe geçmiş dikdörtgen 
prizmalardan oluşan bir forma sahip 
yapının tasarımında, alan kaybını en aza 
indirmeye, esnek mekanlar oluşturmaya ve 
enerji verimliliğine öncelik verilmiş.

Binanın cephesinde kullanılan ızgara 
profiller, farklı saatlerde ve hava 
koşullarında cephenin değişken ve dinamik 
görünmesine katkı sağlıyor. Kentsel 
ölçekte bir referans noktası oluşturan yapı, 
önünden geçen kaldırımdan otomobil 
satış alanına uzanan merdivenleriyle bir 
kamusal alan yaratarak kentle zemin 
kotunda ilişki kuruyor. Projenin ofisler 
ile satış alanından oluşan programına, 
mimari tasarım süreçlerinde dinlenme 
alanı, restoran, seyir terası ile cephede 
geri çekilmelerle elde edilen küçük 
balkonlar eklenerek binanın hem resmi ve 
gayriresmi buluşmalara hem de rekreasyon 
etkinliklerine evsahipliği yapmasına imkan 
tanınmış. 

Mimarları; kesin proje aşamasından 
uygulama projesi aşamasına kadar BIM 
teknolojilerinin kullanıldığı süreçte 3B 

modellerin; mühendis ekipler, Kartal 
Belediyesi ve UKOME gibi kamu kurumları 
arasında koordinasyon açısından kolaylık 
sağladığını belirtiyorlar. BIM teknolojileri, 
belediye ruhsat projesinin hazırlanmasını 
hızlandırırken revizyonların normalden 
kısa sürede tamamlanmasına imkan 
vermiş. Yapının metro istasyonu ile 
çakışan kısımları olması sebebiyle İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon 
içinde metro istasyonu da modellenerek 
projeye bağlanmış. Uygulama projesi 
aşamasında BIM teknolojileri, cephe 
ve geriye kalan elamanların iki modele 
ayrılarak çalışılmasına olanak tanırken 
ihtiyaç duyulan sistem ve nokta detaylarının 
hazırlanmasını hızlandırmış. Alan hesapları 
sırasında insan hatalarının oluşması 
engellenirken görsel sunumlar da uygulama 
projesi için üretilen model üzerinden elde 
edilmiş.

Diğer yandan mimarlar; tasarım sürecinin 
ilk aşamalarında kütle çalışmaları ve 
projenin mimari dili oluşturulurken 
esnekliği ve üretkenliği azalttığı için BIM 
yazılımlarını kullanmadıklarını ifade 
ediyorlar. Ayrıca projenin hazırlandığı 
dönemde BIM süreçlerinde verimli 
çalışacak uzmanlar bulmanın bugüne göre 
nispeten daha güç olması, danışmanların 
BIM süreçlerine yabancı olması ve 
endüstriyel anlamda hiçbir standardın 
bulunmaması da proje sürecinde 
karşılaşılan diğer zorluklar arasında yer 
almış.
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Konum: İstanbul, Türkiye
Yapım Tarihi: 2018
Proje Alanı: 25.000 m2

İşveren: Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.
Genel Yüklenici: Çalışkan Yapı
Mimarlar: MuuM Mimarlık
Proje Ekibi: Merve Aksu, Makhamat Rakhmanali, Mert 
Ayanoğlu, Serkan Kocabay, Yılmaz Kürtüncü, Melis 
Öztürk, Zerina Yıldız, Müge İnan, Yury Startsev, Aycan 
Yılmaz, Anday Bodur
Peyzaj Mimarı: AARTI
Proje İşbirliği: Yapı Akademisi (statik), Elmak (mekanik), 
Aykar (elektrik), PROSES (altyapı), Minerva (jeoloji)
Fotoğraflar: Yerçekim
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Zalando Genel 
Merkez Binası 
Berlin, Almanya
Mimarlar: HENN 

E-ticaret platformu Zalando’nun 
Berlin’deki yeni yönetim binası, 2015 
yılında açılan yarışmanın sonucunda 2019 
yılında hayata geçirildi. Firmanın 2.500’ü 
aşkın personeline evsahipliği yapan 
yapının tasarımı; 1979 yılında Alman 
mimar Gunter Henn tarafından kurulan 
günümüzde Münih, Berlin ve Pekin’de 
ofislerinde faaliyet gösteren uluslararası 
mimarlık firması HENN’e ait.

Genel merkez, şirketin Friedrichshain’daki 
yeni kampüsüne, saydam ve yarı-
saydam cephelerle çevrili yedi katlı 
iki blok halinde yerleşiyor. Toplamda 
42.000 m²’lik ofis mekanını barındıran 
iki blokta, iç avlular yardımıyla 
kampüs çevresine uzanan akıcı bir aks 
oluşturulmuş. Ana binanın çekirdeği, 
yapıya doğal ışık girişini sağlayan geniş 
bir atrium içinde yer alıyor. Lobiden 
çatı terasına kadar çeşitli işlevler çift 
sarmal şeklinde birbirine kenetlenmiş 
birimlerle atrium etrafında gruplanıyor. 
Farklı departmanlar arasındaki iletişimi 
güçlendiren, sürekli akış halindeki, 
hareketli bir aktarım merkezi olarak 
kurgulanan atrium; çevresindeki ofislere, 
toplantı ve konferans alanlarına, çalışma 

adımları ortadan kaldırdıklarını belirten 
mimarlar; iş planlama sürecindeki bu 
yaklaşımla, müşteri taleplerinin daha 
isabetli bir şekilde karşılanabildiğini ifade 
ediyorlar.

istasyonlarına, kafe ve restoranlara görsel 
ve fiziksel erişim sağlıyor.

Projede tasarım ve uygulama ekipleri 
arasındaki sürecin şeffaflığı planlama 
aşamasından başlayarak BIM altyapısının 
imkanlarıyla sağlanmış. Tasarım 
sorunlarının erken teşhisi ve çözümü için 
proje katılımcılarının üzerinde uzlaştığı; 
veri alışverişinin yanısıra, kapsam, içerik 
ve iletişim kanallarına ilişkin esasları 
da düzenleyen bir BIM uygulama planı 
oluşturulmuş. Böylelikle dijital işlem 
zincirindeki kesintileri azaltarak gereksiz 
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Konum: Berlin, Almanya
Yapım Tarihi: 2019

İşveren: Zalando SE
Mimarlar: HENN 

İnşaat Mühendisliği: BuroHappold Engineering
Proje İşbirliği: hhpberlin (yangın güvenliği), 

Bartenbach LichtLabor (aydınlatma), Atelier 
Loidl (dış mekan tasarımı), Müller-BBM (yapı 

fiziği), KINZO (iç mekan tasarımı)
Fotoğraflar: HGEsch
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Ahmet Yasevi 
Müzesi
Türkistan, Kazakistan
Mimarlar: DOME+Partners

Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde yer alan 
Hoca Ahmet Yasevi Müzesi, Murat Yılmaz 
tarafından 1997 yılında kurulan İstanbul 
merkezli mimarlık ofisi DOME+Partners 
tarafından projelendirildi. 

Ahmet Yasevi’nin hayatını ve öğretilerini 
temsil etmek üzere güçlü ama sade hatlarla 
tasarlanan üç katlı yapının kabuğu çelik 
sistemle oluşturulurken çatıya geniş ve eğimli 
ışıklıklar yerleştirilerek iç mekanda güneş 
ışığından yararlanılmış.

Ahmet Yesevi Müzesi projesinde BIM 
teknolojileri, DOME+Partners’ın Türkiye 
ve Kazakistan ofisleri arasında işbirliğini 
ve disiplinlerarası koordinasyonu 
kolaylaştırmış. Tasarımdan uygulamaya 
BIM teknolojilerinin kullanıldığı projede 
BIM, hata payını en aza indirerek proje 
süreçlerinin hızlı ve verimli ilerlemesine 
olanak sağlamış.
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Konum: Türkistan, Kazakistan
Yapım Tarihi: 2020

Proje Alanı: 3.400 m2

İşveren: Samruk-Kazyna
Mimarlar: DOME+Partners
Proje Ekibi: Erdal Özdemir, 

Dome Extreme (konsept); 
DOME+Partners, Dome Astana 

(mimari ve statik proje); Stroymeb 
(MEP)

Genel Yüklenici: Bazis Construction
Fotoğraflar: Burak Metehan Polat  



92

M
İM

A
R

LI
K

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

Mimarhane Öğrenci Projeleri 
Ödüllü Seçkisi 2020’nin Ardından

Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü 
Seçkisi, Mimar Sinan Mühendisler 
Birliği (MSMB) çatısı altında faaliyet 
gösteren Mimarhane tarafından ilki 
düzenlenmiş tematik bir seçki. “Yere özgü 
davranma”, “daha önce varolmuş izleri ve 
yaklaşımları takip etme”, “yerin dinamik 
karakterini, yerel dokuyu, malzemeyi, 
yapım tekniklerini, zaman içinde gelişip 
olgunlaşmış şemaları, mimari eserleri ve 
çeşitli dönemlerde ortaya konmuş mimari 
tavırları araştırma” gibi açılımları mevcut. 
Seçki ile bu tür odaklara sahip projelerin 
derlenmesi, görünür hale gelmesi ve 
tartışılması amaçlandı. 

Seçki, 25 Haziran-21 Temmuz 2020 
tarihleri arasında ilana çıktı. 517 proje  
Seçki temasına uygunluk ve ifade 
açılarından incelendi. Farklı 
üniversitelerden akademisyen ve serbest 
mimarlardan oluşan 11 kişilik jüri ve  
6 raportör tarafından değerlendirildi1.  
10 eşdeğer ödül, 24 sergileme ile toplam 
34 proje Seçki’de yer almaya hak kazandı.

Değerlendirmeye katılan jüri üyeleri 
ve raportörlerin bir bölümü tarafından 
kaleme alınan aşağıdaki kısa metinler, 
Seçki temasını oluşturan “yer” 
meselelerinin giderek tekrar artan önemine 
dikkatleri çekiyor2.

Evrim Düzenli: 
Bugün mimarlık gündemi her 
zamankinden daha kalabalık. Doğal 
afetler, Covid-19 salgını günlerinde ve 
sonrasında kent-mimarlık, yapay zeka 
teknolojileri ile tasarım yöntemleri ve 
teknolojinin mimarideki göz kamaştırıcı 
görünürlüğü... Bir taraftan, çözülemeyen 
ve sürekli artan kentsel sorunlarla 
mücadele ederken, diğer taraftan 
sözkonusu gündeme dair sorunların 
çözümünde kent ve mimarlık boyutu 
önplana çıkıyor. Şaşırtıcı olmayan bir 
biçimde mesele, dönüp dolaşıp, yeniden, 
daha yaşanılabilir kent ve mimarlığın 
nasıl olması gerektiği, kentsel kimlik, 
koruma/koruyamama ve “yer” ile ilişki 
noktasında düğümleniyor. Salgın süreci, 
bugün hiç olmadığı kadar hızlı değişen ve 
dönüşen bir kentsel çevre içindeki uzun 
zamandır ihmal edilen bu meselelerle 
kent sorunsalına tekrar dönüp bakmayı 
gerektiriyor.

Kentsel kimlik ve yer ile ilişki, sadece 
tarihsel koruma ve toplumsal bellek 
çalışmalarının bir konusu olmaktan öte 
kavramsallaştırmalar. Bugün yaşanılabilir 
bir çevrenin temel referanslarını 
bir eski zaman Anadolu kentinde 
görmek mümkün. Kendine özgü ve 
çeşitlenebilir yerleşim özellikleri, zengin 
mekansallıklar, insani ölçekler ve de 
çeşitli toplumsallıkları barındırması 

Mimarhane mimarlık ve fiziksel çevre konularına odaklanan bir sivil toplum 
kuruluşu. Mimarlık öğrencileri arasında “yer” ve “yerde varlık kazanmış 
tarihselliği” dikkate almayı öngören bir ödüllü seçki düzenledi. 11 kişilik jüri, 
toplam 517 proje arasından 34 çalışmayı sergilenmeye değer buldu.

1 Şevval Melek Hisoğlu, Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi, 4. Dönem 
“Toplum Merkezi” Projesi.
2 Barış Manav - Merve Başer, Pamukkale 
Üniversitesi, 5. Dönem “Arkeopark” Projesi. 
3 Elif Şenel, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi, 6. Dönem “Toplu Konut” 
Projesi.

1
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bunlardan bazıları. Kent toprağının bir 
spekülasyon aracına dönüşmüş olduğu 
ve küresel ekonomik angajmanlara bağlı 
olarak görünürlük vurgusunun arttığı 
günümüz kentlerinde, bu referanslar 
yerini çoğunlukla, yığınlar için üretilen 
büyük ölçekli müdahalelere bıraktı. 
Kentsel yığışma, bir taraftan dönüşüm ve 
ulaşım odaklı projeler ile hızlı bir biçimde 
sübvanse edilmeye çalışılırken, diğer 
taraftan çıkarılan yasalar ve imar afları 
kentteki yığışmanın en önemli müsebbibi.

Kent silüetleri değişiyor. Kent tarihi 2500 
yıldan öncesine dayanan İstanbul’da 
olduğu gibi… Türkiye’de gayri safi 
milli hasılanın en fazla olduğu İstanbul, 
toplumsal yararı oldukça tartışmalı 
olan dönüşümlere en fazla ve en hızlı 
maruz kalan şehir aynı zamanda. Mega 
projeler olarak ifade edilen büyük ölçekli 
ulaşım çalışmaları başta geliyor. İstanbul 
Finans Merkezi, Fikirtepe gibi yerleşim 
alanlarının dönüşümü, Galataport, 
Çamlıca Camisi ve Çamlıca Televizyon 
Kulesi gibi münferit ancak büyük imgesel 
uygulamalar, Maltepe’de olduğu gibi 
büyük ölçekli sahil dolguları ve yollar, 
bina ölçeğinde devam eden irili ufaklı 
çalışmaların tamamı İstanbul “silüetini” 
değiştiriyor. Bu, bir başka kent ve 
toplumsallık deneyimini, hızlı ve henüz 
deneyimlenen sorunlarını da beraberinde 
getirmekte. Durum, maalesef, Anadolu 
kentleri için de farklı değil.

Peki yeni bir kent ve mimarlık mümkün 
mü? Yakın zamanlı uygulamalarda 
bu soruya verilen farklı cevaplar 
bizzat “görülebilir”. Rahmetli Turgut 
Cansever’in Türkiye’de konuyla ilgili hem 
söylem hem de inşa düzeyinde yaptığı, 
münferit bir cevap olarak algılanmış  
(ya da buna mahkum edilmiş) çalışmalar 

var. Bugün bu soru Mimarhane tarafından 
gerçekleştirilen Seçki aracılığıyla bir başka 
biçimde yeniden soruluyor. Türkiye’deki 
akademileri “yer” ve “kimlik” meseleleri 
üzerinde durup bir daha düşünmeye davet 
ediyor.
■ Evrim Düzenli, Dr. Öğretim Üyesi, 
Samsun Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

Melike Öztürk: 
Mimarlık eğitimimin 5. dönem projesinin 
konusu Kula’da termal oteldi. Birkaç 
gün süren bir Kula gezisi ile başlamıştık. 
Artemis Tapınağı’nı ve Sardes Antik 
Kenti’ni görmüş, Kula sokaklarında 
dolaşmış, Kula’nın farklı coğrafi 
özelliklerini gözlemlememize imkan 
veren geziler yapmıştık. Tasarımın 
başlangıcında, hocamızın “yere özgü” 
ya da “yerden bağımsız” olmamızı telkin 
ettiğini hatırlamıyorum. Fakat ilk jüride, 
Kula’nın tarihi yapılarını ve coğrafi 
olarak kendine özgü yanlarını anlatmaya 
başladığımda, Ersen Gürsel’in “Şimdiye 

kadar kaç kişi dinledik, bize neden kimse 
bunlardan bahsetmedi?” dediğini oldukça 
iyi hatırlıyorum. 

Açıkçası, doğrudan “yere özgülük” 
iddiasında bir proje üretmemiştim. 
Fakat Ersen hocanın bu çıkışı bana diğer 
projelerinde yerle diyalektik bir ilişki 
içine giremeyeceğini, hatta topografya 
gibi birkaç parametre dışında yerin 
özelliklerinin genellikle ihmal edilmiş 
olabileceğini düşündürdü. Elbette bu 
konuda geçmişe dönük kesin bir yargıda 
bulunmam mümkün değil, muhtemelen 
o zamanlar proje çalışmalarını hiç bu 
gözle değerlendirmemiştim. Aradan on yıl 
geçtikten sonra, şartnamesinden afişine 
kadar her yerde “yere özgü davranma”, 
“daha önce varolmuş izleri ve yaklaşımları 
takip etme” temalarına vurgu yapan 
Mimarhane Seçkisi’ne gelen, 500’ü aşkın 
öğrenci projesini bu kez başka bir dikkatle 
ve filtreyle inceledim. İçeriği, çizim dili, 
metinsel ifadeleri, iç tutarlılığı ile çok 

2
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parlak olan ancak yerle nasıl bir ilişki 
kurduğunu anlayamadığım pek çok proje, 
bana bu anımı hatırlattı.

Mimarlık eğitiminin laboratuvarları 
olan proje stüdyolarında, belli tasarım 
yaklaşımlarının mutlaklaşması ya da 
seçenekler arasından çıkarılmasını anlamlı 
bulmuyorum. Bununla beraber, proje 
paftalarının ilkinde muhakkak yer alan 
ve haftalar süren arazi analizlerinin, 
takip eden paftalarda genelde çok az 
karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Dönem 
ortalarında yaşadığım daralmanın, 
analiz süreci bitiminde projeye nereden 
başlayacağımı bilemememden, biriktirdiğim 
onca bilgiyi damıtıp tasarımda 
kullanamamaktan kaynaklandığını, 
dolayısıyla öğrenciliğim boyunca istesem 
dahi yer ile ilişki kurmayı beceremediğimi 
şimdi çok daha açık bir şekilde görüyorum.

Bu durum, proje stüdyolarından çıkıp, 
Türkiye’nin güncel şehir ve mimarlık 
uygulamalarına bakıldığında kendini 
başka şekillerde gösteriyor. Mahiyeti 
bilinmeden kullanılan birkaç motif 
ile dekorasyondan öteye geçmeyen 
sözüm ona geleneksel mimari elemanlar 
düzeyine indirgenmiş, neredeyse “hayali” 
referansları olan binalar bu durumun 
veçhelerinden biri. İklimin, coğrafi 
özelliklerin, iktisadi ve sosyal yapının, 
belki yüzlerce yıldır aynı bölgede benzer 
tasarım sorularına cevaben oluşmuş 
ve artık “gelenek” halini almış inşa 
pratiklerinin dikkate alındığı az sayıda 
yapı ise Türkiye mimarlık ortamı 
hakkında iyimser konuşmak için yeterli 
görünmüyor.

Bu noktada, Mimarhane Seçkisi, dikkatleri 
yeniden “yer” ve “yerellik” meselesine 
çekerek, şehir ve mimarlık adına bir 
misyonu yerine getirmeyi hedefliyor. 
Konu ile ilgili tartışma alanlarının 
çoğaltılması, uygulamalar için yol gösterici 
olabilir. Diğer taraftan, zaman zaman, 
gelenekselcilik ve muhafazakarlık çizgileri 
içine hapsedilen “yer” kavramının, 
Türkiye genelinde pek çok farklı okulda 
çeşitli biçimlerde ele alındığını görmek, 
ülke mimarlık gündeminde gelecekte daha 
verimli etkileşim ortamları oluşabileceğine 
dair ümit veriyor.
■ Melike Öztürk, İstanbul Şehir 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

Ömer İskender Tuluk: 
“Yere özgü davranma” mekan üretiminin 
temel taşlarından biri. En üst ölçekten 
başlayarak coğrafya, topoğrafya, yapılı 
çevre, sosyal ve kültürel ortam ve hatta 
kullanıcı davranış kalıpları mekanın 
karakterini belirleyen en temel unsurlar 
arasında. Ancak mekan üretiminin reel 
tarihi, görselliğin cazibesine kapılıp 
yerin öteki dinamiklerini gözardı 
etmiş azımsanmayacak sayıda ikonik 
başyapıtın dramatik itibar kaybının 
hikayesiyle dolu. Bu görmezden gelişin 
çarpıcı örneklerini görmek için tarihin 
derinliklerinde dolaşmaya da gerek yok. 
Hemen yanıbaşımıza, Türkiye mimarlık 
pratiğinin yükselen değerlerinden cami 
mimarisinin son 50 yılına göz atmak 
yeterli. O veya bu nedenle bu yapı 
türüne duyarlı toplumun önemli bir 
kesiminin Anadolu’nun en ücra köyünde, 
kasabasında, şehrinde Süleymaniyeleri, 
Selimiyeleri görme beklentisi bunun belki 

de en çarpıcı göstergelerinden biri olsa 
gerek. İnşa edildikleri dönemde dahi bu 
olağanüstü başyapıtların niçin sadece 
payitahtlarda varolduğunu sorgulamadan; 
hemen yanıbaşında “yumurtayı 
nallayacak”3 kadar becerikli köy 
ustalarının mütevazı ancak bir o kadar 
akıl dolu camilerini görmezden gelen bu 
cüretkar talebi anlamak kolay değil. Sebep 
her ne olursa olsun gözü yükseklerde bu 
talebin ürettiği mekansal ürünün “bir 
ayağının çukurda” olması ise kaçınılmaz 
görünüyor. Nedenlerinin muhtelif 
olduğu açık. Ancak öyle anlaşılıyor ki en 
önemli bileşenlerinden birini mimarlık 
eğitimi oluşturuyor ve eğitimin en erken 
evrelerinden itibaren, istisnasız her yarıyıl 
proje atölyelerinin ilk tartışma konularını 
“yer” bağlamının işgal etmesi de bu 
çerçevede epeyce anlamlı gözüküyor.

Hal böyleyken bu konuya vurgu yapan, 
pek çok farklı parametrede “yerin dinamik 
karakterini” merkezine alan, “daha önce 
varolmuş izleri ve yaklaşımları takip 
etme”yi önceleyen, bu bağlamda üretilmiş 
öğrenci projelerini görünür kılmayı 
hedefleyen bir Seçki’nin kıymeti ve alana 
katkısı tartışmasız. Aldığı beş yüzün 
üzerinde başvuru ile Mimarhane’nin bunu 
başardığına şüphe yok.

Seçki’ye dair istatistikler üzerinden pek 
çok sonuç üretilebilir. Ancak belki de en 
önemlisi bize, “yer”e bu denli duyarlı bir 
eğitim sürecinden geçmiş pek çok mimarın 
müdahil olduğu günümüz mimarlık 
pratiğinin en temel sorunlarından birinin, 
kimi zaman -ironik biçimde- “yer”in 
göz ardı edilişi olduğunu göstermesiydi. 

4



95

M
İM

A
R

LIK
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

Elbette nedenleri konusunda yığınla analiz 
yapılabilir ama Seçki’ye gönderilen pek 
çok yapı türü arasında cami projesinin 
olmaması, bu duyarlılığın en azından 
bu yapı türü bağlamında yeterince 
kazandırılamadığı bir eğitim sürecinin 
dolaylı sonucu olarak pek çok caminin 
de, “bir ayağının çukurda” oluşunu 
gayriihtiyari akla getiriyor.
■ Ömer İskender Tuluk, Prof.Dr., 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık 
Bölümü.

Emre Can Yılmaz: 
“Ummazsan küsmezsin, küsmezsen 
kızmazsın”… Bazı istisnai imkanlar 
dışında (zengin projelendirme ve inşaat 
bütçesi, özel imar şartları, uygulanabilen 
bazı yarışmalar vb.) günümüzde kentin 
fiziki varlığını ezici bir üstünlükle 
oluşturan aslında mimari yaklaşımlardan 
çok imar hukukudur. Yine istisnalar 
dışında serbest bir mimar, madden ayakta 
kalmak için “ruhsat proje” denilen 
mimari ve hukuki işlemleri yapabilmeli, 
toplumun, yatırımcıların, kullanıcıların, 
bürokratların, karar vericilerin, sivil 
toplumun mimariden neleri anladığını 
ve neleri beklediğini keşfedebilmelidir. 
Kayıtsız şartsız mimari ideallerle tüm 
dünyayı hatta Ay’ı ve Mars’ı şekillendirme 
idealleri olan mimarlar için bu gayet 
“süfli” meselelerin eğitim müfredatında 
pek yer bulamadığı görülmektedir. Bu 
duruma, tabii ki, her öğrenciye kaçınılmaz 
şekilde gerçeklerle karşılaşmadan önce 
zengin bir ufuk kazandırma süreci olarak 
bakılabilir. Lakin böyle bir idealar 
evreninden gerçekliğe geçişte yaşanılan 
büyük travmaların ve topluma yüksek 
perdeden bakan seçkinci kibrin vebaline de 
müfredattan başka bir sahip bulmak zor 
görünmektedir. En sınırlayıcı durumlarda, 
mimari kuramlara en uzak karar 
vericilerle, projelendirme harcamalarının 
en düşük, inşaat bütçesinin en dar, 
işçiliğin en berbat olduğu şartlarda dahi 
bu gerçeklikten mükemmellik ummadan 
ve ona küsüp kızmadan yapabileceğinin 
en iyisini yapan, mükemmelliği gayrette 
arayan mimarın gerçek anlamda kentin 
büyük yığınındaki mimari kaliteyi 
yükseltmeye katkısı olacaktır. Ya da hep 
birlikte istisnai imkanlara haiz kentin çok 
küçük bir kontenjanı için proje üretmeye 
devam edilecektir. Diğer taraftan da 
kentin “yığın”ı kendisine küsülmüş ve 
kızılmış bir hayal kırıklığı olarak kalmaya 
devam edecektir.

Mimarhane Seçkisi’nin benzer 
girişimlerden en önemli farkı yerellik 
temasının ele alınıyor olmasıdır. Bunun 
mevcut, hakim ve makbul (!) mimarlık 

ortamına, temanın iyi-kötü yönlerinden 
bağımsız olarak, alternatif bir beğeni 
yaklaşımı katarak, zenginlik ve çeşitlilik 
oluşturacağını düşünmekteyim. 
Tema, aynı zamanda, mimarlık 
dünyasına zengin bir tartışma alanını 
hatırlatmaktadır. Diğer taraftan, temada 
ne tür bir yerellikten bahsedildiği, 
bahsedilmesi gerektiği, fiziki ve analojik 
yönler dışında toplumsal, kültürel ve 
daha önemlisi yukarıda değinildiği gibi 
yereldeki gerçeklerin masaya yatırılması 
gibi başlıklar daha da irdelenebilir. 

4 İlda Ersezer, Yıldız Teknik Üniversitesi,  
8. Dönem “Müze” Projesi.

5 Ebru Dazkır, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi, 6. Dönem “Konut Yerleşkesi” 

Projesi, Yapım sistemi ve malzemeler.
6 Selin Aksoy, İstanbul Şehir Üniversitesi, 

3. Dönem “Sanat Merkezi” Projesi.

5

6
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Seçki sürecine bakıldığında, ilk 
göze çarpan başlıklardan biri farklı 
yarıyıl öğrencilerinin farklı ihtiyaç 
programlarına sunduğu çözümlerin 
tematik bir filtre ile topluca ele alınmış 
olmasıdır. Bu durum da tahmin edileceği 
üzere oldukça zorlayıcı ve hassasiyeti 
yüksek olması gereken bir değerlendirme 
sürecine işaret etmektedir. Bunun 
sağlanabilmesi kolay değildir. İlerleyen 
yıllardaki seçkiler için bu ilk girişimin 
oldukça önemli geri beslemeleri olacağı 
varsayılabilir.
■ Emre Can Yılmaz, Y. Mimar, Az-Uz 
Mimarlık.

Sedat Akdoğmuş:
Tasarım eylemi, yalnızca  
mimarlık okullarındaki eğitimle 
tamamlanması mümkün olmayan, 
öğrencinin/tasarımcının uygun her 
koşulda kendisine yeni bir şeyler 
katabileceği bir süreç. Mimarhane Seçkisi, 
katılımcılara mimarlık okullarında belli 
bir bilinç ve farkındalıkla üretilmiş 
proje ve ona ait verileri, “yer” ve “iz” 

kavramları bağlamında yeniden süzgeçten 
geçirme deneyimi sundu. Seçki’yi, 
mimarlık öğrencilerinin katılımı ile 
gerçekleşen diğer ödüllü yarışmalardan 
farklı kılan bu durum, “yer” ile ilgili 
bilginin farklı bir tartışma zeminine 
taşınabilmesine ve gerektiği noktalarda 
farklı bağlamlar içerisinde yeniden 
kullanılabilmesine imkan sağladı. Bu 
çerçevede, öğrenci projelerinin sayısı, 
projelerin bulundukları bağlama dair 
sözlerinin oluşturduğu gündem ve bunun 
mesleki olarak yaptığı/yapacağı potansiyel 
katkı, alanda böyle bir etkinliğe ihtiyaç 
olduğunu gösterdi. Seçki’nin her yıl 
çok dilli, farklı etkileşim ve katkılarla 
çoğalan bir buluşma yeri olabileceğini 
düşünüyorum.

517 projenin ön değerlendirmesini 
gerçekleştiren raportörlerden biri 
olarak, inceleme fırsatı bulduğum 
projeler ve bunları değerlendirme süreci, 
katılımcıların farklı sınıflardan oluşması 
ve çalışmalarının farklı yerlere ait, 
farklı işlevsel çözüm önerilerine yönelik 

olmasından kaynaklı yüksek hassasiyet 
gerektiren zor bir süreçti. Ayrıca zorluk, 
projelere ait çoğul dilin ve niteliklerinin 
beklentinin üzerinde olmasından 
kaynaklandı. Nihayetinde 10’u ödüle, 
24’ü sergiye hak kazanan projelerin 
“yer” ile ilgili olgulara getirdiği özgün 
mimari çözüm ve alternatif tartışmalar, 
mimari tasarım eğitiminde çözülmesi 
beklenen sonsuz ilişkiler ağı içerisinde 
“yer”in tekrar hatırlatılması bakımından 
önemli. Her zorluk sayısız katkı da 
sunuyor şüphesiz. Özellikle pandemi 
sürecinde gerçekleşen Seçki’nin benim 
için ayrı bir önemi ve geri dönüşü oldu. 
Bunlardan biri, çeşitli üniversitelerin 
mimarlık bölümlerinden Seçki’ye katılım 
olması; dolayısıyla, Türkiye okullarında 
ne tür çalışmalar yapıldığı ve “yer” 
ile kurulan ilişkilere dair yansımaları 
görme olanağı sağladı. Ayrıca, raportör 
arkadaşlar ve değerlendirme kurulu 
hocaları ile yapılan çok yönlü ve 
yoğun tartışmalar kişisel bir kazançtı. 
Sözkonusu katkıların Seçki ekibi, 
katılımcısı, takipçisi olan herkes için 
gerçekleşmiş olduğunu zannediyorum. 
■ Sedat Akdoğmuş, Araştırma Görevlisi, 
İstanbul Şehir Üniversitesi, Mimarlık 
Bölümü.

Cemile Feyzan Şimşek: 
Türkiye’deki mevcut kent ve mimarlık 
uygulamaları, hemen herkesin muzdarip 
olduğu bir konudur. Ancak soruna, sadece 
mimar ve kent planlama uzmanlarının 
sorumluluğu ve meslek etiği açısından 
değil, toplumsal bir mesele olarak bakmak 
en iyisi. Bu noktada, Türkiye’deki 

7 Saffet İlkay Kaya, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, 8. Dönem “Müze” Projesi.
8 Saadet Dilara Karasakız, Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi, 8. Dönem 
“Kent Merkezi” Projesi.
9 Songül Budak, Mardin Artuklu 
Üniversitesi, 7. Dönem “Kentsel 
Tasarım” Projesi.
10 Mehmet Dikici, Bursa Uludağ 
Üniversitesi, 6. Dönem “Müze” Projesi.

7

8
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mimarlık akademilerinin bir görevinin de, 
bu meselelerle ilgili farkındalık oluşturmak 
olduğu unutulmamalıdır.

Mimarhane tarafından birincisi 
düzenlenen Seçki, Türkiye’de mimarlık 
eğitimi alan öğrencilerin stüdyo 
derslerinde yapmış oldukları projelerin 
“yerellik” bağlamında değerlendirildiği 
bir tartışma zemini. Bu bağlamda 
üretilmiş projelerin birer “portfolyo 
çalışması” olmaktan öte, güncel kent ve 
mimarlık sorunları ile ilgili farkındalık ve 
farklı yaklaşımları ortaya koyuyor olması 
beklenmektedir. Mimarhane etkinliğinin 
kategorik bir “yarışma” formatında değil 
de “seçki” biçiminde yapılmış olması da 
son derece manidar görünmekte. Bu, yerle 
tek bir biçimde değil, birçok şekilde ilişki 
kurulabileceği ve bunların her birinin 
önemli ve değerli olabileceğini ifade eder. 
Bu bağlamda üretilen işlerin arşivlenmesi 
ise ayrı bir önem arz ediyor. Seçki, 
Türkiye’nin mimarlık üretimi adına da 
umut verici bir etkinlik gibi görünüyor.
■ Cemile Feyzan Şimşek, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

Halil İbrahim Düzenli
Mimarhane Seçkisi 2020 yaşadığımız 
salgın günlerinde önümüze açılan zorunlu 
kapılardan birini daha fazla aralamak 
amacını taşıyordu. Seçki’yi öncelikle 
mimarlık okullarında üretilen dijital ve 
çevrimiçi projelerin belli bir tartışma 
alanı içerisine dahil edilmesi olarak 
görüyorum. Bu anlamda 517 projeyle 
katkıda bulunmuş her öğrenciyi tek 
tek tebrik ediyorum. Şu söylenebilir 
ki, özellikle katılımcı arkadaşlar bu 
tartışmayı ilgiyle takip ediyorlar ve 
edecekler. Seçki’nin asıl amacı bu şekilde 
yerine gelmiş olacak. 

Mimarhane ve değerlendirme jürisinin 
meseleyi sadece bir tartışma, bir düşünce 

ameliyesi olarak kamuoyunun dikkatine 
sunmak niyeti vardı. Her “yarışma” 
ister istemez belli bir hiyerarşi oluşturur. 
Bundan olabildiğince kaçınmak için bu 
işin adı “Seçki” oldu ve hiyerarşik bir 
sıralama yapılmadı. 10 ödül, 24 sergi  
takdiri ise murat edilen tartışmayı 
somutlaştırmak, belli çerçevelere 
odaklamak için belirlendi. 34 proje 
dışında kalan son derece nitelikli projeler 
de vardı. Katılımcıların bunu böyle 
bilmesini isterim. Dört aşamalı olarak 
uzun değerlendirmeler sonucunda karar 
verilen 34 proje “yer” temasının farklı 
içeriklerini gündeme getiren bir tartışma 
zemini olarak görülmeli. Benim açımdan 
en kayda değer husus birbirinden 
kıymetli değerlendirme kurulu üyeleriyle 
yaptığımız müzakereler oldu. Kendi 
adıma çok verimli bir süreç yaşadım ve 
öğrenci projelerinden mülhem epeyce bir 
düşünce malzemesi çıkardım. Katılımcı 
sayısı ve özellikle bazı projelerin nitelikleri 
ise gelecekten ümitvar olmam için 
yeterli sebeplerdi. Organizasyon ekibi, 
raportörler, değerlendirme kurulu ve 
özellikle katılımcıların emekleri takdire 
şayan. Umarım bu tartışma zemini 

Notlar:
1 Jüri: Abdullah Asım Divleli (Mardin Artuklu 
Üniversitesi), Ahmet Yılmaz (Mi’mar Mimarlık), 
Celâleddin Çelik (Nun Mimarlık), Emre Can Yılmaz 
(Az-Uz Mimarlık), Enes Aluç (Pilpaye Mimarlık), 
Evrim Düzenli (Samsun Üniversitesi), Halil İbrahim 
Düzenli (Samsun Üniversitesi), İbrahim Hakkı Yiğit 
(Mi’mar Mimarlık), Nil Aynalı Eğler (İstanbul Şehir 
Üniversitesi), Ömer İskender Tuluk (Karadeniz Teknik 
Üniversitesi), Salih Pulcu (İstanbul Şehir Üniversitesi). 
Raportörler: Cemile Feyzan Şimşek (Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi), Melike Öztürk (İstanbul Şehir 
Üniversitesi), M. Emin Şişman (Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi), M. Talha Öksüzoğlu (İstanbul Şehir 
Üniversitesi), Ömer Faruk Tekin (İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi), Sedat Akdoğmuş (İstanbul Şehir 
Üniversitesi).
Yürütme Kurulu: Mustafa Tutar, Beyza Esen, Cansu 
Beyhan, Rabia Dokumacı, Zeynep Aslan.
2 Ayrıntılı bilgi ve projelere Mimarhane web sitesinden 
ulaşılabilir: [http://www.mimarhane.org/secki/]
3 Halil İbrahim Düzenli, “Temel’in Bir Yapı Ustası 
Olarak Portresi ya da Yumurta Nallama Sanatı”, Temel 
Kimdir?, ed.: Ömer Asan, Heyamola Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 18-29.

9

10

kamuoyunda da bir aks-i sada oluşturur. 
Yer ve zamandan behresi olan mimarlara 
selam olsun. 
■ Halil İbrahim Düzenli, Dr., Öğretim 
Üyesi, Samsun Üniversitesi, Mimarlık 
Bölümü.
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Sanatçı Evi Sergileri: 
Ev İçinden Notlar 

Sevil Enginsoy Ekinci ■ 

Sözkonusu olan şey, mimariye boyun eğen 
bir sanat veya sanata uyan, onu sarıp 
sarmalayan bir mimari de değildir1. 

I.
Hayatı evlerimize sığdırmaya çalıştığımız 
geçen bahar aylarında, benim gibi, 
birbirlerine bitişerek karşı karşıya 
sıralanmış yapıların oluşturduğu bir 
şehir dokusunda yaşayan pek çoğumuz, 
Alfred Hitchcock’un Arka Pencere 
(Rear Window, 1954) filmini hatırlamış 
ve hatta yeniden seyretmiş olabilir2. 
Kendi adıma, filme duyduğum bu ani 

ilgi, içinde bulunduğum durumu James 
Stewart’ın canlandırdığı fotoğrafçı L.B. 
Jefferies’inkiyle karşılaştırarak anlama ve 
yorumlama imkanı verirken, hakkında 
uzun bir süredir malzeme biriktirdiğim, 
notlar aldığım, parça parça yazdığım 
bir makaleye de yeniden bakmamı 
sağladı. Hareket kabiliyetim bacağı 
kırılmış Jefferies’inki kadar sınırlı olmasa 
da, ben de sağlıkla ilgili bir nedenden 
evimden çıkamıyordum ve benim de ev 
dışıyla ilişkimi canlı tutan, penceremden 
gördüğüm ve duyduğum karşı sıradaki 
komşularımdı. Fakat sadece ben değil, 
hepimiz Jefferies gibiydik, evlerimize 
kapanmış birbirimizi seyrediyor ve 
dinliyorduk. Durumumuz, Arka 
Pencere’nin meşhur avlusuna bakan her 
pencerede, diğer pencereleri gözetleyen 
birer Jefferies’in olduğu bir sahneye 
benziyordu. Bizim için izleyen ve izlenen 
arasında herhangi bir fark yoktu, herkes 
hem izleyen hem de izlenen rolündeydi. 
Fakat pek belli etmeden hatta gizli gizli 
de olsa bu birbirini izleme durumunun, 
bir dürbünün ya da teleobjektifin 
arkasına yerleşmiş Jefferies’in temsil ettiği 
gözetleyicilik (voyeurism) gibi bir dürtüden 
çok, paylaştığımız bir durum karşısında 
duyduğumuz dayanışma ihtiyacından 
kaynaklandığına inanıyordum. Dahası, 
bizim alkışlı kutlamalarımız vardı ve bu 
coşkulu anlarda, hiç tanışmamış da olsak, 
birbirimizi gözettiğimizi hissedebiliyordum. 
Böyle bir ortaklık, birbirlerine akarak, 
karışarak çoğalan evlerimizin içlerinden 
doğuyordu, sanki sınırları belirsiz bir 
ev içinde hep birlikte yaşıyorduk. Artık 
karşımdaki duvarda asılı duran Selim 
Cebeci’nin “Komşular I” (2012) ve 
“Komşular VII” (2013) resimlerine 
baktığımda da yanımdaki pencereden 
gördüklerimden pek farkı olmayan, geceye 
ve gündüze ait iki ev içini görüyordum3. 
Sanki Cebeci de, bu salgın günlerinde 
kapandığı evinden komşularının/
komşularımın eve kapanmış hallerine 
bakıyordu. 

Böylelikle, başka sanatçıların Covid-19 
salgını günlerinde evlerinin içinde ve 
içinden neler gördüklerini, başka bir 

Toplumu genel bir ev hapsine mahkum eden Covid günlerinde ev 
alışılmış anlamda olmasa da yeniden kamusallaştı. Bu makale sanatçının 
evinin topluma açılma hallerini irdeliyor.

1

2
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deyişle, evlerini bir taraftan üretim 
ve sergi mekanlarına, bir taraftan da 
üretilen ve sergilenen nesnelere nasıl 
dönüştürdüklerini merak etmeye başladım. 
Fotoğraf sanatçıları Erica Canepa’nın 
Buenos Aires’te bir binanın 25. katındaki 
evinden çevresinde yaşayan komşularının 
yaşamlarına, Lauren Crothers’ın New 
York’taki, Tiago Maya’nın ise Lizbon’daki 
evlerinde kendi yaşamlarına ait tuttukları 
görsel günlükler gibi ulaşabildiğim 
örnekler, aslında sanatçı evleri genel başlığı 
altında toplanabilecek bir sergi türünün 
güncel çeşitlemeleriydi4. 

II. 
Sanatçıların evlerinin ve atölyelerinin 
tümüyle ya da kısmen müzelerde, 
galerilerde ya da sanatçılar adına 
kurulmuş kurumlarda inşa edilerek 
sergilenmelerine bir süredir tanık oluyoruz. 
Aklımıza ilk gelen örnekler arasında 
Francis Bacon, Constantin Brancusi, 
Alberto Giacometti, Frida Kahlo, Joan 
Miro ve Piet Mondrian’a ait evler ya da 
atölyeler var5. Hüseyin Bahri Alptekin’in 
kütüphanesinin SALT Galata’da, 2011 
ve 2014 yılları arasında, hem kurumun 
kitap koleksiyonun bir parçası hem de 
kendisiyle ilgili başka işlerin konusu 
olarak sergilenmesini de bu örneklere 
ekleyebiliriz6. Sanatçıların yine müzelerde 
ya da galerilerde, hatta kendi evlerinde, 
evlerini ya da atölyelerini birer yerleştirme 
olarak sergilemeleriyle de karşılaşıyoruz. 
Bunlar arasında da, Resim Heykel Müzesi 
koleksiyonuna ait olan, 1999 yılında 
Kunstmuseum Bonn’da, 2010 yılında 
da Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu’nda 
sergilenen Semiha Berksoy’un Yatak 
Odası’nı7 ve Chicago’daki Museum of 
Contemporary Arts’da 2010 yılında 
sergilenen on üç sanatçıya ait atölyeyi 
sayabiliriz8. 

Her iki gruptan da sergiler kapsayan 
bu yazı, Sarkis’in 2019-2020 ve 2017 
yıllarında sergilediği iki evinin arasına 
tematik olarak yerleşmiş farklı sanatçılara 
ait altı ev hakkında. Tümü sanatçı evi 
müzesi genel başlığı altında toplanabilecek 
müze türüyle hiç kuşkusuz dolaylı ya da  
dolaysız olarak ilişkili, hatta biri bir 
müzede kısmen sergilenmiş bir müze. Fakat 
diğerleri arasında bu ilişkiye direnenler, 
müzeden farklı bir şey olmak isteyenler de 
var. İkisi dışındakiler sanatçıların kendileri 
tarafından kurgulanmış ve kurulmuş. 
Bazıları çocuklukta kalmış, bazıları da 
geçici ya da kalıcı, kısa bir süre ya da 
yıllardır yaşanmış/yaşanmakta olan evler. 
Tümü İstanbul’dan, bazıları İstanbul 
Bienalleri kapsamında, bazıları Bienaller 
paralelinde, bazıları da Bienallerden 

bağımsız düzenlenmiş sergiler. Evimin 
içinden bu ev içlerine bakıyorum ve 
tümünü, görsel sanatların mimarlığa 
ve onun temsil biçimlerine, araçlarına 
duyduğu güncel ilgiyle ilişkilendiriyorum9. 

III.
Sarkis’in “Çaylak Sokak”ı, “Çaylak 
Sokak Çaylak Sokak’ta”sı ve “Bir 
İkona”sı, Arter’in 2019’da taşındığı yeni 
yapısında düzenlenen açılış sergilerinden 
“Saat Kaç”ta yer alıyordu10. Doğup 
büyüdüğü, ailesiyle ve akrabalarıyla 
yaşadığı Talimhane Çaylak Sokak’ın ve 
evinin bir yerleştirmesi olarak “Çaylak 
Sokak”, sadece sokağın ve evinin değil, 
daha önce sergilendiği Maçka Sanat 
Galerisi’nin ve Centre Pompidou’daki 
mekanın belleklerini de taşıyarak 
birbirleriyle örtüştürüyordu. Centre 
Pompidou’da, ilk sergilendiği yer olan 
Maçka Sanat Galerisi’nin planını temsil 
eden bir platforma taşınmasının ardından 
Arter’de, sadece ona ayrılmış mekanda, 
galeri planının ters imgesini temsil eden 
tekerlekli, yani hareket etmeye, başka 
bir yere taşınmaya hazırmış gibi görünen 
bir platformun üzerinde duruyordu11. Bu 
platform eşliğinde sokağın ve evin belleğini 
ise, sergi mekanının girişindeki/çıkışındaki 
duvara asılı Çaylak Sokak tabelası, 
Sarkis’in çocukken yanında çıraklık yaptığı 
Simon dayısının kunduracı tezgahı, Siranuş 
teyzesinin lambalı radyosu, babasının 
ayakkabıları, içinde ailesinden çocukların 
yıllarca yıkandıkları, sonradan Simon 
dayısının balkonunda domates yetiştirdiği 
emaye küvet ve anneannesinden kalan irice 
seramik bir akbaba biblosu gibi eşyalarla 
kurguluyordu. Bu eşyalar, bir taraftan 
bağlamlarından koparılmış tekil nesneler 
gibiydiler, bir taraftan da birbirlerine 
Andrei Tarkovsky’nin Nostalghia 
filmine ait ses bantlarıyla ve ayrıca 
göremediğimiz, tam anlayamadığımız ama 
hissedebildiğimiz bir bağla bağlıydılar. 

Tanımladıkları evin tam olarak nerede 
başladığını, nerede bittiğini bilemiyorduk, 
kesin olarak nerede içeri adım 
attığımızı, ne zaman dışarı çıktığımızı da 
kestiremiyorduk ama bu eşyaların arasında 
dolaştığımızda o evde gezindiğimizi 
sezebiliyorduk. 

Dolaşırken gözümüz, sergi mekanının 
bir duvarındaki ekranda gösterilen 
videoya takılıyordu ve “Çaylak Sokak”ın 
Çaylak Sokak’taki eve dönmüş halini, 
yani “Çaylak Sokak Çaylak Sokak’ta”yı 
seyretmeye başlıyorduk12. Bu ev içindeki 
eve bir de, evin bitişiğindeki ev, yani 
yaklaşık 290x125x85 cm boyutlarında 
ve yine tekerlekler üzerine yerleştirilmiş 
altın varakla kaplı bir maket eşlik 
ediyordu. “Bir İkona”nın parçası olan 
bu maket, birbirlerine birden çok geçişle 
bağlanan çok sayıda bölmesiyle Çaylak 
Sokak’taki evin fizikselliğinden ziyade 
bellekteki fizikselliğine aitti13. Çaylak 
Sokak’taki evin bu üç temsilini, Siranuş 
teyzesinin radyosundan çalan şarkılar, 
videodan duyulan sarkaçlı saatin çanı ve 
maketin üzerinde, 2. Dünya Savaşı’ndaki 
karartma gecelerinde savaş uçaklarının 
uçuşlarını çağrıştıran, tavandan sarkan 
ve hızla dönen pervanelerin uğultusu 
birleştiriyordu. Böylece evin içi dışına 
bağlanıyor, zaman sese çevriliyordu. 

Sarkis’in Arter’deki sergisi, kendisi 
tarafından kurgulanmış bir tür müze-
evdi, hatta Nurdan Gürbilek’e atıfla, 
“çocukluğun ilk sahnesi olan ev[in], 

1-2 Sarkis, “Çaylak Sokak” / “Bir İkona”,“Saat 
Kaç” (Küratörler: Emre Baykal ve Eda 

Berkmen) Arter, İstanbul, 13 Eylül 2019-
14 Mart 2020/16 Haziran-26 Temmuz 2020 

(Fotoğraf: Sevil Enginsoy Ekinci).
3 “Feyhaman Duran: İki Dünya Arasında” 

(Eşküratörler: Nazan Ölçer ve Gül İrepoğlu), 
S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, 12 0cak-

30 Temmuz/13 Ağustos 2017 (Fotoğraf: Sevil 
Enginsoy Ekinci).
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içinde büyünen ev[i]n” bellek müzesiydi14. 
Günümüze ulaşmış Türkiye’deki çok nadir 
örneklerden, Feyhaman Duran’ın İstanbul 
Üniversitesi’ne bağışladığı ve vefatından 
sonra müzeye dönüştürülmüş, eşi Güzin 
Duran ile yaşadığı ev ve paylaştığı atölye 
ise, 2017 yılında S.Ü. Sakıp Sabancı 
Müzesi’nde, bir müze-evde bir müze-
ev-atölye olarak sergilendi15. Duran’ın 
yaşamının ve sanatının mekansal tanığı 
olarak “Feyhaman Duran: İki Dünya 
Arasında” başlıklı kapsamlı retrospektif 
sergisine dahil edilen ev-atölye, ev ve 
atölye olarak iki ayrı katta ve şeffaf 
bölmelerin ardında yeniden kurgulanmıştı. 
Ev, serginin ilk katında, Duranlar’ın 
Beyazıt’taki tarihi ahşap evine atıfta 
bulunan bir girişle geçilen, duvarlarında 
Feyhaman Duran’ın ev içlerini gösteren 
tablolarının asılı olduğu bir alana 
yerleştirilmiş, çalışma ve oturma odası 
olarak tabir edebileceğimiz iki odanın 

kesitinden oluşuyordu. Duranlar’ın 
evinden rölöveleri alınarak kurulan 
ve eşyalarıyla tefriş edilen bu odalara 
giremememizden de kaynaklanan bir 
merakla her şeye, antika mobilyalara, 
halılara, örtülere, yastıklara, duvarlardaki 
hat ve resim koleksiyonuna, kitaplık, masa 
ve sehpa üzerindeki çoğunlukla Fransızca 
sanat kitaplarına ve dergilerine, perdelere 
ve perdelerdeki gölge oyunu figürlerine, 
cam, seramik, porselen çay takımlarına, 
sürahilere, vazolara, şekerliklere, kaselere, 
gaz lambalarına, pirinç mangallara, 
çini sobaya, lambalı radyoya, uda, 
yakası kürklü kaftana ve bir çift terliğe 
gözümüzün görebildiği, boyumuzun ve 
boynumuzun elverdiği kadarıyla teker 
teker, uzun uzun bakıyorduk. İlhan Berk’in 
“Zamanı depolayıp yaşar ev” dizesine 
karşılık bu ev, zamanı depolamayıp 
dondurduğunu ve artık yaşamadığını ilan 
ediyordu16. 

Müzenin alt katına indiğimizde ise, evin 
bahçesinde bulunan atölye, yeniden 
inşa edilmiş haliyle karşımıza çıkıyordu. 
Tıpkı evde olduğu gibi, atölyeyi de 
içine giremeden seyretmekle yetiniyor, 
gördüğümüz her şeyi zihnimize ve fotoğraf 
makinelerimize kaydetmeye çalışıyorduk. 
Sanatçı çiftin üretim süreçlerini fırçalar, 
boya ve malzeme kutuları ve iki şövale 
ile hayal etmeye çalışırken, vitrinlere 
dizilmiş seramik, porselen, cam ya da 
bakırdan aşurelik, vazo, sürahi, kase, 
ibrik gibi bazı nesnelere ya da koltukların 
üzerlerine, prova mankenlerine sarılmış 
çeşitli kumaşlara ve yazmalara Feyhaman 
Duran’ın tablolarından aşina olduğumuzu 
farkediyorduk. Güzin Duran’ın suluboya 
resim dizisinde kullandığı gölge oyunu 
figürleri atölyenin camlarına serpiştirilmiş, 
bitmiş tablolar asılmış, bitmemişler ve 
boş çerçeveler ise üç duvar boyunca yerde 
dizilmişlerdi. Aklımıza birden, yaklaşık 
aynı zamanlarda gösterime giren Son 
Portre (Final Portrait) filmi ve Alberto 
Giacometti’nin efsaneye dönüşmüş 
atölyesi gelmişti17. 20. yüzyılın bohem 
erkek sanatçı figürünün temsilcisi olarak 
Giacometti’nin ve dağınık, toza ve 
kire bulanmış gri atölyesinin karşısına 
Duran’ın eşiyle birlikte kullandığı temiz, 
düzenli, rengarenk ve tümüyle tefriş 
edilmiş atölyesini ve evcimen bir adam 
olarak portresini yerleştirebileceğimizi 
düşünmüştük. Başka bir çarpıcı 
karşılaştırmayı, 2017 sonbahar aylarında 
açılan ve yine bir retrospektif olan 
“Füreya” sergisindeki kısa belgeseller, 
fotoğraflar ve kataloğundaki bazı 
metinler üzerinden Füreya Koral’ın 
ev-atölyesiyle yapmıştık18. Duranlar’ın 
korunaklı ve içe dönük ev-atölyelerinin 
karşısına bu sefer de Füreya’nın seramik 
sanatıyla ilgilenenlerin kullanımına 
açtığı, üretimlerine katkıda bulunduğu, 
ayrıca dönemin tanınmış sanatçılarının 
ve yazarlarının sık sık buluştukları son 
derece sosyal bir mekan olan ev-atölyesini 
koymuştuk. 

Ressam ve son halife Abdülmecid 
Efendi’ye ait köşk, müze olmasa da bir 
sergi mekanına dönüşmüş başka bir 
sanatçı eviydi. 19. yüzyılın sonlarında 
Mısır Hıdivi İsmail Paşa’nın yaptırdığı 
köşk, daha sonra Abdülmecid Efendi’nin 
yazlık konutu olmuş ve günümüze sadece 
selamlık binası ulaşmıştı. 2017 yılının 
sonbahar aylarında “Kapı Çalana Açılır” 
sergisi kapsamında ziyaret ettiğimiz 
köşkte, bahçesinden itibaren, yazgıları, 
Italo Calvino’nun Kesişen Yazgılar 
Şatosu romanındaki yolcular gibi bu 
köşkte geçici olarak kesişmiş masalımsı, 
rüyamsı hatta kabusumsu insanlar, 
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hayvanlar ve yaratıklarla karşılaşmıştık19. 
Hissettiklerimiz, romanın anlatıcısının 
şatoya adımını attığında hissettiklerine 
benziyordu: “Sanki burası kibar ve 
güzel bir konut değil de, … [b]aşka 
başka ülkelerden ve koşullardan gelmiş, 
birbirlerini hiç tanımayan insanların bir 
gece birlikte olmak zorunda kaldıkları… 
bir han”20. Fakat bu şatodakilerden farklı 
olarak Abdülmecid Efendi Köşkü’nde 
konaklayanlar tek bir mekanda toplanıp 
birbirleriyle ve bizimle iletişim kurmaya 
çabalamıyorlardı. Çoğunlukla tek 
başlarına, bazen de ikişer ikişer ayrı ayrı 
odalara, köşelere çekilmişlerdi. Aralarında, 
üst üste dizili sandalyelerin en tepesine 
tırmanmış, yere çömelmiş ve ters giydiği 
siyah kurt kostümü içinde başı vücuduna 
ters dönmüş ya da bir bankın üzerinde 
kucağına uzanmış hem irkiltici hem de 
sevimli bir yaratığa sarılmış uyuyan 
çocuklar; çoraplarını savurup ortalıktan 
kaybolmuş bir dev; s & m aksesuarları  
içinde oyunbazca bizi karşılayan, bir 
ayıyı yutmaya çalışan ya da sakin 
sakin kıvrılmış uyuklayan gergedanlar; 
düşüp öylece kalakalmış bir kuğu ve 
can çekişen bir at vardı. Varlıklarının 
bir yandan tarihi köşkün narin yapısı, 
zarif detayları ile çarpıcı bir uyumsuzluk 
yarattığını, bir yandan da bu mimari 
özellikleri tüm çıplaklığıyla ortaya 
çıkaran bir müdahaleye karşılık geldiğini 
görebiliyorduk. Köşk, benzer şekilde iki 
yıl sonra “İçimdeki Çocuk” sergisiyle 
birlikte çocukluktan, çocukluğun türlü 
oyunlarından, yaramazlıklarından, 
korkularından, düşlerinden kopup gelmiş 
daha da kalabalık bir grup tarafından işgal 
edilmişti21. Böylece bir sanatçı evi olan 
köşk, çocukluğun evine dönüşmüştü. 

Başka bir çocukluk evi, Can Aytekin’in 
dedesinin inşa ettiği ve yaşadığı eve ait olan 
2018 yılında düzenlenmiş bir sergiydi22. 
Arter’in önceki yapısının zemin katındaki 
“Boş Ev”, yekpare bir mekandan ziyade, 
keskin hatlı yatay ve düşey yüzeylerle ifade 
edilen duvarlar, açıklıklar, köşeler, girişler, 
geçişler, merdivenler gibi birtakım bölük 
pörçük hatırlanan mekan parçalarından 
oluşuyordu. Bu özellikleriyle aklımıza, 
Rainer Maria Rilke’nin Laurids Brigge’nin 

Notları’nda tarif edilen dede evini 
getiriyordu: “Çocuk görüşlü anılarımda 
bulduğum şey, bütün bir yapı değil, bina, 
içimde parçalara ayrılmıştır; burada bir 
oda, orada bir oda, şuracıkta bu iki odayı 
bağlayan, hayır, kendi başına bir fragman 
olarak kalan bir koridor. Her şey içimde 
bu şekilde dağılmış, odalar, büyük bir 
gösterişle yere yerleşen geniş merdivenler… 
ufacık bir kapının insanı dışarı ittiği 
beklenmedik taraçalar…”23 Mimari 
temsil araçlarını andıran çizimlerle, 
katlanmış kağıtlarla, dikilmiş tuvallerle 
yalın renklerde üretilen her parça, hafif 
bir akışkanlık, belli belirsiz bir uçuculuk 
içinde çarpıcı bir soyutluk taşıyordu. 
Böyle bir hatırlama, başka bir mimari 
temsil aracıyla, yaklaşık 140x105x215 cm 
boyutlarında ahşap bir maket olarak da 
cisimleşiyordu. Fakat mimari kullanımdan 
önemli bir farklılıkla maket, çizimlerdeki/
tuvallerdeki parçalara karşılık gelmiyor, 
benzer başka parçalardan kendisini 
kuruyordu. Başka bir deyişle, aralarında 
birebir örtüşmeye değil, imaya dayalı bir 
mimari ilişki şekilleniyordu. Bunun gibi bir 
ilişki sergilendikleri mekanla da karşılıklı 
gelişiyordu. Mekan, parçalara mimari 
atıfta bulunan bazı ufak tefek, belli belirsiz 
müdahalelerle dönüşüyor, parçalar, hem 
kendi aralarında hem de mekanla mimari 
bir temas içinde yerlerini alıyorlardı. 
Böylece mekandaki ve parçalardaki 
açıklıklar, geçişler, köşeler, merdivenler 
uzaktan ya da yakından birbirlerini 
yokluyor, gözlüyorlardı. 

Bir sanatçının çocukluğuna dair bir evi 
hatırlamasına 2017 yılında düzenlenen 
15. İstanbul Bienali kapsamında, Pera 

Müzesi’nde de tanıklık etmiştik. Andra 
Ursuta’nın Romanya’da, çocukluğunun 
geçtiği Salonta köyünün T. Vladimirescu 
sokağındaki 5 numaralı evin kileri ve 
yatak odası, Feyhaman ve Güzin Duran’ın 
ev-atölyelerinin sergilenişlerini andıran bir 
şekilde ama minyatür bir ölçekte, yanyana 
iki ayrı camekan içinde sergilenen iki 
kesit-makete dönüşmüş şekilde karşımıza 
çıkmışlardı24. Kilerde, iki duvarın 
köşesindeki derme çatma basamakların 
karşısında küçük bir buzdolabı, yanında 
tavana yakın küçük bir penceresi olan 
duvara dayalı, desenli bir örtüyle kaplı, 
üzerinde birkaç parça mutfak eşyasıyla 
ahşap bir masa, masanın önünde iki 
teneke kovayla ahşap bir tabure, yanında 
bir tırpanla bir kürek, yerde bir tırmık ve 
tavandan sarkan muhtemelen birtakım 
yiyecekleri kurutmak için kullanılan 
metal bir aksam vardı. Yatak odasında ise 
birbirine dik iki duvara dayalı iki yatakla 
aralarında iki teneke kova ve bir soba, ikisi 
duvara asılmış ikisi de yere serilmiş dört 
halı ve yataklardan birinin önüne öylesine 
çekilmiş, diğeriyle aynı renkte, açık yeşil 
bir ahşap sandalye duruyordu. Bu iki 
minyatür oda maketini Sarkis’in “Çaylak 
Sokak”ı gibi bir tür çocukluğun müze-evi 
olarak yorumlayabileceğimizi düşünürken 
Tomris Uyar’ın “Kısa öykü tek bir andır, 
bir odadır yani” sözünü hatırlamış, 
böylece her birini Ursuta’nın çocukluğuna 
ait bir öyküden birer an olarak görmeye 
başlamıştık25. 

15. İstanbul Bienali kapsamında bir sanatçı 
evinin maketiyle daha karşılaşmıştık. Fakat 
bu sefer gördüğümüz bir çocukluk evinin 
değil, Young-Jun Tak’ın yakın geçmişinde 

4 İsmi Bilinmeyen Sanatçı, “Gergedan”, “Kapı 
Çalana Açılır: Ömer Koç Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” 

(Küratörler: Melih Fereli ve Karoly Aliotti), Abdülmecit 
Efendi Köşkü, İstanbul, 28 Eylül-12 Kasım 2017 

(Fotoğraf: Sevil Enginsoy Ekinci).
5 Can Aytekin, “Boş Ev” (Küratör: Eda Berkmen), 

Arter, İstanbul, 16 Mart-15 Temmuz 2018 (Fotoğraf: 
Sevil Enginsoy Ekinci).

6 Andra Ursuta, “T. Vladimirescuno. 5, Yatak 
Odası”, 2013, 15. İstanbul Bienali (Küratörler: 

Elmgreen&Dragset), Pera Müzesi, İstanbul,  
16 Eylül-12 Kasım 2017 (Fotoğraf: Sevil Enginsoy 

Ekinci).
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Seul’da yaşadığı evin maketiydi26. 
Ursuta’nın odalarının maketleri gibi, bir 
yatak, iki sandalye, bir masa, bir küçük 
kitaplık, bir küçük dolap, bir sehpa, 
mutfak eviyesi ve üzerinde bir ekmek 
kızartma makinesi, bir çift lastik ayakkabı 
ve bir köşeye atılmış çamaşır şeklinde 
birkaç parça mobilya ve eşya ile birlikte 
sergileniyordu fakat bazı önemli farkları da 
vardı. Ursuta’nın oyuncak evleri andıran 
maketlerine karşın, Tak’ın evinin tümüyle 
beyaz renkteki maketi, mimari maket 
soyutluğuna yakınlığıyla dikkat çekiyordu. 
Ursuta’nınkiler ölçeklerini bilmediğimiz 
bir küçüklükteyken, Tak’ınki 400x600 cm 
boyutlarında bir taban alanını kaplayan 
evini 1/1 ölçeğinde kopyalıyordu. Dahası, 
Tak’ın evinin maketi İstanbul Modern’in 
önceki yapısında tavandan baş aşağı 
asılmış olarak sergileniyordu. Ölçeği 
itibarıyla içine girebilmemiz mümkündü 
fakat bu tepetaklak konumu ona belli bir 

mesafeden bakmamızı gerektiriyordu, tabii 
yukardan aşağıya doğru değil, aşağıdan 
yukarıya doğru. Bu ters dönmüş ev, evle 
özdeşleşmiş görünen kalıcılık, süreklilik, 
sıcaklık, içinde oturana ait olma gibi 
birtakım özellikleri de tersine çevirmiş 
görünüyordu. Güney Kore’de “tek oda” 
olarak adlandırılan ve hızla artan kiralara 
eşlik eden bir tempoda genç insanlar 
arasında el değiştiren dairelerden biri 
olarak27, sadece eşyaları değil, o sırada 
içinde oturanla daha önce oturanları da 
aynılaştıran bir beyazlık içinde soğuk ve 
anonimdi. Feyhaman ve Güzin Duran’ın 
evlerinin tam tersi, Nurdan Gürbilek’in 
deyişiyle “geçiciliğe alışmış bir ev”di28. 

Bir sanatçı evinin böyle bir geçiciliğine 
karşılık günlük yaşamın her anıyla 
biriken kalıcılığının izleriyle “Büyük 
Çayır Sergileri” kapsamında, 2018 
yılında, Riverrun bodrumunda 

karşılaşmıştık. Lara Ögel evini 
evinin tozuyla kurmuştu29. Mekanın 
duvarlarından birini kaplayan videoda 
toz, zerrecikler halinde pencereden, 
tül perdenin ardından süzülüyor, evin 
içine yavaş yavaş doluyordu. Hafifçe 
aydınlatılmış merkezinde ise tül perdeyi 
andıran, beyaz renkli ve çiçek desenli 
dantelimsi bir malzeme, içine öbek 
öbek tozlar serpiştirilmiş bir boşluğu 
sarmalıyordu. Georges Perec’in geçen 
zamanın ardından evinde biriken tortuyu 
“serveti” olarak görmesini ve bu tortunun 
bileşenleri arasında “toz”u da saymasını 
hatırladığımızda, Ögel’in servetini evinin 
bir çeşit maketinde, bir sandıkta biriktirir 
gibi biriktirip bu bodruma gömdüğünü 
farkediyorduk30. 

Riverrun bodrumuna daha önceki 
ziyaretimizi ise “Bunker Sergileri” 
kapsamında 2017 yılında yapmış, Sarkis’in 
Paris’te uzun yıllar yaşadığı evinde, daha 
doğrusu evinin bodrumunda çektiği 
bir dizi siyah-beyaz fotoğraftan ürettiği 
işini görmüştük31. 1972 yılına ait olan 
bu fotoğraflar, zifiri karanlık içindeki 
bodrumun zeminini, tavanını, duvarlarını 
sadece flaş ışığıyla aydınlanmış halleriyle 
kaydetmişlerdi. Çıplak, aşınmış, kaba, 
pürüzlü yüzey parçalarıydı bunlar, hattın 
ucundaki bir elektrik anahtarı, sarkan bir 
zincir, bir yer süzgeci, kapağıyla birlikte 
metal bir kova, bir temizlik fırçası gibi 
birtakım nesnelerle birlikte bir an içinde 
görünüp kaybolmuşlardı. Fakat o an 
orada kalmıyor, Sarkis’in fotoğrafların 
üzerine iliştirdiği sarı suluboya küçük 
dikdörtgen lekelerle sergi anına 
bağlanıyordu. Böylece, Sarkis’in kırk yılı 
aşan bir süreden sonra o bodruma geri 
dönüşüne başka bir bodrumda tanıklık 
ediyorduk. O bodrumun griliği, bu 
bodrumun saf beton griliğine karışıyor, 
karşılıklı olarak birbirlerini çoğaltıyorlardı. 
Sarkis’in bodrumu, Bachelard’ın “evin 
yeraltı güçlerinden pay alan karanlık 
varlığı” olarak tanımladığı “mahzen”i 
çağrıştırırken, içine yerleştiği ve kiriş 
aralarından etkileyici gölgeler eşliğinde 
yayılan beyaz ışığın aydınlattığı bodrum 
ise bir “bunker” olarak adlandırılmıştı32. 
Böylece “korkulan” bir mekan olan 
bodrum, “sığınılan” bir mekan olan 
bodrumla birleşiyordu. 

IV.
Evimin içinden yeniden ulaşmayı 
denediğim bu sergiler, sekiz sanatçı evini, 
mimari temsil araçlarıyla oynayan birer 
mimari nesne ya da sergi mekanlarının 
mimari özellikleriyle ilişki kuran, hatta 
onları dönüştüren birer yerleştirme olarak 
kurguluyor ve yeniden kuruyorlardı. 

7
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Sarkis’in “Çaylak Sokak”ı, “Çaylak Sokak 
Çaylak Sokak’ta”sı ve “Bir İkona”sı diğer 
sanatçı evi sergilerinde gözlemlediğimiz 
mimarlık yorumlarının tümünü bir 
şekilde barındırıyorlardı. Çocukluğun 
da geçtiği bir tür müze-eve ve aynı 
zamanda ev içinde eve karşılık geliyor, 
daha önce sergilendikleri mekanları da 
ayrılmaz parçaları kılıyorlardı. Evin 
maketi bir mimari maketten beklenenin 
dışında şekilleniyor, fizikselliğini 
değil, fizikselliğinin hatırlandığı halini 
kaydediyordu. Sonuç olarak, tek bir ev,  
tek bir ev olarak değil, tabaka tabaka, 
parça parça, nesnelerle ve seslerle yeniden 
ve yeniden inşa ediliyordu. 

Feyhaman ve Güzin Duran’ın  
ev-atölyesinin kendisi bir sergi mekanında 
sergi nesnesi olarak sunuluyordu; başka 
bir deyişle, 1/1 ölçeğinde bir makete 
dönüşüyordu. Böylece, ölçeği itibarıyla 
Tak’ın tepetaklak maketiyle, vitrin 
içine yerleştirilmesiyle de Ursuta’nın 
minyatür maketiyle bir grup kuruyordu. 
Her iki grup da, yine mimari maketin 
sınırlarıyla oynayan birer yorumu olarak 
ortaya çıkıyordu. İlk grup bir mimari 
ürünün 1/1 ölçeğinde bir maketinin nasıl 
tanımlanabileceği sorusuyla oynarken, 
ikinci grup, mimari maketin alışılmış 
soyutluğuna karşılık minyatür gibi 
tefriş edilebilme ihtimaline dikkatimizi 
çekiyordu. Aslında Tak’ın maketi de 
beyazlığının soyutluğunu, ortalıkta öylece 
bırakılmış birkaç parça kişisel eşyayla 
tehdit ediyordu. 

Abdülmecid Efendi Köşkü ise, 
diğerlerinden farklı olarak kendisini, 
konuklarının ya da işgalcilerinin 
aykırılıklarıyla çarpıcı hale gelen tarihsel 
mimari özelliklerini sergiliyordu. 
Aytekin’in maketi de Sarkis’in “Bir 
İkona”sının maketiyle bir grup kuruyor, 
dedesinin evini çocukluktan hatırladığı 
şekliyle temsil ediyordu. Ayrıca bu evin 
sergilendiği mekanla karşılıklı kurduğu 
ilişkiyi, “Çaylak Sokak”ın sergilendiği 
tüm mekanları birbirleriyle çakıştırıp 
kendisiyle birleştirmesine benzer bir 
mimari ilgi tanımlıyordu. Fakat Aytekin’in 
dede evi, mekanı dönüştürmeye yönelik 

müdahalelerde de bulunuyordu. Geçen her 
anın içinde biriktirdiği tozla birlikte Lara 
Ögel’in maketi ise, diğerlerinden farklı 
olarak, evinin yaşadığını ilan ediyordu. 
Ögel’in eviyle aynı mekanı paylaşan 
Sarkis’in Paris’teki evi de, bu mekanın 
mimari özellikleri üzerinden kendisini, 
ev içinde ev ya da müze içinde müze gibi, 
bodrum içinde bodrum olarak yeniden 
tanımlıyordu.
 
Bu evlerde sadece ziyaretçi ya da seyirci 
olarak bulunmuyorduk. Evsahibi ya da  
evde oturan gibi bir rol oynamamız 
beklenmese de, nüfuz etmek fiiliyle 
ilişkilendirilebilecek bir konumu 
benimsemeye teşvik ediliyorduk. Sarkis’in 

“Çaylak Sokak”ında dolaşarak, Feyhaman 
ve Güzin Duran’ın ev-atölyesinde ise 
durarak dışlarından içlerine sokulmayı 
deniyor, evlerin belleklerinin toplumsal 
belleğe dair taşıdıkları izleri topluyorduk. 
Abdülmecid Efendi Köşkü’nde 
karşılaştıklarımız kendisiyle de, köşküyle 
de herhangi bir ilgisi olmayan bir grup 
konuk ya da işgalciydi ve bir süre sonra 
bizim de bu gruba dahil olduğumuzu 
anlıyorduk. Kendimizi Aytekin’in dede 
evinde ev ile sergi mekanı arasındaki 
oyunun kurallarını çözmeye çalışırken, 
Tak’ın evinde de tersinden içinde 
dolanırken buluyorduk. Ursuta’nın 
evinin iki minyatür odasının karşısında 
ise kendi çocukluklarımıza da böyle 

7 Young-Jun Tak, “Objelerin Sessizliği ve 
Belagatı”, 2017, 15. İstanbul Bienali (Küratörler: 

Elmgreen&Dragset), İstanbul Modern, İstanbul,  
16 Eylül-12 Kasım 2017 (Fotoğraf: Sevil Enginsoy 

Ekinci).
8 Lara Ögel, “Büyük Çayır 2018 Sergileri”, Riverrun, 

İstanbul, 2 Ağustos-15 Eylül 2018 (Fotoğraf: Sevil 
Enginsoy Ekinci).

9 Sarkis, “Bunker Sergileri - Sarı Punctum”, Riverrun, 
İstanbul, 8 Eylül-11 Kasım 2017 (Fotoğraf: Sevil 

Enginsoy Ekinci).
10 Basma Alsharif, “Orada Her Kimse” / “Göz 

Aldanması”, 2016 (Programlayan: Farah Aksoy), SALT 
Galata, İstanbul, 30 Haziran-30 Ağustos 2020 (Fotoğraf: 

Sevil Enginsoy Ekinci). 
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Notlar:
1 Daniel Buren, “Mimarinin İşlevi: Eser ile İçine 
Yerleştiği Mekanlara Dair Notlar”, Sanatçı Müzeleri, 
der.: Ali Artun, çev.: Ali Berktay, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2005, s. 177.
2 Bu eve kapanma günlerinde bana eşlik eden Orkun 
Ekinci’ye, Cadı’ya, Çakma’ya, Isırcan’a, Oğluş’a ve 
Odunpazarı WhatsApp grubu üyeleri T. Elvan Altan, 
Namık Erkal, Berin Gür, Zeynep Mennan, Funda Uz ve 
Haluk Zelef’e teşekkür ederim. 
Arka Pencere filmi için bkz.: [https://www.imdb.com/title/
tt0047396/] Erişim tarihi: 30.04.2020.
3 Selim Cebeci’nin “Komşular” serisi için bkz.: [https://
galerinev.art/storage/files/publications/evden_notlar.pdf] 
Erişim tarihi: 30.04.2020.
4 Haley Hamblin, “Anonymous neighbors and rooftop 
views: Three photographers’ dispatches from isolation”, 
The Washington Post, 11 Nisan 2020: [https://www.
washingtonpost.com/travel/2020/04/11/anonymous-
neighbors-rooftop-views-three-photographers-dispatches-
isolation/]. Başka örnekler için bkz.: Meara Sharma, 
“Eight Photographers’ Pictures From Isolation”, The 
New York Times, 29 Nisan 2020: [https://www.nytimes.
com/2020/04/29/t-magazine/photographers-coronavirus- 
isolation.html?action=click&module=Well& 
pgtype=Homepage&section=T%20Magazine], 
“Karantinadan Bildirenler”, SALT, 21 Nisan-7 Mayıs 
2020: [https://saltonline.org/tr/2235/karantinadan-
bildirenler?agenda] Erişim tarihi: 30.04.2020.
5 Bu sergilerden bazıları için bkz.: “The Studio of Alberto 
Giacometti”, Musée National d’art Moderne, Centre 
Pompidou, Paris, Fransa, 15 Ekim 2007-11 Şubat 2008: 
[https://www.fondation-giacometti.fr/en/event/54/the-
studio-of-alberto-giacomett]; Betty Wood, “Alberto 
Giacometti’s studio comes to life in Paris”, The Spaces, 
2018: [https://thespaces.com/alberto-giacomettis-studio-
comes-to-life-in-paris/]; Tomo Taka, “Joan Miró’s art 
studio comes to London”, The Spaces, 2016: [https://
thespaces.com/joan-miros-art-studio-comes-to-london/] 
Erişim tarihi: 25.05.2020.
6 Bu konuda CAA’in (College Art Association) 2014 
yılında Chicago’da düzenlenen yıllık konferansında 
sunduğum ve SALT Blog’da yayınlanan yazım için bkz.: 
“From a Workspace to a Café: Reconstructing Hüseyin 
Bahri Alptekin’s Library as an Installation”: [http://blog.
saltonline.org/post/97296270229/from-a-workspace-to-a-
cafe] Erişim tarihi: 25.05.2020.
7 “Semiha Berksoy: Ben Yaşardım Aşk ve Sanatla”, 
küratör: M. Melih Güneş, Yapı Kredi Kazım Taşkent 
Sanat Galerisi ve Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu, 
İstanbul, 12 Şubat-21 Mart 2010. Serginin kataloğu 
için bkz. Mine Haydaroğlu, der.:, Semiha Berksoy: Ben 
Yaşardım Aşk ve Sanatla / I Lived on Art, I Lived on 
Love, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010.
8 “Production Site: The Artist’s Studio Inside-Out”, 
küratör: Dominick Molon, MCA, Chicago, 6 Şubat-30 
Mayıs 2010.
9 Bu güncel ilgi için bkz.: Andrew Leach ve John 
MacArthur (der.), Architecture, Disciplinarity and the Arts, 
A & S/Books, Ghent, 2009; Spyros Papapetros ve Julian 
Rose (der.), Retracing the Expanded Field. Encounters 
between Art and Architecture, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, MA / Londra, 2014; Jane Rendell, Art and 
Architecture. A Place Between, I.B. Tauris, New York, 
2006; Isabelle Loring Wallace ve Nora Wendl (der.), 
Contemporary Art about Architecture. A Strange Utility, 
Ashgate, Farnham, Surrey/Burlington, VT, 2013.
10 Sarkis, “Çaylak Sokak” , “Saat Kaç”, küratörler: 
Emre Baykal ve Eda Berkmen, Arter, İstanbul, 13 Eylül 
2019-14 Mart 2020/16 Haziran-26 Temmuz 2020. Sergi 
hakkındaki kitap için bkz.: Emre Baykal, Sarkis: Çaylak 
Sokak, Arter, İstanbul, 2019.
11 “Çaylak Sokak” 1986 yılında Maçka Sanat 
Galerisi’nde, 1989 yılında ise Centre Pompidou’da 
sergilenmişti.
12 “Çaylak Sokak” Centre Pompidou’da sergilenmesinin 
ardından Arter koleksiyonuna katılana kadar Çaylak 

minyatür odalardan bakabilmeyi hayal 
ediyorduk. Ögel’in evinin zaten içindeydik, 
tozun birikmesiyle birlikte adeta biz de 
gömülüyorduk. Sarkis’in bodrumunu 
da başka bir bodrumdan seyrediyor, 
o bodrumla bu bodrumun birbirine 
karışmasına eşlik ediyorduk.

Böylece bu mimari nesneler ve mimari 
yerleştirmeler mimarlığa hem dışından 
hem de içinden bakarken onun eleştirel bir 
yorumunu da sunuyorlardı. Sekiz sanatçı 
evini oturulmuş, kullanılmış, yıpranmış, 
hatırlanmış, sesli, tozlu, karanlık halleriyle 
yeniden yaratan bu nesneler/yerleştirmeler, 
mimarlığın yaşandıklarında da yaşanmamış 
gibi olacak kusursuz mekanlar tasarlama 
kaygısının beyhudeliğini ima ediyor, bizi de 
bu ima üzerine düşünmeye çağırıyorlardı. 

V.
Benim gibi şanslı olanlarımızın evlerine 
kapanarak geçirdikleri bahar aylarından 
sonra, yoğun sağlık önlemleri eşliğinde 
teker teker açılmaya başlayan sanat ve 
kültür kurumlarından SALT Galata’da, 
30 Haziran ve 30 Ağustos 2020 tarihleri 
arasında Basma Alsharif’in “Orada Her 
Kimse” sergisi vardı33. Filistinli sanatçının 
“kalıtsal yersizlik” durumuna odaklanan 
işlerini kapsayan sergi, SALT Galata’nın üç 
katına yerleştirilmişti. Ana sergi mekanının 
ortasında ise “Göz Aldanması” (Trompe 
l’Oeil) başlıklı işinin bir parçası olarak 
California’da yaşadığı dönemdeki evinin 
oturma odası kuruluydu. Yay şeklinde iki 
kanepeyle ortalarındaki bir kilim, birkaç yer 
minderi ve bir sehpadan oluşan bu oda, aynı 
anda çok az sayıda içeri alınan ziyaretçiye 
kısa süreli bir dinlenme ve Alsharif’in yazdığı 
Bir Filist (A Philistine) adlı kısa romanını 
inceleme fırsatı veriyordu. Kitapçığın birkaç 
kopyasından başka sehpada duran diğer 
nesne ise, sergiye zorunlu olarak eklenmiş bir 
el dezenfektanı şişesiydi. 

Yakın bir gelecekte, salgın günlerinin bu 
el dezenfektanı şişesi gibi izlerini taşıyan, 
sanatçıların kendi evlerinin içine ve içinden 
baktıkları işlerle daha sık karşılaşacağız ve 
biz de onlara bakarken evin, evi/evde  
olmanın ve evi/evde olmamanın 
kazandığı yeni anlamlarla yüzleşeceğiz. 
Nurdan Gürbilek’in farklı fakat ilişkili 
bir bağlamda sorduğu gibi, şu anda 
karşımızda duran en temel sorunun şu 
olduğunu biliyoruz: Bu sürecin sonunda 
“kapısını başkalarına sımsıkı kapatmış 
bir kompartmana, bir kişisel hücreye mi 
dönüşecek ev, yoksa o koruyucu hücreyi 
geniş bir ortaklık zemininde yeniden 
tanımlayabilecek miyiz?”34.
■ Sevil Enginsoy Ekinci, Dr., Mimar, 
Mimarlık Tarihçisi.

Sokak’taki evdeydi. “Çaylak Sokak Çaylak Sokak’ta”, 
26.07.2006, video (renkli, sesli), 14’38’’.
13 “Bir İkona”, ilk olarak Yapı Kredi Kazım Taşkent 
Sanat Galerisi’nde 2010 yılında sergilenmişti.
14 Nurdan Gürbilek, Ev Ödevi, Metis Yayınları, İstanbul, 
1999, s. 7.
15 “Feyhaman Duran: İki Dünya Arasında”, eşküratörler: 
Nazan Ölçer ve Gül İrepoğlu, S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, 
İstanbul, 12 0cak-30 Temmuz/13 Ağustos 2017. Serginin 
kataloğu için bkz.: Feyhaman Duran: İki Dünya Arasında 
/ Between Two Worlds, S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, 
İstanbul, 2017.
16 İlhan Berk, Şeyler Kitabı, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul, 283.
17 Son Portre filmi için bkz.: [https://www.imdb.com/
title/tt4494718/] Erişim tarihi: 17.06.2020. Burada 
ilginç bir not olarak: Pera Müzesi’nde 11 Şubat-26 Nisan 
2015 tarihleri arasında düzenlenen “Alberto Giacometti” 
sergisinde, Centre Pompidou’daki (15 Ekim 2007-11 
Şubat 2008) “Alberto Giacometti’nin Atölyesi” gibi 
sergilerden farklı olarak, bu meşhur atölyeyi kısmen de 
olsa inşa etme gibi bir girişimde bulunulmamıştı. Fakat 
Giacometti’nin 1934 yılında, André Breton’un sorduğu 
bir soruya cevaben atölyesini “iki küçük yürüyen ayak” 
olarak tanımladığını öğrenmiştik. 
18 “Füreya”, küratörler: Karoly Aliotti, Nilüfer Şaşmazer 
ve Farah Aksoy, Akaretler Sıraevler, İstanbul, 18 Kasım 
2017-18 Ocak/28 Ocak 2018. Serginin kataloğu için bkz.: 
Füreya, Masa, İstanbul, 2017.
19 “Kapı Çalana Açılır: Ömer Koç Koleksiyonu’ndan 
Bir Seçki”, küratörler: Melih Fereli ve Karoly Aliotti, 
Abdülmecit Efendi Köşkü, İstanbul, 28 Eylül-12 Kasım 
2017.
20 Italo Calvino, Kesişen Yazgılar Şatosu, çev.: Semin 
Sayıt, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2017, s. 17-20.
21 “İçimdeki Çocuk”, sanat danışmanı: Karoly Aliotti, 
Abdülmecid Efendi Köşkü, İstanbul, 20 Eylül-10 
Kasım/29 Aralık 2019.
22 Can Aytekin, “Boş Ev”, küratör: Eda Berkmen, Arter, 
İstanbul, 16 Mart-15 Temmuz 2018. Sergi hakkındaki 
kitap için bkz.: Süreyyya Evren (der.), Can Aytekin Boş 
Ev / Empty House, Arter, İstanbul, 2018.
23 Bu alıntıyı, Emre Baykal’ın benzer bir bağlantıyı 
Sarkis’in “Çaylak Sokak”ıyla kurduğu bölümden aldığımı 
not etmeliyim. Bkz.: Emre Baykal, a.g.e., s. 82, n. 80.
24 Andra Ursuta, “T. Vladimirescu no. 5, Kiler ve 
Yatak Odası”, 2013, 15. İstanbul Bienali, küratörler: 
Elmgreen & Dragset, Pera Müzesi, İstanbul, 16 Eylül-12 
Kasım 2017. İyi Bir Komşu / A Good Neighbour, Bienal 
Kataloğu, İKSV, İstanbul, 2017, s. 350-353.
25 Sırma Köksal, “Oda”, Okumanın Halleri, Metis, 
İstanbul, s. 30.
26 Young-Jun Tak, “Objelerin Sessizliği ve Belagatı”, 
2017, 15. İstanbul Bienali, küratörler: Elmgreen & 
Dragset, İstanbul Modern, İstanbul, 16 Eylül-12 Kasım 
2017. İyi Bir Komşu / A Good Neighbour, a.g.e., s. 322-
325.
27 A.g.e., s. 322.
28 Nurdan Gürbilek, a.g.e., s. 66.
29 Lara Ögel, “Büyük Çayır 2018 Sergileri”, Riverrun, 
İstanbul, 2 Ağustos-15 Eylül 2018.
30 Georges Perec, Mekan Feşmekan, çev.: Ayberk Erkay, 
Everest Yayınları, İstanbul, 2017, s. 44.
31 Sarkis, “Bunker Sergileri - Sarı Punctum”, Riverrun, 
İstanbul, 8 Eylül-11 Kasım 2017. Sergi için bkz.: Bunker 
Sergileri Sarı Punctum, Norgunk Yayıncılık, İstanbul, 
2018.
32 Gaston Bachelard, Mekanın Poetikası, çev.: Alp 
Tümertekin, İthaki Yayınları, İstanbul, s. 49.
33 Basma Alsharif, “Orada Her Kimse /Trompe 
l’Oeil”, 2016, programlayan: Farah Aksoy, SALT 
Galata, İstanbul, 30 Haziran-30 Ağustos 2020. Sergi 
hakkında bkz.: [https://saltonline.org/tr/2255/orada-her-
kimse?q=orada+her+kimse] Erişim tarihi: 10.09.2020.
34 Nurdan Gürbilek, İkinci Hayat: Kaçmak, Kovulmak, 
Dönmek Üzerine Denemeler, Metis Yayınları, İstanbul, 
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Tekno-Muhafazakar Ütopyalarda 
Temsil Mekanları:
Türkiye Örneği

Fatma Sinem Akbulut ■ 
“Ütopik metin hikaye anlatmaz; bir 
mekanizmayı, hatta bir tür makineyi tarif 
eder”
Fredric Jameson, Zamanın Tohumları1

Türkiye’de kamuoyu, son birkaç 
yılda siyasi iktidar tarafından “yatay 
ve dikey mimari” ifadeleriyle öne 
sürülen bir gündeme tanıklık etti. 
Ahmet Davutoğlu’nun meclise sunduğu 
62. Hükümet Programı’nda, “tüm 
mekanlarımızda politikamız, dikey değil, 
yatay bir yapılaşma olacaktır”2, sözünün 
ardından bu konu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Şehircilik Şurası’ndaki, dikey 
yerine yatay mimariden, yani toprak 
medeniyetinden yana olduklarına yönelik 
beyanıyla sürdü3. Bu argüman, AKP’nin 
2018 Genel Seçimleri için hazırladığı 
beyannamesinde de yer buldu4. Bu 
vaatlerin sonucunda TOKİ’nin dahiliyle 
67 ilde 50 bin sosyal konut inşaatının 
“Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” 
sloganı çerçevesinde başlatıldığı ve bir bu 
kadar konutun daha ihale sürecine gireceği 
duyuruldu5. Bu noktaya değin gelişmelerin 
iktidar partisinin şehircilik politikalarının 
neoliberal stratejilerden yayılan kent 
modeline doğru bir değişime işaret ettiği 
düşünülebilirdi. Fakat Şubat 2020’de İmar 
Kanunu’nda da değişiklikler içeren bir yasa 
teklifinin mecliste onanmasıyla öne sürülen 
model somutluk kazandı. Bu yasa teklifinin 
gerekçesinde, “yaşanabilir ve sürdürülebilir 
bir şehir kompakt ve kapsayıcı olmalı 
ve orada yaşayan kentliler de işe, okul/
sağlık gibi hizmetlere ve çeşitli imkanlara 
kolaylıkla erişebilmelidir” görüşüne yer 
verildi.6 Bu gerekçede doğru saptanan 
kentlerin kompakt ve kapsayıcı olma 
gerekliliğinin, yani yayılma ve dağılmayı 
önleyen planlama modelinin ortaya 
konması, savunulan “yatay mimari” 
konsepti karşısında bir çelişkiyi doğurdu7. 
Ancak yasa, 6. maddesindeki “[i]mar 

planlarında bina yükseklikleri yençok: 
serbest olarak belirlenemez”8 ibaresi 
nedeniyle, hükümet organlarınca “yatay 
mimari” döneminin başlangıcı kabul 
edildi. Ancak yasada kat yükseklikleri, 
ilkin idare meclislerinin kararına teslim 
edildiyse de bir yıl içinde bu mecralarda 
belirlenememesi halinde yetkinin ilgili 
bakanlığa devredileceği tespit edildi. 

Bu gelişmelerin siyasal bakımdan kullanışlı 
bir söylem üretimini imlediği açık. 
Çünkü karar vericilerin “yatay ve dikey 
mimari” ifadelerinin planlama ve mimarlık 
disiplinlerinde bu haliyle bir karşılığı yok. 
Ancak bu durum, sözkonusu ifadelerin 
hayali kavramlar olduğu anlamına 
gelmiyor. Ernesto Laclau gibi söylersek bu 
ifadeler, popüler alana kayıtlanarak birer 
boş gösteren (empty signifier) olarak anlam 
kazanıyor. Boş gösteren, bir gösterileni 
olmayan gösterendir9. Bir gösterenle 
içeriği arasında mantıksal bağlantı olmasa 
dahi siyasi irade, bir boş göstereni öne 
sürüp gösterileni olmadığından ona yeni 
anlamlar kazandırarak ve onun ifade 
ettiğinden fazlasını saklayarak kendisini 
ortaya döktüğü düşüncelerle özdeş kılmayı 
deneyebilir. Dolayısıyla “yatay ve dikey 
mimari” iddialarının da ilgili disiplinlerin 
içerisindeki anlamlandırma sistemlerinin 
bir parçası olmadığı halde popüler alana 
iliştirilerek bu disiplinler adına üretilen 
kavramlara dönüştürülmesi temelde 
siyaseten hegemonik bir tercih meselesidir.

Doğrusu, kentsel morfolojide yayılan 
kente karşılık kompakt model, planlama 
disiplinin temel paradokslarından biri10. 
Burada dikkat kesilmesi gerekense bu 
paradoksun muhafazakar düşünce 
geleneği içinde de İslam medeniyetinin 
ele alınışında tarihsel bakımdan bir 
turnusol kağıdı olarak iş gördüğüdür. 
Başka deyişle, planlama disiplininin bu 
sorunsalının muhafazakar ideolojinin 

Türkiye’de son yılların kent tahayyüllerinden biri “yatay kent” terimiyle 
adlandırılabilir. Spekülatif basıncın sadece yer üstünde değil, yeraltında 
da düşeyleşmeyi zorunlu kıldığı, hatta alabildiğine azdırdığı bir ülkede bu 
“ütopizm”in anlamını sorgulamak gerekiyor. Her tür ütopizmin altmetninin 
totalitarizm olduğunu bilince durumu yorumlamak zor olmuyor. 
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tarihsel gelişiminde de bir karşılığı 
vardır. Hatta farklı muhafazakar 
düşünce eğilimleri bu tartışma 
etrafında dahi ayırdedilebilir. Örneğin 
kentleşme konusunda muhafazakar 
Janus’un11 geçmişe bakan klasik yüzü, 
konuyu medeniyet zaviyesinden alıp 
yapılı çevrenin geleneksel bakiyeyle 
uyumlanması, kentlerin insan ölçeğinde 
inşa edilmesi ve yapılaşma ile nüfus 
yoğunluğu arasında dengenin gözetilmesi 
gerekliliği üzerinde hemfikirken bu 
ideolojinin bir diğer, geleceğe bakan, 
tekno-muhafazakar12 yüzü, mekan 
temsilinde bunun aksini gerçekleştirip 
düşey yapıların üretimini iktidarının 
bir soyutlaması olarak görselleştirir. Bu 
görüşleri ayırdedici kılan başlıklarsa 
merkeziyetçi politikalara ve teknolojiye 
yaklaşımlar olmuştur. Bu noktada siyasal 
iktidarın söylemlerinde “yatay mimari”yi 
öne almasına karşılık uygulamalarıyla 
muhafazakar Janus’un ikinci veçhesiyle 
uyarlı olduğunu geçerken belirtmek 
gerekecek. Zira kentsel politikasına 
neoliberal ve muhafazakar ideolojilerle 
yön veren iktidar partisi, sıklıkla kentlerin 
yapılaşma ve nüfus yoğunluklarının 
artmasının ve dolayısıyla kullanıcılar 
açısından yaşam kalitesinin azalmasının 
sorumlusu olarak gösterilir. Ancak bunun 
temellendirilmesi, geniş bir uzlaşmada 
neoliberal boyutların analiziyle sınırlı 
kalmış; iktidarın kentsel politikalarını 
saptayıp yürütmeye isteklendiren 
nedenlerin çözümlenmesinde muhafazakar 
ideolojinin rolü gözardı edilmiştir. 
Siyasal ideolojilerin günlük yaşama 
etkisinin mekanda iktidar kurmasıyla 
mümkün olduğu fikri paylaşılırsa eğer 
iktidar partisinin kentsel politikalarının 

muhafazakarlık yönünden de 
değerlendirilmesi sözkonusu eleştirilerin 
bir başka dayanağı haline getirilebilir.

Bu yazı, Türkiye’deki yapılı çevrenin kat 
yüksekliklerinin ve kent toprağı üzerinde 
kapladıkları hacimlerinin salt neoliberalizm 
üzerinden okunamayacağını, bu durumun 
muhafazakarlığın bir veçhesine içkin 
olduğunu, bu ideolojinin kilometre taşı 
olan uğraklarından örneklerle göstermeyi 
deniyor. Bu örneklerden ilki, Mustafa 
Nazım’ın Rüyada Terakki (1913) adlı 
edebi bir kent ütopyası, ikincisiyse 
Necip Fazıl’ın İdeolocya Örgüsü (1959) 
adlı siyasi ütopyası. Bu örneklerin 
AKP hükümetlerine yansıyan düşünce 
mirasından ilki merkeziyetçi ve otoriter 
politikaları önermeleri ve diğeriyse İslam 
inancını ilerleme ve kalkınma ülküsüyle, 
teknolojik gelişmelerle ele almaları. 
Bu yazıda asıl altı çizilecek olansa 
merkeziyetçi politikaların kaçınılmaz halde 
“yatay” değil, yine merkezi bir planlama 
modeline ve yoğunlaşan “dikey” kentlere 
götüreceğidir. 

Mustafa Nazım’ın Tekno-İslam 
medeniyeti: “Elektrik ziyasıyla 
nurlara gark olmak”13

İstanbul, 19. yüzyılın sonunda, Araba 
Sevdası’nda Çamlıca Bahçesi’ne çıkan 
yolun bir perspektifin içerisinden 
betimlenmesiyle14, seyahatname ve kent 
tarihlerinden farklı olarak tanıtılmak 
yerine imgelemde modern bir izlenim 
deneyimi sunmak üzere romanlarda 
mekan tutmaya başlar. Burada anlatıcı, 
yapıları değil, bir görüntü yönetmeni 
gibi tavır takınıp onlara hangi açılardan 
bakılırsa nasıl görüneceklerini tarif 
ettiğinden okurdan çok sanki seyirciye 
seslenmiştir15. Osmanlı-Türk yazını, 
İstanbul’un panoramasını gerçekçi 
eğilimlerle betimlemeye devam etmiştir 
ancak bu dönemde kimi ütopyalarsa 
gelecekte düşünülen farazi İstanbulların 
seyir deneyimini de odaklarına 
yerleştirir. Bu metinlerde İstanbul, 
mevcut fiziksel haliyle değilse bile 
Lefebvre’in kavramsallaştırmasıyla 
temsil mekanları olarak kurmacanın 
sahnesi olur. Temsil mekanları, mekanı 
tarif ettiğine inananların mekanıdır. 
Nesnelerini sembollerle kullanan temsil 
mekanları, hayal gücünün yahut rüyaların 
fiziksel mekanın üzerine kapanmasıdır. 
Lefebvre’de mekan temsilleri, yani 
tasarlanan mekan, mekanı düzenleyen, 
ölçüp biçerek iş gören mimar veya 
plancıların yapıp etmelerine karşılık 
gelirken temsil mekanlarıysa onu 
soyutlamaya çalışan bu aygıtlardan 
kaçar16. Böylece mekan temsilleri, mekanı 

iktidara, temsil mekanlarıysa estetiğe ve 
psikolojiye bağlar17. Bu nedenle temsil 
mekanlarını, bir yazar otoritenin kentlerin 
gelecekte nasıl mekansal biçimlere sahip 
olacağını hayal ettikleri kent ütopyalarında 
aramamak için bir neden yoktur. Bu 
bakımdan ütopyalar bir ideolojinin 
temsil mekanlarını, kent planlarıysa 
mekan temsillerini gösterebilir. Ancak 
temsil mekanlarıyla mekan temsilleri 
arasında daima diyalektik ilişkilerin 
varlığından söz etmek gerekir. Örneğin 
kent ütopyalarıyla geleneksel kent 
planlamasının uzlaştığı müşterek bir zemin 
varsa bu, geleceğin öngörülebileceğine dair, 
aklın araçsallaştırılmasından temel alan 
düşünce tarzıdır. Dolayısıyla, ideolojilerin 
ürettiği ütopyaları tasarladığı mekanlarla 
yorumlamak onların mekan üretimlerinin 
farklı boyutlarını birarada okumaya 
olanak tanıyabilir.

Ütopyalar, Osmanlı Türkiye’sinde  
20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 
okuryazar çevrelerin ilgisine tanıklık 
etmiştir. Dönemin yazarlarının özellikle 
Jules Verne ile ardılı H.G. Wells’in 
bilimkurgu eserlerini model alması bunu 
gösterir18. Tekno-muhafazakarlığın kente 
yaklaşımının ön habercisi olan temsil 
mekanları, bu dönemin ütopyalarından, 
Mustafa Nazım’ın 1913 tarihli Rüyada 
Terakki ve Medeniyet-i İslamiyye-i 
Rü’yet’e ait (Resim 1). Romanda 
kahraman, Molla Nazım, rüyasında 
İslam’ın “asrı saadet” yıllarından gelen 
dedesi Molla Davut’la karşılaşıp ona 
imparatorluğun durumunu anlatır. Molla 
Nazım, Osmanlı’nın geleceğine dair 
karamsar bir tablo çizer. Molla Davut ise 
umut kazanması için onu 24. yüzyıla taşır.  
Kentte yegane siyasi erk, kalabalıkları 
toplayıp onlara nutuklar söyleyen “[b]ir 
buçuk milyon azaya ve elli milyon ihtiyaç 
akçesine malik”, “Asya muhafazakar 
cemiyeti”dir19. Bu anlatıda İstanbul, 
teknolojik araç gereçlerle donanıp 
dünyanın merkezi konumuna yükselmiş, 
10 milyon nüfuslu bir metropol haline 
gelmiştir. Yapılar, inşaat teknolojisiyle, 
saydam yüzeylerin cepheleri kapladığı 
halde çok katlı yükselir. Geniş caddeler, 
görkemli meydanlara açılır. Boğaz 
köprüsünün dahi üç katlı olarak 
kurgulandığı anlatıda kent içi ulaşım 
araçları kentin dört yanını sarmıştır. 

Bu ütopyada İstanbul, endüstri kentidir. 
Mustafa Nazım, sanayi yapılarını dahi 
“sekiz on katlı” nitelendirmeleriyle tasvir 
eder. Ancak kenti, Türk ve Müslüman 
kimlikleriyle öne çıkan otoriter bir 
İslami Şeriat yönetmektedir. Burada 
dini değerlere eklemlenen teknolojik bir 

1
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devrim sözkonusudur. Kentin panoptik 
bir merkezden izlenen kameralarla 
denetim altında tutulması ve kamusal 
alanları kadın ve erkeklerin farklı zaman 
aralıklarında kullanabilmeleri gibi 
cinsiyetçi yaptırımlar da dikkat çekicidir. 
Bu metinde, şehrin görkemiyle medeniyetin 
gelişmişliği birbiriyle koşuttur. Kentin 
çok katlı yapıları, farklı ulaşım ağları ve 
ağır sanayileşmesi, İslam medeniyetinin 
gelişmişlik düzeyinin de ölçütü olarak 
kabul edilmiştir20.

Dönemin şartları göz önünde 
bulundurulduğunda Rüyada Terakki’nin 
Osmanlı’nın çöküntüye uğradığı, 
toplumsal değişimin kendisini hissettirdiği 
bir dönemde kaleme alınması anlamlıdır. 
Basımı, Bâb-ı Âli Baskını’nın ertesine denk 
geldiğinden yazarı hakkında kesin bilgilere 
sahip olmadığımız bu sıradışı metne eşlik 
eden koşullardan ilki Osmanlı’nın ağır 
yaralar aldığı Balkan Savaşları’dır. Nitekim 
İstanbul da bu döneminde uluslararası 
üstünlüğünü kaybetme noktasına 
gelmiştir. İmparatorluğun son demlerini 
yaşaması, yazarı, ütopyayı kullanarak 
bir yeniden kuruluş mitosu çerçevesinde 
geleceği hayalinde canlandırmaya 
itmiştir. Bu açıdan roman, gelecekte 
oluşacağı varsayılan güçlü bir Osmanlı 
İmparatorluğu anlatısına yaslanıp olumsuz 
koşullar karşısındaki bir rehabilitasyon 
girişimi olarak da okunabilir. Mustafa 
Nazım, romanında Balkan hükümetlerinin 
birleşip Avrupa devletlerinin desteği 
sayesinde Osmanlıları yenilgiye uğrattığı 
düşüncesini belirterek bu arkaplana açıklık 
kazandırır21. Ayrıca bu yılların Batı’daki 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gündelik 
yaşama etkilerinin deneyimlendiği bir 
döneme karşılık gelmesiyle uçan ulaşım 
araçları, görüntüleri kaydeden dürbünler 
gibi araç gereçleri düşünebilmeyi 
gerektiren bir hayal gücünün olgunlaşmaya 
başladığını da belirtmek gerekir.

Muhafazakar düşünceyle üretilen 
ütopyalar çoğunlukla Batı’yla 
hesaplaşmanın aracısı haline getirilmiştir. 
Ütopyasında bu hesaplaşmayı deneyecek 
muhafazakar için kestirme yol, Batı 
uygarlığıyla teknoloji arasında özdeşlik 
kurup modernleşmeye olan tepkisini 
göstermektir. Bu seçenek, teknolojinin 
toplumda ahlaki bakımdan yozlaşmaya 
neden olacağını öne sürecektir. Nitekim 
döneme ait ütopyaların bir kısmı bu savı 
tercih etmiştir. Ancak Mustafa Nazım, bu 
yolu seçmekle yetinmemiş Batı karşısında 
sergilediği tavır, tepkisellikten çok bir 
meydan okumaya varmıştır: Yazar, 
teknoloji silahını geliştirip yine Batı’ya 
karşı kullanma fikriyle saldırganlık 

içerisindedir. Rüya’da Terakki, bu 
dönemdeki savunmacı ve uzlaşmacı bir 
anlayışla ileri sürülen Batı’nın teknolojisini 
İslam ahlakıyla bütünleştirmek koşuluyla 
edinme yönündeki Ziya Gökalp’te 
cisimleşen temkinli paradigmayı aşıp 
İslam uygarlığının ahlaki bakımdan 
halihazırdaki gelişmişliğinin üzerine 
teknolojik alanda da gelişip Batı’yı 
yenilgiye uğratacağı fetihçi ve emperyal bir 
vizyonu açığa çıkarmaktadır. Bu nedenle 
metin, Osmanlı modernitesinin çekingen 
ve ilahi aşamasından radikal ve dünyevi 
boyutuna geçiş sürecini22 dönemi içerisinde 
göstermesi bakımından önemlidir.

Bu döneme ait yayınlarda “müstakbel 
İstanbul”un nasıl olacağı görsellerle 
temsil edilmiştir (Resim 2). Yine, sanayi 
dergileri ve bazı resimli popüler yayınlar, 
kapaklarında makine aksamları, yeni 
ulaşım araçları ya da gökdelenler gibi 
imajlara yer verip örneğin Henry Ford’un 
yaşam öyküsüne alan ayırır. Bu durum, 
Sibel Bozdoğan’ın ifadeleriyle, “Türkiye 
gibi, bu tür imajların hiçbir gerçek maddi 
temeli olmayan, yoksul, tarımsal ve savaş 
yorgunu bir ülkede bile, bu tür bir sınai 
ikonografisinin çoğalması, modern mimari 
polemiğinin konumlandırılabileceği” 
bir zemini ortaya koymuştur23. Çağın 
ruhunu yansıtan sanayi yoluyla ilerleme 
ülküsüne eklemlenen Rüya’da Terakki 
metniyse, yüzü geçmişe dönük olan, toprak 
medeniyetini öne çıkaran, geleneksel ve 

nostaljik bir muhafazakar anlayıştan 
ayrışarak rövanşist bir söylemin üretimine 
sürüklenir. Böylelikle Türkiye’de yeni 
bir ideoloji olan muhafazakarlık, henüz 
yolunun başındayken Batı karşısında 
agresif bir tutum izleyerek idealindeki kent 
ve medeniyet hayalinin eşliğinde görünür 
olmuştur. Bu söylemin geleceğe miras 
kalıp kendisine önemli siyasal karşılıklar 
bulacağı da yine belirtilecektir.

Mustafa Nazım’ı, sözkonusu medeniyet 
fikrine güdüleyen bir başka etken, İslam 
uygarlığının ilerlemeye engel olup olmadığı 
konusundaki Ernest Renan ile Namık 
Kemal arasındaki kurucu polemiktir24. Bu 
tartışma çevresinde Tanzimat aydınları, 
Batılılaşmayı kabul etmekle birlikte bunun 
ölçü ve yöntemleri hakkında düşünmeye 
başlamıştır. Ancak Mustafa Nazım, 
klasik muhafazakarlığın tercih ettiği gibi 
bir modernite eleştirisine yaslanmayarak 
sözünü ettiğimiz uzlaşmacı Batılılaşma 
ilkelerini tanımamıştır. İslam’ın ilerlemeye 
engel teşkil etmediği argümanı, Batı’ya 
ülkenin yeniliklere uyumunu gösterme 
çabasından şimdi farklı olarak hınç 
duygusuyla birlikte rekabete girme amacı 
için kullanılır. Hatta yazar, Batılılaşmak 
bir yana, Batı medeniyetinin Osmanlı 
karşısında mağlup olacağını savlamaktan 
geri durmaz. İsminden de anlaşıldığı üzere 
roman, “İslamiyet mâni-yi terakkidir 
diyenlere”25 karşı bir tezle yazılmıştır. 
Ütopyada bu tezi kanıtlamanın bedeli, 

1 Rüyada Terakki (1913) 
romanının kapağı (Kapı 

Yayınları, 2012). 
2 Geleceğin Beyoğlu semti 

(Kalem, 24 Aralık 1908, s. 8.) 2
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tarımsal ekonomiye dayanan ülkenin 
gerçekliğini, dolayısıyla tarihsel süreçlerini 
hiç değilse gelecek fikrinde reddetmek 
olmuştur. Örneğin, metinde İstanbul’un 
geleneksel mimarisine yer verilmez. Molla 
Nazım, sadece dini yapıları, Ayasofya ile 
Sultan Ahmet Camisi’ni gördüğünde kendi 
zamanının İstanbul’unu hatırlamaktadır26. 
Güçlü ve yeni medeniyet, geleneksel 
dokunun göze batacak derecede görünmez 
kılınmasıyla kurulmuştur. Yaratıcı 
yıkımın (schöpferische Zerstörung) bu 
şekliyle dışavurumu, moderniteye karşı 
eski kültürü canlandırmak için tarihi 
yapıları koruyan klasik muhafazakar 
anlayıştan metni ayrıştıran başka bir 
noktadır. David Harvey de yaratıcı 
yıkımı, modernitenin anlaşılmasında 
koşul olarak öne sürer. Çünkü modernist 
proje, ideal dünyasını yaratabilmek için 
geçmiş birikimleri ortadan kaldırmak 
zorundadır27. Bu ütopyanın geleceği yeni 
yapılarla hayal etmesinde, bunların ancak 
gerçek manada eski yapıların yıkımıyla 
mümkün olduğunu düşünmek, ideoloji 
hakkındaki Marksist bir çözümlemeyi akla 
getirir. Pierre Macherey’e göre bir metin, 
dile döktüklerinden ziyade görünmez 
hale getirdikleri bakımından ideolojiktir. 
Macherey buna “anlamlı sessizlikler” 
adını verir28. Metinlerde ideoloji, varlığını 
aslında en güçlü biçimde, bu anlamlı 
sessizliklerde gösterir. Bu düzlemde, 
metnin ideolojik boyutu, gösterdiği 
kentsel biçimden çok dönemindeki 
mevcut yapılara niçin yer verilmediğinde 
aranmalıdır. Zira metinde soyutlamalara 
başvurulup kentin belirli varlıkları başka 
mekansal tasarımlara dönüştürülür. 
Bu indirgemenin ideolojik bakımdan 
gerçekçiliği de sözkonusu. Mekanın 
tasarımında soyutlama, Lefebvre’nin 
dediği gibi, “tahribatla, -kimi zaman 
yaratıcılığın habercisi olan- yıkımla 
hareket eder”29.

Öte yandan, hıza dayalı kapitalist 
modernizasyon da “geçmiş varlıkların, 
yenilere yol açılması amacıyla zorla 
değersizleştirilmesine ya da imha 
edilmesine dayanan o ‘yaratıcı yıkma’ 
yoluna başvurur”30. Rüyada Terakki’de 
insanlar yüksek katlı apartmanların 
arasında, geniş caddelerde ve çok katlı 
köprülerde kalabalıklar halinde ilerler. 
Otomobiller, büyük vapurlar ve dubaların 
yardımıyla denizi geçip Üsküdar’dan 
Adalar’a uzanan şimendiferler süratle 
hareket halindedir. Mustafa Nazım, 
insanları ve ulaşım araçlarını sıklıkla 
“muttasıl”, başka deyişle hiç durmadan, 
sözüyle betimler. Sanayi bölgesi olarak 
düşünülen Adalar’da fabrika bacaları, 
etrafı kara bulutlar gibi sarar31. Bu 

kalabalıkları son hızla Adalar’a ulaştıran 
trenler, uzun çalışma saatlerinde neşeyle 
çalışan Müslüman işçileri taşımaktadır. 
Nitekim metnin Müslümanların çalıştıktan 
sonra neler başarabileceğini göstermek 
için yazıldığı özellikle belirtilmiştir32. Bu 
durum, yine klasik muhafazakarlığın 
asudeliği ve dinginliği vadeden “yatay 
medeniyet” kavrayışından ayrışır.

Romanda hıza ve yoğun çalışmaya yapılan 
vurguya karşılık, insanların yaşamına 
yakın plandan göz atılmamıştır. Bu 
bakımdan kalabalıklar, aslında “aşırı hızlı 
bir durağanlık” halinde görünür. Gelişmiş 
kent ve medeniyet, arka plan değil, 
bireylerin yerine romanın öznesi olarak 
varlık kazanır. Bireylerse ancak denetim 
toplumunun mensupları olarak yakalanan 
mutlak ideali sürdürülebilir kılmakla 
mükellef kalabalıklardır. Kahramanın 
geleceğin İstanbul’unu ilk gördüğünde 
“Acaba bunu insanlar mı yapmış?”33 diye 
şaşırması, devletin ve İslam medeniyetinin 
bireyler üzerindeki aşkınsallığını gösterir 
niteliktedir. Bu denetim içinde kamusal 
alanlar, kadınlara özgürlük sunulduğu 
iddiasıyla cinsiyetçi bir tasnifle kadın ve 
erkekler için farklı tanzim edilir. Örneğin 
bir platformun hareket etmesiyle çalışan 
bir tür fünikülerde “kemal-i süratle”, yani 
son hızla erkekler aşağı inerken kadınların 
yukarı yöne çıktığı görülür34. Burada, 
kadın bedeninin kentsel mekanda hız ve 
teknoloji aracılığıyla yeniden kurulduğunu 
savunan Paul Virilio gibi söylenirse,  
“[b]izi çekip götüren ölümcül gücü görmek 
için yalnızca demir yolları, hava yolları, 
kara yolları altyapılarındaki denetim ve 
zorunlulukları düşünmeniz yeterlidir: Hız 
arttıkça özgürlük azalır”35.

Mustafa Nazım, aşkınsal devlet anlayışı 
etrafında hiyerarşik olarak organize 
edilmiş bir kentsel yaşamı hayal eder. 
Bu temsil mekanlarıyla yazar, mimari 
yapıtın ancak düzenli olduğunda 
akıllarda hayranlık nesnesi olarak 
kalacağını belirten Le Corbusier kadar36 
modernitenin tarafındadır. Metinde 
anlatıcı, gördüğü manzaranın kendisinde 
uyandırdığı hayranlığı “asar-ı intizam”37 
ifadesiyle dile getirir. Yazar, eğri bir 
sokağın ancak iki tarafına düzenli şekilde 
ağaçların dikilmesiyle mimari nitelik 
kazanabileceğini belirten yine Le Corbusier 
kadar38 doğrusallıktan yanadır. Nitekim 
bu “müstakbel” İstanbul’da, “[g]ayet 
muntazam bir suretle taksim edilmiş olan 
yolların her iki tarafında çiçekler, çimenler 
dikilmiş ve bir cins kısa ağaçlar gars 
edilmiş” ve “[m]eydanın müntehasında 
uzaktan bir daire şeklinde görünen hep 
onar katlı cesim cesim binalar azametleri 

ve her katın cephelerinde boydan boya 
yapılmış olan geniş ve şık balkonlara 
müşabih sokaklarda birtakım insanlar 
gezinmekte”39. Bu mekan temsillerinde 
biçimsel düzeni bozacak hiçbir kusur 
yoktur: “caddelerin, uzunlukları kimi 
beşer yüz, kimi yedi yüz ellişer, kimi 
de biner metre tulunda [uzunluğunda] 
olduğu halde, bu caddelerin cânibeynine 
[iki tarafına] yekdiğerine muttasıl olarak 
yekpare gibi boydan boya yapılmış ve 
beheri [her biri] üçer, dörder bin metre 
murabbasında [metrekarede] birer ada 
teşkil etmiş olan bu cesim ve mürtefi 
[yüksek] binalar”40 vardır. Anlatıcı, 
yüksek bir noktaya eriştiğindeyse kentin 
“nasıl bir plan mucibine tanzim edilmiş” 
olduğunu şöyle kavramış: “İstanbul, 
Beyoğlu, Üsküdar taraflarının bilumum 
muhiti dama tahtası gibi murabba kıtalara 
ayrılmış” ve “[b]u kıtalara mahalle namı 
vermiş”tir41. Burada yazarın, Haussmann 
ile özdeşleşen “dama tahtası” metaforuna 
başvurması hayli ilginçtir.

Bu metinde gökdelenleri ve nizami 
bulvarlarıyla bu geometrik medeniyet, 
kültürün düz ve dikey bir zihniyet 
olduğunu savunan Le Corbusier’nin 
ütopik kentlerinin42 İslami formu gibidir. 
Le Corbusier’nin yazdığı ve inşa ettiği 
yapıtları eleştiren Lefebvre için aslında bu 
medeniyet, “mesken makinesi ve insan-
makinenin yaşam alanı olarak tasarlanan 
mimari kümenin homojenliğidir”43. Ona 
göre modernitenin mekanının özellikle de 
“kadın bedeni karşısındaki acımasızlığı, 
hakim mekanın, gözün ve fallusun, 
şiddetin buyruğudur”44. Bu eleştirilerden 
gökdelenler, başka sözle “dikey ızgara”45 da 
payını almıştır. Lefebvre için gökdelenler, 
kibirli, dikey yapısıyla erillik temsiline 
(phallic) ilişkin bir soyutlamadır. Ona 
göre “[g]ökdelenlerin, kamusal yapıların 
ve özellikle devlet binalarının gururlu 
dikeyliği, görselin içine fallik, daha doğrusu 
fallokratik bir kibir katar; kendini teşhir 
eder, gösterir, fakat bunu, her seyircinin 
bu yapıdaki otoriteyi farketmesi için 
yapar. Dikeylik ve yükseklik, şiddete 
muktedir bir iktidarın mevcudiyetini her 
zaman mekansal olarak ortaya koyar”46. 
Burada ortaya çıkan fikir, mekanın 
merkezileşmiş ve yoğunlaştırılmış formel 
örgütlenmesinin siyasal iktidarın otoritesini 
görselleştirmesinin yolu olduğudur. Rüyada 
Terakki’nin tekno-muhafazakar tarzına 
eşlik eden temsil mekanları, bu kez Necip 
Fazıl’ın siyasi mühendislik projelerinde 
karşımıza çıkar. Üstelik, Mustafa 
Nazım, Batı’ya karşı organize edilmiş ve 
Türklerin hamisi olduğu birleşik Asya’yı 
idealleştirirken47 bunun karşılığı Necip 
Fazıl’da “Büyük Doğu” hareketi olur.
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Necip Fazıl’da “Şehir ve Umran 
Davası”: Nurlu, süslü ve heybetli
Lefebvre, karmaşık kentsel mekanların 
deşifresi için bazı şifre anahtarlarını 
tahayyül eder. İktidarın denetimi 
altındaki izotopyalar türdeşleşme, 
özgürlüğe açılan geçit heterotopyalarsa 
farklılaşma mekanlarıdır48. İzotopyalar, 
“aynı olanın yerleri, aynı yerler”dir; 
başka deyişle, kapitalizmin ve devlet 
rasyonalizminin biçimlendirdiği mekansal 
düzendir. Heterotopyalarsa “hem 
dışlanmış hem de içiçe girmiş olan, öteki 
yer ve ötekinin yeri”dir; yani egemen 
praksisin zaptetmeye çalıştığı direniş 
mekanlarıdır49. Bu nedenle izotopya ile 
heterotopya arasında daima dinamik bir 
gerilim ilişkisi mevcuttur; kentsel mekan, 
yeni ilişkiler kurup bu ilişkiler yoluyla 
kurularak benzeşimler ve karşıtlıklar 
üreten bir çatışma halidir. Bu benzerlik 
ve karşıtlıklar deviniminin üçüncü kipi, 
ütopyalarsa Lefebvre’de imkansız yerler 
değil, mümkün olan kentsel gerçekliğin 
mayasıdır. Sembollerle temsil edilen 
ütopyalar, mutlak bilgi ve güç gibi 
ideallerin işgalindeki mekanlardır: Mesela 
parklar ve bahçeler doğa idealinin, dinsel 
yapılarsa inançların mutlak bilgisini 
taşır. Lefebvre’e göre “[g]enel olarak 
bu tahayyül edilmiş ve gerçek yer, 
arzunun, iktidarın, düşüncenin boyutu 
olan dikeyliğin sınırları üzerinde yer 
alır”50. Muhafazakar düşüncenin temsil 
mekanları sözkonusu olduğundaysa 
kimse izotopya ile ütopyasını Necip Fazıl 
kadar sarih ifade etmemiştir. Ancak onun 
tahayyülü dahilinde olmayansa kuşkusuz, 
heteretopyadır. Tekno-muhafazakar 
ideolog Necip Fazıl, siyasi ütopyası 
İdeolocya Örgüsü’nde inşasını düşündüğü 
İslami otokrasinin mekansal niteliklerini 
sıraladığında teknoloji ve sanayinin inanç 

kurumlarıyla birlikteliğini idealize etmede, 
Rüyada Terakki’den geri kalmaz.

Necip Fazıl, İdeolocya Örgüsü için,  
“[b]en, arının peteğini hendeseleştirmeye 
memur kılınması gibi, bu eseri 
örgüleştirmek için yaratıldım” ifadelerini 
kullanmış; öncüsü olduğu Büyük Doğu 
hareketinin ideolojik esaslarını bu metinde 
açıklamıştır. Buradaki İslam inkılabının 
ertesinden gelecek devlet örgütlenmesinde 
ülkeyi bir “Başyücelik makamı” ile 
“Yüceler Kurultayı”, devlet işlerinden 
ekonomiye, toplumsal ilişkilerden 
gündelik yaşamın düzenlenmesine dek her 
alanda “Başyücelik emirleri”nden aldığı 
yetkiyle yönetir51. Hiçbir sivil inisiyatif, 
devletin resmedilen bu geometrik 
örgütlenmesinden dışarı taşmaz. 
Başka deyişle, İslami otokrat iktidarın 
hiyerarşik sistemi içerisinde bütün yaşamı 
düzenlemesiyle, katı disiplini ve cezai 
yaptırımlarıyla devlet, bireyin karşısına 
konulmuştur. Rüya’da Terakki’de nasıl, 
kente dair betimlemeler öne alınıp 
sokaklarda gezinen “birtakım insanlar” 
gizlenmişse Necip Fazıl’ın ütopyasında 
da devlet organizmasının tarifi, bireysel 
haklara alan açmamış, aksine özellikle 
kentte kadınlar için özgürlükleri 
sınırlandırmıştır52. Böylelikle kutsallık 
atfedilen kamu, biçim ütopyalarının 
ortak özelliği olduğu üzere sınıfsız ve 
durağan bir yapı altında yaşamaktadır. 
Necip Fazıl’ın nizamı, kendi ifadeleriyle 
“kapitalizma ile sosyalizma arasında 
her birinin eğri taraflarını tasfiye edip 
doğru taraflarını birleştiren iktisadî 
bir mihrak”53; yani bir çeşit devlet 
kapitalizmidir.

Necip Fazıl, ideal düzenindeki imar 
faaliyetlerini “Başyücelik Hükümeti”nin 

on bir davasından birisi olan “şehir ve 
umran davası” adı altında kabul edip 
temsil mekanlarına da yer verir. Şehir 
konusundaki ilk iddia şöyledir: “İslam 
inkılabı, milyonluk kitlelere, ruhi, harsi, 
içtimai, iktisadi, idari, siyasi, fenni, en ileri 
bir merkezde teşkil edecek olan büyük 
(Metropolis)lerin binacısıdır”54. Necip Fazıl, 
ütopyasında, “fildişi kaldırımlarda, her 
yaştan, maddeleri ve ruhları nur insanların 
sel sel akacağı İslam metropolisleri, Garb’ın 
milyonluk şehirlerindeki ruh ihtilacının tam 
zıddına yataklık edecektir”55, sözüyle İslam 
inkılabının mekanı olacak kentleri Batı’ya 
rakip kalabalıklarla hayal etmiştir. Ayrıca, 
“nurlu, süslü ve heybetli mekan ölçüsünü 
billurlaştıran bu İslam metropolisi”nde56 
fabrikaların camiler kadar önemli olduğu 
da özellikle vurgulanır. Öyle ki Batı’yı 
yenmenin ancak “minarelerden yükselen 
ezan sesiyle birlikte fabrika bacalarından 
yükselen duman kıvrımlarının göklerdeki 
nakşiyle” mümkün olacağı belirtilmiştir57. 
Yine, “Büyük Doğu idealinde minarelerle 
fabrika bacaları, tek ve çift hesabıyla 
aynı dizide ve yanyanadır”. Buna göre, 
“Türkiye’de kaç cami, mescid ve o kadar 
da minare varsa, aynı miktar ve mikyasta 
fabrika bacası yükseltilmeli […] öyle ki 
her fabrika bacası bir cami minaresiyle 
nişanlı”dır58. Bu düşünce, içerisinde bu 
metinden pasajların da bulunduğu Büyük 
Doğu dergisinin 13 ve 23. sayılarında 
görselleştirilmiştir (Resim 3,4).

3 “Büyük Doğu Mefkuresi: fabrika ve İman” kapak 
yazısıyla çıkan dergi Türkiye sınırları, cami ve 

minare silüetinin içinde yer alan Fabrika bacalarıyla 
tekno-İslam medeniyeti ideali resmedilmiştir (Büyük 

Doğu, 10 Aralık 1943, sayı 13).
4 “Büyük Doğu Mefkuresi Budur” sözü fabrikalar 

ile minarelerin “nişan”ıyla kurulan “İslam 
metropolisleri” dergi kapağında görselleştiriliyor 

(Büyük Doğu, 5 Nisan 1946, sayı 23).
5 “Umran Davasında Ölçü: Yapıcılıkta Şahsiyet 

İstiyoruz” (Büyük Doğu, 16 Ağustos 1946, sayı 42).

3 4 5
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İdeolocya Örgüsü, bir siyasi ütopya 
olmanın yanısıra muhafazakar düşünce 
açısından, Lefebvre’nin tanımladığı 
anlamdaki ütopyaların şifre anahtarlarını 
da ele vermektedir. Örneğin birer 
mümkün kentsel gerçeklik olarak cami 
minareleri ve fabrika bacaları, ideal 
tekno-İslam medeniyetinin mutlak güç 
arzusunu temsil eder. Fırat Mollaer, konu 
hakkındaki çalışmasında Necip Fazıl’ın 
cami minareleri ile fabrika bacalarının bu 
nişanının çağdaş tekno-muhafazakarlık 
içinde evlilikle neticelendirildiğini 
belirtir59. Başka deyişle, Yeni Türkiye’nin 
metropollerinde Necip Fazıl’daki inanç 
kurumlarının sanayileşmeyi kucakladığı 
ideal, muhafazakar düşüncenin 
klasik formunun yerine tahvil edilip 
devlet rasyonalizminin çatısı altında 
dünyevileşerek İslamcı kalkınma 
ülküsünün yolunu açar. Öte yandan ülkede 
Batı mimarisinin taklidiyle yapılar inşa 
etmenin kimliksizlik sayılacağını öne süren 
Necip Fazıl, kendi fikrinin imar yasalarını 
da ortaya koymuştur. Buna göre geleneksel 
mimarinin canlandırmacı bir üslupla icat 
edilmesi, “şahsiyetli yapıcılık” olarak 
sunulur (Resim 5).

Türkiye’de, günümüzde yüksek  
yoğunluklu kentsel çevrelerin artmasıyla 
düşey hale gelen kentleşme pratiği, 
sermaye birikimine ve bunun bir aracısı 
olarak toprak rantına zemin hazırladığı 
gibi, tekno-muhafazakarlık açısından 
da merkezi iktidarın kudretini sergiler 
niteliktedir. İdeolocya Örgüsü’nde 
belirtildiği üzere, cami minareleri 
ile fabrika bacaları, “aynı dizide ve 
yanyana” görünümünü sürdürmekte, 
yine bu metinde ifade edildiği gibi, 
kamu yapılarında ve kent peyzajlarında 
canlandırmacı bir üslupla, görkemli 
temsillerle süslenmektedir. Dolayısıyla 
AKP hükümetlerinin Necip Fazıl’ın 
temsil mekanlarını mekan temsillerine 
dönüştürmekte hüner sahibi olduğu 
ileri sürülebilir. Lefebvre’de mekan 
temsilleri, yani tasarlanmış mekan, “bir 
toplumun (bir üretim tarzının) içindeki 
egemen mekandır”60. Ayrıca, “her üretim 
tarzı, kendi mekanını üretir”. Öyleyse 
mekan temsilleri, günümüz kentlerinde 
kapitalizmin egemen mekanıdır. Lefebvre 
buna “soyut mekan” adını verir. Kodlar 
ve temsillerle çalışan soyutlama işleminin 
ilkeleriyse geometrinin, görselliğin 
ve erilliğin birbirini içerecek şekilde 
etkileşimiyle gerçekleşir61.

Sonsöz
Ahmet Haşim, 1924’teki “Müstakbel 
Mimari” yazısında, Baron Haussmann’ın 
yıkımlarının sonrasındaki Paris’ten 

yola çıkıp kentlerin insan yerine 
otomobil merkezli olarak düzenlenmeye 
başlandığını, “ilkel taşıma araçlarına göre 
kurulan Orta çağ şehir çerçeveleri yıkılacak 
ve şimdi bir çeşit deli sayılan Le Corbusier  
gibi mimarların ‘estetik’ anlayışı dünya 
üzerinde hakim olacak” yargısıyla dile 
getirir. Buna göre, “[g]idiş geliş sahasını 
boşaltmak için evler kalkacak ve bütün 
bir mahalleyi karnında toparlayan 
Amerikan tarzı kırk elli katlı, bin bir 
pencereli korkunç ve çıplak küp şeklinde 
binalar yükselecek”tir. Ahmet Haşim, 
“[b]unu bir hayal zannetmemeli” sözüyle 
ülkesine uyarıda bulunmayı ihmal 
etmemiştir62. Muhafazakar düşüncenin 
bu duyuş tarzı yine, Nurettin Topçu’nun 
“Yarınki Türkiye’yi, bir madde cehennemi 
yapmaktan çekiniyorsak, bugünden 
büyük nüfuslu şehirlerin etrafını, büyük 
fabrikaların bacalarıyla süslemeye 
özenmemeliyiz”63 sözlerinde de karşılık 
bulur. Ayrıca başka bir muhafazakar 
Memduh Şevket Esendal, Le Corbusier’nin  
kavramlaştırdığı64 “amûdi medeniyet”e 
karşı “ufkî medeniyet”, başka deyişle 
toprak medeniyeti fikrinin himayecisi 
olmuştur. Ayrıca, çağdaş kent 
planlamasının geleneksel mimariye ve 
yaşam tarzına uyarlı olması gerektiği 
konusundaki bu anlayışın savunusu, 
ziyadesiyle Turgut Cansever’in 
düşüncesinde, projelerinde ve inşai 
faaliyetlerinde karşılık bulmuştur. Ne 
var ki, onun “yıldız kümesi biçimindeki 
planlama modeline” kentlerin katılımcı 
esaslara dayanan, siyasal erkin yerel halk 
meclislerine bırakıldığı, başka deyişle 
kentlerde karar alma mekanizmalarının 
kullanıcılar tarafından yürütüldüğü 
demokratik bir anlayış da eşlik eder. 
Buna karşılık tekno-muhafazakarlık, 
“Yeni Türkiye” ile “Hedef 2023” 
vizyonları çerçevesinde ürettiği temsil 
mekanlarıyla, örneğin Kanal İstanbul 
projesinde görüldüğü gibi mega projelerle 
desteklenerek “amûdi” ya da düşey 
medeniyeti benimsemiştir. 

Nitekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kanal İstanbul projesini açıklarken 
“Bütün büyük adımlar bir hayalle 
başlamıştır. Bütün büyük zaferlerin, 
medeniyetlerin temelinde önce hayal 
vardır. İşte biz de ülkemiz için milletimiz 
için hayaller kurduk” ifadelerini 
kullanmasının ardından Necip Fazıl’ın 
“Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; 
ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. 
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale 
ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale” 
dizelerini okumuştur65. Dolayısıyla 
Kanal İstanbul projesi, takdiminde Necip 
Fazıl’a atfedilip onun hayal ve rüyalarını, 

başka deyişle temsil mekanlarını 
tasarlanan mekanlara dönüştürmek 
için hazırlanan bir proje olmuştur. 
Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un Kanal İstanbul Projesi’nde 
“yatay mimari”nin esas alınacağı, insan 
ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan 
ve çevre dostu bir şehircilik anlayışının 
benimseneceğine dair sözleri66, kalkınma 
ve ilerleme ülküsünün eşlik ettiği bir 
muhafazakarlık tarzını geleceğe miras 
bırakan Mustafa Nazım ile Necip Fazıl’ın 
rüya ve hayalleriyle paralel değildir. 
O halde yazıyı sonlandırırken “yatay 
mimari” iddiasının Laclau’dan ilhamla 
söylediğimiz gibi, bir boş gösteren 
olmasının iki nedeninin altı çizilebilir. 
Bu strateji, muhafazakar Janus’un 
her iki çehresini de hedef almaktadır. 
Yüzü geleceğe dönük, milliyetçi ve 
dünyevi olan tekno-muhafazakarlık için 
düşey medeniyet geometrik, görsel ve 
eril soyutlamalarıyla siyasal iktidarın 
merkezde toplanmasının ve kudretinin 
bir göstereni olurken “yatay mimarlık” 
söylemi ise, toprak medeniyetini ve 
dolayısıyla örneğin mahalli ilişkiler gibi 
maddi olmayan değerleri öne çıkaran bir 
muhafazakarlık düşüncesinin üretimidir. 
Öte yandan “yatay mimari”, tek başına 
kentlerde yoğunlaşmanın önüne geçip 
çağdaş yaşam kalitesine katkı sağlayan 
bir model olmadığı gibi (bu nokta 
tartışmaya açık), bu söylemin öne 
sürülen iddiasını karşılayabilmesi için 
siyasal erkin merkezde toplanmaması 
gerekir. Öyleyse şöyle tamamlayalım: 
“Yatay mimari” için önkoşul, yatay 
siyasal örgütlenmedir.
■ Fatma Sinem Akbulut, Gazi Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi. 

Notlar:
1 Fredric Jameson, Zamanın Tohumları, MonoKL 
Yayınları, İstanbul, 2020, s. 74.
2 Ahmet Davutoğlu, 62. Hükümet Programı, Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlığı, 2014, s. 83.
3 Bkz.: “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaz yasasının 
yeniden ele alınması lazım”, Anadolu Ajansı, 27 Ocak 
2017: [https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/
cumhurbaskani-erdogan-bogaz-yasasinin-yeniden-ele-
alinmasi-lazim/736030] Erişim tarihi: 14.3.2020.
4 Bkz.: Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler 
Beyannamesi, AK Parti, 2018, s. 261. Dönemin 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın 
emsal artışına son vereceğine dair açıklamaları da 
bu çerçevede. bkz.: “Emsal artışı öldü Allah rahmet 
eylesin”, Hürriyet, 20 Kasım 2017: [https://www.
hurriyet.com.tr/emsal-artisi-oldu-allah-rahmet-
eylesin-40651855] Erişim tarihi: 14.3.2020.
5 Bkz.: “Kentler yatay mimari ile nefes alacak”, 
Anadolu Ajansı, 6 Kasım 2019: [https://www.
aa.com.tr/tr/yasam/kentler-yatay-mimari-ile-nefes-
alacak/1603679] Erişim tarihi: 14.3.2020.
6 Bkz.: “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, 13 
Ocak 2020: [https://www.tbmm.gov.tr] Erişim tarihi: 
14.3.2020.
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Değişimin Kökenleri, çev.: Sungur Savran, Metis 
Yayınları, İstanbul, 1997, s. 29.
28 Terry Eagleton, Eleştiri ve İdeoloji, çev.: Savaş Kılıç, 
İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 101-02.
29 Henri Lefebvre, a.g.e., 2014, s. 296.
30 David Harvey, a.g.e., s. 260.
31 Molla Davudzade Mustafa Nazım Erzurumi, a.g.e., 
s. 35.
32 A.g.e., s. 246.
33 A.g.e., s. 30.
34 A.g.e., s. 244.
35 Paul Virilio, Hız ve Politika: Dromoloji Üzerine 
Bir Deneme, çev.: Meltem Cansever, Metis Yayınları, 
İstanbul, 1998, s. 134.
36 Le Corbusier, Şehircilik, çev.: Pelin Kotas, Daimon 
Yayınları, İstanbul, 2014, s. 23.
37 Molla Davudzade Mustafa Nazım Erzurumi, a.g.e., 
s. 35.
38 Le Corbusier, a.g.e., 2014, s. 199
39 Molla Davudzade Mustafa Nazım Erzurumi, a.g.e., 
s. 38-39.
40 A.g.e., s. 107.
41 A.g.e., s. 242.
42 Le Corbusier, a.g.e., 2014, s. 35.
43 Henri Lefebvre, a.g.e., 2014, s. 309-10.
44 Henri Lefebvre, a.g.e., 2014, s. 308-09.
45 Richard Sennett, Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve 
Toplumsal Yaşam, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999,  
s. 250.
46 Henri Lefebvre, a.g.e., 2014, s. 122.
47 Molla Davudzade Mustafa Nazım Erzurumi, a.g.e., 
s. 41-44.
48 Henri Lefebvre, a.g.e., 2014, s. 368.
49 Henri Lefebvre, Kentsel Devrim, çev.: Selim Sezer. 
Sel Yayınları, İstanbul, 2017, s. 122.
50 A.g.e., s. 123.
51 Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü, Büyük 
Doğu Yayınları, İstanbul, 2013, s. 285-96.
52 Kadınlar hakkında kurulan söylem hayli cinsiyetçi. 
Başyücelik Devleti’nde kentlerin “Umumî Manzara”sı 
şöyle: “Büyük ve eşsiz (Metropolis) rüyası: Fildişinden 
ve bir bakirenin başörtüsü kadar temiz kaldırımlar”a 
sahiptir. Necip Fazıl Kısakürek, a.g.e., s. 573.
53 Necip Fazıl Kısakürek, a.g.e., s. 403.
54 A.g.e., s. 240.
55 A.g.e., s. 242.
56 A.g.e., s. 241.
57 A.g.e., s. 383.
58 A.g.e., s. 381.
59 Fırat Mollaer, a.g.e., s. 149.
60 Henri Lefebvre, a.g.e., 2014, s. 68.
61 Lefebvre, soyut mekanda geometrik, görsel 
(optical) ve erkekliğin temsiline ilişkin (phallic) üç 
ilkeyi ayırdeder. Bu ilkeler, birbirlerine içerme yoluyla 
ilişkilenir. Ancak birer gösteren haline gelip anlam 
kazanmaları bu özellikleriyle olanaklıdır. Soyut 
mekanın ilkelerinden ilki, geometrik olma, temelleri 
Kartezyen düşünceyle atılan mekanın mutlak kavranışına 
karşılık gelir. Bunun özelliği, mekanı homojenliğiyle 
tanımlamaktır. Bu anlayışa göre mekan, içi doldurulacak 
boş bir çerçeve gibi değerlendirilir. Bu nedenle bir 
mekana bakınca boş çerçeveyi tasavvur edenler, mekanın 
inşa edilmediğini, kendileri tarafından hazır bulunduğunu 
düşünür. Mutlak mekan kavrayışında nesneler, verili 
zamanda ve mekanda ne ise odur. Çünkü mutlak mekan 
indirgemeler silsilesidir. İlkin doğa, sonra toplumsal 
mekan geometrik mekana indirgenmiştir. Mutlak 
mekanın gücü, etkisini bu indirgemeden edindiğinden su 
götürmezdir. Önünde sonunda hacim, üç boyutlu mekan, 
bir kağıt üzerinde iki boyuta indirgenip bir düzlem elde 
edilecektir. Çizimler, haritalar “gerçek” mekanı bir 
düzleme havale eden enstrümanlardır. Burada şüphesiz 
toprağa ve idari birimlere dayalı konular, bölmeler, 
ayrıştırmalar ve yapay sınırlar gündeme gelir. Mekanı 
kağıt üzerinde temsil ettirmek, onu geometri aracılığıyla 
ölçülebilir, hesaplanabilir hale getirir. Siyasal bakımdan 
kullanışlı olmasının, dolayısıyla mülk sahiplerine ve 

egemenlere, devletlere hizmet etmesinin, dahası bunlara 
rasyonel bir temel kazandırmasının nedeni de budur. 
Harvey, mutlak mekanı anlatırken onu göz önünde 
canlandırma yolunun ızgara gibi düşünmek olduğunu 
belirtir. Burada ızgara metaforuna başvurulması boşuna 
değildir. Örneğin ızgara tipi kent planları, işte mutlak 
mekanın homojenleştirmeye çalışan, tüm duyuların ve 
bedenlerin sınırları belirleyip onları denetim altına alan 
geometrik özelliğidir. Soyut mekanın ikinci ilkesi, görsel 
olmasıdır. Buna göre görme duyusu tarihsel bakımdan 
son aşamada diğer duyulardan, hatta arzulardan daha 
baskın hale gelip toplumsal yaşamı ele geçirmiştir. 
Bu durumda mimari yapılarsa okunmak için üretilmiş 
metinlerdir. Aslında mekanın soyut mekan tarafından 
işgalinin öncesinde mekanın üretimi, onun okunurluğunu 
önceler. Başka deyişle mekan, ifade ettiklerinden önce 
bir kentsel bağlamın içerisinde yaşanan mekan olması 
içindir. Örneğin Vitruvius’tan beri bilinen ilke, mimari 
biçimin işleve uygun olması, soyut mekanın istilasıyla 
değişmiştir. Artık uygunluk, onun “okunabilir” olması 
anlamına gelir. Çünkü kapitalist üretim ilişkileri 
içerisinde mimarın mekan kavrayışı değişmiştir. Şimdi 
o, yapının bir gösteren haline gelmesini ister; mekanı 
üretmesinde yaşanabilir olmasından önce okunabilirliğini 
öne çıkarmıştır. Bu durumda, “[g]österen gösterilen 
karşısında neyse, form da işlev karşısında odur: Form 
işlevi ifade eder, onu bildirir”. O halde soyut mekanın 
görsellik ilkesinin etkisiyle yapılar, okunmak için 
üretilmiştir. “Bu bir optik etkisidir” der Lefebvre, 
“Anıtsallık her zaman okunur bir kesinlik dayatır; 
istediği şeyi söyler, daha fazlasını gizler. Siyasal, 
askeri, en uç örneğinde faşist olan anıt, güç istencini 
ve iktidarın keyfiliğini, kolektif irade ve düşünceyi 
ifade etme iddiasındaki işaret ve yüzeylerin altında 
barındırır.” O halde görsellik ilkesi nedeniyle iktidarın 
ideolojisi, dile getirdiği kadar, hatta bundan fazla 
gözden yitirdiklerinde, bastırmaya çalıştıklarında da 
aranmalıdır. Öyleyse görsel olan da bir başka indirgeme 
ya da yanılsamadır. “Gerçeğin” yerine iktidarın 
kodlarını, sembollerini geçirerek mekanı yeniden 
üretir. Soyut mekanın son ilkesiyse fallik olmasıdır. 
Lefebvre, burada özellikle Jacques Lacancı psikanalizin 
bir kavramına başvurur. Fallus, eril gücün mimari 
sembolüdür. “Metaforik olarak” diyen Lefebvre, fallik 
olan, “gücü, eril doğurganlığı, erkek şiddetini simgeler. 
Parça burada da bütün olarak görülür; fallik kabalık 
soyut kalmaz, çünkü bu siyasal iktidarın veya polis, ordu, 
bürokrasi gibi zorlama araçlarının kabalığıdır. Fallik, 
dikeyliği öne çıkartarak yükselir. Bkz.: Henri Lefebvre, 
a.g.e., 2014, s. 163-64, 293-95.
62 Ahmet Haşim, “Müstakbel Mimarî”, Üç Eser: Bize 
Göre, Gurebâhâne-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi, 
haz.: Mehmet Kaplan, Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1988, s. 82-84.
63 Nurettin Topçu, Ahlak Nizamı, Dergah Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 114.
64 Le Corbusier, “Ufkî Şehir, Şakulî Şehir”, çev.: 
Şemsa Demiren, Arkitekt, 7-10, 1949, s. 162-65.
65 Bkz.: “İşte Erdoğan’ın çılgın projesi: Kanal 
İstanbul”, Hürriyet, 27 Nisan 2011: [https://www.
hurriyet.com.tr/gundem/iste-erdoganin-cilgin-projesi-
kanal-istanbul-17648284] Erişim tarihi: 14.3.2020.
66 Bkz.: “Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal 
İstanbul Projesi’nde yatay mimari esas alınacak”, 
Anadolu Ajansı, 21 Kasım 2018: [https://www.
aa.com.tr/tr/turkiye/cevre-ve-sehircilik-bakani-
kurum-kanal-istanbul-projesinde-yatay-mimari-esas-
alinacak/1317357] Erişim tarihi: 14.3.2020.

7 Tarık Şengül, “Rant merkeziyetçiliği yasası yolda!”, 
BirGün, 18 Ocak 2020: [https://www.birgun.net/haber/
rant-merkeziyetciligi-yasasi-yolda-284520] Erişim 
tarihi: 14.3.2020.
8 Bkz.: “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 
20 Şubat 2020: [https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2020/02/20200220-1.htm] Erişim tarihi: 
14.3.2020.
9 Ernesto Laclau, Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme, 
çev.: Ertuğrul Başer, Birikim Yayınları, İstanbul, 2012, 
s. 95-109.
10 Raci Bademli, “Mersin Kentsel Planlama İşliği”, 
Kentsel Planlama Kuramları, der.: Melih Ersoy, İmge 
Kitabevi Yayınları, Ankara, 2016, s. 35-58.
11 Janus, iki surete sahip bir Roma tanrısı. Onun 
yaşlıca olan yüzünün geçmişe, genç yüzününse geleceğe 
baktığına inanılıp zamanla ilişkilendirildiği görülür. 
Muhafazakarlık da bu bakımdan iki görünüme sahip: Bu 
ideoloji, geleceği geçmişin birikimleriyle şekillendirmeye 
çalışır. Burada muhafazakarlığın geçmişe dönük klasik 
yüzüne, yani toprak medeniyetine hasret duyanlarla 
bir sanayi medeniyetini savunan tekno-İslami yüzünü 
ayırdetmek için bu metafora başvurulmuştur.
12 Yazıda önemli yer edinen bu kavramsallaştırma Fırat 
Mollaer’e aittir; sunduğu ilhamdan dolayı müteşekkiriz. 
Bkz.: Fırat Mollaer, Tekno-Muhafazakarlığın Eleştirisi: 
Politik Denemeler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016.
13 Molla Davudzade Mustafa Nazım Erzurumi, Rüyada 
Terakki ve Medeniyet-i İslamiyeyi Rüyet, Kapı Yayınları, 
İstanbul, 2012, s. 191.
14 Recaizade Mahmud Ekrem, Araba Sevdası: Musavver 
Millî Hikâye, haz.: Fatih Altuğ, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2019, s. 43-48.
15 Nezih Erdoğan, Sinemanın İstanbul’da İlk Yılları: 
Modernlik ve Seyir Maceraları, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2017, s. 59.
16 Henri Lefebvre. Mekanın Üretimi, çev.: Işık Ergüden, 
Sel Yayınları, İstanbul, 2014, s. 68-69.
17 Arif Dirlik, Kriz, Kimlik ve Siyaset: Küreselleşme 
Yazıları, çev.: Sami Oğuz, İletişim Yayınları, İstanbul, 
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19 Molla Davudzade Mustafa Nazım Erzurumi, a.g.e., 
s. 134-35.
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23 Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası: 
Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür, Metis 
Yayınları, İstanbul, 2012, s. 131.
24 Bu tartışma, ABD’li bilim insanı John Draper’ın 
1875’te yayımlanan bir kitabında din ve bilim 
çatışmasını konu edinirken İslamiyet’in bilimle 
bağlaşmayacağı yönündeki düşüncelerine karşılık olarak 
Ahmet Mithat’ın Niza-ı İlm ü Din kitabını yazmasıyla 
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düşünür Ernest Renan’ın 1883’te, Paris’te “İslam ve 
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Namık Kemal’in bu kitabındaki İslam’ın bilimsel düşünce 
sistemini dışlamadığı yönündeki savunusu, Tanzimat 
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İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 20.
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Global and Local/New Projects:  
EAA-Emre Arolat Architecture

Philip Jodidio ve Suha Özkan

Rizzoli Electa, New York, 2020, 591 sayfa, ISBN 978 0847863679

Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak 
Türkiye’de Mimari Maket:
20. Yüzyıldan Bir Kesit

Pelin Derviş

Pelin Derviş Yayın Projesi (Mimarlar Derneği 1927 işbirliğiyle), İstanbul, 2020, 480 sayfa,  
ISBN 978 6254434600

EAA-Emre Arolat 
Architecture’ın Türkiye, 
İngiltere, Portekiz ve Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki otuz 
iki projesinin incelendiği kitap, 
Philip Jodidio ve Süha Özkan 
tarafından kaleme alındı.

Beton ve taşla mağara 
benzeri bir alanda inşa edilen 
Sancaklar Camisi; önemli 

bir Hıristiyan hac yeri olan 
Aziz Petrus Kilisesi kalıntıları 
yanında konumlanan Antakya 
Müze Oteli; Türkiye’den 
sanatçılara ait büyük bir 
resim koleksiyonunun tarihsel 
olarak belgelenip sergileneceği 
İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi ile Türkiye’nin 
ilk cumhurbaşkanlığı 
müzesi olan Abdullah Gül 

Cumhurbaşkanlığı Müze ve 
Kütüphanesi başta olmak 
üzere, EAA’nın çok amaçlı 
kompleks, fabrika, kütüphane, 
kültür ve araştırma merkezi 
ile konut projelerini kapsayan 
kitapta, projeler güncel 
fotoğrafları ve çizimleri 
eşliğinde sunuluyor.

Pelin Derviş Yayın Projesi’nin 
ilk kitabı, maketin mimarlık 
pratiği-eğitimi-tarihi ve 
arşivindeki yerine değinen 
metinlerin yanısıra sekiz 
maket yapımcısı; Sami 
Pazarbaşı, Sidel Pazarbaşı, 
Yusuf Z. Ergüleç, Selahattin 
Yazıcı, Mehmet Şener, 
Varjan Yurtgülü, İhsan 
Kostak ve Murat Küçük’ün 
yaşam öyküleri, profesyonel 
çalışmaları ve üretimlerinden 
oluşan bir seçkiyi kapsıyor. 

Türkiye’de Mimari Maket 
projesinin ilk çıktısı 2017 
yılında, Studio-X Istanbul’da 
açılan “Düşünme ve 
Görselleştirme Aracı Olarak 
Türkiye’de Mimari Maket” 
başlıklı sergiydi. Kitap, hem 

çalışmanın filizlenmesine 
olanak veren bu sergiye hem 
de çalışma sürecinde işbirliği 
yapılan ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi ve SALT Araştırma, 
Mimarlık ve Tasarım Arşivi 
ile arşiv özelinde yapılan 
çalışmalara ve bu bağlamdaki 
tartışmalara yer veriyor. 

Mimarlar Derneği 1927 
işbirliğiyle yayımlanan kitapta; 
T. Elvan Altan, Elif Bilge, Pelin 
Yoncacı Arslan, Meriç Öner, 
Selva Gürdoğan, Gregers Tang 
Thomsen ve Ahmet Dönmez’in 
katkıları yer alıyor. Grafik 
tasarımı Erman Yılmaz ve 
Gökçe Genç (Informal Project) 
tarafından gerçekleştirilen 
kitap, pelindervis.com 
adresinden edinilebilir.

Kitap şu bölümlerden oluşuyor: 
1. Bölüm: “Fotoğraflarda 
Maket”, 2. Bölüm: “Mimarlık 
Tarihi Bağlamında Maket”,  
3. Bölüm: “Türkiye’de Mimari 
Maket Sergisi Üzerine”,  
4. Bölüm: “Arşiv Üzerine”,  
5. Bölüm: “Bugüne Dair 
Sorularla Mimarlık Pratiği ve 
Maket”, 6. Bölüm: “Arşivden 
Avadanlık Seçkisi: Mini 
Sözlük”.
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Scent of the Trace

Emre Arolat

ORO Editions, New York, 2020, 108 sayfa, ISBN 978 1941806388

EAA-Emre Arolat 
Architecture’ın üç yapısı, 
Sancaklar Camisi, Bergama 
Kültür Merkezi ve Yalıkavak 
Palmarina’ya odaklanan 
kitap, mimarın tasarım 
sürecindeki iç diyaloglarını 
açığa çıkarıyor. Kavramsal 
olarak temellendirmeyi ve 
konumlandırmayı amaçladığı 
bu birbirinden farklı üç mimari 

yapıtın ayrıntılı ve kapsamlı 
kaydını sunan kitabında Arolat; 
mimarlık eseri ile toplum 
arasındaki etkileşim, bağlamın 
özgün yorumu ve fiziksel 
çevresiyle ilişkisi üzerinden 
mimarlığın kendi sınırlarını 
nasıl aşabileceğini sorguluyor.

Aaron Betsky’nin önsözüyle 
açılan kitapta, eskiz, çizim ve 

fotoğraflarla projelerin tasarım 
süreçlerine ışık tutuluyor. 
Mimarlığın çok katmanlılığına 
vurgu yapan kitap; tasarımın 
temelinin çıkış değil varış 
noktasında bulunabileceği 
ilişkileri teşvik ederek kültürü, 
sosyal etkileşimi ve çeşitliliği 
besleyen bir mimari üretim 
arayışını ortaya koyuyor.

Arredamento Mimarlık’a Katkı İçin Yazım Kılavuzu
İçerik: Dergiye özgün yazı, 
derleme, proje tanıtımı, yarışma 
tanıtımı, yayın tanıtımı, çeviri 
yazı gibi alanlarda ve daha önce 
yayımlanmamış olmak koşuluyla 
metin ve o metinle ilişkili görsel 
malzeme katkısında bulunulabilir.

Yazı Boyutu: Dergiye sunulacak 
yazılar standart yazı sayfası (yak. 
2000-2500 karakter) ile 10-15 
sayfayı aşmamalıdır. Bu metin 
uzunluğu konu ve içerik özellikleri 
dikkate alınarak arttırılabilir. 
Dipnotlar bu yazı hacim 
sınırlamasına dahildir. 

Metin Yazım Özellikleri: Metin, 
Microsoft Word programıyla 
yazılmalıdır. Kullanılacak punto 
boyutu 12’dir. Yazım karakteri 
olarak Arial’ın kullanımı 
yeğlenmelidir. Paragraf ayrımları 
programın “önce-sonra aralık 
bırakma” özelliği kullanılarak değil, 
paragraflar arasında bir satır boşluk 
bırakılarak yapılmalıdır. Metnin 
e-posta ile yollanması olanaklıdır. 
Gerekli iletişim bilgileri derginin 
künye sayfasında bulunmaktadır. 

Görsel Malzeme: Fotoğraf, harita, 
çizim vb. görsel malzemenin 

sayısı 25’i aşmamalıdır. Görsel 
malzeme yayımlanmak üzere 
gönderildiğinde kesinlikle metnin 
içine yerleştirilmemeli, ayrıca 
sunulmalıdır. 

Görsel boyutu A3 formatını 
aşmamalıdır. Görsellerin dijital 
imaj dosyası olarak JPG, TIFF, 
PSD gibi formatlarda da sunulması 
olanaklıdır. Mimari çizimler 
Autocad programıyla değil, PDF 
veya JPG, TIFF vb. gibi formatlarda 
gönderilmelidir. Tüm dijital 
görsellerde çözünürlük 300 DPI’dan 
düşük olmamalıdır. 

Dipnotlar: İki tür referans 
verme, kaynak gösterme sistemi 
uygulanabilir:

1. Dipnot: Dipnotlar sayfa altında 
değil, metnin sonunda yer almalıdır.
Programın otomatik dipnot verme 
özelliği kullanılmalıdır. Metnin 
içinde dipnot göndermeleri parantez 
içine alınarak veya koyu (bold) 
karakterle sıra numarası verilerek 
belirtilmelidir. Dipnotlar ise, metnin 
sonunda Notlar başlığı altında 
aynı sıra numarasıyla yazılmalıdır. 
Yazımları kitaplar için şu biçimde 
olmalıdır: Yazar Adı Soyadı, Kitap 

Adı (italik), Çevirmen Adı Soyadı, 
Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi, 
Sayfa Numarası. Makaleler için 
şu yazım düzeni uygulanmalıdır: 
Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, 
Makalenin İçinde Yer Aldığı Yayın 
(italik), Editör Adı, Çevirmen Adı, 
Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi, 
Sayfa Numarası. Aynı yayına bir 
kez daha gönderme yapıldığında 
dipnotta o yayın Yazar Adı, 
a.g.e., Sayfa Numarası biçiminde 
gösterilmelidir.

2. Metnin içindeki kaynak 
göndermeleri parantezli sistemle de 
yapılabilir: (Yazar Soyadı, Yayın 
Yılı, Sayfa Numarası). Bu sistem 
kullanıldığında metnin sonunda bir 
kaynakça yer almalıdır. Alfabetik 
olarak sıralanmış kaynakça şu 
düzende yazılmalıdır: Yazar 
Soyadı, Yazar Adı, Kitap Adı 
(italik), Çevirmen Adı Soyadı, 
Yayınevi, Basım Yeri, Basım 
Tarihi. Makaleler içinse şu yazım 
düzeni uygulanmalıdır: Yazar 
Soyadı, Yazar Adı, “Makale Adı”, 
Makalenin İçinde Yer Aldığı Yayın 
(italik), Editör Adı, Çevirmen Adı, 
Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi.



Şimdi Dergilik’te!

Arredamento Mimarlık’ı Turkcell Dergilik uygulamasıyla  
mobil cihazlarınızdan okuyabilirsiniz!

Binat İletişim&Danışmanlık yayınıdır.

arredamentomimarlik.com








