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Özet
Günümüzde yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışının da
etkisiyle ortaya çıkan, düzen ve plandan yoksun yapılaşmalar,
tarihi çevrelerin de zedelenmesine, hatta giderek yok olmasına
neden olmaktadır. Koşulların ve değer yargılarının hızla
değiştiği bir toplumda , zaman içerisinde yapıların işlevleri de
değişebilmektedir. Bu alanlarda yapılan restorasyon ve koruma
çalışmalarına ek olarak yeniden değerlendirme kavramının
da giderek önem kazanması ve yaygınlaşması kaçınılmazdır.
Fuat Anadolu Evi, bu bağlamda ele alınarak koruma ve
yeniden kullanım kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmada
kültür varlığı niteliği taşıyan ve bugün koruma kurulu olarak
kullanılan binanın mekânsal performans değeri ve işlevin
gereksinimleriyle mekânların adapte edilebilme düzeyi eleman
etütleriyle ve sözlü görüşmelerle belirlenerek, yeni verilen
işlevin avantaj ve dezavantajları ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Mimaride yeniden kullanım, yeni
işleve adaptasyon, sürdürülebilirlik, mekan performansı,
geleneksel konut
Abstract
Lack of order and planning within the structures that arise
because of the rapid urbanization and population growth,
leads to the damage of the historical environment, even its
destruction. In a society in which the conditions, the standards
of judgment and many kinds of these things change rapidly, also
the functions of the buildings change by the time. Therefore,it is
an inevitable fact that the concept “revalorization” is becoming
more important and prevalent besides the restoration and

preservation activities in this field. The Fuat Anadolu House
taking place in the Konya was evaluated in the protection scope
by considering it in that context. The building of ‘’Building of
the Committee of Conserving Natural Beings and Culture’’ in
Konya, a historic building, is investigated to determine the
level of its spatial performance and its level of adaptability
to respond the new functional requirements, and thus, the
advantages and disadvantages of the assigned function were
revealed
Keywords: Reuse in architecture, adaptive reuse,
sustainability, spatial performance , traditional house,
1. Giriş
En genel anlamıyla; “mimarlık” mekan yaratma sanatıdır.
Mimarlık, toplum ve birey olarak onu oluşturan insan
yaşamıyla ilgili işlev ve etkinliklerin gerçekleşeceği mekanı
ve çevresini inşa ve organize eder. Bir mimari yapı, değişen
yaşam koşullarının sonucunda bir takım gereksinim ve
isteklere cevap veremeyince terk edilir. Terk edilen yapı, ya
yıkılmaya maruz bırakılır ya da yeniden düzenlenerek ve yeni
bir işlev kazandırılarak kullanıma açılır. Günümüzde birçok
yapı yapıldığı zamandaki işlevsel ve ticari değerini kaybederek
zamanla kullanıcılarının beklentilerini karşılayamaz duruma
gelir. Yapılış amacına hizmet veremeyen birçok bina, yeni
işlev verilerek değerlendirilmektedir. Her yeni binanın, yapım
sürecinde doğal çevreye ne kadar zarar verdiği düşünülürse,
binayı yıkıp yeniden yapmak yerine, mevcut yapıya yeni işlev
vererek kullanmak, çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel yarar
sağlayacaktır.
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Tarihi çevreler, geçmiş dönemlerin sosyal, kültürel ve ekonomik

tarihi yapılar günümüzün gereksinimlerini karşılayamamaları

yapısını, yaşam biçimi ve felsefesini yansıtmaları, doğa-bina

gerekçesiyle terk edilmektedir.Bu yapıların terk edilmesini

ve bina-insan ilişkileri arasında kurdukları ilişkinin doğruluğu

önlemek amacıyla korumanın bir alt kavramı olan yeniden

açısından büyük bir birikimin ifadesidir. Günümüzde yaşanan

kulanım kavramı, karşımıza çıkmaktadır.

hızlı kentleşme ve nüfus artışının da etkisiyle tarihi çevreler
zedelenmekte, hatta giderek yok olmaktadır. Bu alanlarda
yapılan restorasyon ve koruma çalışmalarına ek olarak yeniden
değerlendirme kavramının da giderek önem kazanması ve
yaygınlaşması kaçınılmazdır. Yeniden işlevlendirme kavramı,
koruma yaklaşımlarının ekonomik düşünüşlerle birleşiminden
ortaya çıkar. Yeniden işlevlendirme, bir koruma tekniği olarak
günümüzde sıklıkla kullanılmakta ve tarihi yapıların ömrünü
uzatmaktadır. Bir mimari anıt artık yapıldığı amaca hizmet
edemiyorsa, yapıya yeni işlev verilerek gelecek kuşaklara
aktarılması gerekmektedir. Söz konusu tarihi bir yapı ise
yapının yeniden kullanılarak, gelecek nesillere aktarılması
yapının sosyo-kültürel ve çevresel açıdan

sürdürülebilir

olmasını sağlar. Yeni işlevin gereksinimleri ile mevcut binanın
adaptasyonu başarılı olduğunda, yapının işlev sürekliği
sağlanarak, yapı sürdürülebilir ve yaşanabilir olacaktır. Bu
amaçla yeni işlev verilecek tarihi yapıların uzun ömürlü ve
sürdürülebilir olmaları için yeni işlevin mekansal gereklilikleri
sorgulanmalı ve tarihe yapıya uyumu iyi analiz edilmelidir.
Yeni fonksiyonun mevcut yapıya uyumsuzluğu ve iç mekân
düzenlemesinin doğru yapılmamış olması, tarihi kimliği olan
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yapıları, iç-dış uyumsuzluğu olan sahte ve kimliksiz yapılar
haline dönüşmesine neden olmaktadır. Binaların sürdürülebilir
ve yaşanabilir olması için yeni fonksiyon verilmesinden yola
çıkarak; çalışma kapsamında Konya’nın eski tarihi evlerinden
olan, günümüzde ise ‘Koruma Kurulu’na dönüştürülen Fuat
Anadolu Evi ele alınmıştır. Çalışmada yapının tarihçesi ve mimari
özellikleri ile ilgili bilgi verilmiş ve yapının yapıldığı günden
bu güne kadar olan süreç içerindeki değişimler incelenmiştir.
Ayrıca yapının yeni işlevi olan Koruma Kurulu müdürlüğü
binasının fonksiyonları, mekansal gereksinimleri hakkında
bilgi verilmiştir. Yeni işlevin mekana adaptasyonu, kullanıcı
memnuniyeti ve mekansal gereksinimler bakımından başarılı
olup olmadığı, mekansal etütlerle ve sözlü görüşmelerle
irdelenmiştir.
2. Tarihi yapılarda Yeniden Kullanım ve Sürdürülebilirlik

Planlama, tasarım, uygulama, kullanım ve değerlendirme
evrelerinden oluşan evrimsel planlama anlayışına, performans
kavramı esas alınarak, “yeniden kullanıma adaptasyon / yeniden
kazanım” evresi dahil edilmiş ve binaların yeniden kullanımı ile
bu döngünün sürekliliği ifade edilmiştir (1,2). Yeniden kullanım
potansiyeli olan binalar, tarihi ve kültürel değeri olan binalar
olabileceği gibi, yakın zamana tarihlenen ancak çevresel,
ekonomik, işlevsel vb. nedenlerden dolayı yapılış amacına
hizmet edemeyen binalar için de söz konusu olabilmektedir.
Binaların yeniden kullanımı; ekonomik olma,(3,4) kültürel ve
tarihsel sürekliliği sağlama, enerji yerine emek yoğun bir süreci
yaşatma,(5,6) çevresel olarak enerji tüketimini azaltma (3,7,8)
ve aynı zamanda ekolojik yaklaşımların bir göstergesi olma
(3,9) avantajlarıyla tercih edilmektedir.
Binanın yaralı yaşını uzatmak için benimsenen bir yol olarak
yeniden kullanıma adaptasyon, sürdürülebilirliği sağlamanın
ve korumanın bir kombinasyonu şeklinde karşımıza çıkmaktadır
(10). Yeniden değerlendirme - revalorizasyon, tarihi varlığın,
eski değerinin canlandırılması, bu değerin kendisine yeniden
yüklenmesi, “tarihi” ortaya çıkarması, okunabilir, görülebilir,
algılanabilir hale getirilmesi anlamına gelmektedir. Geleneksel
mekan değerlerinin onarılarak, sıhhileştirilerek günümüzün
gereksinimlerine cevap verecek şekilde donatılarak yeniden
kullanılmasıdır. Geçerliliğini henüz kaybetmemiş geleneksel
mimari ve kentsel değerlerin yeniden keşfidir ve bu keşfin
daha akılcı, daha ucuza mal olabilmesi modelidir (11).
Köksal’ a göre (12) Yeniden işlevlendirmeyi temel iki kavram
yönlendirir: “Yeniden programlama” ve “yeniden mimari”. İlki,
var olan mekânların yeni kullanımları / içindeki etkinlikleri /
olayları içermesi için yeniden düzenlenmesine işaret ederken,
diğeri mimari dilin potansiyeli kullanılarak yeni programların
uygulanmasını

tanımlar.

Yeniden

işlevlendirme,

sadece

mimari mirasın korunması açısından değil, yeni yapılacak
uygulamalara da bir örnek teşkil etmesi açısından kültürel
sürekliliğin bir örneğidir. Yeniden kullanımın ekonomik, sosyal
ve kültürel gelişmenin önemli bir faktörü olduğu unutulmamalı,

Toplumların çeşitli dönemlerde yarattıkları fiziksel mekanlar

tarihi yapıların sürdürülebilirliğinin yeniden değerlendirmenin

o toplumun kültürel yapısını yansıtmaktadır. Tarihi mekanlar

de içinde bulunduğu, doğal ve kültürel kaynakların gelecek

tanımlanırken konuşma dilinde “eski” olarak nitelenmekte

nesillere aktarılması gerektiği benimsenmelidir.

ve bu niteleme hem fiziksel hem de fonksiyonel eskimeyi
anlatmaktadır.

Mekanlar

insan

kültürünün

bir

parçası

olduğundan tarihi niteliği de barındırmaktadırlar. Kültürümüzün
kalıntıları ise tarihi çevremizi oluşturmaktadır. Tarihi kent
dokuları ait oldukları zamanın, kültürün, dönemin yaşam biçimi
ve felsefesinin yansıtmaları açısından değerlidir. Ancak zamanla
değişen sosyal, eko-kültürel yapı mekana da yansımakta,

3. Gereç ve Yöntem
Çalışmada kullanılacak olan gereç ve yöntemi tespit etmek
için,

problem temel ilke olarak kabul edilmiştir. Problem;

işlevini kaybeden tarihi bir konutun mimari ve yapısal
özellikleri açıklanarak, yeni işlevinin mekansal ve kullanıcı
gereksinimlerine, cevap verip veremediğini tespit etmektir.
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Bu amaçla seçilen tarihi ‘Fuat Anadolu Evi’, özgün işlevi
farklılaşan, yeni işlev verilen

sivil mimarlık örneklerinden

biridir. Çağdaş kullanıma uyarlanarak ‘Koruma Kurulu’ olarak
kullanılan bu yapı sosyo-kültürel sürdürülebilirlik bağlamında
yeni işlevine adaptasyonu mekansal analizlerle ve sözlü
görüşmelerle incelenecektir.

Bu amaçla ele alınan mimarı

yapının özellikleri, tarihi süreç içerisinde geçirdiği değişiklikler
ortaya koyarak, yapının yeni işlevinin kullanıcı memnuniyeti
ve mekansal gereksinimler bakımından ne kadar başarılı olup
olmadığını tespit amacıyla, her mekân düzeyi için mekânsal
olarak boyutların yeterliliğinin kavranabilmesi adına ‘eylem
analizi’ yapılacaktır.
4. Araştırma Alanı
4.1. Yapının Genel Konumu
Cumhuriyet Dönemi sivil mimarlık örneği olan Fuat Anadolu’nun
Evi, Konya’nın Karatay İlçesi, 13. Mahalle, 22.pafta, 2739 ada,
1 Parselinde bulunan, Kazım Karabekir Caddesi ile Atatürk
Caddesi’nin birleştiği noktada yer alır (Şekil 1).

Şekil 1. Yapının hava fotoğrafı

Şekil 2. Yapının genel görünümleri (konut hali)
4.4. Yapının Malzeme ve Bezemesi
Yapımızın yığma taşıyıcı sistemi moloz taş, kesme taş, tuğla
ve ahşap karkastan oluşmaktadır. Planda da görüldüğü
gibi odalarda yerli ahşap elemanlara yer verilmemiştir.
Buna sebep Avrupa mimarisinden etkileşimin yanı sıra
yapı sahibinin gayrimüslim olmasıdır.
İçteki odaların
tabanları klasik alaturka ahşap döşeme, tavanları paşalı
ahşap tavanla kaplıdır. Sofalar ise motifli karo mozaik
plakalarla kaplanmıştır. Giriş katına dışarıdan, vali izzet
bey caddesindeki taş merdivenle ulaşılmaktadır. Birinci kat
ile çatı katına, içerden klasik ahşap korkuluklu döner ahşap
merdivenle ulaşılmaktadır. Yapımızın çatısı kırma çatı olup,
Marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Saçak altları kaplama
tahtası ile kapatılmıştır. Balkon korkulukları ahşaptır. Balkon
açıklıkları da çeşitli kemerlerde geçilmiştir. Cephelerde
çıkma ve saçaklarda zengin ahşap işçilikle bezenmiş oyma
süslemelere yer verilmiştir. Geometrik, bitkisel motiflerin yanı
sıra ayyıldız motifler de görülmektedir. Duvarların kesiştiği
köşeler, taş sütuncelerle bezenmiştir. Pencerelerde ve girişte
orijinal demir korkuluklar yer almıştır (Şekil 3).

4.2. İnşa Tarihi ve Mimarı
20.yüzyılın başlarında Noter Ragıp Anadolu tarafından
yaptırılan bu yapının, mimarı bilinmemektedir.
4.3. Mimari Özellikleri
II. grup tescilli olan yapımız; bodrum kat+zemin kat(giriş
katı)+1.kat ve çatı katından oluşmaktadır. Yapının biri Babalık
Sokak’tan, ikisi Vali İzzet Bey Caddesi’nden olmak üzere üç
ayrı giriş kapısı vardır. Babalık Sokak’ta olan ana giriş kapısı,
zeminden 103 cm yükseltilmiştir. İki kanatlı ahşap giriş kapısı
ile zemin kat sofasına girilir (Şekil 2).

Şekil 3. Yapının malzeme ve bezemesi
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4.5.Yapılan tadilat ve tamiratlar
4.5.1. Yapının tescili için Anıtlar Yüksek Kuruluna ilk
başvuru (04.02.1982)
Mimari ve tarihi değeri yüksek olan, bir devrin özelliğini
yansıtan bu yapının, sadece zemin katının kullanılabilir halde
olmasından, yapının diğer bölümlerinin yıpranma dolayısıyla
kullanılamaz durumda olmasından, ticaret bölgesinde yüksek
rant gelirine sahip bir alanı işgal etmesinden dolayı, yıkılmasını
engellemek ve yapıyı yaşatmak için III-A grubu yapıları içinde
tescil edilmesini arz edilmiştir (Şekil 4).

4.5.4. III. Restorasyon: Yapıya rüzgârlığın ilave edilmesi
(10.04.1996)
Sivil mimarlık örneği yapıyı rüzgâr, toz gibi dış tesirlerden
korumak ve ısı kaybını önlemek için giriş kapısının önüne, yapıyı
bozmayacak şekilde şeffaf bir rüzgârlık yapılmıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Şeffaf Rüzgârlık
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Şekil 4. Koruma Altına Alınacak Yapının Cephe Fotoğrafları

4.7.Yapının işlev değişikliği sonrası kullanımı

4.5.2. I.Restorasyon: Yapı’nın kamulaştırılıp, koruma kurulu
oluşu (25.04.1991)

Fuat Anadolu’nun Evi 1990 yılında korunmaya alındıktan
sonra Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü olarak kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 7). Aşağıdaki
çizelgede yapının işlev değişikliği sonrası devamlı ve geçici
kullanıcıları tanımlanmıştır (Çizelge 1). Ayrıca yapının kurul
olarak kullanılması için gereken ideal büyüklükteki mekanlar
ve mevcut mekanlar gösterilmiştir (Çizelge 2). Çizelge 3 de
yapının konut olarak kullanımı ve Çizelge 4 de Koruma Kurulu
olduktan sonraki işlev değişimi plan düzleminde gösterilmiştir.

I.gruba dâhil edilen tescilli yapının, konut olarak kullanılmakta
iken, bakanlıkça kamulaştırılıp, koruma kurulu müdürlüğü
olarak faaliyete geçirilme kararı alınmıştır. Yüksek kurulunun
I.grup yapılarda aldığı karar gereğince, yapının içi ve dışının
olduğu gibi korunması gerektiği, malzeme değişikliğinin
yapılamayacağı sadece bakım ve onarım gerçekleştirilebileceği
belirtilmiştir. Ancak yerinde inceleme sonucu binanın
taşıyıcı sisteminde ve fonksiyonunda değişiklik yapılması
gerektiğinden, gabarisi ve cephesi muhafaza edilmek kaydıyla
II. grup yapılara dâhil edilmiştir.
4.5.3. II. Restorasyon: Ahşap pencerelerin değiştirilmesi
(06.09.1995)
Ahşap doğramaların, çürümüş ve tek binili, tek yüzeyli olması,
soğuk sıcak gibi dış tesirlere karşı yetersiz kalması nedeni ile
ahşap doğramaların değiştirilmesine karar verilmiştir (Şekil 5).
Binanın ahşap doğramalarının, asıl görünüşünü bozmadan, ısı
camlı bir ahşap pencere sistemi düşünülerek değiştirilmiştir.

Şekil 7. Yapının Kurul Olduktan Sonra Genel Görünüşü
Çizelge 1. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Kullanıcıları:
Devamlı Kullanıcılar: 1 Müdür, 3 Mimar, 1 Harita Müh., 1
Şehir Plancısı, 1 Arkeolog, 1 Sanat tarihçisi, 2 Daktilograf, 1
Muhasebeci, 1 Fotoğrafçı, 1 Sekreter
Geçici Kullanıcılar: Haftalık kurul toplantısına katılmak
üzere gelen konuyla ilgili uzmanlar (kurul üyeleri),
Ziyaretçiler

Şekil 5. Ahşap Pencerelerin İçten Görünüşü
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Çizelge 2. Yapının kurul olarak kullanılması için gereken
ideal büyüklükteki mekanlar ve mevcut mekanlar
Konya
Kültür
ve
Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü’nde Olması Gereken
İdeal Büyüklükteki Mekanlar:
Müdür odası (21 m²)
Müdür yardımcı odası(18 m²)
Sekreter(18 m²)
Tek kişilik çalışma odası(13,8 m²)
İki kişilik çalışma odası(20 m²)
Üç kişilik çalışma odası(21,8 m²)
Bekleme salonu(38,8 m²)
Toplantı salonu(40 m²)
Dinlenme salonu (38,8 m2)
Kütüphane(24 m²)
Arşiv(60 m²)
Mutfak (11.7 m²)
Wc-Lavabo (4.3 m²)

Konya
Kültür
ve
Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü’nde
mevcut
olan
mekanlar:
Müdür odası(14,3 m²)
Sekreter odası(10,3 m²)
Fotoğrafçı odası 1 kişi (8.2 m2)
Memur odası 1 şehir plancı,1
mimar(14,4 m²)
Memur odası 1 mimar,1 arkeolog,1
harita müh.(13.4 m2)
Bekleme salonu(23,6 m²)
Toplantı salonu(52.4 m2)
Arşiv (66.3 m2)
Mutfak (8.9 m2)
Wc-Lavabo(2.6 m2)

Yapının zemin kat, iç mekan görünümleri (konut hali)

Çizelge 3. Yapının işlev değişikliğinden önce konut olarak
kullanımının plan düzleminde gösterimi

Yapının 1. kat planı(konut hali)
Üst katta sofanın güneyinden balkona geçiş planlanmıştır. Sofanın
doğusunda bulunan oda; doğu, batı ve güney yönlerden açılmış
pencerelerle aydınlatılmıştır. Üst katta doğu tarafta planlanmış olan
merdiven evi sahanlığında banyo ve depo yer alır. Sofanın batısında
yan yana dizilmiş üç oda vardır. Bu odalardan güneyde olanı, güney,
doğu ve batı yönlerden aydınlatılmıştır. Ortadaki oda ise bir çıkma ile
genişletilmiş ve batı, kuzey ve güney yönlerde açılmış pencerelerle ay
dınlatılmıştır. Sofanın batı duvarındaki üçüncü oda ise batı yönde ve
kuzeyde açılmış olan pencerelerle aydınlatılmıştır. Sofanın kuzeyinde
bulunan ahşap iki kanatlı kapı, yine bir geçiş mahaline açılmaktadır. Bu
mahalin doğusundaki kapı ile ne amaçla kullanıldığı belli olmayan iki
bölümlü bir hacme oradan da terasa geçilmektedir.
Yapının zemin kat planı (konut hali)
Sofanın zemini desenli karolarla kaplanmıştır. Bu kattaki bütün odaların
ve sofanın tavanı ahşap tavandır. Sofanın doğu duvarında muhdes bir
lavabo vardır. Sofanın batısında iki tane oda vardır. Bu odalar arasındaki
kapı ile iki odanın birbiri ile irtibatı sağlanmıştır. Küçük oda batı yönde
açılan pencere ile aydınlanmaktadır. Odanın kuzey duvarında da yerli
dolaplar vardır. Batı yöndeki diğer oda ise doğu, batı ve güney yönde
açılmış olan pencerelerle aydınlatılmıştır.
Zemin katta sofanın doğusunda bir oda daha vardır. Bu oda da doğu,
batı ve güney yönde açılan pencerelerle aydınlatılmıştır. Sofanın doğu
duvarında iki kapı daha vardır. Bu kapılardan birisi merdiven evine
diğeri ise bir koridora açılmaktadır. Bu koridorla helâya ve diğer ıslak
hacimlere geçilmektedir (sahibi gayri Müslim olduğu için tuvalet ve wc
yapının içinde ve merdiven sahanlığında planlanmıştır).
Sofanın kuzeyindeki iki kanatlı kapı ile geçiş mahalli olduğu sanılan
bir mekâna açılmaktadır. Bu mekânda 1.kata çıkışı sağlayan merdiven
vardır. Bu mekânın doğusundaki kapı mutfağa açılmaktadır. Mutfak
doğu yönünde açılmış olan bir pencereden aydınlatılmaktadır.
Mutfaktan banyo ile bağlantılı bir hole geçilir. Bu hol aynı zamanda bir
merdiven aracılığı ile avluya açılmaktadır.

Yapının 1. kat, iç mekan görünümleri (konut hali)
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Koruma kurulunun giriş holünün açıldığı orta sofa önceden salon olarak
kullanılırken, bugün danışma olarak hizmet vermektedir. Sofaya, ikisi
giriş aksının solunda biri sağında yer alan üç oda açılmaktadır. Bu
odalardan soldaki ilki müdür, ikincisi sekreter, sağdaki ise memur odası
olarak kullanılmaktadır. Ahşap merdivenin yanında yer alan koridor
ile önceden banyo ve mutfak olarak kullanıldığını öğrendiğimiz ancak
günümüzde arşiv olarak işlevlendirilmiş bölüme geçiş sağlanmaktadır.
Bu koridor üzerinde solda wc-lav. Mekanı yer almaktadır. Ayrıca
merdivenin altından bodrum kata iniş sağlanmaktadır. Sofanın giriş
aksında yer alan, ahşap çift kanatlı kapı ile servis merdiveninin
yer aldığı hole ulaşılmaktadır. Bu holde fotokopi mekanı olarak
değerlendirilmiştir. Bu holün sonunda camekanla ayrılmış bir oda yer
almaktadır. Servis merdiveninin kapısı güney cephede yer alan Babalık
Sokağına açılmaktadır.
Şekilde görüldüğü üzere mekanlar orijinal haliyle, ihtiyaca göre
değerlendirilmiştir. Sadece arka taraftaki mutfak ile banyo
birleştirilerek, geniş bir arşiv memuru odası yapılmıştır.

Yapının çatı kat planı(konut hali)
Çatı katına çıkış, üst kat sofasının doğusunda bulunan merdiven evinden
sağlanmaktadır. Bu merdivenin sahanlığındaki kapı çatı merdivenine
açılmaktadır. Çatı katında bir sofa ile sofanın batısında ve güneyinde iki
tane oda yer almıştır. Bu odalarda iki ayrı balkon yer almıştır. Sofanın
kuzeyindeki kapı ile de çatı çıkışı sağlanmıştır.
Ana binaya sonradan, mutfak, wc, merdiven olarak kullanılan bölümler
ilave edilmiştir.

Yenileme ve işlev değişikliği sonrası zemin kat kullanımından
görünümler

522

Yapının çatı kat, iç mekan görünümü (konut hali)

Çizelge 4. Yapının işlev değişikliğinden sonra kurul olarak
kullanımının plan düzleminde gösterimi

Yapının yenileme ve işlev değişikliği sonrası 1.kat planı (koruma
kurulu hali)
Birinci kata, kuzey cephede yer alan ahşap basamaklar ile
ulaşılmaktadır. Birinci kat sofanın güneyinde üç, kuzeyinde bir tane
olmak üzere toplam 4 odası bulunmaktadır. Bu odaların tümü memur
odası olarak kullanılmaktadır. Orta sofanın doğusundan balkona
ulaşılmaktadır. Sofanın batısında yer alan kapı ile de servis merdiveni
holüne çıkış sağlanmaktadır. Bu servis holünün kuzeyinden 3 basamak
inilerek çay ocağına ulaşılmaktadır. Birinci kattaki mekânlara planda
gözüktüğü üzere herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Mekânlar
ihtiyaca göre olduğu gibi değerlendirilmiştir.

Yapının yenileme ve işlev değişikliği sonrası zemin kat planı (koruma
kurulu hali)
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Çizelge 5. Eleman Etüdleri

Yenileme ve işlev değişikliği sonrası 1. kat kullanımından görünümler

Yapının yenileme ve işlev değişikliği sonrası çatı katı planı (koruma
kurulu hali)
Çatı katında, sofanın batısındaki ve güneyindeki iki oda, sofayla
birleştirilerek, toplantı salonu elde edilmiştir.

Mevcut Müdür Odası
Alan: 14.3 m2

İdeal Müdür Odası
Alan: 21 m2

Mevcut Sekreter Odası
Alan: 10.3 m2

İdeal Sekreter Odası
Alan: 18 m2

Mevcut Tek kişilik Çalışma
Odası
Alan: 8.2 m2

İdeal Tek kişilik Çalışma
Odası
Alan: 13.8 m2

Mevcut İki kişilik Çalışma
Odası
Alan: 14.4 m2

İdeal İki kişilik Çalışma
Odası
Alan: 20 m2

Yenileme ve işlev değişikliği sonrası çatı katı kullanımından bir
görünüm
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Mevcut Üç kişilik Çalışma
Odası
Alan: 13.4 m2

Mevcut Mutfak (Çay Ocağı)
Alan: 8.9 m2

İdeal Mutfak (Çay Ocağı)
Alan: 11.7 m2

Mevcut Lavabo-WC
Alan: 2.8 m2

İdeal Lavabo-WC
Alan: 4.2 m2

İdeal Üç kişilik Çalışma
Odası
Alan: 21.8 m2

5. Değerlendirme ve Sonuç
Tarihi yapıların sadece restore edip, olduğu gibi korumak
tarihi yapıların sürdürülebilirliğine ilişkin başarılı bir sonuç
olarak değerlendirilemez. Amaç, günümüz ihtiyaçlarına yönelik
olarak bir fonksiyon kazandırılmış yaşayan bir tarihsel mekan
yaratmak olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta yapıların
kullanımı, kesinlikle yapıların tarihi kimliğine saygılı ve
uygun bir amaç çerçevesinde olmalısıdır. Bu amaçla yeni işlev
verilmiş olan Fuat Anadolu Evi’nin sürdürülebilirlik bağlamında
yeni işlevine adaptasyonu mekansal analizlerle ve sözlü
görüşmelerle analiz edilmiş, işlevin avantaj ve dezavantajları
bağlamında değerlendirilmiştir.
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Mevcut Bekleme Salonu
Alan: 23.6 m2

İdeal Bekleme Salonu
Alan: 38.8 m2

Sivil mimarlık örneği olan Fuat Anadolu Evi’nin çok fazla
müdahale edilmeyerek orijinal haliyle, yerel yönetimler
tarafından yeni bir işlev kazandırılarak kamuya kazandırılması
memnun edicidir. Ayrıca yapının kent merkezinde olması ulaşım
açısından olumludur. Yapılan görüşmeler sonucunda gelen
ziyaretçilerin ve çalışanların tarihi bir yapıda yaşamaktan
mutlu oldukları görülmüştür.
Ancak yapılan analizler sonucunda mekanların olması gereken
m²’lerden daha küçük olduğu ayrıca kütüphane ve dinlenme
salonunun olmadığı tespit edilmiştir.

Mevcut Toplantı Salonu
Alan: 52.4 m2

İdeal Toplantı Salonu
Alan: 40 m2

Bu nedenle yoğun kullanıma sunulan tarihi yapıların, değişim
karşısında ihtiyaca cevap verememeleri seçilen fonksiyonun
irdelenmesi gerektiğini göstermektedir. Ancak dikkat edilmesi
gereken nokta yeni işleve adaptasyonda mekânsal kalitenin
artması için yüklenilen işlevle yaşaması kullanıcı memnuniyeti
ve mekânsal performans değeri ile ilişkili olmaktadır.
Yeniden kullanılan binaların mekânsal performanslarının
değerlendirilmesi, verilen işlevin sürdürülebilir kılınması
için gerekli tedbirlerin alınması anlamında yarar sağlarken,
değerlendirme ile yeniden kullanım potansiyeli olan binalarda
adaptasyon sürecinde analiz edilmesi gereken bileşenler
ve süreç (i)binanın konumu ve işlev uyumu (ii) varolan
mekânların organizasyonu ve niteliği, (iii) verilecek işlevin
mekânsal gereksinimleri ve (iv) adapte edilebilirlik düzeyinin
değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir (13). Bu nedenle eski
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yapıların yeniden işlevlendirilerek yaşatılması konusunda
hem daha kararlı hem de daha titiz davranılması gerektiği
kanısındayız.
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