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The VitrA Contemporary Architecture Series examines educational structures in this 
third book, which follows its previous volumes on commercial structures and tourism 
and recreational structures. Grouping projects under four main categories – “Primary 
and Secondary School Buildings (K-12)”, “University Buildings”, “Support Structures” and 
“Research & Development Buildings” – the book begins with an assessment of modern 
education principles and spaces from educational, architectural and academic points of 
view. 

The projects featured in this book were chosen by the selection board from among the 
nominations of the advisory council, which reviewed all submitted projects. The selec-
tion criteria were designed to ensure that each building had a distinctive architectural 
plan, offered diverse services and functions, was situated in a different location, created 
a difference in terms of its relationship with its environment, and demonstrated an in-
novative approach to material use, design and structure. They also sought to ensure 
that projects represented a diverse range of architectural offices and geographies, so as 
to provide the best possible overview of recent building construction.

The VitrA Contemporary Architecture Series aims to pique the interest of readers while 
also providing source material for research and analysis. Hence, this book is designed to 
provide opportunities for very different reading approaches.  It can be read in Turkish 
or English from beginning to end or “read” pictorially via building mastheads and large 
images.  While examining and comparing educational structures within their categories, 
readers can peruse the comments of building architects [  ] and Müge Cengizkan 
[ ✎ ], who evaluated all the projects. Furthermore, using the QR codes on building 
mastheads, readers can use their smart phones to immediately access additional in-
formation on the Internet that did not fit into the book, as well as the exact location of 
buildings on a map and numerous images.

We hope that the books in these series add a permanent value to the literature on our 
country’s contemporary architecture and raise awareness about architectural criticism.  
We are grateful, therefore, to VitrA and the Turkish Association of Architects in Private 
Practice for taking on the publication of this book as a social responsibility.  

Banu Binat & Neslihan Şık

su
n

u
ş

pr
ef

ac
e



7

İlk yılında  ticari yapılara, ikinci yılında turizm ve rekreasyon yapılarına  odaklanan VitrA 
Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin elinizdeki bu üçüncü kitabı eğitim yapılarını ele alıyor. Proje-
lerin “İlk ve Ortaöğretim Yapıları (K-12)”, “Üniversite Yapıları”, “Destek Yapılar” ve “Ar-Ge 
Yapıları” olarak dört ana kategoride gruplandığı kitap, eğitimci, mimar ve akademisyen 
bakış açılarından çağdaş eğitim ilkelerini ve mekânlarını inceleyen değerlendirme yazı-
larıyla başlıyor. 

Kitapta yer alan projeleri, başvuruda bulunan ve danışma kurulunca nomine edilen 
projeler arasından seçici kurul belirledi. Projelerin seçilme kriterleri her binanın farklı bir 
plan şemasına sahip olmasına, farklı hizmet ve işlevlere yönelmesine, farklı konumda 
bulunmasına, bulunduğu çevre ile kurduğu ilişkide farklılık yaratmasına, malzeme, ta-
sarım ve strüktürel açıdan yenilikçi bir yaklaşım benimsemesine göre belirlenirken, mi-
marlık ofislerinin çeşitliliğine ve yapı üretimininin yaklaşık profilini çıkaracak bir coğrafi 
dağılımın sağlanmasına da dikkat edildi.

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’ndeki kitaplar,  okuyucuya inceleme ve kaynak olarak kul-
lanma imkânı sunacak, ayrıca tekrar tekrar okuma isteği uyandıracak şekilde tasarlandı. 
Kitap, tasarımı gereği pek çok farklı okuma şekline imkân veriyor. Kitabı baştan sona 
Türkçe ve İngilizce kesintisiz olarak okumak mümkün. Eğitim yapılarını kendi kategori-
leri içinde incelemek ve karşılaştırmak mümkün. Projelerin künye bilgileri büyük görsel-
lerle birleşince tüm kitabı baştan sona görsel olarak okumak mümkün. Öte yandan her 
bina için kendi mimarının yorumunu  [  ] ve tüm projelere değerlendirme yazan 
Müge Cengizkan’ın  [ ✎  ] metinlerini  okuyarak da kitabı tamamlamak mümkün. Ayrı-
ca binaların künyesinde yer alan QR kodları sayesinde kitaba sığmayan ek bilgilere, ilgili 
binanın harita üzerindeki yerine ve pek çok farklı görsele internet sitesine bağlanarak 
anında ulaşılabilir.

Dizi kapsamında yayımlanan kitapların, çağdaş mimarlık literatürümüze kalıcı bir değer 
kazandırmasını ve mimarlık eleştirisi konusunda farkındalık yaratmasını ümit ediyoruz. 
Kitabı hayata geçirmeyi sosyal bir sorumluluk olarak kabul eden VitrA ve TSMD’ye te-
şekkür ederiz. 

Banu Binat & Neslihan Şık
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VitrA, a solution partner for best architectural practices, carries out projects focused on 
architecture and design that reach out to diverse actors in the industry. In this context, 
VitrA supports two important biennials. The Istanbul Design Biennial, held for the first 
time in 2012, will again be co-sponsored this year by VitrA. Additionally, VitrA will be one 
of the supporters of the Turkish Pavilion at the 2014 Venice Architecture Biennale, one of 
the longest running events of its type in the world. This year is special in two respects: 
for the first time, Turkey will have a permanent exhibition space and participate in the 
architecture biennale.

Since 2011, VitrA has also cooperated with The Turkish Association of Architects in Pri-
vate Practice, which shares its values with respect to the development of architectural 
culture. Through the VitrA Contemporary Architecture Series project, the two instituti-
ons aim to contribute to the culture of architectural discussion and criticism in Turkey 
by examining contemporary architectural structures using a multi-perspective approach 
and communicating these ideas to the general public through various channels, such as 
books, exhibitions and panels. The book in your hands constitutes the project compo-
nent aimed at “creating memory in contemporary architecture”.

In its first year, the VitrA Contemporary Architecture Series focused on commercial struc-
tures built after the year 2000, analyzing and considering the major changes taking 
place in shopping malls and office buildings. In its second year, the series examined 
the concept and structures of tourism, which 70 years ago was considered a “luxury” 
but today is an indispensable part of life. This year’s volume focuses on the future, in a 
sense, because it deals with structures directly related to education, such as pre-school 
educational structures, campuses, technoparks and R&D centers. These structures, in 
which young people are raised and new products and technologies are developed, offer 
important clues about the environments in which people are designing our future and 
creating new values.

We hope that each of the books published in the VitrA Contemporary Architecture  
Series adds something of permanent value to the body of literature on our contem-
porary architecture and raises awareness about architectural criticism. We would like 
to express our sincere appreciation to everyone who contributed to the project and 
special gratitude to those architects creating educational structures.
 

VitrA
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İyi mimarlık uygulamalarının çözüm ortağı VitrA, mimarlık ve tasarımı odağına alan, sek-
törün farklı aktörlerine dokunan projelere imza atıyor. Bu kapsamda VitrA, iki önemli 
bienale destek oluyor. İlki 2012’de gerçekleştirilen İstanbul Tasarım Bienali, bu yıl da 
VitrA’nın eş sponsorluğunda hayata geçiriliyor. VitrA 2014’te ayrıca, dünyanın en köklü ve 
uzun soluklu organizasyonlarından Venedik Mimarlık Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’nun 
destekçileri arasında yer alıyor. Ülkemizin kalıcı bir sergileme mekânına kavuşması ve 
mimarlık bienaline ilk kez katılması, bu yılı her açıdan özel kılıyor.

VitrA aynı yaklaşımla, mimarlık kültürünün gelişimi konusunda ortak değerleri paylaştığı 
Türk Serbest Mimarlar Derneği’yle, 2011 yılından bu yana işbirliği yapıyor. İki kurumun 
“VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi” adıyla hayata geçirdiği projeyle; çağdaş mimari yapıların 
kitap, sergi, panel gibi farklı mecralar aracılığıyla çok yönlü irdelenmesi, geniş kitlelerle 
paylaşılması sağlanarak, mimari tartışma ve eleştiri kültürüne katkıda bulunmak hedef-
leniyor. Çalışmaların “çağdaş mimarlıkta bellek yaratılması” halkasını ise, elinizdeki kitap 
oluşturuyor.

2000’den sonra üretilen yapıları inceleyen projenin ilk yılında, alışveriş merkezleri ve ofis 
binalarının yaşadığı büyük değişimden hareketle, ticari yapılar ele alındı. Projenin ikinci 
yılında, yetmiş yıl önce “lüks” kabul edilen ancak bugün hayatın vazgeçilmez bir parçası 
haline gelen turizm olgusu, yapılar aracılığıyla irdelendi. Üçüncü yılda ise, bir anlamda 
geleceğe odaklanıldı. Çünkü VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin yeni rotasında, okul önce-
si eğitim yapılarından kampüslere, teknoparklardan ArGe merkezlerine kadar, eğitimle 
doğrudan ilişkili tüm yapılar yer alıyor. Gençlerin yetiştirildiği, yeni ürün ve teknolojilerin 
geliştirildiği yapılar, geleceğimizin hangi ortamlarda tasarlandığı ve hangi yeni değerlerin 
yaratıldığı konusunda önemli ipuçları veriyor. 

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi kapsamında yayımlanan tüm kitapların, çağdaş mimarlık 
literatürümüze kalıcı bir değer kazandırmasını, mimarlık eleştirisi konusunda farkındalık 
yaratmasını diliyoruz. Başta eğitim yapılarını üreten mimarlar olmak üzere, projeye kat-
kıda bulunan herkese teşekkürlerimizle. 
 

VitrA
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The Turkish Association of Architects in Private Practice (TSMD) is a non-governmental 
organization that was established in 1987 to promote the values of the architectural 
profession and contribute to its development, create awareness about the urban envi-
ronment, and improve the construction industry.

As in every other country, architects, designers and artists in Turkey are also repre-
sentatives of a critical culture, social sensitivity and resistance point; they provide 
leadership and an awareness of the times that draws strength from art.

Aware of this representative role, TSMD does not limit its architectural activities to 
members and their professional fields. On the contrary, the Association is working to 
build a structure that permeates the entire architectural environment, nourishing it 
and receiving nourishment from it. Today, TSMD is mostly interested in architectural 
processes, such as designing and building structures. This is the most effective base for 
bringing together all the stake holders and actors involved in architecture. 

TSMD and VitrA have come together for a long-term project that will contribute to the 
development of a common memory in contemporary architecture, something that the 
architectural community has lacked, raise awareness about the issue in the industry 
and among the public, and provide a basis for discussion and future activities. Accor-
dingly, the VitrA Contemporary Architecture Series includes exhibitions, panels, books, 
an up-to-date website, and other activities of use to the general public as well as to 
academics and professionals. Moreover, through student workshops, trips and other 
events focused on a different theme every year, the project is able to offer a rich variety 
of activities throughout the whole of the year. 

The VitrA Contemporary Architecture Series examined commercial structures in its first 
year, tourism and recreation structures in its second, and educational structures in its 
third. By focusing on different structure types, the project aims to generate a body of 
work on each subject. As in many other projects, the Association expects broad par-
ticipation in this project, open not just to its members but to the whole architectural 
world as well.

We extend our endless thanks to all our colleagues who contributed to this project by 
sharing their invaluable work with us and to VitrA for their collaboration on this social 
responsibility project

Yeşim Hatırlı
Turkish Association of Architects in Private Practice
Chair of the Administrative Board
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Türk Serbest Mimarlar Derneği, mimarlık mesleğinin benimsediği değerlerin yaygınlaş-
ması, mimarlığın ve mimarlık mesleğinin geliştirilmesi, kentsel çevre bilincinin oluşması 
ve yapı sektörünün gelişmesi için, 1987 yılından bu yana hizmet veren bir sivil toplum 
örgütüdür.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de mimarlar, tasarım ve sanatla uğraşan 
kişiler, mesleki kimliklerine paralel olarak eleştirel bir kültürü, toplumsal bir duyarlı-
lık ve direnme noktasını, gücünü sanattan alan bir öncülüğü ve çağ bilincini temsil 
etmektedir. 

Türk SMD de bu temsiliyet bilinci içinde, mimarlıkla ilgili etkinliklerini üye profili ve on-
ların mesleki ilgi alanları ile sınırlı tutmamakta, aksine tüm mimarlık ortamına geçirgen, 
o ortamı besleyen ve o ortamdan beslenen bir yapı oluşturmak için çabalamaktadır. 
Bugün Türk SMD’nin ağırlıklı ilgi alanını oluşturan tasarım, yapı elde etme, yani mimar-
lığın uygulanma süreçleri, mimarlığın bütün paydaş ve aktörlerini bir araya getiren en 
geniş zemindir. 

TSMD ve VitrA, Türkiye mimarlık ortamında eksikliği duyulan, çağdaş mimarlıkta bellek 
oluşturulmasına katkıda bulunmak, konuyu sektörün ve kamuoyunun gündemine ta-
şımak, tartışma ve farklı çalışmalar için zemin oluşturmak amacıyla bir araya geldi ve 
uzun soluklu bir projeye imza attı. “VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’’ bu kapsamda sergiler, 
paneller, kitaplar ve güncellemeye açık internet sitesi aracılığıyla; akademik, profesyo-
nel ve popüler ortamda etkin olacak bir dizi etkinlik içeriyor. Proje bu kapsamla sınırlı 
kalmayıp her yıl bir konu özelinde, öğrenci atölyeleri, gezi gibi farklı etkinliklerle zengin-
leşerek tüm yıla yayılıyor.

Projenin ilk yılında, ticaret yapılarını, ikinci yılında turizm ve rekreasyon yapılarını, üçün-
cü yılında ise eğitim yapılarını ele alan VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin zaman içinde 
farklı yapı türlerine odaklanarak bir birikim oluşturması hedefleniyor. Derneğimiz diğer 
pek çok projede olduğu gibi bu projede de üyelerinin yanı sıra tüm mimarlık ortamına 
açık bir katılım öngörüyor.

Projeye katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza bizlerle paylaşmış oldukları değerli ça-
lışmaları için, VitrA’ya üstlenmiş olduğu bu sosyal sorumluluk projesi ve işbirliği için 
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Yeşim Hatırlı
Türk Serbest Mimarlar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Mimarlığı Konuşabilmek

“OECD’nin (Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Örgütü) öğrenci performanslarını değer-
lendirdiği son PISA (Programme for International Student Assessment - Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı) eğitim raporunda (2012) Türkiye 65 ülke arasında 
44. sırada yer aldı.”

Türkiye’de bilindiği gibi bitmez tükenmez bir eğitim sistemi kavgası süregelmiştir. Bu 
kavgalarda tartışarak daha doğru bir yol, daha çağdaş bir yöntem bulma çabasından 
çok, sürekli ideolojik ve politik bir arka plan gözlenebilir. Ülke nüfusunun üçte birini 
avucunun içinde tutan ve istediği gibi “biçimlendirme” olanağına sahip bir alanda, baş-
ka türlü olması da beklenemezdi. Hepimizin bildiği gibi “ağaç yaşken eğilir” ve fidanlar 
elbette her dönemde, egemen ideolojilerin belirlediği doğrultuda eğilirler.

Biraz mimarlık da konuşacağız elbette bu yazıda, ama önce izninizle yalnızca son birkaç 
yılda eğitim sistemimizin gündeminde yer alan kimi çelişkili düşünce ve kavramlar üze-
rinden kısa, yorumsuz ve serbest çağrışımlı bir gezinti yapalım:

• Selçuklu-Osmanlı mimarisinden esinlenen eğitim tesisleri yapmak,
• Yap-işlet modeli ile özel sektör ortaklı “mega-eğitim kampusleri” yapmak,
•  Büyük tesisler ile orta öğretimi mega-kampuslerde toplayarak kent çeperlerine at-

mak,
•  Anadilde (özellikle Kürtçe) eğitim konusunda durmadan tartışmak, bunun için özel 

okullar önermek,
• Diğer yandan yabancı dilde eğitim veren okulların kapatılmasını gündeme taşımak,
• 1+8+4 sistemi yerine 4+4+4 sistemini uygulamaya koymak,
• İlköğretime başlama yaşını 5’e kadar çekmek,
•  Karatahta (aslında kimi yerlerde beyaz olmuştu) ve kâğıt kalem yerine “akıllı tahta” ve 

tablet sistemini müthiş çağdaş bir proje olarak önermek,
• İlköğretimde süt dağıtmak, vazgeçmek, tekrar dağıtmak,
• “Andımız”ın her sabah okunma sorunu,
•  Bir dönem meslek lisesi sınıfına sokularak normalleştirilen imam hatip okulları “soru-

nunu” sert bir üslupla yeniden gündeme taşımak,
• Bu bağlamda kimi düz liseleri sürpriz biçimde İHO’ya çevirmek,
• Üniversite sınavlarını kaldırmayı vaat etmek,
• Ardından bu sınavları ortaöğretim seviyesine kadar çekmek,
• Her yöne çekilebilecek bir kıyafet serbestisi tartışması açmak,
• Bu bağlamda türban-başörtüsü kavgasını ortaöğretime kadar indirmek,
• Üniversite “açma” rekorları kırarak niteliğe dönüşemeyecek bir nicelik oluşturmak,
• Üniversitelerde ve yakınlarında içki yasakları yürürlüğe koymak,
• Yeni disiplin yönetmelikleriyle üniversiteleri kesin bir şekilde “zapturapt” altına almak,
• Eğitim yapılarında kız-erkek merdivenlerini ayırmayı teklif edebilmek,
• Spor tesislerinde kız-erkek havuzlarını ayırmayı teklif edebilmek,
• Kız ve erkek yurtlarını ayırmak,
• Kızlı erkekli konutlara (biraz?) karışmak,
• Dershaneleri kapatma kararı almak, kararı ertelemek, vazgeçmek,
• Belki de onları okula dönüştürmek ve sistemin içinde tutmak.
• …
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“Mimarlık” dediğin nedir ki? “Mimarlık ne işe yarar, dünyayı mimarlık aracılığıyla dönüş-
türebilir miyiz?” diye bitmez tükenmez bir tartışmanın kapısını açmak yerine soruyu 
daha basite indirgeyip nitelikli bir kamusal mekân veya buradaki konumuzla bağlantılı 
olarak “Nitelikli bir eğitim yapısı nasıl ve hangi yöntemlerle oluşturulabilir?” diye sorsak 
kendimize.

Bize neler gerekiyor acaba nitelikli bir yapı için; bu seçkide işleri sergilenen meslektaş-
lar bilgilerinin ve emeklerinin yanı sıra hangi olanakları yakalayabildiler de bu yapıları 
gerçekleştirebildiler?

• Doğru, dürüst, kararlı ve bilinçli bir işveren,
• Vizyoner bir amaç tanımı,
• Gizli kapaklı bir gündemden, dolayısıyla karanlık bir işbirliğinden sakınılmış bir ilişki,
• İçerik-hedef tutarlılığı konusunda tam bir uzlaşma alanı,
• Bütünden ayrıntıya kadar çalışılmış bir program,
• Bilgi ve felsefe yüklü bir yaşam ve eğitim modeli,
• Yeterli uzmanlık danışmanlığına erişim,
• Kimi dayatmalardan kaçınarak çağdaş standartları gözetebilme şansı ve yetisi,
• Verili standartları, programları ve kurguları zorlayan bir sorgulama ile tasarlamak,
• Nitelikli ve yeterli kaynaklar (bütçe, konum, arsa, malzeme, teknoloji…),
•  Yapıların tasarlandığı biçimiyle gerçekleştirilebilmesi için işveren ile sürdürülebilir, ka-

rarlı bir ilişki.

Bu seçkide yer alan neredeyse tüm yapıların “özel” şahıs veya “özel” kurumlar tara-
fından “özel” olarak ısmarlanıp yaptırılmış olmasının nedeni de böylece ortaya çıkıyor. 
Tam bu noktada bu seçkide yer alan yapıların, büyük zahmetler ve mücadelelerle ya-
pılabildiğinin altını çizip tüm emeği geçen meslektaşlarımızı bir kez daha kutlamak ge-
rekir elbette.

Yeni Kuşak Entegre Eğitim Tesisleri İçin Kimi Öneriler
Bu aşamada, son dönemde MEB tarafından 2013 yılında düzenlenen ve ülkemizdeki 
müthiş derslik açığının bir bölümünü kapatmak gibi çok iddialı bir amaçla (40.000 ders-
lik için) ortaya atılan yarışmalar dizisi vesilesiyle de çağdaş eğitim olgusu ve mimari 
ilişkisi bolca tartışıldı. Burada mimarlık gündeminde belki de ilk kez bunca yer tutan bu 
tartışmaların içeriğinden önemli bulduğum kimi alıntıları aktarayım.

•  Nitelik: Herhangi bir zaman kesitinde ülke nüfusunun yaklaşık 1/3’ünün etkin ola-
rak kullanacağı; tüm insanlarımızın, yaşamlarının yaklaşık 1/6’sı süresince (üniversi-
teler katılırsa 1/5’e çıkıyor bu oran) kullanacağı, nitelikleri yıllardır önemsenmemiş 
mekânlardan söz ediyoruz. 

•  Konum: Eğitim tesisleri için ayrılan yerler konum, çevre, ilişkiler, boyut olarak çok 
sorunludur; otoyol kenarı, dere yatağı, havai hat altı, yoğun kirli hava bölgesi, üçgen-
artık parseller. Bugün artık entegre ve büyük tesisler düşünüldüğü için, bu yerler daha 
da yetersiz kalacaktır. Kaldı ki eğitim tesislerinin kent içinde gerçek yaşamla iç içe yer 
alması tercih edilir.

•  Boyut: 2.000 kişilik entegre bir kampus boyutu, olası en yüksek kapasite olarak düşü-
nülmelidir. Bu durumda yaklaşık 30.000 m²’lik bir arsada 0,5-0,6 emsal ile yapılaşmak 
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yeterli oluyor. Sonuçta öğrenci başına 10-15 m²’lik bir kapalı alan düşüyor ki, bu da 
dünya standardıdır (Bkz. Ek-1). Gerekli konumlarda yurt (pansiyon) olanağı bu alana 
eklenecektir. Yukarıdaki programa eklemlenebilecek 2.000 m²’lik inşaat ile 100 öğ-
rencilik (20 m²/öğrenci) bir yurt yapısı da geçekleştirilebilir. Burada hemen belirtelim 
ki, tip yurt planlarımız da okullarımız gibi çağdışıdır. Tasarımcıdan istenen kömürlük, 
dikiş-nakış odası gibi donanımlar, bu projeleri ihale ile alıp “çizen” kimi mimarların 
projelerinde açıkça mahal adı olarak görülebilir.

•  İçerik: Eğitim programını, dolayısıyla da yapı programlarını belirleyen TSM (Türk-
çe-Sosyal-Matematik) sistemine Spor ve Sanat-Kültür-Uygarlık gibi yeni bölümlerin 
eklenmesi çağın gereğidir, yapılaşma esnekliği bu sisteme açık olmalıdır (Bkz. Ek-2). 
Böyle bir çeşitlenme seçme ders sayısının artırılmasını; sabit dersliklerin azaltılmasını, 
temalı (özel) derslik, laboratuvar ve atölyelerin ise çoğaltılmasını gerektirecektir. 

•  Standartlar: Tasarımcının önüne konan ve neredeyse elli yıl önceden kalma mekân 
standartlarının çağdaş bir bakış açısı ile yeniden yazılması gereklidir. Bu bağlamda, 
kızları, engellileri, farklı yaş gruplarını gözeten, çevreye duyarlı özgün tanımlar gere-
kecektir. 

Sonuçta 2013 boyunca MEB tarafından ülke çapında gerçekleştirilmesi düşünülen me-
ga-kampusler için bir dizi yarışma yapıldı. Bu belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez 
eğitim tesislerinin çağdaş mimarlık ile yoğun olarak buluştuğu (buluşabileceği) tarihsel 
bir dönemeç olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle de süreç ve sonuç açısından ayrıntılı 
olarak incelenmeye değer.

Yüzden fazla ekibin katıldığı ve üç aşamada yapılan yarışmaların sonuçlarının, mima-
ri açıdan düzeyli olduğu söylenebilir elbette. Ancak bu konuda süreç ve içerikle ilgili 
yoğun eleştiriler gündeme geldi. Sonuçlardan çok sürecin kendisi eleştirildi. Eleştiriler, 
yarışmaların yapılma biçimlerinin yanı sıra özellikle kampuslerin gerçekleştirilmesine 
ve işletilmesine değin önerilen model; kampuslerin boyutları, programların aşırı yüklü 
olması ve arsaların kentlerin çeperlerinde konumlanması üzerinden sürdü. 

Burada da, mimarlık ile eğitim tesislerinin bu büyük buluşması sürecinde beliren, eğitim 
tesislerinin geleceğine de ışık tutabilecek kimi ortak eleştirilerden söz etmeliyim.

•  Kaynak oluşturma ve model: Eğitim modeli üzerinde tam bir uzlaşma sağlanmadan, 
işletme senaryoları yeterince irdelenmeden ortaya atılan bu proje dizisi, ancak mev-
cut hataların katlanarak çoğalmasına neden olacaktır. Yap-işlet-devret veya kamu 
özel ortaklığı modeli, eğitim alanında bir tür yarı özelleştirme olarak tartışma götürür 
bir sistemdir; önerilen yöntem ile tesislerin işletme biçimleri yeterince irdelenme-
miştir. Bu işletme modeli henüz bir tek modelde bile denenip onaylanmamıştır. Bu 
“hassas” mekânların nasıl bir sistemle işletileceği konusunda yeterli açıklıkta bilgi ta-
sarımcılara aktarılmamıştır. Bunca büyük bir seferberliğe girişilmeden önce bu sistem 
de yeterince test edilmeliydi.

•  Konum, boyut ve yerleşim: Önerilen arsaların kente göre konumları ve kentsel ya-
şamla (erişim vb.) ilişkileri, morfolojileri, dolayısıyla önerilebilecek yapılaşma koşulları 
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(TAKS-KAKS vb.) ve aşırı yüklü yapı programları irdelenememiştir. Fiziksel ve sosyal 
olarak sürdürülebilir, işletilebilir bir eğitim tesisi açısından önerilen boyutlar tartışma-
lıdır. MEB yeni kuşak eğitim tesisleri için 10.000 öğrenci, 100.000 m²’lik  karma işlevli 
yapılaşmalar önermiştir. Neredeyse öğrenci fabrikaları olarak tanımlayabileceğimiz 
bu boyutlar, özellikle eğitimin niteliğini olumsuz etkileyecektir. Ayrıca tümüyle yük-
lenen araziler, geleceğe dönük hiçbir yapısal veya işlevsel esneklik olanağı bırakma-
maktadır. (Bu konuda bir tartışma için bkz. XXI Dergisi, Haziran 2013). Yine 10.000 
kişinin ulaşım sorunu çok tartışmalıdır. Özel araçların yanı sıra 500 servis minibüsünün 
nasıl düzenleneceği belirsizdir (25.000 m² bir beton-asfalt yol veya otopark söz konu-
su oluyor).

•  Yaşam modeli olarak tasarım: Bunca yüklü bir programın bunca yetersiz alanlara 
sıkışması sonucunda kimi mimari tavizler de vermek gerekmiştir. Örneğin söz konusu 
gruplamaların birbirleriyle ilişkilerinin doğrudan kapalı alanlar ile kurulması zorunlu-
luğu var mıdır? Yarı-açık korunaklı alanlar ile ilişki kurulması veya bağımsız kütleler 
olarak sadece örüntü kurgusu içindeki ilişkiler bağlamındaki biraradalıkları yeterli mi-
dir? Bu konular kampusün bir megastrüktüre mi dönüşeceği yoksa insan ölçeğinde 
kentsel bir model olarak mı ele alınabileceğine dair can alıcı bir soruyu yanıtlayacak-
tır. Farklı eğitim dallarının (otelcilik, fen, güzel sanatlar, imam hatip, vb.) “kimyalarının” 
birbiriyle nasıl barış içinde yaşayacağı ve uyumlanacağı sorunlu bir konudur. 

Mimarlar (bu arada ilk çalışmalar sürecinde elbette jüriler de) eğitim sistemi sıkça de-
ğişirken ve 4+4+4 sistemi henüz tam olarak da benimsenememişken bunca büyük bir 
yapı seferberliğinden duydukları endişeyi belirtmişler, “yapı yapma” telaşına kapılma-
mak gerektiğini vurgulamışlardır. Yani sorulan sorunun sınırları içinde hapsolmayıp ana 
sorunu da tartışmaya başlamışlardır. Bu adımı özellikle değerli buluyorum. Buna karşın 
meslektaşlar büyük özveriyle çalışarak zorlu arazi koşulları ve çok yoğun yapılaşmalarla 
baş etmeyi kısmen becerebilmişler, aynı zamanda sonuçta son derece düzeyli ve ola-
bildiğince çağdaş bir mimari dil tutturabilmişlerdir. Eğitim tesisleri mimarisi için olumlu 
bir gelişmedir bu.

Bitirirken: Eğitim Tesislerinde İnsana, Topluma ve Çevreye Duyarlı Bir Tasarım İçin 
Gündem Acilen Değişmelidir
Devasa bir yapı stoğundan (yaklaşık 100.000-120.000 yapıdan ve yapı grubundan) ve 25 
milyon çocuk ve genç insanın kullandığı mekânlardan söz ediyoruz. Artık bu konuda 
çağdışı tartışmalardan kurtulup geleceğe dönük daha güncel ilkeleri yakalamamız ge-
rekmez mi? Çağdaş dünya yapılaşma süreçlerinde karbon ayak izi, su ayak izinden söz 
ederken; bizlerin kızlı-erkekli eğitimi, Osmanlı-Selçuklu çağrışımlı mimariyi konuşmamız 
çağdışı değil mi?

Acilen gündemi değiştirmek ve eğitim tesislerinde insan, toplum ve çevrenin barışçıl, 
sakin ve üretici bir ilişki kuracağı model ve ortamların nasıl kur(g)ulabileceğini konuş-
mak zorundayız.

Eğitim tesisleri için önerilen yer seçimleri gözden geçirilmeli, kentsel dokuyla ve yaşam-
la ilişki içinde, yeşil alanlar, spor, kültür, belki sağlık parselleri ile birliktelik sağlayan yeni 
konumlar belirlenmelidir. Eğitim tesisleri toplumun, kentin çeperlerine atılamaz.
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Yeşil Arsa (Greenfield), Gri Arsa (Grayfield) kavramlarına göre yer seçilmelidir.* Gerekir-
se eğitim parselleri kendi içlerinde “dönüşüme” uğratılmalı, giderek kentsel dönüşüm 
alanlarında eğitim parseli için en değerli konumlar seçilmelidir. Ne var ki, bugün TOKİ 
diktiği bloklar ile hiçbir ilişkisi olmayan dış-çeper parselleri eğitime ayırıyor. Çünkü bun-
lar uyguladıkları sosyal içerikten yoksun inşaat projeleridir. Yer seçiminde deprem, su 
baskını, enerji hatları, trafolar ve diğer marjinal riskler göz önüne alınarak konumlarda 
risk analizleri yapılmalıdır. Her inşaat faaliyetinde kaçınılmaz olan kimi “günah”ların en 
aza indirilmesi için inşaat yapım sürecinde çevre ekonomisi, malzeme seçimi, taşıma 
mesafeleri, inşaat atık yönetimi, toprak kaldırma, doğal yaşama müdahale, ağaç kesimi 
ve atıkların dönüştürülmesi düşünülmesi gereken konulardır.

Eğitim tesislerine kolay ve toplu ulaşım olanakları sağlanmalıdır. Ekte kapasite olarak 
tanımladığımız 1.600-2.000 kişilik optimum boyutlu bir okul için bile, en az 100 servis 
aracından oluşan bir araç kuyruğu ortaya çıkıyor. Bunların ne egzostu ne de karbon 
salınım sorunu bugün kimsenin gündemindedir.

Yapım süreçlerinde kesinlikle sürdürülebilir yapı kuralları uygulanmalıdır. Doğal ışık için 
yapı konumunu zorlamak, yönelmelere dikkat etmek, güneş kontrolü, az katlı yapı-
laşma, tepe ışıklıklarını aktif-pasif açılımlarla kullanmak, iç saydamlık, hızlı ve doğal 
havalandırma, akustik konfor, dış yalıtım gibi konular, biz mimarların yabancısı değil. 
Burada yeni ve genellikle pek gündeme gelmeyen bir konuya değineyim: Artık teras-
ların ve çatıların üretici düzlemler olarak kullanımını gözetmek gerekiyor. Bilindiği gibi 
tip projelerde yapılara hâlâ ahşap oturtma çatılar ve kiremit örtüler öneriliyor. Kiremit, 
su emmemiş halinde bile metrekareye 50 kg (5.000 m²’lik bir yapıda 300.000 kg) ek 
yük getirir. Bir de bu yükün 15 m yükseklikten temele verdiği momenti düşünün! Buna 
karşın, çatı düzlemlerinin işlevsel ve ekolojik kullanımı, yeni alanlar açacak; sürdürülebi-
lirliğin yanı sıra doğadan alınan düzlemlerin geri verilmesini de sağlayacaktır. Yapılarda 
terasların enerji üretimi için kullanımının yanı sıra az betonlanmış bir bahçe-zemin kotu 
ile su toplama ve yeniden kullanımı çok ilginç olanaklar sağlayacaktır. İstanbul’da yıllık 
yağış: 680 mm/m² hesabı ile 1 m²’ye net 500 lt’dir. Böylece 10.000 m² su toplama düz-
leminde 5.000.000 lt / yıl su toplanır. 1.000 öğrencinin, 70 lt/günlük harcama ile 70.000 
litre/gün su harcadığı düşünülürse, bu yöntemle tesisin net 70 günlük (yani 3 aylık) su 
gereksiniminin karşılanabileceği görülür. Standartlar konusunda bir eğitim tesisinde bu-
lunacak alaturka tuvalet oranına takılan yetkililer; bırakın gri su, atık su hesabını, daha 
bir mekânın iç yüzeylerinin ışık yansıtma katsayıları, bir dersliğin kaç dakikada nasıl 
havalandırılacağı gibi konulara bile ilgisizler.

Eğitim tesislerinde önerilen işlevler ve uyulması zorunlu standartlar bir an önce çağdaş-
laşmalı, mekânsal konfor niteliği yükseltilmeli, olabilecek en yüksek nitelikte teknoloji 
ve malzeme kullanılmalıdır. Bizler kızlı erkekli eğitimin doğru mu yanlış mı olduğunu 
tartışarak abesle iştigal ederken, dünya daha gelişmiş ve yenilikçi yaşam modelleri-
nin eğitim süreçlerinde (ve tesislerinde) nasıl uygulanabileceğini konuşuyor. Burada ise 
neredeyse ışık hızıyla dönüşen yeni dünya paradigmaları ile baş edebilecek eğitimin 
uygulanacağı yeni okullar kurmak pek hayal edilmiyor. 

Ülkemizde eğitim çağında en az 300.000 engelli çocuk-genç varken, merdivenleri dert 
etmek yerine, rampa ve asansör konuşmak daha insanca olmaz mı? Okullarda gerek-
li ibadethane metrekaresi konuşulurken; bir eğitim tesisinde çevre bilinci veren bilgi 
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noktaları, daha iyisi interaktif bilgi köşeleri yaratılması gerektiğini söylemek neye yarar 
bilemiyorum. Yapım ve işletme maliyetlerini özel sektöre hangi “verimli” ek işlevler-
le desteklenerek (market, lunapark gibi) devredilebileceğini düşünenlere, tüm entegre 
eğitim tesislerinde çevre topluluğunun gece, hafta sonu ve tatil dönemlerinde toplum-
sal-kültürel işlevler (çevreye açık kütüphane, toplantı salonu, spor, sağlık olanakları ile) 
için bir araya gelebileceğini hatırlatmak neye yarar? Bırakın mega-kampusleri, 30.000 
m²’lik ve 2.000 kişilik herhangi bir tesis çok ciddi bir işletmedir. Burada bu boyuttaki 
okulları hâlâ öğretmenlerimiz “işletiyor”. Tüm sistemin bilgi ve bilinçle işletilebilmesi için 
gerekirse eğitici kadrolar dışından işletme katkısı alınmalıdır. Yap-işlet-devret modelleri 
ile tesisleri ticarileştirme konusunda kafa yoran yetkililere; öğrenci katılımlı yeni ve 
profesyonel işletme modeli önerilerini hatırlatmak ne yazık ki hâlâ gerçekçi değil. Son 
dönemde düzenlenen mimari yarışmalara koşut olarak, liselerde “Nasıl bir Eğitim Kam-
pusü?” konulu bir yarışma (en azından metin üzerinden) düzenlenemez miydi? 

Bitirirken baştaki soruyu bir kez daha sorayım: “Mimarlık ne işe yarar, dünyayı mimar-
lık aracılığıyla dönüştürebilir miyiz?” Görüyoruz ki, hiçbir dönemde mimarlık toplumu 
değiştirmek için yeterli bir manivela olamadığı gibi eğitim tesisleri konusunda da bu 
böyle…

(*)
Bence uygar dünyanın dert edindiği (ve artık görüldüğü gibi bizim toplumuzun da niha-
yet hassas olduğu) yeni evrensel kavramların bazıları şöyle:
Pluralist society (Çoğulcu Toplum, Katılımcı, Müzakereci Toplum), Sustainability (Sürdü-
rülebilirlik), Recycling (Geri Kazanım), Organic (Organik), Brownland-Green Building (Gri 
Arsa-Yeşil Bina), Digital (Dijital).

Prof.Dr. Haydar Karabey

Bölümler Kapasite Alan

Okul öncesi eğitim 192 (24 öğrenci x 2 yaş grubu x 4 şube) 1.200 m2

İlköğretim okulu (4+4) 1152 (24 öğrenci x 8 sınıf x 6 şube) 9.000 m2

Lise 576 (24 öğrenci x 4 sınıf x 6 şube) 5.200 m2

Basketbol salonu 600 kişi seyircili 800 m2

Yüzme havuzu 25 m’lik 800 m2

Toplantı salonu-oditoryum 600 kişilik 800 m2

Toplam 1.920 öğrenci
19.200 m2  

(destek vb. ile)

Ek-1: Optimum bir entegre eğitim tesisinin boyutlanması
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Ek-2: 13 yıllık zorunlu eğitim için bütünleşik eğitim sistemi

5-19 yaş grubunun ülke nüfusuna oranı 
19.004.334 / 74.724.269 = % 25 (*)
Bu durumda, 1.900-2.000 öğrencisi olan bir okul 8.000-10.000 kişilik bir nüfusa hizmet verir.

(*) Bu oran yerleşim bölgesine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Örneğin Adıyaman 
Toplam nüfus 593.931
5-9 yaş grubu 59.216
10-14 yaş grubu 65.198
15-19 yaş grubu 65.080
Toplam 189.494

Adıyaman için  5-19 yaş grubunun toplam nüfusa oranı % 32  
Adıyaman ’da 2.000 öğrencisi olan okul 6.259 kişilik bir nüfusa hizmet verecektir. 

Kaynak: TÜİK verileri

Anasınıfı  1 Yıl

İlköğretim  8 Yıl

Lise   4 Yıl

  Türkçe Üniversiteler

  Sosyal

  Matematik

  Fen

  Sanat-Kültür

  Meslek Lisesi   Teknik  Üniversiteler

  Spor

  Turizm

  Sağlık

  Ziraat

  Din-Felsefe Meslek Yüksek Okulları

  Sanat

  Gıda

  Çevre

  ........

Yaş grubu

5-9 yaş grubu;  6.084.146

10-14 yaş grubu;   6.602.605

15-19 yaş grubu;      6.317.583

Toplam 19.004.334

Yaklaşık 2.000 öğrencili entegre bir tesisin hizmet edeceği nüfus çevresi

Türkiye toplam nüfusu içinde (2011)      74.724.269  
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Talking About Architecture

“In the latest (2012) PISA (Programme for International Student Assessment) edu-
cation report,in which theOECD assessed student performances in 65 countries, 
Turkey ranked 44th among 65.”  

We are all aware of the never-ending disputes over education system in Turkey. These 
disputes are invariably based on ideological and political issues rather than a search 
for a true path or a more modern method through discussion. Noone would expect 
otherwise in an environment where one  holds one third of the country population in 
his palm and has the chance to “shape” it as he wishes. As we all know “As the twig is 
bent, so is the tree inclined” and saplings should always be bent in line with dominant 
ideologies.

We will surely talk about architecture in this article but first let’s make a short devia-
tion-with free association and no comments- over some conflicting ideas and concepts 
that have been on the agenda of our education system in the last several years:

• Building educational facilities with Seljuk-Ottoman architecture feeling
•  Building “mega-education campuses” partnered with the private sector through 

build-operate model
•  Combining large facilities with secondary education in mega-campuses and pushing 

them to the periphery
•  Continuously discussing about mother-tongue (especially Kurdish) based education, 

and proposing special schools for this
• On the other hand proposing to close the schools teaching foreign languages
• Putting the 4+4+4 system into practice rather than the 1+8+4 system
• Reducing the primary school starting age to 5
•  Proposing a “smart board” and tablet system instead of blackboards (which actually 

became white in some places) and paper-pencil as a great modern project
• Distributing milk in primary education, giving up and then distributing it again
• The issue of reading “Our Oath” every morning
•  Bringing up the “issue” of İmam Hatip (religious schools) again with a tough tone, 

-they were once positioned as vocational schools and thus normalised- 
• With this context, converting some high schools into İmam Hatip Schools surprisingly
• Promising to abolish university entrance exams
• Then bringing these exams to the secondary school level
• Starting a fruitless free-dress discussion
• In this regard bringing the turban-headscarf dispute into secondary education
•  Breaking university “opening” records and thus generating a quantity that will not 

convert into quality
• Putting alcohol bans into effect at universities and nearby
• Controlling universities more with new disciplinary regulations
• Daring to propose separating staircases for girls and boys in educational buildings
• Daring to propose separating swimming pools for girls and boys in sports facilities
• Separating dormitories for girls and boys
• Intervening (a little bit?) in houses where girls and boys stay together
• Shutting down prep schools, then delaying it, and then backing down
• Or maybe converting them into schools and keeping them within the system
• …
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What is “architecture” anyway? Rather than starting an endless discussion by asking 
“What does architecture do, can we transform the world through architecture?”let’s 
simplify the question and ask ourselves, “With which methods can a high quality popu-
lar space and in this case a qualified educational building be built?” What do we need 
for a high quality building? Which opportunities could our colleagues, whose works are 
presented in this series, receive besides their knowledge and labour, and thus build 
these structures? 

• A sincere, honest, decisive and conscientious employer
• Description of a visionary purpose
• A relationship free of a hidden agenda and a dark cooperation
• A real consensus area in terms of content-target
• A program that is worked on from whole to detail
• A life and an education model full of knowledge and philosophy
• Consulting specialists at a sufficient level 
•  Having the chance and competency to avoid some impositions and to regard modern 

standards
• Probing and questioning given standards, programs and set-ups while designing 
• Quality and sufficient resources (budget, location, field, material, technology...)
•  A sustainable and clear relationship with the employer in order to be able to com-

plete the structures as designed

Thus, it comes into the picture why almost all structures that have been included in 
this series have been “specially” ordered by “private” persons or “private” institutions. 
At this point, we need to stress that nearly all these buildings were able to be built 
through a huge amount of effort and struggle, and we should congratulate our col-
leagues once more. 

Some Suggestions For New Generation Integrated Educational Facilities
The relation between modern education and architecture has been discussed a lot re-
cently because of the architecture competitions organised by the Ministry of National 
Education in 2013, with the very ambitious goal of closing a part of the enormous 
classroom gap (a 40,000 classroom gap)with one move.    Let me cite some content that 
I find important from these discussions that have such a wide scope in architectural 
agenda.

•  Quality: We are talking about spaces that will be used by 1/3rd of the country popu-
lation effectively at any given time, and by all residents of the country during 1/6th of 
their lives (when universities are added, this rate rises to 1/5), and whose quality has 
been ignored for many long years.    

•  Location: The places allocated for educational facilities are very problematic in terms 
of location, environment, relations and size. They are located by a highway, in a 
stream bed, below the aerial line, in an area with dense air pollution, triangle leftover 
layouts, etc. As integrated and large facilities are in demand now, these places will be 
even more insufficient. Furthermore, educational facilities are preferred to be in the 
city, communed with life.
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•  Size: An integrated campus size of 2000 people should be considered as the maxi-
mum capacity. In this case, settlement with the ratio of 0.5-0.6 on an area of app. 
30,000 m2 would be sufficient. All in all, this would mean an indoor space of 10-15 m2 
per student, which is exactly the global standard (See ANNEX-1). A dormitory (hostel) 
option will be added to this area if required. With a construction of 2,000 m2 that can 
be added to the above-mentioned program, a dormitory settlement for 100 students 
(20 m2/student) can also be built. Here I should also note that our typical dormitory 
plans are as outdated as our schools.  Units demanded from the designer such as 
coalbunker and needlework room can clearly be seen as only place names in the 
projects of some architects who win the tenders of these projects and “draw” them.

•  Content: Adding new classes such as sports and arts-culture-humanities to the TSM 
(Turkish-Social Sciences-Maths) system, which determines the education program 
and thus the building program, is a necessity of the modern age, so the flexibility of 
the building needs to be open to this system(See ANNEX-2). Such a diversity would 
require increasing the number of optional courses, decreasing fixed classrooms and 
increasing the number of thematic (special) classrooms-laboratories-workshops. 

•  Standards: All standards of spaces, which are put in front of the designer and nearly 
date back fifty years, need to be re-written with a modern perspective. And within 
this context, it is required to create new definitions which take girls, disabled people 
and different age groups into consideration and are environment-friendly. 

In conclusion, during 2013, the Ministry of National Education organised a series of com-
petitions for the mega-campuses that are planned to be built countrywide.  This may 
be considered a historical turning point in which educational facilities meet (or may 
meet) modern architecture intensively for the first time in the history of the Republic. 
For this reason, it is worth analysing in detail in terms of process and result. It can surely 
be said that the results of the competition in which more than a hundred teams par-
ticipated and which was held in three stages, are valuable in terms of architecture. But 
many criticisms regarding the process and the content have been made. The process 
itself rather than the results has been criticised a lot.  The criticisms were about the 
way that the competitions were held, the model proposed for building and operating 
campuses, the sizes of the campuses, heavily loaded programs and areas’ positions that 
are in periphery. Here, in the process of bringing educational facilities and architecture 
together, I should mention some common criticisms that can light the way for future 
educational facilities.

•  Generating Resources and Models:  This series of projects may lead to the duplica-
tion of current mistakes as they are proposed before a real consensus on the educa-
tion model has been ensured and management scenarios are examined sufficiently. 
Build-Operate-Transfer or Public-Private Partnership model is a very controversial 
system as it represents a kind of semi-privatisation in education sector, and the pro-
posed method and facility operating styles have not been examined sufficiently.  This 
operating model has not been tested, examined and approved in any single model 
yet. Designers have not been clearly informed about how these “sensitive” spaces 
shall be operated and what kind of a system shall be used. This system should have 
been tested sufficiently before such a large campaign was made.
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•  Location, Size and Access: Locations of the proposed fields and their distances to the 
city, their relations with urban life (access, etc.), their morphologies and thus building 
conditions that can be proposed , and the heavily loaded building programs could not 
be examined properly. Proposed sizes need to be discussed in  terms of physical and 
social sustainability and operability of an educational facility. The Ministry of National 
Education has proposed mixed functional constructions of 100,000 m2 for 10,000 stu-
dents as new generation education facilities. These sizes which can almost be defined 
as ‘student factories’ will especially effect the quality of the education negatively. Fur-
thermore, fully loaded fields do not leave any chance for any structural or functional 
flexibility for the future. (For this discussion See XXI Magazine, June 2013). Likewise, 
the problem of transportation of 10,000 people is very open to debate. It is uncertain 
how 500 service minibuses as well as private cars will be organised (a concrete-
asphalt driveway of 25,000 m2 or a parking lot comes into question).  

•  Design as a Lifestyle: As such a loaded program is compressed into such insuffi-
cient areas, some architectural compromises needed to be made. For example, is 
it obligatory that the above-mentioned groupings establish relationships between 
themselves through indoor spaces? Is it sufficient to build relation with half-open, 
sheltered areas or only within a setup of pattern as independent mass? These issues 
would answer the critical question of whether the campus would transform into a 
mega-structure or be handled as a city model on human scale.   It is very problematic 
how the “chemistry” of the chosen education fields (hotel management, science, fine 
arts, imam hatip, etc.) will harmonize and co-exist with one another.

Architects (and also the jury during preparations) stated their concerns about such a big 
construction campaign and stressed that there is no need to get in to a flap for “cons-
tructing” while the education system is constantly changing and the 4+4+4 system has 
not fully been adopted yet. So they were not trapped within the limits of the question 
asked, and started to discuss the main problem too. I find this opening very valuable. 
On the other hand, our colleagues have worked devotedly and managed to cope with 
harsh field conditions and very dense buildings at times, and at the same time could 
maintain an extremely civilised and modern architectural language in the end. This is a 
positive development for the architecture of educational facilities.

In Conclusion: The Agenda Urgently Needs to be Changed for a Human & Society-
Based, Environmentally-Conscious Design in Educational Facilities
We are talking about a huge building stock (of about 100,000-120,000 buildings) and 
places used by 25 million children and young people. Don’t we need to get rid of out-
dated discussions and embrace contemporary principles for the future? While the mod-
ern world talks about carbon footprints and water footprints in construction processes, 
isn’t it old-fashioned to talk about mixed education and associative Ottoman-Seljuk 
architecture? We urgently need to change the agenda and have to question how we 
can create settings and models where the people, society and environment can build 
up peaceful, quiet and productive relations.

The place selection for the education facilities should be revised, new locations related 
to urban fabric and life, green spaces, sports, culture and health should be determined. 
Educational facilities cannot be forced to the periphery of the society and city. Loca-
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tions should be selected regarding the Greenfield and Grayfield concepts(*). Parcels allo-
cated for education should undergo “transformation” if needed, and the most valuable 
locations should eventually be selected within urban renewal areas. However, TOKI 
(Housing Development Administration) currently allocates periphery areas that have 
no connection with the constructed buildings, for education. Because of this projects 
they carry out lack social content. Earthquake, flooding, power lines, transformers and 
other marginal risks should be taken into consideration while doing risk analysis in the 
areas during location selection. Environmental economics, choice of materials, transport 
distances, construction waste management, soil removal, interaction with natural life, 
wood cutting, waste recycling are some issues that should be considered during the 
process of building construction in order to minimize the “sins” which are inevitable in 
any construction activity.

Easy public transportation opportunities should be provided for the educational fa-
cilities. In Annex you can see that, even for an optimum-sized school of 1,600 – 2,000 
students a vehicle queue of at least 100 shuttles emerges. The exhaust gasses or the 
carbon emissions of these vehicles are not on anyone’s agenda today.

In building processes, sustainable construction rules must be applied strictly. We, ar-
chitects, are not unfamiliar with issues like probing the location of a building for natu-
ral light, paying attention to orientations, sun control, low rise construction, using top 
lighting with active-passive openings, inner transparency, fast and natural ventilation, 
acoustic comfort, outer insulation. Here let me mention a new issue that is not gener-
ally on the agenda: From now on we need to pay attention to the usage of terraces-roof 
platforms as productive platforms. As you know, timber roof truss and tile cover are 
recommended for buildings in typical projects. Tile brings an extra load of 50 kg per 
meter squared (300,000 kg. load in a building of 5,000 m2) even when it hasn’t absorbed 
water.  And think about the torque this load would give to the building’s foundation 
from 15 meters high! Nonetheless, functional and ecological usage of all roof platforms 
would provide the opportunity of new usable areas, sustainability and giving back the 
platforms that were taken from nature.  Besides using terraces for energy production, 
harvesting and reusing water would provide very interesting opportunities. The annual 
rainfall in Istanbul: if we calculate it as 680 mm /m2 ,comes to 500 litres net per 1 meter 
squared. So on a catchment area of 10,000 m2, a water amount of 5,000,000 litres/year  
is collected. Thinking that 1,000 students use 70,000 litres/day (1 student uses 70 litres/
day), we can see that the facility can meet its water requirement with this method. 
When it comes to standards, authorities who mind the percentage of a la turca toilets 
in an educational facility, are indifferent to issues like light reflection coefficient of inner 
surfaces of a place or; how many minutes and how a classroom should be ventilated, 
leave aside the grey water or waste water calculation issues.

The proposed functions and the standards to be complied with in educational facilities 
need to be modernised immediately and the best possible technology and materials 
should be used. When we are wasting time by dealing whether mixed or single-sex 
schools are right, the world is talking about how more developed and innovative life 
models can be applied in educational processes (and facilities). Yet there are not many 
people here who dream of building new schools giving an education that will manage 
to cope with new world paradigms which change at the speed of light.   
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When there are 300,000 disabled school-aged children and teenagers, is it not more hu-
mane to talk about ramps and elevators rather than minding stairs?  While the required 
square meters of prayer rooms at schools are being discussed, I don’t know what good 
it does talking about the need to create  interactive information corners or corners gi-
ving environmental conscious. Or what good it does reminding authorities, who think 
about transferring construction and management costs to the private sector through 
“profitable” additional functions (like market, funfair, etc.), that the community around 
can come together in all integrated educational facilities on the weekends and on holi-
days for social-cultural functions (open-access library, meeting hall, sports and health 
opportunities)?  Leave aside mega campuses, any facility of 30,000 m2 and 2,000 people 
is a serious management challenge. Here schools this big are still being “managed” by 
our teachers. In order to manage the system with knowledge and conscience, manage-
ment support from outside the educational staff should be taken when needed. Unfor-
tunately it is still not realistic to talk about new and professional management model 
suggestions with student participation with the authorities who are thinking about 
commercializing facilities thorough the build-operate-transfer model. As a part of the 
recent architectural competitions, was it not possible to organise a competition titled 
“What kind of an educational campus?” (at least textual) at high schools?   

Well, let me ask the question again while concluding: 
“What does architecture do, can we transform the world through architecture?” We see 
that architecture has never been a sufficiently powerful institution to change societies 
at any period. This case is the same for education facilities too...

(*)
In my opinion, some of the universal concepts that the modern world cares about (and 
our society finally cares about too) are:
Pluralistic Society (Participatory, Deliberative Society), Sustainability, Recycling, Organic, 
Brownland- Green Building, Digital.

Prof.Dr. Haydar Karabey

Parts Capacity Area

Pre-school education 192 (24 students x 2 age groups x 4 branches) 1.200 m2

Primary school (4+4) 1152 (24 students x 8 classes x 6 branches) 9.000 m2

High school 576 (24 students x 4 classes x 6 branches) 5.200 m2

Sports hall Basketball – 600 audience 800 m2

Swimming pool 25 meters 800 m2

Meeting - auditorium 600 people 800 m2

Total 1.920 students
19.200 m2  

(with support, etc.)

Annex-1: Sizing an optimum integrated educational facility
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Age group

Age group 5-9; 6.084.146

Age group 10-14;   6.602.605

Age group 15-19;      6.317.583

Total 19.004.334

Population environment that an integrated facility of app. 2000 students would 
serve for

In the Turkish total population (2011) 74.724.269  

The Rate of the Age Group 5-19 to Country Population 
19 004 334/ 74 724 269 =    25% (*)
In this case, a school with 1900-2000 students serves a population of 8000-10.000 residents.

(*) The rate of 25% mentioned above is not the same in every settlement.

For example, Adıyaman  
Total population   593.931
Age 5-9 59.216
Age 10-14 65.198
Age 15-19 65.080
Total 189.494

For Adıyaman:  The percentage of age group 5-19 is 32%  
In Adıyaman, a school with 2000 students serves 6259 people. 
 
Resource: Turkish Statistical Institute data

Nursery Schools  1 Year

Primary Schools  8 Year

High Schools  4 Year

  Turkish Universities

  Social Sciences

  Mathematics

  Science

  Art-Culture

  Vocational High School   Technical  Universities

  Sports

  Tourism 

  Medical Service

  Agriculture

  Religion-Philosophy Vocational Academies

  Arts

  Nutrition

  Environment

  ........

Annex-2: Integrated education system for compulsory education of 13 years 
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e Küresellikle Yerellik Arasında Bir Çatışma ve Süreklilik  
Ortamı Olarak Eğitim Yapıları

Eğitim yapıları, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, konut ve iş yapılarından son-
ra en çok tekrar edilen yapı türü. Benzer biçimde ortalama bir insanın en fazla vaktini 
geçirdiği, yaşamının yaklaşık üçte birinde içinde yer aldığı ortamlardan biri. Şüphesiz 
günümüz dünyasında “eğitim” ve “eğitim ortamı” kavramları, mekânsal sınır tanımak-
sızın yaşamın ve kentin hemen her alt ortamına uzanıyor. Gelişmiş sayısal teknolojiler 
ve iletişim araçları eğitimle mekân arasındaki ilişkiyi bir zorunluluk olmaktan çıkarıyor, 
alternatif ve esnek mekânsal örgütlenmeler için zemin sağlıyor. Dünyanın herhangi bir 
yerinde internete erişimi olan bir kişinin dünyanın herhangi başka bir yerindeki sunuş 
ya da dersi dinlemesi, çeşitli kitap ve dökümalara ulaşması, kendi bilgi birikimini baş-
kalarına iletmesi, farklı ortamlara aktif olarak katılması sıradan bir eyleme dönüşmüş 
durumda. Bu esneklik bir yandan kurumsal eğitim ortamını destekleyen, geliştiren, 
yükünü azaltan, yeni açılımlar sağlayan bir zenginlik olarak algılanırken, öte yandan 
doğrudan kurumsal ortama alternatif oluşturan, o ortamla çatışabilecek ve o ortamı 
dönüştürebilecek bir kanal olarak da işlevselleştirilebiliyor. 

Bu karşılıklı etkileşim içinde kurumsal, resmi ve geleneksel eğitim yapıları, farklı bir 
anlam ve yeni bir işlev kazanıyor, küresel ortam içinde yere, coğrafyaya ve kültürel 
önceliklere bağlı yerel varoluş ve eğitim alternatifini temsil ediyor. Yerellik kimi zaman 
küresel ortamın kendiliğinden getirdiği bilgi yoğunluğu / kirliliği ve popüler kültürün 
önceliklerine karşı alternatif ve eleştirel bir zemini temsil ederken, öte yandan uluslara-
rası ortamın getirdiği değerlerle çatışmaya varan gelenek farklılıklarını içeriyor. Özellikle 
ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim yapılarında gerek mekânsal kurgu, gerekse eğitim 
program ve alışanlıkları “okul” kavramını doğal ve gerçek yaşamla süreklilik oluşturan, 
onunla birlikte yaşayan bir ortam olmaktan çok, zorunlu olarak katılınan ve bireysel 
önceliklerin, tercihlerin ikinci planda kaldığı, rutin bir mesai ortamına dönüşüyor. Bir 
başka deyişle öğrenme çağındaki gençlerin bireysel öncelik ve tercihleri ile okul ortamı-
nın sundukları arasında hep var olan makas giderek açılıyor, eğitim bir çatışma alanına 
dönüşüyor. Böyle bakıldığında okul olması gerektiği gibi gerçek yaşamın bir simülasyon 
ortamı olmaktan çıkıp, onunla yarışan hatta ona rağmen var olan fiziksel bir ortama dö-
nüşüyor. Elbette bu saptama tüm öğrenciler ve tüm eğitim ortamlarında benzer baskın-
lıkta bir süreklilik göstermiyor, ortamın tümünü temsil etmiyor. Özellikle bu durumun 
farkına varan özel eğitim kurumları, öğrencilere giderek çeşitlenen altyapı özellikleri ve 
olanaklar sunmaya, okulla öğrenci arasında daha belirgin bir aidiyet ilişkisi tanımlamaya 
çalışıyorlar. Bugün buz pateninden tenise farklı spor olanakları sunan, yurtiçi ve yurtdışı 
geziler planlayan, hemen her türlü müzik enstrümanı çalma olanağı sağlayan, 18-24 ki-
şilik sınıflarda ders yapan özel okulların yanı sıra, ne yazık ki hâlâ 50-60 kişilik sınıflarda 
günde 3 dönüşüm halinde ders yapan ya da öğretmen açığı nedeniyle derslerinin çoğu 
boş geçen okullar da var. Giderek derinleşen bu standart farkları sadece eğitim sistemini 
değil, onun sonucu olan yetişmiş bireylerin kişisel profillerini de doğrudan etkiliyor. Eği-
tim ortamının boş bıraktığı alanlar, çevremizdeki iletişim olanakları ve alternatif kültür 
ortamı tarafından hızla ve daha çok popüler kültür unsurlarıyla, rastgele önceliklerle 
dolduruluyor. Bu nedenle, bugünün eğitim yapıları gerçek yaşamın simülasyon orta-
mı olmak ve gündelik yaşamın kendiliğinden getirdiği birikime eleştirel bir alternatif 
oluşturmak için radikal dönüşümler barındırmak, resmi eğitim ortamı olmanın ötesinde 
birer yaşam merkezine dönüşmek baskısı ile karşı karşıyalar.
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Bu dönüşüm içinde yeni kuşak eğitim yapıları kentle ve kentsel yaşamla süreklilik 
kuran, içlerinde gerçek yaşamın simülasyonu olabilecek bir sosyal ve kültürel ortam 
barındıran, zorunlu müfredat dışında çeşitli etkinlik ve ilgi alanlarına yer açan, özetle 
öğrencilerin özledikleri başka bir yaşamı geride bırakarak gelmek zorunda olmadıkları 
bir ortama dönüşmek zorunda. Şüphesiz bu tanım mimariye dönüştürüldüğünde, karşı-
mıza sırf sınıflardan oluşmayan, kültürel, sanatsal, sosyal ve spor olanakları barındıran, 
ortak etkinlik ve sosyal yaşam mekânlarıyla çocukların etkileşim yoluyla öğrenmelerini 
ve okulla aidiyet ilişkisi kurmalarını teşvik eden kentle süreklilik kurabilen yapılar çıkı-
yor. Tersten gidildiğinde de, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı eliyle üretilen, iklim, yer, kül-
tür ve bağlam farkı gözetilmeksizin Türkiye’nin her yerinde uygulanan “tip” projelerin 
bu beklentiyi karşılayamadığı görülüyor. 

Eğitim ortamlarının önemli bir bölümünü oluşturan yüksek öğretim ve üniversite yapı-
ları, özellikle giderek artan vakıf üniversiteleri ile ayrı bir araştırma ve tartışma alanını 
temsil ediyor. Yüksek öğretime hizmet veren yapılar ve onların temsil ettiği mimari 
yaklaşım, radikal farklılıklar barındırıyor. Bir yanda ODTÜ, İTÜ gibi kurumsallaşma süreci-
ni tamamlamış büyük üniversitelerin yıllar içinde oluşmuş ve kapalı bir çevre oluşturan, 
zengin bir altyapı ile desteklenmiş yerleşke ölçeğindeki ortamları, diğer yanda yeni ku-
rulan bazı vakıf üniversitelerinin kentteki kiralık binaları değerlendirerek oluşturdukları 
eklektik eğitim ortamları keskin bir tezat oluşturuyor. Bugünün kültürel ortamı ve ye-
niden belirlenen eğitim öncelikleri içinde yüksek öğrenimi bağımsız alt alanlara taşıma, 
kapalı bir yerleşke oluşturma düşüncesi bazı avantajların yanı sıra kısıtları da getiriyor, 
dolayısıyla çok boyutlu bir tartışmayı kaçınılmaz kılıyor. Eğitim kurumlarının asal işlev-
lerinin yanı sıra bulundukları kent için zenginleştirici ve dönüştürücü bir eğitim, kültür 
ve sanat ortamı olma görevi üstlenmeleri, kent ve kentliyle iç içe yaşamaları değerli 
bir ilişkiyi tanımlarken, kendi kendine yeten vahalar yaratma düşüncesi de çok sayı-
da pratik yarar barındırıyor. Bu modelin öncü ve tekrar edilerek yeniden kullanılmaya 
çalışılan örneklerinden biri ODTÜ yerleşkesi. 50’li yılların sonunda bir yarışma ile elde 
edilen yerleşke değerini bugün bile koruyan pek çok yeni düşünceyi bir araya getiriyor; 
alternatif bir eğitim, kültür, kentsel yaşam ortamı sunuyor. Çinicilerin önerisi, yaya ve 
taşıt trafiğinin ayrıldığı, yapısal doku ile yeşilin iç içe geçtiği bir bölgeleme düşüncesine 
dayanıyor. Az katlı, derslikler kadar ortak ve tesadüfi etkinlik alanlarına da yer veren 
yapı programı, bugün bile ilerici olarak kabul edilebilecek yalın bir yapı dili içinde ele 
alınıyor. Elli sene sonra, bugün üretilen pek çok eğitim yerleşkesinde aynı mekânsal ve 
mimari kaliteye ulaşılamadığı anımsandığında yerleşkenin özgün değeri daha belirgin 
hale geliyor. Şüphesiz bugün bir model olarak yaygın bir biçimde tekrar edilen hatta 
son dönemde orta öğrenime taşınmaya çalışılan bağımsız eğitim yerleşkesi modelinde, 
ODTÜ örneğinin başarısı etkili bir rol oynuyor. Öte yandan kentle bütünleşik eğitim or-
tamlarının, kentin doğrudan parçası haline gelen, kentle aidiyet ilişkisi kuran, kent için 
işaret değeri kazanan eğitim yapılarının alternatif bir model ve değer oluşturduğunu 
unutmamak gerekiyor. Özellikle orta öğrenimde belli büyüklüklerin üzerine çıkılması-
nın eğitime yönelik sakıncaları gözetildiğinde, Türkiye’nin eğitim yapılarını daha yaygın 
olarak gündeme taşıması ve daha yoğun bir değerlendirme, tartışma gerçekleştirmesi 
gerekiyor.

2000’li yıllların başında Türkiye’de eğitim yapılarının oluşturduğu birikim ve resme ba-
kıldığında, her şeyden çok radikal farklılıklarla öne çıkan bir resim algılanıyor. Yapılar 
mimari dil, standart, büyüklük, program ve dışa vuran kimliklerinin yanı sıra kent ve 
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bağlamla kurdukları ilişkide büyük ve tesadüfi bir çeşitliliği temsil ediyor. Stoğun önemli 
bir bölümünü oluşturan devlet yapıları genellikle düşük standartlı, mimari ve mekânsal 
kaliteleri öne alınmamış, yer, yön ve bağlam farklılıklarını gözetmeyen tip projelerden 
oluşuyor. Az sayıda kalan tarihi ve kültür varlığı niteliğinde olan yapıyı elde tutmakta 
ve yeniden değerlendirmekte güçlük çekiyoruz. Yeni nesil olarak sunulan ve yapay 
çerçeveler içinde gelenekle ilişki kurmaya çalışan, popüler kültür ortamında Osmanlı 
referansları ile anılan okul yapıları, naif bir araştırma, indirgenmiş bir çözüm olmanın 
ötesine geçmiyor. Öte yandan mimarlık adına daha özgün araştırmaları temsil eden, 
gerek mimarlık gerekse eğitim ortamı ile daha çağdaş bir ilişki kurmaya çalışan araştır-
malar sayısal azlıkları nedeniyle genel ortamı temsil etmiyor, ayrıcalıklı örnekler olarak 
kalıyor. Özellikle yeni yapılmakta olan çok sayıda devlet üniversite yerleşkesinde bu-
günün tartışma ve birikimini değerlendirerek çağdaş çevreler oluşturma şansı, büyük 
ölçekli yapıları kısa sürede ve ucuza elde etme hedefinin gerisinde kalıyor. Bu anlamda 
son yıllarda çok sayıda eğitim yapısı gerçekleştiren Türkiye pek çok alanda olduğu gibi 
eğitim alanında da önemli bir şansı ve fırsatı kaçırıyor. Kurumsallaşmamış özel okullar-
daki yapılaşmalar genellikle işveren olarak öne çıkan yatırımcının ufuk, kültür ve bek-
lentileri ölçüsünde yapılaşıyor ve bu ortamda yaygın bir kalite anlayışından söz etmek 
mümkün olmuyor. 

Şüphesiz sayısal ağırlıkları nedeniyle Türkiye’de bugünün eğitim yapılarını ve okul kav-
ramının mimari karşılığını ağırlıklı olarak devlet eliyle üretilen yapılar temsil ediyor. 
Eğitim yapılarının baskın tipolojisi, kalite ve standartları devlet tarafından belirleniyor. 
Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerin yapı işleri daireleri, kendi etkinlik 
alanları ile sınırlı olmayan bir sorumluluk üstleniyor, ortamda ve genel eğitim yapısı 
algısında belirleyici oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2000’li yıllarda bir yandan tip proje uy-
gulamalarını sürdürürken diğer yandan yapay bir mimari kimlik üretme kaygısını öne 
almaya çalışıyor. Tip projelere sonradan ve yapıştırma olarak eklenen bazı yüzeysel 
motif ve desenlerle kültürel, tarihsel referanslar oluşturma arayışları bir yandan çağdaş 
mimarlık anlayışları ile çatışırken, öte yandan tarihe ve geleneğe referans verme biçim-
leri açısından da indirgeyici bir model oluşturuyor. Aslında bazı başka devlet yapılarında 
ve özel sektör yatırımlarında da yaygın olarak benimsenen bu tutum çağdaş mimarlık 
araştırmalarının, tarih, gelenek ve kültürle kurulabilecek eleştirel ilişki ve gerçekci re-
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feransların önünü kesiyor. Bakanlık son dönemde bu tutumdan farklı olarak, ortamda 
öne çıkan mimarlık grupları arasında düzenlediği bir seri sınırlı yarışma ile daha radikal 
bir araştırma ve tartışma sürecini de başlatıyor. Eğitim kampusleri adı altında işlevsel-
leştirilen proje süreçleri daha çağdaş bir mimari dil için zemin hazırlarken, özellikle arsa 
seçimi ve programa yönelik radikal eleştirilerle karşılaşıyor. Bazılarında 20 bine yaklaşan 
öğrenci nüfusunun çoğu kent dışında yer alan yerleşkelerde eğitim almasını öngören 
ve özünde eğitim yapılarının özelleştirilmesine dayanan bu uygulama, bir yandan tip 
projelerden vazgeçilmesine yönelik yeni ve olumlu bir başlangıcı temsil ederken öte 
yandan eğitim ortamının kentle olan ilişkisinin koparılmasına ve tek tipleşmiş eğiti-
me yönelik bazı yeni kaygılara neden oluyor. Bakanlık gibi üniversiteler eliyle üretilen 
yerleşkelerde de benzer bir ikilem gözleniyor. Yeni yerleşkeler özgün ve çağdaş yapı-
laşmalar olarak öne çıkarken hızla ve ucuza üretilmiş, bağlam tanımayan tip projeler 
için yeniden üretim sürecine dönüşüyor. Bu örnekler arasında Kayseri Abdullah Gül 
Üniversitesi yarışma sonucu elde edilen çağdaş yerleşke önerisi olarak, Mardin Artuklu 
Üniversitesi ise yerel dilin çağdaş anlayış içinde yeniden işlevselleştirilme çabası ile öne 
çıkıyor. Benzer biçimde TED Üniversitesi yerleşkesinde modern mimarlık mirasının koru-
narak değerlendirilmesi yaygın olmayan alternatif bir yaklaşım olarak değer kazanıyor.

İçinde olduğumuz ivmelenmiş üretim ve dönüşüm süreci içinde çok sayıda yeni üni-
versite yerleşkesi inşa ediliyor, orta öğretim ölçeğinde ise, hızla kapatılması gereken 
120.000 civarında bir derslik açığından bahsediliyor. Bu resim eğitime yönelik birçok 
sorunun yanı sıra mimarlık adına bir fırsatı da temsil ediyor. Yeni yapılaşma sürecinde 
her şeyden önce iklim, yer, kültür ve bağlam farkı gözetmeksizin tekrar eden tip eğitim 
yapısı anlayışından vazgeçmek, eğitim ortamında olduğu kadar mimarlık ortamında da 
çağdaş gerek ve yaklaşımları işlevsel hale getirmek, bunun için de yeni araştırma, tar-
tışma ve uygulama ortamları hazırlamak gerekiyor. Bu kitapta yer alan derleme sadece 
bugün Türkiye’de var olan eğitim yapılarını farklılık ve benzerlikleri içinde bir arada gör-
mek, anlamak ve değerlendirmek adına bir birikim, bir sonuç ürün olarak algılanmama-
lı, yeni bir başlangıcı yönlendirecek eleştirel bir değerlendirme ortamı olarak görülmeli.

Prof.Dr. Celal Abdi Güzer
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l Educational Buildings as a Medium of Conflict and  
Continuity Between Globalism and Locality

Educational buildings are the most common building type after residential and com-
mercial buildings in Turkey as well as in the rest of the world. They constitute the 
medium where the average person spends most of his or her time, approximately one 
third of their lives. In fact, the concepts of “education” and “medium of education” are 
defined beyond spatial borders today, existing in almost all sub-media of life and the 
city. Thanks to advanced digital technologies and media of communication, the rela-
tionship between education and space is not an obligation anymore, providing a basis 
for alternative and flexible spatial organizations. It has become an ordinary experience 
for anyone who has internet access anywhere in the world to watch a lecture or pre-
sentation elsewhere, access various books and documents, convey this accumulation 
of knowledge to others and actively participate in diverse media. While this flexibility is 
perceived as a richness that supports, develops, reduces the load of and generates new 
expansions for the institutional medium of education, it can also be functionalized to 
conflict with and transform that medium.

Within this interaction; the institutional, official and traditional modes of education ac-
quire a different meaning and a new function; representing the local existence and 
education alternative based on place, geography and cultural priorities within the glo-
balized medium of the present day. While locality sometimes represents an opposing 
alternative and constitutes a critical basis against the intensity / pollution of informa-
tion and the priorities of popular culture that the global medium spontaneously gener-
ates, it also involves differences in tradition that sometimes conflict with the values of 
the international medium. Especially during the primary, secondary and high school 
levels, the spatial formation as well as the curriculum and habits of education transform 
the concept of “school” into an obligatory routine where individual preferences do not 
have priority; rather than defining the concept of school as a medium that establishes 
a continuity with actual life and becomes a part of it. In other words; the eternal differ-
ence between the individual priority and preferences of young people at learning age 
and the medium presented by the school becomes increasingly more critical, turning 
into a field of conflict. With this viewpoint, the school ceases being a medium for the 
simulation of actual life as it should be and becomes a competing physical medium that 
even exists despite it. By all means, this evaluation is not equally valid for all students 
and all media of education, and does not represent the whole medium. Especially the 
private educational institutions that become aware of this situation provide students 
with increasingly variable infrastructure and resources, trying to establish a more dis-
tinctive sense of belonging between the school and the student. While some private 
schools carry on education in classes of 18-24 students, provide diverse opportunities 
for sports ranging from ice skating to tennis, organize national and international trips 
and provide the students with a chance to play almost all musical instruments, the 
existence of schools giving education in classes of 50-60 students in three shifts a day 
or schools where majority of the lectures are canceled due to teaching vacancies is a 
fact in the present day. This difference in the standards is becoming increasingly criti-
cal, directly influencing not only the general educational system but also the personal 
profiles of the individuals that are the products of the system. The fields left vacant by 
the medium of education are rapidly filled by the immense communication resources 
and alternative cultural context, mostly with arbitrary priorities more compatible with 
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popular culture. In other words, in order to become the simulation medium of actual 
life and constitute a critical alternative for the spontaneous accumulation that daily life 
generates, the educational buildings of the present day are under pressure to undergo 
radical transformations and transcend being merely the official spaces of education, 
becoming centers for living.

Within this transformation, the new generation of educational buildings are obliged 
to establish a continuity with city and urban life, accommodate a social and cultural 
medium that can be a simulation of actual life and provide opportunities for diverse 
extra-curricular activities and fields of interest. Briefly, educational buildings have to 
transform into spaces where the students do not attend as an obligation by abandon-
ing another life that they miss and long for. When translated into architectural terms, 
this definition refers to buildings that not only consist of classrooms but also involve 
opportunities for cultural, artistic, social and sports activities, establishing a continuity 
with the city and offering common activity and social spaces that allow students to 
learn from eachother and develop a sense of belonging. In this respect, the prototypes 
for educational buildings produced by the Ministry of Education and applied all around 
Turkey regardless of the diversities in climate, place, culture and context are far from 
responding to these expectations.

Constituting a significant portion of the educational spaces, the medium of higher edu-
cation and university buildings represent another area of research and debate, espe-
cially with the increasing number of private universities. Buildings in service of higher 
education and the architectural approach that they represent involve radical and ex-
treme differences. In contrast with the campus settlements of traditional universities 
like METU and ITU that have developed over years and created introverted environ-
ments supported by a rich infrastructure, the educational medium of some recently 
founded private universities consist of eclectic spaces created at existing rental build-
ings within the city. Within the cultural medium and the redefined educational pri-
orities of present day; accommodating higher education in independent and enclosed 
settlements brings constraints as well as advantages that inevitably generate a multi-
directional discussion. Besides their primary function, educational institutions within 
the city offer an enriching and transformative medium of education, culture and arts 
for the city, generating a valuable relationship with the city and its inhabitants. On the 
other hand, the creation of self-sufficientoases as spaces of higher education involves 
several practical benefits. The METU Campus represents a pioneer of this model that has 
since been copied several times. Designed with an architectural competition at the end 
of the 1950s, the campus brings together several new concepts that are still valid, offer-
ing an alternative medium of education, culture and urban life. The proposal of Çinici is 
based on a concept of zoning where the pedestrian and vehicular traffic are separated 
and the built texture is integrated with the green landscape. Accommodating as many 
common and incidental activity spaces as classrooms, the building program has been 
resolved in a low story mass formation with a simple architectural language that can be 
evaluated as progressive even today. Considering that many of the recently-produced 
education campuses do not achieve the same spatial and architectural quality after 50 
years, the unique significance of the campus becomes more prominent. Without doubt, 
the success of METU as an example has had a significant role on the development of 
the independent education campus model that is widely repeated, including a recent 
attempt to adapt it to secondary education. On the other hand, it should not be forgot-
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ten that educational spaces that are integrated with the city constitute an alternative 
model that becomes an actual part of the city, establishes a sense of belonging and 
creates a reference point for the city. Considering that expansion beyond certain sizes 
has educational disadvantages especially at secondary school level, it is essential that 
the educational buildings of Turkey are more widely brought to the agenda and more 
intensely discussed and evaluated. 

The accumulation of knowledge created by the educational buildings at the beginning 
of 2000s is distinguished, more than anything, by radical differences. The buildings rep-
resent an immense and arbitrary diversity with their architectural language, standards, 
size, program and expressed identity as well as the relationship that they establish with 
the city and their context. Constituting a majority of the building stock, state buildings 
consist of low standard typological projects designed without the priority of spatial and 
architectural quality and without a consideration of the diversities of place, orientation 
and context. It is becoming increasingly difficult to conserve, refurbish and reuse the 
few historical buildings that qualify as cultural heritage sites. Presented as the new gen-
eration, school buildings with Ottoman references in the popular cultural media, which 
attempt to establish a relationship with tradition through an artificial framework, do 
not transcend beyond a naïve research and a reductive solution. On the other hand, the 
few researches that represent architecturally more authentic studies and try to estab-
lish a more modern relationship with the educational and architectural media are not 
adequate in quantity to represent the general context and remain as distinguished ex-
ceptions. Especially in the numerous state university campuses recently being designed 
and constructed, the chance of creating modern environments through an evaluation 
of the recent discussions and accumulation is superseded by the goal of constructing 
larger spaces at minimum cost. In this respect, as in many other fields, Turkey is missing 
a significant opportunity in the field of education. The buildings in non - institutional-
ized private schools are shaped by the vision, culture and expectations of the investor, 
who is often the client, making it impossible to talk about a prevalent understanding 
of quality.

Without a doubt, due to their quantitative dominance, educational buildings and the 
architectural correspondent of the concept of school in Turkey are often represented by 
buildings produced by the government. The dominant typology, quality and standards 
of educational buildings are determined by the government. In this respect, taking over 
a responsibility beyond their actual fields of activity, the Ministry of Education and the 
Directorates of Construction Works at the universities become the decisive authority 
of the medium and the general perception of the educational buildings. Carrying on 
the prototype project applications in the 2000s, the Ministry of Education, at the same 
time, tries to bring forward the concerns for an artificial architectural identity. While 
the attempt to create cultural and historical references by a superficial application and 
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pastiche of motives and figures on typological projects conflicts with contemporary 
architectural approaches, it also constitutes a reductive model for making references 
to history and tradition. Widely embraced in other state buildings as well as private in-
vestments, this approach blocks contemporary architectural research and the genera-
tion of realistic references and a critical relationship with history, tradition and culture. 
Different from this approach, the Ministry of Education has recently initiated a more 
radical process of research and discussion with a series of invited competitions among 
reputable architectural groups. Referred to as the education campuses, while the pro-
cess of design is preparing the basis for a more modern architectural language, it is also 
generating radical criticisms directed against the program. Developed with the projec-
tion that approximately 20 thousand students will be attending campuses outside the 
city center, the essence of the model rests in the privatization of educational buildings. 
While this model represents a new and positive beginning aimed towards the aban-
doning of prototype-based projects, it also generates some new concerns about the de-
tachment of the educational medium from the city and the monotony of education. A 
similar dilemma can be observed in the campuses produced by universities. While the 
new university campuses provide a medium for authentic and modern formations, they 
also involve a risk of becoming the basis for the reproduction process of prototype proj-
ects produced rapidly and cheaply, regardless of the context. Among the recent exam-
ples, Kayseri Abdullah Gül University is a modern campus proposal achieved through an 
architectural competition. On the other hand, Mardin Artuklu University comes forward 
with the attempt to functionalize the local architectural language with a contemporary 
and modern approach. Similarly, the conservation and reuse of the modern architec-
tural heritage stands out as a rare and alternative example at TED University campus.

Within the accelerated process of production and transformation, numerous new uni-
versity campuses are being constructed. At the secondary school level, authorities are 
pointing to a need for 120,000 classrooms. Besides several educational problems, this 
picture also represents an opportunity for architecture. The new process of construc-
tion has prepared the basis for a new medium of research, discussion and application, 
aiming to abandon the prototype-based approach to educational buildings that over-
looks the diversities of climate, place, culture and context and functionalize the con-
temporary requirements and approaches in the medium of architecture as well as the 
medium of education. This book and the collection inside should not only be perceived 
as an accumulation and an end-product for examining, understanding and evaluating 
educational buildings in Turkey with respect to their similarities and differences, but 
also as a medium of critical evaluation that will lead the way for a new beginning.

Prof.Dr. Celal Abdi Güzer
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Mekân ve Mimarinin Eğitimde Başarıya Etkisi

İnsanlık tarihi boyunca eğitsel faaliyetlerde, insanlar daima mekânlarla bütünleşmiş ve 
değer kazanmıştır. Tarihsel veriler, toplumların belirli dönemlerde felsefi, dini ve bilim-
sel gelişmelerin sonucunda, eğitim programlarının amacına uygun mekânlar düşünüp 
geliştirdiklerini  göstermektedir.

Çağımızda okullar bir öğrenme yeri olarak tanımlanmakta ve okullardaki öğrenmenin 
etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bütün okullar, gerekli ortam ve 
koşullar sağlandığında, uygun bir eğitim ve öğretim hizmeti sağlayabilir; iç ve dış çev-
relerinde yapılacak iyileştirmelerle etkili ve başarılı bir öğrenmeyi gerçekleştirebilirler.

Okullar, ülkemizdeki ve dünyadaki toplumsal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişme-
leri yakından izleyip, benimseyip, genç nesillere aktararak toplumun gelişimine katkıda 
bulunurlar. Okulların hem toplumun mevcut kültürünü koruması ve yaşatması hem de 
kendisiyle birlikte içinde bulunduğu toplumu geliştirmesi ve değiştirmesi beklenmekte-
dir. Bu nedenle okulların hareketli ve dinamik yapılar olması gerekir. Bu dinamizm ise, 
okullarda yeterli fiziki mekânların oluşturulmasıyla mümkündür.

Eğitim sisteminin, çevresindeki sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel sistemlerle ilişki ve 
etkileşim içinde olması sebebiyle, eğitimin temel üretim birimi olan okullar, sözü edilen 
sistemlerde meydana gelen değişim ve gelişmelerden etkilenirler. Okul, toplumun ve 
çevrenin ihtiyaçlarını karşılayan bir kaynak merkezidir, bu nedenle kendisini çevre ve 
toplumun beklentilerine göre geliştirmelidir. Nair ve Fielding, yazılarında 21. yüzyıl okul-
larında ihtiyaçları karşılayacak ortak özellikleri üç başlık altında toplamışlardır:

• Kişisel öğrenim alanları, sessiz okuma alanının yansıması,
• Akranlardan öğrenilebilecek alanlar,
• Uzmanlardan öğrenilecek alanlar.1 

Görünen odur ki, 21. yüzyıl mimarisi, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir de-
ğişim geçirmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda, eskiden yapamadıklarımızı 
gerçekleştirme ve hatalarımızı düzeltme olanağını ancak çağdaş, teknolojiye açık, es-
nek yapılar, takım çalışmasına olanak tanıyan rahat ortamlarda bulabileceğiz.

Terminolojik ve kavramsal açıklamalar ışığında bakıldığında, “eğitim ortamlarının dü-
zenlenmesi” kavramını; eğitim faaliyetinin meydana geldiği çevre, mekân ya da alan-
daki fiziksel öğelerin öngörülen hedefler doğrultusunda en verimli ve sağlıklı biçimde 
işe koşulması olarak tanımlamak mümkündür. Eğitim ortamının düzenlenmesi, fiziksel 
mekân ile öğrenci, uzman, öğretmen, veli ve diğer ilgililer olmak üzere tüm paydaşları 
kapsayan bir sosyal ortamı içermektedir. Bu kapsamlı iş davranış bilimleri, psikoloji, 
biyoloji, ekoloji, mühendislik, mimarlık, teknoloji, ekonomi vb. bilim dallarının disiplinle-
rarası etkileşimini, diğer bir deyişle işbirliğini gerektirmektedir.

Bir sistemin yer aldığı mekânın özellikleri ile, sistemin araç, süreç ve hedeflerinin uyum 
içinde olması gerekir. Mekân, sistemin bir parçası olarak, onun diğer parçalarıyla uyum-
lu olmak durumundadır. Aksi taktirde, eğitim faaliyetinde aksaklıkların oluşabileceği 
öngörülebilir. Fiziksel ortam, eğitim etkinlikleri için ayrılan mekânın özelliklerini belirtir. 
Sıra, masa, dolap vb. araçlarla, boş alanlar, mekânın ısı, ışık ve renk düzeni gibi bir dizi 
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etken, ortamın fiziksel değişkenlerini oluşturur ve bunlar öğretmen-öğrenci ilişkileri-
ni büyük ölçüde etkiler. Bu yüzden eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ortam (mekân) 
düzeninin önemi yadsınamaz. “Sınıf içi nesneler insanla yan yana geldiğinde değer ka-
zanırken, öğretime katkı sağladığı sürece anlamlı ve işlevsel olmaktadır. Hathaway’a 
göre “Önce bizler binaları şekillendiririz sonra onlar bizleri şekillendirir.” Bu açıdan ba-
kıldığında fiziki mekân, öğretmen-öğrenci ilişkisinde insanileşerek, hem öğretmen hem 
de öğrenci için yaşanılır bir çevre oluşturmaktadır. Cohen, Manion ve Morrison fiziksel 
çevrenin öğrenmenin iskeletini oluşturduğunu ve öğrenmeyi teşvik edebileceği gibi, en-
gelleyebileceğini de belirtmektedirler.”2 Tüm bunlardan yola çıkarak mekân düzenleme 
konusunda en büyük görevin öğretmene düştüğünü ve amaca göre düzenlenmiş bir 
eğitim ortamının eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğretmene büyük katkılar sağlaya-
cağını söylemek mümkündür. 

Okul karşılıklı iletişime, tartışmaya, deneyimi paylaşmaya açık ve katılımcı bireylerin 
yetişmesine olanak tanıyan bir ortam yaratmalıdır. Çocuk psikolojisine uygun, göze ve 
duyguya hitap ederek öğrenciye zevk veren bir okul çevresi, çocukların yabancılayıp 
yadırgayacağı her türlü yapı düzeninden kaçınılarak düzenlenmelidir. Okul; bahçe, çok 
amaçlı salon, laboratuvar, yüzme havuzu, spor sahası gibi tesislerle birlikte düşünülme-
lidir. Okullar çağdaş eğitim-öğretim araç-gereçleriyle donatılmalı, önceden elde bulunan 
araçlar ve donanımlar da verimli olarak kullanılmalıdır. Aynı zamanda okul binasında 
özel eğitime muhtaç çocuklar ile okul öncesi ve ileri yaş düzeyleri için, farklı ihtiyaçlar 
doğrultusunda gerekli fiziki düzenlemeler (rampa, asansör, sıra, oyun bahçeleri, lavabo 
vb.) yapılmalıdır. 

Eğitim ortamları; mimarisiyle, biçimiyle ve geniş aktivite çeşitliliği ile öğrencileri araş-
tırmaya, keşfetmeye, deney yapmaya, deneyimlemeye, tartışmaya, oyun oynamaya, 
sosyalleşmeye, hayal güçlerini ve düşünme kabiliyetlerini geliştirmeye yöneltmeli ve 
öğrencileri yeniliklere teşvik etmelidir. Ayrıca insanların kullanımına sunulacak mekânlar 
düzenlerken, kullanıcı psikolojisini ve gereksinimlerini de dikkate almak gerekir. Eğitim 
programları ne kadar geliştirilirse geliştirilsin, bunların uygulanacağı yerler okul binala-
rıdır.

Eğitim-öğretim anlayışında meydana gelen değişimler, okulların fiziksel yapısını da de-
rinden etkilemiştir. Örneğin geleneksel öğretmen rollerinin değişmesi sınıfların tasarı-
mını ve dekorasyonunu önemli ölçüde değiştirmiştir. Müfredat programlarında yapılan 
değişiklikler de sınıfların yapısını etkilemektedir. Geleceğin sınıfları mutlaka bugünkiler-
den çok farklı olacaktır. Teknolojik gelişmeler ve yeni öğrenme yaklaşımlarının, en çok 
sınıf büyüklüklerini etkileyeceği düşünülmektedir. Sınıflara yapılacak portatif duvarlar 
sayesinde istendiğinde sınıfları büyütme imkânı olacaktır. İnteraktif öğrenme yaklaşım-
ları daha çok alan ve esneklik gerektirmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi ve bilgisa-
yarların insan hayatının her noktasına girmesiyle birlikte, yakın gelecekte ilköğretim 
sıralarından itibaren, her öğrencinin kendine ait taşınır bir bilgisayarının olduğu dinamik 
sınıf ortamlarına rastlamak mümkün olacaktır.

Özbayraktar’ın aktardığına göre Moore, okullarda başarıyı artıran etkili bir mimari mo-
del üzerinde çalışmıştır. O’na göre okul planlama standartlarında öğrenme mekânı da 
çeşitlenmiştir:
1. Esnek ve uyarlanabilir öğrenme mekânları: Esnek öğrenme mekânlarının, okula daha 
yüksek devam ve derslere katılım sağladığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. 
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2. Araştırmalar temel eğitim veren okullarda üç öğrenme mekânına ihtiyaç duyulduğu-
nu göstermektedir:

• Esnek-geleneksel ana mekân
• Sanat ve bilim üretimi için mekân
• Bazen birebir ya da sessiz çalışmaya elverişli pencere kenarında köşeler

3. Sınıf içinde tekli, ikili, araçlı sunumlarda kullanılacak çok sayıda ek öğrenme mekânına 
ihtiyaç vardır. Bunlar aynı zamanda öğrenme mekânını da çeşitlendirir.

4. Geniş stüdyolar: Okullarda yapılan çalışmalar çok sayıda mekânı içeren “geniş stüd-
yo” modelini ortaya çıkarmıştır. Bu mekân bireysel proje üretme merkezi, çalışmaların 
sergilendiği galeri, geniş proje masaları, toplantı mekânlarından oluşan büyük bir alanı 
kapsamaktadır.3

Özetlemek gerekirse, “geleceğin sınıfları” üzerine yapılan araştırmalar, bilgi teknolojile-
rinin ve bununla birlikte değişen müfredatın gerektirdiği mekânların “esnek mekânlar” 
olduğunu göstermektedir. Araştırmalar sonucunda “esnek mekân” türleri de çeşitlen-
miş ve geliştirilmiştir:

• Sınıf içinde bölücüler yardımıyla elde edilen esnek mekân,
• Mekândaki girinti ve çıkıntılardan yararlanılarak elde edilen esnek mekân,
• Tekli,  ikili, araçlı sunumlar için gerektiğinde birleştirilebilen esnek mekân,
• Gerektiğinde koridorla birleştirilebilen esnek mekân.

Fiziksel Ortam ve Öğeleri
Fiziksel ortam olarak kabul ettiğimiz okul, sınıf ve okulun çevresi hakkındaki tartışmalar 
oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu tartışmalar genelde okul binalarının tekniği ve inşası 
yanında okulun iç mekânının düzenlenmesi ile okulun çevresi konularına yoğunlaş-
maktadır.

Geleceğin okul binaları için gereken temel şartlar açıklık, netlik, şeffaflık, çeşitlilik ve 
esnekliktir. Açıklık, netlik ve şeffaflık çoğunlukla okuldaki eğitim-öğretim faaliyetleri ile 
ilgili kavramlar olarak kullanılsa da, okuldaki fiziksel çevre şartlarıyla da yakından ilgili-
dirler. Okul binaları, sıva ve tuğlalardan ibaret yapılar değil, aynı zamanda eğitimin sim-
gesi olan mekânlardır. Jonathan Kozol’un Savage Inequalities adlı kitabında dile getirdiği 
gibi “Eğer çocuklar ruhlarını katleden okul binalarına gidip gelmek zorunda kalıyorlarsa, 
yapılan okul reformlarının hiçbir değeri yoktur.” Ayrıca fiziksel şartların insanları moti-
ve edebileceği veya tam tersine motivasyonlarını düşürebileceği unutulmamalıdır. Bu 
nedenle okul binalarının iyi bir öğretim, üretken bir eğitim sağlayabilecek, insanlara ke-
yif verebilecek ve kişilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri şekilde tasarlanması 
önemlidir.

Hassan’ın aktardığına göre: “Ünlü sosyolog Jane Jacobs “Öğrencileri eğitmek yerine pa-
tentliyoruz,” der. Bir okul binası iç mekânlar ile dış mekânlar arasında diyalog kuramı-
yorsa ve yaşamayan katı formları dayatıyorsa, bir çocuğun ruhuna da cazip gelmeye-
cektir. Bunun sonucunda da insanlığın fiziksel, entelektüel ve ruhsal gelişimine pozitif 
bir katkısı olamayacaktır.
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Mimarlar tasarladıkları okulların hayat dolu olmasını istiyorlarsa, çocuk olmanın nasıl bir 
şey olduğunu hatırlamalıdırlar. Çocukların keyifli bir şekilde eğitim görecekleri mekânlar 
tasarlayabilmek için kendi içlerindeki çocuğu ortaya çıkarmalıdırlar. Mimari elemanların 
ölçeği, oranı, dokusu, hacmi mekânı kullanacak çocukların fiziksel, duygusal ve ruhsal 
ihtiyaçlarıyla yakın ilişki kurmalı ve farklı yaş grupları için farklı formlar ve mekânlar 
oluşturulmalıdır.”4

Fiziksel ortam, insan hayatında oldukça derin izler bırakabilecek önemli bir alan olarak 
algılanmak zorundadır. Okul hayatının büyük bir bölümünün geçtiği yer olan sınıf, birta-
kım özellikleri barındırmalıdır. Bunlar şöyle sıralanabilir: 
•  Öğrenciye çalışma zemini ve ders yapma olanağı tanıyan işlevsellik, 
•  Öğrenme aktivitelerinin arzu edilen duruma gelmesinde öğrencide duygu yoğunluğu-

nu ortaya çıkarma, 
• Farklı amaçlara hizmet edebilecek esnekliğe sahip olma ve 
•  Öğrencilere sınıfta elde ettikleri kazanımları doyasıya yaşatacak estetik değer. 

Fiziki çevrenin, düzenlenmesinden inşasına kadar öğrenci üzerinde psikolojik etkileri 
vardır. Sadece mekânda var olanlar değil, bunların düzenlenişi, estetik değeri de eğitsel 
açıdan önemli bir etkiye sahiptir. Bu bakımdan fiziksel ortamla ilgili her değişken, eği-
time destek veya köstek olabilir. King ve Marans bu konuda yapılan çalışmaları incele-
mişler ve renk, ısı, mekân düzeni ve aydınlatmanın öğrenme üzerinde önemli etkilerinin 
bulunduğuna dair araştırma bulguları tespit etmişlerdir. Yapılan çalışmalarda iyi bir sınıf 
düzeninin öğrenciyi motive ettiği, öğrenilenleri hatırlama oranını artırarak sınıf başarısını 
yükselttiği, öğrencilerin birlikte çalışma alışkanlığı kazanmasına ve arkadaşlık ilişkile-
rinin gelişmesine katkıda bulunduğu, ayrıca öğretmenin sınıfta kontrolü sağlamasına 
yardımcı olduğu  ortaya konmuştur. 

Öğrencilerin okula geldikleri ilk gün karşılaştıkları sınıfın görünümü, eğitim yılı boyunca 
şevkle okula gelmelerinde ve başarı seviyelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Okulun 
fiziksel yapısı; görünüş, kullanış, sağlık koşullarına uygunluk açılarından uygun ve çekici 
olmalıdır.

Etkili bir sınıf yönetiminin koşullarından biri de sınıfın, fiziksel ve düşünsel yapılarıyla 
ilgili ön düzenlemelerdir. Sınıf düzeni, okul kültürünün de belirleyici değişkenlerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Sınıf, okul sistemi içerisinde üretimin ana merkezi ve 
eğitsel amaçların davranışa dönüştüğü yer olması bakımından ayrı bir önem taşımakta-
dır. Fiziksel ortamla ilgili düzenlemeler sadece öğretmenin değil, okul yönetiminin ortak 
sorumluluğudur. Eldeki olanaklar çerçevesinde, okul yılı başında, kullanışlı bir şekilde 
düzenlenmiş, araç gereçleri tamamlanmış, farklı öğrenme etkinlikleri için uygun ve ye-
terli mekânları oluşturulmuş, uygun teknolojik donanımı sağlanmış bir eğitim mekânı 
oluşturulmalıdır.  

Eğitimin fiziksel ortamının yalnızca derslikle sınırlandırılması mümkün değildir. Çağdaş bir 
eğitim öğretim ortamı içerisinde personel, araç-gereç, özel düzenleme ve yaklaşımların 
da dikkate alınması gerekmektedir. Günümüzün ideal okul ve sınıf ortamları dinamik ve 
birçok kanala hitap eden bir öğrenme ortamını sağlamak üzere, basılı, gereçlerle, görsel 
ve işitsel araç-gereçlerle, özelleşmiş mekan veya sınıf köşeleriyle donanmış, bireyler ara-
sı etkinlikler için uygun yerleşim biçimine göre düzenlenmiş mekanlar talep etmektedir.  
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Sonuç
Eğitim, insanın bulunduğu durumdan daha iyi bir duruma gelmesi için yapılan düzenle-
meler olup, insanla özdeşleşmiş bir faaliyettir. Bu faaliyetin ana mekânlarından birisi de 
okul ve çevresi olarak düşünülebilir.

Günümüzde artık okulların “öğrenmeyi öğrenen”, fiziksel, bilişsel, duyuşsal açılardan 
“sağlıklı” bireyler yetiştirmesi gerektiği tartışmasız kabul görmektedir. Okulların, bu bi-
linci ve kültürü öğrencilerine kazandırma sürecinde, yerleşim düzeninden, öğrenci sa-
yısına, renk uyumuna, uygun ışık ve ısı düzeyine, yeterli hijyen koşullarına, estetiğe 
varıncaya kadar birçok fiziksel ortam öğesini dikkate alarak mekânlarını ve ortamlarını 
düzenlemeleri önemlidir. 

Okul ve çevresinin tasarımı artık ülkemizde de disiplinlerarası bir yaklaşımla mimarlar, iç 
mimarlar, pedagoglar, yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin ortak sorumlulukla ve bir 
arada çalıştığı bir süreç olarak görülmelidir. Okulların eğitim-öğretim faaliyetlerini kolay-
laştıracak ve verimi artıracak şekilde düzenlenmesiyle, okullar öğrenci ve öğretmenlerin 
yanı sıra, topluma da hizmet veren yerler haline gelebilecektir.

Sevinç Atabay
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The Effect of Space and Architecture on Educational Success

Throughout history, human beings have interacted with spaces in educational facili-
ties and there by gained something of value. In various historical periods, societies 
have thought of and developed spaces suitable for the purpose of their educational 
programs based on philosophical, religious and scientific developments in those eras.

In our age, schools are defined as ‘places of learning’, and learning at school is expected 
to take place efficiently. When the required environment and conditions are provided, 
schools can supply a proper education and teaching services, and manage to provide 
an efficient and successful education through improvements made in their inner and 
outer environments.

Schools contribute to the evolution of society by closely observing the social, cultural, 
technological and economic developments in our country and throughout the world, 
by adopting them and transferring them to young generations. Schools are expected 
to preserve and keep alive the current culture of the society and also to improve and 
change those societies as well as themselves. For this reason, schools need to be dy-
namic structures. This dynamism is only achievable by creating appropriate physical 
spaces in schools.

Education systems are always related to and interact with their surrounding socio-
economic, political and cultural systems, which means schools--which are the basic 
production units of education--are directly affected by changes and improvements of 
these systems. The school is a resource center that addresses the needs of the society 
and the environment, so it should ideally improve itself in accordance with the expecta-
tions of the environment and the society. Nair and Fielding collect the common charac-
teristics that address the needs of 21st century schools under three headings: 

• Personal learning areas, silent reading and reflection areas
• Areas where students can learn from peers
• Areas where students can learn from specialists1

The architecture of the 21st century must change in order to fulfill changing human-
needs. Fortunately in the century we live in, we can do the things we could not do 
before, correcting our mistakes with modern, technologically innovative, flexible struc-
tures and comfortable environments which enable team work.

In terms of terminological and conceptual explanations, we can define the concept of 
“organizing education environments” as putting to work the physical elements of the 
surrounding space or area where educational facilities are located in the most efficient 
and healthy way possible, in accordance with the goals. Organising education environ-
ments involves taking into account social surroundings, which includes the physical 
space as well as the student, specialist, teacher, parent and all other stakeholders. This 
comprehensive work requires interdisciplinary interaction and cooperation between 
psychology, biology, ecology, engineering, architecture, technology, economics, etc.
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Characteristics of a space where a system is implemented need to be in harmony with 
the tools, processes and the objectives of the system. The space, as a part of the sys-
tem, has to be in harmony with its parts. Otherwise, we can predict that there will be 
problems with education. Physical environment refers tothe characteristics of the space 
allocated for education facilities. A series of tools such as desks, tables, cabinets, etc., 
empty spaces and, heat, light and color layout of the space constitute the physical vari-
ables of the environment and significantly affect the teacher-student relationship. For 
this reason, the importance of atmosphere (space) in education and teaching facilities is 
undeniable. “Classroom objects gain value when they come together with humans, and 
they become meaningful and functional when they contribute to education. According 
to Hathaway “First we shape our buildings and then they shape us.” From this point 
of view, physical space becomes humanized in the teacher-student relationship and 
in creating a liveable space both for the teacher and the student. Cohen, Manion and 
Morrison state that the physical environment forms the framework of education, and 
can hamper learning as well as motivate it.”2 In light of this, it is possible to say that the 
greatest task in organising space falls to the teacher and an educational environment 
organised in accordance with its purpose will contribute a lot to the teacher in educa-
tion and teaching facilities.

School should constitute an environment which is open to communication, discussion 
and experience sharing, as well as encouraging user participation. A school environ-
ment should be organized in a way that pleases students by appealing to the eye and 
emotions, which is good for a child’s psychology. It should avoid building layouts that 
would make children feel alienated. School should be considered together with facili-
ties such as gardens, multi-purpose halls, laboratories, swimming pools, sports fields 
and courts, etc. Schools should be equipped with modern educational materials,  and 
these current materials and equipment should be used efficiently.  Besides the required 
physical characteristics (ramps, elevators, desks, play gardens, sinks, etc.) school build-
ings should also provide equipment for children who need special education and for 
preschool children and older students, who have differing needs.

Educational environments should orient students towards researching, exploring, ex-
perimenting, experiencing, discussing, playing, socializing, developing their imagination 
and critical thinking, and encourage innovation for students through their architec-
ture, shape, form and variety. Furthermore, when organizing spaces for human use, the 
needs and psychology of the people who will use them should be taken into account. 
No matter how advanced educational programs are, they will be applied at school 
buildings.

Changes in educational approaches have deeply affected the physical structure of 
schools. For example, changes in the conventional roles of teachers have led to consid-
erable changes in the design and decoration of classrooms. Changes in course programs 
affect the structure of classes as well. Future classes will surely be very different from 
today’s classes. It has been predicted that technological innovation and new learning 
approaches will effect classroom sizes most strongly. By virtue of movable walls within 
classrooms, it will be possible to enlarge the rooms when needed. Interactive learning 
approaches require more space and flexibility. Along with rapidly improving technology 
and computers taking over every aspect of our lives, in the near future, we can expect 
to see dynamic classroom environments where students have their own portable com-
puters on elementary school desks.
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As Özbayraktar quotes, Moore has worked on an efficient architectural model intended 
to increase success at schools. According to him, learning spaces vary according to 
school planning standards. 

1. Flexible and adaptive learning spaces: Research has shown that flexible learning 
spaces increase student attendance in classes. 

2. Research shows that three learning spaces are required at schools which provide 
primary education:  
• Flexible-traditional main space
• Space for art and science production
• Quiet corners by windows that are suitable for working alone silently

3. Many additional learning spaces are needed for use in individual, group presentations 
or presentations using tools.  These also diversify the learning space. 

4. Spacious studios: Research in schools has led to the “spacious studio” model, which 
includes a large area with personal project production center, a gallery where works 
are presented, wide project tables and meeting areas.3 

To sum up, research on “future classrooms” show that teaching programs that change 
based on new technological developments require “flexible spaces”. Further reserch has 
diversified and improved on “flexible space” types, producing the following space types:
• A flexible space within classrooms, created using dividers,
• A flexible space created via cavities and protrusions within the space,
•  A flexible space that can be united for individual, group presentations or presenta-

tions using tools,
• A flexible space that can be united with a hallway when required.

Physical Environment and its Elements
Discussions on school, classrooms and their surroundings, which are considered the 
physical environment, have a long history. These discussions generally focus on the 
technical and constructive aspects of school buildings, as well as the arrangement of 
interior parts of the building and the school’s surrounding.

The basic conditions necessary for future school buildings are openness, clarity, trans-
parency, variety and flexibility. While openness, clarity and transparency are used as 
concepts related to teaching and educational facilities at school, they are at the same 
time closely related with the physical environment conditions of school.  School build-
ings are not just constructions made of bricks and cement, they are also spaces that are 
symbols of education. As Jonathan Kozol states in his book Savage Inequalities “if chil-
dren have to go to school buildings that are killing their souls, then school reforms are 
worthless.” We also should not forget that physical environment can motivate people 
either positively or negatively. For this reason, it is important to design school buildings 
in a manner that can provide good and productive education while also making people 
feel happy and secure.

Hassan quotes: “As the famous sociologist Jane Jacobs once said: “We are patenting 
students instead of educating them”. When a school building cannot create a dialogue 
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between its interior and exterior worlds and imposes rigid, lifeless forms, it won’t be 
attractive for the child either, and therefore cannot contribute positively to the physical, 
intellectual and spiritual development of humanity.

If architects would like to design lively schools, they need to remember what it is like 
to be a child. They should bring out the child in themselves in order to design spaces 
where children can receive an enjoyable education. The scale, proportion, texture, mass 
and volume of architectural elements must form an intimate relationship with the 
physical, emotional and spiritual characteristics of children, and different forms and 
spaces appropriate for certain age groups should be established.”4 

Physical environment has to be perceived as an important aspect that can have a 
deep influence on human life. Classrooms, where a major part of school life takes place 
should involve certain indispensible features, including: 
• Functionality that provides a studying platform and opportunities for students, 
•  Encouraging emotional intensity in students to bring learning activities to the desired 

level, 
• Having flexibility that can serve various purposes and 
• Aesthetic value that allows students to fully enjoy their education.

From organization to construction aspects, physical environment has a psychological 
effect on students. Not only materials in the space but also their arrangement and aes-
thetic value have an important effect on education. Every variable related to the physi-
cal environment can support or hamper education. King and Marans have ana-lysed 
literature on this subject and found that color, heat, the order of the space and lighting 
have important effects on learning. The study reveals that a good classroom arrange-
ment motivates students, increases success by making students remember more of 
what they have learned, contributes to good collaboration habits, improves friendship 
and helps teachers gain control of classes.  

The appearance of the classroom, which students experience on the first day of the 
school, plays an important role in their desire to come to school and in their general 
success. The physical structure of school should be convenient and attractive in terms 
of appearance, usage and compliance with health requirements. 

Another condition of efficient classroom management is the pre-arrangement of physi-
cal and intellectual structures of the class. Classroom order is accepted as one of the 
determinant variables of school culture. Classrooms are of great importance as the 
main center of production within the school system and the place where educational 
purposes transform into behavior. Arrangement of the physical environment is not only 
the teacher’s responsibility, but also the responsibility of the school management. At 
the beginning of the school year, an educational space should be established which is 
organised in a useful way, with tools and materials prepared, with convenient and suf-
ficient spaces for various learning facilities and appropriate technological equipment. 
 
It is not possible to restrict the physical environment of education to classrooms alone. 
Staff, tools and materials, special arrangements and new approaches should be taken 
into consideration when considering the modern educational environment. Today’s 
ideal school and class environments demand spaces equipped with printed materials, 
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visual and auditory tools, specialised spaces and class corners and organised spaces 
suitable for interpersonal activities in order to provide dynamic and appealing learning 
environment.  

Conclusion
Education is meant to bring a person to a better situation, and it is a measure by which 
humanity defines itself. One of the main spaces of the institution of education is the 
school and its environment.

Today it is widely accepted that schools should raise “healthy” individuals in physically 
and cognitively effective manners, who have “learned to learn”. It is important that 
schools organise spaces and environments by taking into consideration many physical 
environment elements such as layout, number of students, color harmony, appropriate 
lighting and heating levels, good hygienic conditions and aesthetics to help students 
acquire consciousness and culture.  

The design of aschool and its environment should be seen as an interdisciplinary pro-
cess in which architects, interior decorators, educators, directors, teachers and students 
work together with a common responsibility. Schools should be places which serve 
society as well as students and teachers, organised in a way that makes educational 
easier and raises efficiency.

Sevinç Atabay
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Mimar : Can Çinici | Çinici Mimarlık
Architect  

İşveren : Capital Partners
Commissioned by

haileybury astana
haileybury schools astana
Kazakistan, 2011
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Haileybury Astana’nın tasarım fikrini geliştirirken karşımıza çıkan üç ana zorluk vardı: 
kentin geniş ve düz yayılımı, yapı programının karmaşıklığı ve iklimsel koşullar. Kar-
maşıklıkla başa çıkmak için tasarım stratejisi olarak “yalınlığa” başvurmayı denedik. 
Okul programının her biri özel mekânsal gereksinimlere sahip dört farklı parçasını (ana 
sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise) kapsayıcı bir bütün içinde eritmeye çalıştık. Diğer yandan 
iklimsel koşullar bizi, yüklü mekanik ve elektrik tesisatı gereksinimlerine karşılık veren 
ve aynı zamanda da programın karmaşıklığını çözümleyen “jenerik bir kesit” çözümü 
geliştirmeye yöneltti. Sonuçta sürpriz bir şekilde avlu arketipinin yeniden doğuşuna şa-
hit olduk. Astana gibi düzlüğün hakim olduğu uçsuz bucaksız bir kentte, kendine özgü 
genişliği ve yataylığı ile iki katlı alçak bir yapı ortaya çıktı.

Kazakistan’ın yeni başkenti Astana, iyi eğitimli nitelikli işgücü ve kozmopolit bir genç 
kuşak için ulusötesi çekim merkezi konumundadır. İngilizlerin köklü eğitim kurumu 
Haileybury, Kazakistan’ın 1997 öncesi başkenti Almatı’daki başarısından sonra, yeni 
başkent Astana’da da, kozmopolit nüfusa seslenen bir okul açmıştır. Okul yerleşke-
si, düzlükte kurulu kentin merkezinde, kenti ikiye bölen İşim Nehri kıyısında, eğitim 
yerleşkeleri, kültür merkezleri ve üst gelir grubu konutlarının yoğun olduğu bölgede, 
Başkanlık Sarayı Parkı’nın hemen yanında konumlanmıştır. Topografyanın referans oluş-
turmadığı kentte yerleşke, en fazla üç kata çıkan blokların ortada geniş bir kare avlu 
etrafında kesintisiz eklemlendiği güçlü bir yataylık hissi kurar. Okulun karmaşık prog-
ramını oluşturan alt işlevler kütlesel olarak okunaklı olmasına rağmen, dış cephedeki 
bant pencereler ve sürekli tuğla yüzeyler ile tek yatay blok etkisi yaratılmıştır. Bu yatay 
etkinin monotonluğunu kıran ve kütlelerin peyzaj içinde birer sanat objesi gibi şekillen-
mesini sağlayan ise, gökyüzüne uzanan eğimli / kırıklı çatı bitişleri ve ışıklıklardır. Çatı 
kaplaması yer yer cephelere döner ve az sayıda yapı malzemesi ile yalın bir mimari dil 
kurulur. 

Yerleşkenin orta avlusu dışarıdan hissedilenin aksine bir kent parçası gibi kurgulanmış-
tır. Hailebury Okulları’nın eğitim politikası, çocukların akademik, sanatsal, kültürel, spor-
tif gelişimleri ve bu alanlardaki bireysel yeteneklerini keşfetmeleri için onları besleyen 
çevrenin kurulmasına dayanır. Avlu bu eğitim politikasının fiziksel karşılığıdır: Toplantı, 
dans ve spor salonları, kapalı havuz, dört yanı ağaçla tanımlı çim yüzey, açık teneffüs 
alanı, açık hava amfisi, içe dönük okul yerleşiminin kalbini oluşturur. Konvansiyonel 
eğitim yerleşkeleri tipolojisinde genellikle ikincil işlevler olarak görülüp, eğitim bloğu-
nun yanına veya altına gömülen bu mekânlar, Haileybury’de yerleşkenin merkezine, 
çocukların sosyalleşme mekânları olarak yerleştirilmiştir.

Koridorlar kesintisiz geniş cam yüzeylerle avluya yönlendirilir; tepe ışıklıklarıyla her 
daim aydınlanan koridorlar, avluya açılan kapılarıyla kışın bile yarı-açık mekân etkisi 
yaratır. Zeminde tümüyle şeffaf etki için taşıyıcı kolonlar cepheden içeri çekilmiş; birinci 
katta neredeyse tümüyle kapalı, üçüncü katta ise işlevsel pencere açıklıkları ile farklı 
ışık alma olanakları kullanılmış, yatay etki güçlendirilmiştir. Okul öncesi eğitim ve ilköğ-
retim blokları tek katlı çözülürken, çatı ışıklıkları ile maksimum günışığı alan sınıflar dış 
mekâna açılmış, küçük yaş gruplarının ölçeğine uyarlı derslikler tasarlanmıştır.

Haileybury Astana, çocukların özgürce dönüştürebileceği, ürettiklerini sergileyebileceği, 
ders içinde ve dışında kendi nişini yaratıp bireysel ya da ortak olarak kullanabileceği iç 
ve dış mekânları ile başarılı bir eğitim yapısıdır. 
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While developing the design idea of Haileybury Astana, three major difficulties were 
faced: the wide and flat layout of the city, the complexity of the building program and 
the climatic conditions. A design strategy of “simplicity” was adopted to handle this 
complexity. An attempt was made to combine the four distinct parts of the school pro-
gram (Pre-school, KS1, KS2, Senior School), which all have special spatial requirements, 
into a cohesive whole. On the other hand, the climatic conditions directed the designers 
toward developing a generic section that responds to the requirements of the intense 
mechanical and electrical systems in a way that reduces the complexity of the program. 
The unexpected result was the re-emergence of the courtyard archetype. In a vast city 
like Astana, dominated by plainness, the design process produces a distinctively wide 
and horizontal two-story building.

Astana, the new capital of Kazakhstan, is an international center of attraction for well 
educated qualified professionals and the cosmopolitan young generation. Following 
their success in Kazakhstan’s former (pre-1997) capital Almaty, the well-known British 
education institution Haileybury has opened a new school in Astana. The school cam-
pus is located at the center of the city, on plain land, on the banks of the Ishim River, 
which divides the city in two, in a district that houses education campuses, cultural 
centers and higher income residences directly adjacent to the Presidential Palace Park. 
While topography is not referenced, the campus establishes a strong sense of horizon-
tality with blocks of maximum three stories arranged around a wide square courtyard. 

Although the secondary functions that constitute the complicated program of the 
school are perceptible in the mass, the strip windows and continuous brick surfaces on 
the exterior façade create the effect of a single horizontal block. The sloped and frac-
tured roof edges and skylights that extend upwards break the monotony of this effect 
and contribute to the formation of the blocks as works of art within the landscape. The 
roof finish occasionally continues onto the façades, establishing a simple architectural 
language with a minimal use of building materials.

In contrast with its exterior perception, the central courtyard of the campus has been 
handled like an urban fragment. The education policy of Haileybury Schools is based 
on establishing an environment that supports children’s academic, artistic, cultural and 
athletic development and inspires the discovery of individual talents. The courtyard is a 
physical expression of this education policy: Meeting, dance and sports halls, an indoor 
pool, a grass surface surrounded by trees, an open break-time area and an outdoor 
amphitheater constitute the heart of the introverted school settlement. Spaces like 
these are usually perceived as fulfilling secondary functions and are located adjacent 
to or underneath the education block in conventional education campus typology. At 
Haileybury, they are intentionally positioned at the center of the campus as the sociali-
zation spaces for children.

Corridors are oriented towards the courtyard with uninterrupted, wide, glazed surfaces. 
Illuminated by daylight at all times from the skylights, the corridors have doors opening 
directly to the courtyard, and give a feeling of semi-open space even during the winter. 
For a totally transparent effect, the structural columns have been recessed from the 
façade at the ground floor. With an almost completely enclosed façade throughout the 
first floor and functionally organized window openings at the third floor, various possi-
bilities for obtaining light were experimented with while emphasizing the horizontal 
effect. While the pre-school and preliminary school blocks are single story masses, the 
classrooms designed in accordance with the scale of small children get maximum day-
light through the skylights and open up directly to the outdoor space. 

With its indoor and outdoor spaces that children can freely transform and use to exhibit 
their productions, create their own niches and use individually or commonly, Hailey-
bury Astana is a successful education building.
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Tasarlanan lise kompleksi MEB’in klasik eğitim binası formatının dışındadır. İlk algıla-
mada kompakt, tekil yapı imgesine sahip olan lise, aslında son derece girift ve zengin 
bir mekânsal kurguya sahiptir. Yapı konsepti, çevredeki yoğunluğa bir kentsel boşluk 
olarak karşılık vermektir. Programın yoğunluğuna rağmen, topografyanın imkânlarıyla 
yaygın ve az katlı çözüme gidilmiştir. Sokaklar ve avlularla birbirine bağlanan ve birbi-
rinden kopan kurgusu ve çatı teraslarıyla, yapının çevreden bir peyzaj alanı gibi algılan-
ması amaçlanmıştır. Tüm yapı yalın ve güçlü mekânları, brüt beton ve cama eşlik eden 
az sayıda malzeme ve görünür tesisatlarıyla bir teknik lise için salt bir eğitim mekânı 
değil, aynı zamanda bir eğitim nesnesidir. 

İstanbul’un Ataşehir bölgesi, 2008’de başlayan bir süreçle, İstanbul Uluslararası Finans 
Merkezi olarak gelişmeye başlamıştır. Anadolu Otoyolu’nun kuzeyinde bulunan yapı, 
Çamlıca yolu kavşağındaki, hem finans sektörünü barındıran, hem de ofis, alışveriş mer-
kezi, otel, lüks konut ve kültür merkezleriyle günün her saati yaşayan bir merkez ol-
ması planlanan bölgededir. Küçükbakkalköy mahallesi sınırlarında kalan alanın kuzey 
ucunda konumlanan TÇMB Lisesi, Soyak Konut Sitesi’ne komşudur. Çevresi giderek sarı-
lan fakat henüz yapılaşmamış bu ‘değerli’ alana yerleşen 510 öğrenci kapasiteli eğitim 
yapısı, gelecekte içinde yer alacağı kentsel programın bilincinde olarak, tercihini kuze-
yinde yer alan konut bölgesi ile ilişkilenmek yönünde kullanmıştır.  

Yoğun programlı okul, konvansiyonel eğitim yapıları tipolojisinden, spor salonu, konfe-
rans salonu, atölyeler, kütüphane gibi alt programların hakettiği mekânsal boyuta ve 
kaliteye verdiği önem ve bu programları bir “yaşam merkezi” tasarlar gibi ele almasıy-
la ayrışır. Yaşam merkezi, ders bitiminde kaçarak uzaklaşmak istemeyecekleri kadar 
ders-dışı olanakları beslemesiyle öncelikle öğrencilere; öğrenim saatleri ve dönemleri 
haricinde, yaz-kış ve gece-gündüz ayrımlarının daha etkin örgütlenmesiyle ise yakın 
çevresindeki konut bölgesine hizmet etmek üzere büyük bir yetkinlikle tasarlanmıştır. 
Konferans salonu, spor salonu ile yemekhanenin dışarıdan kullanımlara da açılabilmesi 
için kontrollü kullanıma izin verecek mekânsal olanaklar sağlanmıştır.

Eğitimin yaşamın simülasyonu, okulun ise kentin simülasyonu olduğu teorisi bu yapıda 
da sınanmaktadır. Birlikte hareket etmeyi seven, yeniliğe, projeler üretmeye, yaratmaya 
odaklı, gerçek ve sanal etkileşime açık, duygularla, deneyimlerle ilgili bir kuşağa hizmet 
eden yapının en büyük iddiası da, bu kent simülasyonu üzerine kuruludur: Sokaklar ve 
avlularla mekânları birbirine bağlayan; kütüphane, yemekhane, spor salonu, konferans 
salonu gibi ortak kullanımlı mekânlarla iç sokakları besleyen; eğimli topografyanın ola-
naklarını amfi düzenli iç avlular ve çatı teraslarıyla kullanan; yer yer mekânları birbirin-
den koparıp, farklı kotlarda tekrar bağlayan konstrüktif bir peyzaj yaratma arayışında-
dır. Proje aşamasında spor ve konferans salonlarının üzerinin yeşil peyzajla örtülerek 
açıkhava kullanımına açılması düşüncesi, konstrüktif peyzajı destekleyerek kurguya 
katkıda bulunacak iyi bir fikirken, öğrenci emniyetine ilişkin yönetmelikler nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir. 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin bir yatırımı olduğundan brüt beton kullanımı, 
yapının kimliğini oluşturacak öğe olarak tasarımcılardan talep edilmiştir. Prezisyonu 
yüksek işçilikle elde edilen brüt beton, başat olarak kullanılmıştır. Beton yüzeylerin 
soğuk ve mesafeli duruşu ve bitmemişlik hali, dozunda kullanılmış ahşap öğelerle yara-
tılan sıcak atmosferle dengelenmiştir. Yapı, inşaat teknolojisi, tesisat teknolojisi, iklim-
lendirme, elektrik-elektronik teknolojisi alanlarında eğitim veren bir lise için bir eğitim 
mekânı olmanın yanısıra bir eğitim nesnesi olarak da dikkat çekmektedir.
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The designed high-school complex is different from the classical educational building for-
mat. The building that is initially perceived as a compact singular building actually has an 
immensely grift and rich spatial formation. The building concept responds to its intense 
environment as an urban void. In spite of the intensity of the program; a horizontally 
spread, low storey building has been designed using the potentialities of the topography. 
The objective is to make the building perceived as a landscape with its roof terraces and 
the general formation that is connected and disconnected by the streets and courtyards. 
With its simple and potent spaces, minimal use of materials accompanying glass and 
exposed reinforced concrete, and its exposed technical installations; the building is not 
merely an educational space but also an object of education for a technical high school.

The Ataşehir district of Istanbul started to develop into an international finance center 
with a process that has begun in 2008. Located at the Çamlıca junction to the north of 
Anatolia Highway, the school building is located within the area planned to accommo-
date the finance sector and create a center that is lively throughout the day. It includes 
offices, shopping malls, hotels, luxury residences and cultural centers. With its position 
at the northern edge of the area that is located within the borders of Küçükbakkalköy 
district, TCMA High School is adjacent to Soyak Residences. The educational building, 
with a capacity of 510 students, was constructed in this vacant “valuable” land sur-
rounded by new buildings, and is designed to establish a relationship with the residen-
tial area to its south.  This choice was made based on the future urban program that it 
will become a part of.

With its intense program, the school differs from the conventional typology of educa-
tional buildings in the amount of attention paid to the spatial dimensions, the quality 
of sub-programs such as the sports and conference halls, workshops and library and 
the way these programs are designed as a “living center”. The “living center” has been 
designed skillfully to serve primarily students by providing extra-curricular activity op-
tions.  It also serves the neighboring residential zone, with a more efficient organization 
of the times outside the school hours and terms and the distinctions of summer-winter 
and day-night. The spatial organization allows the use of the conference hall, sports hall 
and the cafeteria from outside the school.

This building also tests the theory that education is a simulation of life and the school 
is a simulation of the city. Serving a generation who like to act collectively and focus 
on innovation, developing projects and creativity, and are interested in both real and 
virtual interrelations, sentimentality and experience, the building’s most significant as-
sertion is based on a simulation of the city. The building attempts to create a construc-
tive landscape that connects the spaces with streets and courtyards, supports the in-
ner streets with common spaces such as the library, the cafeteria, the sports hall and 
the conference hall, uses the potential of the sloped topography with amphitheaters, 
ordered inner courtyards and roof terraces and splits up spaces, reconnecting them at 
different levels. Although the thought of covering the roofs of the sports and confer-
ence halls with green landscape and opening them for use as outdoor recreation spaces 
was a good idea that would have supported the constructive landscape and contribute 
to the concept, this idea was abandoned during the design phase due to regulations 
regarding student safety.

Since the building is an investment of the Turkish Cement Manufacturers’ Association, 
the use of exposed reinforced concrete was demanded from the designers as an ele-
ment that establishes the identity of the building. Acquired by high-precision work-
manship, exposed reinforced concrete was used as the principal material. The cold 
feeling and unfinished appearance of the concrete surfaces has been balanced by the 
warm atmosphere created by a restrained use of wooden components. As a school 
giving education on construction, plumbing, air conditioning and electrical systems and 
technology, the building is not just an educational space, it also requires attention as 
an object of education.

1
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Commissioned by 
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union of automotive industry exporters technical and industrial vocational high school
Bursa, 2010
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Yurt, lojmanlar, spor salonu ve konferans salonu içeren 720 öğrenci kapasiteli eğitim 
yapısının yoğun programı, parçalı ve kademeli bir kütle organizasyonuyla çözümlendi. 
Bloklara ayrılmış bu parçalı kurgu, üçüncü boyutta bir sosyal arter, yani şeffaf bir galeri 
ve ardışık avlular dizisiyle bağlandı. Yapının zengin iletişim ortamı, canlı renk kullanımı 
ile dinamik kılınmaya çalışıldı. Arazinin yeşil dokusunu oluşturan zeytinlik ile yapının iç 
içe geçmesi hedeflendi. Farklı kotlarda sağlanan çeşitli terasların bir kısmı öğrencilerin 
kullandığı açık alanlara dönüştürülürken, bir kısmında ise sadece yeşilin sürekliliği ko-
rundu. Kütlede yaratılan kademelenme ile oluşan teraslar, derslikler katında açık tenef-
füs alanı, yurt dinlenme salonu katında çatı bahçeleri oldu. 

Lise, Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin merkezi Bursa’nın Görükle semtinde, zeytin 
ağaçları ile kaplı bir tepenin yamacında konumlanır. Yoğun bir eğitim programına ve 
onun gerektirdiği kitleselliğe sahip olmasına rağmen, yamacına oturduğu zeytinlikten 
kente doğru kademelenerek dingin bir duruş sergiler. Yapının yoğun programı topog-
rafyanın olanakları kullanılarak belirli alt parçalara ayrılmış; hem kitlenin ağır etkisi kı-
rılmış hem de okul tipolojisinin zorunlu kıldığı tekrar eden birimler farklı bloklar içinde 
yeniden kurgulanmıştır.

Yapının okuldaki eğitim ortamına en önemli katkısı, parmaklar biçiminde topografya-
ya oturan blokları birbirine bağlayan ve kırıklı bir doğrusallığa sahip sosyal etkileşim 
promenadıdır. Normatif eğitimin dışında, öğrencilerin sosyal yaşamlarını kuracağı bu 
promenad, enformel bir eğitim mekânı olarak işlevselleştirilmiş ve kütüphane, kan-
tin, yemekhane gibi sosyalleşme mekânlarıyla desteklenmiştir. Mimarların temel al-
dığı iletişim-esneklik, sosyalleşme-akışkanlık, diyalog-devingenlik, katılım-saydamlık, 
etkileşim-geçirgenlik temaları, bu promenadın hemen her noktasından çalışılmış bakış 
açılarında hissedilir. Bu kırıklı bağlayıcı öğe; yapının dingin halini, gerek formu ve üstlen-
diği işlevlerin yarattığı diyalog ve dinamizmle, gerekse üst ışıklıklardan içeri giren gün 
ışığının kapalılık hissini kırmasıyla yok eder.

Topografyaya oturtulan dört blok, rasyonel ve işlevsel bir şema ile çözülmüştür: Okulun 
yatılı olması nedeniyle günün tamamını yerleşkede geçiren öğrenciler için gece-gündüz 
yaşamını farklılaştırmak amacıyla eğitim birimleri vadiye, barınma birimleri ise zeytinli-
ğe açılır. Bu kademelenmenin orta noktasında, eğitim ve barınma birimlerini birbirinden 
ayıran yeşil teras düzlemi, yapının yaslandığı ve okul arazisi içinde kalan zeytinliğin yeşil 
dokusuyla bütünleşir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, ekolojik döngülerin dikkate alınması, geri 
dönüşümlü malzeme ve yeşil teknolojiye odaklanan sürdürülebilir yaklaşımlar, inşaat 
sektörü kadar otomotiv sektörünün de can alıcı konuları arasındadır. Otomotiv sektörü 
çalışanlarını yetiştiren bir kurum için, eğitim mekânını sürdürülebilir yaklaşımları örnek-
leyen bir araç olarak kullanmak doğru bir karardır. Nitekim okul, Türkiye’de yeşil bina 
sertifikası alan ilk kamu binası olmuştur. Yapı ile otomotiv arasında kurulan dolaylı atıf, 
yapının strüktürel ve mekânsal olarak okunabilirliği, geçirgenliği ve işlevselliği ile açık 
bir referansa dönüşür: Okunaklı ve görünür bırakılan strüktürel sistem, katmanlaştırıl-
mayan yapı teknolojisi ve malzemesi gibi kararların tümü, otomotiv üretiminde her bir 
mekanik parçanın bütünü oluşturmaya olan katkısını anlamak üzere eğitim alan meka-
nik öğrencisine iyi bir deneyim sunar.
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The intense program of the 720-student education facility, which includes dormitories, 
residences, a sports hall and a conference hall, has been implemented with a fragment-
ed and cascading mass organization. Separated into blocks, this fragmented organization 
is connected by a social artery in three dimensions consisting ofa transparent gallery and 
a series of successive courtyards. The dynamism of the rich communication medium in 
the building has been strengthened by the use of lively colors. One of the design objec-
tives was to merge the green of the surrounding olive grove with the building. While 
some of the terraces at different levels have been transformed into open spaces for use 
by students, some simply preserve the continuity of the green. The terraces created by 
the cascading masses are used as open break-time space at the classrooms level and a 
roof garden at the hall level of the dormitories.

The high school is located in the Görükle district of Bursa, the center of the automotive 
industry, on the slopes of a hill covered by olive trees. Although the school is large, as 
required by its intense education program, it exhibits a quiet approach with its masses 
cascading from the slopes of the olive grove to the city. Making use of the potential 
of the topography, the intense program of the building has been separated into sub-
programs, breaking up the mass of the building and making it possible to distribute the 
repeating units required by the school typology into different blocks.

The most significant contribution of the building to the education medium is the social 
interaction promenade, with fractured linearity connecting the blocks, which rest like 
fingers onto the topography. This promenade is where students have their social life 
outside of the normative education. This social life has been functionalized as a me-
dium of informal education supported by socialization spaces such as the library, the 
canteen and the cafeteria. Themes like communication and flexibility, socialization and 
fluidity, dialogue and dynamism, interaction and permeability were taken as a basis by 
the architects, and can be perceived from intentionally designed viewpoints throughout 
this promenade. This fractured connecting element breaks the quiet shape of the build-
ing with its form, dialogue and dynamism created by its functionality as well as with 
daylight diffusing from the skylights, which provides a more open atmosphere.

The four blocks resting on the topography have been planned with a rational and 
functional scheme. As the school is a boarding school, differentiation between the day-
time – nighttime life of the students has been achieved by the education units opening 
out to the valley and the accommodation units opening out to the olive grove. At the 
center of this cascade, the green roof terrace plane that separates the education and 
accommodation units is integrated with the green texture of the olive grove that the 
building rests on.

Use of renewable resources, sensitivity to ecological cycles and sustainable approaches 
focusing on recyclable materials and green technology are themes of critical impor-
tance for the automotive industry as much as the construction sector. For an institution 
intended to educate the staff of the automotive industry, it is a reasonable decision 
to use the education space as a tool to exemplify sustainable approaches. In fact, the 
school was the first public building in Turkey to receive a green building certificate. The 
indirect reference established between the building and the automotive industry is 
explicit in the structural and spatial perceptibility of the building, as well as in its perme-
ability and functionality. The structural system that has been left exposed and the un-
stratified building materials and technology provide a good experience for the students 
of mechanics, who are educated to understand the contribution of every mechanical 
piece to the formation of the whole in automotive production.
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Açı Lisesi, Bahçeköy Yerleşkesi’nin ikinci binası olarak 2007 yılında inşa edildi. Yerleş-
kenin ilk binası 2006 yılında su kemerlerinin karışısında bulunan bir fabrika binasının 
cephesinin yenilenmesi ve iç mekânlarının okul fonksiyonlarına uygun olarak yeniden 
tasarlanması ile elde edildi. Bu binanın yapımından sonra çevresindeki üç adet kaçak 
bina satın alınıp yıkıldı. Yeni Açı Lisesi binası, bu üç parselin birleşiminden oluşan arsaya 
uygun şekilde bir parallelogram olarak tasarlandı. İlk bina ve yeni bina çelik bir köprü 
ile birbirine bağlandı. Yapım sisteminde prekast kolon - kiriş ve döşeme panelleri kulla-
nılarak hızlı bir üretim gerçekleştirildi. 

İstanbul’da Sarıyer ilçesine bağlı, orta ölçekli bir yerleşim olan Bahçeköy, Belgrad 
Ormanı’nın yoğun yeşil dokusu içinde konumlanmış bir Osmanlı dönemi köyüdür. Bugün 
lüks konut yerleşimlerine evsahipliği yapmaya başlayan bölge, eğitim kurumları açısın-
dan da zengindir: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ve ona bağlı Atatürk Arboretumu, 
bir ilköğretim okulu ve devlet lisesinin yanı sıra Açı Lisesi de bu bölgede yer almaktadır.

İlk kez 1999 yılında öğrenci alan Açı Okulları, İstanbul’da Bahçeköy’ün yanı sıra Le-
vent, Kemerburgaz, Çiftehavuzlar ve Akatlar’da kurulan beş ayrı yerleşkede Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı özel okul statüsünde eğitim vermektedir. Kurumun yerleşke ve mekân 
politikası, kentin prestijli bölgelerinde, yeni yapım ve/veya yeniden-programlama yoluyla 
eski yapıları dönüştürerek, zaman içinde yan parsellerdeki yapıların yerleşke bünyesine 
katılmasıyla elde edilmiş orta ölçekli yapılar üzerine kuruludur. Çoğunu Erginoğlu ve Ça-
lışlar grubunun tasarladığı Açı Okulları’nın Bahçeköy Yerleşkesi’nde inşa edilen son yapısı 
ise, yine aynı müellifler eliyle gerçekleştirilen Açı Lisesi’dir. 

Yapı Belgrad Ormanı’nın kıyısında, Mimar Sinan eseri Sultan I. Mahmut Kemeri’nin hemen 
yakınındaki 11 dönümlük eski fabrika arazisi içinde, 2006 yılında dönüştürülen ana yapı-
nın ek binası olarak tasarlanmıştır. Kurumun azami metrekare ve asgari süre beklentisi 
doğrultusunda, yapı araziye paralelkenar dörtgen bir planla yerleşmiş, prekast kolon-kiriş 
ve döşeme tercih edilmiş; eklendiği ana yapıya uyum sağlaması için kompozit cephe kap-
lama panelleri kullanılmış ve ana yapıya çelik şeffaf bir köprüyle bağlanmıştır.

Yapı karşısındaki etkileyici tarihi strüktüre öykünmeden, onunla uyumlu, yalın ve dingin 
bir duruş sergiler. Yalınlık, seçilen mimari dil ve malzeme kadar özellikle kütle biçimlen-
mesinde kendini açık eder. Yüzey yerine formun görünürlüğünü artırmak üzere alınan 
tavır, yerleşkenin diğer yapılarının tekdüzeliğini kırmış, dingin ama etkileyici bir form elde 
edilmiştir. Kütle bütününde yaratılan doluluk-boşluk ilişkileri formun ikna ediciliğini artırır: 
Cephe kaplaması zeminden başlayıp kırılarak ama süreğen biçimde çatıyla birlikte küt-
leyi sarmış; manzarayı kesintisiz içeri aktaran füme bant pencereler, koyu sarı kütleden 
açılanarak yer yer içeri çekilmiş; bahçeye bakan cephede çatı katı diş diş açıklıklarla son-
lanmıştır.

Konvansiyonel eğitim yapıları tipolojisinde orta koridorun iki yanına dizilen derslik ve uç-
larda dolaşım kovası ve servis tipolojisini kullanan yapının tipolojiyi kırma arayışı, yapının 
zemin ve gökyüzüyle kurduğu ilişkide ortaya çıkar. Eğimli arazide giriş kotunun altına 
yerleştirilen toplantı salonunun fuayesi şeffaflaşarak bahçeye hemzemin açılmış, hem 
yaz hem kış için nitelikli bir teneffüs alanı oluşturulmuştur. İsabetli bir kararla çatı katına 
yayılan kütüphanede, gökyüzünü içeri alacak denli geniş tepe ışıklığının yanı sıra kuzey 
ışığına ve orman manzarasına açılan pencereler kullanılmış, böylece hem rahat okuma 
olanağı hem de alt katların karmaşa ve uğultusundan uzak, dingin bir ortam yaratılmıştır.
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The Açı High School building was constructed in 2007 as the second building of the 
Bahçeköy Açı Campus. The first building of the campus was the former factory building 
located across from the aqueducts, whose façade was renewed and interiors redesigned 
to respond to the functional requirements of the school in 2006. Following this recon-
struction, three unregistered buildings around it were purchased and demolished. The 
new Açı High School Building was designed in the shape of a parallelogram, mimicking 
the shape of the site formed by the combination of these 3 plots. The new building 
is connected to the original structure via a steel bridge. The building was completed 
quickly, using a precast column-beam system and floor panels.

Bahçeköy is a medium-scale settlement connected to the Sarıyer district in Istanbul, an 
old Ottoman village located within the intense green texture of Belgrad Forest. The region 
has recently started to host luxury residential settlements and is rich in terms of educa-
tion facilities. The region hosts a Forestry Department and the connected Atatürk Arbore-
tum, a primary school, a state high school and Açı High School.

Opened in 1999 for the first time, Açı Schools are operated as private schools affiliated 
to the Ministry of Education on a total of five campuses in Istanbul, in Levent, Kemerbur-
gaz, Çiftehavuzlar, Akatlar and Bahçeköy. The campus’s spatial structure is made up of 
medium scale settlements obtained by the transformation of old buildings in prestigious 
locations of the city through reconstruction and/or re-programming as well as the oc-
casional integration of buildings in adjacent plots into the settlement. With Erginoğlu & 
Çalışlar as the designer of the majority of their buildings, Açı Schools’ most recent building 
is Açı High School on the Bahçeköy Campus designed by the same group.

The building is located on the 11 decare site of a former factory at the edge of Belgrad 
Forest, close to Mimar Sinan’s Sultan Mahmut I Aquaduct. It is an annex to the main build-
ing that was refurbished in 2006. Due to the institution’s expectation of maximum area 
and minimum construction duration, the building has been positioned as a parallelogram 
on the site. A precast column-beam and slab system was chosen and composite façade 
panels were used to achieve a harmony with the main building. The new building is con-
nected to the old building by a transparent steel bridge.

The building is simple, quiet and modest, achieving harmony without imitating the im-
pressive historical structure adjacent to it. The simplicity becomes evident especially in 
the formation of the mass, the architectural language and the selected materials. The 
architectural approach aims to improve the visibility of the form rather than the plane, 
and breaks the monotony of the other buildings of the campus, resulting in a quiet, 
modest but impressive form. The solid-void relationships created in the mass make the 
form more pronounced. The façade cladding begins from the ground and continuously 
envelops the mass, including the roof. The smoke-colored strip windows provide an unin-
terrupted view, and have been angled away from the dark yellow mass and occasionally 
recessed. The roof of the garden façade terminates with successively projecting openings. 

The conventional typology of education buildings has classrooms, lined up on two sides 
of a central corridor with services and circulation core at the ends. We can see that this 
convention has been broken in the relationship that the building establishes with the 
ground and the sky. Located below the entrance level on the sloped site, the foyer of the 
meeting hall transparently opens out to the garden on the same level, creating a pleas-
ant break-time space for all seasons. The library expands throughout the roof level and 
has a skylight wide enough to bring the sky inside. It also has windows that open out to 
northern daylight and a view of the forest, providing a comfortable reading atmosphere 
and a calm medium isolated from the chaos and noise of the lower stories.
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Feyziye Mektepleri Vakfı’nın Erenköy’de kendisine bağışlanan bir konak ve korusu için-
de yüksek nitelikli bir eğitim kampüsü yaptırmak için düzenlediği çağrılı mimari yarışma 
sonucu elde edilen proje, gerekli tüm standartlara ve FMV tarafından verilen programa 
uymasına karşın, son derece esnek ve akışkan işlevsel ve mekânsal bir organizasyona 
sahiptir. Kompakt ve az katlı yapısı ile de üretim - işletim aşamalarında ekonomik, 
güvenli ve esnektir. Genel mimari dil ve malzeme kullanımında çağdaş eğitim bilimi 
ve pedagojinin önermelerine uygun olarak aşırı renk ve biçim kullanımından, kurmaca 
motiflerden kaçınılmış; zamana dayanabilecek malzemeler seçilmiştir. Bütün mimari 
içinde, daha katı dış görünümlü derslik blokları, aslında, iç esnekliğe açıktır. 

Feyziye Mektepleri Vakfı’na İstanbul’un Anadolu yakasında bir eğitim yerleşkesi kurul-
ması için bağışlanan köşk ve korusu, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin için-
de yer aldığı büyük korulukla birleşerek, semtin en büyük yeşil alanını oluşturur. Okul 
öncesi, ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim veren kurum eğitim birimleri ve tüm sosyal 
bileşenleriyle araziye yerleşirken yeşil alan sürekliliği zedelenmemiş, aksine kutsanmış-
tır. Koruluğun çeperine, ortasındaki tarihi köşkü ve yeşil alanı koruyarak yerleştirilen 
yapılar grubu, yerin ruhunu (genious loci) koruyarak okul topluluğu için bellek ve kimlik 
oluşturan bir mikrokozmoz yaratır. Devletin uzun yıllardır güttüğü tip okul politikası-
nı eleştiren ve yere/topluluğa özgü olanı savunan Haydar Karabey, eğitim yapılarında 
çağdaş yaklaşımlar, ilkeler ve standartlar üzerine özgün bir kitap yazmış; bu yaklaşım 
ve ilkeleri Işık Okulları Erenköy’ün de dahil olduğu nitelikli birkaç eğitim yerleşkesinde, 
kendisi gibi mimar olan eşiyle birlikte uygulama şansı yakalamıştır.

Merkezdeki koruluğun yeşil zemini farklı yaş grupları ve işlevlere özgü farklılaştırılmış, 
spor amaçlı kullanımlardan çok, bireysel kaçışlar ve oyun-buluşma-tören gibi toplu et-
kinlikler arasındaki denge kurularak tasarlanmıştır. Bu denge arayışı, öğrencilerin birey-
sel çalışmaları ile kolektif üretim ve etkileşimlerini sağlayacak iç mekân kurgularında da 
sezilmektedir. Tarihi köşkü ve mevcut yeşil dokuyu ezmeyen insan ölçeğindeki yapılar, 
ana dolaşım omurgasına takılırlar. Disiplin mekanizmaları olarak işlev gören bürokratik 
sınıf-okul merkezli bakışın yerine, öğrencinin kendisini sadece sınıfta öğrenmek zorunda 
hissetmediği ve 21. yüzyıl öğrenim deneyimi ve becerilerini kazandıran öğrenci merkez-
li model arayışının mekânsal karşılığını tasarımcılar, Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi’nde 
somut önerilerle yanıtlarlar: Yerleşkenin çok amaçlı salon, sanat atölyeleri, spor sa-
lonu, yemekhane, kütüphane, multi-medya merkezi gibi kamusal kullanımları omur-
ganın merkezinde, süreğen ve hareketli dolaşımdan soyutlamadan, sürekli önünden 
geçilip gidilen, sık sık uğranan, çokça çiğnenen mekânlar olarak tasarlanmıştır. Öğrenci 
forumları, ortak kullanımlar olmasına rağmen bireyselleşme olanağı sağlayan nişlerle 
beslenmiştir. Esneklik ve geçişkenlik başka bir tasarım önerisidir. Orta galerili blokların 
çeperlerine yerleşen dersliklerin içe bakan cepheleri, kısmen saydam ve sökülebilir hafif 
dolap sistemleri ile geçici strüktürler gibi tasarlanmıştır. Farklı  çalışma olanakları sağla-
yan derslikler, istendiğinde yapı hacmince bir uçtan diğer uca birleştirilerek, farklı eğitim 
modellerine zemin hazırlayacaktır. 

Yapının net, işlevsel, yalın mimari dil tercihi, çağdaş eğitim bilimi ve pedagojinin renk ve 
biçim karmaşasından uzak durulması önermelerine uygun olarak belirlenmiştir. Mima-
rın rolünün sınırları iyi çizilmiş, toprak “yeni”nin filizlenmesi için uygun bir ortam olarak 
serilmiş, gerisi bireylerin yaratıcılığına bırakılmıştır.
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The project has been obtained as the consequence of an invited architectural competi-
tion that Feyziye Schools Trust  (FMV) has organized to construct a qualified education 
campus within the mansion and its forest that have been donated to the Trust. Although 
the project responds to all requirements and standards demanded by FMV, it has a 
highly flexible and flowing spatial and functional organization. With its low storey and 
compact mass, it is economical, safe and flexible during the construction and the main-
tenance phases. In accordance with the science of modern education and the theses of 
pedagogy; use of excessive colors and forms and fictional motives have been avoided 
and durable materials have been selected. Within the general architectural form, the 
more rigid looking classroom blocks are actually open to an internal flexibility.

Donated to Feyziye Schools Trust (FMV) for the establishment of an education campus 
on the Anatolian side of Istanbul, a mansion and its small forest unites with the forest 
in which Erenköy Psychiatric Hospital is located to create the largest green area of the 
district. Offering education at pre-school, as well as K-12 levels, the school is located 
on a single site with all its education units and social components, and manages not to 
damage the continuity of the green area but rather add to it. Located at the periphery 
of the forest while protecting the historical mansion and the green area, the group 
of buildings conserve genius loci and create a microcosm that generate a collective 
memory and identity for the school community. Haydar Karabey has written an au-
thentic book on the contemporary approaches, principals and standards of education 
buildings, in which he criticizes the state policy of building typological schools and sup-
ports a unique architectural approach that is based on location/community. Together 
with his wife, who is also an architect, he has had the chance to apply this approach 
and its principles in the design of qualified education campuses, including the Erenköy 
Campus of Işık Schools.

The green ground of the forest at the center has been differentiated for different age 
groups and functions. Rather than sports activities, it has been designed to estab-
lish a balance between getaways for individuals and collective spaces for play, ga- 
therings and ceremonies. This search for balance can be observed in the formation of 
the interior spaces that house the individual studies and collective production of the 
students. Human scale buildings that do not overshadow the historical mansion and the 
existing green texture are attached to the main circulation spine. The design avoids a 
bureaucratic classroom / school-centered approach based on disciplinary mechanisms.  
Instead, the search for a student-based model in which students do not feel obliged to 
learn only in the classroom and can acquire the learning experience and skills of the 
21st century is spatially encouraged by the designers with tangible proposals in the Işık 
Schools Erenköy Campus. Spaces of public use, such as the multi-purpose hall, art work-
shops, sports hall, cafeteria, library and multimedia center are located at the center of 
the spine, without being isolated from the active traffic. These spaces are designed to 
be continuously passed by and frequently visited. Although the student forums are 
common spaces, they are supported by niches that provide the possibility of indivi-
dualization. Flexibility and permeability are other themes of the design. Located at the 
periphery of the blocks with central galleries, the classrooms have façades overlooking 
the interior space that are designed as partially transparent temporary structures with 
lightweight cabinet systems. Providing diverse study opportunities, the classrooms can 
be unified throughout the building from one edge to the other, constituting a basis for 
diverse education models.

The clear, functional, pure and simple architectural language of the building is in accor-
dance with the theories of contemporary education science and pedagogy that suggest 
avoiding a chaos of color and form. The limits of the architect’s role have been well 
defined.  The soil has been prepared as a convenient medium for the blossoming of the 
“new”, and the rest has been left to the creativity of the individual.
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Önceki adıyla Ortabayır Zafer İlköğretim Okulu, Kağıthane’de bulunan MEB’e ait 19 ders-
likli bir okulun yerine, programın genişletilmesiyle 40 derslikli olarak inşa edilmiştir. 
Tasarımda kısıtlı bir bütçe ve MEB yönetmelikleri yanında mimarlık ofisinin yönlendir-
meleri de belirleyici olmuştur. Yapı, mahalli bir odak olmak üzere kurgulanan bir avlu 
etrafında toplanmış, birbirine bağlı 3 ana kütleden oluşmaktadır. 5 katlı sınıflar bloğu 
arazinin en uzun kenarını tanımlamaktadır. Yapının camiye komşu olan cidarında daha 
alçak olarak kurgulanmış 3 katlı idari blok bulunmaktadır. Aynı bloğun zemin kotu ana-
okulu için ayrılmıştır. Yine 5 katlı olarak tasarlanmış olan laboratuvar bloğu ise, zemin 
ve bodrum katlarında kapalı spor alanı olarak da kullanılabilen çok amaçlı etkinlik sa-
lonunu barındırmaktadır. 

İstanbul’un merkezi semtlerinden Kağıthane’nin Ortabayır Mahallesi, güneyde Zincirli-
kuyu Mezarlığı, doğuda Levent Büyükdere Caddesi boyunca uzanan 1950’lerin sanayi 
bölgesi, 1990’ların ise ülkenin finans merkezi olarak gelişen prestijli ofis, konut ve alış-
veriş/yaşam merkezi bandı ile sınırlandırılmış bir bölgedir. Büyükdere Caddesi’nin batı-
sında kalan Levent Mahallesi nasıl 1950’lerden itibaren örnek nitelikte planlı bir konut 
bölgesi olarak geliştiyse, bunun aksine, caddenin doğusunda kalan Ortabayır Mahallesi 
de, 1954’te yürürlüğe giren Beyoğlu Nazım Planı’nın etkisiyle Büyükdere Caddesi boyun-
ca inşa edilen sanayi yapıları ve sanayide çalışan işçilere seslenen, plansız ve niteliksiz 
bir konut bölgesi olarak ortaya çıkar.

Önceki adıyla Zafer İlköğretim Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulu yapısı-
nın yıkılıp aynı arazide derslik sayısını iki katına çıkaran bir eğitim yapısı olarak, Levent 
bölgesinde çok sayıda projeyi hayata geçiren bir inşaat şirketinin hayır işi olarak gerçek-
leşmiştir. 2000’lerin “kentsel dönüşüm” furyasında adı sıkça geçen Ortabayır’ın yoğun 
ve niteliksiz apartman dokusunda, mahalle camisinin yan parselinde konumlanan okul 
mahallenin sosyal merkezini oluşturur. Sınırlı bütçeler içinde tamamlanan yapı, fiziksel 
ve sosyal konumunun ve bu çerçevede oynayacağı rolün bilinciyle tasarlanmıştır. Sıkı-
şık kentsel doku içinde okulu oluşturan üç dikdörtgen blok parsel sınırlarına çekilerek, 
ortada tanımlı bir açık spor avlusu bırakılır. Alanın dördüncü ve boş çeperi, mahalleye 
yüksek duvarlarla kendini kapamadan yarı geçirgen bir sınır ve yeşil alan olarak tanım-
lanır ki, okul dışı zamanlarda mahallelinin kullanımına hazır bir sosyal merkez olma 
davetinin açık bir ifadesidir. 

Kentin ortak kullanıma sunduğu sosyal donatı alanlarının oldukça kısıtlı, hatta yok de-
necek kadar az olduğu Kağıthane gibi bölgelerde okullar, mahallelinin kullanımı için 
küçük ölçekte bir sosyal merkez görevi üstlenirler, üstlenmelidirler. Bu nedenle Nef İlk-
okulu, yaz-kış ve gece-gündüz ayrımları daha etkin biçimde örgütlenebildiğinde, okul 
ve yakın çevresindeki açık alanlarınbir kamu yatırımı olarak mahalleliye hizmet eder 
hale getirilebildiğine dair bir araştırma zemini sunmakta, bir kanıt oluşturmaktadır.

Okul böyle bir potansiyelin farkındalığı içinde, derslik ve laboratuvarların üst katlarda, 
zemindeki kullanımlardan kolayca yalıtılabilecek biçimde; kamusal kullanıma açılabi-
lecek birimlerin ise zeminde dışa açılabilecek biçimde örgütlenmesiyle elde edilmiştir. 
Ana derslik bloğunun altında konumlanan ve gömük bahçesinden günışığı alan kütüp-
hane; idari bloğun altındaki büyük sınıflardan ayrı bir giriş ve bahçeyle ayrıştırılan anao-
kulu; orta avluyu çevreleyen geniş cam tuğla cepheler sayesinde günışığı alan bodrum 
kattaki spor salonu; mahallede büyük eksikliği hissedilen çocuk oyun alanı olarak dü-
şünülen açık spor avlusu; yapının yerel bir kamusal odak oluşturması hedefinin nitelikli 
mekânsal karşılıklarıdır.
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The building is a 40-classroom school building constructed as an expanded replacement 
for a 19-classroom state school in Kağıthane. It was formerly known as Ortabayır Zafer 
Primary School. In addition to the influence of financial constraints and Ministry of Edu-
cation Regulations, the guidance of the architectural office was also influential in the 
design process. Structured around a central courtyard intended to serve as a local node, 
the building consists of three major masses connected to each other. The five story 
classroom block marks the longest edge of the site. The lower three story administrative 
block is located adjacent to the mosque. Designed with five stories, the laboratory block 
houses a two-story high multipurpose hall at the ground and basement floors, which can 
also be used as an indoor sports hall. 

Located in Kağıthane, one of the central districts of Istanbul, Ortabayır District is bounded 
by Zincirlikuyu Cemetery to the south and the prestigious office, residential and com-
mercial strip along Levent Büyükdere Street to the east. The area was an industrial zone 
until the 1950s, and was developed into a national financial center during the 1990s. 
While Levent district to the west of Büyükdere Street developed as a planned residential 
zone of exemplary quality after the 1950s, Ortabayır District to the east of the street, in 
contrast, has evolved as an industrial zone along Büyükdere Street with an unplanned, 
low quality residential zone for workers. 

Planned and constructed as charity work by a construction company that has carried out 
several projects in Levent district, Nef Primary School project involved the demolition of 
an existing school affiliated with the Ministry of Education and the construction of a new 
education building with twice as many classrooms on the same site. Within the intense 
and low-quality housing pattern of Ortabayır, frequently the subject of discussions of “ur-
ban regeneration” during the 2000s, the school is located adjacent to the district mosque 
and constitutes the social center of the neighborhood. Completed despite significant fi-
nancial constraints, the building was designed with a consciousness of its physical and 
social role. Within the intense urban fabric, the three rectangular blocks that constitute 
the school have been recessed towards the edges of the plot, creating an open sports 
courtyard in the middle. The fourth and empty edge of the plot is a semi-transparent 
boundary and green zone that prevents enclosure of the school behind high walls. This 
is an explicit expression of the school becoming a social center for the use of inhabitants 
outside school hours. 

In places like Kağıthane where there are very few urban social facilities for public use, 
schools need to take on the role of small social centers for the use of the neighborhood. In 
this case, Nef Primary School provides proof that the school and surrounding open spaces 
have the potential to serve the inhabitants of the neighborhood as a public investment.

With an awareness of this potential, the classrooms and laboratories are located on the 
upper floors, which can easily be isolated from the ground floor, while the units that can 
be opened for public use are on the ground floor, easily accessible from the outside. The 
library located underneath the main classroom block receives daylight from the sunken 
garden, the kindergarten underneath the administrative block is separated from the older 
classes by a separate entrance and garden, the sports hall at the basement that gets day-
light from the wide glass surfaces surrounding the central courtyard and the open sports 
court serves as a children’s playground, which is lacking in the neighborhood. These can 
be considered the spatial counterparts of the objective of generating a local public focus.
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Mimar : Semra Uygur, Özcan Uygur | Uygur Mimarlık
Architect  

İşveren : TED Ankara Koleji Vakfı
Commissioned by

ted ankara koleji yumrubel yerleşkesi
ted ankara college yumrubel campus
Ankara, 2003-2005
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TED Ankara Koleji Yerleşkesi, Ankara’nın güneyinde, Yumrubel’de yer alır. Çevresi tü-
müyle ODTÜ arazisi ile çevrili alanın, doğusu ormanla sınırlanır. Bir kent simülasyonu 
olarak tasarlanan yerleşke bütününü oluşturan her bir yapı, kentin adeta bir semti 
olarak tasarlandı. Açık alanlar kentin meydanları oldu. Gerçek rengini yaşayanlardan 
alması gerektiği düşünülen mekânda renksizlik ön planda tutuldu. Tasarım konseptinin 
oluşturulmasında hızlı yapım, yatırım  ve işletme maliyeti önemli etkenlerdi. Çıplak be-
ton ve tuğla ile mantolanan yapıda gençlerin korkmadan, sakınmadan yapıyı kullana-
bilmeleri de amaçlardan biriydi. Yapının gençlerin sesleriyle canlanması ve duvarların, 
yapıtlarıyla renklenmesi mekânı daha  güzel kılmakta. 

1930 yılında Yenişehir’de eğitime başlayan TED Ankara Koleji, aralarında Bruno Taut’un 
da bulunduğu farklı mimarların yapılarında ama hep kent merkezinde 2004’e kadar eği-
timini sürdürmüştür. Yeni yerleşkesine taşınmadan önce, 1937’de yerleştiği ve son ya-
pıları 1950’li yıllarda tamamlanan Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki yerleşkesi, en önemli 
nirengi noktası olarak semte ismini vermiştir: Kolej. Değişen dünyanın gelişen ihtiyaçları 
çerçevesinde mevcut yapılaşma yetersiz kalınca, 2013’te hâlâ tartışma konusu olan 
“eğitim yerleşkeleri”ne bir ilk örnek olarak, merkez dışına taşınmıştır.

Kentin güneyinde ODTÜ’nün tahsis ettiği 309 dönümlük arazi üzerinde kurulan ve gün-
düz nüfusu 7.000 kişiye varan Yumrubel Yerleşkesi, Türkiye’nin en büyük ölçekli ilk-
ortaöğretim yerleşkesidir. 1998’de davetli yarışmayla elde edilen proje, kentsel yaşamdan 
koparak  orman içine taşınan eğitimi, daha fazla spor ve kültürel olanaklarla besleyen, 
dinamik, yeni bir kentsel yaşam için kurgulamıştır. Yeni yüzyılın eğitim / öğretim deneyi-
minin standart bilgi ve becerilerin ötesine geçerek bireysel ilgi ve yaratıcılığa odaklandığı, 
sınıf-okul merkezli bakışın yerine atölye-kent kavramlarının benimsendiği, öğrenci mer-
kezli bir model arayışı kurguyu biçimlendirmiştir.

Kolej’de okulun bahçeye değil avluya sahip oluşu, Yumrubel Yerleşkesi’nde ana ilke 
olarak korunmuştur: Geniş yeşil alanın her köşesine açılanarak, kırılarak, parmaklar 
gibi uzanan bloklar birbirlerini gözeterek aralarında zengin ve tanımlı avlular / oyun 
bahçeleri tanımlamakta, yerleşke çeperine doğru yarı-kendiliğinden doğal peyzajlara 
açılmaktadır Açık alanların  hiyerarşisi ile açık-kapalı mekân geçişkenlikleri başarılıdır. 
Bu kademelenme derslik blokları ile tutundukları “okul yaşamı eksenleri” arasında da 
net ve işlevsel olarak kurulmuştur. Derslikler görece daha sessiz koridorun bir yanına 
yüklenmiş, diğer yana multimedya, etkinlik, seminer odaları ve ıslak hacimleri tutan 
silindir kütle takılmıştır. Mekânlar koridora sıra sıra dizilmek yerine ayrı kütleler olarak 
takıldıkları için koridor üzerindeki açıklıklarla devingen, sürekli yeni perspektifler sunan, 
akışkan bir mekân algısı oluşturulur. Bu işlevsel ve görece sessiz derslik paketi, okul ya-
şamının hareketli, sesli, devingen, öğrencilerin sosyal davranış modelleri geliştirmelerine 
zemin hazırlayan ders dışı eğitim mekânı olan avluya / iç sokağa eklemlenir. Yerleşkeyi 
ayrıcalıklı konuma oturtan, teneffüs / ders dışı zamanları okul koridorlarına yüklemek 
yerine,  gerçek bir kent yaşamı sunan avlu / iç sokakla beslemeleridir. Mimari başarı, 
yalnızca avluyu / iç sokağı yaşanır kılmak için ayrı kütleler olarak takılan  mekânlar 
oluşturulmasıyla değil, eğitim mekânın parçası kılınan dikkatle seçilmiş, özenle imal 
edilmiş arkitektonik öğelerin varlığında yatar: İç mekânlarda ışık ölçülebilir bir değer 
olarak değil, mimari bir eleman olarak kullanılır; mekânlar ışık ve gölgenin duygulara 
ve hayalgücüne uyarıcı etkileriyle yaşam bulurlar. Tasarımcılar, yerleşkeyi eğitimin en 
önemli nesnesi haline getirmeyi başarmışlardır.
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TED Ankara College Campus is located in Yumrubel at the south of Ankara. The site 
surrounded by the site of METU is bounded by the forest at the east. Designed as the 
simulation of a city, the campus has several buildings each designed as a district of the 
city. The open spaces have become the plazas of the city. Based on the idea that the 
space should get its actual color from its inhabitants, lack of color in spaces has been an 
intentional priority. Fast construction, construction cost and maintenance cost are the 
factors that have been influential in the formation of the design concept. In the building 
constructed in exposed reinforced concrete insulated by brick; one of the objectives has 
been to encourage the students to use the building without fear and hesitation. The 
building is enhanced by the voices of the young people enlivening the space and their 
products colorizing the walls.

TED Ankara College has started education in Yenişehir in 1930 and continued in various 
buildings by different architects including Bruno Taut, always in the city center until 
2004. The former campus on Ziya Gökalp Street that the school has moved into in 1937; 
whose last buildings have been completed during the 1950s constitutes an urban land-
mark that the district has been named after: Kolej. As the existing buildings became 
inadequate for the developing necessities of the changing world; the school has moved 
outside the city center as an initial example of the “education campuses” that are still 
an issue of discussion in 2013.

Founded on a 309 decare land at the south of the city assigned by METU, Yumrubel 
Campus is the largest primary – secondary school campus in Turkey, with its daytime 
population of 7000. In the project obtained through an invited competition held in 1998; 
the education that has been detached from urban life and moved into the forest has 
been supported with more sports facilities and cultural resources and reconstructed for 
a more dynamic, new urban life. The construction is based on the search for a student 
based model where the teaching / learning experience of the new century transcends 
standard knowledge and skills and focuses on individual interest and creativity, and the 
classroom – school based approach is replaced by the workshop – city concepts. 

With a reference to the school that had courtyards rather than gardens at Kolej; the 
same idea has been conserved as the major principle at Yumrubel Campus: The blocks 
that tilt, break and extend like fingers to every corner of the wide green area  create 
enriched and defined courtyards; opening out to the natural landscapes at the periph-
ery of the campus. The hierarchy of open spaces and the  transitions between open 
and closed spaces are successful. This hierarchy has been more clearly and functionally 
established between the classroom blocks and the “school life axes” that they are  at-
tached to. While the classrooms are located on one side of the relatively quiet corridor, 
the cylindrical mass that contains the multimedia, activity and seminar rooms and the 
wet spaces is attached on the other side. The spaces that are not lined up along the 
corridor but are attached as separate masses to the corridor create the perception of 
a dynamic, flowing space that provides diverse perspectives with the various openings. 
This functional and relatively quiet classroom group is connected to the courtyard / inner 
street that is the lively, noisy, dynamic extracurricular education space that constitutes 
a basis for the development of the students’ social behavior models. The distinguishing 
characteristic of the campus is that break time / extra-curricular activities are not loaded 
on the corridors, but rather supported by the  courtyard / inner street that provides a 
genuine urban experience. The architectural success is not only the attachment of spaces 
as separate masses to enliven the courtyard / inner street; but also in the existence 
of carefully selected and meticulously produced architectonic components: Light is not 
used as a measurable factor, but as an architectural element of the interiors; with the 
stimulative effects of light and shadow on feelings and imagination that enlivens the  
spaces. The architects have succeeded to design the campus as an object of education.

1

2



87



88

1 3

2 4



89



90

Mimar : Haydar Karabey, Banu Karabey | Karabey Limited Mimarlık & Nedim Erdal Özyurt
Architect  

İşveren : Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı
Commissioned by

çimentaş ışıkkent eğitim kampusü
çimentaş ışıkkent education campus
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Işıkkent Eğitim Kampusü, anaokulundan lise sona kadar öğrenci yetiştirecek,  mekânsal 
ve eğitsel donanıma sahiptir. IEK’de öğrenci başına 20 m2 kapalı, 20 m2 açık alan dü-
zenlemesi düşmektedir. Yapılar, ortalarında geniş ve korunaklı bir bahçe oluşturacak 
biçimde bir sosyal omurga üzerinde eklemlendirilmiştir. Toplanma alanları, yemekhane, 
sosyal kulüpler, spor merkezi, alışveriş birimleri, revir, sergi alanları, yurt holü, sanat 
merkezi ve oditoryum bu “ana cadde” üzerinde yer almaktadır. Okul sistemi, bir kent 
modeli gibi kurgulanmış, bu ana caddede yaşanacak deneyimlerle sosyal davranış mo-
delleri edinilmesi amaçlanmıştır. Mimari dilde yalınlığın arandığı okulda, hiyerarşi ya-
ratan bir ana giriş veya resmi tören alanı yoktur. Her işlev için gerekli yerde ve sayıda 
giriş vardır.

Ege bölgesinin ilk çimento fabrikası Çimentaş, İzmir’in Bornova semtinde 1950 yılında 
kurulmuştur. Bünyesindeki Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın en büyük eğitim proje-
si, fabrika arazisinin karşısında kalan, holdinge ait geniş arazinin bir kısmında kurulan 
Işıkkent Eğitim Kampüsü’dür. Öğrenci merkezli bir eğitim modelini benimseyen Vakıf, 
farklı uzmanlık alanlarına başvurarak kurumun eğitim felsefesi ve hedeflerini ve bunun 
paralelinde yerleşkenin mekânsal vizyonunu şekillendirmiştir. Yakın kentsel çevresinde 
belirgin bir referans bulunmayan bölgede eğitim yerleşkesi bir nirengi olmuştur. Öyle 
ki, hemen yanındaki arazide 2003 yılında “keşfedilen” ve İzmir kent tarihinin yeniden 
yazımına yol açan Yeşilova Höyüğü bile yerleşkeye referansla tariflenmektedir.

Okulun yerleştiği geniş arazinin aynı zamanda master planını hazırlayan tasarımcılar, 
bunu iyi bir olanak olarak değerlendirmiştir. Topografyanın da bir referans fırsatı ya-
ratmadığı arazide, “ideal” bir eğitim yerleşkesini çağdaş hedefler, ilkeler, gereksinimler 
ve standartlara odaklanarak ve mekânsal bileşenlerin hakkını vererek tasarlamışlardır.
Öğrenci başına düşen açık ve kapalı mekân metrekaresinden (20 m2 kapalı, 20 m2 açık) 
farklı yaş gruplarına ait dersliklerin değişen mekânsal ihtiyaçlarına (doğrudan bahçeye/
seraya açılan küçük yaş derslikleri, engelli çocuklar için uyarlamalar gibi); konvansiyonel 
tipolojilerin işlevselleştirilmesinden (tepe ışıklarıyla aydınlanan ve havalandırılan derslik 
orta hollerinin keyifli bir ders dışı etkinlik alanı olması gibi) çokça çiğnenen mekânlarda 
sürdürülebilir, zamana dayanan, güvenli malzeme ve detaylandırmalara kadar her şey 
ayrıntılı çalışmaların nitelikli çıktılarıdır. Ayrıca gelecekte çevresindeki yerleşimlerin top-
lum merkezi gibi işlev görebilmesi için yerleşkenin sosyal ve spor birimleri, eğitim dışı 
zamanlarda derslik bloklarından ayrı kullanılabilecek biçimde kurgulanmıştır.

Eğitimin yaşamın simülasyonu, okulun ise kentin simülasyonu olduğu teorisi, öğrenci 
merkezli modellerin üzerine oturduğu temel savlardan biridir. Yirmibirinci yüzyılın eği-
tim deneyiminin standartlaştırmaktan çok bireyselleştirdiği, eğitimin dersliklerin dört 
duvarı arasına hapsedilmediği, bireysel ilgi ve yaratıcılığa odaklanan eğitim modellerinin 
mekânsal karşılıklarını arayan tasarımcılar, Işıkkent Eğitim Kampüsü’ne bu çerçevede 
yaklaşmışlardır. Derslik blokları yerleşkenin tüm alt parçalarının takıldığı ana omurganın 
iki ucunu  tutar. İçinde açıkhava amfisini de barındıran sokak ve ona takılı mekânlar için 
farklı ilişkilenme biçimleri geliştirilmiştir. Okulun hiyerarşi yaratan bir ana girişi ya da 
resmi bir tören alanının olmaması da kent modeli olgusunu güçlendirir. Sokak, öğrenci-
lerin severek sahiplenecekleri, birbirlerini tanıyıp sosyal ilişkiler kuracakları mekânlarla 
beslenir. Öğrencilerin sosyal davranış modelleri geliştirmelerine zemin hazırlayan iç so-
kağın niyet edildiği gibi yaşıyor olması, büyük oranda mekânsal kurgunun başarısı ve 
mimari dildeki yetkinlikle açıklanabilir.

✎
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Işıkkent Education Campus has the spatial and educational resources to educate stu-
dents from the pre-school until the end of high school. IEC provides 20 m2 enclosed space 
and 20 m2 outdoor area per student. The buildings have been articulated around a social 
spine, creating a wide and sheltered garden in between. Gathering places, the cafeteria, 
social clubs, sports center, shopping units, infirmary, exhibition areas, the dormitory hall, 
arts center and the auditorium are located on this main street. The system of the school 
has been organized as an urban model, with the objective that the students acquire 
social behavioral models with their experiences on this main street. In search for a simp-
licity in architectural language, the school does not have hierarchical spaces such as a 
main entrance or an official ceremony area. There are adequate number of entrances for 
each function  where necessary.

Çimentaş, the first cement factory of the Aegean region, was founded in the Bornova 
district of İzmir in 1950. The most extensive education project of the affiliated Çimentaş 
Education and Health Trust is Işıkkent Education Campus, located on part of a large 
plot belonging to the holding, across from the factory site. Adopting a student-based 
education model, the Trust have consulted various fields of expertise to define the 
educational philosophy and objectives of the institution as well as the spatial vision of 
the campus that was developed in parallel with these principles. Constructed in an area 
without any distinctive urban references, the education campus has become a land-
mark.  The archaeological site of Yeşilova, discovered in 2003, has changed the written 
urban history of Izmir, and is referenced by the campus.

The designers turned this into an opportunity by developing a master plan for the large 
plot on which the school is located. On a site where the topography does not create 
any references, they have designed an “ideal” education campus, focusing on con-
temporary objectives, principles, necessities and standards with an elaboration of the 
spatial components. The area of open and closed spaces for each student (20 m2 closed,  
20 m2 open), the changing spatial requirements for different age groups (the pre-school 
classrooms opening directly out to the garden / greenhouse), the functionalization of 
conventional typologies (the halls between the classrooms illuminated by skylights 
are spaces for extracurricular activities) and the selection of sustainable, easily main-
tainable and safe materials and detailing are all consequences of the detailed design 
work. The social and sports units of the campus can be used independently from the 
classroom blocks, aiming to make the building function as a social center for the sur-
rounding urban settlements in the future.

The theory that education is a simulation of life and the school is a simulation of the 
city, is one of the basic tenants of student-based education models. In search for the 
spatial correspondents of the learning experience of the 21st century, where educa-
tion is individualized rather than standardized, not confined within the walls of the 
classroom and focuses on individual interest and creativity, the designers have found 
appropriate solutions for Işıkkent Education Campus. The classroom blocks are located 
at the two ends of the spine, which all sub-units of the campus are attached to. Di-
verse relationships have been developed between the street that houses the open 
amphitheater and the various spaces attached to it. The school does not have a main 
entrance or an official ceremonial area, supporting the concept of being a model of the 
city. The street is supported by spaces that the students will enjoy and adopt, where 
they will meet each other and establish social relations. The inner street provides a ba-
sis for the development of the students’ social behavior models, and is thus functioning 
as intended, mainly due to the success of the spatial structure and the proficiency of 
the architectural language.
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Tasarımında esneklik ve aynı mekânın birden çok işleve hizmet ederek yapı ekonomisi 
sağlanması hedeflenen yerleşke; anaokulu, ilköğretim, lise, sosyal merkez, kapalı spor 
salonu, yüzme havuzu, performans salonu, lojman ve yurt yapılarından oluşmaktadır. 
Çağdaş ve yalın bir mimari dil benimsenmiştir. Tüm birimlerde tuğla kaplı duvar ana 
tasarım öğesi olarak öne çıkmaktadır. Anaokulu dışındaki tüm birimler arazi eğiminden 
faydalanarak rampalarla kurulan yarım kot ilişkili bir sosyal omurga ile birbirine bağ-
lanmaktadır. Bu omurga/iç sokak, bir taraftan kantin mekânlarından teraslar ile tören 
alanlarına ve bahçeye çıkış imkânı sunarken, diğer tarafta işliklere bağlanır. Sergi, atölye 
çalışmaları, panayır gibi sosyal aktivitelerin de bu sokak boyunca yer alması ve derslik 
dışı eğitimin sürekliliğinin sağlanması planlanmıştır. 

TED Eskişehir Koleji, 1928’de kurulan, ülkenin köklü eğitim kurumlarından Türk Eğitim 
Derneği’ne bağlı özel bir eğitim kurumudur. 2008 yılında eğitime başlayan kolej, der-
neğin yirmi ikinci okulu olarak, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim veren, 
farklı etaplarda inşa edilmekte olan büyük bir yerleşkeye sahiptir. Eskişehir’in Tepebaşı 
Belediyesi sınırları içinde, Eskişehir-Söğüt Yolu üzerinde tarım arazileri ve çiftliklerle çev-
rili kırsal bir peyzaj içinde konumlanmıştır. 

Kurumun Eskişehir Yerleşkesi, farklı yaş gruplarına göre bölümlendirilen yapı grupları-
nı kapsayan ortak mekân kurguları barındırır. Yapıların iç-dış mekânları ile açık-kapalı 
mekânları arası “geçişlilik” ve “karşılıklı etkileşim”, bu kurguların temel kavramlarıdır. 
Yoğun etkinlik alanları ile sessiz alanlar, toplanma ile dinlenme, gruplaşma ile bireysel-
leşme, katılımcı olma ile izleyici olma gibi farklı etkinlikler arasındaki ilişkiler ölçeğinin 
belirlediği bu geçişlilikler yerleşkenin tamamına dağılmıştır.

Derslikler iyi ölçeklendirilmiş ve detaylandırılmış galerilerle, tepe ışıklıklarından gelen 
günışığı ile aydınlanan orta avluya bağlanır. Amfi düzenli iç avlular, eğitimin zaman 
zaman dışarı kaydırılmasına ve ders dışı zamanlarda yaratıcı ve interaktif paylaşım-
lara olanak sağlayarak enformel eğitimin parçası haline gelir. Amfiler zemin kotunda 
şeffaflaşarak dışarıdaki oyun ve spor alanlarına bağlanırlar; sadece anaokulunda amfi 
katlanır cam kapılarla iç avluya açılarak bütünleştirilir. Benzer kurguda tekrar eden üç 
yapı bloğu (henüz ikisi inşa edilmiştir) bir iç sokak ile birleşir. Eğime paralel merdiven ve 
rampalarla ilerleyen sokağa, derslik bloklarında amfili iç avlular, derslik blokları arasında 
ise açık tören avluları takılır. 

Kentin en donanımlı spor alanlarına sahip eğitim yerleşkelerinden olan okulun eğimli 
arsasında farklı kotlardaki teraslamalar, açık amfiler, yaş gruplarına uygun oyun ve spor 
alanları, tanımlı yeşil alanlarla birlikte yer yer doğal örüntüsünde bırakılmış yeşil alanlar, 
üzerinde kafa yorulmuş nitelikli peyzaja işaret ederler. Açık spor alanları yerleşkenin 
kuzey ucunda şeffaf ve renkli cephesi ile havuza bağlanır ve kapalı spor salonu ile son-
lanır. 

TED Eskişehir Koleji’ni bir eğitim yerleşkesi olarak ayrıcalıklı kılan, eğitimin yaşamın si-
mülasyonu, okulun ise kentin simülasyonu olduğu noktasından yola çıkarak, farklı yaş 
gruplarına göre mekânsal bölümlenmeler ile işlevsel paketlemeleri iyi ilişkilendirerek 
kurgulaması; nitelikli mimarlığın tüm bu kurguları bir adım öteye taşıyacağını göster-
mesi ve bunu eğitim adına bir kazanca dönüştürmesidir.
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The campus, which aims for flexibility and feasibility in design by providing multi-func-
tionality for each space, consists of  a kindergarten, primary school, high school, social 
center, sports hall, swimming pool, performance hall, dormitory and residential buildings. 
A modern and simple architectural language has been adopted throughout the complex. 
In all units, the brick clad wall is the most prominent component of design. With the 
exception of the kindergarten, all units are inter-connected with a social spine to which 
various units connect at half levels with ramps, taking advantage of the slope of the to-
pography. In addition to providing exits from the cafeterias to the festival areas and the 
gardens via terraces, this spine / interior road is also connected to the workshops on the 
other side. The road is also planned to be used for social activities such as exhibitions, 
workshops and fairs in an attempt to support the continuity of extracurricular education. 

TED Eskişehir College is a private school affiliated with the Turkish Education Association, 
founded in 1928, and is one of the traditional education institutions in Turkey. The col-
lege began offering classes in 2008 as the twenty-second school of the association, and 
now offers education at pre-school, primary and secondary school levels from its exten-
sive campus, which is under construction. The campus is located within the borders of 
Tepebaşı Municipality in Eskişehir, in a rural landscape surrounded by agricultural fields 
and farms on the Eskişehir – Söğüt highway.

Eskişehir Campus houses various formations of common spaces that involve building 
groups classified according to different age groups. The transition and interaction be-
tween the indoor and the outdoor spaces of the buildings constitute the basis of these 
formations. These transitions, which are defined by the relationship between different 
actions such as heavy-use activity spaces and quiet spaces, meetings and recess, group-
ing and individualization, being a participant and being a viewer, are distributed all over 
the campus.

Successfully scaled and elaborately detailed galleries connect the classrooms to the 
central courtyard, which is well illuminated by daylight coming in from the skylights. 
The inner courtyards set up as an amphitheater are components of informal education 
that make it possible to move education outside, providing an opportunity for creative 
and interactive extracurricular activities. The courtyards are transparent at the ground 
level and connect to the exterior sports and game areas. At the pre-school the amphi- 
theater is integrated into the inner courtyard with folding glass panels. The three building 
blocks (two of which have been constructed to date) repeat a similar formation, and are 
united by an inner alley. The courtyards at the classroom blocks and the open courtyards  
between the blocks are attached to this inner alley, which proceeds with staircases and 
ramps parallel to the slope.

The school is one of the education campuses with the most extensive sports facilities 
in the city. The terraces created within the sloped site, open amphitheaters, game and 
sports areas appropriate for different age groups and the natural green pattern occasion-
ally feeding into defined green spaces all signify a well thought out and elaborated land-
scape design. The open sports areas are connected to the pool, which has a transparent, 
colorful façade at the northern edge of the campus, with an indoor sports hall at the end.

Considering that education is the simulation of life and the school is the simulation of the 
city, TED Eskişehir College is distinguished as an education campus by the way it organizes 
and relates spatial and functional partitions based on different age groups, showing that 
qualified architecture can take these formations one step further, turning this into an 
advantage for education.
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Yapı 24 derslik, 8 laboratuvar ve 16 atölye birimi içeren programının çevre ve iklim ve-
rilerinin uygun yorumu ile, iki farklı yönde tasarlanan avlular etrafında örgütlenmiştir. 
Konferans salonu, kafeterya, atölyeler ve avlular gibi ortak kullanım mekânları mevcut 
futbol sahası ve tribünlerle ilişkilendirilerek sosyal bir etkileşim amaçlanmıştır. Tasarım-
da yönlenme, enerji verimliliği, güneş kontrolü, su ve aydınlatma yönetimi, malzeme ve 
sistemlerde çevre dostu uygulamalar belirleyici olmuştur.

Türkiye’nin en büyük demir-çelik işletmesi olan İskenderun Demir-Çelik Fabrikası’nın 
1975 yılında kentin kuzeyinde kurulması ile bölgenin ekonomisi değişmiş, İskenderun 
kıyıları, gerideki sanayi üretimlerinin aktarım limanları ile donatılmıştır. İskenderun ile 
fabrika arasında kalan, fabrikanın yaklaşık 10 km güneyindeki Sarıseki ise, bölgeye yer-
leşen sanayinin etkisiyle deniz, demir ve karayolu ile kolay ulaşılabilen bir bölge olarak 
gelişmiştir. Çelik sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla kurulan meslek li-
sesi, bölgede yatırımları olan bir holdingin kurucusunun ismi verilerek Çelik İhracatçıları 
Birliği tarafından yaptırılmıştır.

Yapı, Amanos Dağları’ndan inen nehrin kıyısında, beldenin tek futbol sahasını kavra-
yacak biçimde konumlandırılmıştır. H plan içerisinde derslik, laboratuvar ve atölyelerin 
yanı sıra, açık avlular etrafında biraraya getirilen yemekhane, konferans salonu, çok 
amaçlı salon gibi ortak kullanımlarla geniş bir programı barındıran okul, yapı bedenin-
den koparılan atölyeler ve okulla bütünleşen açık spor alanlarıyla büyük bir yerleş-
ke olarak tasarlanmıştır. Meslek lisesi eğitim programı için asal önemde olan atölyeler 
küçük bir sanayi sitesi olarak programlanmış, servis alma / ulaşım kolaylığı sağlama 
amacıyla ana yapıdan koparılarak açık spor alanının çeperine yerleştirilmiş, böylelikle 
ölçeği ve konumuyla belde sakinleriyle farklı iletişim ve işbirliği olanakları sağlanmıştır. 
Mevcut futbol sahasının iyileştirilmesi ve yeni açık spor sahalarıyla zenginleştirilmesi, 
buranın beldenin açık spor alanı haline gelmesine ve kentle bütünleşmesine hizmet 
eden doğru bir planlama kararıdır.

Akdeniz iklimine sahip bölgenin çevresel ve iklimsel verilerini mimari programın ana 
girdisi olarak kullanan tasarımcılar, H planın sağladığı avluları kuzeyde açık spor alanı ve 
ardındaki dramatik Amanos manzarasına ve güneyde nehre açılacak biçimde yönlen-
dirmişler; öğrencilerin ortak kullanım mekânlarını avlulara taşabilecek biçimde kurgu-
lamışlardır. Ana derslik bloğuna saplanan presizyonu yüksek bitişlere, tektonik zengin-
liğe sahip geniş betonarme saçaklar, çevresel ve iklimsel girdilerin en özgün mekânsal 
karşılığı olmuştur: Devasa saçakların altı yer yer ortak mekânlarla doldurulmuş, yer yer 
boşaltılarak ortak mekânların açıldığı  avlular elde edilmiştir. Saçaklar, doğal iklimlendir-
me öğesi, giriş kontrol birimi, fuaye terası gibi özel mekânları yukarıdan sararak okulun 
mimari imgesine katkıda bulunan kurucu öğeler olarak işlevselleştirilmiştir.

yazıcı demir çelik-çelik ihracatçıları birliği anadolu ve endüstri meslek lisesi
yazıcı demir çelik-union of steel exporters industrial vocational high school
Hatay, 2013
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With its program consisting of 24 classrooms, 8 laboratories and 16 workshops; inter-
preted in terms of climatic and environmental factors; the building is organized around 
two courtyards in different directions. Aiming to generate a social interaction; common 
spaces such as the conference hall, cafeteria, workshops and courtyards have been re-
lated with the football field and the tribunes. In the design process; orientation, energy 
efficiency, solar control, water and lighting management and environmentally friendly 
applications in materials and technical systems have been determinative.  

The economy of the Iskenderun region was transformed following the foundation of 
the Iron and Steel Factory, the largest iron-steel production facility in Turkey, to the 
north of the city in 1975, followed by the establishment of transfer harbors for the in-
dustrial production along the Iskenderun coastline. With the influence of the industry, 
the Sarıseki region, located between the factory and Iskenderun approximately 10 km 
south of the factory, became easily accessible by sea, rail and motorway. Aiming to 
provide qualified human resources for the steel production sector, the vocational high 
school was financed by The Union of Steel Exporters in the name of the founder of a 
holding that has investments in the region.

The building is located on the banks of a river that descends from Amanos Mountains, 
positioned to encompass the only football field in the town. Accommodating an intense 
program including classrooms, laboratories and workshops as well as common spaces 
such as the cafeteria, the conference hall and the multi-purpose hall, which are located 
around open courtyards in an H-plan, the school consists of a large campus with the 
workshops detached from the building mass and the open sports areas integrated with 
the school. The workshops that are of primary importance for the education program of 
a vocational school have been programmed as a small scale industrial zone, detached 
from the main building and located at the periphery of the open sports area to provide 
ease of service and access, thus generating diverse potential communication and col-
laboration with the residents of the town. The improvement of the existing football 
field and the construction of new outdoor sports areas to support it are correct planning 
decisions that turn this place into the outdoor sports area of the district and contribute 
to the integration of the school with the town.

Based on the region’s Mediterranean climate, the designers have used environmental 
and climatic factors as the principal inputs of the architectural program, orienting the 
courtyards generated by the H-plan towards the open sports area and the dramatic 
view of the Amanos Mountains to the north and towards the river to the south, and 
organizing the common spaces of the students in such a way that they can expand 
out to the courtyards. With their high-precision finishes and tectonic richness, the wide 
concrete canopies that are attached to the main building constitute the most authen-
tic spatial response to the environmental and climatic factors. The gigantic canopies  
occasionally have common spaces underneath but at other places they are voided to 
create the courtyards that the common spaces open out to. Embracing special spaces 
such as the natural air conditioning component, the entrance control unit and the foyer 
terrace from above, the canopies have been functionalized as elements contributing to 
the architectural image of the building.
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Okul, Eğirdir Gölü’nün yamaçlarında, üçgen biçiminde, eğimli ve manzaralı bir arsada 
yer alır. Projenin önemli kararlarından biri, bu arsanın potansiyelini ortaya çıkartmak 
olmuştur. Ortak kullanılan hemen hemen bütün iç ve dış mekânlar iklim koşulları göz 
önünde bulundurularak güneşe, göl ve dağ manzarasına doğru yönlendirilmiştir. Sosyal 
alanlar özellikle önemsenmiştir, okul yaşamının mümkün olduğunca dışa dönük olma-
sına çalışılmıştır. Binanın bir devlet okulu olacağı göz önünde bulundurularak ekonomik, 
kolay uygulanabilir, kolay bakılabilir ve mimari kalitenin sürdürülebilir olmasına dikkat 
edilmiştir. Tasarıma ait ana kararlar, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek kısıtlamalar 
önceden tahmin edilerek alınmıştır. Bu yüzden yapının bulunduğu yerle kurması öngö-
rülen ilişki ve mimari dil, büyük ölçüde korunabilmiştir.

Göller bölgesinde Isparta il sınırları içinde yer alan Eğirdir, bölgedeki doğa turizminin 
en favori uğraklarından biridir. Ülke turizminin lider kentlerinden Antalya’ya 170 km 
uzaklıkta bulunan Eğirdir’de, 2003 yılında inşa edilen yeni binasında hizmet vermeye 
başlayan Nafiz Yürekli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, ilçe ve yakın çevresin-
deki turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve yüksek 
öğretime hazırlamak amacıyla, uygulama alanı olan oteliyle birlikte kurulmuştur.

Eğirdir’de göl boyunca uzanan kentsel dokunun kuzey ucuna yerleştirilen okul ve otel 
blokları, eşsiz güzellikteki gölü çepeçevre saran yolun her iki yönünden de sürprizli 
biçimde karşımıza çıkar. Göle dik inen bir tepenin oldukça eğimli yamacındaki üçgen 
bir arsaya, içinde yer aldığı coğrafya ve topografyanın farkında olarak yerleştirilmiş ikisi 
okul, biri otel bloğundan oluşan bir eğitim yerleşkesidir. Benzer kurgudaki iki okul bloğu 
doğu-batı yönünde göle dik biçimde yerleştirilmiştir. Dersliklerin yan yana ve üst üste 
istiflendiği konvansiyonel okul tipolojisinin hantallığını, okul kütlesini birbirine köprüyle 
bağlanan iki eş bloğa bölerek kırar. Böylelikle hem okulun kütlesel ağırlığı azaltılarak 
her katta üç derslikle daha kontrol edilebilir bir öğrenci yoğunluğu sağlanır, hem de 
kütle teraslamalarla farklı kotlara oturtularak açık ve kapalı sosyalleşme mekânları diz-
gesi oluşturulur. Köprü üstte derslikleri bağlarken; bir alt kotta kütüphanenin galeri katı, 
kapalı teneffüs holü, açık teneffüs alanı, yemekhane dizgesi; en alt kotta ise kütüpha-
ne, giriş holü / teneffüshane, gömük bahçeye açılan bilgisayar laboratuvarları dizgesi, 
zengin bir mekânsal deneyim sunar. Okulun hemen girişinde, en gözönündeki yer, iç 
galerili okul kütüphanesidir. Göle doğru çıkma yapan keyifli okuma nişinin kütlesi kadar 
bir bölüm içe çekilerek köşe teras yapılmış, böylelikle açık-kapalı mekânlar dizgesine 
bir yenisi eklenmiştir.

Derslikler güneye, dramatik kent manzarasına yönlendirilirken; göle paralel yerleştirilen 
otelin odaları doğrudan, her mevsim ve günün her saatinde renk değiştiren göle yön-
lendirilmiştir. Otelin ve okulun zemin katı içeriden bağlanmış; bağlantı üzerine deneme 
mutfağı, çamaşırhane, otel mutfağı, lokanta, resepsiyon, lobi gibi bir turizm meslek oku-
lu için uygulamalı eğitim mekânları yerleştirilmiştir. 

Bir eğitim yerleşkesi olarak okul ve otel tipolojisini başarıyla yan yana getiren, üstelik 
bunu bir devlet okulunun yatırım olanakları çerçevesinde, ekonomik ve sürdürülebilir 
kalite arayışıyla biçimlendiren nitelikli bir örnektir.
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The school is located on a triangular, sloped site with a beautiful view on the edge of 
Eğirdir Lake. One of the most significant design decisions was to utilize the site’s poten-
tial. Considering the climatic conditions, almost all common interior and exterior spaces 
have been directed towards the sun, the lake and the view. With special care paid to 
social spaces, school life has been designed to be as extroverted as possible. Considering 
that the building will be a state school, the design aims to achieve an economical and 
easily-applicable building with easy maintenance and sustainable architectural quality. 
The main decisions about the building were made based on a projection of the con-
straints expected during the construction. In this way, the relationship that the building 
is intended to establish with its location and its architectural language have been pre-
served to a great extent.

Located in the Lakes District within the administrative borders of Isparta, Eğirdir is one 
of the most popular venues of nature tourism in the region, located just 170 km from 
Antalya, the leading tourism center of Turkey. Nafiz Yürekli Hotel Operation and Tourism 
Vocational High School, which began offering education in 2003 from its new building 
constructed in Eğirdir, was founded together with its implementation hotel, and aims to 
educate the qualified human resources demanded by the tourism sector of the region.

Positioned at the northern edge of the urban pattern that extends along the lake in 
Eğirdir, the school and hotel blocks appear unexpectedly to visitors coming from both 
directions of the road that encircles the beautiful lake. Conscious of its geographical 
and topographical position, the education facility consists of two school blocks and 
one hotel block, and is positioned on a triangular site on the slope of a hill steeply de-
scending down to the lake. The two school blocks have a similar design, and have been 
situated in the east-west direction, perpendicular to the lake. The conventional bulky 
mass of the school typology caused by a horizontal and vertical stacking of classrooms 
has been broken up by dividing the school mass into two identical blocks connected 
by a bridge. In this way, the massive effect has been reduced while maintaining a more 
controllable intensity with three classrooms at each level. The mass rests on diffe- 
rent levels, creating a sequence of open and enclosed socialization spaces. The bridge 
connects the classrooms at the upper level, the series of the library gallery, the indoor 
and outdoor break-time halls and the cafeteria at the lower level, and the series of the 
library, the entrance hall / break-time space and the computer laboratory that opens 
out to the sunken garden at the lowest level all provide an enriched spatial experience. 
The most conspicuous space is the library, with an inner gallery located right at the 
entrance of the school. In response to the pleasant reading niche that projects towards 
the lake, an equal mass has been recessed to create a corner terrace, thus defining 
another series of open – enclosed spaces.

While the classrooms are oriented towards the south, with a dramatic view of the city, 
the rooms of the hotel positioned parallel to the lake are directed towards the lake, 
which changes color each season and every hour of the day. The ground floors of the 
school and the hotel have been connected inside with implementation-based educa-
tion spaces such as the experimental kitchen, laundry room, main kitchen, restaurant, 
reception and the lobby located at this connection.

This educational facility is a qualified example that brings together school and hotel 
typologies, shaped by a search for economical and sustainable quality managed within 
the financial investment constraints of a state school.
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Proje, İller Bankası tarafından eğitime destek kampanyası çerçevesinde gerçekleştiril-
miştir. Tasarım öncesi, konunun özel bir yaklaşım gerektirmesinden dolayı, dünyada ka-
bul gören eğitim sistemleri araştırılarak idareye “Proje Araştırma Raporu” teslim edilmiş-
tir. Ankara Macunköy’de bulunan 7.500 m²’lik arsa üzerine; inşaat alanı 6.000 m² olan; 
alt zemin, üst zemin ve 1. kattan oluşan bir yapı tasarlanmıştır. Çevredeki yapılaşma 
nedeniyle içine kapanık, avlulu bir şema tercih edilmiştir. Raporda bahsi geçen, öğren-
cilerin özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler için projede “sakinleşme odaları, gözlem oda-
ları, duyusal bütünleme odası, spor salonu, seralar, hayvan barınakları, hobi bahçeleri, 
her sınıfa özel ıslak hacimler, vb.” bölümler ayrılmıştır. Projesi 2010 yılında tamamlanan 
yapı, 2013 yılında hizmete açılmıştır.

2003 yılında başlatılan Eğitime %100 Destek Projesi, sağladığı vergi avantajıyla ülkemiz-
de eğitimin fiziksel ortam kalitesini yükseltmek ve sayıca artırmak açısından verimli 
bir kampanya olmuş, İller Bankası Genel Müdürlüğü 2013 yılında hizmete açtığı Otizmli 
Çocuklar Eğitim Merkezi ile özel bir yaşam ve eğitim ortamına ihtiyaç duyan otizimli 
çocuklara odaklanmıştır. Kurumun Macunköy’deki yerleşkesi, kentsel hizmet sektörü-
nün yoğunlaştığı bir bölge içinde yer almaktadır. Okul öncesi yaşlardan meslek eğitimi 
verilen daha büyük yaşlara kadar otizmli çocuklara eğitim veren okul, kullanıcının ge-
reksindiği denetimli mekân isteğini, içinde bulunduğu çevreye yabancılıkla birleştirerek 
içe dönük olarak kurgulanmıştır.

Otizmli çocuklar, çevrelerini algılamadaki zorluklar nedeniyle, çevredeki çok sayıda-
ki uyarandan uzak, sakin, düzenli ve basit, stres yaratmayan ortamları gereksinirler. 
İletişim becerileri, algıları ve zihinsel kapasiteleri birbirinden çok farklılaşabilen otizmli 
çocuklar esnek ve kendilerini güvende hissedebilecekleri mekânlara ihtiyaç duyarlar. 
Küçük ve büyük yaş grupları ile, hastalık dereceleri farklılaşanlar, birbirinden ayrı ba-
rındırılmak durumundadır. Merkez bu açıdan net ve işlevsel bir şemaya sahiptir. Okul 
öncesi ve küçük yaştaki çocukların girişleri ile büyük yaştaki çocukların girişleri ayrıdır: 
Zemin altı katta okul öncesi sınıfları yer alır; her sınıf sınırları belirli kendi özel toprak 
bahçesine açılır; orta avlu sürekli gözlem altında tutulabilecekleri ortak bahçe olarak 
tanımlanır. Zemin ve birinci katta, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklar, önce özel 
toprak bahçelerini, sonra geniş yeşil oyun/spor alanlarına açılan sınıfları kullanır. Diğer 
cephede ise birlikte çalışan iş-eğitim öğrencilerinin sınıf ve atölyeleri, uygulama bahçesi 
ile ilişki içinde konumlanır. İdareciler, eğitmenler ve ailelerin kullandığı ortak mekânların 
merkezindeki kış bahçesi, iç mekânı ferahlatan mimari bir öğe olarak, aynı zamanda ço-
cukları yapının yeşil çatısındaki alternatif oyun ve güneşlenme alanına taşıyan ve terasa 
kadar yükselen bir dolaşım düğümü görevi görmektedir.

Çocukların güven, mahremiyet, yakınlık duygularına seslenen tanımlı, küçük nişler, sa-
kinleştirici etkileri nedeniyle, dersliklerde hastalık ataklarını iyileştirmek için kullanılır. Ta-
kıntı yaratmayacak malzeme kullanımı çocukların konuya odaklanmalarını kolaylaştırır, 
bu nedenle genelde yalın bir dil tercih edilir. Mekânlarda doğru renk kullanımı çocukların 
yönlenmelerini kolaylaştırır; farklı renk kullanımları onlara nirengi noktaları ve görsel 
ipuçları yaratarak çevrelerini algılamada yardımcı olur. Tasarımcılar döşeme ve duvarda 
renkli yönlendiriciler ve sesli uyarıcılarla çocukların kendi başlarına yönlerini bulmaları-
na olanak yaratırlar: Hedef-varış kavramlarını destekleyen sınıf önü meydancıkları, plan 
düzleminde şaşırtılarak algısal netlik sağlanır. Ülkemizde özel ihtiyaçlı çocuklar için eği-
tim mekânları tipolojisinde belirli bir deneyim birikimi oluşturulamadığı için merkez, bu 
çok özel çocuklar için iyi çalışılmış bir eğitim yapısı olarak ayrı bir konuma oturur.
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This project was carried out within the scope of the education support program of 
the Iller Bankası. To achieve the specialized approach required by the subject matter,  
extensive research on internationally recognized education systems was prepared and 
submitted to the administration prior to the design process. A 6,000 m² building con-
sisting of a lower ground floor, upper ground floor and first floor was designed on a  
7,500 m² site in Macunköy, Ankara. Because of the surrounding building environment, 
an introverted courtyard scheme was chosen. As mentioned in the research report, 
the project responds to the special spatial needs of the students with calming rooms, 
observation rooms, perceptual reasoning room, fitness room, greenhouses, pet shelters, 
hobby gardens and private restroom spaces for each class. The project was completed 
in 2010, and the building opened for service in 2013. 

The “100% Support for Education” project initiated in 2003 has been an efficient cam-
paign for the quantitative increase and the qualitative improvement of the physical 
conditions of education in Turkey. With The Center for the Education of Children with 
Autism opened in 2013, the Iller Bankası General Directorate focused on children with 
autism in need of special living and education environments. The campus of the institu-
tion in Macunköy is located in an area intensely occupied by the urban services sector. 
Educating children with autism of all ages from pre-school to vocational education, the 
school has an introverted structure that combines the users’ necessity for controlled 
spaces with isolation from the surrounding environment.

Due to difficulties in perceiving their environment, children with autism are in need 
of calm, ordered, simple and stress-free spaces far from the numerous stimuli of the 
environment. With diverse communication skills, perceptions and mental capacities, 
children with autism need flexible spaces where they can feel safe. Different age groups 
and children at varying levels of autism should be accommodated separately. In this 
respect, the center has a clear and functional scheme. The entrance for pre-school and 
small children is different from the entrance for older children. The pre-school classes are 
located under the ground level, with each classroom opening out to their defined garden 
space and the central courtyard, which serves as a common garden where students can 
be kept under observation. Primary and secondary school children use the classrooms 
that open out to their private gardens and the wide green playground and sports areas 
at the ground and first floor levels. On the other side, the classrooms and workshops of 
the vocational education students are placed in relation with the application garden. 
Located at the center of the common spaces used by administrators, educators and 
families, the winter garden is an architectural element that improves the spaciousness 
of the interiors while creating a circulation node that rises up to the terrace, carrying 
the children to the alternative play and insolation area on the green roof terrace of the 
building. 

With their soothing influence, small defined niches that respond to the children’s need 
for feelings of safety, privacy and closure are used in the classrooms to ease attacks 
brought on by autism. Since the use of materials that do not generate obsession makes 
it easier for the children to focus on the subject at hand, a simple design language was 
chosen. A systematic use of color eases the orientation of the children, with the use of 
different colors that help them perceive their environment by creating reference points 
and visual clues. With the use of colorful guides on the floors and the walls and audi-
tory stimuli, the designers provide children with the opportunity to orient themselves 
without help. The small plazas in front of the classrooms that support the concept 
of destination deviate from the plan’s plane, providing perceptual clarity. Considering 
that there has not been an accumulation of experience on the typology of educational 
spaces for children with special needs in Turkey, the center is distinguished as an ela-
borately-designed educational building for these special children.
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Yapı, Yeşilvadi konut yerleşimi içinde eğitime ayrılmış bir alan üzerinde konumlan-
mıştır. Birbirine paralel yerleştirilmiş iki uzun derslik bloğu, ana giriş olarak düşünülen 
bağlantı koridoru ile ilişkilendirilmiştir. İki kat boyunca yükselen şeffaf bağlantı mekânı 
teneffüs alanı olarak düşünülmüş, alt katlara bir galeriden ışık alınması sağlanmıştır. 
Bloklar arasında kalan boşluklar, farklı yaş gruplarına yönelik oyun bahçeleri olarak 
düzenlenmiştir. Spor salonu, yüzme havuzu ve konferans salonu; oyun bahçelerinin 
altında, bodrum katta yer almaktadır. Sosyal mekânları birbirine bağlayan fuaye aynı 
zamanda kafeterya olarak kullanılmakta ve çok amaçlı etkinliklere hizmet vermektedir. 
Üç kat boyunca yükselen ve sade bir cephe tasarımıyla planlanan eğitim blokları, iç 
yatay dere oluşturacak şekilde meyilli bir çatıyla son bulmaktadır. 

Özel Anafen Okulları’na bağlı anaokulu, ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim veren okul, 
Ümraniye’nin Tepeüstü mevkiinde, TEM ile Şile otoyolunun kesiştiği kavşağın devlet 
ormanı ile sınırlanan bölgesindeki Yeşil Vadi Konakları içinde yer alır. Otoyol ve kav-
şak çevresindeki yeşil tampon bölge ile yerleşimin kuzeybatısındaki ormanlık alanın 
sınırladığı yerleşimin batı ucunda, çevresinin yeni yapılaşmaya açılmayacağı nispeten 
korunaklı bir bölgede olmanın olumlu ve olumsuz yönleri tartılarak konumlandırılmıştır. 

Yapı işlevsel bir programa sahiptir. Zemin üzerinde birbirine paralel konumlandırılan 
iki blok, koridorun düzenleyiciliğinde yatayda ve düşeyde istiflenen, okul programının 
derslik, laboratuvar, atölyeler gibi temel birimlerini barındırır. Aralarında sert zeminli 
açık teneffüs alanı bırakan masif bloklar, soğuk mevsimlerde kapalı teneffüs alanı ola-
rak kullanılan şeffaf ana giriş kütlesiyle bağlanır. Yerleşime bakan bloğun merkezi nok-
tası zemin ve zemin üstünde boşaltılarak bir giriş saçağı oluşturulmuş, bu kütlesel bo-
şaltma sağına okul öncesi eğitim, soluna idari birimleri alarak şemayı daha net kılmıştır. 

İçerik ve ölçekteki çeşitlenmeye rağmen zemin altı da kesitte ilişki zenginliği sağlana-
rak aynı netlikte çözülmüştür. Sadece cepheleriyle değil, içerisindeki geniş galeriyle de 
şeffaflaşan bağlantı mekânı, bodrum kata da ışık sağlayan bir galeriyle bağlanır. Okulun 
ana girişi böylelikle her kotta görsel iletişimi kuran, dersliklerin ikincil koridorlar üzerine 
yerleşmesi ile bu hareketli mekânda sesi emen bir bağlantı noktası haline gelir. Okulun 
açık teneffüs alanı, zeminin altına yerleştirilen spor salonu, havuz ve toplantı salonu, ye-
mekhane gibi ortak kullanımlı mekânların çoğu, girişlerini, galeri sayesinde aydınlanan 
bu mekândan sağlar.

Yapının en göze çarpan arkitektonik öğesi, yatay blokların ormana doğru açılanan iç 
yatay dereli kırık çatı örtüsüdür. Kütlelerin ağırlığını hafifleten ve tekrar eden derslik bi-
rimlerinin yatayda ve düşeyde yarattığı yeknesaklığı kıran, çatı biçimlenmesi ile zemin 
düzleminde okunan çatı saçağıdır. Özellikle otoyoldan yaklaşırken algılanan ve yayala-
rın nadir deneyimleyebileceği bir ilk izlenimi yaratan, kütlenin boşaltılan köşesi üzerin-
de uzanan cömert bir saçakla yapıyı manzaraya açan köşe biçimlenmesidir. Sonradan 
ortaya çıkan yönetmelik ve yapılaşma şartlarındaki bölgeye has emsal artışı, işveren 
talebiyle yapıya bir kat eklenmesi ile sonuçlanmış, mimarın çatı örtüsüyle aradığı mi-
mari dil yokolmuştur. 
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The building is located on a plot set aside for an education facility within the Yeşilvadi 
residential settlement. The two long classroom blocks are positioned parallel to each 
other, and are connected by a corridor that also serves as the main entrance hall. The 
transparent space that vertically extends along two storeys was designed for use during 
breaks, and also provides daylight to the lower storeys through the gallery. The spaces 
between the blocks serve as playgrounds for different age groups. The fitness room, 
swimming pool and conference hall are located in the basement underneath the play-
grounds. The foyer that connects the social spaces is also used as a cafeteria, serving as 
a multi-purpose space for different activities. Planned with a simple façade design, the 
three-storey education blocks end with a sloped roof that creates a concealed gutter.

This educational facility, affiliated with Anafen Private Schools, offers education at pre-
school, primary and secondary school levels from its location in the Tepeüstü disrict of 
Ümraniye, within the Yeşilvadi Residential project, which is located at the intersection 
of TEM and Şile Highways and is surrounded by a forest. It is positioned at the western 
edge of the settlement bounded by the green buffer zone around the highway junction 
and the forest to the northwest. There are advantages and disadvantages to its being 
in a relatively protected zone where the environment is not open to new construction. 

The building has a functional program. The two blocks are located parallel to each 
other, and house the basic units of the school program, including classrooms, laborato-
ries and workshops, which are horizontally and vertically stacked around an organizing 
hallway. The massive blocks surround an open break-time gathering space, and are 
connected by the transparent mass of the main entrance, which can be used as an 
indoor break-time space during cold seasons. A void has been created from the ground 
level upcreating an entrance canopy and clarifying the scheme, with pre-school educa-
tion to the right and administrative units to the left.

In spite of the diversity in content and scale, the underground levels have been re-
solved clearly as well, via well-elaborated spatial relations. The connection space, made 
transparent not only by its façade but also by the spacious interior gallery, is related to 
the basement by a gallery that provides daylight. Consequently, the main entrance of 
the school becomes a space that establishes a visual connection with every level and 
absorbs the noise within this active space, preventing disturbance for the classrooms 
in secondary hallways. Most of the common spaces, including the outdoor break-time 
gathering space, the sports hall located under the ground level, the pool, the meeting hall 
and the cafeteria are accessible from this space, which is illuminated from the gallery.

The most prominent architectonic component of the building is the fractured roof with 
concealed gutters covering the horizontal blocks, tilted towards the forest. The roof 
canopy perceptible at the ground level contributes to the perception of the masses as 
lightweight and breaks the horizontal and vertical monotony caused by the repeating 
classroom units. The corner formation opens the building up to the view with a canopy 
extending over the corner of the mass, and is first perceived when approaching from 
the highway, creating an initial impression that pedestrians can rarely experience. Due 
to a change in construction regulations and building conditions that led to an increase 
in the allowed building area, an additional level was constructed based on client de-
mands, contradicting the architectural language that the designer has sought through 
the roof formation. 
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Proje bir “duvar mimarisi” gibi ele alınmıştır. Bir cephe kaplamasıymış gibi tasarlanan 
duvarlar aynı zamanda taşıyıcı olma özelliği de taşır. Bu sistemde iki beton duvar arası-
na çelikten bir yapı oturtulmaktadır. Statik olarak çelik ve beton birbirini desteklemekte 
ve ikisi birlikte taşıyıcı strüktürü oluşturmaktadır. Yapının çelik karkas döşemeleri dış 
duvara bitişmeden sonlanmaktadır. Böylece yapı boyunca döşeme ile dış duvar arasın-
da bina boyunca bir yarık oluşturulmuştur. Bu sayede duvarın yüzeyinde ısı köprüleri 
oluşmadan ısı yalıtımı yapılabilmekte ve bu yarık elektrik ve mekanik şaftları için de 
kullanabilmektedir. 

1956 yılında kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi eğitime, Ankara’nın Kızılay semtinde 
Emekli Sandığı’na ait küçük bir bina ile TBMM Yerleşkesi arkasında bulunan barakalarda 
başlamıştır. “Baraka” bugün hâlâ ODTÜ için önemli bir kavram olmayı sürdürüyor. Üni-
versiteye adım atan öğrencilerin ilk yıl uğradığı Dil Hazırlık Okulları, yerleşkenin Eskişehir 
Yolu’ndan aldığı ana girişe en yakın konumlanan yapı grubu içinde yer alır. Eğimli bir 
arazi üzerinde birbirlerini gözeterek, aralarında toplanma, rekreasyon ve spor alanları 
bırakan bir vadi yaratarak yerleşen birkaç bloktan oluşur. Yapı grubunun en alt ucunu, 
yerleşkenin ilk yıllarında inşa edilmiş olan barakalar tutar. 2007 yılında bu barakaların 
yerine, barakaların ayak izine uyarlı biçimde ve etaplar halinde hazırlık okullarının en 
yeni bina grubu inşa edilir. Yeni yapı grubu geçicilik anlamında bir bağ kurmuyorsa da, 
yapılma biçimi, hızla inşa edilebilirlik, sök-tak mantığı, “yer”e uyum açılarından baraka-
ya göndermelerde bulunur. Betonarme taşıyıcı duvarlar arasına yerleştirilen çelik strük-
türde, döşeme ile duvar arasında gerek yalıtım, gerekse tesisat için boşluk bırakılması, 
baraka mantığındaki gibi bitişlerin temiz bir inşa mantığıyla ve hafifletilerek çözülmesini 
sağlar. 

Düzlem mimarisidir; dikey, yatay, katlanmış, kesişen... Mimarının “duvar mimarisi” ola-
rak adlandırdığı, biçimsel olduğu kadar inşa mantığını da yansıtan bu karar, yapıyı küt-
lesel değil düzlemsel olarak okutur. Kendinden önceki yapı grubunun içinde ve çevre-
sinde gelişen yeşil ve katı peyzaja duyarlı biçimde bütün öğeleri koruyarak, yeni yapı 
neredeyse onun ayak izine oturur. Yapıyı kuran ve dış mekânda da devam eden duvar-
lar, içine yerleştiği bakir doğa ile regüle ettiği doğa arasındaki görsel ilişkiyi kurmak için 
açıklıklarla hafifletilmiştir.

Yapılar, orta koridorun iki yanına yerleşen dersliklerden oluşan yalın bir plan kurgusu-
na sahiptir. İnce uzun, iki katlı dikdörtgen kütlelerin her iki ucunu, içinden merdivenin 
yükseldiği, açık galeriler tutar. İki derslik bloğunu saydam kütle olarak birleştiren kantin, 
gerek iç mekânları gerekse iç ve dış avluları bağlayan bir odak noktasıdır.

Türkiye’de brüt beton teknolojisinin kullanıldığı ve geliştirildiği ilk yapıları barındıran 
ODTÜ Yerleşkesi, yapı malzemelerinin kullanımındaki çeşitlilikle onların ham ve kul-
lanım içi hallerini barındıran bir sergiye benzer. Yerleşkenin kurulumundan yaklaşık 
yarım yüzyıl sonra inşa edilen ODTÜ Hazırlık Okulları, 2000’lerde brüt betonun farklı 
kullanımları, yapma biçimindeki yeni arayışlar, ham ve ekonomik malzeme kullanımı ile 
derslikler gibi çokça çiğnenen mekânlarda kolay yenileme olanakları açısından yenilikçi 
bir yaklaşım sergilemektedir.
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The project was handled using “wall architecture”–i.e. it is designed in such a way that 
the walls both enclose façades and bear loads. A steel structure has been inserted in 
between the two reinforced concrete walls. The steel and reinforced concrete structures 
statically support each other and form the structural system. The steel frame floors of 
the building terminate without connecting to the exterior wall, thus creating a gap bet-
ween the floor mass and the exterior wall surrounding the building. Besides enabling the 
placement of heat insulation without creating thermal bridges, this gap can also be used 
for electrical and mechanical shafts.

Founded in 1956, Middle East Technical University first began providing education from a 
small building belonging to “Emekli Sandığı” in Kızılay, Ankara and the “barakas” (sheds, 
small buildings) at the back of the Parliamentary Campus. The baraka is still a signifi-
cant concept for METU. The Linguistic Preparatory School where students begin their 
education is located within the group of buildings closest to the main campus entrance 
on Eskişehir Highway. The complex consists of several blocks carefully positioned on 
the sloped site, defining a valley that houses outdoor meeting spaces, recreation areas 
and sports facilities. The barakas constructed during the early years of the campus 
constitute the lower edge of the group of buildings. In 2007, these were replaced by 
the new Preparatory School buildings, constructed in accordance with the footprint of 
the former barakas. Although the new buildings do not establish a direct connection 
with the concept of transience, they make reference to the “baraka” concept with rapid 
constructability, demountability and the sense of “place”. Intended for insulation and 
installation purposes, the joint gaps left between the slabs and the walls of the steel 
structure inserted in between the reinforced concrete structural walls contribute to a 
precise and lightweight construction.

The architecture of the schools is defined by vertical, horizontal, folded and intersec-
ting planes. Reflecting the formal concept as well as the construction idea, this “wall 
architecture” causes the building to be perceived in terms of planes rather than masses. 
Sensitively conserving the green and paved landscape within and around the former 
buildings, the new building is positioned almost exactly on the footprint of the previous 
one. The walls that make up the building and continue into the outdoor spaces have 
been perforated with openings to create a light-weight element that provides a visual 
connection between untouched and regulated nature. 

The buildings follow a simple scheme that consists of classrooms located on two sides 
of a hallway. The longitudinal, two-story rectangular blocks terminate at open staircase 
galleries at both ends. The canteen that unites the two classroom blocks with a trans-
parent mass is a focal point that connects the interior spaces as well as the inner and 
outer courtyards.

With the exposed reinforced concrete of its earliest buildings, the METU Campus is 
like an exhibition of various building materials, displaying their raw and in-use states. 
Constructed approximately a half century after the establishment of the campus, the 
Preparatory School buildings take an innovative approach with various uses of exposed 
reinforced concrete installed in the 2000’s, the search for a new means of “creating”, 
the use of raw and economical materials and the ease of maintenance and renovation 
in high-use spaces like classrooms.
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İTÜ Merkezi Derslik Binası, farklı programlara devam eden öğrencilerin ortak derslerinin 
verileceği amfiler, seminer odaları, bilgisayar laboratuarları, öğretim üyesi odaları, kafe-
terya vb. mekânları barındırmaktadır. Bina, yerleşkenin yaya ve taşıt ulaşım akslarının 
kesişme noktasında, kamusal mekânları tanımlayacak ve zenginleştirecek bir şekilde 
konumlandırılmış ve yalın bir biçimlendirmeyle ele alınmıştır. İç mekânlarda, algının ve 
insan hareketlerinin yatay-düşey sürekliliğini güçlendiren bir anlayış benimsenmiştir. 
Tasarım şemasında, amfiler ile seminer odaları ve ofisler net bir sirkülasyon ve servis 
zonu ile ayrılmıştır. Esneklik, zaman, deprem güvenliği gibi kriterlere göre seçilen çelik 
yapı sistemi ve diğer sistem bileşenleri iç mekânda görünür kılınmıştır. Güneyde ve 
kısmen doğu ve batı cephelerinde hareketli metal perfore levhalarla çift cidar oluşturul-
muş, enerji verimliliği gözetilmiştir. 

Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan İstanbul Teknik 
Üniversitesi, bünyesindeki 13 fakülteden 9’u mühendislik eğitimi veren ve bu alanda 
en fazla öğrenci yetiştiren Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biridir. Üniversitenin 
kent ve toplumla daha iç içe bağlar kuran Mimarlık ve İşletme Fakülteleri ile Konserva-
tuar ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kent merkezindeyken, mühendislik fakülteleri büyük 
oranda Maslak Kampüsü’ne taşınmıştır. Son yıllarda Türkiye’de merkezi sınavla yüksek 
öğrenim sistemine katılan öğrenci sayısı giderek artırılmış, 2009 yılına kadar yeni bö-
lümlerin açılmasından ziyade kontenjan artışı benimsenmiştir. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Merkezi Derslik Binası, artan öğrenci sayısına yanıt vermek üzere 2009-10 dönemi 
yatırım programına alınmış, üniversitenin Maslak Yerleşkesi’nde, eğitimlerinin ilk yılla-
rındaki mühendislik öğrencilerine evsahipliği yapmak üzere 2011’de inşa edilmiştir.

Mühendislik eğitiminin ilk yılında, tüm bölüm öğrencileri matematik, fizik ve benzeri 
temel dersleri birlikte almaktadırlar. Merkezi Derslik Binası, bu ortak derslere esnek 
eğitim alanları yaratıp destekleme kabiliyetine sahip nitelikli bir eğitim yapısıdır. Yalın 
dikdörtgen prizmatik kütle içinde işlevler net ve akılcı biçimde paketlenmiştir: Zemin 
sosyalleşme mekânlarına ayrılmış; üst katlar yapıyı doğrusal biçimde boydan boya ge-
çen orta galerinin bir yanında iki kat yüksekliğindeki amfiler, diğer tarafında normal 
ve asma katlara yerleştirilen derslikler ve akademisyen çalışma odaları ile net biçimde 
ayrıştırılmıştır. Deprem dayanımı nedeniyle doğal bir tercih olarak beliren çelik strüktür, 
yatayda derslik ve amfilerin rahat yerleşimini, düşeyde mekânların ferahlığını sağlar.  
Bu net ve yalın tavır, içte ve dışta aynı dili okutmak üzere temele indirgenen malzeme, 
renk ve arkitektonik öğe kullanımlarında da kendini açığa vurur.

Herhangi bir fakülteyi temsil etme yükünü taşımayan yapı, bunu bir avantaj olarak 
kullanır. Mimari sözü güçlüdür, temsili sözü ise bilinçli biçimde geriye çekilmiştir. Yapı 
boyunca iri kütleli amfi mekânları arasındaki derin galeriler, arka cephede zeminden 
yükselip çatıya dönen cam ikinci yüzeyler dolayımıyla amfilere doğal ışık sağlar. Güney 
cepheye yerleştirilen derslikler ve çalışma odaları ise, tümüyle saydam dış cephelerinde 
ikinci cidarı oluşturan hareketli metal perfore levhalar ile günışığını perdeleyerek alır ve 
cephenin dinamizmine katkıda bulunur. 

Yapının yerleşke merkezinde, önünde geniş yeşil alan bırakarak geri çekilmesi; zemin 
katta bölüntüsüz tek mekânda süren sosyal yaşamın tümüyle saydam bir cepheyle sı-
nırlarını eriterek yerleşkeye açılması; strüktürün geri çekilmesiyle birbirine akan yüksek 
hacimli orta galerilerin sağladığı iletişim ortamı gibi değerler ile yapı, farklı kentlerden 
gelerek farklı bölümlere dağılacak öğrenciler için sosyalleşme imkânlarını sonuna kadar 
açmaktadır.
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Designed to house the spaces where students of different academic programs attend 
common courses, the Central Classroom Building at Istanbul Technical University houses 
lecture halls, seminar rooms, computer laboratories, instructors’ rooms and a cafeteria. 
Located at the intersection of the pedestrian and vehicular axes of the campus, the 
building is intended to enrich public spaces with a pure and simple formal approach. 
Interior design is based on enhancing the horizontal and vertical continuity of percep-
tion and human movements. In the design scheme, the lecture halls and seminar rooms 
are separated from the offices by a clear circulation and service zone. In an attempt to 
emphasize flexibility, construction period and earthquake safety, the steel structure and 
other components of the system have been left exposed on the interior. For the sout-
hern, western and a portion of the eastern façade, movable perforated metal panels 
have been used to create a double skin façade, for the sake of energy efficiency.

Founded based on the idea of giving western-style engineering education in 1773,  
Istanbul Technical University is one of the oldest education institutions in Turkey. Of-
fering engineering education in 9 of its 13 faculties, ITU has educated large numbers of 
students in this field. While departments that have more interaction with the public, 
such as the faculties of Architecture and Business Administration, the School of Music 
and the Institute of Social Sciences are located in the city center, the majority of the fac-
ulties of Engineering have been moved to the Maslak Campus. The number of students 
entering the university education system via the common central exam has increased 
in Turkey during the last decade, which resulted in an increase in the department quo-
tas rather than the opening of new departments until 2009. Aiming to respond  to the 
increasing number of students, the Central Classroom Building at ITU was included in 
the investment program during the 2009-2010 academic year and was constructed in 
2011 to house first-year engineering students.

During the first year of their education, engineering students from all departments 
take mathematics, physics and other basic common courses together in joint groups. 
The Central Classroom building is an education facility that can serve as flexible edu-
cation spaces for these common courses. The functional planning of the building has 
been clearly and rationally organized within the simple rectangular prismatic mass. The 
ground floor has been reserved for social spaces. On the upper floors, the gallery that 
linearly spans the whole building separates the two-story lecture halls on one side from 
the classrooms and offices located on normal and mezzanine floors on the other side. 
Selected for its seismic performance, the steel structural system horizontally provides 
a comfortable placement of the classrooms and lecture halls and improves the vertical 
interior spaces. Aiming to establish a consistent design language inside and outside, this 
clear and simple approach is also expressed in the use of materials, colors and other 
architectonic elements.

The building takes advantage of the fact that it does not have the responsibility to 
represent any department. While it has a strong architectural statement, its symbolic 
statement has consciously been scaled back. Throughout the building, the deep galle-
ries between the huge masses of the lecture halls and the glazed surfaces rising from 
the ground to the roof and continuing on the roof at the rear façade provide natural 
lighting for the lecture halls. The classrooms and offices located to the south get dif-
fused daylight from a double-layer façade on which the totally transparent surface 
is screened by mobile metal perforated panels, contributing to the dynamism of the 
façade.

A recess in the structure creates a wide green area in front of the building at the center 
of the campus. The boundaries of the space on the ground floor, intended to house so-
cial activities, is dissolved by a totally transparent façade that opens out to the campus. 
The medium of communication provided by the high volumes of the central galleries 
flowing into each other due to the recessed structure are architectural features that 
provide better socialization opportunities for students who have just arrived at the 
university from different cities and are to be distributed to different departments in 
future years.
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Mimar : Esin Tercan, Ahmet Tercan, Nedim Erdal Özyurt | Norm Mimarlık
Architect  

İşveren : Uşak Üniversitesi
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uşak üniversitesi 1 eylül kampüsü merkezi derslik bloğu
uşak university 1 eylül campus central classroom block
Uşak, 2011
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Uşak Üniversitesi Merkezi Derslik Bloğu, üniversite yerleşkesinin ortak yeşil alanına açı-
lan ön avlusu ile tanımlanan, “çoğulcu bir öğrenme çevresi” niteliğinde tasarlanmıştır. 
Yaklaşık 6.000 m² kapalı alana sahip bina, çok amaçlı programın gerektirdiği mekânsal 
esneklik ve enerji verimli tasarım anlayışıyla kurgulanmıştır.

Kent merkezinden 7 km uzaklıkta, İzmir Yolu üzerinde kurulan Uşak Üniversitesi 1 Eylül 
Kampüsü, 2006 yılında kurulan üniversitenin bazı meslek yüksekokulları hariç tüm eği-
tim ve idari birimlerini barındırmaktadır. 2010’da inşa edilen Merkezi Derslik Bloğu, aynı 
yerleşkede başka yapılar da gerçekleştiren Norm Mimarlık tarafından tasarlanmıştır.  

Kampüsün doğu çeperinde Rektörlük Binası’nın yanında konumlandırılan Merkezi Derslik 
Bloğu, doğu yönünde göletin içinde yer aldığı yeşil peyzaja ve gerideki kent manzarasına 
açılmaktadır. Yerleşke çeperinde konumlandırıldığı için önü kapanmayacak manzaradan 
faydalanmak için, sadece geniş pencere açıklıklarında saydamlaşan, yalıtım katsayısı ol-
dukça yüksek, bütünüyle cam bir cephe tercih edilmiştir. Mekanik iklimlendirmeyi en 
aza indirgeyecek özel cam paneller ile enerjinin verimle kullanımı amaçlanmıştır.

Doğu yönlenmesi manzara ve güneş odaklı iken, kampüse açılan batı cephesi kent 
mimarlığına ait bir repertuarı kullanır: Tasarlanan kentsel cephe modern bir portiko 
yorumudur. Çift cidarlı cephenin iç katmanı doğu cephesiyle aynı düzeni kullanırken, 
önüne eklemlenen dış çeper, dört kat yüksekliğinde zemin kat haricinde güneş kırıcılar-
dan oluşan cömert bir strüktürdür. Topografyanın üst noktalarında önünde geniş yeşil 
alan bırakarak geriye çekilmesi, bu yarı gölgeli, modern portikonun, içerisi ve dışarısı 
arasında bir geçiş ve önündeki yeşil alanla bütünleşen sosyal merkez olma tavrına işa-
ret eder. Ortak yeşil alanın yakın gelecekte yerleşkenin rekreatif merkezi olarak öğrenci 
sosyal etkinliklerine evsahipliği yapacak farklı mekânsal programlarla bütünleşmesi ön-
görülmektedir. Çok işlevli ve farklı yaşantılar sunan “öğrenme çevresi” özellikle zeminde 
yayılır. Yerleşkenin çoğu içine kapalı diğer eğitim yapıları arasında, her bölümden öğ-
rencinin kullanacağı, tanışacağı, sosyalleşeceği bir derslik yapısı için alınan isabetli karar, 
nitelikli bir mimari dille ifade edilmiştir. 

Çatıyı neredeyse baştan başa geçen geniş tepe ışıklığı, derslik ve amfilerin açıldığı mer-
kezi galeriyi zemine kadar gün ışığıyla yıkar. Yüksek tavanlı en üst kat, hol genişliğindeki 
katlanmış plak görünümlü ışıklıktan en iyi biçimde faydalanmaktadır. Batı cephesindeki 
güneş kırıcılar ile galeri boşluğu üstündeki uzaktan kumandalı cam ünitelerin korelas-
yonlu çalışması sayesinde enerji verimliliği doğal yollardan sağlanır. Doğal havalandırma 
ve ışığı bünyesine alan yapının yüksek tavanlı en üst katı, kentin soğuk ikliminde, bir 
nevi havadar teras olarak tasarlanmıştır.
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Defined by its front courtyard that opens out to the common green area of the campus, 
the Central Classroom Block of Uşak University has been designed as a “pluralist learning 
environment”. Having an enclosed area of approximately 6000 m², the building has been 
organized with an energy efficient design approach and a spatial flexibility necessitated 
by the multi-purpose program.

Established in 2006 on the Izmir Highway, at 7 km. from the city center; Uşak Univer-
sity 1 Eylül Campus accommodates all the education and administrative units of the 
university except some vocational schools. The Central Classroom Block constructed in 
2010 has been designed by Norm Mimarlık who have realized other buildings within 
the same campus.

Located at the eastern edge of the campus adjacent to the Rectorate Building, the Cen-
tral Classroom Block opens out to the green landscape where the pond is located at the 
east and the view of the city beyond. To take advantage of its location at the periphery 
of the campus and its view that will never be blocked; the building has a totally glass 
façade with a high insulation coefficient that gets transparent only at the wide ope-
nings. Aiming to achieve an efficient use of energy, special glass panels have been used 
to minimize mechanical climatization.

While the eastern facade is designed with a focus on orientation and the sun, the 
western facade opening out to the campus makes use of an urban architectural rep-
ertory: The designed urban façade is a modern interpretation of a portico. While the 
inner layer of the double layer façade uses the same order as the eastern façade, the 
exterior membrane attached in front of it is a generous structure that consists of four 
storey high sun louvres except the ground floor. Its recession at the upper levels of 
the topography by leaving a wide green area at the front is an indicator that this half 
shaded modern portico constitutes a transition between the interior and exterior space 
and a social center that is integrated with the green area at the front. The common 
green area is expected to adapt to diverse spatial programs that will host various social 
activities of the students as the recreative center of the campus in the recent future. 
The multi-functional “learning environment” that offers diverse experiences expands 
especially at the ground level. Among the other education buildings of the campus ma-
jority of which are introverted; the appropriate decisions made for a classroom building 
where students from different departments will meet and socialize has been expressed 
in a qualified architectural language.

While the classrooms and lecture halls open to the central gallery, the skylight that 
almost spans the whole roof washes this gallery with daylight until the ground. The 
top storey with high ceilings takes maximum advantage of the skylight that resembles 
a folded plate. The correlated operation of  sun louvres at the western façade and the 
remote controlled glass panels of the skylight over the gallery provide energy efficiency 
through natural means. The naturally ventilated and daylighted top storey with a high 
ceiling has been designed as some sort of an airy terrace.
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İşletme Fakültesi’nin tasarımı kampusün ana meydanının kuzey sınırını tanımlaması 
itibariyle ayrı bir önem taşımaktadır. Binaya giriş, akademik aks üzerinde yer alan mey-
dandan alındı ve bu giriş, meydanın devamı olarak tasarlanmış büyük bir atrium ile 
tanımlandı. Atrium üzerinde bulunan büyük çatı ışıklığı, yapının meydan ile olan iliş-
kisini sağlamlaştırmaktadır. İşletme Fakültesi’nin bir diğer girişi ise, ormana bakan batı 
cephesinde yer alan “Le Cordon Bleu” bünyesinde eğitim programları veren akademik 
alan için tasarlandı. Binanın cephesi, etkin güneş kontrolü ve artırılmış faydalı şeffaflık 
tasarım kriteri baz alınarak tasarlandı. Binada toplam 1,500 öğrenciye hizmet verecek 
31 derslik ve 105 akademisyen ofisi bulunmaktadır.

2008 yılında Altunizade Yerleşkesi’nde eğitime başlayan yeni vakıf üniversitelerinden 
Özyeğin Üniversitesi, Şile Otoyolu’yla ulaşılan Alemdağ Ormanı’na doğrusal biçimde uza-
nan Çekmeköy Kampüsü’ne 2011’de taşınmıştır. Yerleşke kuzey-güney doğrultusunda 
uzanan ince bir sırt üzerine kurulmuş, doğrusal uzanan yerleşkenin ana eksenini eği-
tim blokları oluşturmuştur. Yerleşkenin yapısal ekseni merkezde boşaltılarak üniversi-
te meydanı tasarlanmış, doğusuna Öğrenci Merkezi ve Rektörlük yerleştirilmiş, batısı 
kademeli bir amfiyle orman manzarasına açılmış, kuzey çeperine ise bu meydanı içine 
alarak sürdüren 2. Akademik Bina yerleştirilmiştir.

2. Akademik Bina, ekonomi ve işletme ağırlıklı eğitimin verileceği 31 derslik ve 105 
akademisyen çalışma odasını içeren bir eğitim bloğudur. Kurumun verimli, esnek, sür-
dürülebilir, yönetilebilir bir yerleşke beklentisine tasarımcılar, birbiriyle ilişkileri iyi kur-
gulanmış derslik ve amfiler, eğimli topografya sayesinde farklı yönlerden alınan girişler 
ve üçüncü boyutta kesitin sağladığı olanakları iyi değerlendirerek yanıt vermişlerdir. 
Gelecekte fakültelerin ayrı kullanımlarına izin verebilecek bir örgütlenme, bu esnekliğin 
sağladığı olanaklar çerçevesinde gerçekleşebilecektir.

Yerleşkenin ana meydan hareketliliği yapı içine alınarak sürdürülmüştür. Yapının dış 
çeperlerindeki amfiler ile iç avlunun ara kesitine yerleştirilen renkli, şeffaf, ses yalıtımlı 
ortak çalışma odaları, bir akademik derslik yapısını günün her saati yine çalışma odaklı 
bir etkinlikle canlı tutan atölye ortamları olarak işlev görür. Ana girişten ulaşılan galerili 
iç avlu, ölçeği ve şeffaf üst örtüsü ile iç-dış mekân arasındaki sınırları muğlaklaştırır.  
21. yüzyılın öğrenim deneyimi, dinamik ve işlevsel bir eğitim ortamı kurgusuyla sınan-
maktadır.

Derslik ve amfilere ayrılan zemin ve zeminüstü katlar ferah çözülmüş ve daha fazla 
sosyalleşmeye olanak verirken, üst katlar akademisyen çalışma odaları ile yoğunlaştı-
rılmış kompakt mekânlardır. Yapı gövdesinin üst katlara doğru inceltilmesi ve kırılarak 
açılanması ile doğuda üniversitenin rekreasyon alanına, batıda ise orman manzarası-
na doğru açılım sağlanarak yoğunluğun etkisi azaltılmıştır. Yapının zeminaltı kotlarına 
ise, batıdaki orman manzarasından faydalanmak üzere üniversite bünyesinde yer alan 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Otel Yöneticiliği bölümlerinin uygulama mekânları 
yerleştirilmiştir. Alt zemin kat yerleşimi Fransız Le Cordon Bleu gibi uluslararası sertifi-
kasyonların mekânsal ön koşullarını sağlayacak şekilde başarıyla çözülmüştür. Çeşitle-
nen işlevler kompakt bir mekânsal örgütlenmeyle yapı gövdesinde eritilmiş ve farklı 
kotlarda gereksinimler doğrultusunda net bir ifadeye kavuşturulmuştur.
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The design of the Faculty of Business Administration is especially important because it 
defines the northern border of the main plaza of the campus. The entrance to the build-
ing is from the plaza located on the academic axis. This entrance is completed by a large 
atrium designed as the continuity of the plaza. The large skylight at the atrium supports 
the relationship of the building with the plaza. The other entrance of the Faculty of Busi-
ness Administration has been designed for the academic area offering education pro-
grams within “Le Cordon Bleu” located at the western façade overlooking the forest. The 
façade of the building has been designed with an efficient solar control and an increased 
utilitarian transparency as the basic design criteria. Within the building intended to serve 
a total of 1500 students, there are 31 classrooms and 105 offices for the academic staff.

Özyeğin University began offering education from the Altunizade Campus in 2008.  One 
of Turkey’s new trust universities, Özyeğin moved in 2011 to its Çekmeköy Campus, 
which linearly extends towards Alemdağ Forest, accessible from the Şile Highway. Lo-
cated on a thin ridge extending in the north-south direction, the linear campus has edu-
cation blocks as its main axis. The university square has been placed at the void created 
in the structural axis of the campus, with the Student Center and Rectorate located to 
the east, a terraced amphitheater opening out to the view of the forest to the west, and 
the 2nd Academic Building at the northern edge, which bounds the square.

The 2nd Academic Building is an education block mainly for economics and business 
management education, housing 31 lecture rooms and 105 offices for the academic 
staff. In response to the expectations of the institution for an efficient, flexible, sustain-
able and manageable campus, the architects designed classrooms and lecture halls 
whose interrelations are well defined. Entrances from different directions are made 
possible by the sloped topography, through a skillful use of the potential of the section 
in three dimensions. This flexibility allows the arrangement of separated uses for diffe-
rent faculties, if required in the future.

The dynamism of the main square of the campus has been sustained within the build-
ing. The amphitheater sat the periphery of the building and the colorful, transparent 
common study rooms with sound insulation are located at the intersection in the inner 
courtyard.  These function as workshops that keep the academic classroom building 
lively at all times of the day with study oriented activity. Accessible from the main ent-
rance, the inner courtyard, which includes a gallery, obscures the border between the 
interior and exterior space with its size and its transparent roof. The learning experience 
of the 21st century is enabled by a dynamic and functional medium of education.

The ground floor and the level above it include the classrooms, and the lecture halls 
are spacious. The upper floors are more compact spaces, containing the academic staff 
offices. As the building mass gets thinner, breaks and tilts towards the upper levels, it 
opens out to the recreation area of the university to the east and the view of the forest 
to the west, reducing the effect of compactness. Taking advantage of the view of the 
forest to the west, the basement floors of the building have been designed to serve 
as the implementation spaces of the Gastronomy and Culinary Arts and Hotel Manage-
ment Departments. The planning of the lower ground floor has been managed success-
fully and satisfies the preliminary spatial requirements of international certifications 
such as the French Le Cordon Bleu. The various functions have been merged within the 
building mass with a compact spatial organization, achieving a clear expression in ac-
cordance with the requirements at different levels.
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Eski bir kamyon montaj fabrikasının renovasyonu olarak gerçekleşen birinci binanın 
sağır cephesi üniversitenin dışa açık yüzü olarak değerlendirilirken, gerekli işlevler verili 
olanaklardan faydalanılarak yerleştirildi. İkinci binada ise tüm mekânların gün ışığından 
maksimum ölçüde faydalanabileceği, iç mekânda öğrencilerin kullanabilecekleri tenef-
füs alanlarının oluşturulduğu ve çevresel verilerin dikkate alındığı bir tasarım esas alındı. 
Çelik strüktür mimari yaklaşımın tercihlerini gerçekleştirmeyi kolaylaştırdı: şeffaf, hare-
ketli, akışkan, parçalanmış yüzeylerden oluşan hafif bir yapı… İki bina arasındaki köprü 
ve yerleşim dokusu pek çok tez, film ve gösteriye konu oldu. Proje ve uygulamalarını 
aynı ekibin maliyet, gereksinim ve süre ölçütlerini dikkate alarak yürüttüğü yapıların 
pek çok ulusal ve uluslararası ödülü bulunmakta.

1996 yılında vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi’nin, bir kent üniversitesi olma 
hedefi ile “yaşam için öğrenmek” olarak ifade edilen eğitim ilkesi örtüşmektedir. Üniver-
site, metropol olarak İstanbul’un kozmopolit dokusuna sahip olsa da metropolün olum-
suzluklarından mustarip kent parçalarından, sırasıyla Kuştepe, Dolapdere ve Silahtara-
ğa’daki yerleşkelerde eğitimi sürdürmektedir. Üç yerleşkenin gelişimini ortaklaştıran, 
yıpranmış yoğun kentsel dokular içinde farklı mimari niteliklere sahip mevcut yapıları 
dönüştürerek ve farklı ölçekte yeni yapılarla destekleyerek bulundukları dokuyu, top-
lumsal anlamda da canlandırmanın verimli zeminini arıyor olmalarıdır.

Dolapdere Yerleşkesi, bir kamyon montaj fabrikasının dönüştürülmesiyle 2000 yılında 
eğitime başlayan ve kurumun giderek artan mekânsal ihtiyaçları nedeniyle üç yıl sonra 
gerisindeki arazide yeni tasarlanan eğitim bloğu ve spor ağırlıklı sosyal birimlerle büyü-
yen bir yerleşkedir. Genel ulaşımını Dolapdere Caddesi’nden sağlayan yerleşke kendisini 
çeperindeki fiziksel dokudan büyük sözler ve gösterişli formlarla soyutlamaz; makul bir 
duruş sergiler. Makul olma durumu, mimari sözsüzlüğe işaret etmez. Kent üniversitesi 
olmanın akla getirdiği yapay bir fiziksel ilişkilenme çabasına girmez, ya da “kentli”yi 
içine çekme kurgusunu zorlamaz; kentle/kentliyle yan yana durmaya çabalar. 

1950’li yılların endüstriyel detaylarını barındıran eski fabrikanın dış kabuğu ve çelik çatı 
örtüsü korunmuş, bu kabuk-yapı içine yerleştirilen çelik taşıyıcılara kutu-mekânlar ve 
bunları bağlayan köprü ve galeriler takılmış, sadece çatı ışıklıklarından doğal aydınlan-
ma olanağı sağlayan yapıya boyun eğilmiştir. Uzunca bir köprüyle bağlanan yeni yapı-
nın meşruiyet zeminini ilk yapıda aramak gerekir. Tasarımını yapım süresinin ve zemin 
durumunun da belirlediği yeni bloklar, ilk yapıda fabrika kabuğu içinde benimsenen 
yapım ilkelerinin, kabuktan özgürleşmiş ve büyük ölçekli yeniden üretimi gibidir. Re-
feranslarını ilk bakışta açık etmeyen bu uyumlanma çabası, aynı zamanda çeperindeki 
kentsel mekânın parçacıl, geçicilik hissi veren dokusuna da açık bir gönderme taşır. Bu-
lunduğu çevreyi ‘güzelleştirme’ye, ‘iyi mimari’nin ne olduğunu göze sokmaya çalışmaz. 
Çelik strüktürün belirleyiciliğinde sökülür-takılır izlenimi veren derslikler, laboratuvarlar, 
ofisler, eğitim ortamının da değişen işlevsel gereksinimlerine yanıt verecek biçimde 
kurgulanmıştır. İlk yapıdaki kısıtlı ışık alma durumu, ikinci yapıda mekânların çeperlere 
yerleştirilmesi ve üzeri şeffaf tonozla kaplı orta galerinin yapı hacmince sürdürülmesiyle 
dengelenmiştir. Sıkışık kentsel dokuda yerleşke içi açık yeşil alanların sınırlılığı nedeniy-
le içe dönük tasarlanan yapıların orta galeri ve çeperleri, öğrencilerin sosyal yaşamlarını 
kuracağı / besleyeceği mekânlar olarak tasarlanmışlardır. Yapıların zemininde kullanılan 
kırmızı linolyum, yer yer karmaşıklaşan düzen içinde hem yön duygusunu oluşturur 
ve sirkülasyonu / toplanma mekânlarını işaret eder, hem de endüstriyel üretimin gri 
yeknesaklığını kırar. 
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The solid façade of the first building, which was constructed as a renovation of a former 
truck assembly factory, has been the public face of the university. The building’s essen-
tial functions have been enabled by taking advantage of the site’s original potential. On 
the other hand, the second building has been designed to take maximum advantage of 
sunlight in all spaces and create interiors to be used by students between classes, while 
also taking environmental factors into consideration. The steel structural system made 
it easier to make architectural choices: a lightweight building consisting of transparent, 
dynamic, flowing and fragmented surfaces... The bridge between the two buildings and 
the settlement pattern has been the subject of several academic theses, movies and 
shows. With their design and construction carried out by the same team, considering 
the financial constraints, functional necessities and the construction period, the buildings 
have received several national and international awards. 

Founded as a trust university in 1996, Istanbul Bilgi University aims to be a “city” univer-
sity, an objective that corresponds to its major education principle “Learning for Life”. The 
university, which has the cosmopolitan texture of Istanbul, provides education from its 
Kuştepe, Dolapdere and Silahtarağa campuses, urban centers that share the disadvan-
tages of the metropolis. All three campus designs attempt to find a productive basis to 
socially regenerate their worn urban textures while also refurbishing existing buildings 
with authentic architectural qualities, supported by new buildings of various scales.

The Dolapdere Campus, a former truck assembly factory, opened to students in 2000, 
and was expanded three years later in response to increasing spatial needs, with new 
designs for an additional education block and largely sports-based social facility units 
constructed on the adjacent plot. Accessible from Dolapdere Street, the campus does 
not isolate itself from the surrounding physical texture with grand forms, preferring a 
modest approach. However, this modesty does not correspond to a lack of architectural 
expression. It does not make an artificial attempt to establish a physical relationship, 
as one might expect from a city university, or to forcefully “draw people in”, but rather 
tries to stand beside the city and its inhabitants.

The industrial details from the 1950s as well as an outer shell and a steel roof from 
the former factory building have been preserved. Within this shell structure, cubical 
spaces, connecting bridges and galleries have been attached to the structural steel 
frame inserted into the building, giving way to the original building, which receives 
natural daylight only from the skylights. The legitimacy of the new building, connected 
with a long bridge, can be found in the original building. Designed to partially match the 
construction period and the status of the land, the independent new blocks resemble 
a larger scale reproduction of the principles of the original factory shell. This search for 
harmony involves an explicit reference to the fragmented and transient urban texture 
at its periphery. It does not try to “beautify” its environment or show off what “good 
architecture” is. With steel structures that give the impression of demountable archi-
tecture, the classrooms, laboratories and offices have been designed to respond to the 
changing functional requirements of the education medium. The limited daylight in the 
original building has been balanced in the second building by the spaces positioned at 
the periphery of the mass and the central gallery, which is covered by a transparent 
vault that continues throughout the building. Designed as introverted masses due to 
the limited amount of green areas on the campus within the intense urban texture, the 
central galleries and the periphery of the buildings are spaces intended to enrich the 
social lives of the students. The red linoleum used for the floors of the building helps 
define a sense of direction within the complicated spatial order, indicating the circula-
tion and meeting spaces while breaking the gray monotony of industrial production.
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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü içinde yer alan eğitim ve laboratuvar blokları tasarlanırken, 
yerel ölçek, doku ve iklime uyum gözetilmiştir. Yerleşkenin master planında tanımlan-
mış yürüyüş yolu ve ızgara plan örgüsü, sürekli bir kentsel mekân şeklinde ele alınarak, 
manzaraya ve eğime göre yönlenen dört adet blok önerilmiştir. Bloklar, avluları manza-
raya doğru açılacak şekilde, U şemada tasarlanmıştır. Arazi eğimine uyumlu yapılaşma, 
iç ve dış mekânda dinamik kesitlerle farklılaşan bir mekân kalitesi sunar. Çevre ve to-
pografya ilişkileri gözetilerek geliştirilen plan şeması, Akdeniz iklimine uygun gölgeli dış 
mekânlar elde edilmesini sağlamıştır. 1. Eğitim bloğu ve laboratuvar bloğunun yapımı 
2006 yılında tamamlanmıştır. 3. Eğitim bloğu ise, yenilenen talepler doğrultusunda ye-
niden tasarlanarak 2011 yılında tamamlanmıştır. 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs, kuruluş yasasıyla özel tüzel kişilik kazanan ayrı bir üniversiter örgüt-
lenme değil, akademik ve idari bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden destek 
almakla birlikte büyük ölçüde ODTÜ Senatosu, Yönetim Kurulu ve Rektörlüğü’ne bağlı 
faaliyet gösteren bir akademik eğitim ortamıdır; yerleşke de bu örgütlenme modeline 
uygun olarak biçimlenmiştir. 2003-04 akademik yılında tek programla başlayan eğitim, 
2012-13 akademik yılında 14 lisans ve 3 yüksek lisans programıyla sürdürülmektedir. 
Açılan program sayısı her dönem hedeflere ve/veya talebe göre esnek biçimde artabil-
mekte veya azalabilmekte; merkeze bağlılık ve program bazındaki örgütlenme modeli 
nedeniyle idari yapılanma daha az karmaşık biçimde oluşturulmaktadır.

Eğitim ve Laboratuvar Blokları, bu eğitim modeline uyarlanmış oldukça nitelikli bir 
mekânsal yanıttır. Her eğitim programı için özelleşmiş mekânlar yerine derslikler ve 
laboratuvarlar ortak kullanılmaktadır. Üniversite ortak ve esnek kullanımla, akademis-
yenler ve öğrencilerin disiplinlerarası etkileşimini artırma hedefli idari bir mekân planla-
ma modelini benimsemektedir. Bu modele göre, aynı programda eğitim veren akade-
misyenlerin odaları bile ayrı bloklarda yer alabilir.

Güzelyurt’un Kalkanlı bölgesinde tepelik bir alana kurulan yerleşkeye, alt kotlarda bulu-
nan nizamiyeden geçildikten sonra, topografyada kıvrılarak yükselen bir yoldan ulaşıl-
maktadır. Yerleşkeye ilişkin ilk izlenimi, karşılayıcı yapılar olarak Eğitim ve Laboratuvar 
Blokları oluşturmaktadır. ODTÜ Ankara Kampusü’ndeki kurucu öğe olarak alle mantığının 
sürdürüldüğü Kıbrıs Kampusü’nde dört bloktan oluşan yapı grubu bir yandan allenin 
kurucu öğesi olurken, diğer yandan master planın ızgara plan örüntüsünü topografyayla 
ve manzarayla uyumlu biçimde kırarak, yeniden kuran bir doku önerir. U plana sahip ya-
pılar, orta avluları manzaraya yönlenerek ve kolları topografyaya yavaşça eklemlenerek 
eğimli sırta otururlar. Bir kolunda derslik ve laboratuvarların, diğer kolunda akademisyen 
çalışma odalarının yer aldığı blokları, merkezde ana sirkülasyon, kafeterya ile idari ofis-
lerin tuttuğu yapı “şablonu”, dört bloğun herbirinde tekrar etmektedir. Fakat yapıların 
sunduğu mekânsal deneyim çeşitliliği, bu şablonun ima ettiğinden çok daha zengindir. 

Yapıların zemin ve zemin üstünde alle ile kurdukları ilişki zengindir: Kullanıcıyı allenin 
bitimindeki deniz manzarasına doğru yönlendiren sağır cepheler ve serbest duvarlar 
bir sınırlandırılmışlık hissi yaratır. Yapı girişlerinin alındığı geniş şeffaf cephelerden orta 
avlulara, oradan ova manzarasına sağlanan geniş vistalar, alle sınırlarını genişletir ve 
ferahlık hissini güçlendirir. Blokları üstten bağlayan açık, yarı açık ve kapalı şeffaf köprü-
lerle iç ve dış mekânlar arasındaki geçişlilik; alle ve yerleşkeyle kurulan görsel iletişim; 
mekânların dar balkonlar ve jaluzilerle iklimlendirilmesi; yapı içlerindeki geniş hava ba-
caları ile içeri sızdırılan günışığı ve iyi sirküle edilen temiz hava; Akdeniz iklimine mimar-
lığın verdiği başarılı yanıtlardan biri olarak yapıları ayrıcalıklı kılar.
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Harmony with the regional scale, texture and climate were sought while designing the 
education and laboratory blocks on the METU’s Northern Cyprus Campus. The alley and 
the grid iron plan scheme defined in the master plan of the campus were treated as a 
continuous urban space, with four blocks oriented towards the view and the slope. The 
blocks make up a U-formed plan scheme with their courtyards opening out to the view. 
The formation in harmony with the natural topography presents a spatial quality with 
diverse dynamic sections in the interior and exterior space. The plan scheme, developed 
with consideration of relations with the environment and topography, provided a forma-
tion of shaded exterior spaces convenient for the Mediterranean climate. Construction 
of the 1st education block and the laboratory block was completed in 2006. Redesigned 
based on new demands, the 3rd education block was completed in 2011.

The Northern Cyprus Campus of METU is not an independent university organization 
according to the law of establishment, but rather an academic medium that operates 
largely in connection with the Senate, Executive Board and Rectorate of METU. It does, 
however, receive partial academic and administrative support from the Turkish Repub-
lic of Northern Cyprus. The campus has been set up in accordance with this organization 
model. It began offering courses in the 2003-2004 academic year with a single program, 
and currently offers 14 undergraduate and 3 graduate programs for the 2012-13 aca-
demic year. The number of programs can change each term based on objectives and 
demand. Due to its dependance on the central administration and the program-based 
organization model, administrative organization is less complicated.

The Education and Laboratory Blocks are appropriate for this education model. Instead 
of using specialized spaces for each program, classrooms and laboratories are intended 
for common use. Through flexible and shared use of space, the university adopts a spa-
tial planning model that aims to improve the interdisciplinary interaction of the instruc-
tors and the students. According to this model, the rooms of academic staff teaching in 
the same program may be located in different blocks.

Located on a sloped site in Kalkanlı region of Güzelyurt, the campus is accessed from 
the gate at the lower level, which is reached from a road climbing up the topography. 
The Education and Laboratory Blocks constitute the initial impression of the campus. On 
the Northern Cyprus Campus the “pedestrian alley” is the major structural component, 
much like the Ankara Campus of METU. The group of buildings, consisting of four blocks, 
is the base element of the alley and breaks the grid pattern of the master plan in ac-
cordance with the topography and the view, introducing a new pattern that reorga-
nizes the space. The U-shaped buildings rest on the slope with their central courtyards 
directed towards the view and their wings smoothly merging with the topography. The 
classrooms and the laboratories are on one wing, while the offices of the academic staff 
are on the other wing. The main circulation, cafeteria and administrative offices are at 
the center. This template is repeated in all four blocks. However, the variety of spatial 
experiences that these buildings provide is much richer than this template implies.

The relationship that the buildings establish with the alley both at ground level and 
above is rich. The solid façades and free walls that direct the user towards the sea view 
at the end of the alley create a sense of boundedness. The wide vistas provided by the 
transparent façades at the central courtyards include a view of the prairie, extending 
the boundaries of the alley and creating a feeling of spaciousness.

The transition between the interiors and exteriors is achieved by the open, semi-open 
and enclosed transparent bridges that connect the blocks at the upper levels. The visual 
relationship with the alley and the campus, the air conditioning of spaces with narrow 
balconies and jalousies and the daylight and well-circulated clean air coming through 
the wide ventilation shafts are factors that distinguish the buildings, and represent their 
successful response to the Mediterranean climate.
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Tasarım, birbirinden bağımsız girişleri olan üç ana yapı grubundan oluşur. Makine, inşaat 
ve kimya mühendisliği laboratuvar blokları arasında tanımlanan plaza ve üstteki saçak, 
tasarımın odak noktasıdır. İlgili bölüm laboratuvarları gruplanmış, servis ve kot ilişkile-
rinin fiziksel veriler doğrultusunda yorumlanması ile bloklar birbirlerinden ayrılmış, ayrı 
kotlara oturtulmuş, ortada yaratılan yeşil alanı zedelemeden servis alması sağlanmış ve 
arazide olası büyüme ihtiyaçlarına olanak verecek şekilde yerleştirilmiştir. Saçak üç küt-
lenin de üzerinde yer alarak plazayı tanımlar, hacimsel etkiyi güçlendirir ve yaya yolunu 
da kapsayarak plazaya dahil eder. Kütleler arasındaki boşluk doğu–batı yönünde sürekli 
esen rüzgârın akışına olanak verir ve serinlik hissini kuvvetlendirir.  

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü’nün en batı ucuna yerleştirilen laboratuvar blokları, yer-
leşkenin üzerine oturduğu sırttan batı yönünde denize açılan en güzel manzaraya, gü-
neyde ise Güzelyurt ovasına yukarıdan bakan hakim bir konuma sahiptir. ODTÜ Ankara 
Kampusü’ndeki kurucu öğe olarak alle mantığı, bu yerleşkede de sürdürülmüştür. Ku-
zeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan allenin en ucuna yerleştirilen yapı grubu, 
alleyi sonlandırıcı bir öğe değil, ileride gerek ek laboratuvar birimleri, gerekse üniversi-
tenin ihtiyaç duyacağı olası eğitim birimleri için bir ara durak olarak tasarlanmıştır.

ODTÜ’nün kurumsallaşan mimari proje yarışması geleneği büyük oranda sürdürülerek 
2002 yılından beri ulusal ve çağrılı yarışmalarla biçimlenen yerleşkede, mühendislik 
bölümlerinin araştırma laboratuvarları, 2006’da düzenlenen çağrılı yarışmaya katılan 
beş proje arasından seçilmiştir. Makine, inşaat ve kimya mühendisliği laboratuvarları-
nın çoğunda geçerli titreşim kesme ve dışarıdan servis alma zorunluluğu gibi işlevsel 
gereklilikler, büyük oranda zeminde yayılımı gerektirmiş; farklı bölüm laboratuarlarının 
gruplandığı parçalı bloklar eğimli araziye çeşitli kotlarda oturtulmuştur. Yapının parçalı 
kurgusunun blok etkisini kırması ve zeminde farklı kotlarla kurduğu zengin ilişkiler, 
laboratuvar yapılarının genellikle antrepo gibi ele alınmasındaki hantallığı kırmak açı-
sından kayda değerdir.

Üç bölümün laboratuvarları girişlerini iç sokaktan alır; sokağın merkezinde ona dik ko-
numlanan saçak, yapı girişlerinin üzerinden üçüncü boyuttaki kütlesel iniş çıkış algısını 
toparlar. Saçak, sert zeminle yeşil örtünün iklimsel açıdan dengelendiği sokağı, yer-
leşkeden gelen alleye doğru uzanarak bağlar ve güneybatı ışığını kırmak üzere insan 
ölçeğine, alt kotlara iner. Kıbrıs’ın tipik Akdeniz iklimine uyum sağlama ve yaz okulları-
nın yoğun olduğu üniversitede yılın hemen her ayında rahat eğitim ortamı kurgulama 
gereksinimi mekâna yansımıştır.

Laboratuvar mekânları, kendi içinde teknik ofisler ve eğitim birimleriyle iyi dengelen-
miştir. Öğrencilerin sınırlı süreli kullanacağı laboratuvara karşılık, teknik çalışanların ya 
da eğitimcilerin tüm günlerini geçirdikleri mekânların hemen tümü, metal güneş kırıcı-
larla iklimlendirilmiş balkonlara ya da zemin altı kotlarda hazırlanan çökük bahçelere 
açılır. Steril laboratuvar koşullarına uygun olarak, endüstriyel üretim biçimlerine yakın 
düşen yapı dili, teknolojisi ve malzemeleri, iç ve dış mekânlarda tutarlıdır: Brüt beton, 
cam, epoksi yüzeyler; açıkta giden teknik donanım; metal güneş kırıcılar ve saçak; tek 
renk cephe kaplaması, tek ve aynı dili kurar.
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The design of the Laboratories consists of three major groups of buildings with inde-
pendent entrances. The plaza and the upper canopy between the mechanical, civil and 
chemistry engineering laboratory blocks constitutes the focal point of the design. Re-
lated department laboratories have been grouped together. Based on an interpretation 
of the service / topography relations through physical parameters, the blocks have been 
separated and located on different levels, thus providing service without harming the 
central green area and allowing them to respond to possible future expansions. Posi-
tioned over all three blocks, the canopy defines the plaza, intensifies the volumetric 
effect and embraces the pedestrian alley’s inclusion in the plaza. The void between the 
blocks allows the passage of a continuous breeze in the east-west direction, contribu-
ting to the feeling of coolness.  

Located at the western edge of the METU Northern Cyprus Campus, the laboratory 
blocks have a dominant position that overlooks the beautiful view of the sea from the 
campus to the west and the plain of Güzelyurt to the south. As with METU’s Ankara 
Campus, the pedestrian alley is the main structural component of the Cyprus campus. 
The buildings located at the end of the pedestrian alley that extends in northwest – 
southeast direction are not intended to be terminal elements, but rather to be a future 
transition point for possible expansions of the campus with additional laboratories and 
other education units.

In line with METU’s tradition of architectural competition, this campus was also, to a 
large extent, designed via several national and invited competitions since 2002. The 
engineering research laboratories project was selected from among the five participant 
proposals of a competition organized in 2006. Functional requirements such as the 
necessity to prevent vibration and be accessible, valid for the majority of mechanical 
engineering, civil engineering and chemical engineering laboratories, led to designing a 
mass that extends horizontally at the ground level. The fragmented blocks where labo-
ratories of different departments are clustered are positioned at different levels along 
the sloped site. The fragmented building formation that reduces the blocking effect and 
the articulated relationship between the building and the various ground levels provide 
an alternative to the conventional “bulky warehouse” laboratory approach.

The laboratories of three different departments are accessible from the inner street. 
An eave projects into the street at the center, and emphasizes the three-dimensional 
perception of ascent – descent over the building entrances. With a balance of paved 
and green surfaces, the street is connected to the pedestrian alley by the eave, which 
descends to lower levels and human scale, interrupting the natural daylight from the 
southwest. The need to respond to the typical Mediterranean climate of Cyprus and 
provide a comfortable education medium throughout the year has been reflected in 
the spatial organization.

Laboratory spaces are well balanced with technical offices and education units. In 
contrast to the laboratories used for short-term work by students, the technical and 
academic staff who spend most of their time in the building are provided with wor- 
king spaces that include balconies, with metal shading elements and sunken gardens 
created under the ground level. The formal language, technology and materials of the 
building are consistent with industrial modes of production and laboratory standards 
for sterility. A common and consistent design language is established on the interior 
and exterior via exposed reinforced concrete, glass and epoxy surfaces, exposed techni-
cal installations, metal sun shades, the eave and single-color façade cladding.
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Uşak Üniversitesi Laboratuvar Binası ve Araştırma Merkezi yaklaşık 4.000 m² kapalı ala-
na sahip bir araştırma merkezi olarak tasarlandı. Bina programının iki faza bölünerek 
inşa edilmesi öngörüldü. Tüm laboratuvar mekânları yatay bağlantı ilkesine uygun ta-
sarlanarak maksimum mekânsal ve işlevsel esneklik hedeflendi. Ekolojik tasarım ve 
enerji verimliliği önemli bir çevre ve tasarım verisi olarak tanımlandı. Doğal havalandır-
ma, aydınlatma ve özel cephe panelleri ile HVAC sistemlerinin yükü ve maliyeti azaltıldı. 
ASHARE 90. 1-2007 enerji verimliliği standartları karşılandı. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Uşak, Türkiye’nin sanayileşme hamlesine önderlik eden bir 
kent olmuş, 1926’da Türkiye’nin ilk şeker fabrikası bu kentte kurulmuştur. Bugün kentin 
ekonomisi, büyük oranda, yerel sermaye eliyle gerçekleştirilen tekstil, deri ve seramik 
imalat sanayisine dayanmaktadır. Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (UBATAM), üniversitenin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlar-
dan araştırmacılara da açık Ar-Ge imkânı sağlamakta, laboratuvarlarında analiz hizmeti 
vermektedir. Misyonunu bir teknopark gibi tanımlamakla birlikte, üniversitenin eğitim 
ortamının yanı sıra esas olarak kentin yerel sanayisini destekleyen laboratuvar hizmet-
lerine odaklanmaktadır.

Laboratuvar ve Araştırma Merkezi, gelecekte büyüyebilecek şekilde iki etaplı bir inşa 
programına sahiptir: Sirkülasyon ve ıslak mekânları barındıran dikey kütlenin metrekare 
olarak iki eş parçaya böldüğü yapının iki katlı yatayda uzanan bloğu inşa edilmiş, dört 
katlı blok ise daha sonra inşa edilmek üzere programa alınmıştır. Merkez, üniversite 
yerleşkesinin yeni çehresini oluşturacak yapıların büyük çoğunluğunu tasarlayan Norm 
Mimarlık tarafından, yine aynı tasarımcılar eliyle üretilen Uşak Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi’nin tam karşısında konumlandırılmıştır.

Net bir şemaya sahip yapı, laboratuvarların merkezdeki koridorun iki yanında yatay-
da örgütlenmesi ve teknik donanımın (internet, elektrik, havalandırma, kablolama vb.) 
büyük tadilatlara girmeden kolayca sökülüp takılabilecek ve her noktaya taşınabilecek 
şekilde tavana asılması ile büyük bir esneklik kazanmıştır. Bu esnekliğe izin veren mo-
düler sistematiğe sahip mekânlar, yerinde bir seçimle kaset döşeme sistemin olanakları 
ile kurulmuş ve strüktür açıkta bırakılarak vurgu artırılmıştır. Merkezin mimari ifadesini, 
yapıyı baza ve üstü olarak okutan cephe kaplama malzemesinin farklılaşması ve güneş 
kırıcıların farklı düzlemlerde kullanımı oluşturmuştur.

Merkezin ikinci etabı olarak inşa edilecek dört katlı düşey bloğun, sirkülasyon ve ıslak 
mekânları barındıran kütlenin solunda yükselmesi ile, iyi tasarlanmış yatay-düşey kütle 
dengesinin oturacağı düşünülmektedir.



164

✎

Uşak University Laboratory Building and Research Center has been designed as a cen-
tral research center with an enclosed area of 4000 m2. The building program is antici-
pated to be constructed in two phases. Organized in accordance with the horizontal 
connection principle, the laboratory spaces aim to achieve maximum spatial and func-
tional flexibility. Ecological design and energy efficiency have been defined as essential 
environmental factors and a design input. The load and cost of HVAC systems have 
been reduced by the use of natural ventilation, lighting and special façade panels. The 
building meets the ASHARE 90.1-2007 energy efficiency standards.

During the early years of the Republic, Uşak was a pioneer city in the industrialization 
of the country, and became the site of the first sugar factory in Turkey in 1926. In pres-
ent day, the economy of the city is largely based on the textiles, leather and ceramics 
production industries, carried out with local capital. Uşak University Scientific Analysis 
and Technological Research Center (UBATAM) provides opportunities for Research and 
Development to researchers from the university as well as other institutions via analy-
sis services at its laboratories. Although its mission is that of a technopark, it focuses on 
laboratory services that specifically support the local industry of the city in addition to 
the education environment of the university.

The Laboratory and Research Center has a two-phase construction program that allows 
for future expansion. It is divided in two parts of equal area by the vertical mass that 
contains the circulation and wet spaces. The horizontally extending two-story block of 
the building has already been constructed and the four-story block on the other side is 
scheduled to be constructed in the future. The center was designed by Norm Mimarlık, 
who also designed most of the buildings that give the campus its new image, and 
is located just across from the Uşak University Central Library designed by the same  
architects.

The building has a clear scheme and high flexibility with the laboratories organized on 
two sides of the central corridor and the technical infrastructure equipment (internet, 
electricity, ventilation etc.) suspended from the ceiling, allowing easy mounting, de-
mounting and reorganization when necessary. The modularly systematic spaces that 
allow this flexibility have been consciously designed using waffle floor slab, an appro-
priate selection that has been further emphasized by the exposed structure. The dif-
ferentiation in the façade materials contributes to the perception of the building as the 
plinth, and the upper section and the sun louvres are in different planes, establishing 
the architectural expression of the center.

With the construction of the four-story block as the second phase of the center, to 
the left of the vertical mass housing the circulation and wet spaces, the well-designed 
equilibrium of horizontal and vertical will be even better represented.
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Kütle tektoniği ve cephe diliyle özgünleşen eğitim binasının çıkış fikrini, temel hukuk 
kavramlarını temsilen “denge” ve “eşitlik” oluşturdu. Yaya yoluna ve karayoluna bakan 
cephelerde tercih edilen şeffaf yüzeylerde kullanılan perfore metal kaplama, ısı ve ışık 
kontrolü sağlayan ve yapı dilini oluşturan bir eleman olarak değerlendirildi. Yapı, aynı 
zamanda iki yaya yolunu birleştiren ve farklı kotları birbirine bağlayan bir geçiş yapısı 
olarak ele alındı. Yapının bütün bileşenlerini bir arada toplayan atrium ve orta boşluk 
hem yerleşke ölçeğinde bir geçiş mekanı hem de yapının çok amaçlı, buluşma, etkinlik 
ortamı olarak düşünüldü.

Merkez yerleşkesi, Malatya-Elazığ Yolu üzerinde kent merkezine 10 km mesafede kuru-
lan İnönü Üniversitesi, ülkenin doğusundaki en büyük yüksek öğrenim kurumlarından 
biridir. Kuruluşu 1975 yılına uzanan üniversite, geniş ve görece düzlük bir alanda kurulu 
7.000 dönümlük yerleşkesinde 1984 yılında eğitime başlamıştır. İnşası 2012 yılında ta-
mamlanan Hukuk Fakültesi, yerleşkenin ana meydanına yakın konumlanmış, meydana 
uzanan yaya geçişlerini farklı kotları da bağlayarak kolaylaştıran bir “geçiş yapısı” olarak 
tasarlanmıştır. 

Ülkemizde hukuk eğitimi, meslek olarak hukuk pratiğinin içsel statü ve hiyerarşiyi 
üreten yapısıyla paralel geliştirilen bir düzende elealınagelmiştir: Hukuk eğitimi veren 
köklü kurumların mekânları, eğitimi veren ve alan arasına mesafe koyan, ilişkileri eşit-
lemeyen, kürsünün kutsallığına atıf yapan bir gelenek üzerine kurulmuştur. Mekânların 
etkisi bilinçli olarak ağırlaştırılmış ve grandeur bir etki hedeflenmiştir. İnönü Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nin mekânsal kurgusunda ise, dengeli ve eşitlikçi bir yaklaşım tercih 
edilmiştir. Net ve işlevsel şemaya sahip yapının kütle biçimlenmesi, dışavurumcu bir 
dile işaret eder. Fakültenin ortak ve temel derslerinin verildiği iki büyük amfi, adalet 
ve insan haklarının ifadesi olan kürsünün kutsallığına atıf yapan ana mekânlar olarak 
yapının merkezine, simetri eksenine yerleştirilmiştir. Amfilerin açıldığı noktada koridor 
genişleyerek galerinin üzerinden uzatılır ve kübik bir kütle olarak ana giriş cephesini yır-
tar. Hukuk eğitimi alan genç bireylerin, örgün eğitim alanları ile sınırlanmayan etkinliği, 
toplumsal değişim ve siyaset alanlarını izleme ve tartışma zorunluluğuna çözüm öneren 
bir “açık forum” olarak bu mekânın oluşumuna yansımış gibidir.

Yapı üçüncü boyuttaki referansını, amfilerin mekânsal ve strüktürel ihtiyaçlarından alır: 
Yaklaşık 200’er kişilik yan yana yerleştirilmiş amfilerin çatı örtüsü, oturma düzeninin aksi 
yönünde eğimlenerek mekânın ve algının sınırlarını genişletir. Çatı örtüsünden başlaya-
rak tüm yapıyı kavrayan bu eğimlenme, kuzey-güney doğrultusunda oturan yapının cep-
helerine de sirayet etmiştir. Yapı eğime daha sağlam “yerleştirilmiş” görünür. Betonarme 
yapıda ortak kullanımlı mekânların ve amfilerin açıldığı galerinin gözü zeminden ufka 
taşıyan çelik taşıyıcılı şeffaf ön cephesi ve üzerindeki perfore metal kaplama, incelikli 
detaylarıyla galeri mekânını arkitektonik ve sürekli değişen ışık oyunlarıyla canlandırır. 
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Distinguished with its mass tectonics and façade language; the initial idea of the building 
consists of the concepts of “equality” and “equilibrium” that represent the basic concepts 
of law. The balance of function  and mass has been sought with an H-Plan scheme. The 
perforated metal cladding used at the transparent facades that overlook the pedestrian 
alley and the highway has been considered as an element that provides the possibilities 
of thermal and solar control and constitutes the design language. The building has been 
handled as a transition structure that connects the two pedestrian alleys and different 
levels. The atrium and the central void that gather all components of the building have 
been designed as transition spaces at campus scale as well as the multi-purpose mee-
ting and activity medium of the building.

With its central campus located on the Malatya - Elazığ Highway, 10 km from the city 
center, İnönü University is one of the biggest institutions of higher education in eastern 
Turkey. Established in 1975, the university began offering education from its 7,000 dec-
are campus, located on a relatively wide and plain area, in 1984. Located close to the 
main square of the campus, the Faculty of Law, whose construction was completed in 
2012, serves as a “transition building” that facilitates pedestrian transitions towards the 
square by connecting different levels.

In Turkey, education in the field of law has been handled parallel to the practice of law, 
which emphasizes the status and hierarchy of the discipline. The spaces of traditional 
institutions in law education are based on an approach that puts distance between 
the instructor and the student, does not compensate for the interrelations and empha-
sizes the sacredness of the rostrum. The spaces are intentionally designed to create 
a dignified atmosphere, aiming to generate grandeur. In contrast to this, a balanced 
and egalitarian approach has been chosen for the spatial arrangement of the Faculty 
of Law at İnönü University. With a clear and functional scheme, the mass formation of 
the building represents an expressionist language. As an expression of the sacredness 
of the rostrum, which symbolizes justice and human rights, the two grand lecture halls 
are located at the center of the building at the axis of symmetry as the main spaces. 
At the point where the lecture halls open out, the corridor widens, expands over the 
gallery and penetrates the main entrance façade as a cubical mass. In response to the 
activity of young individuals educated in law, which cannot be limited within the formal 
education spaces, this space acts as an “open forum” that provides a solution to their 
need to follow and discuss social and political developments.

The spatial and structural requirements of the lecture halls constitute the reference of 
the building in three dimensions. The roof of the 200-person amphitheaters located ad-
jacent to each other is sloped in the opposite direction to the seating order, expanding 
the borders of the space and how it is perceived. This slope, which starts from the roof 
and embraces the whole building, can also be observed on the façades of the building, 
which is positioned in north-south direction. The building seems to be solidly “rooted” 
into the topography. In the reinforced concrete building and in the gallery which com-
mon spaces and lecture halls open to, the transparent front façade has a steel structure 
that carries the eye from the ground to the horizon, and its perforated metal cladding 
give vitality to the gallery space with the architectonics of the elaborated details and 
the continuously changing light effects.
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Projenin tasarım odağını farklı kütlelerin eklemlenebileceği ve bir iç sokak olarak işlev 
gören lineer bir atrium oluşturdu. Atrium büyük hacimli ortak kullanım derslikleri ile 
diğer eğitim mekânlarını ayıran, amfilerin açıldığı bir fuaye, sergi ve dinlenme alanı ola-
rak çok amaçlı işlevlendirildi. Atriuma paralel olarak yerleşen lineer duvar, ana taşıyıcı 
omurgayı oluşturan, mekânsal düzenlemeyi örgütleyen ve kütle dışına taşarak giriş 
avlularını, işlevsel farklılıkları tanımlayan tektonik bir dil ögesi olarak ele alındı.

İnönü Üniversitesi, Malatya ve yakın çevresine sağlık hizmeti veren büyük bir araştır-
ma hastanesine ve tıp fakültesine sahiptir. Üniversitenin Sağlık Meslek Yüksekokulu ve 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu barındıran yapı, merkez yerleşkenin batısında 
Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile uygulama birimleri ve hasta yakınları ko-
nukevini de barındıran iç “sağlık yerleşkesi”nde konumlanmaktadır. Üniversite, merkez 
yerleşkesinde, “engelsiz kampüs” hedefi doğrultusunda herkes için ulaşılabilir fiziksel 
yerleşim ve eğitim yapılarını hedeflemektedir. Eğitim yapısı olduğu kadar uygulamalı 
alanları ile aynı zamanda bir sağlık yapısı da olan Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda,fiziksel 
engellilerin ulaşımı yapı genelinde dikkatle ele alınmıştır.

Okunabilirlik ve kullanım kolaylığı yönünden net bir yapıdır. Bölümlerin bir iç avlu etra-
fında biraraya getirilen eğitim, idari ve çalışma ofisi birimleri kompakt bir modül olarak 
tekrar eder. Bu modüller, gerektiğinde yenilerinin eklemlenmesine olanak sağlayacak 
biçimde orta galeriye takılırlar. Yapıyı doğu-batı doğrultusunda geçen doğrusal galerinin 
diğer yanında ise, tüm bölümlerin ortak ve yoğun kullandığı amfiler, derslikler ve labo-
ratuvarlar, hep birlikte, galeriye eşlik eden doğrusal bir blok olarak uzanır. Bir iç sokak 
olarak çalışan galeri mekânı, saydam ve hafif bir etkiye sahiptir. Cepheden başlayan 
şeffaf yüzey çatıya dönerek tüm hacmi geçer ve diğer cephede yere kavuşur. Bu ışıklılık 
durumunun yarattığı ferahlık ve hafiflik hissi, “yer” duygusunu kuşatır; iki yandaki kütle 
bölümlerini bağlayan çok sayıda köprü ve galeri içinde yükselen merdivenin çelik strük-
türü de bu hissi pekiştirir: Zemin düzleminde kendisine açılan amfiler, toplantı salonu, 
kafeterya gibi ortak mekânlarla galeri, etkileşime olanak veren bir iç sokağa dönüşür.

Sokağın, kütle ve form arayışının bir karşılığı olmak kadar, işlevin doğasıyla ilgili de bir 
iletisi var gibidir: Sağlık alanındaki hizmet veren-hizmet alan ayrımının, burada, ortak 
kullanımlarla özel tanımlı alanlar ve birimler arasındaki ayrım biçiminde yapıya yan-
sıtıldığı, bu durumun yapının adeta ikiye yarılmasını / ayrılmasını getirdiği; ancak aynı 
zamanda binaya sözkonusu kolay okunabilirlik ve işlevlere yönlenebilirlik kalitelerini 
kazandırdığı söylenebilir.

inönü üniversitesi sağlık meslek ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu
inönü university medical vocational school and medical services vocational school
Malatya, 2011
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A linear atrium that functions as an inner street to which different masses can be  
attached constitutes the focus of the design. The atrium has been functioned as a multi-
purpose space that separates the larger common lecture halls from the other educa-
tional and academic spaces, serving as a foyer that the lecture halls open to as well as an 
exhibition and recreation area. Positioned parallel to the atrium, the structure, organizes 
the spatial formation and extends out of the mass to define the entrance courtyards and 
functional differences; has been considered as a component of the tectonic language.

İnönü University has a Faculty of Medicine and a large research hospital that serves 
Malatya and the surrounding region. The building that houses the Medical Vocational 
School and Medical Services Vocational School is located on the west part of campus 
within the inner “health campus” that also includes the Faculty of Dentistry, the Faculty 
of Pharmacy, the application units and a guest house for the families of patients. On 
its central campus, the university aims to achieve a physical settlement and educatio-
nal buildings that are universally accessible to all. The Medical Vocational High School, 
which is an educational building as well as a health facility with its applied areas, has 
been designed with consideration of the general accessibility of the building for physi-
cally handicapped users.

The school is a simple building in terms of perceptibility and ease of use. The educa-
tional, administrative and office units gathered around an inner courtyard are repeated 
to form a compact module. These modules are attached to the central gallery, and 
allow for the addition of new modules in the future. On the other side of the linear 
gallery that spans the building in the east-west direction, the lecture halls, classrooms 
and laboratories are used intensely and commonly by all departments, and extend as a 
linear block that accompanies the gallery. The gallery functions as an inner street, and 
has a transparent and lightweight effect. The transparent surface that starts from the 
façade continues onto the roof and spans the whole volume, reaching the ground on 
the other façade. The spaciousness and lightness created by this lighted state streng- 
thens the sense of “place”. The steel structure of the staircase that rises in the gallery 
and the numerous bridges that connect the masses on the two sides support this sense.  
With common spaces such as the lecture halls, a meeting hall and a cafeteria opening 
out at the ground level, the gallery turns into an inner street that enables interaction.

In addition to being a response to the search for mass and form, the street also seems 
to include a message on the nature of function. The distinction between the provider 
and receiver of services in the field of health has been reflected in the building as the 
distinction between common spaces and specifically defined spaces and units, separa-
ting the building in two but also contributing to the qualities of perceptibility and easy 
orientation. 
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Farklı tasarım disiplinlerinden bir bölüm, “bütünleşik tasarım anlayışı” doğrultusunda bir 
çatı altında tasarlandı. Binanın şeffaf dış cephesi, cam ve brüt beton uygulaması, doğal 
ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı fakültenin eşitlikçi, demokratik ve yenilikçi 
tasarım felsefesini desteklemektedir. İşbirliği ve takım çalışmasının önplana çıktığı fa-
kültede farklı bölümler bir arada konumlandırıldı, öğretim üyelerinin ofisleri disiplinle-
rarası iletişime olanak verecek şekilde yerleştirildi. Birinci yıl öğrencilerinin eğitimlerine 
üst katta, ortak tasarım stüdyosunda başlamaları planlandı. Her yıl bir kat alta inerek, 
uygulama ağırlıklı olan son yıllarını birinci katta tamamlayıp, sembolik bir deyişle “ayak-
ları yere basan tasarımcılar” olarak üniversiteden ayrılmaları öngörüldü. 

İzmir Ticaret Odası tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde, kentin 
ticari ve kentsel gelişimine tasarım alanının sağlayacağı artı değerleri geliştirmek üze-
re 2004 yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. Tasarımın özellikle 
ekonomi, sanat, teknoloji, kültür, iletişim ve yönetim gibi alanlarla ilişkisine odaklanan 
fakültenin beş bölümü vardır. Fakültede farklı tasarım alanları arasındaki etkileşime ve 
disiplinlerarası çalışmalara verilen önem, 2010’da hizmete giren yeni fakülte binasının 
kurgusu kadar tasarımın elde edilme yöntemine de yansımıştır.

Üniversite yerleşkesi, Balçova semtinde İzmir-Çeşme Otoyolu’nun kuzeyindeki kentsel 
dokunun bitip Dede Dağı’nın yamacındaki Teleferik Ulaşım Merkezi’nin karşısında, uzun 
süredir kullanılmayan bir otel kompleksinin dönüştürülmesiyle elde edilmiştir. Tasarım 
Fakültesi, yerleşkenin kuzeybatısında mevcut yeraltı otoparkının üzerine, onun strüktü-
rü ve akslarına oturtularak tasarlanmış olmasına rağmen, kendi iç kurgusu ve ilişkileri 
zorlanmadan, rahat kurgulanmış bir yapıdır. 

Fakültenin zemin katı küçük bir kent simülasyonudur: Ana girişi belirgin biçimde tanım-
lanmamıştır; yapı kütlesinin içine sızıldığında, iyi hazırlanmış açık iç avluda, şeffaf cep-
helerinden farklı işlevlere sahip olduğu sezilen mekânlara, yatayda ve düşeyde çoklu 
girişler sağlanır. Yarı meydansı bir sokak izlenimi verir: Tasarım ürünlerinin sergilendiği 
bağımsız bir “vitrin”; hemen yanından bir merdivenle ulaşılan ve “yabancıların” yapıyla 
ilk karşılaşmalarında ulaşmaları hedeflenen bir sergi salonu; kokusu avluyu saran kahve 
ve kırtasiye dükkânı; girişlerini avludan alan kapalı derslikler; fotoğraf stüdyosu; üst kat-
lara alternatif ulaşım sağlayan bir açıkhava “Yeryüzü Amfisi” (hemen üzerindeki kotta 
bir “Gökyüzü Amfisi” yer alır); yapının ana dolaşım ağına katılmadan önce bağımsız bir 
medya salonu ve fakülte restoran-kafesi. Tümü bu algıya hizmet eder.

Tasarım eğitimi süreci stüdyolara hapsolmaz. Stüdyo ve dersliklerin açıldığı orta hol bir 
geçiş mekânı değil, farklı tasarım uğraş alanları arasında karşılaşmalara, kesişmelere, et-
kileşimlere, olanak sağlayan açık stüdyolardır. Her bölümün, katlarda bu ortak mekâna 
açılan birer stüdyosu olmasına özen gösterilir, ki “bütünleşik tasarım yöntemi” mekânsal 
karşılığını en fazla bu dinamik mekânda bulur. 

Sayısal tasarımın, tasarım eğitiminin ayrılmaz parçası olduğu olgusuna atfen, bilgisayar 
laboratuvarları ana binaya hemen her kottan köprülerle bağlanan ayrı bir kütle olarak 
öne çıkarılır. Yapının merkezinde konumlandırılan açıkhava toplanma mekânları “gök-
yüzü ve yeryüzü amfileri”; atölyelerden çıkılabilen teraslar; laboratuvarlara giden açık 
köprü geçişleri; ana yapının üzerinde kente uzanan geniş yeşil teras, İzmir ikliminde, 
iklimlendirilmiş mekân ile açık alan dengelerinin iyi kurulması açısından yapıyı nitelikli 
kılar.
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This project involved the design of five departments of different design disciplines under 
the same roof, based on the “integrated design approach”. The transparent exterior fa-
çade of the building, glass and exposed reinforced concrete and the use of natural and 
recycled materials reflect the egalitarian, democratic and innovative design philosophy 
of the faculty. With an emphasis on collaboration and team work, different departments 
are grouped together, and the academic staff offices enable interdisciplinary communi-
cation. First year students begin their education on the top floor, in the common design 
studio. Every year students move down one level, completing their implementation-
oriented final year on the first floor, making the symbolic transition from the university 
to the real world when they leave the university. 

The Izmir University of Economics was founded by the Izmir Chamber of Commerce. Its 
Faculty of Fine Arts and Design was established in 2004 to contribute to the field of de-
sign in the commercial and urban development of the city. The five-department faculty 
focuses especially on the relationship of design with other fields such as economics, 
arts, technology, culture, communication and administration. The special importance 
paid to the interaction between different fields of design and interdisciplinary work 
has been reflected in the structure of the new faculty building as well as the design 
method.

The university campus is located at Balçova, where the urban texture to the north of 
Izmir-Çeşme Highway ends at the slopes of Dede Dağı. The campus emerged from the 
refurbishment of a long-unused former hotel complex located across from the Cable Car 
Transportation Center. Although The Faculty of Fine Arts and Design building was con-
structed over the existing underground car park at the northwest of the campus using 
its structure and axes, it is a comfortably-planned building whose inner structure and 
spatial relations have not been forced.

The ground floor of the faculty building is a small city model. The main entrance is not 
clearly defined. A multitude of horizontal and vertical entrances are provided from the 
successfully organized open courtyard to the spaces with transparent façades whose 
various functions can be seen from the courtyard. The courtyard gives the impression 
of a public square: The independent “showcase area” where design products are exhib-
ited, the adjacent staircase with access to an exhibition hall easily reached by first-time 
visitors, the coffee and stationery shop whose scent spreads around the courtyard, the 
classrooms directly accessible from the courtyard, the photography studio, a “Ground 
Amphi” that offers an alternative vertical access to the upper stories (accompanied by 
a “Sky Amphi” just above it at the upper level), an independent media hall that remains 
apart from the main circulation network of the building and a faculty restaurant and cafe 
all contribute to this impression. 

Design education is not limited to the studios. The central halls that the studios and class-
rooms are accessed from are not transition spaces, but themselves open studios that 
enable interactions between different design disciplines. With each level intentionally 
planned so that each department has a studio opening up to this common space, this 
dynamic space constitutes the spatial version of the “integrated design methodology”. 

With reference to the fact that digital design is an essential component of design educa-
tion, the computer laboratories are emphasized as a separate mass connected to the 
main building by bridges at every level. The outdoor meeting spaces, the “ground and 
sky amphis”, the open terraces accessible from the workshops, the outdoor bridge tran-
sitions to the laboratories and the wide green roof terrace that overlooks the city are 
successful features that respond to the mild climate of Izmir and establish the balance 
between closed and open spaces, improving the overall quality of the building.
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2007 yılında tamamlanan Müzik Öğretmenliği Binası’nın kurgusu, yeşil ve fraktal doğa 
içinde güçlü geometrisi ile varlığını açıkça belirten “beyaz bir prizma”dan oluşur. Bina, 
iç mekânda kullanılan renklerle armonik bir kurgu doğrultusunda canlılık kazanmıştır. 
Resim Bölümü Binası, daha önce tasarlanan ve uygulanan Müzik Okulu ile geometrik bir 
ilişki kurarak, aralarında kalan sanat meydanının sınırlarını oluşturur. Bina, bir yanında 
sanat meydanına yüzünü dönen, diğer yanında ise fıstık çamı ormanını izleyen lineer, 
üstü kapalı sokak niteliğindeki beyaz bir kutu olarak kurgulanmıştır. Beyaz kutunun 
içinde ise, dışı ile kontrast oluşturan çok daha renkli ve hizmet ettiği sanata paralel bir 
yaşantı düşünülmüştür.

Bursa kent merkezine 18 km uzaklıktaki Görükle’de kurulan Uludağ Üniversitesi Yer-
leşkesi’nin ilk yapısı olan Tıp Fakültesi’nin temelleri 1976 yılında atılmıştır. 16.000 dö-
nümlük geniş bir alana yayılan yerleşke yeni yapılarla şekillenmesine rağmen yeşil 
kırsal peyzaj genel algıda başat bir zemin oluşturmaktadır. 

Müzik ve Resim Bölümü binaları, hâkim peyzaj algısına zarar vermeden, hatta onu güç-
lendirecek biçimde yatayda yayılan, modernist, doğrusal, beyaz prizmalardır. Yapıların 
benzer mimari dil ve yaklaşımı, aynı müellifin elinden çıkmış olmalarının ötesinde, sa-
natsal üretime evsahipliği yapmaları nedeniyle, çağrışımlarını “sanat fabrikası” anlayı-
şından; mekânsal referanslarını Antik Yunan’da sosyal yaşamın kalbi olan agorayı çev-
releyen stoadan (doğrusal, üzeri kapalı, kolonadlı geçit / portiko) almalarıdır. Yapıların 
galerili iç mekânları, klasik bir düzene karşılık gelen modern portiko yorumudur. Sanatı 
“icra etmeyi” öğrenmenin, içselleştirmenin, yorumlamanın vazgeçilmezi olan sürekli ile-
tişim ve etkileşimin arayüzleri olarak tasarlanan galeriler, koridorlar, köprüler, sokaklar, 
yapıların kurucu öğeleridir. Bu arayüzler, her iki yapıda da çatı örtüsünü baştan sona yır-
tarak geçen, iyi ölçeklendirilmiş, süreğen tepe ışıklıkları sayesinde günışığıyla yıkanırlar. 

Müzik Bölümü’ndeki bireysel çalışma odaları, orta galerinin portikosuna iliştirilen, bü-
tünden ayrıştırılan serbest küpler olarak, vurguyu asıl “üretim” mekânlarına odakla-
maktadır. Resim Bölümü’nde ise odak noktası, ana girişin hemen yanında konumlanan 
ve tüm yapı hacmine yayılan sergi mekânıdır. Mimari öğeler, işlevselliklerinin yanı sıra 
yer yer heykelsi öğelere dönüşmektedir: Müzik Bölümü’nün folieler gibi ele alınan bi-
reysel çalışma odaları, Resim Bölümü’nün ana sergi salonu merdiveni ya da en gözden 
uzak Resim Bölümü tesisat kulesi...

Sanatın üretimine ve eğitimine evsahipliği yapan yapılar, müzik ve resim gibi mimarlığın 
sanat ile teknik arasında salınan çizgisini yansıtmaktadır.

uludağ üniversitesi eğitim fakültesi müzik ve resim öğretmenliği anabilim dalı binaları
uludağ university faculty of education departments of music and painting  
Bursa, 2007-2011
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Completed in 2007, the Department of Music Education consists of a white prism that 
strongly expresses its existence within the green and fractal nature. The colors used in 
the interiors enliven the building in a harmonious formation. The Department of Paint-
ing establishes a geometrical relationship with the School of Music formerly designed 
and applied, defining the borders of the Arts Plaza in between. The building has been 
designed as a linear, white prism that resembles a sheltered street;  facing the Arts 
Plaza on one side and following the pine forest on the other side. In contrast with the 
exterior of the building, a more colorful interior has been designed, creating an experi-
ence parallel to the art that it serves.

Established in Görükle,18 km from Bursa’s city center, the Uludağ University Campus 
began being constructed with the Faculty of Medicine, the first building of the campus, 
in 1976. The campus is spread out over an area of 16,000 decares, and is mostly shaped 
by its new buildings and the green rural landscape that constitutes the main basis of 
perception. 

The Departments of Music and Painting are horizontally expanding, modernist, linear, 
white prisms that do not damage the dominant perception of the landscape, and even 
reinforce it. In addition to being designed by the same architect, the similar architec-
tural language and approach in the two buildings is based on their common “art fac-
tory” concept and their spatial reference to the “stoa”(the linear, sheltered, colonnaded 
passage / portico) surrounding the “agora”, the heart of social life in Classical Greek 
architecture. The buildings’ interiors include galleries, and are a modern interpretation 
of the portico, representing a classical order. Designed as the interfaces of continuous 
communication and interaction that are crucial for learning to perform, internalize and 
interpret art, the galleries, corridors, bridges and streets are the major components of 
the buildings. These interfaces are flooded with daylight by well-scaled, perpetual sky-
lights that cut through the entire expanse of the roof.

The individual practice rooms of the Department of Music focus the emphasis on the 
actual “production” spaces as independent free cubes detached from the whole and 
attached to the portico of the central gallery. On the other hand, in the Department of 
Painting the focal point is the exhibition space located adjacent to the main entrance, 
which spans the whole volume of the building. Aside from their functionality, some of 
the architectural components are utilized as sculptural elements. The individual prac-
tice rooms of the Department of Music that are handled as folies, the staircase of the 
main exhibition hall and the secluded service tower at the Department of Painting are 
examples of this.

The buildings that host the production and education of art reflect the nature of archi-
tecture, which oscillates between art and technology, much like music and painting.
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Yapı, dikdörtgen bir kutunun eğimli bir araziyle kurduğu ilişkiden kaynaklı tasarım ka-
rarları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Kutu; eğimli araziyle bir gerilim oluşturarak 
semantik anlamda kendini ifade eder; binaya farklı kotlardan giriş imkânları sunar. Ana 
giriş alt kotta anayol ile bağlantı kurarken, üst kotta yer alan öğretim üyesi girişi ve 
otopark ile düz ayak olarak mekânlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Binanın mekânsal 
programı; 500 kişilik konser salonu ve fuayesi, üflemeli, vurmalı, yaylı çalgılar derslik-
leri, bireysel çalışma odaları, teorik derslikler, kantinler, yemekhane, kütüphane, idari 
birimler ve otoparktan oluşur. Oldukça karmaşık ve pedagojik düzenlemeler gerektiren 
bu program, sokaklaşan bağlantılar ve sokakların kesiştiği boşluklarla birleştirilmiş ya 
da ayrılmıştır. 

Üniversitenin Görükle yerleşkesi içerisinde, fikir geliştirme aşamasında Resim ve Müzik 
Bölümleri ile birlikte, “sanat meydanı” etrafında üçlü bir kurguda düşünülen Uludağ 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı, daha sonra bu kurgudan ayrıştırılmış ve yerleşkenin 
en batı ucunda inşa edilmiştir. Müzik ve Resim Bölümü yapılarından sonra inşa edilen 
konservatuar, ilk iki yapının yatayda gelişen, modernist, beyaz, prizma kütleleri ve tepe 
ışıklıklarıyla ferah galeriler, köprüler, sokaklar etrafında biçimlenişiyle süreklilik gösterir. 

Sanatın “icra edileceği” ve/veya sanatsal üretimlerin sergileneceği sergi salonu, konser 
salonu gibi mekânlar yapının merkezinde konumlandırılmış, yalıtılmamıştır. Galerili iç 
mekânların aynı zamanda sergileme ve paylaşıma olanak sağlayıp “gösterilen”i öne 
çıkarması amacıyla yalın bir mimari dil, brüt malzeme ve az renk kullanımı tercih edil-
miştir: Mekânlar gösterene dönüşür, kendisini geriye çeker. Yine de “renksiz” oldukları 
söylenemez: Bir çatı makasında, zeminde, derslik kapısında, merdiven korkuluğunda ya 
da sağır yüksek bir duvarda renk, sınırlı ama algıyı tetikleyecek biçimde kullanılmıştır. 

Girişten itibaren ilerleyen iç sokak Müzik Bölümü’ndeki kurguyu tekrarlar: Galerilerle 
sokağa iliştirilen bireysel çalışma odaları bu kez yapı bütününden serbest küpler olarak 
çok net çizgilerle ayrıştırılmamıştır. Fakat yapının odağına asıl “üretim” mekânları olan 
bireysel çalışma odalarını alan tasarımcılar, dörtlü gruplar biçiminde sağır duvarlarla 
yan yana getirilen odaların iç sokağa bakan tek cephesini tümüyle şeffaflaştırmışlar; ses 
yalıtımlı odalarda duyusal açıdan olmasa da her türlü müzik enstrümanının ve icrasının 
görsel şölenini, konservatuvarın gece ve gündüz tek gösterileni olarak okulun hafızasına 
kodlamışlardır.

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda, devlet üniversitesinin kısıtlı yatırım büt-
çesi içerisinde, aşırılığa kaçmadan, yalınkat, kolay elde edilebilir, ekonomik malzeme 
kullanımı ile zengin örüntüler oluşturulmuştur.
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The building has been realised with the design decisions rooted in the relationship that 
the rectangular prism establishes with the sloped site. Creating a contrast with the to-
pography, the prism semantically expresses itself, allowing entrances to the building at 
different levels. While the main entrance is related with the main access road at the 
lower level; the instructors’ entrance and car park at the upper level provide direct ac-
cess to the spaces at the same level. The spatial program of the building consist of a 500 
person concert hall and its foyer; the classrooms of woodwinds, percussions and strings; 
individual practice rooms, theoretical classrooms, canteens, cafeteria, library, administ-
rative units and the parking lot. This relatively complicated program that necessitates 
pedagogical organizations is united or detached by the street-like connections or the 
voids at the intersections of the streets.

During the concept development phase, the Uludağ University State Conservatory was 
initially planned as a part of the “Art Plaza” around which the Departments of Paint-
ing and Music are located. The building was separated from this triple formation later, 
and constructed at the western end of campus. Constructed after the Departments of 
Music and Painting, the conservatory building possesses a continuity of formation with 
the first two buildings, which have horizontally extending modernist, white, prismatic 
masses organized around spacious galleries with skylights, bridges and inner streets.

Spaces like the exhibition hall and the concert hall, where art will be performed or dis-
played, have been placed at the center of the building without being isolated. In order 
to ensure that the interiors with galleries allow exhibition and sharing and emphasize 
the “displayed”, a simple architectural language, rough use of materials and minimal 
use of color have been selected. The spaces stand back and become the “displayer”. It 
is still not possible to say that they are colorless: Color has been used in a limited but 
efficient way to trigger the desired perception, for example in the roof truss, the floors, 
the doors of classrooms, the balustrade of the staircase or a high solid wall.

The inner street that begins at the entrance actually repeats the plan of the Depart-
ment of Music. In this case, the individual practice rooms attached to the street with 
galleries are not clearly separated from the main mass as independent cubes. By taking 
the individual practice rooms as the actual spaces of “production” and making them the 
focal point of the building, the designers have brought together the rooms with solid 
walls adjacent to each other in groups of four and made their street façade–their only 
façade–totally transparent. In the series of rooms with sound insulation, the visual, but  
not auditory, exhibition of various musical instruments and their performance has been 
coded in the memory of the school as the only “displayed” element of the conservatory 
during the day and night.

In the Uludağ University State Conservatory building, rich structures have been created 
by the use of single layers of easily obtainable, economical materials within the finan-
cial constraints of the state university budget.
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Ülkemizde devlet üniversitelerine ait birçok bina tasarım süreleri ve bütçeler açısından 
kısıtlı imkânlarla projelendirilmektedir. Morfoloji Binası bu kısıtlı imkânlar içinde, doğru 
projelendirme süreçleri ve tercihler yapıldığında, fark yaratan, günümüz ihtiyaçlarını 
karşılayan, kullanıcısı ile barışık bir proje elde edilebileceğini kanıtlamayı hedefleyen bir 
uygulamadır. Yapının tasarımında pasif iklimlendirme ile işletme giderlerinin azaltılması, 
mekânsal kalitenin artırılması, görsel süreklilik gibi unsurlar dikkate alınmış; manzarayı 
iç mekâna taşıyan şeffaf koridorlar, çatı ışıklıkları ve galeri boşlukları sayesinde doğal 
ışık ve havalandırma prensipleri uygulanmıştır. Sınırlı bütçe ve olanaklar dahilinde ni-
telikten ödün vermeyen bir cephe tasarımı üzerinde durulmuş; sıva ve boya gibi iki 
alışıldık yapı malzemesi ile yalın ve modern bir cephe algısı tasarlanmak istenmiştir.

Son on yıl içinde yeni kurulan devlet üniversitelerinden Namık Kemal Üniversitesi, 2006 
yılında çıkan kuruluş yasasının ardından Tekirdağ ve çevresindeki meslek yükseko-
kullarını kendi bünyesinde toplayan ve yeni fakültelerle besleyerek büyüyen, ülkenin 
en genç eğitim kurumlarından birisidir. İstanbul’a 150 km, Atatürk Havalimanı’na ise 
100 km uzaklıktaki bir kıyı yerleşimi olan Tekirdağ, bu yakınlığın ekonomik ve kültürel 
olanaklarından faydalanmaktadır. Üniversite yerleşkesi, Tekirdağ Çevreyolu üzerindeki 
Değirmenaltı bölgesinin kırsal dokusu içerisinde, Atatürk Ormanı Tabiat Parkı’na komşu 
geniş bir alanda yeni yapılarla şekillenmeye başlamıştır. Kentin giriş noktasına yerle-
şen üniversitenin görünür yüzlerinden, simge yapılarından birisi Tıp Fakültesi Morfoloji 
Binası’dır. Birkaç yıla kadar Morfoloji Binası ile ilişkilendirilerek inşa edilecek yeni Tıp Fa-
kültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kompleksi, İstanbul yönünden gelecek sağlık 
hizmetleri talebi ve sağlık endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir konumda 
planlanmıştır.

Morfoloji, kelime anlamı itibariyle, biçim bilimi / yapı bilgisi anlamına gelmektedir: Can-
lıların yapı ve biçimini, doku ve organlarının yapısını inceleyen ve fiziksel özelliklerini 
araştıran bilim dalıdır. Morfoloji Binası, mimarlık ve morfoloji disiplinleri arasındaki bir 
korelasyona işaret etmektedir: Yapının strüktürünü oluşturan betonarme kolon, kiriş, 
kaset döşeme dizgesi, gün ışığının yıkadığı iç mekânlarda rahatça okunabilmektedir. Bö-
lücü duvarlar eklemlendiği strüktürden ayrı okunabilmekte; içerideki ahşap kaplı bölü-
cü duvarlar ile dış cephedeki masif yüzeyler tasarlanmış modülasyonlara bölünmekte; 
teknik donanım iç yüzeylerde kaplama malzemelerinin ardına gizleme ihtiyacı duyul-
madan açıktan gitmekte; dolayısıyla yapının tüm öğeleri ve bir sistem olarak işleyişi, 
dikkatli gözler tarafından ayrıştırılabilmektedir.

Bir devlet üniversitesinin kısıtlı yatırım bütçesi içinde gerçekleştirilen yapı, mekanik ik-
limlendirmeyi en aza indirgeyip, doğal iklimlendirme olanaklarını sonuna kadar kullanır. 
Neredeyse iç avluların çatıdaki izdüşümü olan tepe ışıklıklarındaki yatay ve düşey cam 
yüzeyler, iç bölücü duvarların kapı üzeri kotlarındaki pencereler, koridorları ışığa ve 
manzaraya açan koridor sonu cam yüzeyler, iç mekânı gün ışığıyla yıkayarak yapay ay-
dınlatmayı en aza indirmekte; özellikle çatı ışıklıklarındaki pencerelerin açılabilir olması 
sonucunda doğal iklimlendirme öncelenmektedir.

Tıp eğitiminin teorik ve uygulamalı olmak üzere yoğun ve karmaşık ders programının 
zorlamaları vakumlanmış, tasarımcıların diğer işlerinde olduğu gibi yapı programı net, 
akılcı, akışkan, geçişken, sosyal yaşamı besler biçimde iddialı bir yalınlıkta tasarlanmıştır.
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The architectural projects of many buildings located within state university campuses in 
Turkey are carried out under financial constraints, in a restricted time period allocated 
for the design process. The Morphology Building is an implementation that aims to prove 
that unique and user-friendly projects that respond to contemporary requirements can 
be achieved through a well-planned design process and correct choices. With transpar-
ent corridors that carry the view into the interior space, skylights and galleries, principles 
of natural lighting and ventilation have been utilized in order to minimize maintenance 
costs and create passive air-conditioning. Improvement of spatial quality and visual con-
tinuity are other aspects that were considered in the design process. The façade design 
created under financial and technical constraints achieves high quality by making use 
of two conventional exterior finishes – plaster and paint – creating a pure and modern 
perception of the façade.

As one of the state universities founded during the last decade, Namık Kemal University 
is one of the youngest education institutions in Turkey to emerge following the Law of 
Establishment in 2006. The university was formed by gathering the existing vocational 
schools in the Tekirdağ region together, followed by an expansion with the opening 
of new faculties. It is located at a sea-side settlement located 150 km from İstanbul 
and 100 km from Atatürk Airport. Tekirdağ takes advantage of the economical and 
cultural potential of this proximity. The university campus has started to develop with 
new buildings within the rural texture of Değirmenaltı region on Tekirdağ Highway, on 
a wide area adjacent to the Atatürk Forest Nature Park. As the university is located at 
the entrance point of the city, the Morphology Building has become one of the land-
marks of the campus. In relation with the Morphology Building, the School of Medicine 
Research and Implementation Hospital expected to be constructed in a few years will 
occupy this special position in order to respond to the demands for health services and 
requirements of health industry from Istanbul. 

Morphology literally means the science of form / the knowledge of structure. It is the 
branch of science dealing with the structure and form of living things and the physi-
cal characteristics of tissues and organs. The Morphology Building represents a corre- 
lation between the disciplines of architecture and morphology. The series of reinforced 
concrete columns, beams and waffle slabs are easily perceptible in the interiors, illumi-
nated by daylight. The partition walls can be perceived separately from the structural 
system that they are attached to. The wood clad interior partitions and the solid sur-
faces on the exterior façade are divided into intentionally designed modulations, and 
technical installations are exposed without hiding behind the interior cladding surfaces, 
thus making it possible for the careful eye to perceive all the components of the buil-
ding and its operation as a system.

Carried out within the limited budget of a state university, the building minimizes me-
chanical air conditioning and uses the potentials of passive air conditioning to the full 
extent. The horizontal and vertical glazed surfaces of the skylights are like projections 
of the inner courtyards on the roof. The clerestory windows above door level in the in-
terior partitions and the glazed surfaces at the ends of the hallways fill the interior with 
daylight and minimize artificial lighting, while the openable windows at the skylights 
give priority to natural ventilation.

The constraints generated by the intense and complicated program of medical educa-
tion that consists of theory and practice have been overcome, and the building program 
has a clear, rational, flowing and translucent design, as in other works of the designers, 
contributing to social life with an assertive simplicity.
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Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin, ülkemizde ileri tarım araş-
tırmalarının yapılmasını sağlayacak ve bilimsel çalışmalarıyla tarım sektörüne strate-
jik değer katacak bir eğitim kurumu olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor. Doğuş 
Grubu’nun işveren ve bağışçı olduğu proje, aynı zamanda özel sektörün bir kamu üni-
versitesinde ve bir Anadolu kentinde nitelik çıtasını ne kadar yükseltebileceğini göster-
mesi açısından da önemlidir. Projenin biçimlenmesindeki çıkış noktası, teorik eğitimle 
tarımsal alandaki uygulamalı eğitimi bütünleyecek bir fiziksel yapılanma arayışı olmuş-
tur. Fakülte blokları, bir uygulama tarım alanı bandı üzerine yerleştirilmiş, öğrencilerin 
tarımsal üretimle iç içe olması sağlanmıştır. Davetli yarışma sonucu birinci seçilen proje, 
2013-2014 eğitim yılında kullanıma açılmıştır. 

Doğuş Holding’in kurucusu Ayhan Şahenk adına kurulan vakıf, Türkiye’nin farklı kentle-
rinde eğitim, sağlık ve çevre konularında sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir. 
Vakfın en büyük eğitim yatırımlarından biri de Niğde’de kurulan üniversitenin Tarım Bi-
limleri ve Teknolojileri Fakültesi ve fakülte öğrencilerine yönelik yurt binaları olmuştur. 
Her iki yapının da müellifi olan PAB Mimarlık’ın tasarladığı fakülte binası, yerleşkenin en 
batı ucunda konumlanmıştır ve yerleşke master planı ve zemin yapısı nedeniyle çevresi 
yeni yapılaşmaya kapalı, 260 dekarlık uygulama alanına sahip ayrıcalıklı konumu olan 
bir alandır. Diğer pekçok yüksek öğrenim kurumunda, bulunduğu coğrafyayla, yerle, 
toprakla olan ilişkisi diğer fakülte yapılarınınkine benzer şekilde ele alınan ziraat fakül-
telerine dair yaklaşımları tersyüz eden Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, bir kent 
dışı üniversite yerleşkesinde olmanın olanaklarını sonuna kadar kullanır: “Her toprak 
parçasının altın değerinde” olduğu kent içi yerleşkelerdeki yüksek metrekare değeri 
algısına karşın, ekilen / işlenen / ürün alınan bir değer olarak toprak algısını, tam da söz-
konusu eğitimi almakta olan öğrencilere mimarlık yoluyla aktarması açısından sıradışı 
bir yapıdır. Bir eğitim nesnesi olarak tasarlanan yapıda, teorik ve uygulamalı eğitimin 
birlikteliği projenin esas vurgusudur.

Bu vurguyu pekiştiren, tasarımcıların deneysel tarım uygulamalarının yapılacağı tarım 
alanını bir peyzaj öğesi olarak yapının yanı sıra / etrafına / çeperine / bahçesine değil, 
tam merkezine / yaşam ortamına / ekosistemine yerleştirme yetkinliğidir. Alışılageldiği 
gibi yapı tamamlandıktan sonra göze görünür “artık alan”ların “yeşil”lendirilmesi ya da 
bir yapısal tasarımın çeşnisi gibi ele alınagelen peyzaj, bu yapıda gerçek doğası kavra-
narak ele alınmıştır: Farklı tarhlarda, farklı tohum uygulamalarının, farklı mevsimlerde 
değişecek görsel etkisi ile gündelik deneyimi zenginleştiren aktif bir peyzaj öğesi kur-
gulanmıştır. Fakültenin girişinden itibaren algılanan insan yapısı peyzaj, ortadaki açık 
avluyu çevreleyen beş yapı bloğunun zemin katlarının yarı boşaltılması, yarı şeffaflaş-
tırılması, yarı pilotiler üzerinde yükseltilip geçirgen hale getirilmesiyle avludan süreğen 
biçimde güneye doğru açılarak sera alanlarını kapsar ve doğal peyzaja uzanır.

Davetli bir yarışma sonucu elde edilen parçacıl kurgudaki yapı, bu zemin üzerinde yük-
selen derslik, laboratuvar, kafeterya / kütüphane, araştırma görevlileri / öğretim üyeleri 
odaları ile yönetim bloğundan oluşan beş kütle içinde çözümlenmiştir. Blokların rafine 
edilmiş mimari dili, rasyonel olduğu kadar hassas biçimde yaratılmıştır. Mekân, program 
ve peyzaj ile girişilen bu sıradışı deney, yapıyı kendi türü içinde ayrıcalıklı kılar.
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Ayhan Şahenk Faculty of Agricultural Science and Technology was founded as an educa-
tional facility aiming to carry out advanced agricultural research in Turkey and make a 
strategic contribution to the agriculture sector with scientific studies. With Doğuş Group 
as its client and investor, the project represents a significant example of how the private 
sector can raise quality standards at a state university in an Anatolian town. The starting 
point for the formation of the project was the search for a physical structure that would 
merge theoretical education with practical implementation in the field of agriculture. 
The faculty blocks have been placed on an agricultural implementation zone, enabling 
an education integrated with agricultural production. The building, which received first 
prize in an invited architectural competition, was completed and opened for use in the 
2013-2014 academic year.

Established in the name of the founder of Doğuş Holding, Ayhan Şahenk Trust has car-
ried out various social responsibility projects related to education, health and the en-
vironment in different cities in Turkey. The Faculty of Agricultural Science and Techno-
logy building at the university established in Niğde and the dormitory buildings for the 
students of the faculty have been one of the trust’s most extensive education invest-
ments to date. Both buildings were designed by PAB Mimarlık. Located at the western 
edge of the campus, the faculty building has a distinguished position with a 260 decare 
implementation area that has been closed to the construction of new buildings due to 
the campus master plan and the soil structure of the ground. In stark contrast to the 
conventional approach to the faculties of agriculture in other universities in which the 
relation of the building with geography, topography and location is handled with the 
same standardized approach as in other faculty buildings, the Faculty of Agricultural  
Science and Technology building takes maximum advantage of being in a campus out-
side the city. In contrast with urban campuses where the land is valuable and “every 
square meter of land is golden”, the building has an exceptional design that conveys, 
through architecture, the value of soil with a focus on productivity for the students 
who are actually studying on it. Designed as an object of education, the coexistence of 
theoretical and practical education is the major emphasis of the project. 

This emphasis has been supported by the designers’ success in handling the experi-
mental agricultural area as a landscape element and placing it, not at the periphery or 
nearby, but right at the center, the living medium, the main ecosystem of the building. 
Usually handled as “left over” spaces or the garnishing of building design, in this case 
landscape design has been treated according to its actual meaning. With the planting 
of different seeds in different flower beds and visual characteristics that change in dif-
ferent seasons, an active landscape element that enriches daily life has been created. 
With the semi-transparent ground floors of the five blocks surrounding the courtyard 
and their elevation on pilotis, the man-made landscape perceptible from the faculty 
entrance continuously opens towards the south, covering the greenhouse areas and 
extending into the natural landscape. 

The result of an invited architectural competition, this building with a fragmented 
scheme was designed as five blocks elevated from the ground, housing the classrooms, 
laboratories, cafeteria / library, offices of instructors and an administrative block. The 
refined architectural language of the blocks has been conceptualized with a delicate as 
well as rational approach. This exceptional experiment with space, program and land-
scape distinguishes the building from others of the same type.
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Mimar : Celal Abdi Güzer, Lale Özgenel 
Architect  

İşveren : Batman Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Kurulu
Commissioned by

batman üniversitesi fen edebiyat fakültesi
batman university faculty of science and literature  
Batman, 2011
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Batman Üniversitesi Yerleşkesi’nin ilk yapılarından biri olarak ele alınan bu projede bü-
yümeye açık, esnek bir yapı düşüncesi tasarımdaki ana kurguyu oluşturdu. Bölümleri 
oluşturan birimlerin; toplantı, yönetim ve ortak kullanımlar gibi işlevleri içinde barın-
dıran bir ana mekâna takılması öngörüldü. Tasarımda yerel mimarlık birikimiyle ilişki-
lenecek biçimde farklı bir kimlik ve anlamsal referans denemesi içine girildi. Batman 
ve çevresinin özgün topografik yapısı, Dicle Nehri’nin tanımladığı güçlü su algısı, başta 
Hasankeyf olmak üzere kayalara oyulmuş yerleşimlerin oluşturduğu kültürel referans-
lar, çağdaş bir uyarlama içinde ve soyut bir yorumla, ortak mekânda farklı ışık etkileri 
elde etmek ve iklim denetimi sağlamak üzere işlevselleştirilmeye ve yerel bir temsiliyet 
aracı olarak kullanılmaya çalışıldı.

Geniş ve verimli petrol yataklarıyla tanınan Batman’ın Batı Raman bölgesinde, 2007 
yılından beri yeni bir üniversite yerleşkesi yükseliyor. Arasından Dicle Nehri’nin kıv-
rıldığı uçsuz bucaksız dağ silsilesinin ortasında, Kuyubaşı köyünde kurulan Batman 
Üniversitesi’nin yeni yerleşkesi, eğitim, sosyal ve idari yapılarının tamamlanmasıyla, 
kent merkezindeki eski yerleşkesinden taşınmaya başlamıştır. Yerleşkede aynı zaman-
da Mühendislik Fakültesi Binası’nı da uygulama şansı bulan müellif, eşzamanlı tasarla-
nan ve uygulanan her iki büyük ölçekli eğitim yapısında da benzer ilkelerin izini sür-
müştür: Her iki yapının da ölçek ve sıra itibariyle yerleşkenin ilk yapıları olmaları, geçici 
olarak kendi programı içinde idari, sosyal ve kültürel işlevler ile barındırdıkları bölümle-
re özgü mekânsal gerekliliklerin dengelenerek tasarlanmasını birincil öneme oturtmuş-
tur. Üniversitenin mimari kimliğinin nüvesini oluşturacağı düşünülen prestij yapıları, ana 
kurguları zedelenmeden yeni birimlerle büyümeye açıktır; bu nitelikleriyle esnektirler; 
bölüm derslik ve laboratuvarları ile sosyal-kültürel-idari birimlerin ayrıştırılması açısın-
dan net ve işlevsel bir kurguya sahiptirler. Fen ve sosyal bilimler ile dil bilimleri ağırlıklı 
on beş bölümü barındıran yapı, her bölümün benzer kurguları için işlevselleştirilen mo-
düllerden oluşturulmuştur.

Batı cephesini sararak çatıya keskin bir kırıkla dönen kabuk örtü, ardındaki ve altındaki 
derslik modülleri ile konferans salonu, kütüphane ve dekanlık ofislerini bir iç sokak 
etrafında biraraya getiren geniş bir saçak gibi ele alınmıştır. Cephe ve çatı düzleminde 
örtüye yer yer doğrusal yırtıklar atılmasıyla altında akan sokağa günışığı kazandırılmış, 
farklı ışık etkileri elde edilmiş, örtünün ağır kütlesi hafifletilmiştir. Sağır batı cephesini 
delerek dışarı uzanan konferans salonu, kütüphane ve dekanlık birimleri, çoğulcu ve 
dışavurumcu bir kütlesel biçimlenişe sahiptir. Saçağın uçlarındaki iki geniş cephe ola-
bildiğince şeffaflaştırılmış, böylelikle saçak hissi güçlendirilirken, engin dağ silsilesinin 
pitoresk görünümü sokak boyunca hissedilen bir iç peyzaj öğesi kılınmıştır. 

Doğunun bakir coğrafyasında, o coğrafyayla birlikte tasarım yapmanın, mimarlık alanı-
na kazandırdıkları somut biçimde görülmektedir.
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Being one of the first buildings of Batman University, the building has been designed as 
a flexible structure with a potentiality of growth. The concept of flexibility constitutes 
the basis of the design. The units that form the departments are attached to the main 
space that houses the meeting hall, administration and other common functions. The 
design is an attempt to define an identity and a semantic reference in relation with the 
accumulation of local architecture. Through a contemporary adaptation and an abstract 
interpretation; the authentic topographic formation of Batman and the surrounding re-
gion, the strong perception of water defined by the river Tigris and the cultural refer-
ences created by the settlements carved into rocks, especially Hasankeyf; have been 
functionalized and used as means of representation in order to achieve diverse lighting 
effects and climatic control in the common spaces.

In the Western Raman region of Batman, known for its large and productive oil re-
serves, a new university campus has been forming since 2007. The campus of Batman 
University is located in Kuyubaşı Village, in the mountain range where the Tigris River 
twists and flows. The campus began moving from its former location at the city cen-
ter after the completion of the educational, social and administrative buildings. The 
architect also simultaneously designed the Faculty of Engineering, and followed similar 
principals for the two large-scale educational buildings. Both are the principle buildings 
of the campus in terms of scale and construction order.  Establishing a balance between 
the temporary administrative, social and cultural functions and the particular spatial 
requirements of the department was a priority in the design. Intended to constitute the 
core of the architectural identity of the university, these prestigious buildings are open 
to growth with new units, without detracting from the main structure. In this respect, 
they are flexible and have a clear and functional scheme in terms of the separation of 
the classrooms and laboratories from the social/cultural/administrative units. Accom-
modating fifteen departments, predominantly science, social sciences and language 
studies, the building consists of functionalized units that respond to the similar struc-
tures of each department.

The shell formation embraces the western façade and turns on to the roof with a sharp 
break.  It forms a wide canopy that brings together the classrooms underneath with the 
conference hall, library and dean’s offices around an inner street. With the occasional 
linear breaks in the façade and roof planes of the shell, daylight is allowed in to the 
street, diverse lighting effects are achieved and the heavy mass of the shell is relieved. 
The conference hall that projects out from the western façade, the library and the 
deanery units have a pluralist and expressionist mass formation. The two wide façades 
at the edges of the canopy have been made as transparent as possible, strengthening 
the impression of the canopy while turning the scenic view of the immense series of 
mountains into a component of the interior landscape that can be perceived from the 
street.

In this building located in the wilderness of Eastern geography, the architectural advan-
tages that come from designing within that geography become evident.

1
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Mimar : Berin F. Gür, Onur Yüncü
Architect  

İşveren : Fındıklı Kaymakamlığı
Commissioned by

arılı köyü ilköğretim okulu bilgisayar işliği
arılı village primary school computer workshop
Rize, 2003
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İşlik, öğrencilerin küçük ölçekli bir yapının temelden çatıya inşa sürecini birebir dene-
yimlemesi amacıyla, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün birinci yıl sonunda düzenlediği staj 
kapsamında inşa edilmiştir. Tasarım, inşa etme ve öğrenme süreçlerini ilişkilendirip 
bütünleştirmek için ortak bir strateji geliştirilmiştir: “kesitin tekrarlanması”. Bu strateji, 
alternatif bir yaklaşım sunarak yapının temelden çatıya değil, farklılaşarak tekrar eden 
kesitlerin yan yana getirilmesiyle inşa sürecini düzenlerken, öğrencinin öğrenim süre-
cine aktif katılımını örgütlemekte ve eşzamanlı olarak inşa sürecinin farklı aşamalarını 
deneyimlemelerini sağlamaktadır. Tasarımda, yöreye ait yapı yapma bilgisinin yerel 
malzemeyle (ahşap) ürettiği “Serender,” tipolojik olarak değil, fakat doğayla, “yer”le kur-
duğu ilişki ve mekânsal kurgusuyla model olmuştur. 

ODTÜ Mimarlık Bölümü, 1958’den beri lisans programının birinci yılı yaz aylarında yürüt-
tüğü stajlar ile “yapı stajları”nı kurumsallaştırmıştır. Mimarlık eğitiminin temel alanların-
dan yapı bilgisi, inşa etme sürecinin deneyimlenmesiyle pekiştirilir. Anadolu kırsalında   
küçük ölçekli yapılar, inşa edildiği yörenin yapı bilgisi, malzemeleri ve çağdaş tasarım 
anlayış ve yöntemleriyle hayata geçirilip kullanıma sunulur. Stajlarda en fazla ele alınan 
konu eğitim yapılarıdır: Rize’nin Arılı köyünde, Doğu Karadeniz’in tipik yoğun yeşil ve 
engebeli topografyasında inşa edilen bilgisayar işliği , köyün ilkokulu ile camisi arasında 
konumlanır. Yer seçimi, köy merkezine yakınlığı ve çevredeki en düz oyun alanı olması 
nedeniyle anlamlıdır.

Yaz stajlarının ruhunda olan yaparak öğrenme deneyimi, öğrencilerin “ne” yapıldığından 
çok “nasıl” yapıldığına odaklanmasını isteyen eğitimciler elinde biçimlendirilir. Mimarlı-
ğın tasarım masası hayalleri ile iklimsel koşullar, malzeme temininin zorlukları ve mal-
zemenin doğasına ilişkin veriler arasındaki gerilimler deneyimlenir.     

Bilgisayar işliği, bütüncül ve doğrusal bir mekândır. Yörenin serender yapı tipolojisinin 
altında yatan nemli iklime ve kır canlılarına karşı yapıyı yerden koparma mantığınca, 
yerden yükseltilmiştir. Gerek temin kolaylığı, gerekse yörenin sahip olduğu engin yapı 
bilgisi nedeniyle ahşap, ana yapı malzemesi olarak doğru bir tercihtir. Ahşabın elverişli 
kullanımına izin verecek biçimde kararlaştırılan 40 cm aks aralığına göre boyutlandırılan 
yapının, kısa kenarında makasın geçtiği açıklık 520 cm (13 x 40 cm), uzun kenarında  
6 defa tekrar eden 280 cm’lik (7 x 40 cm) bir açıklıktır. Böylece 520 x 1680 cm boyutunda 
tek bir mekân elde edilmiş; en uçtaki makas açıkta bırakılarak giriş verandası tasarlan-
mıştır. Verandanın dereye bakan cephesi, yörenin göz dolgu yapı sistemine gönderme 
yaparak gözleri boş bırakılan, çift cidarlı ahşap bir karkasla yarı geçirgen hale getirilmiştir.

İşlik yapısının eğitim bakımından sağladığı kazanımlar birkaç yönlüdür: Mimarlık öğren-
cilerinin farklı iş kolları arasında yer değiştirerek kolektif çalışmayı öğrenmeleri ve ahşa-
bın tektonik değerlerini keşfetmeleri sağlanmıştır. Yöre halkının ve inşaata yardım eden 
ustaların, karşılıklı etkileşim içinde sürdürülen bu inşa faaliyeti sonucunda, yerel yapı 
geleneğinin ürettiği kalıplara bağlı kalmadan malzemenin sınırsız kapasitesini yerinde 
deneyimlemeleri olanaklı kılınmıştır. Yapının belki de en önemli katkısı, işliği kullanacak 
çocukların zihinlerinde  tanıdık bir çevrenin, yapısal malzemenin tasarımıyla nasıl ‘deği-
şik’ / ‘şekilli’ / ‘oyuncaklı’ / ‘gizemli’ / ‘keşfedilmeye açık’ olabileceği konusunda sorular 
uyandırıyor olmasıdır.
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The workshop building was constructed within the scope of the internship students 
participate in at the end of the first year at the Department of Architecture at METU.  The 
program aims for its students to experience all phases of construction from foundations 
to roofing in a small-scale project. In order to interrelate and incorporate the processes 
of design, construction and learning, a general principle was developed for the project: 
“the repetition of the section”. Offering an alternative approach, this principle organizes 
the construction process differently from the conventional “foundation to roof” process.  
Instead, the design is seen as a sequence of varying adjacent sections that repeat.  In 
addition to ensuring an active contribution of the students to the learning process, this 
method also allows them to simultaneously experience different phases of construction. 
Based on their regional know-how regarding building with wood as a local material, 
Serender was chosen as a model for design, not for its typology, but rather for  its spatial 
structures and its relationship with nature and “place”. 

The Department of Architecture at METU has made a tradition out of “summer construc-
tion internships”, held during the first summer of the undergraduate program since 
1958. As one of the basic fields of architectural education, knowledge of construction is 
gained through experience. Small scale buildings in rural Anatolia are built using local 
construction methods and materials with contemporary design approach and methods. 
Education buildings constitute the most common subject of these summer internships. 
The computer workshop, constructed in Arılı Village in Rize, amid the intense green and 
sloped topography of the Eastern Black Sea Region, is located between the primary 
school and the mosque of the village. The selection of location is significant in terms of 
its proximity to the village center and relatively flat topography convenient for leisure 
time activities.

In the spirit of the summer internships, the experience of “learning by making” is shaped 
by academics who want the students to focus on “how” things are made rather than 
“what” is made. The tension between drafting table fantasies and climatic conditions, 
the difficulties of supplying materials and the nature of materials are subjects for ex-
perimentation.

The computer workshop is a total and linear space. Based on the local building typol-
ogy, the building is detached from the ground to provide protection against the moist 
climate and rural wildlife. Considering the ease of procurement and the extensive lo-
cal knowledge of wood construction and detailing, the selection of wood as the main 
building material is appropriate. The building’s dimensions were selected according to 
the optimal 40 cm structural axis interval of wood construction, with a width of 520 cm 
(13x40 cm) on the short edge spanned by a truss and a length of 1680 cm, consisting 
of a 280 cm (7x40 cm) truss segment repeated 6 times. In this total space of 520 x 1680 
cm, the outermost truss has been left open to create the entrance veranda. With refer-
ence to the local infill construction system, the stream façade of the veranda has been 
designed as a semi transparent surface with a double wooden structure, in which the 
infill cells have been intentionally left empty.

The workshop building provides diverse features in terms of education: Through a shift-
ed work schedule in different parts of the process, architecture students learn about 
collective work and explored the tectonic qualities of wood. Within the construction 
process carried out with continuous interaction, local people and workers assisting the 
construction have the chance to experiment with the unlimited capacity of the material 
without being limited by the norms of the local building tradition. Probably the most 
significant contribution of the building has been for the children who use the workshop. 
The building has the potential to arouse curiosity about how a familiar environment can 
become “different” / “playful” / “mysterious” / “explorable” through the design and the 
choice of structural material.
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Mimar : Dilvin Hazal Akkaya, Efe Emre Usman | UA Mimarlık
Architect  

İşveren : Mesude Engin &Yalova Belediyesi
Commissioned by

yalova mesude engin - sabahattin engin çocuk tiyatrosu ve kütüphanesi
yalova mesude engin – sabahattin engin chidren’s theater and library
Yalova, 2013
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Türkiye’nin ilk çocuk tiyatro binası olan Yalova Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi, emekli 
öğretmen Mesude Engin ve tiyatro yazarı eşi Sabahattin Engin adına bağışlanmıştır. 
Çocukların hayal gücü ve beklentileri doğrultusunda, sadece onlara ait bir mekân oluş-
turmayı hedefleyerek tasarlanan yapı; 200 kişilik tiyatro salonu, kütüphane, fuaye ve 
sahne arkasıyla dört ana kütleden oluşmaktadır. Tasarımı farklı kılan temel düşünce; 
mimari işlevsellik göz ardı edilmeden, rasyonel modernizm çizgisinde, kullanıcı mer-
kezli, renklerin hâkim olduğu minimal bir mekân yaratmak olmuştur. Bu doğrultuda 
tasarlanan renkli giriş cephesi, çocukların hayal dünyasına açılan bir kapıdır. Yapıda 
gölgelerin bile monotonluktan uzaklaşıp renklere kavuşması amaçlanmıştır. 

Yalova kent merkezinde kıyıya paralel bulvarlardan Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerin-
de konumlanan Atatürk Stadyumu çevresindeki kentsel doku, çok sayıda eğitim yapısı-
nın yanı sıra çeşitli kamu yapılarını da barındırır. Kentsel çevrenin karakteri, Emre Arolat 
Mimarlık tarafından tasarlanan Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nin 2010 yılında hizmete 
açılmasıyla dönüşmeye başlamıştır. Kültür merkezinin karşısında Yalova Belediyesi’nin 
gösterdiği arsada tasarlanan tiyatro ve kütüphane binası, 2007’de vefat eden tiyatro 
yazarı Sabahattin Engin adına eşi Mesude Engin tarafından, çocukların eğitimi için yap-
tırılmış bir hibe yapıdır. Yalova merkezinde öğrenim görmekte olan 15 bin civarında 
ilköğretim öğrencisinin profesyonel çocuk oyunlarıyla buluşması ve özel çocuk kitapları 
koleksiyonundan faydalanması amaçlanmıştır. 

Çocukların psikolojik ihtiyaçlarına, sosyal beklentilerine, ergonomilerine,  merak  ve 
eğilimlerine göre tasarlanmış mekânlar yönünden Türkiye’nin karnesinin zayıf olduğu 
söylenebilir.  Anaokulu, çocuk oyun alanları, özel ve engelli eğitiminde uzmanlaşmış ku-
rumlar gibi tipolojilerde belirli bir deneyim birikimi elde edilmiş olmasına karşın, çocuk 
tiyatrosu ve kütüphanesi gibi her çocuğa seslenen bir alanda bilgilenme ve deneyim 
toplama ortamımız olduğu söylenemez. Bu anlamda öncü niteliğinde olan  yapı, mer-
kezine 200 “çocukluk”  tiyatro salonunu almıştır. Diğer kullanımlar bu kapalı kutuyu 
çepeçevre sararlar. Fuayeden giriş alan kütüphane, tiyatro salonundan dingin mekânsal 
gereksinimi nedeniyle ayrıştırılmıştır.

Tiyatro salonunun kütlesel ağırlığı, yapının giriş cephesince uzanan renkli, yarı-saydam 
fuaye ile hafifletilmiştir. Tiyatro iç mekânında tekli birimler yerine daha rahat sofa otur-
ma düzeninin tercih edilmesi; koltuklar için seçilen  renklerin iç döşemede devamı ile 
henüz okuma-yazma bilmeyen misafirlere yön bulma kolaylığının sağlanması; kapı kul-
pundan merdiven rıhtına kadar çocuk ergonomisini dikkate alan ince detaylar, tasarım-
cılarının sezgileriyle zenginleştirdikleri bir mimari repertuarı içerir. 

Tiyatro salonu dışında, yapının mekânları etkinliklere beyaz bir fon oluşturur. Kütüp-
hane, salon ve fuayenin bu anlamda yalın ve net tutumları kayda değerdir. Bir çocuk 
mekânının olmazsa olmazı “oyun”u bu yapıda kuran, renkli geometrilerden oluşan vit-
ray ön cephe tasarımıdır: Renklerini tüm fuayeye düşürerek sakin fonda renkli gölge 
oyunları yaratır. 

Çocukların algılama kolaylığı için alçakgönüllü, yalın,  net mekânlar elde etmek öncelikli 
hedef olmuş; tasarımcıların bu kavramlar dizgesine yaptıkları vurgu proje aşamasında 
daha okunaklı iken, uygulamada yapılan değişikliklerle bu kavramların gücü bir miktar 
azalmıştır. 
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The first children’s theater building of Turkey, Yalova Children’s Theater and Library 
building was donated in the name of retired teacher Mesude Engin and her playwright 
husband Sabahattin Engin. The design aims to create a space that belongs exclusively to 
children, based on a child’s imagination and expectations. The building consists of four 
masses that include a 200-seat theater hall, library, foyer and the backstage. The dis-
tinguishing basic design idea was to create a functional, rational modern, user-oriented, 
minimal space dominated by colors. In this respect, the colorful entrance façade is a gate 
opening to the dream world of children. The design aims to prevent monotony by unit-
ing even the shadows with color.

Located in the city center on Şehit Ömer Faydalı Street, one of the boulevards parallel to 
the coastline, the urban texture around Atatürk Stadium houses numerous educational 
facilities in addition to various public buildings. The character of the urban environment 
began to transform after the opening of Raif Dinçkök Cultural Center designed by Emre 
Arolat Architects in 2010. Constructed on a plot selected by the municipality across 
from the cultural center, the theater and library building was made possible by Mesude 
Engin as a charity for children’s education in the name of her husband, the playwright 
Sabahattin Engin, who passed away in 2007. The main objective is to provide the ap-
proximately 15 thousand school children in Yalova’s center with an opportunity to en-
counter professional children’s plays and access a special collection of children’s books.

It is fair to say that the Turkey’s record is quite unimpressive when it comes to spaces 
designed specifically for the psychological needs, social expectations, ergonomics, in-
terests and tendencies of children. Although there are institutions specializing in pre-
school education, children’s play areas and areas for special-needs and handicapped 
children, which has enabled an accumulation of experience in these typologies, there 
is no convenient mechanism for gathering information and experience in the fields of 
children’s theater and library. As a pioneer in this sense, the 200 “child” theater hall 
constitutes the center of the building. All other functions surround this enclosed box. 
Accessed from the foyer, the library has been separated from the theater hall due to its 
requirement for a calm and quiet space.

The heavy mass of the theater hall has been designed to be lightweight, with a color-
ful, semi-transparent foyer that extends along the entrance facade. The choice of a sofa 
seating scheme rather than individual seats, the continuation of the seating colors on the 
interior floors ease orientation for the guests who cannot read and the elaborate details 
from the door knobs to the staircase riser developed with a consciousness for children’s 
sizes indicate an architectural approach enriched by the intuition of the designers.

With the exception of the theater hall, the spaces of the building constitute a white 
background for activities. In this respect, the pure and clear approach observed in the 
library, the hall and the foyer are noteworthy. In this building, “play”, the essential 
component of children’s space, is created by the stained glass front façade consisting of 
colorful geometric shapes: It projects its colors on the foyer and creates colorful shad-
ows on the neutral background.

The primary objective of the design was to create modest, simple and clear spaces that 
facilitate the perception of the children. Although the designers’ emphasis on these 
concepts was more noticeable in the project phase, some changes during the construc-
tion process reduced their effectiveness.
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Mimar : Bülent Ergin Güngör | B-Design & RMJM
Architect  

İşveren : Özyeğin Üniversitesi
Commissioned by

özyeğin üniversitesi öğrenci merkezi
özyeğin university student center
İstanbul, 2011
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Özyeğin Üniversitesi kampus konsept projesinin omurgası mühendislik binası ile baş-
lıyor. Buradan doğudaki yurtlara ve ormana, batıdaki vadiye bakış mümkün. Öğrenci 
merkezi ve meydan, tüm akademik yapıları birbirine bağlayan bu omurganın tam orta-
sında bulunuyor. Öğrenci merkezinin kütle yapısını, İstanbul’un yapılaşması şekillendir-
miş durumda: Oldukça eğimli olan arazi üzerinde birbiri üzerinde yükselen kütleler, şe-
hirde görmeye alışık olduğumuz yapılaşmanın yorumlanması ve geliştirilmesiyle ortaya 
çıktı. Öğrenci merkezinde arazinin renklerini taşıyan cephe panelleri kullanıldı. Öğrenci 
merkezi ve mühendislik fakültesinin Leed Sertifikası aldığı projede asıl amaç, sertifika 
almaktan ziyade enerji verimli bir bina yapmaktı. 

Yeni kurulan vakıf üniversitelerinden Özyeğin’in Çekmeköy Kampusü, Alemdağ Ormanı’na 
doğru uzanan, planlı gelişimini yeni yapılarla sürdürmekte olan bir yerleşkedir. Bir yan-
dan kent karmaşasından uzak olmanın avantajlarını yaşarken, öte yandan da kısa süre 
sonra tamamlanacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının sağlayacağı kolay ve 
hızlı ulaşım sayesinde, öğrenci yaşamını kentin olanaklarıyla besleyebilecek stratejik bir 
konumdadır. Üniversite yönetiminin verimli, maliyet etkin, esnek, sürdürülebilir, ulaşıla-
bilir ve yönetilebilir bir yerleşke beklentilerine tasarımcılar, 21. yüzyıl öğrenim deneyimi-
ni dinamik ve işlevsel bir eğitim ortamında kurarak yanıt aramışlardır. 

Öğrenci Merkezi, forum, kütüphane, yemekhane, öğrenci işleri, kariyer planlama merke-
zi, öğrenci kulüpleri, revir, dükkânlar, kafeler, sergi alanlarının yanı sıra rektörlük ofisinin 
yer aldığı çok amaçlı bir merkez olarak örgütlenmiştir. Merkezin kalbi forumdur. Yoğun 
programlı yapıda işlevleri hem rahat ilişkilendiren, hem plan ve kesit düzleminde kolay-
lıkla hantallaşabilecek yoğunluğu incelterek çözen, hem de oturduğu sert eğime parçalı 
yerleşimiyle alt ve üst kotlarda insan ölçeğini kuran, yapının modüler kurgusudur. Olası 
bir ihtiyaç durumunda yeni bir modül eklenmesini yadırgatmayacak denli esnek yapı, 
yönetimin tasarımsal beklentileri açısından da işlevselleştirilmiş bir mimari kurgudur.

Doğal bir tercihle yerleşkenin merkezinde konumlandırılan yapı batı sırtına oturtulmuş-
tur ve doğudaki öğrenci yurtları ve rekreasyon alanlarını yerleşkeye bağlayan bir ara 
nokta olarak işlev görmektedir. Modüllerin düz çatıları üçüncü boyutta birbiri üzerine 
akan teraslar olarak tasarlanmış; forum bölümünün üzerinde saydamlaştırılmış, diğer-
lerinde ise bazen yeşillendirilmiş, bazen yerleşkenin rekreasyon ve açık spor alanlarına 
yukarıdan bakan, çıkılabilir teraslar olarak ahşapla kaplanmıştır. Aynı zamanda LEED 
sertifikası sahibi olan yapı, enerji verimliliği standartlarını da sağlamaktadır.

Yerleşkedeki yapılara, özellikle de rektörlük ofislerini de barındıran yapıya yerleştiri-
len 120 civarındaki sanat eseri, aynı zamanda Türkiye’deki üniversiteler için yeni ge-
liştirilmekte olan “öğrenci merkezi” tipolojisi için de farklı bir yaklaşım sunar. Özyeğin 
Üniversitesi Öğrenci Merkezi yalnızca hizmet odaklı bir yer değil, yönetimi öğrencilere 
devredilebilecek gibi duran, onların kültür, sanat, ders dışı eğitim ve spor alanlarındaki 
etkinlik ve katılımlarına açık, canlı ve dinamik bir yaşam merkezi olarak ayrıcalıklı bir 
konuma oturuyor.
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The spine of the conceptual project of Özyeğin University Campus begins with the engi-
neering building, from where it is possible to overlook the dormitories and the forest at 
the east and the valley at the west. The Student Center and the plaza are located right 
at the middle of the spine that connects all academic buildings. The mass formation of 
the Student Center building is inspired by the built environment of Istanbul: The masses 
rising on top of one another on the steeply sloped site have been designed with an 
interpretation and development of the built environment that we are used to seeing 
in the city. Facade panels colored in the natural colors of the site have been used In 
the Student Center building. Although the Student Center and the Faculty of Engineer-
ing buildings have received the Leed Certificate, the main objective has been to design 
energy efficient buildings rather than receive certificates.

A recently-founded trust university, the Çekmeköy Campus of Özyeğin University is a 
settlement that extends towards Alemdağ Forest, which sustains its development plans 
by constructing new buildings. The campus has a strategic location that benefits from 
being far away from the chaos of the city while supporting student life with the re-
sources from the city, thanks to the Üsküdar - Ümraniye – Çekmeköy metro line, which 
will be completed soon. In response to the university administration’s expectations for 
an efficient, cost-effective, flexible, sustainable, accessible and manageable campus, 
the designers developed a dynamic and functional medium of education for the learn-
ing experience of the 21st century.

The Student Center has been set up as a multi-purpose center, housing a forum, library, 
cafeteria, student affairs, career planning center, student clubs, infirmary, shops, cafes 
and exhibition spaces. The forum is the heart of the center. In spite of the intense pro-
gram, a comfortable interrelation of functions is managed by reducing the intensity, 
which could easily become unwieldy in the plan and section planes. Also effective is 
the achievement of human scale at the lower and upper levels with a fragmented set-
tlement on a rough slope, made possible by the modular construction of the building. 
The flexibility that allows the addition of a new module when necessary is a functional 
architectural approach in line with the design expectations of the administration.

The building located at the center of the campus rests on the western slope and serves 
as an intermediate point that connects the dormitories and the recreation areas on the 
eastern part of campus. The flat roofs of the modules have been designed as terraces 
flowing in to each other in three dimensions, transparent above the forum section, 
planted in some areas and covered with wood decking to create walkable terraces 
overlooking the recreation and outdoor sports areas in others. The building has a LEED 
certificate, demonstrating that it fulfills well-defined standards of energy efficiency.

The 120 works of art on display in the building that houses the rectorate offices also 
represent a different approach for the “student center” typology. This approach is just 
beginning to be seen in universities in Turkey. Evoking the feeling that its administra-
tion can be handed over to the students, the Student Center at Özyeğin University is not 
merely a service-oriented building, but also a lively and dynamic living center open for 
cultural, artistic, athletic and extracurricular student activities.
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Mimar : Boğaçhan Dündaralp | ddrlp Mimarlık ve Tasarım Hizmetleri
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İşveren : Lüleburgaz Belediyesi
Commissioned by

lüleburgaz meslek yüksek okulu sosyal hizmet binası
lüleburgaz vocational school social services building
Kırklareli, 2012
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Tasarımı şekillendiren ana öğe, okulun ihtiyaç duyduğu kafeterya, yemekhane ve amfi 
derslik programlarının, kırsal bir peyzajda yer alan ama plansız bir gelişime sahip olan 
yerleşkede nerede ve nasıl ilişkilendirilebileceği sorusu olmuştur. Binaları parçalamak 
ve alana yaymak yerine, iki bina üst üste konmuşçasına katlar birbirinden bağımsızlaş-
tırılmış, ufku olabildiğince açık peyzajla ve sosyal hayatla ilişkilenebilecek açık teraslar 
ile yapılar birbirine bağlanmıştır. Kamusal ve yoğun kullanıma sahip bir yapı olması 
nedeniyle kaplamasız,  yapı malzemeleriyle süslenmemiş ve içinde sürekli kullanım 
çeşitliliği üreten bir kabuk elde edilmeye çalışılmıştır. 

Lüleburgaz’da 1970’li yıllarda kurulan, 1980 Askeri Darbesi ile faaliyetlerine ara veri-
len, daha sonra 1993 yılında yeniden etkin hale gelen “Lüleburgaz Yüksekokul, Fakülte 
ve Üniversite Açma ve Yaşatma Derneği”, kentin belleğinde yeri olan Kepirtepe Köy 
Enstitüsü’nden de ilham alarak, kentin yüksek öğretim alanındaki gelişimini sadece 
merkezi yönetimden beklemek yerine, yerel halkın talep ve istekleri doğrultusunda 
kentin eğitim hayatına katkıda bulunmaktadır. Kentte “yüksekokul, fakülte ve üniver-
site açma, yaşatma, her türlü maddi ve manevi destek sağlama” gibi hedeflerle yola 
çıkan dernek, Trakya ve Kırklareli Üniversitelerinin kuruluşunda aktif rol oynamış, en 
önemlisi, yerel halkın desteğini sağlayarak taleplerini merkezi yönetime daha güçlü 
biçimde iletebilmiştir. Bugün Kırklareli Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksek Okulu, 
yine derneğin ve üniversitenin ortak çabaları ile Hazine’den devralınan Lüleburgaz Ke-
pirtepe’deki 152 dönümlük yerleşkede eğitim vermektedir. Günümüzde büyük oranda 
terkedilmiş bulunan Kepirtepe Köy Enstitüsü’nün yarım kilometre yakınında konumla-
nan okulun Sosyal Hizmet Yapısı’nın yapımı da, yine yerel yönetim olarak Lüleburgaz 
Belediye Başkanlığı’nca hibe olarak sağlanmıştır.

Metropol dışı kentlerde nitelikli mimarlık hizmetinin nadiren alındığı, özellikle devlet 
üniversitelerinde yaşananlardan bellidir. Bütün iyi niyetli çabalara rağmen, durum Lüle-
burgaz Meslek Yüksek Okulu için de geçerlidir. Derslik, atölye, laboratuvar, çalışma oda-
larının tekdüze,  sıkıcı, işlevsel paketlenmesinden öteye geçmeyen, dikdörtgen planlı iki 
eğitim bloğu kütlesine eklemlenen Sosyal Hizmet Binası, bu  yoğunlaştırılmış dörtgen 
paketleri dağıtmaya, çevresine açmaya, coğrafyasını sezdirmeye, iklimini hissettirme-
ye, mimarlığın arkitektonik değerlerini yeniden hatırlatmaya yönelik bir çabayla ortaya 
çıkmıştır. Eğitim blokları ile herhangi bir fiziksel temasa geçmez, onlara eklemlenmeye 
çalışmaz; onların tümüyle içe dönük tavrına karşın kendini her mevsimde farklı bir man-
zaraya sahip doğal peyzaj içerisinde teraslarla çevresine açar.

Eğitim bloklarının katı işlevsel şemasına tezat olarak Sosyal Hizmet Binası, mimari öğe-
leri ve mekânları ile doğrudan bir işlevi ima etmez; çoklu kullanımlara olanak tanır. 
Birbirleriyle doğrudan ilişkilenmesi gerekmeyen yeme-içme ve toplanma mekânları, 
birbirlerinden bağımsız biçimde alt ve üst katlarda ayrı ayrı konumlandırılmasına rağ-
men, istenildiğinde kolayca birlikte de işletilebilir.

Eğitim yapılarının bakım-onarım işleri, bütçeleri kısıtlı devlet üniversitelerinde her za-
man sorun olmakta, yoğun kullanımlar yapıların çabuk yıpranmasına neden olmaktadır. 
Sosyal Hizmet Binası için seçilen modüler ve prefabrik sistem; uzun ömürlü, aşınmaz 
ve dayanıklı yapı malzemeleri; kaplamasız, sıva-boya gerektirmeyen rafine edilmemiş 
yüzeyler ve bunların oluşturduğu dokular; duvar ve zemine gömülmeden açıkta giden 
tesisatlar kamusal kullanıma sahip bir yapıyı her açıdan sürdürülebilir kılmakta doğru 
bir seçime işaret eder.
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The design is shaped by the question of where and how to relate the essential but 
independent functional programs of the cafeteria, the refectory and the lecture hall in 
a campus developing without a master plan, located in a rural landscape. Rather than 
separating the program and spreading the buildings on the site, the architect handled 
the design as if one building were on top of the other, making the levels independent 
from each other and connecting the buildings with an open horizon landscape and open 
terraces that can continuously be related to social life. As the building is an intensely 
used public space, a bare and uncovered building that does not use elaborate materials 
has been designed, aiming to create a shell that constantly generates a diversity of uses.

Founded in Lüleburgaz during the 1970s and temporarily closed due to the military 
coup in 1980, the “Lüleburgaz Association for the Foundation and Support of Colleges, 
Faculties and Universities” became active once again in 1993. Inspired by the Kepirtepe 
Village Institute, which has a significant place in the collective memory of the city, the 
association aims to contribute to the education life of the city with respect to the de-
mands of the citizens rather than expecting the development of the higher education 
institutions in the city from the central government. With the objective of “opening and 
supporting colleges, faculties and universities in the city by providing physical and mo-
ral support”, the association has been actively involved in the foundation of Trakya and 
Kırklareli Universities, and most important of all, has gathered the support of the local 
public and conveyed their demands more strongly to the central government. Lülebur-
gaz Vocational School, an institution connected to Kırklareli University, offers education 
from a 152-decare campus taken over from the government through the efforts of the 
association and the university. Located a half kilometer from Kepirtepe Village Institute, 
which was abandoned to a large extent, the construction of the Social Services Building 
of the school was carried out by the Municipality of Lüleburgaz as a donation.

Considering that architectural services are rarely demanded outside metropolitan cities, 
the situation at Lüleburgaz Vocational School is similar to the state universities in other 
cities despite good intentions. Attached to the two education blocks with rectangular 
plans that are simply a monotonous and dull functional packaging of classrooms, work-
shops, laboratories and study rooms, the Social Services Building was designed with an 
effort to unpack these compacted square packages, open them up to their environment 
and help the users perceive the geography, feel the climate and remember the archi-
tectonic qualities of architecture. The building does not establish a physical connection 
with the education blocks, and in contrast with their totally introverted approach it 
opens out to its environment with terraces in the natural landscape, presenting a dif-
ferent view each season. In contrast with the rigid functional scheme of the education 
blocks, the Social Services Building does not refer to fixed and direct functions with its 
architectural elements and spaces, thus allowing multi-purpose use. Although the din-
ing and meeting spaces that do not have to be directly related are located on different 
floors, they can easily be operated together when demanded.

The maintenance of education buildings always causes problems in state universi-
ties with restricted budgets, causing the buildings to wear out after short periods. The 
modular prefabricated system selected for the Social Services Building, the long-lasting, 
wear-resistant, durable building materials, the unrefined surfaces that do not require 
cladding, plaster and paint finishes and the textures created by them and the exposed 
technical installations that are not hidden within the floors or the walls are all sensible 
decisions in terms of contributing to the sustainability of a publicly-used building.
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Mimar : Tülin Hadi, Cem İlhan, Zeynep Ataş | TeCe Mimarlık & Atelier M
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İşveren : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü Yönetim Kurulu Başkanlığı
Commissioned by

odtü kuzey kıbrıs kampusü rektörlük, bilgi işlem merkezi ve kütüphane binaları
metu northern cyprus campus rectorate, information technologies center and library buildings
KKTC, 2005
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Ulusal mimarlık yarışması sonucu elde edilen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü rektörlük, 
kütüphane ve bilgi işlem binaları, kampus meydanının kuzeyinde konumlanarak mey-
danı tanımlar. Bu  üç yapı kütlesinin üzerini örten çelik örtüyle elde edilen gölgeli bu-
luşma mekânı ve üst kotlardaki verandalar, kullanıcıların bir araya gelebileceği alanları 
tarif eder. Tüm gün güneş alan sağır güney cephelerinin gerisinde servis ve dolaşım 
mekânları düzenlenmiştir. Derslik, ofis ve çalışma mekânları ise şeffaflaşarak manzara-
ya açılan kuzey yönünde kurgulanmıştır. Andezit taşı, bağlayıcı bir unsur olarak dikkat 
çeker. Yapılar, coğrafya ile kurdukları diyalog, açık ve yarı açık mekânların yorumu, 
malzeme seçimi ve yalın geometrileri ile yerellik ve modernlik arasında denge arayışına 
bir yanıt olarak nitelendirilebilir.

ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Kampusü’nde kurum olarak benimsediği yarışma geleneğini sür-
dürmüş, 2003 yılında kuruluşunun ardından ulusal ve çağrılı yarışmalarla yerleşkenin 
mimari dilini oluşturmuştur. 2003 yılında açılan yarışmada 80 proje arasından seçilen 
Rektörlük, Bilgi-İşlem Merkezi (BİM) ve Kütüphane binaları, üniversitenin prestij yapıları 
olarak mimari dilini kuran simgesel yapılardır. Yarışmada katılımcılardan keskin iklim 
şartlarına karşı mimari bir tavır geliştirmeleri, görece az katlı yapılaşma ve üniversite 
meydanını içeren açık alan tasarımı istenmiştir. 

Yerleşkenin tümüne ve ODTÜ Meydanı’na hâkim bir noktada, geçişken bir duvar etkisi 
yaratan Rektörlük ve BİM yapıları, yerleşkedeki formal biçimlenişten çizgiselliğiyle fark-
lılaşır. Bu doğrusallığı merkezde kıran, yapı grubunun üzerinde hafif strüktürü ile uçan 
cömert ve davetkâr saçaktır. Her üç yapının kamusal kullanıma açık girişlerini altında 
toplayan saçak, aynı zamanda kuzey vadisinin pitoresk manzarasını çerçeveleyen, yapı-
nın bağlamına ilişkin söylediği en önemli mimari sözdür. ODTÜ Meydanı’nın yapıya çarp-
tığı noktada, kamusallığın başka bir ifadesi olan saat kulesi, yataylığı dengeleyen dikey 
bir öğe olarak yükselir. Güneş kırıcılardan oluşan saçağın altından devam eden  meydan, 
yaya promenadı olarak eksenden kaydırılarak yerleştirilen kütüphanenin yanından ge-
çerek, vadiye yukarıdan bakan bakı terası ile sonlanır. 

Tanımladığı dış mekânda başarılı biçimde regüle edilen Akdeniz iklimi, Rektörlük ve 
BİM’in mimari biçimlenişinde ve programlanmasında alınan doğru kararlar sayesinde iç 
mekânlarda da başarıyla regüle edilmiştir. Ön cephe olmasına karşın, sirkülasyon, ıslak 
mekânlar, galeriler  tampon bölge olarak güney cepheye oldukça az açıklıkla yerleşti-
rilmiş; esas mekânlar geniş açıklıklarla kuzey rüzgârına ve manzarasına doğru yönlen-
dirilmiştir. Böylelikle mekanik iklimlendirme yükü büyük oranda azaltılmıştır. Doğrusal 
bloklar, kapalı mekânlar dizgesinin yeknesaklığını kırmak, çalışanlara bulundukları kat-
ta nefes alma imkânı yaratmak ve doğal havalandırma için, yer yer hacimli teraslarla 
boşaltılmıştır. Açık ve kapalı mekân dizgesi iç mekânda zengin deneyimler sunarken, 
yapıların duvar etkisini kırıp geçişkenliğini sağlayan esas kurguyu oluşturur.

Mekânsal nitelikleri ve iç ışık kalitesi ile  ayrıca incelenmeyi hakeden kütüphane, doğ-
rusal biçimlenişi kare planı ve kalın tutulmuş kütlesiyle tezat yaratarak vurgular ve yapı 
grubunun kuzey ovasına açılımını eksenden kayıp açılanarak güçlendirir.

Akdeniz ikliminde açık-kapalı mekân dengesini kuran net ve yalın biçimlenmesi; bir eği-
tim yerleşkesinin farklı işlevsel gerekliliklerine aynı mimari dil içerisinde yanıt vermesi; 
yarışma ile elde edilip genel kararlardan sapmadan gerçekleştirilen nitelikli bir uygula-
ma olması, yapıyı ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır.



232

✎

Designed via a national architectural competition, the Northern Cyprus Campus Rector-
ate, Library and IT buildings are located to the north of the campus square, defining the 
square. The shaded meeting space created by the steel shelter over the three masses 
and the verandas at the upper levels define the spaces where users can gather together. 
Service and circulation spaces are located behind the solid southern façade, which re-
ceives sunlight throughout the day. The classrooms and offices open out to the view at 
the northern façade through transparent surfaces. Andesite stands out as a common 
component. The buildings can be evaluated as a search for a balance between regional-
ism and modernity, with the dialogue they establish with the topography, their interpre-
tation of open and semi-open spaces, their selection of materials and simple geometry.

METU has continued its tradition of architectural competitions in the Northern Cyprus 
Campus, establishing the architectural language of the campus through national and 
invited competitions ever since its foundation in 2003. Selected from among 80 partici-
pants, the Rectorate, Information Technologies Center and Library Buildings are presti-
gious and symbolic buildings that define the architectural language of the university. 
Participants were asked to develop an architectural approach responding to the rough 
climatic conditions, including relatively low story buildings and an urban design for the 
outdoor areas, including the university square.

Creating the effect of a perforated wall in a location that overlooks the whole campus 
and METU Square, the Rectorate and Information Technologies Center buildings differ 
from the general formation within the campus due to their linearity. This linearity is 
broken at the center by a large and inviting canopy that floats over the buildings with 
its lightweight structure. Gathering the entrances of all three buildings underneath it, 
the canopy frames the scenic view of the northern valley, and is the most significant 
statement of the building with respect to its context. At the point where the build-
ing intersects with METU Square, as an alternative expression of publicity, the clock 
tower rises as a vertical element that balances horizontality. The square continues 
underneath the canopy shading louvres as a pedestrian promenade next to the library, 
located slightly off the axis, and terminates with a terrace that overlooks the valley.

Successfully regulated in the defined outdoor spaces, the Mediterranean climate has 
been regulated in the interiors as well, thanks to the decisions made in the architectural 
form and program of the Rectorate and Information Technologies Center. Circulation, 
wet spaces and galleries have been located as a buffer zone at the southern façade, 
although it is the front façade of the building. The main spaces have been directed 
towards the northern wind and the view with wider openings, reducing the load of 
mechanical climatization to a large extent. In order to break the monotony of the 
series of enclosed spaces, provide the staff with an outdoor space at their office level 
and improve natural ventilation, the linear blocks have occasionally been broken up 
by volumetric terraces. While the series of open and enclosed spaces provide enriched 
experiences in the interior space, they break the massive wall effect of the buildings 
and generate the permeability of the main formation. 

Worthy of individual evaluation based on its spatial and interior daylight qualities, the 
library emphasizes the linear formation by creating a contrast with its square plan and 
thick mass, supporting the group of buildings opening out to the northern plain by tilt-
ing and sliding off the axis.

With its simple and clear formation that establishes the equilibrium of open and en-
closed spaces in the Mediterranean climate, the way it responds to the diverse func-
tional requirements of an education campus with a harmonious architectural language 
and its highly qualified implementation that was carried out in line with the general 
principles determined by the competition, this group of buildings makes up a distin-
guished education facility.

1

2
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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü Yurtlar Bölgesi, Kampusun güney yamacında yaklaşık 
120.000 m²’lik bir alanda yer almaktadır. Tamamlandığında yaklaşık 6.000 öğrenciyi 
barındıracak bir “yurtlar bölgesi”nin kentsel tasarımı yapılmış, ilk bölümün inşaatı ta-
mamlanmıştır. Kampusun kuzey/güney doğrultusundaki ana dolaşım aksı, yurtlar böl-
gesinin de ana dolaşım aksını oluşturmaktadır. Ortak kullanımlar yurt bloklarında bahçe 
kotunda yer almakta ve açık alan ile bütünleşmektedir. “Yaşam Birimleri”nin  tamamen 
açılabilen sürgülü cam pencereleri, doğal yoldan aydınlanma ve  havalandırma sağla-
maktadır. Kalın taş “duvar/ekran” yaşam mekânlarını direkt güneş ışığından korumakta, 
ışığı değişik biçimlerde süzmekte ve arkasındaki “yarı-avlulara” gölge sağlamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Kampusü’nün Güzelyurt Ovası’na bakan güney yamacındaki 120 dönüm-
lük alanda kurulacak yurtlar bölgesinin kentsel tasarımı için 2004’te davetli bir yarışma 
düzenlenir. Katılan üç proje arasından seçilen projenin kentsel tasarım kararları ile bu 
kentsel dokunun “yapı taşlarını” oluşturacak yurtların 14.000 m²’lik ilk bölümü uygulanır.

Yapı, hücreden gövdeye, tekilden bütüne, en küçük modül olan odadan yapıya üretil-
miş gibidir. En az metrekare içinde yatak, dolap, çalışma masasının farklı kombinasyon-
ları içinde ölçeklendirilen tek kişilik yatma-çalışma birimleri üçerli gruplanmış ve ortak 
banyo, mutfak ve dinlenme mekânına dar ama ışıklı bir koridorla bağlanmıştır. Oda 
modülü her açıdan genç bireylerin isteklerine iyi yanıt vermektedir: Birarada yaşamanın 
zorlukları kişiye özel mekânlarla vakumlanarak, giderek yoğunlaşan iletişim düzlemle-
rini kuran mekânlar dizgesi örgütlenmiştir. Oda modülünde mahrem ve yarı-mahrem 
mekânlar iyi ayrıştırılmış; mekânlar büyük güneş kırıcılarla iklimlendirilen orta avlular 
etrafında örgütlenmiş; ortak mekân kayar saydam cephesi sayesinde neredeyse bir iç 
teras haline getirilerek avluya açılmış; çokça çiğnenen /sessizlik gerektiren alanlar için 
uygun malzemeler seçilmiş; tüm bu seçimlerde ışığın kontrolü ve temiz havanın sirkü-
lasyonu gözetilmiştir.

Yurt bloklarının dışarıdan kütleler olarak değil, derin boşluklara sahip cepheler olarak 
okunmasına neden olan taş duvar, farklı boyutlardaki delikler, yarıklar ve balkonlarla 
özenle ayrıntılandırılmıştır. Yapıya karakterini kazandıran taş duvar, bir yandan ovadan 
görünüşe bir karakter katarken diğer yandan derin iç avlularla geriye çekilen ve pergo-
lalarla gölgelendirilen ahşap iç cephelerle tezat oluşturur. Plan kurgusundaki yönlenişte 
de, malzeme seçiminde de temelde genç kullanıcının gereksinimlerine yanıt verilir. Mal-
zeme kullanımındaki çoğulcu ve dışavurumcu dil karmaşaya yol açmaz; aksine rasyonel 
olduğu kadar zarif bir arayışın da ifadesidir.

Genellikle tip oda birimlerinin yatayda ve düşeyde istiflenmesi ile elde edilen monoton 
ve ağır kütleselliğe sahip yurt binaları tipolojisini kıran ODTÜ KKK 2. Etap Yurt Binaları, 
yerel ile moderni, işlevsellik ile biçimselliği, rasyonellik ile keyfiliği başarıyla bağdaştıran, 
son yıllarda üretilen yurt yapıları arasında en etkileyici örneklerden birisidir.
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The METU Northern Cyprus Campus Dormitories zone is located on an approximately 
120,000 m² site onthe southern slope of the campus. The urban design of the “dor-
mitories zone” is intended to house a student population of 6,000 when completed. 
Construction of the first phase has been completed. The main circulation axis of the 
campus running in the north/south direction also constitutes the main circulation axis 
of the dormitories zone. Spaces of common use are located at the garden level of the 
dormitory blocks and are integrated with the open space. The sliding windows of the 
“Living Units” can be opened to provide natural lighting and ventilation. A thick stone 
wall/screen protects the living spaces from direct sunlight, diffusing the light in different 
ways and providing shade to the “semi-courtyards” behind.  

An invited architectural competition was organized in 2004 for the urban design of the 
dormitories zone to be constructed on the 120 decare plot located on the Northern 
Cyprus Campus, on the southern slopes overlooking the Güzelyurt plain. Selected from 
among three participants, the urban design decisions of the selected project were ap-
plied, followed by a 14,000 m² implementation of the first phase of the dormitories that 
constitute the “building blocks” of this urban texture.

The building seems to be designed by induction, from the cell to the body, from the 
unit to the whole and from the smallest module, the room, to the building. Single 
person sleeping/study units were designed to include different combinations of the 
bed, the cabinet and the table within the smallest possible area, and are clustered into 
groups of three and connected to the common bathroom, kitchen and resting areas 
by a narrow hallway that receives daylight. The room module is a successful response 
to the demands of the young individual in every way: The difficulties of living together 
have been addressed by individual private spaces, accompanied by a series of spaces 
that establish gradually intensified media of communication. Private and semi-private 
spaces have been separated within the room module. Spaces have been organized 
around central courtyards climatized by sun louvres. The common space is like an inner 
terrace with its sliding transparent façade opening out to the courtyard. Appropriate 
materials have been selected for high traffic areas and spaces that need to be quiet, 
considering light control and the circulation of fresh air.

The stone wall has been elaborately detailed with various holes, slots and balconies, 
causing the dormitory blocks to be perceived as façades with deep voids rather than 
masses. This gives character to the view from the plain and creates a contrast with the 
wooden inner façades that have deep inner courtyards shaded by pergolas. The ap-
proach in the plan scheme and the material selection respond to the basic needs of the 
young user. The pluralist and expressionist language in the use of materials does not 
lead to chaos, but signifies, in contrast, a rational search that is equally elegant.

Breaking the generally monotonous and massive typology of dormitory buildings 
caused by a horizontal and vertical stacking of room units, METU NCC phase 2 dormitory 
buildings are one of the most impressive examples of recently constructed dormitory 
buildings, considering the way they reconcile the local with the modern, functionality 
with formalism and the rational with the arbitrary.
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Doğu-batı yönünde uzanan eğimli bir arazi üzerinde tasarlanan yeni yurt blokları, daha 
önce inşa edilmiş yurtlar ile açık spor alanlarını birbirine bağlayan bir promenad oluş-
turacak şekilde paralel konumlanmış üç bloktan ibarettir. Diğer yurt binaları ve spor 
alanlarını bağlayan gölgeli bir iç sokak olarak kurgulanan promenad, giriş kotuna ulaş-
mayı sağlayan merdivenler ve teraslarla zenginleşmektedir. Cepheler olabildiğince sade 
tutulurken, güneyde, sert Kıbrıs güneşinin etkisini azaltmak üzere kullanılan güneş kı-
rıcılarla hareketlilik kazanmıştır. 700 öğrenciyi barındıran yoğun programın gerektirdiği 
yükseklik ve uzunluk etkisi kitlelerdeki ara boşluklar, kademelenmeler ve iki katta bir 
atılan sürekli brüt beton silmeler ile azaltılmaya çalışılmıştır. 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü yurtlar bölgesi için yarışmayla elde edilen kentsel tasa-
rım kararları bölgeyi şekillendirmiş, kazanan projede önerilen yapılar içerisinden sadece  
2. Yurt Binaları, Rektörlük kompleksinin ana eksenine uzanan yürüyüş yolunu sonlandı-
ran güney meydanının hemen yanında yükselmiştir. Genel yerleşim kararlarının hazırla-
dığı altyapıya göre geliştirilen 3. Yurt Binaları ise, 2007’de düzenlenen davetli yarışmayı 
kazanan TeCe Mimarlık tarafından tasarlanmıştır. TeCe Mimarlık bu yapıda, kendinden 
önce inşa edilen yurtların kurduğu kentsel çevreye ve arkitektonik biçimlenişe uyumlu 
hareket etmeyi öncelemiştir.

Güney meydanından başlayarak 2. Yurt Binaları’nın arasından geçen yürüme yolu,  
3. Yurt Binaları’nın biçimlenişinde önemli  bir kurucu öğedir. Kompakt bir tasarıma ve 
rafine bir mimari dile sahip doğrusal bloklar, yürüyüş yolunun peşisıra uzanırlar. Yol 
yurtların giriş platformuna bağlandığı noktada teraslanır ve genişler; spor alanına ulaş-
tığında ise meydan ve seyir locasıyla sonlandırılır. Öğrencilerin aktif kullandığı yolun  
Akdeniz iklimiyle uyumlu gölgeli, mikro-iklimsel ortamının yanı sıra ön/arka/ara 
mekânlar arasında kurduğu geçişlilik ve bloklar arasındaki açık köprülerle gökyüzüne 
doğru kazandığı hacimsel genleşme, zengin bir iç sokak ortamı kurmaktadır. Sıcak ik-
lime sahip görece küçük bir yerleşkede “dışarıda” süren öğrenci yaşamına, ayrıntılı ve 
düşünülmüş bir topografyayla yanıt verilmiştir.

Ekonomik olması hedeflenen öğrenci odaları kompakt modüller olarak tasarlanması-
na karşın, yatma ve çalışma mekânları birbirinden yalıtılabilecek şekilde kurgulanmış, 
böylelikle  toplu yaşamın fiziksel zorlukları azaltılarak, özel zaman olanakları artırılmış-
tır. Çoğu Güzelyurt Ovası’na açılan odaların cephesi yerden tavana mümkün mertebe 
yırtılarak genişletilmiştir. 

3. Yurt Binaları’nın ana girişi kız ve erkek kanatlarının ayrımını sağlayan bir mafsal ol-
masına karşın, bir kontrol noktası olmaktan öte bir sosyal buluşma merkezi olarak 
örgütlenmiştir. Üst kottaki araç yolundan bir teras-platformla alınan giriş; alt kotlara 
doğru kafeterya, kantin, dinlenme odaları, spor alanlarıyla devam eder. Sosyal yaşan-
tıyı canlı tutan bu mekânlar, Güzelyurt Ovası’na saydam cepheler ve zeminde narin 
ahşap pergolalarla gölgelendirilen geniş teraslarla açılır. Blokların üst katlarındaki derin 
teraslar, daha mahrem teneffüs noktaları olarak kurgulanmıştır. Yapı, Akdeniz iklimine, 
konumlandığı coğrafya ve topografyaya duyarlı yaklaşımı ile yerleşkenin ana kararlarını 
zenginleştirerek sürdürmenin ötesinde, mütevazı ama güçlü mimari bir dil taşımaktadır.
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Located on a sloped site stretching in the east-west direction, the new dormitory blocks 
consist of 3 parallel blocks positioned to create a promenade that connects the dormi-
tories to the open sports areas. Designed as a shaded inner street, the promenade is 
enriched by the staircases and terraces that provide access to the entrance level. While 
the façades are as simple as possible, the southern façade acquires dynamism with the 
sun louvres used to break up the strong sun of Cyprus. The high and long mass required 
by the intense program for 700 students has been smoothed by inner voids, level diffe-
rences and the continuous exposed reinforced concrete horizontal strips repeating every 
two stories.

Urban design decisions obtained through architectural competitions have shaped the 
dormitories zone of METU Northern Cyprus Campus. Among the proposed buildings, 
only the 2nd Dormitories have been constructed adjacent to the southern square that 
terminates the pedestrian alley extending towards the main axis of the Rectorate com-
plex. Developed based on the infrastructure determined by the general settlement 
principles, the 3rd Dormitories have been designed by TeCe Mimarlık, the winners of 
the invited competition held in 2007. In this building, the priority of TeCe Mimarlık has 
been to remain in harmony with the urban environment and architectonic formation 
established by the previously constructed dormitories. 

The pedestrian alley that begins from the southern square and passes through the 2nd 
Dormitories is an important element in the formation of the 3rd Dormitories. With their 
compact design and refined architectural language, the linear blocks extend along the 
track of the pedestrian alley. The alley is terraced and expanded where it connects to 
the entrance platform of the dormitories, and terminates with a square and viewing 
lodge when it reaches the sports areas. Appropriate for the Mediterranean Climate, 
the shaded and micro-climatic medium of the alley is used actively by students.  The 
permeability between front / back / intermediate spaces and the volumetric expansion 
towards the sky provided by open bridges in between the blocks creates an enriched 
inner street atmosphere. On a relatively small campus with a hot climate, student life 
continues “outdoors”, a result achieved by a detailed and skillfully elaborated topog-
raphy.

Designed as compact modules for an economic solution, sleeping and study units have 
been arranged in such a way that they can be isolated from each other, thus reducing 
the physical difficulties of community life and enabling private time. The façades of the 
rooms are open from floor to ceiling, expanding the openings as much as possible in the 
rooms--the majority of which open out to the Güzelyurt plain.

Although the main entrance of the 3rd Dormitories is located at a joint that separates 
the female and male wings, it has been organized as a social gathering center rather 
than a point of control. Accessed from a terrace platform from the vehicular access 
point at the upper level, the entrance continues to the lower levels with the cafeteria, 
canteen, resting rooms and sports areas. Keeping social life lively, these spaces open 
out to Güzelyurt plain with transparent façades and wide terraces shaded by delicate 
wooden pergolas on the ground. At the upper levels of the blocks, deeper terraces 
have been created as more private points of recreation. With its sensitive approach to 
Mediterranean climate, its geography and its topography; the buildings not only enrich 
and sustain the main principles of the campus, but also exhibit a modest but strong 
architectural language.
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İzmir’in Bergama ilçesinde erkek ortaöğretim öğrencileri tarafından kullanılacak olan 
yapı, bina uzunluğunu kısıtlayan yerel imar koşulları gereği, birbirine köprülerle bağ-
lanan iki blok halinde tasarlanmıştır. Bu kütlelerin arasında, bir amfitiyatro ile birlikte 
tasarlanan açık iç avlu, çeperindeki delikli duvar örgüsü ve ardındaki katlanarak açılan 
doğramalar aracılığıyla iç mekânla bütünleşmektedir. Ana plan kurgusu, iki yanda iki 
blok boyunca uzanan lineer oda grupları ve orta aksta yer alan toplanma alanları ile 
şekillenir. Yapının bodrum katı iç avluya açılan yemekhane ve spor salonu gibi sosyal 
mekânları barındırır. Cephe dilini, oda kütlelerinden şaşırtmalı olarak çıkan kübik kon-
sollar, bölgenin yumuşak iklimine referansla özel olarak ürettirilen delikli yapıblok du-
var örgüleri ile ahşap ve beyaz seramik kaplama malzemeleri karakterize eder.

Koza Altın İşletmeleri’nin Bergama’ya en büyük eğitim yatırımlarından birini, Ali İpek 
Erkek Öğrenci Yurdu oluşturmaktadır. Ortaöğretim düzeyindeki erkek öğrencileri barın-
dıran yurt binası, sadece yurtta kalan öğrencilere seslenmemekte, bünyesindeki kapa-
lı-açık sinema salonları ve spor alanları ile, ilçede yaşayan diğer gençlere de sosyal ve 
sportif etkinliklere katılma olanağı sunmaktadır.

Ortaöğretim düzeyinde, 10-18 yaş aralığındaki öğrencilerin, ilköğretim sonrası erken bir 
yaşta, ailelerinden bağımsız biçimde yaşamla tanıştıkları bir dünyadır burası. Yurt bina-
sı, ergenlik dönemlerindeki bireyler için birarada yaşama çalışma, eğlenme koşullarını 
yaratacak, az mahrem, çokça kolektif mekânlar üreterek, bireyselliği ön planda tutan 
üniversite yurtlarından farklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin bilincinde olarak 
tasarlanmıştır. 4 kat yüksekliğindeki blokta 164 öğrencinin barınması, 2 ya da 4 kişilik 
standart odalar içinde çözülmek yerine, herbiri 12-14 kişilik olan ve ortak bir duş - WC 
ünitesini kullanan 12 oda içinde, mahrem-kolektif dengesi gözetilerek çözülmüştür. 
Odaların herbiri, iki öğrencinin gereksinimlerini karşılayacak yatak, giysi dolabı, kitaplık 
gibi  mobilya ve nişleri barındırır. Bu birimler, aynı zamanda ortak kullanılan çalışma ko-
ridorları ve oturma nişlerinden ahşap paravanlarla ayrılan yarı mahrem bölgeler olarak 
kurgulanmıştır.

Ergenlik dönemine giren gençlerde toplumsal olarak kabullenilme ve bir grubun parçası 
olma kavramları, kimlik geliştirme sürecinin sonucu olarak ortaya çıkmaya başlar. Yurt 
binasında bu tutumları kuran ikincil katmanı, sosyalleşme mekânlarında aramalıdır: 
Yurt sakinleri dışındaki genç kullanıcılara da belirli oranda açık olan bu mekânlar, gör-
menin ve görülür olmanın mekânlarıdır aynı zamanda. Birbirine paralel oda bloklarının 
arasında konumlandırılan amfi, yapının kalbidir ve bu sosyalleşme mekânı, çevresini 
saran yemekhane, kütüphane, etüd odası, sinema salonu, spor alanları ile beslenir.  

Orta avluyu yaşatan diğer unsurlar ise, içinde konumlandığı coğrafyanın iklimsel koşul-
larına gözünü kapamayan tasarım ve yapı malzemeleridir. Bölgenin sıcak iklimi dikkate 
alınarak seçilen delikli yapı blok duvar örgülerinin ardındaki cam sürgü kapılar açıldığın-
da, tüm yapı orta avlu ile yaşamaya başlar. İç mekânlarda abartıya kaçmadan kullanılan 
ahşap malzeme, tektonik özelliklerin ötesine geçerek, özellikle sıcak yaz günlerinde 
koridorlarda esen rüzgâra kokusunu ekleyerek, kendisini kullanıcıya duyular yoluyla 
da hissettirir.
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This dormitory building to be used by male high school students in Bergama, Izmir was 
designed to include two blocks connected by bridges, due to local construction regula-
tions that restrict the length of building blocks. Designed to include an amphitheater, 
the open inner courtyard in between the blocks is integrated with the interior space 
via a perforated wall structure and folding glazed surfaces behind the structure. The 
main plan scheme consists of linear groups of rooms on both sides of the two blocks 
and social gathering spaces located on the middle axis. The expression of the façade is 
characterized by cubical cantilever masses that project from the dormitory buildings, 
perforated façade blocks specially produced for the mild climate of the region and white 
ceramic cladding. 

The Ali İpek Male Dormitory constitutes one of the most extensive education invest-
ments of the Koza Gold Operations Company in Bergama. Intended for the accommoda-
tion of male high school students, the dormitory building not only serves the resident 
students but also provides youth of the town with the chance to participate in social 
and sports activities at its indoor/outdoor cinema halls and sports areas. 

This is a place where high school students aged 10-18 encounter a life independent 
from their families at an early age, immediately after primary school. The dormitory 
building has consciously been designed different from university dormitories, where 
the privacy of the individual is the priority, by creating less private, more public spaces 
for the collective living, studying and recreation activities of the adolescents. Rather 
than standard rooms for 2 or 4 people, the accommodation of 164 students within the 
4-story block has been organized in a total of 12 rooms of 12-14 people, with a common 
bathroom unit, designed with consideration of the balance between privacy and col-
lectiveness. Each unit includes beds, closets, bookshelves and niches for two students, 
organized as a semi-private zone separated from the common study corridors and  
seating niches by wooden screens.

During adolescence, the concepts of public acceptance and belonging to a group evolve 
as a consequence of the identity development process. In the dormitory building, the 
secondary layer that generates these approaches can be found in the socialization 
spaces. These spaces, which are open to a certain extent to the use of young users 
other than the dormitory residents, are also spaces for seeing and being seen. The 
amphitheater located between the parallel accommodation blocks is the heart of the 
building, and serves as a socialization space supported by the surrounding cafeteria, 
library, study room, cinema hall and sports areas.

The other elements that support the life in the inner courtyard are the building mate-
rials and components, which take the climatic conditions of the local geography into 
consideration. Behind the hollow masonry wall blocks selected to respond to the hot 
climate of the region, once the sliding glass doors open, the whole building comes alive 
in the inner courtyard. Used without exaggeration in the interior spaces, wood tran-
scends its tectonic properties, adding its scent to the wind blowing across the corridors 
on hot summer days, making its presence known.
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Mimar : Yeşim Hatırlı, Nami Hatırlı | Hatırlı Mimarlık
Architect  

İşveren : Koza – İpek Holding
Commissioned by

melek ipek kız öğrenci yurdu
melek ipek female dormitory building
Ankara, 2013
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Üniversite öğrencilerine yönelik bir konut bloğu olarak tasarlanan yapı, Eskişehir yoluna 
komşu olan bir parselde, ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent gibi Ankara’nın önemli üniversite-
lerine yakın bir pozisyonda konumlanmıştır. Yapı stratejik konumu sebebiyle yükselen 
bir kütle olarak tasarlanmış; yükselen kütledeki oda grupları, teras bahçeler ve ortak 
alanların bulunduğu katlarla bölünmüştür. Böylelikle üçüncü boyuta taşınan yeşil alan-
lar ile kullanıcıların yaşam kalitesinin artırılması ve üçerli katlara bölünen kütle ile in-
san ölçeğine yaklaşılması amaçlanmıştır. Zeminde ve bodrum katlarda yatayda yayılan 
sosyal tesis kütlesi, dışarıdan bağımsız çalışabilecek şekilde kurgulanmıştır. Yurt odaları 
2 kişilik nişlerden oluşturulan 12 kişilik bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler kendi 
ortak mekânları ve ıslak hacimleriyle birlikte planlanmıştır.

Koza-İpek Eğitim, Sağlık, Hizmet ve Yardım Vakfı, ülkenin eğitim altyapısına, inşa et-
tirdiği ilköğretim okulları, şirketlerinin yer aldığı Anadolu kentlerindeki yurt binaları ve 
sosyal bilimler alanında eğitim veren İpek Üniversitesi ile katkıda bulunmaktadır. Melek 
İpek Kız Öğrenci Yurdu, vakfın Bergama’da gerçekleştirdiği Ali İpek Erkek Öğrenci Yurdu 
ile eşzamanlı olarak aynı müellifler tarafından tasarlanmıştır.

Ankara’da, üniversite eğitimi alan kız öğrencilerin barınma ihtiyacına karşılık veren yurt 
binası, üniversite yerleşkelerine yakın stratejik yer seçimi, çok katlı kütlesel çözümü ve 
bağımsız duruşu ile, kent içi  yurt yapısı çözümünde olumlu bir örnek oluşturmaktadır. 
Kent içinde genellikle apartman tipolojisine sıkışmış gerek kamuya ait gerek özel yurt-
lardaki özensiz ve insani değerlerden uzak çözümlerden kaçınılarak, ustaca inceltilen, 
yaşayan, insana saygılı genç bir yaşam çevresi yaratılmıştır.

Yurt binasının konumlandığı alan, 2000’li yıllarda kentin Eskişehir Bulvarı batı gelişim 
koridoru üzerinde, çeşitli kamu kurumları, AVM’ler, ofisler başta olmak üzere,karma 
kullanımla en hızlı gelişim gösteren bölgelerin başında gelmektedir. Stratejik önemi, 
ODTÜ, Bilkent, Hacettepe gibi köklü üniversitelerin yakın çevresinde, Başkent, Çankaya, 
TOBB gibi yeni üniversitelerin ise orta-uzaklıktaki çevresinde konumlanmasından kay-
naklanır. 

Yapı kentsel dokudaki “yer”inin farkında olan cömert bir kütle biçimlenmesine sahiptir. 
13 katlı yapının kütlesi, her üç katta bir açık teraslarla boşaltılarak yatayda bölümlen-
dirilerek hafifletilmiştir. Eskişehir Bulvarı’na en iyi vista veren köşesi ise, üç kat yüksek-
liğindeki cömert kentsel balkonlarla biçimlendirilmiştir. Yapı içi dolaşımın ana taşıyıcı-
sı panoramik asansörler meşruiyetini bu kentsel vurgudan alarak, tüm yapı boyunca 
balkon hacmi içerisinde yükselirler. 228 öğrenci kapasiteli yurt binası, aynı müelliflerin 
Bergama’daki yurt binasında deneyimleyerek incelttikleri 12 kişilik barınma birimleri ile 
çözülmüştür. Bu kez yaş aralığının 18-25 olması ve kız öğrenciler için tasarlanması, bazı 
biçimsel değişikliklere gidilmesini gerektirmiştir: İki kişilik yatma birimleri için gerekli 
mahremiyet ve bireysel zaman geçirme konforu artırılmış; bu artışa paralel olarak mah-
rem mekânlar ile ortak mekânlar arasındaki ayrım tasarımsal anlamda güçlendirilmiştir.

Yetişkinlik döneminin henüz başındaki bireylerin gündelik yaşamlarını kurgulama, 
kullanma, zamanlama biçimlerinin oldukça farklılaştığı düşünüldüğünde, oda içi ortak 
mekânlar sınırlı tutulurken yurdun sosyal mekânlarının genişletilmesi  doğru bir tercih 
gibi görünmektedir. Yurt yönetiminin yapıyı bir gençlik merkezi olarak canlı tutma dü-
şüncesi, tasarımda sosyal etkileşim mekânlarına verilen önemle hayat bulmakta, ülke 
standartlarını üst seviyelere çeken yaklaşım mimari ölçekte de karşılığını bulmaktadır.
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Designed as a residential block for university students, the building is located adjacent 
to Eskişehir Highway, close to major universities of Ankara such as METU, Hacettepe and 
Bilkent. Due to its strategic location, the building has been designed as a high-rise block 
with terraces and common spaces dividing the mass of rooms. The green areas stretch-
ing into three dimensions are intended to improve the life quality of the inhabitants, 
while the high mass divided into sections containing three floors each creates an envi-
ronment closer to the human scale. The horizontal social facility mass at the ground and 
basement floors has been designed to function independently. The dormitory sections, 
which house 12 people each, are made up of two-person niches. Each section includes 
its own common spaces and restroom/shower facilities.

Koza-İpek Education, Health, Service and Charity Trust contributes to the educational 
infrastructure of the country with dormitories in cities where the company is based, 
in addition to the social science education offered by İpek University. The Melek İpek 
Women’s Dormitory Building was designed simultaneously with the Ali İpek Men’s Dor-
mitory Building, by the same designer group. Both are located in Bergama, and were 
funded by the trust.

Responding to the accommodation needs of female university students studying in Anka-
ra, the building constitutes a positive example among urban dormitory buildings, with its 
strategic selection of location close to university campuses, its multi-story mass scheme 
and its independent stance. Refraining from the sort of inattentive and inhumane solu-
tions often accompanying apartment typology in urban public and private dormitories, 
the building creates a skillfully elaborated, humane and energetic living environment. 

The region where the dormitory building is located is on the western development cor-
ridor of Eskişehir Boulevard, which was rapidly developed during the 2000s, with vari-
ous public institutions, shopping centers, office buildings and mixed use developments. 
With its location close to traditional universities such as METU, Bilkent and Hacettepe 
and relative proximity to new universities such as Başkent, Çankaya and TOBB, the dor-
mitory has strategic importance.

The building has a large mass formation conscious of its “place” within the urban texture. 
The 13-story building makes a lightweight impression with open terrace voids repeated 
every three stories and horizontal modulation. The corner that has the best view over 
Eskişehir Boulevard includes generous urban balconies 3 stories high. Panoramic elevators 
rise through this balcony volume throughout the building, as the major component of the 
circulation within the building. The 228-student capacity dormitory building is made up 
of 12-person modules, previously experimented with at the Bergama dormitory building 
designed by the same architects. Some essential formal changes were made, since the 
age interval is 18-25 and the design is intended for female students. The privacy and the 
alone-time comfort of the sleeping units for two people have been improved, and the 
distinction between private and common spaces has been strengthened.

Considering the diversity of the ways that individuals at the very beginning of adult-
hood plan and carry out their daily lives, the decision to keep common spaces in the 
room at a minimum and to expand the general social spaces of the dormitory seems 
appropriate. The objective of the dormitory administration to keep the building active 
as a youth center is manifested in the attention paid to the spaces of social interaction 
in the design. In this respect, an approach that raises the national standards has found 
its correspondence at the architectural level.

1 3
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Mimar : Ali Osman Öztürk | A Tasarım Mimarlık
Architect  

İşveren : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Commissioned by

tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi öğrenci konukevi yapıları
tobb university of economics and technology student guesthouse buildings
Ankara, 2010
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mülkiyetinde olan 
ve eskiden orta öğrenim kurumu olarak kullanılan yapılar yıkılmadan yeniden değer-
lendirilerek yeni bir eğitim ortamı, bir yüksek öğrenim yerleşkesi oluşturulmuştur. TOBB 
ETÜ Söğütözü Yerleşkesi’nde eğitim yapılarının tamamlanmasını takiben üniversitenin 
gördüğü ilgi zorunlu bir gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Bu aşamada daha önce üni-
versiteye ait olmayan bazı komşu alanlar yerleşkeye dahil edilmiş, bunlarla birlikte yeni 
bir master plan çalışması gerçekleştirilmiştir. Yerleşkenin gelişme planları doğrultusun-
da yakın çevrenin eğitim ve öğrenci ağırlıklı bir kent parçasına dönüşümü hedeflenerek 
inşa edilen öğrenci konukevi yapıları, bu konuda önemli bir deneyimi temsil ediyor. 
Tasarımda öğrencilerin kendilerini özgür hissedecekleri bir kentsel sosyal ortam içinde 
rahat bir ev ve mahremiyet ortamı hedeflenmiştir.

1925’te kurulan Atatürk Orman Çiftliği’nin hemen güneyindeki Ankara’nın Söğütözü 
bölgesi, 1950’lerde kırsal rekreasyon alanı olarak değerlendirilmişti. Bölge, 1970’lerde 
otomotiv sanayine ait yapılarla yeniden şekillenmeye başlamış, 2000’li yıllarla birlikte, 
merkezi iş alanı olarak kentin en hareketli gelişim bölgesi haline gelmiştir. Şehirlerarası 
ve şehiriçi ulaşım ağlarının kesişiminde yer alması gelişimine ivme kazandırmış; TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin 2004 yılında bölgenin en eski eğitim kurumu Yük-
seliş Koleji yapılarını dönüştürerek eğitime başlaması, üniversiteyi bu gelişimin önemli 
jeneratörlerinden biri haline getirmiştir. 

Üniversitenin  hızlı bir şekilde gelişimi, yeni eğitim yapılarının yanı sıra destek birimleri-
nin de inşa edilmesini zorunlu kılmış; mevcut 60 bin m²’lik kapalı alanın 194 bin m²’ye 
kadar genişlemesine imkân yaratılarak, hazırlanan master plan doğrultusunda ana yer-
leşkenin yakınındaki alanlar da yerleşkeye dahil edilmiştir. 2010’da açılan öğrenci konu-
kevi ile gelecekte yapılması düşünülen turizm eğitim oteli ve öğrenci birliği yapılarıyla 
bir sosyal yaşam alanı yaratılması hedeflenmektedir. 

TOBB-ETÜ Türkiye’deki diğer üniversitelerden farklı olarak ortak eğitim programı uygu-
lamakta, her yıl üç dönem verilen eğitim, eylül ile temmuz ayları arasında yılın on bir 
ayı eğitim anlamına gelmektedir. Dolayısıyla öğrencinin yerleşkede geçireceği toplam 
zaman artar, öğrenci yurtlarının bir “yatakhane”den öte öğrencinin “evi” haline getiril-
mesini ve sosyal yaşamı destekleyici mekânların kurgulanmasını zorunlu kılar.

TOBB-ETÜ Yurtları bu ihtiyaçların oldukça iyi değerlendirildiği barınma yapılarıdır. Öğren-
cileri günışığı içinde yüksek hacimli bir galerinin karşıladığı zemin kat, dışarıdan misa-
firlerin de kullanabildiği bireysel çalışma odaları, kütüphane ve yeme-içme mekânlarını 
barındırır. Zemin kattaki buluşma mekânı, sadece yurtta kalan öğrenciler için değil, üni-
versite topluluğuna ana yerleşke dışında sunulan rekreasyon ve çalışma imkânları ile 
sosyal merkez kurgusuna katkıda bulunur.

Engelli öğrencilere özel odaların alt katlarda çözülmesi; giriş avlusunun kütleyi ikiye 
bölmesi ile kısalan koridor uzunlukları; her katta dolaşım çekirdeğine yakın çözülen 
mutfak, yeme-içme, televizyon izleme olanakları ile her zaman bir yurdun en popüler 
mekânı olan yurt “salon”ları; bu salonun sahip olduğu geniş balkonla ev hissini artırması; 
14 katlı kütle ve önü açık manzara ile kente bakan tümüyle şeffaf cepheleri; yüksek 
kütleye rağmen önündeki menfezle korunarak yerden tavana kadar açılabilen pencere-
leri ile doğal yoldan havalandırılabilmesi, artı mekân kaliteleri olarak yapıyı eşdeğerleri 
arasında ayrı bir konuma oturtur.
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Formerly used as a high school, the buildings owned by TOBB University of Economics 
and Technology have been renovated to create a new medium of education: a uni-
versity campus. Following the completion of the education buildings at the TOBB ETU 
Söğütözü Campus, increasing interest in the university led to new developments. At this 
stage, some adjacent plots were included into the campus area and a new master plan 
was developed for the expanded site. In parallel with the expansion plans of the cam-
pus, the student guesthouse buildings that aim to transform the surrounding areas into 
student-dominated urban fragments were a major aspect of this expansion. The design 
aims to achieve a comfortable home-like atmosphere and preserve privacy within a 
social urban medium where students feel a sense of freedom.

Founded in 1925, located just south of Atatürk Orman Çiftliği, the Söğütözü district of 
Ankara was used as a rural recreation area during the 1950s. The region started to 
transform during the 1970s with new buildings related to the automotive industry, 
eventually becoming the most active development zone and central business district of 
the city during the 2000s. Its position at the intersection of intercity and local transpor-
tation networks has accelerated its development.  Education began at TOBB Economics 
and Technology University in 2004 at the transformed buildings of Yükseliş College, 
the oldest education institution of the region. The university has been one of the most 
significant driving forces of this development. 

The rapid development of the university has necessitated the construction of new edu-
cation buildings as well as supporting units. In accordance with a master plan, nearby 
areas were integrated into the campus, making it possible to expand the 60,000 m2 en-
closed area to 194,000 m2. With the student guesthouse opened in 2010, the planned 
tourism education hotel and the planned student council buildings, a social living space 
will to be created for the campus.

In contrast to other universities, TOBB-ETU has an education program in which the 
academic year consists of three terms, which means continuing education for eleven 
months per year, from September to July. Consequently, students spend a lot of time 
on campus, making it necessary to treat the student dormitories as a student’s “home” 
rather than simply a “dormitory”, providing spaces to support social life on the campus.

TOBB-ETU Student Dormitories address these needs very well. On the ground floor stu-
dents are welcomed with a well-lit and high volume gallery, which houses the indi-
vidual study rooms, library and food and beverage services, which can also be used by 
visitors from outside. The meeting space at the ground floor is not intended only for 
the residents of the dormitory, but also contributes to the social center concept with 
recreation and study opportunities offered outside the main campus.

Some additional spatial qualities that distinguish the building include: special rooms for 
handicapped students at the lower levels, decreased corridor lengths made possible by 
the entrance courtyard dividing the mass, the kitchen located close to the circulation 
core at each level, the common rooms--always the most popular spaces of a dormi-
tory with their eating and TV-watching opportunities, the wide balcony of the common 
room that makes it feel like home, the 14-story mass and its totally transparent façade 
overlooking the city with an open view and the natural ventilation achieved through 
the screen-protected windows opening from the floor to the ceiling despite the height 
of the building.
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Mimar : Mark Whiteley | CannonDesign
Architect  

İşveren : Sabancı Üniversitesi
Commissioned by

sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi (sunum)
sabancı university nanotechnology research and application center
İstanbul, 2011
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Sabancı Üniversitesi kampüsü, 1990’ların sonlarında tümüyle CannonDesign tarafından 
tasarlanmıştır. Devamında üniversite, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 
tasarımını da yine CannonDesign’dan istemiştir. Yapıda araştırma, üretim, test ve proto-
tip üretimi işlevlerini barındıran dikdörtgen formlu merkezi çekirdek; temiz oda alanla-
rının titizlikle tasarlanmış malzeme dağıtım kanalları aracılığıyla net biçimde ayrılmasını 
sağlamaktadır. Bu merkezi çekirdeğin iki tarafını saran iki katlı eğrisel kütle ise ofisleri, 
toplantı alanlarını ve ana lobiyi barındırır. Geniş saçaklar ve çok katmanlı cam ve alu-
minyum cephe sistemi merkezi kütleyi doğu ve güney yönlerinden gelen güneşten 
korur. İç mekana süzülmüş bir günışığı sağlamanın yanısıra, çok katmanlı desenli camlar 
aynı zamanda mekanların ısısını kontrol altında tutarak ısıtma ve soğutma maliyetlerini 
azaltmaktadır. Geniş saçak tarafından taşınan nanoteknoloji tabanlı fotovoltaik sistem, 
tesisin enerji kaynağını destekler niteliktedir.

Nanoteknolojinin uygulama alanlarına ilişkin disiplinlerarası araştırmaların yanı sıra Mü-
hendislik ve Doğal Bilimler Fakültesi’nin araştırma altyapısını genişletmek üzere kurulan 
SUNUM, Sabancı Üniversitesi Yerleşkesi master planı ile birlikte tüm yapılarını 1990’la-
rın sonunda tasarlayan uluslararası mimarlık firması CannonDesign tarafından 2011’de 
uygulanmıştır. Son yıllarda akademik bilginin sanayiyle doğrudanbuluşmasına aracı ol-
mak üzere “teknoloji transfer ofisi” kuran ilk üniversitelerden olan Sabancı Üniversitesi, 
Tuzla’da sanayi bölgesi içindeki yerleşkesinin konum seçimiyle de bu birlikteliğe güçlü 
bir referans verir. 

Araştırmaların doğrusal işleyen sürecine ve statik işlevselliğine işaret eden, araştırmacı-
ları formal açıdan tanımlı, yan yana dizilen mekânlara sıkıştıran anlayış hızla değişmek-
tedir. Başarılı bir kurguyla ele alınan bu mekanlar, araştırmacıları bireysel çalışmadan 
ortak çalışmalara, sanal üretimden fiziksel üretime, tanımlı olandan geçişken olana doğ-
ru farklı deneyimlere açık hale getirmiştir. Bilimsel alandaki ilerlemeler yeni teknolo-
jiler kadar, yaratıcılığın izini de sürmektedir. Teknolojinin araçsal altyapısının gelişimi 
kadar, iletişimin, görselleştirmenin, simülasyonun birbirine geçişkenliği, araştırmacıların 
da açık kaynak paylaşımına izin veren, esnek, uyarlanabilir, işbirliği ve birlikte üretimi 
tetikleyen, bilgi-yoğun çevreler talebini ortaya çıkarmıştır. Nanoteknoloji Merkezi, bu 
tür bir arayışın sonuç ürünüdür. 7400 m² kapalı alana sahip yapının temiz odaları ve 
laboratuvarları, teknik ve işlevsel gereklilik nedeniyle yalıtılmış dörtgen bir kütle için-
de çözülmüş; araştırma ekiplerinin biraraya gelerek çözüm ürettikleri ofisler, derslikler, 
toplantı odaları, rekreasyon mekânları ise, şeffaf bir kabukla laboratuvarları çevrele-
miştir. Yapının dış kabuğu, süreğen değişime gönderme olarak, 1 nanometre çapındaki 
altıgen ve beşgen şeklinde dizilime sahip Fullerenlerden (C60) ilhamla tasarlanmıştır. 
İç içe sarmal yüzeylerle cepheyi oluşturan ızgara doku aynı zamanda betonarme bir 
taşıyıcıdır. Merkezin yalıtılmış laboratuvarlarının kapalılığı ile etkileşim bölgelerinin şef-
faflığı, karşıtlığı daha da görünür kılar.  

Nanoteknoloji Merkezi, en az enerji kullanımı ve en az atık üretimi ile yeşil bina ser-
tifika sistemleri olan Amerikan kaynaklı LEED ve İngiliz BREEAM sertifikasına sahiptir. 
Laboratuvarların özel iklimlendirme koşullarına uyarlı geliştirilen kirişleri ve çevreye en 
az zararlı yapı malzemeleri gibi çevreye duyarlı birçok tercihe rağmen, yapının toplam 
bütçesinin konvansiyonel yöntemlerle üretilen yapılara göre sadece % 5 daha fazla ol-
ması, aynı zamanda yapının yeni yapı teknolojileri geliştirilmesinde oynadığı örnek rol 
açısından da kayda değer.
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The campus of Sabancı University was designed from the ground up by CannonDesign in 
the late 1990s. In continuation, the university commissioned CannonDesign to design the 
Nanotechnology Research and Application Center. A rectangular central core contain-
ing research, production, testing, and prototyping functions maintains clear and rigor-
ous separation of clean-room facilities via meticulously designed materials-distribution 
channels. Surrounding two sides of this central core, a two-story, curving form contains 
offices, meeting spaces, and the main lobby; expansive overhangs and a multilayered 
façade of glass and aluminium screen the central mass from east and south sun. In ad-
dition to providing interiors with filtered daylight, the multiple layers of patterned glass 
form a thermal barrier that moderates temperatures and reduces heating and cool-
ing costs. The large overhang supports a nanotechnology-based photovoltaic array that 
supplements the facility’s power supply.

Established to carry out interdisciplinary research in the field of applied nanotechnol-
ogy as well as to expand the research infrastructure of the Faculty of Engineering and 
Natural Sciences, SUNUM was designed and built in 2011 by the international architec-
tural firm CannonDesign, who also designed the master plan and all the buildings of the 
Sabancı University Campus at the end of the 1990s. As one of the first universities to 
establish a “technology transfer office” to become a mediator between industry and 
academic knowledge, Sabancı University makes a strong reference to this role with the 
selection of its campus’s location within the industrial zone in Tuzla.

The traditional approach signifies the linear process and static functionality of research 
activity and compresses the researchers into a series of identical, formally defined, ad-
jacent spaces, but this approach has been changing rapidly. With skillful planning, these 
spaces can provide diverse experiences for the researchers, from individual studies to 
collective studies, from virtual production to physical production, and from the defined 
to the transitional. Scientific developments are precursors of new technologies as well 
as creativity. The transitional nature of communication, visualization and simulation as 
much as the development of the instrumental infrastructure of technology have ge-
nerated a demand among researchers for flexible, adaptable, information-intensive en-
vironments that allow open resource sharing and trigger collaboration and collective 
production. The Nanotechnology Center is the consequence of such a search. Within the 
building, which has 7,400 m² of enclosed space, the sterile rooms and laboratories have 
been placed in a quadrilateral mass isolated due to technical and functional require-
ments. The offices where teams of researchers gather for collective work, classrooms, 
meeting rooms and recreation spaces surround the laboratories with a transparent shell. 
As a reference to perpetual change, the outer shell of the building has been inspired by 
Fullerenes (C60) formed by the arrangement of hexagons or pentagons of 1 nanometer 
diameter. The grid texture that forms the façade with concentric spiral surfaces is also a 
reinforced concrete structural component. The isolation of the laboratories at the center 
and the transparency of the areas of interaction make the contrast more visible.

With its minimal use of energy and minimal production of waste, the Nanotechnology 
Center holds American LEED and British BREEAM green building certificates. In spite of 
several ecologically sensitive choices such as the beams of the laboratories developed 
in accordance with the special air conditioning conditions and the building materials 
that are ecologically friendly, the total budget of the building is only 5% more than 
conventional buildings.  This means the building can serve as an example in the deve-
lopment of new building technologies.

1

2



267



268

1 3

2 4 5



269



270
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Yapı,  ODTÜ Teknokent için tarifleyici bir konumda yer almaktadır. Bu konumu, batı ka-
pısı yönünden algısı, görsel etkisi ve akılda kalıcı olma potansiyeli, tasarım yaklaşımını 
şekillendiren etkenlerdir. Yalın dörtgen biçim ve cephe sistemiyle, gece-gündüz ışık ve 
hava şartlarına göre değişen cephe etkisi elde edilmiştir. Yapının merkezi, hem iç ve 
dış dolaşımı hem de yapıdaki farklı işlevleri bir araya getirme özelliğine sahiptir. Yapım 
kolaylığı, düşük maliyet, iç-dış mekân bütünlüğü, gün ışığı ve mekân derinliği ilişkileri, 
tasarımda göz önünde bulundurulmuş kriterlerdir.

Teknokentler, üniversite, sanayi, araştırma merkezleri, girişimciler ve piyasalar arasın-
daki işbirliğini artırmak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştırmak suretiyle Ar-Ge’ye 
dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine uygun altyapı, üstyapı ve hizmet-
leri sunar. Türkiye’deki teknokentlerle ilgili yasal çerçeveyi çizen 4691 sayılı Teknolo-
ji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın 2001 yılında yürürlüğe girmesiyle girişimci firmalara 
sağlanan vergi muafiyetleri ve teşvikler, ülkemizde teknokentlerin kurulumuna ivme 
kazandırmıştır. Gebze’deki Tübitak-MAM ile birlikte Türkiye’nin ilk teknokentleri ola-
rak kabul edilen ODTÜ-Teknokent, 1997 yılında hazırlanan master plana bağlı olarak 
geliştirilmiş, 2000 yılında ilk binası hizmete girmiştir. Üniversite yerleşkelerinin mevcut 
fiziksel altyapısı ve yenilikçi uygulamalara dönüşme yüksek potansiyeline sahip akade-
mik bilginin oluşturduğu interdisipliner üstyapı, yerleşkeleri, üniversite-sanayi işbirliğini 
geliştirmek için önemli kılmıştır.

ODTÜ Yerleşkesi’nin batısında ana yerleşime paralel uzanan, Eskişehir Yolu ile Bil-
kent Bulvarı’nın kesişimine yakın konumlanan Teknokent, bugün ana girişini Bilkent 
Yolu’ndan sağlanan batı kapısından alır. ODTÜ-Teknokent’in yapıları, ODTÜ’nün kurum-
sallaşan mimari proje yarışması geleneği sürdürülerek, davetli yarışmalarla elde edilen 
projelere göre biçimlendirilmektedir. 2003’te açılan davetli yarışmada, Teknokent ana 
girişinden sonra ilk temas edilen noktada Silikon Blok’un yerleşkenin simge yapısı ol-
ması talep edilmiş ve bu beklentiyi en iyi karşılayan proje bir yıl içinde uygulanmıştır. 

Toplam 11 bin m² kapalı alan içerisinde yaklaşık 7 bin m² ofis alanından oluşan Silikon 
Blok, 72 m²’den 600 m²’ye kadar farklı büyüklükte, esnek biçimde eklemlenebilen ofis 
mekânları içerir. Yalın, saydam, dikdörtgentek bir kütleden oluşan yapının plastik etkisi, 
tüm kütleye düşeyde takılan dar ve geniş metal güneş kırıcılarla güçlendirilir. Doğu-batı 
yönlenmesine sahip geniş saydam cephelerin heykelsi güneşkırıcıları, yapının dilini ku-
ran mimari ögeler olarak tasarlanmışlardır. Teknokenti simgelediği tahayyül edilen bir 
yapının, enerji verimliliğine odaklanması anlaşılabilir bir durumdur. Enerji kayıp ve ka-
zanımlarının kontrol edilebilir olması için kurulan akıllı iklimlendirme sistemi ile yapı tü-
müyle yapay olarak kontrol edilmektedir. Geniş cam yüzeylere rağmen dışa açılabilen 
bir pencerenin olmaması psikolojik açıdan yer yer kullanıcı memnuniyetsizliğine neden 
olmuşsa da, iç cephelerde ayna kullanımıyla mekânı çoğaltan, ahşap merdivenler ve 
yüzey kaplamasıyla sıcak bir ortam kuran, tepe ışıklıklarından içeri süzülen gün ışığıyla 
yaşayan galerisiyle Silikon Blok, fikir paylaşımı ve sinerji yaratan bir etkileşim mekânıdır.

Kuzeyindeki doğal ekolojik parka uzanmasına rağmen, ona dokunmadan yer yer pilo-
tiler üzerinde yerden kopması, gece-gündüz görünümünü farklılaştıran saydam yüzey-
leri, cephelere takılan metal güneşkırıcı ve yangın merdivenleri ile bilinçli bir tercihle, 
doğa- teknoloji karşıtlığını vurgular gibidir.



272

✎

The building is located at a landmark location within METU Teknocity. The location of the 
building, its perception from the western gate direction, its visual influence and its po-
tential for drawing attention are the factors that were influential in choosing the design 
approach. A façade effect that changes based on the changing of night and day, lighting 
and weather conditions have been achieved via a simple rectangular form and façade 
system. The core of the building brings together the interior and exterior circulation as 
well as the various functions within the building. Ease of construction, low construction 
costs, the integration of interior and exterior spaces, daylight and depth of space are the 
major criteria that were considered in the design process.

The aim of “technocities” is to improve the collaboration between universities, indus-
try, research centers, entrepreneurs and the markets by facilitating information and 
technology transfer.  They offer infrastructure and superstructure services appropriate 
for research and development based production. The establishment of technocities in 
Turkey has accelerated after the tax exemption and other support for enterprises were 
introduced by the “Law 4691 for Technological Development Zones” in 2001, which 
constitutes the legal framework governing technocities. Considered one of the first 
technocities of Turkey together with Tübitak-MAM in Gebze, METU-Technocity was de-
veloped based on a master plan from 1997, with the first building opening for service in 
2000. Due to the existing physical infrastructure of university campuses and the inter-
disciplinary superstructure of academic knowledge that has the potential to generate 
innovative implementations, campuses have become significant for the development 
of collaboration between universities and industry.

Located to the west of METU Campus, parallel to the main settlement and close to the 
intersection of Eskişehir Highway and Bilkent Boulevard, Technocity has its main en-
trance at the western gate, accessible from Bilkent. In line with the architectural project 
competition tradition of METU, the new buildings of METU-Technocity are designed via 
invited architectural competitions. In an invited competition in 2003, the Silicone Block 
encountered at first sight after the entrance was designed to be a major landmark of 
the campus. The project that most successfully responded to this expectation was se-
lected and constructed within one year. 

Consisting of approximately 7,000 m² of office space within a total 11,000 m² enclosed 
area, the Silikon Block contains flexible and expandable office spaces ranging from  
72 m² to 600 m². The plastic effect of the pure, transparent, rectangular single mass has 
been strengthened by the broad, narrow metal sun shades. The sculptural sunshades 
of the wide transparent façade surfaces with east-west orientation were designed to 
establish the architectural language of the building. It is understandable that a building 
intended to put technology on display focuses on the concept of energy efficiency. The 
smart air conditioning system is designed to control energy loss, and provides control of 
the entire building. The fact that there are no opening windows within the large glazed 
surfaces has occasionally led to user discontent. However, with mirrors used on interior 
façades to visually multiply space, wooden staircases and wall claddings that create a 
warm atmosphere and a gallery illuminated with the daylight from skylights, Silicone 
Block is an interactive space that promotes synergy and exchange of ideas.

The building extends into the natural ecological park to the North, and is partially el-
evated from the ground. With its transparent surfaces that create different day and 
night appearances, its metal sunshades attached to the façades and its fire escape, the 
building consciously emphasizes the contrast between nature and technology.



273



274

1 3

2 4



275



276

Mimar : Alişan Çırakoğlu | Çırakoğlu Mimarlık
Architect  

İşveren : ODTÜ Teknokent & ODTÜ Geliştirme Vakfı
Commissioned by

galyum blok
galyum block
Ankara, 2007



277

✎

Galyum Blok, yazılım geliştirme şirketlerine ofis ve araştırma alanı yaratmak üzere ta-
sarlandı. Tasarımın ana kriterleri, yapının içinde yer alan farklı büyüklükteki firmalara 
esnek yerleşme imkânı sağlamak, rahat bir çalışma ortamı yaratmak ve kullanıcılar 
arasında etkileşime olanak veren açık ve kapalı sosyal mekânlar elde etmekti. Yapı aynı 
zamanda ODTÜ Teknokent’in ofisler bölgesinden rekreasyon alanlarına yaya erişimini 
sağlayan bir geçit görevi görmektedir. İç avlu binanın sosyal etkileşim alanıdır ve ana 
dolaşım bu avlu çevresinde kurgulanmıştır. İç avludaki hareketliliğin ve şeffaflığın tam 
tersine, dış cephe olabildiğince net ve yalın bir yaklaşımla tasarlanmıştır. 

Teknokent yapıları, doğaları gereği, 9/18 ofis mekânı olmaktan çok, 7/24 araştırma 
mekânı sayılmalıdır. Araştırmacılar, Teknokent yapılarının başat kullanıcıları olarak gün-
lük yaşamlarını işyerleri çevresinde, yerleşke içinde sürdürürler. Proje bazlı kolektif ve 
bireysel çalışmanın sonucu olarak teknopark yapıları günün her saati deneyimlenmek-
te, dolayısıyla yapıların rekreasyon, yeme-içme, spor, hatta gece konaklama ihtiyaç-
larına da yanıt verebilecek, zengin bir sosyal yaşama kapı aralayacak ortamlar olarak 
tasarlanmaları beklenmektedir.

ODTÜ Teknokent yerleşkesinin merkezinde yer alan Galyum Blok’un projesi, 2005 yı-
lında açılan davetli yarışmaya katılan üç proje arasından seçilmiş ve yapı iki yıllık titiz 
bir inşa süreci sonucunda kullanıma açılmıştır. Teknokent yönetiminin en önemli bek-
lentileri, yapının doğal yollarla havalandırma olanaklarına sahip olması ve sosyalleşme 
/ etkileşim mekânları içermesiydi. Yazılım ofisleri iklimlendirme ve havalandırma için 
stabil ve steril bir ortam gerektirse de, kullanıcı deneyimleri psikolojik bir etki olarak 
pencerelerin açılabilir olmasının önemine işaret eder. İçerideki çalışma koşulları ışığın ve 
havanın kontrollü olarak içeri alınmasını gerektirdiği için, dışa oldukça kapalı ofis kütle-
leri kesintisiz iki kat boyunca düşey ince açıklıklarla biçimlenir ki  bu düşey pencerelerle 
yapının yatay etkisi daha da güçlü kılınır.

Galyum Blok bilinçli bir tercihle, arazideki topografik eğim kullanılarak yerleştirilmiştir: 
Yarı gömük zemin katı dikine kesen parlak kırmızı istinat duvarı, yapıya yaklaşımı yön-
lendirmekte, yapının kalbi olan açık iç avlu ve amfide eriyerek kendini ara ara cephede 
sezdirmekte, yapıyı geçip arka cepheyi delerek arka yönden yaklaşımları da yönlendir-
mektedir. Yerleşkenin sosyal merkezinde yaratılan bu geçit-mekân yapının çevresiyle 
kurduğu ilişkiyi güçlendirmekte, zemin kat tümüyle dışa açılarak teknokentin sosyal-
leşme mekânı haline gelmektedir. Oldukça gölgelenmiş bu zemin kat üzerinde, aradaki 
geçitle bütünleşen bir iç avlu yaratarak birbirine paralel uzanan iki doğrusal kütle, 60 ila 
1.600 m² arası değişen büyüklüklerdeki çalışma mekânlarını barındırır. Gölge yaratma-
yacak denli hemyüzey pencereli beyaz kütlelerin formu dışa ne kadar kapalı ise, açık iç 
avluya bakan cepheleri  o kadar  şeffaftır. Yerleşkede kullanıcı memnuniyetinin en yük-
sek olduğu birkaç yapıdan biridir. Avluyla bütünleşen etkileşim alanlarının yaratılması, 
ODTÜ Teknokent yönetimi tarafından özellikle teşvik edilmiştir. Burada kurulan yeni 
ilişkiler fikirlerin paylaşılması ve sinerji yaratılmasına katkıda bulunacak,  geliştirilen 
teknolojilerde uzmanlaşmayı teşvik eden yönetimin “Rekabete girmek yerine işbirliğine 
girmek” mottosuna katkıda bulunacaktır.
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Galyum Block was designed to create office and research space for software develop-
ment companies. The major design criteria were to provide flexible spatial options for 
companies of different scale and to create a comfortable working environment along-
side indoor and outdoor social spaces that allow interaction between the users. The buil-
ding also serves as a pedestrian transition from the office zone to the recreation areas at 
METU Technocity. The inner courtyard is designed to be the building’s social interaction 
center, with the main circulation organized around it. In contrast with the dynamism and 
transparency of the inner courtyard, the exterior façade has been intentionally designed 
with a clear and simple formal language. 

By their very nature, technocity buildings should be considered 24/7 research spaces 
rather than 9:00-5:00 office spaces. As the principal users of technocity buildings, re-
searchers carry out their daily lives in and around their offices, within the campus. As a 
result of individual and project-based collective work, technopark buildings are experi-
enced every hour of the day. Consequently, they are expected to be designed to sup-
port a rich social life and respond to needs for recreation, food and beverage services, 
exercise and even overnight accommodation. 

Located at the center of METU Technocity Campus, the project of Galyum Block was 
selected among three participants of an invited architectural competition held in 2005. 
The building opened for service following a meticulous construction process that has 
lasted two years. The expectation of the Technocity administration was that the build-
ing would make use of natural ventilation and provided spaces for socialization and 
interaction. Although software offices require a stabilized and sterile environment in 
terms of air conditioning and ventilation, user experiences show that windows that can 
be opened provide an essential positive psychological effect. As the working conditions 
inside require a controlled reception of daylight and fresh air, the office blocks, though 
largely closed to the outside, have uninterrupted narrow vertical openings along the 
two-story height, which contributes to the horizontal effect of the building. 

Galyum Block has been consciously positioned with respect to the topography and the 
slope of the site. The shiny red retaining wall that intersects the partially buried ground 
floor directs the approach to the building and dissolves into the inner courtyard and 
the amphitheater. This constitutes the heart of the building, and can occasionally be 
perceived from the front façade. It passes through the rear façade to respond to the 
approaches from this direction as well. This passage-space created within the social 
center of the campus improves the building’s relationship with its environment, with 
the ground floor totally opening out to become the socialization space of the Tech-
nocity. On the well-shaded ground floor, the two parallel linear blocks define an inner 
courtyard that unites with the passage in between. This area houses a variety of office 
spaces ranging from 60 m2 to 1600 m2. While the white masses with flush windows 
that do not create shadows are formally closed to the outside, the inner façades over-
looking the courtyard are equally transparent. Galyum Block is one of the buildings 
with the highest user satisfaction on the Technocity Campus. The creation of interaction 
spaces that unite with the courtyard was intentionally planned by the METU Technocity 
administration. The new relationships established here are expected to improve the 
sharing of ideas and the creation of synergy, in line with the “collaboration rather than 
competition” motto of the administration, which encourage specialization in technolo- 
gical development.
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Turkcell teknoloji firmasının araştırma geliştirme merkezi binası olarak planlanan yapı,  
arazi konumu, manzara ve yönler doğrultusunda girişte tek, ofis cephesinde dört katlı 
bir kurgu içerisinde planlanmıştır. İmar yasasının tanımladığı 17m yükseklik sınırı arazi 
kotunun en düşük olduğu kısma alınmış ve doğu/manzara cephesinden optimum şe-
kilde faydalanılmıştır. Bu kurguda yüksek tarafı ofis alanları oluşturur ve toprağa bakan 
kısımlar çatıdan aşağı yaratılan büyük boşluktan ışık alır. Yapı arazi eğimi ile ilişkilenir 
ve yeşil çatısı ile topraktan çaldığını rekreasyon alanı olarak çalışanlara geri verir.  500 
kişinin çalışacağı ve gerektiğinde 24 saat hizmet verecek bir bilişim ve teknoloji üretim 
merkezi olarak tasarlanan yapıda dinlenme, yıkanma, yatma mekânlarının yanı sıra 
rekreatif işlevler de konumlanmıştır.

Gebze hızla gelişen sanayisinin yanı sıra, İstanbul’u İzmir’e bağlayacak İzmit Körfez Ge-
çişi Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, Yüksek Hızlı Tren 
Hattı gibi projelerin kesişme noktasında yer alması; ayrıca Sabiha Gökçen ve Cengiz To-
pel havalimanlarına yakınlığı nedeniyle, Türkiye’nin en hızlı gelişen bölgelerinden biridir. 
Turkcell Ar-Ge Binası, bu stratejik konumun farkına erken varan bir teknoloji firması 
ürünü olarak, sınırları içerisinde geniş sahil şeridi ve doğa parkı bulunan TÜBİTAK Gebze 
Yerleşkesi’nin 60 hektarlık bölümüne oturan TÜBİTAK-MAM Teknokenti’nde tasarlan-
mıştır.

Yeni bir teknoloji bölgesi içinde konumlanmasından dolayı çeperlerindeki yapılaşma 
henüz tamamlanmadığından Turkcell Ar-Ge Binası’nın yegane coğrafi referansı, doğu 
yönündeki İzmit Körfezi manzarası ve arsasının doğu-batı yönündeki eğimidir. Tasa-
rımcıları ayrıca, yan parselde inşa halinde olan yapının kütle biçimlenmesini de dikkate 
aldıklarını belirtmektedirler. Eğime oturtulan, körfez manzarasına kesintisiz bakış sağ-
layan, tümüyle saydam cepheli 4 katlı kütle, aksi yönde orta noktasından giriş verecek 
biçimde iki kola ayrılarak topografya içinde eriyerek sıfırlanır. Ana çalışma mekânlarının 
saydam cephesinin aksine, yan cephelerde, yan parsellere inşa edilecek yapılara karşı 
yarı saklı hale getirilmiş, ışığı dolaylı biçimde alan pencere açıklıkları bulunur. Beşinci 
cephe olarak düzenlenen eğimli yeşil çatı mekânı, yapıyı topografya içinde gizlemesi, 
onu yeşil dokunun parçası haline getirerek üzerinde dolaşılabilir kılması ve yapıyı ara-
ziye amfileşerek oturtmasıyla çalışanlara açık hava bir sosyalleşme mekânı yaratması 
bakımından başarılıdır.

İç mekân kurgusu net ve kullanıcı odaklıdır. Ar-ge faaliyetlerinin doğası gereği, tanımlı 
iş saatleri dışına çoklukla çıkılmakta ve proje bazlı çalışmalara olanak verecek biçimde 
gerektiğinde konaklama sağlanması gerekmektedir. Yapının dört katlı ana bloğu açık 
ofis çalışma mekânıdır. Girişin iki yanında uzanan kollardan biri, yatma, yeme-içme, 
spor birimlerini içeren  bir merkez olarak tasarlanmış, diğer kol ise toplantı mekânlarına 
ayrılmıştır. Bu iki blok ile çalışma mekânlarını bağlayan iç avlu ise, yapının sosyalleşme 
ve etkileşim merkezidir. Merdivenler, yokmuş gibi tasarlanan korkuluk ve basamakla-
rıyla, düşeyde uzayıp giden merdiven bloğu hissini her katta yön değiştirerek kırmasıyla 
ve bir noktada genişleyerek yarattığı amfiyle iç avlunun dinamizmine katkıda bulunur. 

Yapı, farklılığı topografya ve işleyiş mantığında arayarak konvansiyonel ofis tipolojisini 
kırar. Açık ofislerin sınırlandırılmamış çalışma masası silsilesi ile oluşan sıkıcı havasını, 
bir yönde en geniş cephesini saydamlaştırarak manzaraya, diğer yönde iç avluya açarak 
kırmasıyla; kurumsal işleyişin elverdiği ölçüde bilardo, tırmanma gibi spor etkinliklerini 
iç avlu ile bütünleştirmesiyle Ar-Ge yapıları arasında farklı bir yer edinir.
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Intended to serve as the research and development center of Turkcell, the building was 
designed to include a single story mass at the entrance façade and a four-story block at 
the office façade, based on considerations of the position of the building on the site, the 
view and the orientation. The maximum height of 17 meters defined by construction 
regulations was used on the side where the natural topography is the lowest, making it 
possible to take optimum advantage of the eastern façade’s view. The higher side con-
tains office spaces, with underground sections receiving daylight from the large central 
void that extends all the way to the roof. The building interacts with the topography of 
the site, and the green roof makes up for the wasted ground space by giving it back to 
users as a recreation area. Designed for an expected 500 workers and a 24-hour working 
cycle when necessary, the building also provides resting and sleeping spaces, bathrooms 
and recreational facilities. 

Gebze is one of the most rapidly developing regions of Turkey, location at the inter-
section of important projects such as Izmit Bay Transition Bridge that will connect Is-
tanbul to Izmir, the 3rd Bosphorus Bridge, the Northern Marmara Highway the Mar-
maray and a High Speed Train Line. Anticipating this strategic position, the Turkcell 
Research&Development building was designed within TÜBİTAK-MAM Technocity, lo-
cated on a 60 hectare plot of the TÜBİTAK Gebze Campus, which has a wide coastline 
and a nature park inside its borders.

Since it is located in a new technology zone and the development of the environment 
is not complete, the only geographical reference of the Turkcell R&D Building is the 
view of the Izmit Bay to the east and the slope of the site in the east-west direction. In 
addition, the designers have indicated that they considered the mass formation of the 
building under construction on the adjacent plot.

Resting on the slope and providing an uninterrupted view of the bay, the 4-story block 
with a totally transparent façade separates into two branches, allowing access from the 
rear-central portion, then dissolves into the topography and disappears. In contrast with 
the transparent façade of the main working spaces, the side façades have window open-
ings that receive daylight indirectly. These façades have been semi-concealed from the 
neighboring buildings being constructed. Designed as the fifth façade, the sloped green 
roof space successfully conceals the building in the topography, which makes it travers-
able, and merges it into the existing green texture. This places the building onto the 
topography as an amphitheater and provides an outdoor socialization space for users.

The interior scheme is clear and user-oriented. Due to the nature of R&D activities, 
working hours are often extended and accommodation has to be provided when ne-
cessary, especially for project-based work. The four-story main block of the building 
houses the open plan office working space. One of the arms extending on the sides of 
the entrance is a center that includes accommodation units, food and beverage servi-
ces and sports facilities. The other arm has been reserved for meeting spaces. The inner 
courtyard that connects these two blocks and the working spaces is the socialization 
and interaction center of the building. With their balustrades and steps designed as if 
they do not exist, the staircases change direction at each level to break the sense of the 
vertically continuous staircase block and extend at one point to create an amphitheater 
that contributes to the dynamism of the inner courtyard.

The building breaks the conventional office typology by seeking variety in the topogra-
phy and the logic of operation. The dull atmosphere of open-plan offices caused by the 
endless rows of office tables is broken by making the widest façades of the working 
space transparent and opening it up to the view on one side and the inner courtyard on 
the other side. Sports activities such as billiards and climbing have been integrated into 
the inner courtyard to the extent allowed by functional operations. With these features, 
the building acquires a distinguished position among R&D buildings.
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Projede, ODTÜ Teknokent alanı içinde, ölçek, araçla ve yayan olarak yaklaşırken sunulan 
olanaklar, güneşe ve eğime göre yönlenme ve cephe rengi bakımlarından çevredeki 
yeşil doku ile uyum amaçlanırken, mimarinin, yapı ve mekân üretme bilgisi ve mal-
zeme kullanımından ayrışarak kendi kimliğini ortaya koyan bir yapı önerilmiştir. Bina, 
çevresindeki yeşil dokuya keskin hatlı geometrisiyle karşıtlık oluşturmaktadır. Planda 
kurguyu iç içe geçen bantlar oluşturmaktadır. Bu bantlar sırasıyla, en dışta güneş kırıcı 
çelik strüktürden çerçeve, 5 farklı yeşil tonda emaye boyalı camlardan oluşan cephe 
bandı, çalışma alanları bandı, servis ve geçiş bandı, iç dolaşım bandı ve bunların bir ara-
ya gelmesinden oluşan, iç mekânın ışık almasını sağlayan atrium boşluğu ve tabanda 
ayna kaplı bir havuzdan oluşur. 

ODTÜ ile TSK ve Savunma Sanayii Müşteşarlığı’nın girişimiyle kurulan ve modelleme ve 
simülasyon alanında farklı disiplinlerin ortak araştırma ve uygulamalarını yürüttükleri 
merkez, ODTÜ Yerleşkesi içinde yer alır. Yerleşkede, fakülte yapıları ile Teknokent ara-
sında doğrudan ODTÜ’ye bağlı araştırma merkezlerine ve fakülte ek binalarına ayrılmış 
bant içinde, dolayısıyla hem akademiye hem iş dünyasına yakın bir noktada konum-
landırılmıştır.

Yapı ilk izlenimde, peyzajın mevsimlere göre değişen renklerine referans verirken orga-
nik dokusuna tezat oluşturacak biçimde, yeşil kübik bir nesne olarak algılatır kendini. 
Merkezin peyzajla tek temas noktası budur. Yapıya girildikten sonra Ar-Ge Merkezi ol-
masının gerektirdiği tüm teknolojik olanaklar kullanıcıya tümüyle steril, matematiksel 
olarak tanımlı, modüler bir kurgu içinde sunulur. Oturduğu arazinin eğimini bir girdi 
olarak almadan kendi platosunu kurar. Fakülteler ile Teknokent ve ODTÜ-Kent’i birbi-
rine bağlayan yürüme yoluna, geniş, düz bir meydan ile bağlanır. Yeşil doku bilinçli bir 
tercihle yapının total mekânına dahil edilmeden, farklı yeşil tonlara sahip emaye boyalı 
giydirme cam yüzeylerde iki boyutlu bir referans olarak bırakılır.

Mimarlarının diğer işlerinde de izlediğimiz “tasarım eyleminin tasarlanması” arayışı, en 
net ifadelerinden birini MODSİMMER’de bulur. Mimarlar bu arayışı, tasarım sürecini oluş-
turan eylemler, üretim biçimlerinin araştırılması, tasarımın programının yazılması, ilişki 
tasarımının yapılması, sürecin organizasyonu olarak tariflemektedirler. Bir Ar-Ge mer-
kezinin temel gereksinimlerinden biri, merkeze gelen projelerin değişken teknik altyapı 
ihtiyaçları ve değişen araştırmacı sayıları nedeniyle esnek bir kurguya izin vermesidir: 
MODSİMMER, kolayca sökülüp takılabilen brüt yapısal elemanları, modüler sistematiğe 
sahip mekânları, tavana asılarak açıktan giden metal strüktürün teknik donanımı (in-
ternet, elektrik,havalandırma, kablolama, vb.) büyük tadilatlara ihtiyaç duymadan her 
noktaya taşıyabilmesi ile esnektir.

İki farklı güvenlik seviyesinde Ar-Ge çalışması yürütülen merkezde, girişlerin de ayrı 
tanımlanması gerekmiştir. Zemin, zeminüstü ve zeminaltı TSK’nın ileri güvenlik düze-
yine sahip araştırma birimlerini ve simülasyon laboratuvarlarını; en üst kat ise yapının 
yan cephesinden aldığı girişle orta güvenlik düzeyindeki araştırma birimlerini barındırır. 
Güvenlik düzeyi ve program olarak tanımlanan bu net ayrışma, basit bir kurguyla ba-
şarılı biçimde çözülmüştür. Araştırma birimlerinin açıldığı orta galeri, kullanım açısından 
bu katları ayrıştırsa da, görsel iletişimi teşvik etmesi, yakaladığı iyi ölçeğiyle günışığını 
tüm katlara yayması, yalın ve brüt malzeme kullanımı sayesindegözü yormaması, fe-
rah mekân içinde tek ayrıksı öğe olarak canlı turuncu renkteki merdiven ve giriş kapısı 
modülünü barındırması nedeniyle, mimarların plan düzlemindetanımladığı katmanların 
çekirdeği olarak başarılı bir mekân kurucu öğedir.
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In this project located within the METU Technocity, the objective was to achieve harmo-
ny with the surrounding green texture via the project’s scale, possibilities for pedestrian 
and vehicular approach, orientation according to the sun and the color of the topography 
and façade, while also creating a building that expresses its own identity, distinguished 
by its architectural approach to space and use of materials. With its sharp geometry, the 
building creates a contrast with the surrounding green texture. The plan scheme consists 
of concentric strips. In order from outside to inside, these strips are the steel structural 
frame with sun louvers outside, the façade that consists of enamel painted glass in five 
different shades of green, the strip of work spaces, the strip of service and transition and 
the strip of inner circulation. These strips come together to create the atrium void that 
allows daylight into the interior, which has a mirror-covered pool at its base.

Founded as an initiative of METU, TAF and the Undersecretariate of Defense Industries, 
the center is a place where different disciplines carry out research and development 
on modeling and simulation. It is located within the METU Campus, between the faculty 
buildings and Technocity, on the strip reserved for affiliated research centers and fac-
ulty annex buildings, in close proximity to the academic and business world. 

The building is initially perceived as a green cubical object that draws inspiration from 
the seasonally changing colors of the landscape while also creating a contrast with its 
organic pattern. This is the only point of contact between the center and landscape. 
Once the building is entered, technology is presented to the user in a sterile, mathema-
tically defined, modular formation as required for a Research and Development Center. 
Without taking the slope of the site as a reference, the building establishes its own 
plateau. It is connected to the pedestrian alley between Faculties, the Technocity and 
ODTU-Kent by a wide, plain square. As a conscious preference, the green texture is not 
involved into the total space of the building and is left as a two-dimensional reference 
on the glass curtain wall surfaces, with enamel painted in different shades of green. 

An attempt to “design the act of design” can be observed in other works of the architects, 
and is explicit in MODSIMMER. The architects define this attempt as the acts that constitute 
the design process, research on the modes of production, the conception of the design 
program, the design of interrelations and the organization of the process. One of the basic 
requirements of a Research & Development Center is to allow a flexible organization to 
meet diverse technical infrastructure demands and accommodate varying number of 
researchers working on each project. MODSIMMER is flexible, with its easily-demountable 
exposed structural elements, modularly organized spaces and exposed metal structure 
suspended from the ceiling, which carries the technical equipment (internet, electricity, 
ventilation etc.) to any point without requiring significant construction work. 

Since Research and Development is carried out in two different security levels at the 
center, it was necessary to create different entrances. While the ground floor, first floor 
and the basement house the high security research units and simulation laboratories 
of TAF, the top floor houses the medium security research units, accessible from a side 
entrance. Although the central gallery that the research units open to functionally sepa-
rates these levels, it is also a successful spatial component, serving the core of the layers 
that the architects planned. The gallery encourages visual communication, and its suc-
cessfully scaled form distributes daylight to all levels.  Its modest appearance makes use 
of simple and exposed materials, in addition to housing the entrance module and the 
lively orange-colored staircase as the only conspicuous element within the spacious hall.
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Yapıda talep edilen yüksek güvenlikli alanlar ile kapsayıcı sosyal programların birlikte-
liği, birbiriyle zıt nitelikte ama kenetlenmiş hafif - cam yapı ile kütlesel - beton yapının 
diyalogunu gerektirmiştir. Arazideki eğimden yararlanarak yüksek güvenlikli yapının 
kütlesi, güvenliği artırmak ve ısı korunumu sağlayarak ana sunucu odasının enerji ihti-
yacına katkıda bulunmak amacıyla  peyzajın içine yerleştirilmiştir. Daha hafif olan sos-
yal bina ise yalıtımlı spandrel cam ve renkli camın kompozisyonuyla İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin kent içindeki Kongre Vadisi Kampüsünün pikselli imgesini oluşturur. 
Cam kütle kampüse çoklu disiplinli sosyal etkileşimleri  duyuran kübik bir fener olarak 
uzanır. Mekanın ucu yüksek güvenlikli bölgenin merkezine kadar girerek yüksek gü-
venlikli veri merkezi ve orta güvenlikli yönetim alanları ve akademik bölümler arasında 
yumuşatılmış bir geçiş sağlamaktadır.

İstanbul’un yoğun iş ve ticaret merkezi Maslak’ta konumlanan, rektörlük ve yönetim bi-
rimlerini de içeren İTÜ Ayazağa Kampüsü, yerleştiği kent dokusunun farkındalığı içinde 
gelişimini sürdürmektedir. Üniversite bünyesinde,Ayazağa Kampüsü’nde kurulan Ulu-
sal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM), 2006 yılından bu yana akademik ve 
endüstriyel alanda, hem özel sektör hem de öğrenci araştırma-uygulama projelerine 
yazılım, donanım ve veri depolama altyapısı sağlamakta ve bir “sinerji merkezi” oluş-
turmaktadır.

UheM’in 2013’te kullanıma açılan yeni binası, çağdaş araştırmanın zorunlu araçları ha-
line gelen bilişim teknolojilerinin sunduğu hızlı hesaplama ve büyük veri hacimlerini 
depolama-işleme gücüne hizmet edecek geniş ölçekli teknolojik donanımı ve Ar-Ge 
birimlerini barındırmak üzere tasarlanmıştır. Net bir şemaya sahip yapı, ileri güvenlik 
seviyesinde korunan içe dönük veri depolama mekânları ile dışa dönük sosyal merkez 
alanları arasındaki gerilimle biçimlenir. Gerilimin arabulucusu ise ikisi arasında kalan, 
akademisyen ve araştırmacılara ayrılan ofis ve toplantı odalarıdır. Yüksek güvenlik ge-
rektiren birimler güvenlik ve ısı korunumu gibi nedenlerle topografyaya yarı gömülü 
biçimde korunaklı ve dışa kapalıdır. Ana girişi de barındıran yapının sosyal merkezi ise, 
iç-dış mekân etkileşimini kuran yarı saydam, kübik bir kütle olarak kurgulanır. Gece 
ışıklandırılan sosyal merkez, sayısal görüntü birimleri olan piksellere referanslı cephe-
siyle bir mücevher gibi parlar.

Yapının asli işlevi olan veri depolama, doğası gereği hantal mekânlar isterken, onun 
diğer mekânlarla zorlu ve zorunlu ilişkisi, tasarımın ana kurgusunu oluşturarak nitelikli 
biçimde çözülür. Veri depolama mekânındaki sunucular, araştırmacılar için seyirlik bir 
nesne haline getirilir. Sosyal mekândan uzanan bol ışıklı ana eksen, depolara yaklaş-
tıkça daralır ve yapının kalbi olan bağlantı noktasına saplanır. Böylece sosyal merkezin 
kalbindeki toplantı odaları içi dolu eliptik bir kütle olarak promenadın bir ucunu; farklı 
güvenlik düzeylerine sahip birimler arası geçiş köprülerini barındıran içi boş eliptik kütle 
ise, promenadın diğer ucunu tutar. Sosyal merkezin dış cephesinde renkli spandrel cam 
kullanımı, ana kütlede Türkiye’de ilk kez kullanılan renkli beton gibi yenilikçi uygulama-
lar, ürün ve teknoloji geliştiren bir yapı için artı değerler olarak görülmelidir.
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The demands for highest security facilities and inclusive social programs required a dia-
logue of two contrasting interlocking buildings – one of light - glass and one of mass 
- concrete. Taking advantage of the subtle terrain, the high-security building’s mass 
is nestled into the landscape for both security and thermal value to temper the high 
energy loads of the server room. The lighter social building volume is a composition 
of insulated spandrel glass and colored glass creating a pixilated image of the Istanbul 
Technical University’s urban Congress Valley Campus. The glass structure reaches out to 
the campus as a cubical lantern to promote multi-disciplinary social interactions. The tail 
of the space penetrates deep into the core of the high-security volume and mitigates 
between the zoned high security data center/operations and mid-security administra-
tion/academic programs.

Located in Maslak, an intense business and commercial district of Istanbul, the Ayazağa 
Campus of ITU, which includes the rectorate and the administration units, continues 
to develop with a consciousness of the urban texture of its area. The National Center 
for High Performance Computing (UHeM) founded at the university within the Ayazağa 
Campus in 2006 provides a software, hardware and data storage infrastructure for aca-
demic and industrial research and development projects for both students and the 
private sector, making it a “center of synergy”.

The new building of UheM, which was opened to service in 2013, is designed to house 
the R&D units and the large scale technological equipment that has become essential 
for contemporary research activities related to high-speed computing, data storage and 
data processing. The building has a clear scheme shaped by the tension between the 
introverted data storage areas protected at high security level and the extroverted so-
cial center areas. Located between the two, the mediators of the tension are the offices 
and meeting rooms reserved for academic staff and researchers. High-security units 
that are half-buried into the topography due to concerns for security and heat conser-
vation are protected and closed to the outside. The social center of the building, which 
also houses the main entrance, has been designed as a semitransparent cubical mass 
that establishes the interrelations between the interior and exterior spaces. Illuminated 
at night, the social center shines like a jewel with its façade that makes reference to 
pixels, the smallest units of a digital image.

While data storage, the main function of the building, requires bulky spaces by its very 
nature, the tough and compulsory relationship between data storage and other spaces 
constitutes the main structure of the design and has been managed successfully. The 
servers in the data storage space have been turned into spectacles for the research-
ers. The intensely illuminated main axis extending from the social center narrows as 
it approaches the storage, and leads into the connection point that is the heart of the 
building. In this respect, the meeting rooms at the heart of the social center retain one 
end of the promenade as a solid elliptical mass whereas the hollow elliptical mass 
housing the bridges between units of different security levels retains the other end of 
the promenade. The use of colored spandrel glass on the exterior facade of the social 
center and the use of colored concrete in the main mass is a first in Turkey. These in-
novative applications should be regarded an added value for a building where products 
and technology are developed.
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MATPUM Araştırma Merkezi, işlev, kullanım, iklimsel verilerin değerlendirilmesi ve mi-
mari bakımdan deneysel bir yapıdır. Strüktür sistemi, tektonik bileşenleri, mekanik ve 
elektrik sistemleri açıkta tasarlanarak mimari dili oluşturan öğeler olarak değerlendi-
rildi. “Bağlam”, “yer” ve “yönlenme”, ana tasarım ilkeleri olarak planlamada etkin rol 
oynadı. Çatı, kuzey cephesiyle süreklilik oluşturan çift katmanlı ve adeta termos etkisi 
oluşturan bir yüzey olarak ele alındı ve kuzeyde biriken soğuk havanın yazın güneye, 
güneyde biriken sıcak havanın da kışın kuzeye aktarılarak iklim denetimi yapılması 
sağlandı. Tasarım tercihleri ile oluşturulan bu çevre duyarlılığı, bazı yazılım ve teknoloji 
olanakları ile de desteklendi. Yapı 2008 YEM Tasarım Ödülü’nü kazandı.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin araştırma birimi olarak kurulan MATPUM, kurumsallaşmış 
bir yapı içerisinde araştırma etkinliklerinin yanı sıra uygulamaya dönük projelerin di-
siplinlerarası ve kolektif olarak geliştirilmesi ve elde edilen birikimin eğitim ortamını 
geri beslemesi düşüncesi üzerine kurulmuştur. ODTÜ’de ana yerleşke ile Teknokent 
yerleşkesi arasında ana yerleşkeye nazaran kırsal peyzaja sahip bir bölgede konumla-
nan Merkez, Mimarlık Fakültesi’nden Teknopark sosyal merkezine uzanan ufki bir hat 
üzerine doğrusal olarak yerleştirilmiştir ve gelecekte kurulacak olası ilişkilere öngörülü 
ve açık bir yaklaşım sergilemektedir. Üretilmiş doğru kararların çevrenin biçimlenmesi-
ne etkilerinin zaman içinde görüleceği, bölgenin nihai çevresel kalitesi ve yapılaşmasına 
anlam kazandıracak yapılardan biridir.

Behruz ve Altuğ Çinici eliyle biçimlenen ODTÜ mimarlığına ve parçası olduğu Mimarlık 
Fakültesi binasına referanslar içerir: Yapı strüktürünün ve malzemelerinin brüt ve ya-
lınkat kullanımı; galerinin sağladığı zengin görsel iletişim, ferah ve akışkan mekânlar; 
galerinin herhangi bir cephesinin saydamlaştırılması ile içeri alınan doğal ışık... Araştırma 
merkezinin mimari dili ve mekân örgütlenmesinde uyumlanma arayışı belirginken, ya-
pının formel biçimlenişinde yeni bir gündem belirlenmiştir: Küresel ölçekte artan çevre 
sorunlarına ve enerji gereksinimine mimarlığın “tek başına” olmasa da “kendi adına” 
vermek zorunda olduğu yanıt arayışı. Günümüz mimarlık araştırmalarının merkezine 
oturan çevre sorunları ve enerji gereksinimi gibi  konulara, MATPUM’ öncelikle kendi 
mekânında yanıt aramaktadır. Enerjinin verimli kullanımı ve sürdürülebilirlik için baş-
vurduğu referanslar yer, yön ve topografyadır. 

Kuzey cephesi çift katmanlı kalın bir levha gibi kıvrılarak fold tanımlı bir çatı örtüsü 
olarak devam eder. Ankara’nın sert karasal iklimine kuzey yönde asgari açıklıkla yanıt 
veren yapı, güney yönde şeffaflaşarak güneş kırıcılarla kontrollü olarak dışa açılır. Sonra-
dan uygulanmak yerine, tasarım sürecinin girdisi ve inşa süreciyle bütünleşik olarak ele 
alınmış yazılım ve donanım, yapıyı tümüyle kontrol altına almasa bile, bazı bölümlerde 
deneysel biçimde devreye girmiştir. Isı, rüzgâr ve ışık algılayıcıları, yapıyla bütünleşik 
sistemleri otomatik olarak devreye sokup enerji verimliliğini sağlar. Bireysel çalışma 
odaları sınırlı metrekareleri ile kuzey cepheye,  geniş atölye ve toplantı odaları ise gü-
ney cepheye yerleştirilmiştir.

Doğu-batı doğrultusunda eğime dik konumlanan dikdörtgen blok, eğime yaslanarak bir 
istinat duvarı gibi davranan çizgisel bir duvar yapının üzerine oturmuştur. Ana bloğun 
farklı kotlarla ilişkisini kuran duvar yapı, ek yapı olarak kendisine eklemlenen  yeni 
birimleri tutan kurucu bir öğedir. Zemin katın doğrudan, üst katın terasla açıldığı yeşil 
avlu, duvar yapıda kurgulanan fakat henüz etkinleştirilmeyen rekreasyon işlevleriyle 
araştırmacılar için açık teneffüs mekânı olarak kurgulanmıştır.
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MATPUM Research Center is an experimental building with its function, use and the 
way climatic factors are evaluated. The structural system, the tectonic components and 
the mechanical and electrical systems are exposed; creating the general architectural 
language. Context, place and orientation have contributed to the planning as the basic 
design principles. The roof has been considered as a double layer thermos-like surface 
that has a continuity with the northern façade. Climatic control has been achieved with 
the transfer of the cold air collected at the north to the south during the summer, and 
the transfer of warm air collected at the south towards the north during the winter. 
This ecological sensitivity generated by design preferences has also been supported by 
some software and technological resources. The building has received the YEM Design 
Award in 2008. 

Established as the research unit of the Faculty of Architecture at METU, MATPUM has 
been founded for the collective development of research and implementation activities 
within an institution and the use of this accumulation of knowledge as feedback for 
the medium of education. Located in an area with a relatively rural landscape between 
the main campus and the Technocity campus; the Center has been located linearly on 
the horizon axis extending from the Faculty of Architecture to the social center of the 
Technopark; with a visionary and open approach to the possible relations to be estab-
lished in the future. It is a building where the influences of the correct decisions on the 
formation of the environment will  be experienced in time; and contribute to the final 
environmental quality and formation of the area.

The Center contains references to the architecture of METU shaped by Behruz and Altuğ 
Çinici, and the Faculty of Architecture building that it is a part of: The exposed and single-
layer use of building structure and materials; enriched visual communication provided 
by the gallery, spacious and flowing spaces, natural daylight allowed in by a façade 
intentionally made transparent... While the search for harmony is explicit in the architec-
tural language and spatial organization, a new agenda has been determined in forma-
tion of the building:  The search for a response to the globally increasing environmental 
problems and the need for energy; not “by itself” but “in the name of” architecture. In 
response to the environmental problems and the increasing need for energy which con-
stitute the major subjects of contemporary architectural research; MATPUM seeks the 
solutions initially within its own space. Orientation and topography are the references 
that it makes use of for energy efficiency and sustainability.

Like a thick double layered panel, the Northern façade folds and continues as the roof. 
Responding to the rough terrestrial climate of Ankara with minimum openings at the 
North, the building gets transparent at the south facade and opens out, controlled by 
sun louvres. The automation software and hardware have been considered as factors 
of the design process and designed as an integral part of the construction. Although this 
system does not totally control the building, it has experimentally been activated in 
some parts. Thermal, light and wind sensors automatically activate systems integrated 
with the building to achieve energy efficiency. The individual offices with limited area  
are located at the northern façade whereas the wide workshops and meeting rooms 
are positioned at the south.

The rectangular block located in East-West direction perpendicular to the slope is po-
sitioned on a linear wall-structure that  functions like a retaining wall. Establishing the 
connections of the main block with different levels, the wall is a structural component 
that holds the new units attached to it. The green courtyard to which the ground floor 
opens directly and the upper floor opens with a terrace provides an open breaktime 
space for the researchers with the recreational functions of the wall structure that has 
been designed but not yet activated.
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Bankacılık Akademisi, Yapı Kredi Bankası’nın kurum içi eğitimlerinin verileceği bir bina 
olarak tasarlandı.  Bina, mevcut kampüsün iç dolaşımına entegre olurken, onu vurgula-
yarak zenginleştiriyor ve işleyişini kabulleniyor. Açısı, malzeme kurgusu ve topografya-
dan fırlayan radikal konsoluyla yeni bir dil öneriyor. Atriyumun ayırdığı iki narin kütle 
eğitim programını -35 sınıf- taşıyor. Köprüler sosyalleşme noktalarını oluşturuyor. Atri-
yumun tabanı ve yemekhaneye inen merdivenler, çeşitli etkinliklere sahne olabiliyor. 
Zeminde kafeterya, ofisler, kütüphane ve danışma yer alıyor. Havuzdan çıkan merdiven, 
bodrumdaki fuayeden tepedeki geniş köprüye dek katları ve köprüleri bağlayarak at-
riyumu zenginleştiren bir sirkülasyon ağı kuruyor. Atriyumla dilimlenen kütleler, ge-
rilmiş bakır panellerle kaplanıyor. Yapının atriyum dışındaki tüm kütlesini alüminyum 
doğrama+bakır panellerden oluşan bu çift cephe sistemi sarıyor. 

Bankacılık akademileri, finans kuruluşlarının bankacılık alanındaki teknolojik altyapıyı 
oluşturmaya yönelik geliştirdikleri stratejileri aktarmanın yanı sıra, kurum çalışanlarına 
yönelik kişisel gelişim, liderlik ve sosyal sorumluluk odaklı gelişim olanakları sunduk-
ları eğitim mekânları olarak geliştiler. Bu eğitimler aynı zamanda, finans sektörünün 
rekabetçi ortamında yüksek performanslı bir takımın parçası olma ruhunu aşılamayı 
hedeflemektedir. Yapı Kredi Bankası, “akademi”sini, teknolojik altyapısına ilişkin Ar-Ge 
faaliyetlerini yürüttüğü bankacılık “üssü”nde konumlandırmayı tercih etmiştir. 

İngiliz mimarlık firması John McAslan ve Ortakları’nın tasarladığı YKB Bankacılık Üssü, 
1998’de kullanıma açılmıştır. Gebze’de TEM Ankara-İstanbul Otoyolu’nun kıyısındaki en-
düstriyel peyzaj içerisinde, geniş arazisinin alt kotlarında ağaçlandırma alanı bırakarak 
üst kotta yapay bir topografya üzerinde konumlanır. Akademi 2009 yılında, üsse ek 
bir yapı olarak, topografyanın keskin düşüş yaptığı batı köşesinde, Marmara Denizi’ne 
ve yerleşkenin yeşil peyzajına geniş bir konsolla uzanıp üssü sonlandıran bir obje/figür 
olarak tasarlanmıştır. Sonlandırır, çünkü üs, paketlenmiş işlevleri barındıran kübik birim-
ler, kesişimlerinde servisleri barındıran silindirler ve onları bağlayan sokaklardan oluşan 
ızgara yapısı ile sonsuza büyüyebilme olanağına sahip gibidir. Figürdür, çünkü birbirini  
tekrar eden sözsüz birimlerin homojen arka planında akademi, beton bir baza üzerinde 
topografyadan bağımsızlaşarak uzanan bakır kaplı doğrusal blokları ile hem arka planı 
zenginleştirir hem de özgün ve yeni bir dil kurar.

Üssün ızgara planı ve belirgin referanslar tanımlamayan, girişler dışında birimlerle iliş-
kilenemeyen ve böylelikle muğlaklaşan iç sokak düzeni, akademinin meşruiyet zemi-
nini oluşturur: Üssün merdiven kovasıyla tıkanmış işlevsiz sokağını kendi bünyesinde 
devam ettirip manzaraya açar; sokağı her katla ilişkilendirip alternatif etkileşim mekânı 
haline getirir; üssün “asık yüzlü” mekânlarına yanıt olarak kurumsal renkler ile dina-
mizm yaratacak sökülüp takılabilir panellerle değişken kılar. 

Bankanın Türkiye çapında kurum içi eğitimlerinin verileceği akademide, takım ruhunu 
ve yüksek performansı teşvik etmek için, içe dönük eğitim alanları ile yoğun etkileşim 
alanları arasındaki ilişkiler şeffaflaştırılmıştır. Gerek çeşitli büyüklükte yeniden düzenle-
nebilecek şekilde prefabrik duvarlarla bölünmüş ofis ve derslikler; gerekse köprülerle 
bağlanan, merdivenlerle ulaşılan, galeriyle bakılan, zeminde amfileşen alternatif bir top-
lanma, buluşma, dinlenme, eğlenme, yeme-içme mekânı olan iç sokak, eğitim sürecini 
belirli sınırlar içine hapsetmeden farklı olasılık ve olanaklara açar.
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The academy project was designed for the in-house education programs of YKB. Inte-
grated into the interior circulation of the existing campus, the building emphasizes and 
enriches its surroundings by embracing its operation and creating its own language via 
angles, use of materials and a radical cantilever projecting from the topography. The 
two slender masses separated by the atrium house the education program, consisting 
of 35 classrooms. Bridges are employed as nodes of socialization. The base of the atri-
um and the stairs descending down to the cafeteria have the potential to house various 
events. The cafeteria, the offices, the library and the information desk are located at the 
ground floor. The staircase that ascends from the pool connects the building levels and 
the bridges from the basement foyer to the wide bridge at the top, creating a circula-
tion network that emphasizes the atrium. The masses divided by the atrium are clad 
with tempered copper panels. The whole mass of the building except the atrium has 
been covered by this double skin façade system that consists of aluminum frames and 
copper panels.

In addition to passing on the strategies that financial institutions develop to formulate 
the technological infrastructure in the field of banking, banking academies have also 
evolved as education spaces where the staff is provided with resources for personal 
development, leadership and social responsibility. These training sessions also aim to 
create a sense of being a member of a high-performance team within the competitive 
environment of the finance sector. Yapı Kredi Bank has chosen to locate its “academy” 
within its banking “base of operations” where research and development activities for 
technological infrastructure are carried out.

Designed by the British architectural office John McAslan and partners, YKB Banking 
Base opened for service in 1998. It is located in Gebze, within the industrial landscape 
adjacent to TEM Ankara – Istanbul Highway, on an artificial topography at the upper 
level  above a forest zone at the lower levels of the large site. The Academy was de-
signed in 2009 as an annex to the base at the western edge where the topography 
drops off steeply.  It is a figure that extends towards the Marmara Sea and the green 
landscape of the campus and marks the edge of the base. The Base has a grid scheme 
that consists of cubical units containing packed functions, cylindrical service spaces 
at their intersections and the streets connecting them. This gives the impression of a 
potential for infinite growth. Its figure comes from the muteness of the repeating units 
that serve as its homogeneous background. The academy extends on a concrete base 
independent of the topography with its copper-clad linear blocks, enriching the back-
ground while also defining a new and authentic language.

The legitimacy of the Academy is generated by the grid plan of the base and its inner 
street scheme that does not define explicit references and is not related to the units ex-
cept the entrances.  A redundant street blocked by a staircase in the Base is continued 
by the Academy and opened up to the view. The street is related to all levels, making 
it an alternative interaction space. In response to the “morose” spaces of the Base, the 
Academy makes use of demountable panels in corporate colors, creating dynamism 
and generating variety.

In order to encourage team spirit and high-level performance at the Academy, which is 
where institutional education programs for all of Turkey will be given, the relationship 
between the introverted education spaces and the intense interaction areas has in-
tentionally been made transparent. The classrooms are divided by prefabricated walls 
that can be rearranged as needed. The inner street connected by bridges, accessed by 
stairs and overlooked by the gallery becomes an amphitheater on the ground, creating 
an alternative meeting, gathering, resting, recreation and eating space. In this respect, 
both spaces open the education process to diverse possibilities without restricting it 
with well-defined borders.
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İstiklal Caddesi’ndeki tescilli binanın yapısal olarak güçlendirilmesi ve Nur-i Ziya Sokak 
cepheli vasıfsız binaların yerine yenilerinin yapılmasını kapsayan projede çevreye uyum, 
gün ışığı, doğal havalandırma ve Boğaz, tasarım prensiplerini belirledi. Yeni yapılan “B” 
ve “C” binalarının aralarında yaratılan 3 m eninde, 20 m boy ve derinliğindeki boşluk,  
cephesiz bloğa günışığı sağlarken, tescilli tarihi bina ile olan görsel ve fiziksel ilişkiyi, 
araya konulan ve düşey dolaşımı da çözümleyen şeffaf asansör çekirdeği sağlıyor.  Eski 
ve yeni, bu projede değişik işlevleri de içerecek şekilde beraberce ele alınmış; başarılı 
bir sentezin elde edilmesinde tasarım kararları kadar nitelikli uygulama da önemli ol-
muştur. 

Türkiye’de arkeoloji, kültürel miras ve müzecilik odaklı çalışmaları desteklemek üzere, 
Koç Üniversitesi bünyesinde, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’ne evsahipliği 
yapan yapılar grubu, İstiklal Caddesi üzerinde, cadde ile Nur-u Ziya Sokak’ın kesişimin-
de konumlanır. Tanık olduğu her dönemle kozmopolit kimliği katmanlanarak gelişen 
Beyoğlu’nda, 1990’larla birlikte özellikle sanat üretim ve sergileme mekânlarının nice-
liksel artışı, birarada olmalarının da getirdiği niteliksel katkıyla buranınkültürel odak 
kimliğini beslemiştir.

Koç Ailesi ticari etkinliklerini 1960’larda Ankara’dan İstanbul’a kaydırdığında şirkete ev-
sahipliği yapan Merkez Han,1993’te ailenin Koç Üniversitesi’ni kurması ve özellikle kent 
merkezlerindeki gayrimenkullerini eğitim amaçlı kullanımlara sevketmesiyle 2007’de 
araştırma merkezi olarak kullanıma açılır. Üniversitenin sahip olduğu 10’a yakın araş-
tırma merkezi arasından ANAMED’i metropolün merkezindeki ayrı bir yapıya yerleştir-
mesi isabetli bir seçimdir. 19. yüzyıl sonuna tarihlenen Merkez Han’ın hemen ardındaki 
1960’larda inşa edilmiş iki yapının da 2011 yılında projeye dahil edilmesiyle merkez 
nihai biçimine kavuşur.

Araştırma merkezi, Türkiye’nin kültür mirası üzerine çalışanlara zengin arşiv ve kütüp-
hane olanakları, toplantı ve sergileme alanları ile araştırmacılara konaklama imkânı 
sağlar. Merkezin herbiri farklı döneme tanıklık eden yapıları için ayrı ayrı geliştirilen 
müdahale biçimi, titiz restorasyon süreci ve tarihi yapı ile yeni çağdaş eklerin yarattığı 
gerilimin yapıya kazandırdığı aura, ülkenin kültür mirası üzerine çalışan araştırmacıların 
çalışma mekânı için bulunmaz bir hazinedir. Yapı, kentin merkezinde kamusal ama 
bir o kadar da “ev” hissi veren yarı mahrem mekân düzeniyle ilginç bir tezat yaratır. 
Merkez kısa süreli araştırmalara odaklı değildir; günün her saati yaşayan, karma kulla-
nımlı, yoğun bir programa sahiptir. Farklı kullanımlar, ayrı girişler ve iyi bir iç sirkülasyon 
ile çözümlenmiştir. Çözümün düğüm noktası, iç avlunun ucunda yükselen panoramik 
asansör kulesi ve paralelindeki görkemli mermer merdivendir. Zemin ve altındaki kat-
larda sergileme ve toplantı salonları, orta katlarda kütüphane, İstiklal Caddesi’nden giriş 
alan bloğun taraçasında ise üniversitenin mezunlar derneği olmak üzere kamusal kul-
lanımlar yer alır. Yan sokaktan giriş alan blok konaklama birimlerine; iç avluya bakan 
diğer blok ise yemekhane, çalışma salonu gibi daha özel kullanımlara ayrılmıştır. Farklı 
tarihsel dönemleri, işlevsel farklılaşmayı, bir müdahale biçimi olarak tezat konstrüksi-
yon ve malzemeyi birarada tutan ise iç avludur: Üç yapı arasında etkileşimi sağlayan, 
şeffaf yüzeyleri saymazsak neredeyse tek malzeme ile mekânı kuran ve üst ışıklıklarla 
çeperlerini yıkayan günışığı ile ince, dar, yüksek iç avlu...
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The project consists of the structural reinforcement and restoration of the registered 
historical building on İstiklal Street and the construction of new buildings in place of 
the unqualified buildings on Nur-u Ziya Street. The design principles were determined 
by the environment, daylight, natural ventilation and the Bosphorus. The 3 meter wide,  
20 meter long and deep void created between the new B and C buildings provides day-
light to the inner block without a façade, whereas the transparent elevator shaft that 
creates vertical circulation provides a visual and physical relationship with the registered 
historical building. New and old elements have been combined to include various func-
tions, and a qualified implementation of sound design decisions was influential in the 
achievement of a successful synthesis.

Aiming to support archaeology, cultural heritage and museum studies, the group of 
buildings housing the Research Center for Anatolian Civilizations within the Koç Group is 
located on İstiklal Street, at its intersection with Nur-u Ziya Street. With its multi-layered 
cosmopolitan identity developed during every period that it has witnessed, Beyoğlu 
experienced a quantitative increase in terms of art production and exhibition spaces in 
the 1990s, strengthening its identity as a cultural focus created by the contribution of 
this synergy.

Having hosted the company when the Koç Family moved their commercial activity from 
Ankara to Istanbul during the 1960s, Merkez Han was opened to service as a research 
center in 2007, after the Koç Family established Koç University in 1993 and directed 
their real estate in the city center toward educational use. Among the approximately  
10 research centers of the university, it was an appropriate decision to locate RCAC in an 
independent building at the center of the metropolis. The center has attained its final 
status with the integration of the two adjacent buildings constructed in the 1960s in 
2011, in addition to Merkez Han dating from the late 19th century.

The research center provides researchers studying the cultural heritage of Turkey with 
extensive archives and library resources, meeting and exhibition spaces and accommo-
dation possibilities. The diverse forms of intervention individually developed for differ-
ent buildings of the center have been the products of different periods of history. The 
meticulous restoration process and the aura created by the tension between historical 
buildings and the contemporary additions provide a unique space for researchers work-
ing on national cultural heritage. The building creates an interesting contrast with its 
semi-private spatial order, which gives the sensation of a public, but equally home-like 
space at the center of the city. The center is not focused on short-term research work. 
It has an intense, mixed-use program that is lively every hour of the day. Different func-
tional uses have been handled with separate entrances and a successful interior circula-
tion. The focal point of the solution is the panoramic elevator shaft and the lavish marble 
staircase parallel to it. There are many public spaces in the building, such as the meeting 
and exhibition halls at the ground and basement floors, the library at the middle level 
and the alumni association at the top floor of the building, accessible from İstiklal Street. 
While the block entered from the side is reserved for accommodation units, the other 
block facing the inner courtyard houses more specific functions, such as the cafeteria 
and the study hall. The inner courtyard is the bonding component of different historical 
periods and functions, contrasting structures and materials as a form of intervention. 
The narrow and high inner courtyard, with its periphery provided with daylight from the 
skylights above, creates the space with mostly a single material, with the exception of 
the transparent façades, and establishes the interaction between the three buildings.
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Fahrettin Ayanlar

1966’da Ankara’da doğdu. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden lisans ve Kentsel Peyzaj Tasarımı konusunda yüksek lisans dere-
celerini aldı. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda pek çok ödül kazandı. 
Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım Bölümü’nde temel tasarım ve ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde peyzaj tasarımı dersleri 
verdi. Kurucusu olduğu Bütüner Mimarlık bünyesinde meslek pratiğine devam etmektedir.
Bütüner was born in Ankara in 1966. He received his undergraduate degree and graduate degree on Urban Landscape Design from the 
Department of Architecture at METU. With projects carried out in Turkey and abroad, he has received many awards in national and in-
ternational architectural competitions. He has taught basic design at the Department of Urban Design in Bilkent University and landscape 
design at the Department of Architecture at METU. He continues his practice at Bütüner Mimarlık, which he also founded.

1969’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. 1969-1981 arasında Bayındırlık Bakan-
lığı Yapı İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nde Mimari Tasarım Ofisinde çalışmıştır. 1981-1986 yılları arasında Almanya’da bulunan 
Çağlı, 1986-1995 yılları arasında Yapı işleri 2. Bölge Müdürlüğü’ndeki görevini sürdürmüştür. 1995’ten bu yana Uludağ 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev alan Çağlı’nın Üniversite kampusünde çeşitli mimari tasarım ve uygulamaları da 
bulunmaktadır. 
She graduated from Yıldız Technical University with Master of Architecture degree in 1969. Between 1969 and 1981, she worked at the 
Architectural Design Office of the 2nd Regional Directorate of the Ministry of Public Works. After a period in Germany between 1981 
and 1986, she continued working at the Directorate between 1986 and 1995. Since 1995, she has been working as an instructor at the 
Department of Architecture at Uludağ University, where she has designed and implemented various buildings within the campus.

1969’da İstanbul’da doğdu. MSÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. Yüksek lisansını YTÜ’de “Mimarlıkta Güç ve 
İktidar” ilişkisi üzerine yaptı. Çeşitli üniversitelerde davetli öğretim görevlisi olarak dersler verdi. 1993 yılında Kerem Ergi-
noğlu ile birlikte kurduğu Erginoğlu&Çalışlar, farklı yıllarda kazandığı Ulusal Mimarlık Ödülleri’nin yanı sıra Dünya Mimarlık 
Festivali’nde (WAF) büyük ödülü alan ilk Türk mimarlık ofisi oldu. 
Born in 1969 in Istanbul, Çalışlar graduated from the Department of Architecture at MSU in 1992. He completed his graduate studies on the 
relationship of “Architecture and Political Power” at YTU. He has lectured in various universities as a visiting professor. Erginoğlu&Çalışlar, 
which he founded together with Kerem Erginoğlu in 1993 has received National Awards for Architecture several times in various years 
and was the first Turkish architectural office to be awarded First Prize at the World Architecture Festival. 

2003 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 2006’da aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. 
Bir süre yarışma ve uygulama projelerinde görev aldı. 2005-2007 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde araştırma 
görevlisi olarak çalıştı. 2003 yılından beri Ankara’da, kurucu ortağı olduğu onbir41 çatısı altında mimarlık çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
Çetin graduated from the Department of Architecture at METU with a first degree in 2003. He completed his graduate studies at the same 
department in 2006. After a period of professional practice for architectural competitions and various projects, he worked as a research 
assistant at the Department of Architecture at METU between 2005 and 2007. He continues his professional practice in Ankara, at onbir41 
as a founding partner since 2003. 

Hüseyin Bütüner

Yıldız Çağlı

Hasan C. Çalışlar

Hasan Okan Çetin

Dilvin Hazal Akkaya

1944’te Ankara’da doğdu. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1967’de yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Toğrul Devres ve 
Doruk Pamir ile çalıştı. 1973’te gittiği Caracas, Venezuela’da “Arquitectura Beckhoff” firmasında tasarım ve yöneticilik yaptı. 
1981’de “Ayanlar & Siebert” adlı kendi ofisini kurdu. 1987’de döndüğü İstanbul’da, Koç Topluluğu’na bağlı kuruluşlarda 
tasarım ve uygulama projeleri yürüttü. 2010’dan beri “Ayanlar Mimarlık” ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
Ayanlar was born in Ankara in 1944. He received a graduate degree from the Department of Architecture at METU in 1967. In addition 
to having worked with Toğrul Devres and Doruk Pamir, Ayanlar went to Caracas, Venezuela in 1973 where he worked as a designer and 
director at the “Arquitectura Beckhoff” company. He established his own office “Ayanlar & Siebert” in 1981. Returning back to Istanbul 
in 1987, he continued to carry out architectural design and implementation projects at organizations and foundations of the Koç Group. 
He has been practicing at the “Ayanlar Mimarlık” office since 2010.

1986’da Yalova’da doğdu. 2009’da MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu, aynı yıl MSGSÜ Bina 
Bilgisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2010 yılından beri öğrencilik yıllarında tanıştığı Efe Emre Usman 
ile birlikte kurduğu UA Mimarlık ofisinde mesleki faaliyetlerine devam etmektedir.
Born in Yalova in 1986, Akkaya graduated from the Department of Architecture at MSGSU in 2009 and started graduate studies at the 
same university in the same year. Since 2010, she has been continuing her practice at UA Mimarlık office, which she founded together 
with Efe Emre Usman, whom she has met during her studies.
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1996’da ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. 1999’a kadar İs-
tanbul ve Ankara’da çeşitli bürolarda çalıştı. 2000 yılından beri çalışmalarını İstanbul’da, Çırakoğlu Mimarlık’ta sürdürmek-
tedir. 2008 yılında Arkitera Genç Mimar Ödülü’nü kazanmış olan Çırakoğlu, ulusal ve davetli mimari proje yarışmalarında 
beşi birincilik olmak üzere çeşitli ödül ve mansiyonlar almıştır.
Following his graduation from the Department of Architecture at METU in 1996, Çırakoğlu completed his graduate studies at the same 
university. He worked in various architectural offices in İstanbul and Ankara until 1999. He has been practicing in Istanbul at Çırakoğlu 
Mimarlık since 2000. In addition to receiving the Arkitera Young Architect Award in 2008, Çırakoğlu has received several awards and 
honorable mentions in national and invited architectural competitions, including taking first place 5 times.

1962’de doğdu. ODTÜ ve Londra Architectural Association’da eğitim gördü. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda pek 
çok ödül kazandı. Uluslararası sergi ve organizasyonlara davet edildi. 1995’ten beri atölye yürütücüsü ve jüri üyesi olarak 
ODTÜ, YTÜ ve Bilgi Üniversitesi’nde görev almaktadır. Halen Çinici Mimarlık bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Born in 1962, Çinici received professional education at METU and the Architectural Association in London. He has received several awards 
in national and international competitions and has been invited to international exhibitions and events. Çinici has been participating as 
a studio instructor and jury member at METU, YTU and Bilgi University since 1995. He currently practices professionally at Çinici Mimarlık.

1965’te Ereğli’de doğdu. 1989’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. 
1988’den itibaren zaman zaman çeşitli üniversitelerin mimari tasarım atölyelerinde dersler verdi. Çalışmalarına 1995’te 
Dilek Topuz Derman ile kurduğu kendi şirketinde devam etmektedir. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan yedisi 
birincilik olmak üzere çok sayıda ödül kazanmış, jüri üyelikleri yapmıştır.
Born in Ereğli in 1965, Bünyamin Derman completed his graduate studies at the Department of Architecture in Yıldız Technical University 
in 1989. Since 1988, he has been teaching at the architectural design studios of various universities. He continues his practice at his own 
office that he founded together with Dilek Topuz Derman in 1995. He participated several national and international competitions as a 
competitor and a jury member, and received several awards, seven of which are the first prize. 

Archiprix, Genç Mimar Ödülü, Ulusal Mimarlık Ödülü ve YEM Ödülü ile onurlandırıldı. İstanbul’u temsilen The Architectural 
Foundation tarafından seçilen üç mimardan biri oldu. XII. Ulusal Mimarlık Ödülleri seçici kurul üyeliği yaptı. Üretimleri ile 
ulusal ve uluslararası yayınlarda yer aldı. Akademik çalışmalarına BAU ve İTÜ mimarlık bölümlerinde yarı zamanlı öğretim 
görevlisi olarak devam etmektedir. 
Dündaralp has been honored with Archiprix, Young Architect Award, National Architectural Award and YEM Award. He was selected 
by The Architectural Foundation as one of the three architects to represent Istanbul, and was a member of the selection committee in 
the 12th National Architectural Awards. He continues his academic work as a part time instructor at the Departments of Architecture 
at BAU and ITU.

1968 yılında doğdu. MSÜ Mimarlık Fakültesi’nde lisans, İTÜ’de yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Birçok mimari 
tasarım ve uygulamaları, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödülleri bulunmaktadır. Halen Uludağ Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır.
Born in 1968, he completed his undergraduate education at the Department of Architecture at MSU and graduate and PhD studies at ITU. 
He has several architectural designs and applications as well as awards received at national and international competitions. He still works 
as an Associate Professor at the Department of Architecture at Uludağ University.

1963 yılında Diyarbakır’da doğan Boran Ekinci, 1987’de ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 
1989’da Hakan Dalokay ile birlikte İstanbul’da Dalokay – Ekinci Mimarlık Ltd. Şti’ni kurdu. 1991’de İstanbul’dan ayrılıp 
Ankara’da Boran Ekinci Mimarlık Bürosu’nu kurdu. 1994’te büroyu Boran Ekinci Mimarlık Ltd. Şti.’ye dönüştürdü. 1996’da 
İstanbul’a taşıdığı şirkette çalışmalarına devam etmektedir. 
Born in Diyarbakır in 1963, M. Boran Ekinci graduated from the Department of Architecture at METU in 1987. Together with Hakan Dalokay, 
he founded Dalokay – Ekinci Mimarlık Ltd. Şti. in Istanbul in 1989. He left Istanbul in 1991 and founded the Boran Ekinci Mimarlık office 
in Ankara, converting the office to Boran Ekinci Mimarlık Ltd. Şti. in 1994. He is currently continuing his practice at the company, which 
moved back to Istanbul in 1996.

Alişan Çırakoğlu

Can Çinici

Bünyamin Derman

Boğaçhan Dündaralp

Özgür Ediz

Boran Ekinci
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1980’de İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2003 yılında 
mezun oldu. Hollanda Delft Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2007’den bu yana kurucu ortak 
olarak PAB Mimari Tasarım ofisinde mimari üretimine devam ediyor. Ulusal ölçekli çeşitli yarışmalardan ödülleri bulunan 
Ali Eray, çeşitli üniversitelerde jüri üyeliği yapmıştır.
Born in Istanbul in 1980, Eray graduated from Deutsche Schule in Istanbul and later the Department of Architecture at Istanbul Technical 
University in 2003. He completed his graduate studies at Delft Technical University in Holland. Since 2007, he continues his architectural 
practice at the PAB Architectural Design Office as a founding partner. Eray received several awards in national architectural competitions 
and has been a jury member at various universities.

1966’da Zonguldak’ta doğdu. MSÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede “Tarihi Dokuda 
Yeni Bina Tasarımı” üzerine yapan Erginoğlu, bir süre ABD’de bulundu. Çesitli üniversitelerde dersler verdi. 1993 yılında 
Hasan C. Çalışlar ile birlikte kurduğu Erginoğlu&Çalışlar, farklı yıllarda kazandığı Ulusal Mimarlık Ödülleri’nin yanı sıra Dünya 
Mimarlık Festivali’nde (WAF) büyük ödülü alan ilk Türk mimarlık ofisi oldu. 
Born in Zonguldak in 1966, Erginoğlu graduated from the Department of Architecture at MSU. He completed his graduate studies at 
the same university, on “The Design of New Buildings in a Historical Settlement”. Erginoğlu has spent time in the USA. He has lectured 
in various universities as a visiting professor. Erginoğlu&Çalışlar, which he founded together with Hasan Çalışlar in 1993 has received 
National Awards for Architecture several times in different years and was the first Turkish architectural office to be awarded First Prize 
at the World Architecture Festival. 

1981’de İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2004 
yılında mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2007’den bu yana kurucu ortak olarak PAB 
Mimari Tasarım ofisinde mimari üretimine devam ediyor. Ulusal ölçekli çeşitli yarışmalardan ödülleri bulunan Gökbayrak, 
çeşitli üniversitelerde jüri üyeliği ve Osmangazi Üniversitesi’nde proje dersi yürütücülüğü yapmıştır.
Born in Istanbul in 1981, Gökbayrak graduated from Üsküdar American Academy and the Department of Architecture at Istanbul Techni-
cal University in 2004. She completed graduate studies at the same university. Since 2007, she continues her architectural practice at the 
PAB Architectural Design Office as a founding partner. Gökbayrak received several awards in national architectural competitions and has 
been a jury member at various universities, in addition to working as a design studio instructor at Osmangazi University. 

1987 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Almanya ve Suudi Arabistan’da çalıştı. Yurtiçi kentsel tasarım 
yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. 1990 yılında iki ortağı ile beraber Artı Tasarım’ı kurdu. Projeleri ulusal ve uluslararası 
yayınlarda yer aldı. 2008 yılında kurduğu Hilmi Güner Mimarlık kapsamında çalışmalarını yürütmekte, ODTÜ Mimarlık 
Bölümü’nde yarı zamanlı eğitim görevlisi olarak ders vermektedir.
Güner graduated from the Department of Architecture at METU in 1987. He worked in Germany and Saudi Arabia and received various 
awards in national urban design competitions. He founded Artı Tasarım in 1990 with two other partners. His projects have been publis-
hed in national and international publications. Today, he continues to work at his practice, Hilmi Güner Mimarlık, which he has founded 
in 2008, and is a part-time instructor at the METU Department of Architecture. 

1956’da doğdu. Lise eğitimini Brüksel’de tamamladı. 1979 yılında KTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 
1988 yılında ODTÜ Restorasyon ve Koruma Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Restorasyon projelerinde 
görev aldı. 1997 yılında b-design’ı kurdu. 2005 yılında ise Bükreş’te halen faaliyet göstermekte olan “Icd Investments 
Design” adlı proje yönetim ofisini kurdu.
Born in 1956, Güngör completed high school education in Brussels. He completed his undergraduate education at KTU in 1979 and gradu-
ate education on restoration and conservation at METU in 1988. He worked on various restoration projects. He founded b-design in 1997. 
In 2005, he founded the project management company “Icd Investments Design” in Bucharest, Romania. 

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamlamış; doktora sonrası araştırma bursuyla Atina’ya 
gitmiştir. 1992’den beri mimari tasarım stüdyolarında ders vermektedir.
Gür completed undergraduate and graduate studies at the Department of Architecture at METU, and then went to Athens with a post-
doctoral research scholarship. She has been an instructor at architectural design studios since 1992.

Ali Eray

İ. Kerem Erginoğlu

Pınar Gökbayrak

Hilmi Güner

Bülent Ergin Güngör

Berin F. Gür 
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1985 yılında Bursa’da doğdu. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2007 yılında tamamlayarak, aynı 
kurumda yüksek lisans eğitimine devam etti. 2008 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında Yüksek Mimar unvanını aldı. Aynı kurumda doktora eğitimine devam etmekte olan 
Gür’ün ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli ödülleri bulunmaktadır.
Born in Bursa in 1985, she completed her undergraduate education at the Department of Architecture at Uludağ University in 2007 and 
continued her graduate studies at the same university. She started to work as a research assistant at Uludağ University in 2008 and 
received her graduate degree in 2009. Continuing PhD studies at the same university, Gür has received various national and international 
awards.

1982 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nü tamamladı. Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde “Mimarlıkta Eleştiri” üzerine 
çalıştı ve aynı konuda ODTÜ’den doktora derecesi aldı. Halen ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Üçü birincilik 
olmak üzere çok sayıda ödül ve mansiyon kazanmıştır. Mimarlık ve tasarımla ilgili araştırma ortamı oluşturmayı ve proje 
üretimini amaçlayan CAG Mimarlık Atölyesi’nin kurucusudur. 
He graduated from the Department of Architecture at METU in 1982. He studied on “Criticism in Architecture” at the University of New-
castle upon Tyne and received his PhD degree from METU on the same subject. He is still an instructor at the Department of Architecture 
at METU. He received several awards and honourable mentions, three of which are the first prize. He is the founder of CAG Architecture 
Workshop that aims to produce projects and create a medium of research on architecture and design.

1969’da İstanbul’da doğdu. 1993’te İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1994 arasında Turgut Cansever’in büro-
sunda çalıştı. 1994’ten bu yana mesleki faaliyetini Cem İlhan ile birlikte TeCe Mimarlık çatısı altında sürdürüyor. İTÜ Mimar-
lık Fakültesi’nde atölye çalışmalarına katıldı, jüri üyeliklerinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında CNNTürk’te yayınlanan 
“Design360” programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 
Born in 1969 in Istanbul, Hadi graduated from the Department of Architecture at ITU in 1993. Following the period she spent working 
with Turgut Cansever between 1992 and 1994, she continues her professional practice together with Cem İlhan at TeCe Mimarlık. She has 
participated in studios and workshops at the Department of Architecture at ITU and has contributed to the studios as a jury member. 
Between 2003 and 2006, she was the producer / presenter of the Design360 TV series on CNNTurk.

1963 yılında Kayseri’de doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1984 
yılında mezun oldu. 1984-87 arasında INA Proje-Naim Bekitoğlu firmasında; ardından Can Kubin ve Nejat Sert ile birlikte 
kurduğu NCN Mimarlık ve Şehircilik’te çalıştı. Halen 1993 yılında Yeşim Hatırlı ile birlikte kurduğu Hatırlı Mimarlık firmasın-
da kurucu ortak, proje tasarımcısı ve yöneticisidir.  
Nami Hatırlı was born in Kayseri in 1963. After attending TED Ankara College, he graduated from the Department of Architecture at METU 
in 1984. Between 1984 and 1987, he worked at the INA Proje – Naim Bekitoğlu Company. He worked at NCN Mimarlık ve Şehircilik, which 
he founded together with Can Kubin and Nejat Sert. He continues his practice today as the founding partner, designer and director at 
Hatırlı Mimarlık, which he founded together with Yeşim Hatırlı in 1993.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. Kariyerine aynı yıl MNG Targem firmasında baş-
ladı. 1993 yılından bu yana Nami Hatırlı ile birlikte Hatırlı Mimarlık’ta kurucu ortak, proje tasarımcısı ve yöneticisi olarak 
çalışmaktadır. 2003 yılından beri ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak stüdyo çalışmalarına 
katılmanın yanı sıra TSMD’de yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. 
Yeşim Hatırlı graduated from the Department of Architecture at METU in 1990. She started her professional career at MNG Targem the 
same year. Since 1993, she has been working at Hatırlı Mimarlık together with Nami Hatırlı as a founding partner, designer and director. 
In addition to contributing to design studios at the METU Faculty of Architecture as a part-time instructor since 2003, Hatırlı also serves 
as the Chairman of the Executive Board at TSMD. 

1966’da Diyarbakır’da doğdu. 1987’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1989’da Londra Architectural Association 
School of Architecture’da yüksek lisans yaptı. 2008’de YTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bölümü’nde doktora eğitimini tamam-
ladı. 1992’de kendi bürosunu kurdu. 1994’te Tülin Hadi ile ortak çalışmaya başladı. 2006 yılında Genç Mimar Ödülü’nü aldı. 
Halen Bilgi Üniversitesi’nde tasarım stüdyosu yöneticiliğini sürdürüyor.
Born in 1966 in Diyarbakır, İlhan graduated from the Department of Architecture at ITU in 1987. He completed his graduate studies at the 
Architectural Association School of Architecture in London in 1989, and his PhD studies at the Construction Department of the Faculty 
of Architecture at YTU in 2008. He founded his own office in 1992, and started working with Tülin Hadi in 1994. He received the “Young 
Architect Award” in 2006. He continues to work today as a design studio director at Bilgi University.

Miray Akıncıtürk Gür 

Celal Abdi Güzer

Tülin Hadi

Nami Hatırlı

Yeşim Hatırlı

Cem İlhan 
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Mete Öz 

1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1989’da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde lisans eğitimini, 1992’de ABD North Carolina State 
University’de yüksek lisans eğitimini ve 2000’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. 1992’den beri aynı 
fakültede eğitimci olarak çalışmaktadır. 2002 yılında proje dalında Ulusal Mimarlık Ödülü’nü almıştır. 2001-2002 ve 2013-
2014’te NCSU School Of Design’da davetli eğitimci olarak çalışmıştır.
İnceoğlu was born in Istanbul in 1965. He completed undergraduate studies at ITU’s Department of Architecture in 1989, his graduate 
studies at North Carolina State University in 1992 and his PhD at ITU’s Faculty of Architecture in 2000. He has been working as an instruc-
tor at the same faculty since 1992. He received the National Architectural Project Award in 2002, and worked as an invited instructor at 
NCSU School of Design between 2001-2002 and 2013-2014. 

1979’da DGSA MYO’dan mimar olarak mezun oldu. 1977-1985 arasında Doğan Tekeli-Sami Sisa Bürosu’nda çalıştı. Çeşitli 
kuruluşlarda sürdürdüğü mesleki çalışmalarına 1992’den beri Karabey Limited Mimarlık’ta sürdürüyor.
She graduated from DGSA MYO as an architect in 1979.  She worked at Doğan Tekeli – Sami Sisa office between 1977 and 1985. She carries 
on her professional practice at LİMİTED MİMARLIK since 1992.

1948’de İstanbul’da doğdu. 1973’te DGSA Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. DGSAYMB Şehircilik Bölümü öğretim üyesi 
olarak çalıştı. Fransız Hükümeti’nin bursuyla Paris’te kentbilim eğitimi aldı. 1978 yılında doktora tezini, 1981’de doçent-
lik tezini tamamladı. Yayınlanmış kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 1990’dan beri mesleki çalışmalarını 
Limited Mimarlık grubu ile sürdürüyor. Halen MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nde profesör olarak eğitime katkıda bulunuyor.
Born in İstanbul in 1948, he graduated from the Department of Architecture at DGSA in 1973. He worked as an instructor at the Depart-
ment of City Planning at DGSAYMB. With a scholarship from the French government, he studied Urban Science in Paris. He completed his 
PhD thesis in 1978 and professorship thesis in 1981. He has several published books and numerous articles. He carries on his architectural 
practice with LIMITED Mimarlık group since1990 and is a professor at MSGSÜ Faculty of Architecture.

1962 yılında doğdu. 1985’te Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 1987 yılından beri 
kurucusu olduğu M artı D Mimarlık’ta tasarım ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir. Tasarladığı işler arasında sağlık 
yapıları, konutlar, eğitim yapıları ve ticari yapılar bulunmakta. 
Born in 1962, Kılıç completed his graduate education at the Department of Architecture at Dokuz Eylül University. Since 1987, he has 
continued his architectural design and construction practice at MartıD Mimarlık, which he also founded. His works include health facilities, 
residences, education and commercial buildings.

ODTÜ’den mezuniyetinden sonra Los Angeles SCI-ARC Mimarlık Okulu’nda yüksek lisansını tamamladı. SCI-ARC, ODTÜ, YTÜ 
ve İTÜ’de ders verdi. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans programında yönetim kurulu üyesidir ve 2006’dan itibaren 
atölye lideri olarak görev yapmaktadır.
Following his graduation from METU, Kütükçüoğlu completed his graduate studies at the SCI-ARC School of Architecture in Los Angeles. 
He has worked as an instructor at SCI-ARC, METU, YTU and ITU. He has been a member of the Executive Board at the Graduate Program 
in Architecture at Bilgi University, where he is also a studio leader since 2006.

1983 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1984’ten bu yana ‘’UZ MİMARLIK ATÖL-
YESİ’’ çatısı altında yurt içinde ve dışında çalışmalarını sürdürmektedir. Mimari proje yarışmalarında 6’sı birincilik olmak 
üzere toplam 30 ödülü bulunmaktadır. Gazi ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri’nde dersler vermiştir; halen Atılım 
Üniversitesi’nde ders vermektedir.
Öz graduated from the Faculty of Architecture and Engineering at Gazi University in 1983. He has been practicing professionally at “Uz 
Mimarlık Atölyesi” since 1984, working on both national and international projects. He received a total of 30 awards in architectural 
competitions, 6 of which were first place awards. He previously taught at Gazi University and Osmangazi University and currently teaches 
at Atılım University.

Arda İnceoğlu 

Banu Karabey

Haydar Karabey

Metin Kılıç

Mehmet Kütükçüoğlu
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MSÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu ve çeşitli bürolarda mimar, ekip ve atölye şefi, proje müdürü olarak 
çalıştı. Mesleki çalışmalarının yanı sıra Anadolu Kültür A.Ş.’nin kurucu ortağı olarak Diyarbakır, Viranşehir, Kars, Batman 
ve İstanbul’da gönüllü danışmanlıklar yapmaktadır. 2005 yılından bu yana kurucusu olduğu Plan A Mimarlık’ta proje ve 
uygulama çalışmalarını sürdürmektedir.
Having graduated from the Department of Architecture at MSÜ in 1985, Elif Özdemir worked in various offices as a senior architect, team 
chief and project manager. In addition to her professional activity, she has been consulting voluntarily in Diyarbakır, Viranşehir, Kars, 
Batman and Istanbul as a founding partner of Anadolu Kültür A.Ş.. Since 2005, she has been continuing her architectural practice at Plan 
A Mimarlık, which she founded. 

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Oxford Üniversitesi, Atina Amerikan Klasik Çalışmalar Akademi-
si ve Roma Amerikan Akademisi’nde doktora sonrası araştırma ve yayın yaptı. 1992 yılından bu yana ODTÜ Mimarlık 
Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. 2007 yılından bu yana ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla CAG Mimarlık 
Atölyesi’nde uygulama çalışmaları gerçekleştirmektedir.
She graduated from the Department of Architecture at METU in 1987. She carried on post-doctoral studies and realised several pub-
lications at Oxford University, American Classical Studies Academy in Athens and the American Academy in Rome. She has been an 
instructor at the Department of Architecture at METU since 1992. Within the Revolving Fund Organization of METU, she realises projects 
and implementations at CAG Architecture Workshop.

1953’te İstanbul’da doğdu. 1974 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1977 yılından beri aynı kurumda aka-
demik çalışmalarını sürdürmektedir. Konut tasarımı ve kalite sorunları, kullanım sonrası değerlendirme, tasarıma katılım, 
yaratıcılık-üniversite-kent ilişkileri, kadın ve cinsiyet sorunları konularında ulusal/uluslararası araştırma ve yayınları; eğitim, 
kültür ve konut konularında projeleri; ulusal mimari proje yarışmalarında dereceleri ve mimarlık ödülleri bulunmaktadır.
Born in Istanbul in 1953, Özsoy graduated from the Department of Architecture at ITU in 1974. She has continued her academic career at 
ITU since 1977. She has published national and international research and other writings on housing design and problems of quality, post-
use evaluation, participation in design, the interrelation of creativity, university and the city and issues of women and gender. In addition 
to several architectural projects on education as well as cultural and residential projects, she received awards in national architectural 
project competitions as well as other architectural awards.

1965 yılında Ankara’da doğdu. 1987’de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 
1987-1993 arasında ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1997 yılına kadar ODTÜ’de, 1998 yılında Gazi Üniversitesi’nde 
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 1997 yılında A Tasarım Mimarlık isimli kendi firmasını kurdu. 
Born in Ankara in 1965, Öztürk graduated from the Department of Architecture at METU in 1987. He completed his graduate studies at 
the same university. He worked as a research assistant at METU between 1987 and 1993 and continued his academic work as a part-
time instructor at METU until 1997 and then at Gazi University in 1998. Öztürk established his own office A Tasarım Mimarlık in 1997. 

Elif Özdemir

Lale Özgenel

Ahsen Özsoy

Ali Osman Öztürk

1983 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nde lisans, 1987 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek 
lisans öğrenimini tamamladı. 1984’ten bu yana “UZ MİMARLIK ATÖLYESİ” çatısı altında yurt içinde ve dışında çalışmalarını 
sürdürmektedir. Mimari proje yarışmalarında 6’sı birincilik olmak üzere toplam 30 ödülü bulunmaktadır. Gazi ve Eskişehir 
Osmangazi Üniversiteleri’nde dersler vermiştir; halen Atılım Üniversitesi’nde ders vermektedir.
Soylu completed his undergraduate studies at the Gazi University Faculty of Architecture and Engineering in 1983 and his graduate 
studies at the same university in 1987. He has been practicing professionally at “Uz Mimarlık Atölyesi” since 1984, working on both 
national and international projects. He received a total of 30 awards in architectural competitions, 6 of which were first place awards. He 
previously taught at Gazi University and Osmangazi University and currently teaches at Atılım University.

Mehmet Soylu

1953 yılında Arhavi’de doğdu. 1978 yılında DGSA Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitirdi ve aynı kurumda asistan olarak 
çalışmaya başladı. 1991-1998 yılları arasında Haydar Karabey ile birlikte kurduğu Limited Mimarlık’ta serbest mimarlık 
çalışmaları yaptı. Halen MSGSÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve mimari tasarım çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
Born in Arhavi in 1953, he graduated from the Department of Architecture at DGSA in 1978 and started to work as a research assistant at 
the same institution. Between 1991 and 1998, he continued his architectural practice at Limited Mimarlık that he founded together with 
Haydar Karabey. He still works as an instructor at the Department of Architecture at Mimar Sinan University of Fine Arts and continues 
his architectural design practice.

Nedim Erdal Özyurt
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1965 yılında Ankara’da doğdu. 1987’de Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve 
doktora çalışmalarını da aynı okulda tamamladı. 1987-2006 yılları arasında DEÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi 
olarak çalıştı. Çeşitli mimarlık dergilerinde yazıları yayınlandı. 2007 yılından beri M artı D Mimarlık’ta mimarlık çalışmalarını 
sürdürüyor.
Born in Ankara in 1965, Süer graduated from the Department of Architecture at Dokuz Eylül University in 1987. She completed her 
graduate and PhD studies at the same university. She worked as an instructor at the Faculty of Architecture at DEU between 1987 and 
2006. She has had articles published in various architectural magazines. Since 2007, Süer has continued her professional practice at 
MartıD Mimarlık.

Dürrin Süer

2003 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında yarışma ve proje uy-
gulamalarında görev aldı. 2003’te ODTÜ’de düzenlenen 7. Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması “Buluşma7”nin organizas-
yon komitesinde yer aldı. 2003 yılından beri Ankara’da, kurucu ortağı olduğu onbir41 çatısı altında mimarlık çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
Şavural graduated from the Department of Architecture at METU in 2003. Between 2002 and 2004, he worked on architectural compe-
titions and various projects. He was a member of the organization committee of Buluşma7, the 7th National Assembly of Students of 
Architecture organized at METU in 2003. He has continued his professional practice in Ankara, at onbir41 as a founding partner since 2003.

Emre Şavural

1947’de Anamur’da doğdu. 1968’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1972 yılından bu yana aynı öğretim kuru-
munda akademisyen olarak görev yapmaktadır. İki yıl süreyle Paris’te akademik ve mesleki çalışmalarını sürdürdü. 2009 
yılında, MİMED Mimarlık Eğitiminde Üstün Başarı Ödülü’nü aldı. Kültür, eğitim, spor, konut, yönetim, rekreasyon konuların-
da yayımlanmış mimari uygulamaları, mimari ve kentsel tasarım alanlarında ulusal-uluslararası ödülleri bulunmaktadır.
Born in Anamur in 1947, Şener graduated from the Department of Architecture at ITU in 1968. He has been an instructor at the same ins-
titution since 1972. He stayed in Paris for academic and professional studies for two years. He received the MIMED Award for Architectural 
Education in 2009. In addition to several published architectural works in the fields of culture, education, sports, housing, administration 
and recreation, Şener has received national and international awards in architecture and urban design.

Hasan Şener

1980 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında Ankara Anadolu Lisesi Fransızca bölümünden, 2003 yılında Gazi Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu ve ODTÜ’de yüksek lisans eğitimine başladı. 2002 yılından bu yana “UZ MİMARLIK 
ATÖLYESİ” çatısı altında çalışmalarına devam etmektedir. Ekip olarak biri yurt dışında ikincilik olmak üzere, toplam 5 ödülü 
bulunmaktadır. 
Born in Ankara in 1980, Tarakçıoğlu graduated from the French section of Ankara Anadolu Lisesi in 1997 and the Department of Archi-
tecture at Gazi University in 2003. He is currently working on his graduate studies at the Middle East Technical University. Since 2002, 
Tarakçıoğlu has also been practicing professionally at “Uz Mimarlık Atölyesi”. As a member of the design team, he has received a total of 
5 awards in architectural competitions, one of which was the second prize in an international competition.

Övünç Tarakçıoğlu

1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi ve aynı kurumda araş-
tırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans tezinin ardından 1990-1993 arasında New York, Pratt Institute’de 
2. derece yüksek lisans ve serbest mimarlık çalışmaları yaptı. 1993’te MSÜ’deki görevine döndü ve 2000 yılında doktora 
çalışmasını tamamladı. Halen MSÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir.
Born in Istanbul in 1964, he graduated from the Department of Architecture at MSU and started working as a research assistant at the 
same institution. Following the completion of his graduate thesis, he completed his second degree graduate studies at the Pratt Institute 
in Newyok between 1990 and 1993, simultaneously carrying on his architectural practice. He has returned back to his position at MSU in 
1993 and completed PhD studies in 2000. He is still an instructor at the Department of Architecture at MSU.

Ahmet Tercan

1965 yılında Karasu’da doğdu. 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 1986-1989 yılları arasında 
Utarit İzgi Mimarlık’ta çalıştı. 1990 yılında kurduğu Norm Mimarlık’ta mimarlık ve tasarım çalışmalarını sürdürmektedir.
Born in Karasu in 1965, she graduated from the Department of Architecture at MSU in 1988. She worked at Utarit İzgi Mimarlık between 
1986 and 1989. She continues her architectural and design practice at Norm Mimarlık that she founded in 1990.

Esin Tercan 
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1973’te doğan Tüzün, MSÜ Mimarlık Bölümü’ nden 1999 yılında mezun oldu. 2002’de MSÜ’de İnşaat Proje Yönetimi yüksek 
lisans programına devam etti. Zambak Mimarlık bünyesinde çeşitli projelerde tasarımcı - proje yöneticisi olarak görev aldı. 
Halen New Jersey’de Zambak Mimarlık ortaklarına ait Lilium Inc.’de çalışmalarını sürdürmektedir.
Born in 1973, Tüzün graduated from the Department of Architecture at MSÜ in 1999. He continued his graduate studies at the Cons-
truction Management Program at MSÜ in 2002. He has contributed to various projects as the designer and project manager at Zambak 
Mimarlık. He continues his practice today at the New Jersey based firm Lilium Inc., owned by the partners of Zambak Mimarlık.

Alper Tüzün

Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ’de tamamladı. Tezi mimarlık eğitimine bir ders önerisinde bulunuyordu. 2005-07 
arası YTÜ’de ders verdi. 2007’den bu yana İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde proje dersi veriyor ve mezuniyet jürilerinde görev 
alıyor. 
Uçar completed his undergraduate and graduate studies at METU. His graduate thesis consisted of a proposal of a course for architectural 
education. He was an instructor at YTU between 2005 and 2007. Since 2007, he has been teaching at the design studios at the Faculty of 
Architecture at ITU, including participation in graduation juries.

Ertuğ Uçar

1984’te İstanbul’da doğdu. 2010’da MSGSÜ Mimarlık Bölümü’den mezun oldu, aynı yıl diploma projesiyle katıldığı Archiprix 
Yarışması’nda ödül aldı. Akademik çalışmalarına MSGSÜ Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimiyle 
devam ederken, mimari çalışmalarını kurucusu olduğu UA Mimarlık ofisinde sürdürmektedir.
Born in Istanbul in 1984, Usman graduated from the Department of Architecture at MSGSU in 2010, receiving an award in the Archiprix 
Competition with his graduation project the same year. Alongside graduate studies and academic work at the same university, he con-
tinues his architectural practice today at UA Mimarlık, which he co-founded.

Efe Emre Usman

1983 yılından beri Semra Uygur ile mimari tasarım ve proje çalışmalarını sürdürüyor. Katıldığı proje yarışmalarında yedisi 
birincilik olmak üzere otuz yedi ödül ve mansiyon kazandı, asli jüri üyesi olarak görev aldı. Ted Ankara Koleji Yerleşkesi ile 
Mimarlar Odası 2004 Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde yapı dalı ödülü, Cer Modern Sanatlar Merkezi ile TSMD 2010 yılı tasarım 
ödülünü aldı. 
Özcan Uygur has been carrying practicing architectural design together with Semra Uygur since 1983. He has received a total of thirty 
seven prizes in National Architectural Competitions, seven of them first prize. He has been a member of the jury in many competitions. 
He received the building category award of the National Architecture Awards in 2004 with the TED Ankara College Campus project and 
received the TSMD Design Award in 2010 with the Cer Modern Arts Center project.

Özcan Uygur 

1983 yılından beri Özcan Uygur ile mimari tasarım ve proje çalışmalarını yürütüyor. Katıldığı proje yarışmalarında yedisi 
birincilik olmak üzere otuz yedi ödül ve mansiyon kazandı, asli jüri üyesi olarak görev aldı. Ted Ankara Koleji Yerleşkesi ile 
Mimarlar Odası 2004 Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde yapı dalı ödülü, Cer Modern Sanatlar Merkezi ile TSMD 2010 yılı tasarım 
ödülünü aldı.
Semra Uygur has been practicing architectural design together with Özcan Uygur since 1983. She has received a total of thirty seven 
prizes in National Architectural Competitions, seven of them first prize. She has been a member of the jury in many competitions. She 
received the building category award of the National Architecture Awards in 2004 with the TED Ankara College Campus project and 
received the TSMD Design Award in 2010 with the Cer Modern Arts Center project.

Semra Uygur

İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu, yüksek lisansını aynı okulda tamamladı. Profesyonel hayatı boyunca Limited 
Mimarlık, Doğuş Yapı ve Tabanlıoğlu Mimarlık ofislerinde proje sorumlusu olarak çalıştı. 2009 -2010 yılları arasında İEÜ 
Mimarlık Bölümü’nde tasarım stüdyosunda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2005’ten beri çalışmalarını kurucularından 
olduğu maer&partners mimarlık ofisinde sürdürmektedir. Katıldığı çok sayıda mimari proje yarışmasından ödüllleri bu-
lunmaktadır.
Ünal completed her undergraduate degree at the Department of Architecture at ITU and completed her graduate studies at the same 
school. Throughout her professional career, she has worked as a senior architect at the Limited Mimarlık, Doğuş Yapı and Tabanlıoğlu 
Mimarlık offices. Between 2009 and 2010, she was a design studio instructor at the Department of Architecture at IUE. She has conti-
nued professional practice at maer&partners architectural office as one of the founders since 2005. She has received several awards in 
architectural design competitions.

Erguvan Özgür Ünal
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YTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra Birleşmiş Mimarlar, Has Mimarlık, Arolat Mimarlık, Başak Öymen Mi-
marlık ve Tabanlıoğlu Mimarlık ofislerinde proje sorumlusu olarak çalıştı. Bu dönemlerde tasarladığı ve uygulanan projeleri 
çeşitli ödüller almıştır. 2005’ten beri çalışmalarını kurucularından olduğu maer&partners mimarlık ofisinde sürdürmekte-
dir. Katıldığı çok sayıda mimari proje yarışmasından ödüllleri bulunmaktadır. 
Following his graduation from the Department of Architecture at YTU, Mr. Ünal worked as a senior architect at the offices of Birleşmiş 
Mimarlar, Has Mimarlık, Arolat Mimarlık, Başak Öymen Mimarlık and Tabanlıoğlu Mimarlık. Various projects that he designed during this 
period received awards. He has continued professional practice at maer&partners architectural office as one of the founders since 2005. 
He has received several awards in architectural design competitions.

Mahir Ünal

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2003 yılında lisans, 2006 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
Archiprix-TR 2003’te “1. Mansiyon” ödülünü kazandı. 2011’den beri ODTÜ Mimarlık Bölümü 2. sınıf tasarım stüdyosunda 
yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. 2003 yılından bu yana Ankara’da, kurucu ortağı olduğu onbir41 
çatısı altında mimarlık çalışmalarını sürdürmektedir.
Yavuz completed his undergraduate studies in 2003 and graduate studies in 2006 at the Department of Architecture at METU. He was 
awarded the First Mention Award in Archiprix-TR in 2003. He has been working as a part time instructor in the second year design studio 
at the Department of Architecture at METU since 2011. He has been practicing professionally in Ankara, at onbir41 as a founding partner 
since 2003.

CannonDesign bünyesinde bilim ve teknoloji uygulamaları lideri olan Mark Whiteley, bu alandaki engin deneyimini son 
22 yılda firmanın kurumsal, kamusal, sağlık ve akademik sektörlerindeki projelerinde stratejik danışman, tasarımcı ve 
yönetici lider olarak sürdürdüğü kariyeri ile elde etmiştir. Yenilikçi girişimcilik yöntemleri ve yaratıcı işbirliği stratejilerini 
en uygun fiziksel koşullarla biraraya getirmedeki başarısı ile dünyanın önde gelen firma, üniversite ve devletlerinin çığır 
açan dönüşümlerinde önemli rol oynamıştır.
As CannonDesign’s Science and Technology Practice Leader, Whiteley has gained deep experience in this sphere by spending the last 22 
years working as strategic consultant, trusted advisor and principal designer to executive leadership in the corporate, public, healthcare 
and academic sectors. His skill in synchronizing innovative enterprise methodologies and creative collaborative strategies with the op-
timal physical facilities has lead to a string of groundbreaking transformations for some of the world’s top businesses, universities and 
governments.

Mark Whiteley

Fatih Yavuz

1969 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. 1996’da ilk 
ofisini kurdu. 1997 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden doktora 
derecesini aldığı 2003 yılında, eşi Mimar Dr. Begüm Yazgan ile “Yazgan Tasarım Mimarlık” adıyla ikinci ofisini kurdu. 
Yazgan was born in Ankara in 1969. He received his undergraduate degree from the Department of Architecture at Middle East Technical 
University in 1993, and founded his first office in 1996. He received his graduate degree from the METU Department of Architecture in 
1997. In 2003 when he received his PhD degree from the same school, he also founded “Yazgan Tasarım Mimarlık” as his second office, 
together with his wife, Architect Begüm Yazgan.

Kerem Yazgan 

Mimarlık eğitimini ODTÜ ve Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamladı. Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne’dan 
şehircilik alanında doktora derecesini aldı. Berkeley, California Üniversitesi’ndeki doktora sonrası araştırması, Fransa ve 
ABD’de yayımlandı. 1991’de Tektonika Mimarlık’ı kurdu. Katıldığı çeşitli proje yarışmalarında ödüller kazandı. Serbest mi-
marlığın yanı sıra öğretim üyeliği ve danışmanlık yaptı. Paris Bölgesi Mimarlar Odası ve TSMD üyesidir.
Yener studied architecture at METU and L’Ecole des Beaux Arts in Paris. She received her PhD in city planning at Université de Paris-
Panthéon-Sorbonne. Her postdoctoral study at University of California, Berkeley was published both in France and in the USA. She foun-
ded Tektonika Mimarlık in 1991. She has received several awards in various project competitions. Besides architectural design, she has 
worked as an instructor and consultant. She is currently a member of the Chamber of Architects of the Paris region as well as the TSMD. 

Semra Teber Yener 

1980’de İstanbul’da doğdu. İstek Acıbadem Lisesi’nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2004 
yılında mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2007’den bu yana kurucu ortak olarak PAB Mi-
mari Tasarım ofisinde mimari üretimine devam ediyor. Ulusal ölçekli çeşitli yarışmalardan ödülleri bulunan Burçin Yıldırım, 
çeşitli üniversitelerde jüri üyeliği ve Osmangazi Üniversitesi’nde proje dersi yürütücülüğü yapmıştır.
Born in Istanbul in 1980, Yıldırım graduated from İstek Acıbadem High School and later the Department of Architecture at Istanbul Tech-
nical University in 2004. He completed graduate studies at the same university. Since 2007, he has continued his architectural practice at 
the PAB Architectural Design Office as a founding partner. Yıldırım has received several awards in national architectural competitions, and 
has been a jury member at various universities in addition to working as a design studio instructor at Osmangazi University. 

Burçin Yıldırım
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1967 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Alman Lisesi’ni, İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi, aynı fakültede yüksek lisans eği-
timini ve “Mimari Tasarım Eğitiminde Oyun” konulu doktorasını tamamladı. 1992’den beri aynı fakültede eğitimci olarak 
çalışmaktadır. 2002 yılında proje dalında Ulusal Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştır. 2001-2002 ve 2013-2014’te NCSU School Of 
Design’da davetli araştırmacı olarak çalışmıştır.
Yürekli was born in Istanbul in 1967. She graduated from Deutsche Schule and the Department of Architecture at ITU, later completing 
her PhD with a thesis on “Play in Architectural Design Education” at the same university. She has been working as an instructor at the 
same faculty since 1992. She received the National Architectural Project Award in 2002, and worked as an invited researcher at NCSU 
School of Design between 2001-2002 and 2013-2014. 

İpek Yürekli 

YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde lisans, MSÜ Restorasyon Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bilgi Üniversitesi 
Dolapdere Kampüsü I. Binası, 2002’de 8. Ulusal Mimarlık Sergisi’nde Yaşam Çevresi Ödülü’ne, Dolapdere Kampüsü II. Bi-
nası, 2005’te ECCS Avrupa Çelik Birliği Tasarım Ödülü’ne layık görüldü. 2005’ten beri Mi’mar Mimarlık’ın kurucu ortağıdır. 
FSMÜ’de mimari tasarım dersleri vermektedir.
Yilmaz completed his undergraduate education at the Department of Architecture at YTU and graduate studies at the Department 
of Restoration at MSU. The first building of Bilgi University’s Dolapdere Campus received the “Living Environment” Award at the 8th 
National Architectural Awards Program and the second building received the ECCS Design Award in 2005. He is the founding partner of 
Mi’marMimarlık, where he has practiced since 2005. He works as an instructor of architectural design at FSMU.

Ahmet Yılmaz

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. 2001’den beri mimari tasarım stüdyoların-
da ders vermekte ve kendi ofisinde mimarlık pratiğini sürdürmektedir.
Yüncü completed undergraduate, graduate and PhD studies at the Department of Architecture at METU. Since 2001, he has been working 
as an instructor at architectural design studios while also continuing his architectural practice from his own office. 

Onur Yüncü



326

Ofis, iş merkezi, ofis binası, alışveriş merkezi, otel ve tatil merkezi gibi projelerin konsept tasarımları, uygulama projeleri 
ve kontrolörlüklerini gerçekleştirmektedir. Buna ek olarak Türkiye’nin başlıca tarihi binalarının restorasyon ve uygulama 
kontrollüklerini de üstlenen B-Design’ın İstanbul, Bükreş ve Princeton ofisleri bulunmaktadır.
B-Design realizes the concept design, implementation projects and architectural controls of a wide range of projects including offices, 
commercial centers, shopping malls, hotels and holiday centers. Taking over the restoration and construction control of significant histo-
rical buildings in Turkey, B-Design has offices in Istanbul, Bucharest and Princeton.

Boran Ekinci tarafından 1991’de Ankara’da kurulan ofis, 1996 yılından beri faaliyetlerine İstanbul’da devam etmektedir. 
Ofisin ulusal mimarlık ödüllerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı yayınlarda yayımlanmış projeleri, Mies van der Rohe ve Aga 
Khan Mimarlık Ödülü adaylıkları olmuştur. 
Founded by Boran Ekinci in Ankara in 1991, the office has operated in Istanbul since 1996. In addition to the National Architectural Awards 
that they have received, various projects of the office have also been published in national and international publications. Boran Ekinci 
Mimarlık was also nominated for the Mies van der Rohe Award program and Aga Khan Awards for Architecture.

Hüseyin Bütüner’in kurucularından biri olarak 1992’den itibaren pek çok öne çıkan proje ürettiği Artı Tasarım’ı takiben 
2008 yılında kuruldu. Kalıcı ve özgün çözümler üretirken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve bağlamsal değerlere 
katkıda bulunmayı gözeten Bütüner Mimarlık, yurtiçi ve yurtdışında mimarlık ve kentsel tasarım projeleri yürütmeye, 
ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaya devam etmektedir.
Following Artı Tasarım, where Hüseyin Bütüner had designed numerous projects as a founder and partner since 1992, Bütüner Mimarlık 
was founded in 2008. Aiming to develop permanent and authentic architectural solutions while contributing to environmental sustaina-
bility and contextual factors, Bütüner Mimarlık continue their practice in Turkey and abroad, with architectural and urban design projects 
as well as participation in national and international project competitions.

Müşterilerinin ve toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara tasarım çözümleri üreten CannonDesign; işvereni olan sağlık 
ve eğitim sektörleri, kurumsal müşteriler ve hükümetlere hizmet eden lider uluslararası planlama ve tasarım firmaları 
arasındadır. Firma halen 1000’in üzerinde personeliyle küresel ofis ağı üzerinden tüm dünyaya hizmet vermektedir.
Creating design solutions to the greatest challenges facing our clients and society, CannonDesign is ranked among the leading interna-
tional firms in planning and design for healthcare, education, corporate and government clients. At present, the firm employs a staff of 
over 1,000, delivering services across a global network of offices.

2002 yılında Alişan Çırakoğlu tarafından kurulmuştur. Firmanın temel hedefi nitelikli ve yenilikçi mimari proje ve tasarım 
hizmetleri vermektir. Her proje kendi bağlamında değerlendirilir ve araştırmaya dayalı bir süreç sonunda ortaya çıkartılır. 
Ofis, Alişan Çırakoğlu ve Ilgın Avcı ortaklığında faaliyetlerine devam etmektedir.
The company was founded by Alişan Çırakoğlu in 2002. Their major objective is to provide high quality and innovative architectural 
design services. Each project is evaluated within its unique context and developed via research based processes. The company continues 
its practice today as the partnership of Alişan Çırakoğlu and Ilgın Avcı.

B-Design

Boran Ekinci 
Mimarlık

Bütüner 
Mimarlık

CannonDesign

Çırakoğlu 
Mimarlık

Ali Osman Öztürk’ün 1997 yılında kurduğu A Tasarım Mimarlık; kentsel tasarım, karma kullanım, konut, ticari, ofis, konak-
lama, eğitim, araştırma, kamu ve kültür dallarında proje hizmeti vermektedir. Nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasını 
önemseyen bir yaklaşımla tasarımlar gerçekleştiren A Tasarım Mimarlık, ulusal ve uluslararası çalışmalarını Ankara ve 
İstanbul ofislerinde sürdürmektedir.
Founded by Ali Osman Öztürk in 1997, A Tasarım Mimarlık offers architectural services in urban design, mixed-use developments, offices, 
residential, commercial, public and cultural projects as well as the design of accommodation, education and research facilities. With a 
design approach that emphasizes the creation of high quality living environments, A Tasarım Mimarlık are currently continuing their local 
and international practice at their Ankara and Istanbul offices.

A Tasarım 
Mimarlık
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1972 yılında Data Sondaj A.Ş. adıyla kurulan şirket, sondaj, hidrolik makina imalatı ile genel inşaat konularında uzman-
laşmış bir kuruluş iken, 2000 yılından itibaren DATA İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. olarak çalışmalarını yürüttü. Bilgi 
Üniversitesi Kuştepe, Dolapdere, Silahtarağa Kampüsleri ve Tophane Yurdu proje ve inşaatları gerçekleştirdiği çalışmalar 
arasındadır.
Founded as Data Sondaj A.Ş. in 1972, the company specializes in drilling, manufacturing of hydrolic machinery and general construction, 
and has been operating as DATA İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. since 2000. Bilgi University Kuştepe, Dolapdere and Silahtarağa 
Campuses and Tophane Dormitory are among the buildings they have designed and constructed.

DATA  
İnşaat 

1963 yılında ODTÜ Kampüs Projesi ve Uygulamasını gerçekleştirmek üzere Altuğ ve Behruz Çinici tarafından Ankara’da ku-
rulmuştur. Bu tarihten itibaren, eğitim ve üniversite yapıları başta olmak üzere çeşitli bina tiplerinin tasarımını kapsayan 
geniş bir alanda faaliyet göstermiştir. 1992 yılında Can Çinici’nin ekibe katılmasıyla birlikte İstanbul’da faaliyetlerine devam 
eden firma, aralarında Ağa Han Ödülü’nün de bulunduğu ulusal ve uluslararası birçok önemli ödülün sahibi olmuştur. 
Çinici Mimarlık was founded in Ankara in 1963 by Altuğ and Behruz Çinici in order to carry out the design and implementation of the METU 
Campus Project. From then on, their work has included the design of various building types, with a focus on the design of education and 
university buildings. Following the joining of Can Çinici in 1992, Çinici Mimarlık began operating in İstanbul. They have received significant 
national and international awards, including the Aga Khan Award for Architecture.

Çinici  
Mimarlık

1995’te Dilek Topuz Derman ve Bünyamin Derman tarafından kurulan DB Mimarlık, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her 
türlü tasarım sorunsalına aynı hassasiyetle yaklaşmayı ilke edinmiş bir kurumdur. Çünkü mimarlık, yaratma ediminin 
ortaya koyduğu, yaşama dair bir olanaklar alanıdır ve mimarın sorumluluğu salt bugüne değil, aynı zamanda geleceğedir.
Founded by Dilek Topuz Derman and Bünyamin Derman in 1995, DB Mimarlık approaches all design problems with the same sensitivity, 
regardless of its content and scale. This approach constitutes the principle of its work because architecture is a field of possibilities for 
life and the architect is responsible not just for the present day, but also for the future.

DB Mimarlık

2005’ten bu yana İstanbul’da, mimarlık bilgi alanı içindeki çok pozisyonlu üretim ve duruşunu sürdürmeye çalışmaktadır. 
Kent-kır gibi farklı bağlam ve ölçeklerdeki katmanlı mimarlık ve tasarım problemlerine ilişkin çözüm stratejilerini araştırıp 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mimarlık alanının saçaklandığı farklı tasarım pratikleri ile de işbirlikleri sürdürerek, kentsel 
ölçeklerden yapı birimlerine kadar tasarım hizmetleri üretmektedir.
ddrlp have been trying to sustain their multi -positional production and standing in the scope of architectural knowledge in Istanbul 
since 2005. They work on the research and development of diverse solution strategies for architecture and design problems of varying 
scales and contexts, including urban and rural contexts. Carrying on collaboration with different design practices related to the field of 
architecture, they offer design services ranging from urban scales to specific building components.

ddrlp 
Mimarlık ve 

Tasarım  
Hizmetleri

1993 yılında Kerem Erginoğlu ve Hasan Çalışlar tarafından kurulan firma, mimarlık, kurumsal kimlik ve kentsel tasarım 
alanlarında projeler geliştirmektedir. Her projeyi kendi bağlamı içinde ele alarak yenilikçi mimari çözümlemeler getiren 
firma, yurt dışı ve yurt içinde çeşitli tür ve ölçeklerde projeler gerçekleştirmektedir. Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık, katıldığı 
yarışmalar ve gerçekleştirdiği projelerle birçok ödül kazanmıştır.
Founded in 1993 by Kerem Erginoğlu and Hasan Çalışlar, the company focuses on architecture, corporate identity and urban design. 
Considering each project within its unique context, Erginoğlu&Çalışlar provides innovative architectural solutions for projects of various 
type and scale, which they develop both in Turkey and abroad. The company has received many awards in architectural competitions 
and award programs.

Erginoğlu & Çalışlar 
Mimarlık

1987 yılında profesyonel faaliyetlerine başlayan firma, 1993 yılından beri çalışmalarını Yeşim Hatırlı ve Nami Hatırlı ortak-
lığı ile sürdürmektedir. Konut, ofis, ticari ve karma yapılar, eğitim yapıları ve spor tesisleri konularında çalışmalar yapan 
ofisin tasarım yaklaşımı; kendini tekrarlamayan, çağdaş mimari tasarım özellikleri ve özgün kimliği olan, güncel yapı 
teknolojilerini kullanan ve bulunduğu bağlama ait projeler üretmektir.
Having started their professional activity in 1987, the company has continued its practice with the partnership of Yeşim Hatırlı and Nami 
Hatırlı since 1993. Working on residential, office, commercial and mixed-use buildings as well as education and sports facilities, the 
company’s design approach is to produce unique projects with contemporary architectural characteristics and a genuine identity that 
makes use of up-to-date building technologies and in a contextually appropriate way.

Hatırlı Mimarlık
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2005 yılında Mahir Ünal ve Erguvan Özgür Ünal tarafından kurulmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında, mimari ve iç mimari proje 
hizmeti vermektedir. Turizm yapıları , konut, okul, çok amaçlı merkezler, ofis ve belediye yapıları gibi projelerde edindiği 
tecrübeyle tasarım kalitesine sahip profesyonel hizmet vermek ana prensibidir.
maer&partners was founded in 2005 by Mahir Ünal and Erguvan Özgür Ünal. The office provides architectural and interior design services 
in Turkey and abroad. Their main principal is to provide high quality and professional design services based on their experience in tou-
rism, residential, education, office, town hall and multi-purpose projects.

1987 yılında kurulan M artı D Mimarlık, Metin Kılıç ve Dürrin Süer yönetiminde mimarlık hizmetlerini sürdürmektedir. 
Yapı pratiği ve akademik ortam deneyimlerinin sağladığı öngörü ile konut, ticaret, sağlık, eğitim binaları gibi konularda 
farklı ölçeklerde projeler üretmekte, uygulama ve kontrollüklerini yapmaktadırlar. Ekibin ödüllerinin yanı sıra yayınlanmış 
projeleri de bulunmaktadır.
Founded in 1987, M artı D Mimarlık continue their architectural services with Metin Kılıç and Dürrin Süer as directors. With expertise 
based on construction practice and academic experience, they design residential, commercial, health and education buildings, carrying 
out construction and coordination services. In addition to having received various awards, the team has published several projects.

Mimari Tasarım ve danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kullanıcı gereksinimi 
ve çevre duyarlılığını esas alan, teknolojiden etkin bir şekilde yararlanan bütünsel ve verimli tasarımı hedefleyen Norm 
Mimarlık, estetik, programatik, işlevsel, sosyal, ekonomik ve teknik unsurların, bağlam, malzeme ve tektonik özelliklerini 
tanımlayan çözümler üretmeyi amaç edinmiştir.
Norm Mimarlık has been founded in Istanbul in 1990 to offer architectural design and consultancy services. With an architectural 
approach based on the requirements of the users and ecological sensitivity, Norm Mimarlık aims to achieve a wholistic and efficient 
architectural design with a focus on aesthetic, programmatic, functional, social, economical and technical factors and the production of 
solutions that define material and tectonic characteristics.

2003 yılında Ankara’da kurulmuştur. Farklı ölçeklerde ürettiği projelerinde kullanıcı memnuniyetini ve tasarımın bulundu-
ğu çevreyle olan iletişimini önemseyen bir yaklaşımı benimsemiştir. Mimarlıkta problemin çözümünden çok problemin 
kendisine odaklanır. Genç ve yaratıcı bir ekibe sahip olan onbir41, niteliğin nicelikten önce geldiğine inanır ve sonuç 
ürünün kalitesini önemser. 
Onbir41 was founded in Ankara. Their architectural approach emphasizes user satisfaction and the interaction of design with environ-
ment, focusing on the problem rather than its solution. With their young and creative team, onbir41 believe that quality is more impor-
tant than quantity and place special emphasis on the quality of the end product in architectural design.

1978 yılında “Göksoy & Özsoy Mimarlık” olarak kurulan firma, 2000 yılından itibaren “Özsoy Mimarlık, Proje ve Danışman-
lık” adıyla çalışmalarını genişleterek; ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim, üretim, yönetim, sağlık, konut gibi farklı alan-
larda projeler üretmiştir. Firmanın etkinlik alanı, mimari tasarım, iç mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, danışmanlık 
ve uygulama hizmetlerini kapsayan geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
Founded as “Göksoy & Özsoy Mimarlık” in 1978, the office known as “Özsoy Mimarlık, Proje ve Danışmanlık” since 2000 has expanded 
the scope of its work to include a variety of education, industrial, administrative, health and residential buildings at the national and 
international scale. The field of activity of the office involves architectural, interior, urban and landscape design, consulting and imple-
mentation services.

maer&partners 

M artı D Mimarlık

Norm  
Mimarlık

onbir41

Özsoy  
Mimarlık

Hilmi Güner tarafından 2008 yılında kuruldu. Ulusal ve uluslararası meslek pratiğinin yanı sıra birçok ödül kazanmıştır. 
Kentsel tasarım, konut, iç mekân, ofis, eğitim ve sağlık yapıları, rekreasyon alanları, idari yapılar, kamusal ve ticari yapılar 
konularında proje deneyimine sahip olan Hilmi Güner Mimarlık, yurtiçi ve yurtdışında mimarlık, kentsel tasarım ve iç 
mimarlık alanlarında projeler yürütmektedir.
Hilmi Güner Mimarlık was founded by Hilmi Güner in 2008. With their national and international architectural practice and professional 
experience in urban design, residential and office projects, education and health facilities, recreation areas, administrative, public and 
commercial buildings and the several awards that they have received, Hilmi Güner Mimarlık continue their practice today in Turkey and 
abroad, with architectural, urban and interior design projects.

Hilmi Güner 
Mimarlık
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Mimari ve kentsel potansiyelleri esnek araştırma ve tasarım biçimleri aracılığıyla keşfetmeyi hedefleyen PAB, 2007 yılında 
Pınar Gökbayrak, Ali Eray ve Burçin Yıldırım tarafından İstanbul’da kuruldu. Mimari tasarım projelerinden şantiye uygula-
malarına, araştırmalara ve yayıncılığa kadar, merkezine mimarlığı alacak şekilde pek çok alanda üretim yaptı. Çok disip-
linliliği benimseyen ekip, gelişmeleri takip eden, sorgulayan, araştıran yenilikçi bir bakış açısıyla üretimine devam ediyor.
Aiming to discover architectural and urban possibilities through flexible forms of research and design, PAB was founded in Istanbul in 
2007 by Pınar Gökbayrak, Ali Eray and Burçin Yıldırım. With architecture as its central concept, their practice involves a variety of fields 
from architectural design to construction, research and publishing. Embracing a multi-disciplinary approach, the team continues their 
practice today with an innovative, challenging and research-based philosophy.

PAB  
Mimari Tasarım

RMJM, yakın zamanda Ortadoğu’daki 40. yılını kutlamış uluslararası bir mimari tasarım firmasıdır. 1960’dan beri faal olan 
RMJM’nin Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ofisleri bulunmaktadır. Meslek pratiği mimarlık, sür-
dürülebilir tasarım, kentsel planlama ve iç mekan tasarımı ile araştırma ve geliştirme çalışmalarını kapsar.
RMJM recently celebrated its 40th anniversary in the Middle East. As an international architectural practice operating since the 1960’s we 
have studios in Europe, Middle East, Asia and the United States. Our work encompasses architecture, sustainable design, urban planning, 
masterplanning, interior design, and research and development. 

Toplumun tüm kesimlerine yaşam kalitesi yüksek projeler üretmek amacı ile 2004 yılında Lefkoşa’da Mimar Kazım Doğ-
ramacı ve Elektrik Mühendisi Osman Eminel tarafınan kuruldu. 2007 yılında Yüksek Mimar Pervin A. Doğramacı’nın da 
katılımı ile çalışmalara devam edilmektedir. Proture Mimarlık; konut, kamu, konaklama ve turizm gibi farklı alanlarda 
projeler üretmiştir. 
Aiming to produce projects with high living quality for the whole society, Proture Architecture and Engineering Office has been founded 
in 2004 in Lefkoşa by Architect Kazım Doğramacı and Electrical Engineer Osman Eminel. With the participation of Architect Pervin A. 
Doğramacı (MArch) in 2007, they carry on their practice; designing projects in diverse fields including residential, public, accommodation 
and tourism buildings. 

RMJM

Proture  
Mimarlık

Firma tasarımlarında; yere özgü özelliklerin teknoloji, sanat ve sosyal yaşam ile içiçe geçtiğinde hayatın kalitesini artı-
ran farklı ve etkileyici çevreler oluşturma potansiyelini araştırmaktadır. ŞANAL, İstanbulda yer alan, mimarlık ve kentsel 
tasarım alanlarında uzmanlaşmış bilgi merkezli bir mimarlık ofisidir. Firma odağına, bilgi toplumu ile kültürel kurumlar, 
kamusal alan, eğitim ve kentsel dolgu projelerini almaktadır. 
The firm explores how unique characters of place intertwined with technology, art and social life generate distinctive and expressive en-
vironments that enhance quality of life. ŞANAL is a knowledge centric practice based in Istanbul with expertise in architecture and urban 
design. The core know-how focuses on creating knowledge communities, cultural institutions, public space, education and urban infill.

Mimarlık faaliyetini Tülin Hadi ve Cem İlhan yönetiminde sürdüren ofis 1992’de kuruldu. Bu zamana kadar ürettiği proje-
lerin konu ve ölçeklerindeki çeşitlilik aynı zamanda sezgi, bilgi ve görgünün birlikte şekillendirdiği bir tasarım anlayışını 
sergiliyor. Ofisin etkinlik alanı kentsel tasarım, mimari tasarım, iç mimarlık ve danışmanlık hizmetleri gibi geniş bir yelpa-
zeye yayılıyor.
Continuing architectural practice with Tülin Hadi and Cem İlhan as directors, the group was founded in 1992. The variety of subjects and 
scales of their completed projects displays their design approach, which is shaped by intuition, knowledge and experience. The group’s 
professional activity covers a wide range, including urban design, architectural design, interior architecture and consultancy services.

Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar tarafından yönetilen Teğet Mimarlık, mimari ve kentsel tasarım hizmetleri veriyor. Ofi-
sin kazandığı yarışmalar arasında İzmir Opera Binası Proje Yarışması (2010), İstanbul Barosu Proje Yarışması (2008), İstanbul 
Deniz Müzesi Proje Yarışması (2005) sayılabilir. Yapı Kredi Bankası Bankacılık Akademisi binası ile yurt dışında ArchDaily 
Yılın Eğitim Binası Ödülü’nü (2009) ve Türkiye Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde Yapı Dalı Ödülü’nü (2010) aldı.
Directed by Mehmet Kütükçüoğlu and Ertuğ Uçar, Teğet Mimarlık offers architectural and urban design services. The firm has won 
first prize in several notable architecture competitions, including the Izmir Opera Building Competition (2010), Istanbul Bar Association 
Headquarters Competition (2008) and Istanbul Naval Museum Competition (2005). For its Yapı Kredi Banking Academy Building, Teğet 
Mimarlık received the Archdaily Education Building of the Year award in 2009 and the National Architecture Awards’ Building Category 
Award in 2010.

ŞANAL 
mimarlık | planlama

TeCe  
Mimarlık

Teğet  
Mimarlık
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2010 yılında Efe Emre Usman ve Dilvin Hazal Akkaya tarafından kurulan ofis, aynı yıl Türkiye’nin ilk çocuk tiyatro binası 
olan Yalova Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi’ni tasarlamıştır. UA Mimarlık, mimari faaliyetlerine çeşitli alanlardaki tasarım-
larıyla devam ederken, akademik çalışmalarla mimarlığın düşünce ortamına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Founded by Efe Emre Usman and Dilvin Hazal Akkaya in 2010, UA Mimarlık designed Yalova Children’s Theater and Library Building the 
same year, as the first children’s theater building in Turkey. Alongside their architectural practice with projects and designs in various 
fields, UA Mimarlık also aim to contribute to the theoretical and ideological medium of architecture with academic studies.

1986 yılında Semra Uygur ve Özcan Uygur tarafından kuruldu. Projeleri arasında Giresun Hükümet Konağı, Ankara Yük-
sek İhtisas Hastanesi, Mersin Defterdarlığı, TBMM Milletvekili Çalışma Binası, Ted Ankara Koleji Yerleşkesi, Gelibolu’da üç 
şehitlik, Ankara AKM CSO Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları, Cer Modern Sanatlar Merkezi ve çeşitli eğitim yapıları 
sayılabilir. 
Uygur Mimarlık was founded by Semra Uygur and Özcan Uygur in 1986. Among their significant projects are the Giresun Government 
Hall, Ankara Specialty Hospital, Mersin Financial Directorate Building, TBMM Parliamentary Office Building, TED Ankara College Campus, 
three martyr memorials at Gallipoli, Ankara AKM CSO Concert Hall and Chorus Practice Buildings, Cer Modern Arts Center and various 
education buildings.

UA  
Mimarlık

Uygur 
Mimarlık

1991’de Semra Teber Yener tarafından kuruldu. 2000’de, Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi “Mimarlıkta Yeni Arayışlar” 
Ödülü’nü aldı. 2008’de Mies Van Der Rohe Award 2009-European Union Prize for Contemporary Architecture’a aday gös-
terildi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, kültür ve alışveriş merkezleri, büro, eğitim, konut yapıları proje ve uygulamaları 
bulunmaktadır.
Tektonika Mimarlık was founded by Semra Teber Yener. The office received the “New Quests in Architecture” Award of Tepe Architecture 
Culture Center in 2000, and was nominated for the Mies Van Der Rohe Award in 2008 and the European Union Prize for Contemporary 
Architecture in 2009. The office have designed cultural centers, shopping centers, offices, education and residential projects in various 
locations in Turkey.

Tektonika 
Mimarlık
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Ortakların profesyonel çalışmaları 1984 yılında kurucu ortağı oldukları ‘’MODÜL MİMARLIK ATÖLYESİ’’ nde başlamış ve 1991 
yılında kurdukları ‘’UZ MİMARLIK ATÖLYESİ’’ bünyesinde yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla devam etmektedir. İlk yurt dışı 
çalışmalarından biri olan Yüksel Erdemir ile tasarladıkları ‘’Moscow Park Place’’ binası Rusya Devlet Mimarlık Ödülünü 
almıştır.
The professional career of the partners of Uz Architecture Studio began in 1984 at the Modül Architecture Studio, and continues today 
in Turkey and abroad carrying out projects under the scope of Uz Architecture Studio since 1991. Their first foreign project, Moscow Park 
Place, was designed with Yüksel Erdemir, and won the Russian State Architecture Prize.

UZ Mimarlık 
Atölyesi

Yazgan Tasarım Mimarlık, 2003 yılından bu yana, farklı ülkelerde bulunan ve toplam inşaat alanı 5.000.000 m²’yi aşan pek 
çok yapının mimari, iç mekân ve peyzaj projesini gerçekleştirmiştir. Karma kullanımlı yapılar, alışveriş merkezleri, oteller, 
konutlar, ofisler, eğitim binaları, hastaneler, kültür merkezleri, havaalanları ve spor salonları, şirketin projelendirdiği yapı 
tiplerinden bazılarıdır. 
Yazgan Tasarım Mimarlık is an architectural office that has designed architectural, interior and landscape design projects for numerous 
buildings in diverse countries, with a total construction area of over 5,000,000 m2. Mixed use buildings, shopping malls, hotels, residences, 
offices, educational buildings, hospitals, cultural centers, airports and sports halls are among the building types that have been designed 
by the office.

Yazgan 
Tasarım 

Mimarlık

1996 yılında ulusal ve uluslararası alanda mimarlık, mühendislik hizmetleri vermek için kurulan şirket zaman içinde proje 
yönetimi alanına da girmiştir. Ağırlıklı ihtisas konusu eğitim yapıları olmakla birlikte yurt, ofis, ticaret, hastane, sosyal, 
kültürel ve sanayi yapıları gibi geniş bir yelpazede tecrübeli kadrosuyla proje ve proje yönetimi hizmeti vermeye devam 
etmektedir.
Established in 1996 in order to offer architecture and engineering services for national and international projects, Zambak Mimarlık has 
also become active in the field of project management. Specializing in education buildings, the office continues to offer design and pro-
ject management services provided by experienced staff, for a wide variety of building types, including dormitories, offices, commercial 
buildings, hospitals, industrial buildings and social and cultural facilities.

Zambak  
Mimarlık
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