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aylaﬂt›¤›m›z projemizde
iﬂverenimiz, yat›r›mc›; arsa maliki
de¤il. Tabii yat›r›m
gerçekleﬂti¤inde kullan›c› da
olmayacak(t›). Ancak, yat›r›mc›
iﬂverenimiz ayn› zamanda da “yap›m
yüklenicisi”. Bu bizim al›ﬂt›¤›m›z bir iﬂ
düzeni de¤il. Genellikle iﬂverenimizin
(yat›r›mc› veya malik) yan›nda, yap›m
yüklenicisini kontrol ederiz.
Projemiz, Çeﬂme’nin güneydo¤usunda,
eski ‹zmir yolunun güneyinde (kara
taraf›nda), Çeﬂme’nin geliﬂme alan›nda
kalmakta. Bu bölgede parseller 800 m21000 m2 aras›nda. Topo¤rafya e¤imsiz.
‹mar durumunda inﬂaat alan› ise %20’lik
emsal üzerinden tan›mlanm›ﬂ. Bu imar
düzeni, yaklaﬂma s›n›rlar› içinde mimara
geniﬂ bir tasar›m özgürlü¤ü veriyor.
Yat›r›mc› iﬂverenimiz için, ayn›
bölgede ve -yaklaﬂ›k- ayn›
büyüklüklerde baﬂka parsellerde konut
yap›lar› tasarlarken, imar durumunun
sa¤lad›¤› iﬂte bu özgürlükten
faydalanmay› düﬂünmüﬂtük.
Düz topo¤rafyan›n seyrek ard›ç
a¤açlar› ile oluﬂturdu¤u genel manzara
d›ﬂ›nda, arsalar›m›z›n yönlenebilece¤i
özel bir manzaras› yoktu. Bu çal›ﬂma
s›ras›nda önerimiz tek katl›, “L” planl›
projelerdi. Böylece bahçelerde özel
peyzaj alanlar› oluﬂtururken; bu peyzaj›

“L” plan›n içine bakan ﬂeffaf yüzeylerle
içeriye taﬂ›yacakt›k. Üstelik bu plan
ﬂemas›nda, gabari hatt›n›
hareketlendirerek güneﬂ kontrolü
yapmak da mümkün olacakt›. Hatta
güneﬂ kontrollü bahçeden içeri al›nan
–k›smen– serin hava içeride ›s›n›nca,
gabarinin yükseldi¤i yerlerden tahliye
olacakt›. Böylece yap› içinde do¤al bir
klimatizasyon da hayal edilmiﬂti. Hem
bu hava ak›ﬂ› için, hem de mekân
orant›lar›n› idealize etmek için,
mekânlar›n tavan yükseklikleri
farkl›l›klar gösterecekti… Olmad›…
Çünkü iﬂverenimiz, Çeﬂme’de etrafta
çok gördü¤ü, “dublex”(?!) binalardan
istiyordu. O da hayalini öyle kurmuﬂtu;
bizim hayalimizden daha az de¤erli
olamazd›. ‹tiraz ettik gerçi. “O
binalardan çok var. Biz farkl›s›n›, üstelik
yaﬂamas› kolay olan›n›, üstelik oranlar›
insanc›l olan›n›, üstelik ›s›tmas›so¤utmas› kolay olan›n›, üstelik…; iﬂte
öylesini yapal›m” dedik… ‹kna
edemedik… Ama biz “mimar”d›k;
“yap›c›” de¤il. O yüzden “tamam senin
istedi¤in gibi olsun” demedik;
“hayallerimizi paylaﬂal›m” dedik.
Paylaﬂt›k: Binalar dublex tasarland›.
(Ama gerçekten dublex; salon iki kata
ve bir sahanl›k kotuna paylaﬂt›r›ld›,
paylar› ﬂöminenin bacas› ile düﬂey
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do¤rultuda ba¤land›.) Dümdüz
topo¤rafyam›z›n güneyinde yükselen
tepelerle konuﬂtuk biraz; yaln›zl›ktan
dem vurdular… Çeﬂme’nin bu yeni
yap›laﬂan bölgesinde yap›lan binalarla
konuﬂam›yorlarm›ﬂ. Biz de onlarla
arkadaﬂ formlar yapal›m istedik; hani
baﬂkas›na da bizi ﬂikayet etmesinler
diye!?... ‹ﬂte bu kayg›m›zdan ç›kt›
“tonoz çat›”lar›m›z.
Yine de ilk hayal etti¤imiz gibi
olmad› binalar›m›z; hayaller zorlan›nca
daha iyisi olmuyor. ‹ﬂverenimiz ise
memnundu projeden; bitirmeye yak›n
satacakt› içinde yaﬂamak isteyenlere…
Olmad›… Zira Çeﬂme’de çok fazla
“dublex”(?!) konut vard› sat›l›k.
Yat›r›m›n baﬂar›l› olmas› için hem farkl›
bir yap› olmal›yd›, hem de pahal›
olmamal›yd›. Di¤erlerinden kolayca
ay›rt ediliyordu binalar›m›z ama “ucuz”
de¤illerdi. Yat›r›m›n baﬂar›s›n› için
mimari baﬂar› ﬂartt›r; ama mimari baﬂar›
yat›r›m› baﬂar›l› k›lmaya yetmez…
Bu çal›ﬂma yat›r›m olarak baﬂar›l› bir
sonuç vermedi ama san›r›m iﬂverenimizle
hayallerimizi yaklaﬂt›rd›. Sonraya kalm›ﬂ
iki parsel için “tek katl› tasarlayal›m”
dedi iﬂverenimiz; “ama çat›lar› yine
tonoz formlarla olsun!”… Olsun ya!...
‹ki parselde farkl› iki proje tasarlad›k.
Her ikisi de anlatt›¤›m›z ilk hayalimize

uygun oldu. Planlar›n tümleyen
bahçeleri ile komﬂuluk oluﬂturduk.
Böylece her iki binan›n da bahçe
yönlerinde “göz yayl›m›” art›r›ld›. Ancak
arazideki çok az kot farkl›l›¤› bat›
yönündeki parsel lehinde kullan›larak,
iki bahçe aras›nda 0,7 m.’lik bir kot fark›
elde ettik. Bu fark ve alçak bitkiler
sayesinde havuzlar, ferahl›k hissi
kaybedilmeden birbirinin görüﬂ
alan›ndan ç›kart›labildi.

Do¤u parselindeki “L” plan ﬂemal›
binam›zda ise k›smen ara kat, k›smen
de birinci kat oluﬂturduk. Bu gabari
yükselmesi, bahçenin güneﬂ kontrolü
için de kolayl›k sa¤lad›. “L” ﬂeman›n
uzun kolundaki bu kat farkl›l›klar›n›, iki
kollu merdiveni hem yatay, hem düﬂey
do¤rultuda ulaﬂ›m kanal› olarak
kullanarak oluﬂturduk. Bu planlama
hem ulaﬂ›m pay›n› düﬂürüyor, hem de
merdiveni “heyecanl› bir yol” haline

DÜMDÜZ TOPO⁄RAFYAMIZIN GÜNEY‹NDE
“
YÜKSELEN TEPELERDEN ORTAYA ÇIKTI
TONOZ ÇATILARIMIZ
”
Bat› parselindeki “U” planl› binan›n
bir kolundaki subasman› 0,7 m.
yükselttik. Böylece bu koldaki ebeveyn
suiti, bahçeden bak›ﬂlara karﬂ› kendini
koruyabilir hale geldi. Karﬂ› kolun
tamam› ile orta kolun bir k›sm›n› günlük
yaﬂam mekânlar› oluﬂturuyor. Hacim
s›n›rlar›n›n fiziki olmad›¤›; köﬂeler ve
tavandaki yükseklik farklar› ile
tan›mlanan mekânlar bunlar. Yaﬂam
mekânlar›n›n hacmi, orta koldan
akmaya devam ediyor; bu ulaﬂ›m
alan›na yatak odalar› aç›l›yor.

getiriyor; bunu iﬂverenimiz söyledi…
Bina iki katl›; ama dublex de¤il. Giriﬂ
kotundaki yaﬂama ve mutfak
mekânlar›n›n ak›ﬂkanl›¤›na merdiven de
kat›l›yor. ‹ki adet yatak odas›n›n ve
ortak banyolar›n›n oldu¤u ara kat, giriﬂ
kat›ndan 1,40 m. yukar›da. Sahanl›k m›
yoksa kat holü mü oldu¤u, içindeki
insan›n ruh haline göre de¤iﬂen alan,
asl›nda giriﬂ kotundaki mekân›n
devam›; onlar gibi bahçeye ç›k›lam›yor
ama en güzel bahçe alg›s› buradan…
Birinci kat ebeveynlere özel. Oturma
EGE M‹MARLIK OCAK 2011
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köﬂeleri, teraslar›, giyinme odalar›,
banyolar› ve yatak köﬂelerini ak›ﬂkan
planlad›k; zira mahremiyet s›n›r›
merdivene aç›lan kap›da.
Her iki binan›n da ortak bir özelli¤i,
tavanlardaki dinamizm. Tonozlar ya bir
odan›n tavan›n› belirliyor; ya da ak›ﬂkan
bir hacim içinde bir alt mekân…
Odalar›n tonozlar› tefriﬂat›n seyrelip,
hareket alan›n›n geniﬂledi¤i bölümlere
do¤ru yükseliyor. Ayr›ca binalarda
mekânlar›n alan büyüklükleri ile tavan
yükseklikleri aras›nda bir iliﬂki var:
Küçük mekân, alçak tavana; daha
büyük mekân, daha yüksek tavana;
büyük ve çok mekânl› hacimler, yüksek
tavanlara ve tonoz tavanlara sahip.
Mekânlar konuﬂam›yor ama uzaysal

orant›lar› ile insanla sürekli
“anlaﬂ›yor”lar.
Baﬂar›!... Ama yat›r›m aç›s›ndan… “U”
planl› bat› binas› daha inﬂaat›n ilk
aﬂamalar›nda sat›ld›. Di¤er konut da
sat›lm›ﬂ say›l›r; çünkü “yat›r›mc›
iﬂverenimiz”, “kullan›c›” olmaya karar
verdi!...
Peki ilk çal›ﬂmadaki hayallerimize
ulaﬂabildik mi?... Tam olarak olmad›…
Haz›rlad›¤›m›z projelerimiz iç mekân
malzemeleri ile bir bütün. Biz bu
bütünü kurarken “ekonomik” olmaya da
özen gösteriyoruz. (dikkat: “ucuz”
de¤il…) “U” planl› bat› binas›n›n yeni
maliki bu bütüne kat›lmay› tercih
etmedi. Önce, malzeme ve tefriﬂat
seçimlerini oldukça pahal› olacak

ﬂekilde de¤iﬂtirdi. Ama sonra, -yap›n›n
karakteristik özelliklerinden birisi olanbeyaz pirinçli, beyaz çimentolu, tarakl›
mozaik s›valar›n bir k›sm›n›, mali
gerekçelerle iptal ettiler. (bu s›vaya
“Ankara Tara¤›” da deniyor; bu
dersimizdeki kazan›mlar›m›zdan birisi
de bu teknik; biz sevdik.) ‹ptal edilen
yüzeyler, yap›n›n as›l yaﬂam
alanlar›ndan olan bahçeden de
mekânsal de¤er kaybettiriyor. Oysa bu
s›van›n maliyeti, tercihlerle art›r›lan
maliyetin çok alt›nda!...
Di¤er binada ise iﬂverenimiz, bizimle
hayallerini paylaﬂmaya devam etti.
Elbette mali k›s›tlamaya bu binada da
gidildi; ama önceliklere dikkat edildi. ‹ç
mekân malzemeleri ve sabit tefriﬂatta
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01 Giriﬂ holü
02 Yaﬂama
03 Mutfak
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04 Oda
05 Ebeveyn odas›
06 Banyo
07 WC

Do¤u parselindeki “L” planl› yap› zemin kat ve ara kat plan›
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Do¤u parselindeki “L” planl› yap› birinci kat plan›
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Do¤u parselindeki “L” planl› yap› kesiti

KULLANICI ‹ﬁ‹N BAﬁINDAN ‹ﬁVEREN‹N‹Z
“
DE⁄‹LSE, S‹ZDE O B‹NANIN O KADAR DA
M‹MARI DE⁄‹LS‹N‹Z
”
seçimler genellikle iﬂverenimizin zarif
ve zevkli eﬂlerince yap›ld›. Bu
seçimlerde tasar›m anlay›ﬂ› de¤iﬂmedi¤i
için hiç rahats›zl›k duymad›k. Üstelik
ekledikleri tefriﬂat ögelerinin mekânsal
de¤eri çok art›rd›¤›n› düﬂünüyoruz.
(Baﬂka projelerde profesyonel olarak
dan›ﬂsak m›?.. galiba biz bu konuda
biraz yetersiz kald›k !?...)
Bu projelerde mesleki uygulama
sorumlulu¤unun gereklerini yerine
getirirken, di¤er projelerimize göre az
emek harcad›k. Hatta, oldukça ihmal
ettik!... Bu ihmalkârl›¤›m›z›n nedeni,
inﬂaat sahas›nda kuvvetli bir
dayana¤›m›z›n olmas›… ‹ﬂverenimiz,
yat›r›mc› yüklenici –ve sonunda- evin
kullan›c›s›, inﬂaat yönetimini,
meslekdaﬂ›m›z Murat Bozkurt ile
yürütmeseydi, bize çok iﬂ düﬂecekti.
‹ﬂin sonunda, ﬂimdi oldu¤umuzdan
daha az memnun olabilirdik.
Sürecin sonunda pekiﬂtirdik:
“Mimar›n iﬂvereni ister yat›r›mc›, ister
malik olsun; ayn› zamanda inﬂaat
yüklenicisi olmas›n.”… Ha!.. Bir de:
“Kullan›c› iﬂin baﬂ›ndan iﬂvereniniz
de¤ilse, siz de o binan›n o kadar da
mimar› de¤ilsiniz!...”
Biz bu dersimizi de tamamlad›k;
tasarlad›k, projelendirdik (tasarlamaya
devam ettik), uygulanmas›n› takip ettik
(tasarlamaya devam ettik),
kullan›c›lar›na destek verdik
(tasarlamaya devam ettik), ö¤rendik…t
Boygar Özlen, Mimar
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Bat› parselindeki “U” planl› yap› plan›
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