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‹zmir, çeﬂitli uygarl›klara ev
sahipli¤i yapm›ﬂ, yang›n,
deprem ve sel gibi felaketler
yaﬂam›ﬂ ve bu felaketlerde önemli
binalar› yok olmuﬂ bir ﬂehirdir. ﬁehirde;
geçmiﬂten günümüze kadar uzanan
süreçte birçok yap› uygun bir ﬂekilde
de¤erlendirilemedi¤i için yok olmaya
devam etmektedir. Kent belle¤i
aç›s›ndan, yok oluﬂu engellemek ve
mimari özelli¤i olan binalar›n ömrünü
uzatmak için kamu ve özel sektör
yat›r›mlar›n› do¤ru bir ﬂekilde
yönlendirmek gerekmektedir.
Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde
“dönüﬂüm” kelimesinin karﬂ›l›¤›
“-oldu¤undan baﬂka bir biçime girme,
baﬂka bir durum alma, ﬂekil de¤iﬂtirme”
olarak geçmektedir. Alt›noluk (1999)’a
göre binalarda dönüﬂümün karﬂ›l›¤› ise
“binalar›n orijinal iﬂlevlerini kaybetmesi
veya iﬂlevsel olarak eskimesi
gerçekleﬂti¤inde yap›lmas› gereken
müdahale” olarak tan›mlanmaktad›r.
Ekonomik ve iﬂlevsel aç›dan dönüﬂüm
geçiren yap›lar›n yaﬂam ömrü
uzamaktad›r.
Dönüﬂümde bir di¤er önemli nokta
ise ticari iﬂletmelerin kendilerini
yenileme ve yeni ihtiyaçlara göre
kendisini biçimlendirmesidir. Ticari
olarak büyüyen bir iﬂletme, artan
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere daha
geniﬂ bir binaya ihtiyaç duyacakt›r. Bu
ihtiyac› karﬂ›lamak üzere bir dönüﬂüm
gerekecektir. Ancak bu dönüﬂüm yeni
bir bina olarak karﬂ›m›za ç›kabilece¤i
gibi kent merkezi içinde yer alma
iste¤inden kaynakl› olarak kent merkezi
içindeki tarihsel ve kültürel de¤eri olan
bir binan›n fonksiyon de¤iﬂikli¤i
yap›larak, yenilenmesi de olabilir.

‹zmir’de tarihsel, kültürel, ekonomik
ve çevresel nedenlerden dolay›
dönüﬂtürülmeyi bekleyen birçok bina
bulunmaktad›r. Gelece¤e yönelik
çal›ﬂmalara ›ﬂ›k tutmas› aç›s›ndan
günümüze kadar dönüﬂüm geçirmiﬂ
binalar› inceleyerek bir de¤erlendirme
yap›labilir. Aﬂa¤›da belirtilen dört kriter
sebebi ile e¤itim kurumlar› ile ilgili
binalar çal›ﬂma s›n›r› olarak ele
al›nm›ﬂt›r.
• Bina iﬂlevi aç›s›ndan fazla
metrekareye sahip olmas› sebebi ile
e¤itim kurumlar›n›n dönüﬂüme uygun
olmas›.
• Yap›lar›n, içinde bulunduklar› ortam›
zenginleﬂtirip, çevresinin geliﬂmesinde
önemli rol oynamas›.
• E¤itim yap›lar› kullan›m tipolojisinden
kaynaklanan sebeplerle kent hayat›na
katk› sa¤lamas›.
• Binalar›n yeniden kullan›lmas›yla yerel
sürdürülebilirli¤e katk› sa¤lamas›.
‹ncelenecek e¤itim kurumlar›na ait
yap›lar› belirlemek için Alt›noluk (1998)
ve Orbaﬂl› (2008) taraf›ndan
tan›mlanan kategoriler üzerinden
s›n›fland›rma yöntemi haz›rlanm›ﬂt›r.
Dönüﬂüm geçiren binan›n aﬂa¤›daki
s›n›flardan birine dahil olmas›
hedeflenmiﬂtir.
1. Tarihsel –Kültürel Nedenler ‹le
Dönüﬂen Yap›lar: Binalar›n gelecek
kuﬂaklar›n kullan›m›na sunulmak üzere
de¤erli bulunmas›. (toplumsal belle¤in
süreklili¤i amac›yla dönüﬂüme u¤ram›ﬂ
yap›lar bu kategoride
de¤erlendirilecektir.)
2. Ekonomik Nedenler Sebebi ‹le
Dönüﬂen Yap›lar: Binan›n dönüﬂümü
sonucu elde edilecek ekonomik
parametresinin oran› ve eski yap›n›n

y›k›lmadan dönüﬂtürülmesi ile elde
edilen, ekonomik nedenler ile dönüﬂen
yap›lar.
3. Çevre Faktörü Etkisi ‹le Dönüﬂen
Yap›lar: Binan›n yak›n çevresinde
oluﬂan kentsel dönüﬂüm ve çevre
de¤iﬂimleri sebebi ile dönüﬂen yap›lar.

Üniversiteler
Yak›n zamanda kurulan üniversiteler
incelendi¤inde, tarihsel veya ekonomik
nedenlerle binalar dönüﬂüm geçirmiﬂtir.
2008 y›l›nda e¤itime baﬂlayan ‹zmir
Üniversitesi, daha önce dershane olarak
kullan›lan binay›, üniversiteye
dönüﬂtürmüﬂtür. 2001 y›l›nda kurulan
Yaﬂar Üniversitesi’nin Selçuk Yaﬂar
kampüsü binalar›, orjinalinde boya ve
bisiklet imalathanesidir. 2008’de
tamamlanan tadilat projesiyle iﬂlevi
üniversite yap›lar›na dönüﬂtürülmüﬂtür.
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, ‹zmir
Büyükﬂehir Belediyesine ait,
kullan›lmayan Grand Plaza Oteli’ni,
tadilat projesi ile üniversiteye
dönüﬂtürülmüﬂtür. 2009 y›l›nda
faaliyete geçen Gediz Üniversitesi,
daha önce lise olarak kullan›lan binalar
dönüﬂtürülerek üniversite kampusü
olarak kullan›lmaktad›r.
Tarihsel-kültürel nedenlerden dolay›
Alsancak’daki un fabrikas› restore
edilerek, günümüzde Yaﬂar Üniversitesi
Alsancak kampusü olarak
kullan›lmaktad›r.

Liselerin Dönüﬂümü
Geliﬂim Koleji, Karﬂ›yaka'ya 8 km
uzakl›ktaki Ulukent Beldesi'nde 25
dönüm arazi üzerine kurulmuﬂ bir
e¤itim kampüsüdür. Bu binalar daha
önce, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
Dönemi’nde demir yollar› yap›l›rken
Frans›zlar taraf›ndan telsiz binas› olarak
inﬂa edilmiﬂtir. Yunanl›lar›n iﬂgali ile
Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›nda karargâh
olarak kullan›lm›ﬂt›r. Kurtuluﬂ Savaﬂ›

sonras›’nda Genç Cumhuriyet
Dönemi’nde ilkokul olarak hizmet
vermiﬂtir.
Bornova Anadolu Lisesi, ‹zmir’in
Bornova ilçesi’nde 200 dönümlük bir
arazi üzerinde kurulmuﬂtur. 1950'li
y›llar›n baﬂ›nda, ‹zmir'de eksikli¤i
hissedilen yabanc› dilde e¤itim yapan
yat›l› bir okul aray›ﬂ› sonunda, Frans›z
as›ll› bir Levanten olan Edmond
GIRAUD’ya ait arazi bu amaç için
uygun bulunmuﬂtur. Arazi üzerindeki
zengin bitki örtüsü korunarak derslikler,
yatakhaneler, yemekhane ve konferans
salonu inﬂa edilerek günümüzde e¤itim
kampusü olarak kullan›lmaktad›r.
Nam›k Kemal Lisesi binas›, önceden
Frans›z Hastanesi olarak kullan›lm›ﬂ,
‹zmir'in kurtuluﬂuna kadar bir çok kez
el de¤iﬂtirmiﬂ bir binad›r. Lise,
restorasyon çal›ﬂmalar›yla tarihi dokusu
korunarak hâlen lise olarak e¤itim
vermektedir.

Anaokulu Yap›lar›
ﬁehrin merkezinde bulunan Beyaz
Balon Güzelyal›-Karﬂ›yaka ﬂubeleri,
Behiye Han›m, Çizgifilm ve Dokuzeylül
anaokullar›, önceki dönemlerde konut
olarak kullan›lm›ﬂt›r. Anaokulu

iﬂletmelerinin konut binalar›n tercih
etmelerinin baﬂl›ca sebebi, iç
mekanlar›n boyut olarak anaokulu
iﬂlevine uygun olmalar›d›r. Seçilen
binalar›n bahçe içinde bulunmalar›
çocuklar için gerekli olan oyun
alanlar›n›n ve fiziki koﬂullar›n
sa¤lanmas›n› desteklemiﬂtir.
Tarihsel ve kültürel de¤eri olan La
Fontaine, Murat Köﬂkü, Charlton
Whittall malikânesi, Wilkinson Evi,
Whittall konutu, Giraud evi, Bari Evi,
Panndespanian Konutu ve Sari Köﬂk
Ege Üniversitesi taraf›ndan iﬂlevleri
dönüﬂtürülerek korumaya al›nm›ﬂt›r.
Günümüzde Ege Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Dekanl›¤› olarak kullan›lan La
Fontaine köﬂkü, 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda
Frans›z as›ll› ‹ngiliz vatandaﬂ› La
Fontaine ailesi taraf›ndan konut olarak
kullan›lmaktayd›. Murat Köﬂkü, ‹ngiliz
Edwards ailesinin bir üyesi taraf›ndan
1880 tarihinde inﬂa edilmiﬂtir.
Günümüzde “Toplum Merkezi” olarak
bilinen Murat Köﬂkü, toplumsal
duyarl›l›k projeleri ve ö¤renci
topluluklar› için iletiﬂim ve toplant›
merkezi olarak hizmet etmektedir.
Geçmiﬂte Charlton Whittall
malikânesinin bir bölümünü oluﬂturan

bu bina, daha sonra ‹ngiliz Kulübü
olarak kullan›lm›ﬂt›r. Bina günümüzde
Ege Üniversitesi Kad›n Sorunlar›
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi olarak
hizmet vermektedir.
1865 y›l›nda Herbert Whittall
taraf›ndan yapt›r›lan Wilkinson köﬂkü
2006 y›l›nda tamamlanan restorasyon
çal›ﬂmalar› sonucu Ege Üniversitesi
“50.Y›l Köﬂkü” olarak hizmet vermeye
baﬂlam›ﬂt›r. 50. Y›l Köﬂkü, Ege
Üniversitesi’nin kampüs alan› d›ﬂ›nda
çeﬂitli sanat etkinliklerinin düzenlendi¤i
bir sanat merkezi olarak hizmet
vermektedir.
Whittal Konutu, 18. yüzy›l baﬂlar›nda
Hollandal› rahibeler için manast›r olarak
inﬂa edilmiﬂtir. Günümüzde Ege
Üniversitesi Rektörlük ‹dari Binas›
olarak hizmet vermektedir.
Giraud evi, günümüzde Ege
Üniversitesi Strateji Geliﬂtirme Daire
Baﬂkanl›¤› olarak hizmet vermektedir.
Bari Evi, farkl› levanten ailelerinin
mülkiyetinde konut olarak kullan›lm›ﬂt›r,
günümüzde Ege Üniversitesi Lokali
olarak hizmet vermektedir.
Pandespanian Konutu (Pandispanya
Köﬂkü), Frans›z Pandespanian ailesi
taraf›ndan yaklaﬂ›k 1880 y›l›nda
yapt›r›lm›ﬂt›r. Ailenin 19. yüzy›l›n ikinci
çeyre¤inde Fransa’ya göç etmesine dek
konut iﬂlevini sürdürmüﬂ olan yap›,
günümüzde “Yeﬂil Köﬂk” ad› ile Ege
Üniversitesi akademik ve idari personeli
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SÖZ KONUSU DÖNÜﬁÜMLER, YAPILARIN
“
GELECEK KUﬁAKLARA AKTARILMASINI
SA⁄LADI⁄INDAN, KÜLTÜREL
SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹⁄‹ DESTEKLER
ile ö¤rencilerine kafe-restaurant
hizmeti veren bir sosyal merkez olarak
kullan›lmaktad›r.
Sar› Köﬂk, Ege üniversitenin ilk
y›llar›nda misafirhane olarak hizmet
vermiﬂtir. 19. yüzy›l›n son çeyre¤inde
yapt›r›lm›ﬂ olan bina, günümüzde Ege
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi’nin Dekanl›k binas› olarak
hizmet vermektedir.

Sonuç
‹ncelenen örneklerde zaman içinde okul
kapasitelerinin artmas› ve e¤itim
politikalar›ndaki de¤iﬂiklikler sebebi ile
hem fiziksel de¤iﬂiklik hem de isim
de¤iﬂikliklerinin yap›ld›¤› görülmektedir.
Gerçekleﬂen dönüﬂümlerde di¤er
ortaya ç›kan özellik ise okullar›n
eriﬂilebilirli¤idir. ‹ncelenen okullar
ulaﬂ›m noktalar›na ve kent merkezlerine
yak›nd›rlar. Dolay›s›yla mevcut binalar›n
e¤itim yap›lar›na dönüﬂtürülmesi
kullan›c› aç›s›ndan önem
kazanmaktad›r.
Örneklere bakarak ileride sosyal ve
bilimsel faaliyetlerin e¤itimde a¤›rl›¤›n›n

”

ve zorunlu e¤itim süresinin artmas›n›n
mekan ihtiyac›n› ön plana ç›karaca¤›n›
söyleyebiliriz. Özellikle son zamanlarda
‹zmir’de vak›f üniversitelerindeki art›ﬂ
sebebi ile kent merkezlerinde yukar›da
say›lan özelliklere sahip yap›lardan
uygun olanlar vak›f üniversiteleri
taraf›ndan tercih edilerek dönüﬂümleri
gerçekleﬂmiﬂtir.
Dönüﬂtürülen yap›lar›n seçiminde
özellikle tarihsel ve kültürel yönden
önemli olanlar ön plana ç›kmaktad›r.
Tabloya göre (Tablo 1) incelenen
köﬂklerde iç ve d›ﬂ görünüm korunmuﬂ
olup, iﬂlev de¤iﬂikli¤ine gidilmiﬂtir.
Üniversitelerden Yaﬂar Üniversitesi
Bornova kampüsü binalar›n›n seçimi
çevresinde Ege Üniversitesinin
mevcudiyetinden dolay› hem çevresel
hem de ekonomik nedenlere dahil
edilebilir. Liseler ve anaokullar› ise iç
dönüﬂüm ve iﬂlev de¤iﬂimi geçirmiﬂtir.
Söz konusu dönüﬂümler yap›lar›n
gelecek kuﬂaklara aktar›lmas›n›
sa¤lad›¤›ndan kültürel sürdürülebilirli¤i
destekledi¤i söylenebilir. Bu sayede
geçmiﬂ yap› kültürümüzün günün
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ça¤daﬂ gereksinimlere uygun olarak
dönüﬂümleri ile kültürel miras›m›z
devam edebilmektedir.
Yap›lar dönüﬂerek günümüz kent
hayat›na katk› sa¤lar hale gelmiﬂtir. t
Ebru Alakavuk, Yrd. Dç. Dr, Yaﬂar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü
‹lker Kahraman, Ö¤r. Gör., Yaﬂar Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
Eray Bozkurt, Yrd. Dç. Dr., Yaﬂar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü
Çelen Ayﬂe Çelik, Ö¤r. Gör. Dr., Yaﬂar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü
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Ege Lokali

Tablo 1. E¤itime ba¤l› yap›lar›n dönüﬂüm nedenlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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