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ÖNSÖZ
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Türkiye Çimento Müstahsilleri Bir-
liği’nin (TÇMB) mimarlara yönelik 
yayımladığı Betonart dergisinin çi-

mento ve betonun alternatif kullanım 
olanaklarını araştırmak, çevre duyarlılı-
ğını ve fiziksel çevre kalitesini artırmak 
amacıyla mimarlık bölümü öğrencile-
ri için 2002 yılından beri düzenlediği 
“Betonart Mimarlık Yaz Okulu”, 12-23 
Ağustos 2014 tarihleri arasında Çimsa 
Çimento Fabrikası Ana Sponsorluğu ve 
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş-
birliği ile Ahmet Necdet Sezer Kampu-
sü’nde gerçekleştirildi.

Program boyunca hem bilgi birikimi-
ne sağladıkları katkı hem de beyaz çi-
mento ve özel ürünleri ile uygulamaları 
deneyimleyebilme olanağı sunmaları ve 
katılımları için Çimsa Çimento Genel 
Müdür Yardımcısı Ülkü Özcan’a ve eki-
bine çok teşekkürler.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Solak, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Süleyman Taşgetiren ve 
ekibi her zaman yanımızda oldular, kam-
püs olanaklarını, görevlilerini ve lojistik 

desteği hiç esirgemediler, hayatımızı ko-
laylaştırdılar. Üniversitenin etkin yöneti-
mi, kapasitesi ve yarattığı katma değer 
hepimizi çok etkiledi.

BETONART Yaz Okulu Küratörü 
SANALarc, 6 ay boyunca bu program 
için yoğun bir çalışma içinde oldu, Ortak 
kararla seçilen ‘Bağlantı’ teması çerçe-
vesinde SANALarc tasarım, malzeme 
ve teknolojiyi üreten taraflarla birlikte 
hem ilgi grupları hem uzman grupların 
fikirlerinin nasıl uygulamaya geçeceği 
konusunda araştırmalar yaptı, yaptırdı. 
Çimsa’dan bu süre içerisinde hep büyük 
destek gördük.

Betonart Mimarlık Yaz Okullarının 
geleneksel ortakları TÇMB’ye üye bir 
fabrika, o yörede bir üniversitedir, bu 
ortaklar dışında bizim için katkıları yad-
sınmayacak kadar önemli teknik ve lojis-
tik destek verenler de var.

FİBROBETON ön çalışmalara aktif 
olarak katıldı, program için özel kalıp ta-
sarımlarını hayata geçirdi, BETONART 
ve TAG Platform işbirlikleriyle geç-
miş programlardan farklı olarak ürün, 

uygulama, teknoloji, yürütme ve ileti-
şimde ilkler yaşandı, ezberler bozuldu.

Atölye Koordinatörü Mimar Ferhan 
Yalçın, birçok unsurun ilk kez bir arada 
uygulandığı böyle iddialı bir organizas-
yonun öncesinde ve içinde çok özverili 
çalıştı, taraflar arasında mekik dokudu. 
Atölye yürütücüleri süreç boyunca öğ-
rencilerin yanında oldu.

“2014 Betonart Mimarlık Yaz 
Okulu”na Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti üniversitelerinden 22 Mi-
marlık Bölümü öğrencisi katıldı.

Yaklaşım olarak mimarlık gibi uygula-
malı bir bilim dalını bina içlerinden ve 
stüdyolardan çıkartıp dış çevreyle buluş-
turan, farklı becerilere sahip bireylerin 
bir fikir etrafında bir araya gelerek, aynı 
zamanda teori ve pratiği de buluştura-
rak, takım halinde çalışmayı da özümse-
yebilecekleri ortamlar yaratılmasının Yaz 
Okulu’na katılan herkesi mutlu ettiğine 
inanıyoruz.

Emeği geçen herkese ve katılımlarıyla 
BETONART Yaz Okulu’nu gerçek kılan 
bütün öğrencilerimize teşekkürlerimizle!
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“bağlantı”
Neslihan İmamoğlu

Betonart 2014 Mimarlık Yaz Oku-
lu’nda aşina olduğumuz sıkça duy-
duğumuz bir kavram olan “bağlan-

tı”, tema olarak belirlenirken, hiç de aşi-
na olmadığımız bir yöntem ile “inovatif” 
bir atölye süreci kurgulandı. Bu süreçte 
kullanılan araçlar ve yapılan işbirlikleri de, 
hem bu inovatif kurguyu hem de temayı 
destekleyici nitelikteydi.

Temayı açıklarken “Bağlantı, diğer 
nesne/özne/kişi/topluluğa dair ilişkileri 
tanımlar. Bağlantılar, belirli bir nokta/za-
mandaki yerel durum/geometri ile başka 
bir nokta/zamandaki yerel durum/geo-
metri arasındaki karşılaştırmada merkezî 
önemdedir,” diyen küratör SANALarc, 
olası tüm bağlantı kombinasyonlarını 
açık bırakarak öğrencilerin bağlanma 
parametrelerini hem somut hem de so-
yut olarak irdelemelerini sağladı. Soyut 
olarak “bağlantı nedir?” sorusuna yanıt 
arayan öğrenciler; birbirleri ile, mode-
ratörler ile, çevre ile bağlantı kurarken, 
somut olarak da yer-çevre-beton-tekno-
loji arasında, teori ve uygulama arasında 
bağlantı kurdu. A-B-C birimlerini kurallı 
tasarım programı yardımıyla belirtilen 
verilere bağlı kalarak tasarlamaya ve 
üretmeye çalıştı. 

Olası bağlantı durumları, bağlılık hal-
leri, bağlanmak eyleminin nesne ve 

özneleri, bağlanmaya etki tepki, bağ ku-
ran nesne, bağı kuran özne, bağın kurul-
duğu mekân… Özneler arası, nesneler 
arası, kavramlar arası bağlantı… 

Süreçte bağlantı
Betonart Mimarlık Yaz Okulu belirli bir 
zamanda ve mekânda belirli sayıda öğ-
renciyle yapılan bir atölye çalışması. Tüm 
bu kısıtlamalara ve belli bir programı ge-
rektiren sürecine rağmen, bu yıl hem öğ-
rencileri hem de moderatörleri zorlayan 
deneysel bir yöntem izlendi.

Atölye başladığında öğrenciler “her 
şey planlanmış” hissine kapılırken, küra-
törler ve moderatörler “deneyim heye-
canını” -eğer mümkünse- planlamışlardı 
sadece.

Uzun süren ön çalışma aşamasında 
10 günlük atölye çalışması boyunca ne-
ler yapılacağı, kurulacak olan işbirlikleri, 
kullanılacak olan yöntem ve araçlar ko-
nuşuldu. Küratör ve moderatörler ile 
nasıl bir yol izleneceği, öğrencilerin be-
tonla nasıl bir ilişki kuracağı üzerine bir-
çok toplantı yapıldı. “İnovatif” deneyimin 
nasıl oluşturulabileceği ve bu doğrusal 
olmayan süreçte kimin nasıl bir rol oyna-
yacağı konuşuldu. 

Verili bir arazi var, öğrenciler o ala-
nı tema doğrultusunda analiz ediyor, 
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tasarım yapıyorlar ve seçilen bir tasarım 
üzerinden uygulamaya geçiliyor. Küratör 
bu sırayı bozmak, öğrencilerin karşısına 
bir “tasarım sorusu”’ ile çıkmak ve eği-
timde ve uygulamada sürecin lineerliğini 
kırmak fikrindeydi.

Küratörün aklındaki yaz okulu kurgusu, 
hem eğitim süreci hem de malzemenin 
kullanılışı açısından inovatifti. Tümeva-
rımsal veya tümdengelimsel değil, aynı 
anda düşünmeyi gerektirecek, teknolo-
jinin betonun tasarım sürecine dahil edi-
lebileceği, tasarım ve uygulamanın aynı 
anda var olacağı, önceden tasarlanmış 
birimlerle sonradan tasarlanacak olanın 
bir arada düşünüleceği bu süreçte en 
önemli rol öğrenciye düştü.

Özneler arası bağlantı
Betonart Mimarlık Yaz Okulu her yıl 
öğrencilere, betona ve mimarlığa dair 
önemli bir deneyim yaşatmasının yanı 
sıra öğrenci, akademi ve endüstrinin kilit 
taşlarını bir araya getirmesi ile hem mi-
marlık kültürü hem de yapı sektörü için 
“bağlayıcı” bir rol üstleniyor.

Farklı okullardan öğrencilerin bir araya 
gelmesi, öğrencilerin hem akademi hem 
de piyasa koşullarına hâkim moderatör-
lerle hem de sektörün profesyonelleriy-
le bağlantı kurmasına imkân veren bir 
ortamın sağlanması, tüm katılımcıların 
oynadığı rol ve birbirleri ile bağlantıları 
atölye çalışmasının sonucundaki önemli 
kazanımlardandı.

Küratör SANALarc, mimarlık alanında 
önemli işler yapan bir ofis olarak sürecin 
kurgusunda ve atölye sırasında modera-
törlerle ve sponsorlarla kurulan bağda 
önemli bir rol üstlendi. 

AKÜ ev sahipliği yapmanın da ötesin-
de, her türlü imkânı sağladı. Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Solak öğrencilerin yapacağı 
böyle bir çalışma için oldukça heyecanlı 
ve hevesliydi. Sponsorlar Çimsa ve Fib-
robeton malzeme ve teknik desteğin 
ötesinde seminerler vererek, öğrenci-
lerin tüm sorularını cevaplayarak atölye 
çalışması boyunca Ar-Ge ekipleri ile sa-
hada bulunarak yaz okulunun gerçekleş-
mesinde önemli katkıda bulundular. 

Küratörle, koordinatörle, moderatör-
lerle, sponsorlarla, üniversiteyle ve en 
önemlisi öğrencilerle kurulan bağ, tüm 
özneler için yaz okulunun en önemli ka-
zanımlarından biri oldu.

Nesneler arası bağlantı
Mimari tasarım kaygıları ile AKÜ Kam-
pusü’nün sosyal ve fiziksel değerini artır-
mak üzere çalışmaya başlayan öğrenciler 
bağlantı temasından yola çıkıp çalışma 
alanını incelediler. Dörder kişilik gruplara 
ayrılarak yaptıkları gözlem ve analizlerin 
ardından sınır, refleks, duvar, iz gibi alt 
başlıklar üzerinden tema ve arazi üzerine 
fikirlerini jüriye sundular. 

Atölye proje sürecinde önce tasarım 
sonra uygulama sırasını bozarken, tek-
noloji de sürece en başından dahildi. 
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Öğrenciler bir yandan araziyi tanırken, 
bir yandan da tasarımları için kullana-
cakları yüzey tasarım programı Rhino 
ile algoritmik tasarım programı Grass-
hopper’ı öğrenmeye başladı ve böylece 
parametrik tasarım kavramıyla tanıştı. 
Üçüncü gün saha çalışmaları başladı. Öğ-
rencilerin önünde 30 adet kalıp vardı. A, 
B, C tiplerindeki bu kalıplara beton dö-
külmeye başlandı. Bir yandan kalıplardan 
çıkan beton parçaların, yani tetrahedron 
birimlerin ya da atölye boyunca adlan-
dırıldıkları şekliyle “peynir dilimleri”nin 

üretimi sürerken, diğer yandan da katı-
lımcılar program üzerinden bu peynir di-
limleri ile neler yapabileceklerini tasarla-
maya çalıştılar. Programlarla, maketlerle, 
eskizlerle ve sahaya çıkıp birebir yerinde 
maketlerle denemeler yaparak çalışan 
gruplar bir araya gelerek, birlikte geliş-
tirmek üzere ortak bir proje üzerinde 
çalışmaya başladı. 

Bir grup öğrenci detay çözümü üze-
rine çalışırken, bir grup bilgisayar prog-
ramlarını kullanarak peynir dilimleri-
nin birbirleriyle ve zeminle bağlantıları 

üzerine tasarım çalışmaları yaptı, bir 
başka grup sahada betonun dökülmesi, 
modüllerin birleştirilmesi ile ilgilendi. 

Sahada peynir dilimlerinin yapıştırıl-
ması üzerine birçok deneme yapıldı. 4 
kez kullanılacağı düşünülen kalıplar daha 
fazla modüle ihtiyaç olacağı düşünüldü-
ğünden bir kez daha kullanıldı. Ekstra dö-
kümlerde süper beyaz çimento yerine 
beyaz çimento kullanıldı. Çimsa Ar-Ge 
mühendisleri tarafından arsa koşullarına 
uygun beton tasarımı geliştirildi.

Üçgen peyzaj dilimlerinin zemin 
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betonuna yerleştirilmesi için betonun 
priz süresinin uzun olması nedeniyle 
öğrencilerin tasarımlarını yerinde uygula-
maya dökmesi gerekiyordu. Bu noktada 
uygulama tasarım uyuşmazlıkları hızlı bir 
geri besleme sistemiyle pozitif bir etki 
sağladı.

Modüllerin birleşim çözümleri, kullanı-
lacak malzeme, yapıştırma yöntemi, nasıl 
bir harç kullanılacağı, yöntemi test etme 
imkânının olmayışı, kalıpların ne kadar 
kullanılabileceği, zemin betonunun nasıl 
olması gerektiği, zemin detayı, modülle-
rin zemin üzerinde nasıl yer alacağı, pey-
zaj öğesi olarak düşünülen ve yine atölye 
boyunca üçgenler ya da pizza dilimleri 
olarak adlandırılan beton birimlerin nasıl 
yerleştirileceği gibi tasarım problemleriy-
le aynı anda uğraşan ve bunu farklı yön-
temlerle yapan katılımcılar, deneyimlerin 
sürekli olarak paylaşılması, saha ve atöl-
ye sınırının kalkması, bir yandan beton 
dökerken bir yandan peyzaj tasarımının 
düşünülmesi, doğal olarak ortaya çıkan iş 
bölümü sonucunda, saha organizasyonu 
üzerine birçok deneyim edinildi. 

Betonun dökülmesi - peyzajın düşü-
nülmesi- tasarımın yapılması - kalıbın sö-
külmesi- uygulama - tartışma - düşünme 
- uygulama - tartışma tekrar düşünme ve 
tüm bunların birbiriyle bağlantısı!

Diyalog - kavramlar arası bağlantı
Yaz Okulu boyunca öğrenciler hem ken-
di aralarında hem de moderatörlerle bir 

araya gelerek tema, beton ve yer üzeri-
ne tartışma imkânı buldu. 

Afyon denince akla gelen kaleler, kaplı-
calar, yollar, dağlar ile öğrenciler Afyon’u 
bağlantı mekânı olarak tanımlarken sınır, 
refleks, durak, iz gibi alt başlıklarla kav-
ramı tasarımlarına yön verecek doğrul-
tuda açtılar. Beton üzerine düşündükle-
rini paylaşırken; kir, alternatif, güç, güven, 
potansiyel, hafıza, maskülen, romantik, 
elastik gibi kelimelerle kavramlar arası 
bağlantılar kurarak malzemeyi ve temayı 
konuştular.

Yapılı çevre tasarım deneyimi, grup 
çalışması, zamanı ayarlama, odaklanma, 
keşfetme süreci, sorunların sahiplenilme-
si, çözüm üretiminin vurgulandığı diyalog 
ortamında birçok kavrama dair akıllarda-
ki düşünceler değişti, gelişti…



BAĞLANTI

MİMARİ TASARIM
KONSEPTİ

BAĞLANTILARI TANIMLAMA

ÖZNELER VE NESNELER
ARASINDA BAĞLANTI

ANLATI SEKANSLARI

İNSANLAR ARASI BAĞLANTI

İNSANLAR VE YER
ARASI BAĞLANTI

TASARIM
GİRDİLERİ

KAMPUSÜN YEREL KOULLARI
VE İKLİM

YERİN BAĞLANTILARI-
ARAZİ, YOL ve MANZARA

ZAMAN ve YER İLE BAĞLANTI
ZAMANA GÖRE KAMPUSÜN RİTMİ

BÜTÜNÜN KOMPOZİSYONU

FARKLI BİLEENLERLE TUTARLI
BİR BÜTÜN KOMPOZİSYONU

EĞİTİMDE
BAĞLANTI

YAPMA

DOKUNMA

DÜÜNME

TAKIM ÇALIMASI

SÜREÇ

YARATICILIK

İNOVASYON

LİDERLİK

FARKLI SİSTEMLERİN
BÜTÜNLE BAĞLANTISI

FİKRİN TASARIMDAN UYGULAMAYA
TERCÜMESİNİN KURALSIZLIĞI

AĞIRLIK, AKICILIK, KİMYASAL SÜREÇ
MALZEMELERİN ve PARÇALARIN BİRLEİMİ

PEYZAJ ÖGELERİ
MEKANİK ve KİMYASAL BAĞLANTILAR

FARKLI ÖLÇEKLERDE KOMPOZİSYON
BAARISIZLIKTAN ÖĞRENME

PROBLEM ÇÖZMEDE DOĞAÇLAMA
DENEY YAPMA

İNOVASYON
OLASILIKLARI
YER
PROGRAM
MALZEME
ENDÜSTRİ
YETENEK

MİMARİ SÜREÇTE

LİDERLİK
SANAYİ İLE İBİRLİĞİ

PROJE ALANINN SEÇİMİ
İ BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

BİLGİLİ ve YETENEKLİ EKİPLERİN İBİRLİĞİ
SÜREKLİ DEĞİEN PARAMETRELERE GÖRE

HIZLICA YENİDEN DÜÜNME, YENİDEN YAPMA, YENİDEN ANLAYABİLME
KISITLAMA ve BASKI ALTINDA POZİTİF DÜÜNME

ve YENİ OLASILIKLAR ORTAYA ÇIKARMA
İLK İİNİ HAYATA GEÇİRMEK ve ONUN BELLİ BİR YER ve

TOPLUMDAKİ DEĞİİMİNİ ZAMAN İÇİNDE GÖRMEK

ENDÜSTRİYEL KESİİM ve
BİLGİ SİNERJİSİ

FARKLI İLLERDEN ve
FARKLI OKULLARDAN GELEN
MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ

BETON UYGULAMALARININ TANITIMI
ÖNCEDEN ÜRETİM
YERİNDE MONTAJ
YERİNDE KALIP DÖKÜMÜ
DÖKÜM SONRASI YÜZEY TASARIMI

TÜRKİYE’nin FARKLI
COĞRAFYALARINDAN GELEN

ÖĞRENCİLER

Buro Happold Londra

PIN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kültür Üniversitesi

İTÜ

ÇimSA

Fibrobeton

TÇMB

Betonart / TAG

ANALarc

+

+ +

+

ANALarc BAĞLANTI HARİTASI



BAĞLANTI

MİMARİ TASARIM
KONSEPTİ

BAĞLANTILARI TANIMLAMA

ÖZNELER VE NESNELER
ARASINDA BAĞLANTI

ANLATI SEKANSLARI

İNSANLAR ARASI BAĞLANTI

İNSANLAR VE YER
ARASI BAĞLANTI

TASARIM
GİRDİLERİ

KAMPUSÜN YEREL KOULLARI
VE İKLİM

YERİN BAĞLANTILARI-
ARAZİ, YOL ve MANZARA

ZAMAN ve YER İLE BAĞLANTI
ZAMANA GÖRE KAMPUSÜN RİTMİ

BÜTÜNÜN KOMPOZİSYONU

FARKLI BİLEENLERLE TUTARLI
BİR BÜTÜN KOMPOZİSYONU

EĞİTİMDE
BAĞLANTI

YAPMA

DOKUNMA

DÜÜNME

TAKIM ÇALIMASI

SÜREÇ

YARATICILIK

İNOVASYON

LİDERLİK

FARKLI SİSTEMLERİN
BÜTÜNLE BAĞLANTISI

FİKRİN TASARIMDAN UYGULAMAYA
TERCÜMESİNİN KURALSIZLIĞI

AĞIRLIK, AKICILIK, KİMYASAL SÜREÇ
MALZEMELERİN ve PARÇALARIN BİRLEİMİ

PEYZAJ ÖGELERİ
MEKANİK ve KİMYASAL BAĞLANTILAR

FARKLI ÖLÇEKLERDE KOMPOZİSYON
BAARISIZLIKTAN ÖĞRENME

PROBLEM ÇÖZMEDE DOĞAÇLAMA
DENEY YAPMA

İNOVASYON
OLASILIKLARI
YER
PROGRAM
MALZEME
ENDÜSTRİ
YETENEK

MİMARİ SÜREÇTE

LİDERLİK
SANAYİ İLE İBİRLİĞİ

PROJE ALANINN SEÇİMİ
İ BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

BİLGİLİ ve YETENEKLİ EKİPLERİN İBİRLİĞİ
SÜREKLİ DEĞİEN PARAMETRELERE GÖRE

HIZLICA YENİDEN DÜÜNME, YENİDEN YAPMA, YENİDEN ANLAYABİLME
KISITLAMA ve BASKI ALTINDA POZİTİF DÜÜNME

ve YENİ OLASILIKLAR ORTAYA ÇIKARMA
İLK İİNİ HAYATA GEÇİRMEK ve ONUN BELLİ BİR YER ve

TOPLUMDAKİ DEĞİİMİNİ ZAMAN İÇİNDE GÖRMEK

ENDÜSTRİYEL KESİİM ve
BİLGİ SİNERJİSİ

FARKLI İLLERDEN ve
FARKLI OKULLARDAN GELEN
MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ

BETON UYGULAMALARININ TANITIMI
ÖNCEDEN ÜRETİM
YERİNDE MONTAJ
YERİNDE KALIP DÖKÜMÜ
DÖKÜM SONRASI YÜZEY TASARIMI

TÜRKİYE’nin FARKLI
COĞRAFYALARINDAN GELEN

ÖĞRENCİLER

Buro Happold Londra

PIN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kültür Üniversitesi

İTÜ

ÇimSA

Fibrobeton

TÇMB

Betonart / TAG

ANALarc

+

+ +

+

ANALarc BAĞLANTI HARİTASI



10



11

“yer” ile yüzleşme
Ferhan Yalçın

Yaz Okulu Koordinatörü

Her yıl katıldığım kongre, söyleşi ve 
sempozyumların en etkin söylemi 
mimarlık ve yerel endüstrilerin koo-

peratif etkileşimi üzerinedir. Söylem teorik 
bilgilerle sınırlıdır ve pratikle çoğu zaman 
desteklenmez. Betonart Mimarlık Yaz 
Okulu yerel endüstrilerin kapasitelerinin 
pratik değerlerle ölçülebileceği bir atölye 
çalışmasıdır. Son altı yıldır deneyimlediğim 
bu atölye yerelin sadece endüstriyel değil 
tüm potansiyel değerlerini sorgulayan bir 
platforma dönüşmüştür.

Bu yıl gerçekleştirilen çalışmada yerel 
kaynaklar, atölye çalışması başlamadan altı 
ay süren bir ön çalışma ile değerlendirildi. 
Afyon’da yapılacak çalışmada önceki çalış-
malardan farklı olarak inovatif teknolojile-
rin kullanılması bu ön çalışmanın yapılması 
gerekliliğini doğurdu. Her yıl yapılan çalış-
malarda yerel kalıp teknolojileri ve yerel 
işçilik ön plandayken bu atölyede önce-
den imal edilmiş özel kalıplarla çalışma sü-
reci başladı. Tasarım sürecini ve uygulama 
sürecini birbirinden ayıran bir yaklaşım 
yerine her ikisinin bir arada yürütüldüğü, 
öğrencilerin ezberlerini bozan bir atölyeye 
dönüştü. İlk gün kalıplara beton dökmek 
bu dizini yıkan daha ötesinde doğrusal-
lıkları darmadağın eden bir etki yarattı. 
Atölyenin beşinci ve altıncı günlerinde bile 
bu doğrusallığın yok oluşunu gözlemleyen 

öğrencilerin kararsız halleri gözlenebiliyor-
du. Bu etkiyi yaratan sadece temel kur-
guyu yaratmak için kurgulanan parçaların 
kalıplarının önceden yapılmasıydı.

Yerelden sadece bu kalıp teknolojisiyle 
kopuldu. Yerel işçilikten ve yerel beton 
üretimi için Afyon’un var olan kaynakla-
rından yararlanıldı. Afyon’un ikliminin et-
kisi ile gözle görülür bir şekilde farklı bir 
“yer” ile yüzleştiğimizin farkındaydık. Ki-
şisel olarak karasal iklimin ağustos ayında 
etkisini, pek çok farklı anlamda, güneş ile 
doğrudan temas halindeki çalışma alanı-
mızda hissettim. Bununla birlikte Afton 
Kocatepe Üniversitesi’nin bize sağladığı 
kaynaklar her sene farklı bir değerle bu 
çalışmayı beraber yürüttüğümüzün bir 
göstergesiydi.

Öğrenci olarak başladığım ve 2014 
yılında koordinatörü olarak görev aldı-
ğım Betonart Mimarlık Yaz Okulu her yıl 
bana farklı değerler kattı. Her pozisyon-
da (öğrenci, moderatör, koordinatör) 
yaz okulunun bir yıl önce yapılandan bir 
adım daha ileride olma çabası ve pratik 
ortamıyla eğitimi destekleyen duruşunu 
hissettim. Koordinatörü olarak yer aldı-
ğım atölyede birçok artı değerin üretil-
diğine ve her yıl olduğu gibi gelecek yıl-
larda yapılacak atölyelerin bu çalışmanın 
ötesine geçme çabasında olacağına ina-
nıyorum. Bize destek olan tüm kurum-
lara, moderatörlere küratörlere ve tüm 
destekçilere özellikle çalışma boyunca 
tüm enerjilerini ortaya koyan öğrencile-
re teşekkür ediyorum.
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Betonart 2014 Mimarlık Yaz Oku-
lu’nda katılımcılar algoritmik bir 
tasarım süreci deneyimlemişler-

dir. Proje hazırlama ve uygulama gibi 
iki ayrı bölüm olarak yürütmektense, 
bu süreçleri doğrusal olmayan biçimde 
birbiri içine geçen ve inşaat sürecindeki 
durumlara daha adapte bir şekilde yü-
rütmüşlerdir. Bunun için önceden hazır-
lanan geometrik hacimlerin (kit-of-parts) 
bir araya gelmeleri, bağlanmaları ve bu 
bağlanmaların oluşturacağı opsiyonlar 
havuzundan gereken fonksiyonlar için 

biçimler üretmeleri hedeflenmiştir. 
Birimlerin bir araya gelişleri bir sistem 

tasarımı sorunuydu ve bunu çözebilmek 
için algoritmik tasarım aracıyla (Rhino + 
Grasshopper) opsiyon üretimi üzerinde 
çalışıldı. Birimlerin tekrar eden yüzeyle-
rinin arka arkaya gelmesi ile “L systems” 
benzeri bir üretim zinciri tanımlanmış ve 
istenilen doğrultularda bu hacimlerin üre-
meleri sağlanmıştır. Katılımcılar bunu ay-
rıca fiziksel modeller ile test ederek geri 
bildirimli bir süreç izlemişlerdir. Böylece 
elde yaptıkları modellerde sezgi yoluyla 

ürettikleri biçimleri bilgisayarda yeniden 
ürettirerek hacimlerin almasını istedikle-
ri fonksiyonel yeni biçimleri belirlemede 
kendi prensiplerini oluşturmuşlardır. 

Bu sistemde öngörülmeyen bir durum 
parçaların ağırlığının sahadaki uygulama-
da yarattığı zorluklardı. Parçalar ağırlıkları 
dolayısıyla yeteri kadar yükselmeye izin 
vermiyor ve bu da uygulanmak istenen 
tasarımda değişiklikler gerektiriyordu. Sa-
hadaki bu deneyim de parçaların bir araya 
gelişlerinde geribildirimle bir başka para-
metre olarak sisteme dahil edildi. 

“algoritmik” tasarım süreci
Orkun Beydağı

Moderatör
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mimarlık eğitiminde “yeni” yollar
Ozan Önder Özener

Moderatör

Tasarım ve mimarlık eğitiminin 21. 
yüzyıl gereklilikleri çerçevesinde dö-
nüşümü üzerine yoğun şekilde dü-

şündüğüm bir zamanda Betonart 2014 
Mimarlık Yaz Okulu’na katılmam hızlı ve 
anlık bir karardı. Daha önce modera-
törlük yapmış arkadaşlarımın deneyim-
leri ve çalışmanın inovasyon, teknoloji, 
kitlesel özelleştirme ve disiplinlerarası 
tasarım gibi kavramlar etrafında şekille-
necek olması bu kişisel düşünce sürecini 
gerçeklik ile buluşturmak için özel bir 
fırsattı. Yaz Okulunun beklentilerimin 
çok ötesinde daha önceki atölyelerde 
görmediğim kadar dinamik ve bir o ka-
dar zorlayıcı olması ve bunun yanında 
mimarlık pedagojisi açıdan birçok yeni 
deneyimi sunması mimarlık eğitiminin 
izleyebileceği yeni yolların altını çizmesi 
açısından önemini not etmeliyim.

Formel mimarlık eğitiminde gerek 
yerleşmiş stüdyo yaklaşımları gerekse 
imkanların çok esnek olmaması nedeni 
ile yaşaması zor olan deneysellik ve di-
siplinlerarası entegrasyon gibi konuların 
gündeme gelmesi ve parametrik tasarım, 
tektonik, malzeme, üretim ve uygulama-
nın her türlü son derece yoğun şekilde 
iç içe geçtiği bu sürecin öğrenciler açısın-
dan son derece özel öğrenme ve üret-
me deneyimi sağladığını düşünüyorum. 
Deneyimin lineer olmayan bir kurguda 

gelişmesi, sosyal etkileşim ve iletişiminin 
farklı iş grupları içerisinde aniden oluş-
ması ve öğrencilerin aslından yönetmesi 
çok zor olan bu süreci hızlı, etkili ve bir 
o kadar istekli bir şekilde yaşamalarını 
yine bu çalışmanın inovatif ve dinamik 
kurgusundan kaynaklandığını söyleyebi-
lirim. Yaratıcılık üzerinden ortaya çıkan 
bu motivasyonun yakalanmış olması ve 
sonuç ürünün yanı sıra tüm paydaşların 
bu kolektif öğrenme süreci içerisinde-
ki rollerinin sürece, soruna ve çözüme 
göre devinmesi bu çalışmadaki farklılıkla-
rın diğer boyutları oldu.

Ortaya koyulan çaba, teknolojik kabi-
liyetler ve öğrencilerin özverili çalışmala-
rı ile Betonart Mimarlık Yaz Okulu’nun 
geleceğin mimarlarının eğitilmesi ve öğ-
rencilerin hızla karmaşıklaşan tasarım ve 
pratik ortamına hazırlanması konusunda 
çok büyük bir aşama olduğuna inanıyo-
rum.
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lisans ve “sonrası”
Ali Kemal Terlemez

Moderatör

Betonart 2014 Mimarlık Yaz Okulu, 
bağlantı teması... Atölye sürecinde 
gerçekten zengin sayabileceğimiz 

pek çok mimari kavram, proje aşaması, 
konsept, işlev, biçim, doğa, yaşantı, kent, 
mekan, fiziksel ve psikolojik çevre, takım 
içi ilişkiler vb ile anlamlar arasında kesi-
şimler oluşturuldu, bu kesişimlerden ben 
lisans eğitimindeki öğrenci ve lisans son-
rası kısa da olsa dört yıllık mimari deneyi-
mim ile öğrencinin ürünü ve onun saha-
ya yansıması arasındaki bağlantı hakkında 
birkaç şey ele almak istedim...

Mimarlık stüdyolarında çalışmalar ge-
nellikle süreç ve ölçeği kağıt, maket ve 
söz üzerinde ürün üretmek ile gelişir 
ve sonuçlanır. Bu atölye bize gösterdi 
ki aslında kağıt, maket, söz veya bilgisa-
yar ekranındaki fikir kolay kolay somuta 
yansımıyor ya da yansıyamıyor. İlk dikkat 
çekmek istediğim nokta çalışanın iş gücü-
nün farkındalığı ve makinenin yapabilme 
sınırlarıdır. Öğrenci her ne kadar pek çok 
şeyin somut olarak gerçekleşebileceği fik-
rinde olsa da aslında yüklenicinin sağladığı 
işgücü ve iş makineleri ile işin gerçekle-
şebilirliği, kalitesi doğru orantılıdır. Diğer 
bir husus teknik ekiplerin organizasyonu 
ve çalışma biçimidir, mimari tasarımcının 
ürettiği ürünün sahaya yansıması için, 
mekanik, statik, elektrik, zemin ve harita 

vb. mühendislik ekiplerinin projeye ha-
kim olması ve mimari ekibin çok fazla 
proje revizyonu yapmadan sonuç ürünü 
bu ekiplere iletmesi gereklidir, bu süre-
ci ve projenin doğru şekilde ilerlemesini 
hızlandırır, biz bunu sahada yalnızca harita 
ve zemin düzenleme ekipleri ile çalışma-
larımızda yaşadık ve revizyonlar bizi bir 
miktar yavaşlattı, iletişimimizi güçleştirdi. 
Sahada işgücü çok önemli bir husus ola-
rak karşımıza çıkıyor, en ufak bir kalıp işi 
veya dökülen betonu sulama işi bile olsa, 
insan gücüne ciddi ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yaz Okuluna katılan öğrenciler şunu 

çok iyi anladılar diye düşünüyorum, mi-
marlığın ilk söylenilen sözünden, üretimin 
bitiş aşamasına kadar olan her safhası çok 
çeşitli ekiplerin (disiplin içi veya disip-
linler arası) iyi organizasyonu ve çok iyi 
bir ekip çalışmasının sonucudur. Mimar-
lık örgütler, düzenler, tek başına sonuca 
ulaştıramaz, öğrencilik ve profesyonel 
yaşantı geçiş dönemim bana en önemli 
olarak bunu göstermiştir, bu kısa ama so-
nuç odaklınyaz okulunun da öğrencilere 
biraz da olsa bunun farkındalığını kavrattı-
ğını düşünüyorum, emeği geçen herkese 
sonsuz teşekkür ederim.
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sürpriz “senaryo”
Sunay Paşaoğlu 
Yardımcı Moderatör

Sözlerime BETONART 2014’ün önceki 
yaz okullarına göre neleri koruduğun-
dan ve neleri farklı kıldığından bahsede-

rek başlamak istiyorum. Aslında bu karşılaştır-
mada sadece geçen yıl ile bu yılı bile yan yana 
düşündüğümüzde benzerlik ve farklılıkları an-
lamak yeterli olacağa benziyor. Geçtiğimiz yıl 
Burhaniye’de kıyı şeridinde betondan sumru 
kuşunu geçirmeye yeltenenlerden biriydim. 

Düşüncenin, arazi şartlarının, istenenin, 
temanın, malzeme bilgisinin ve en önemlisi 
kısıtlı sürede aynı işin farklı kademelerini or-
taklaşa sahiplenen kolektif ruhun tulumlu ve 
eldivenli hali olan BETONART; mimarlık bil-
gisinin bizi okulda düşüncenin uygulamasına 
doğru yöneltemediği ve gazbeton tuğlaların 
nasıl şaşırtmalı derzlerle örüldüğünü gös-
termekle sınırlı kaldığı bir eğitim ortamında, 
düşüncenin kısıtlı sürede gerçeğe dönüşme 
sürecinde ustalardan malzeme sponsorları-
na, moderatörlerden öğrencilere herkesin 
emek verdiği ve betonun kalıptan çıkmasını 
sabırsızlıkla beklediği bir aile… Bu sene de 
ortam ve süreç motivasyonu olması gerek-
tiği gibiydi ve işin her etabı kolektif olarak 
yürütüldü. Farkı ise geçtiğimiz yaz okullarında 
temelden demirlerin bükülmesine, kalıpların 
hazırlanmasından sökümüne doğru ilerleyen 
uygulama sürecinin basamaklarının farklı olu-
şuydu. Önceki yaz okullarında olduğu gibi 
tasarım süreci birçok tartışma ile başladı, 

konu “bağlantı” idi ve bağlantılı olduğu çok şey 
konuşuldu. Uygulama süreci ise önceden hazır-
lanan 3 farklı tip “icosahedron” kalıpların beyaz 
çimento ile defalarca doldurulup sökülmesi ile 
başladı ve sürecin devamı artık sadece sökül-
meyi bekleyen kalıp ve ardında göreceğimiz 
tasarımın bitmiş halinden farklı olarak, parçaları 
hazırlanmış bir bütünü kalıp olmadan oluştur-
mak ile geldi. Bu bitiş senaryosu, kalıbın yarattığı 
sürprizleri sürecin sonuna değil, başlarına ve 
ortalarına çekerek daha esnek ve bitişini bitir-
meden deneyimlediğimiz, provasını gerçeği ile 
yapabildiğimiz bir şeffaflık yarattı. Bu süreçte el-
bette bilgisayar ortamında yapılan denemelerin 
rolünü unutmamak gerek. Rhino ve Grasshoper 
programları ile modelin ekrandaki temsilini belli 
komutlar ile birleştiren ve denemelerini oluştu-
ran katılımcılar, hemen pencerenin dibinde az 
önce sökülüp kurumaya bıraktıkları ve bir anda 
“peynir” diye hitap etmeye başladığımız gerçek 
modülleri farklı bir arayüz ile ekranda birleştir-
diler, sahada ise hep birlikte tamamladık. Kendi 
rolümden bahsetmek gerekirse, afişte yardımcı 
moderatör olarak gözüksem de ben yine bir 
öğrenciydim ve çok şey öğrendim. Farklı or-
tamlardan gelen birçok arkadaşı aynı ortamda 
görmek ve onlarla mimarlık, eğitim, hayat üze-
rine yaptığımız paylaşımlar ise öğrendiklerimin 
sadece beton ve detaylar olmadığını gösteriyor. 
Emeği geçen herkese teşekkürler, önümüzdeki 
yaz yeniden görüşmek üzere! 
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 Betonart Mimarlık Yaz Okulu’na baş- 
lamadan önce zihnimde birçok şey kur-
muştum ama hepsi mimarlığa dairdi. 
Yeni deneyimler elde edecek, birçok şey 
öğrenecektim. Nitekim öyle de oldu. 
Mimari süreçte bağlantının nasıl kuruldu-
ğuna, sahada ne gibi sıkıntılar/çözümler 
gerçekleştiğine ve en önemlisi saha/stüd-
yo ilişkisine dair çok önemli bir tecrübe 
yaşadık. ‘Bağlantı’yı düşündük, analiz ettik, 
uygulamaya çalıştık, betona dokunduk... 
Betonla nasıl farklı şeyler yapılabileceğini 
gözlemlemiş olduk. Ama belki de daha 
önemlisi, farklı üniversitelerden gelen ve 
bu kısa sürede çok samimi olabildiğimiz 
arkadaşlar oldu. Gelmeden önce aklımda 
hayalini kurmadığım tek şey buydu ama 
beni en çok mutlu eden de bu oldu. Mi-
marlığa ve ilgi duyduğum diğer alanlara 
yakın bir ortamda bulunmak gerçekten 
çok keyifliydi. Evet, Betonart Mimarlık 
Yaz Okulu bitti! Ama arkadaşlıklar ve 
yıllar sonra “acaba şimdi ne durumda?” 
diye merak edeceğimiz bir ürün kaldı. 
Pardon bir de içimizdeki icosahedron 
karmaşası!

Afif Eymen Nalbant

 Bir mimarlık öğrencisi olarak uygu-
lamalı bir yaz okununa katılmak, kâğıt üs-
tünde tasarladığını sahada birebir uygu-
lamak ve de bu işi BETONART gibi bir 
ismin çatısı altında, inanılmaz enerji dolu 
bir grubun parçası olarak gerçekleştirmek 
paha biçilmez bir deneyimdi.
Betonart Mimarlık Yaz Okulu, Türki-
ye’nin farklı şehir ve üniversitelerinden 
gelen katılımcı veemoderatörlere, doğası 
diğerlerinden farklı olan bu organizasyon 
kapsamında yeni bir şehri deneyimletti, 
seçilen çalışma alanının bu şehirle olan 
ilişkisini sorgulattı, yapılan analizlerin en 
kısa sürede nasıl sonuç ürüne dönüşebi-
leceğini yaşatarak gösterdi ve kullanılan 
malzemenin ruhunu öğretti.
Yapılan bu işin bir diğer güzel yanı da her 
katılımcının bir diğerinin fikriyle kendi uf-
kunu açması ve yeni bir parlak fikir ortaya 
atmasıydı. En güzel mutluluk da sürecin 
sonunda herkesin gözündeki o “ben yap-
tım” parıltısını görmekti. Çünkü ortaya 
çıkan sonuç ürün üzerinde her katılımcı-
nın emeği ve etkisi vardı. En önemli ka-
zanımım da işini seven meslektaşlarımla 
tanışıp ortak bir proje yapmış olmamdır. 
BETONART ailesinden kopmamak di-
leklerimle...

Ahmet Öğüt
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 Nasıl anlatsam, nerden başlasam... 
Dolu dolu 10 gün geçirdim BETONART 
2014’te. Farklı yerlerden gelen aynı 
mes lek adayı bir grup öğrencinin tasa-
rım duygularının tavan yaptığı, fikirlerin 
hava da çarpışarak yere düştüğü buram 
buram mimarlık kokan birıyaz okuluydu  
BETO NART 2014.
Statülerin yok olduğu küratörün ve mo-
deratörlerin sizin arkadaşınızmış gibi size 
yakın davrandığı bu ortamda kurulan 
dostlukların, arkadaşlıkların ve yapılan 
sohbetlerin samimiyeti paha biçilemez. 
Eminim bu yaz okulu bana olduğu gibi 
herkese birçok şey katmıştır, en azından 
betona kaç farklı şekilde vibrasyon uygu-
layabiliriz bunu gördüm. BenceuBetonart 
Mimarlık Yaz Okulu için Türkiye’nin en iyi 
mimari atölye çalışması denilebilir, Hiçbir 
masraftan kaçınılmaması imkânların so-
nuna kadar kullanılması bu organizasyo-
nun ne kadar kaliteli olduğunu fazlasıyla 
göstermekte. BETONART 2014 benim 
için çok iyi bir deneyimdi, bize bu imkânı 
sunan güzel insanlara çok teşekkürler.

Ahmetcan Kırlı

 “Kahkalar hayatta kalabilmek için 
önemli bir malzeme... ve biz bol bol kah-
kaha atardık.”
(Patti Smith, Çoluk Çocuk) 

Canlı bir organizmaya benzettiğim Beto-
nart Mimarlık Yaz Okulu mimarlığın tüm 
katmanlarını içerisinde barındıran, sürekli 
değişken girdi ve hareket sistemiyle katı-
lımcısını ister istemez sistemin bir parçası 
haline getiren deneyimler silsilesiydi.
Bu dönem diğerlerinden farklılık göste-
ren, ezber bozan iddiası ile bizleri çok 
farklı bir süreç kurgusuyla buluşturan 
program vasıtasıyla tasarım ve yapım 
aşamasının birlikte nasıl ilerleyebileceği-
ne veya ilerleyemeyeceğine, ilerlemesi 
için neler yapılması gerektiğine birlikte 
kafa yorduk, bol bol denedik, bol bol 
yanıldık. “Mimari duyarlılık; ışık altında bir 

araya getirilen kütlelerin ustaca, doğru 
ve görkemli oyunudur” diyen Le Corbu-
sier’ye o parçaların bir araya gelmesinin 
zorluklarıyla ilgili sitemim büyük, yazsam 
bitmez. Sonunda yaptık. Pes etmedik. 
Ben çok sevdim. Ama yazıya başladığım-
dan beri parmaklarımı sızlatan başka bir 
cümle var ki... En önemlisi, en kıymetlisi: 
“Betona dokundum ben. Betonun her 
bir elementine tek tek dokundum. Her 
bir aşamasında tek tek bulundum. Çok 
fazla dokundum.” Çok güzeldi.
Ve bol bol kahkaha attım. Tüm mimari 
deneyimler bir yana edindiğim arkadaş-
lıklar bir yana diyorum. 
Tüm BETONART ailesini selamlıyorum!

Cansu Dinç
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 12 Ağustos salı günü BETONART 
2014 farklı şehirlerden farklı deneyim-
lerin bir araya gelmesiyle moderatörler 
ve kuratörler tarafından yönlendirilerek 
başlamıştır. Tema üzerinde konuşma-
larla pekiştirilmiştir. Afyon ve konum 
analizi yapılarak çalışmalar tüm hızıyla 
devam etmiştir. Tasarım aşamasında ve 
tasarlanan ürünlerin uygulanması kıs-
mında gerek bizlerin gerek moderatör 
ve yardımcı desteklerin etkisi çok büyük 
olmuştur. 
Tasarımın sahada uygulanışı ve maksi-
mum kalitede olması için elimden geleni 
yaptığımı düşünmekteyim. Gerek saha 
betonunun dökümünde gerekse ürünle-
rin yani peynirlerimizin yapımında tecrü-
belerimi ve bilgilerimi arkadaşlarımla pay-
laşıp deneme yanılma payını minimuma 
indirmeye gayret gösterdim. 
Gecelere kadar yoğun çalışmalarımızın 
ve emeklerimizin karşılığını aldık diye dü-
şünüyorum. Yaptığımız bağlantı temalı ta-
sarımda okulun içerisinde fakülteler ara-
sındaki kopukluğu bu noktada bağlamayı 
ve kullanıcılara aktarmayı hedefledik. 
Betonart Mimarlık Yaz Okulu’nun her 
sene farklı yerde mimarlık öğrencilerini bir 
araya getiren ve kaynaşmalarını sağlayan 
başarılı sonuçlar elde etmiş ve yenilik ka-
tan bir platform olduğunu düşünüyorum. 

Eğlenceli ve hoş vakitlerin geçtiği profes-
yonel hayatta başarılara imza atanların 
hayat tecrübelerinin dinlendiği bireylerin 
kendilerine dersler çıkartabilecekleri bu 
ortamda bulunmaktan gurur duydum. 
Karar almanın önemini ve başarmak için 
birlikten kuvvet doğduğunun bir örneğini 
de yaşamış oldum. Gecesiyle gündüzüyle 
her dakikası kıymetli ve güzel geçen Af-
yon maceramızdan biz mimarlara yakışan 

bir şekilde ayrıldık. Yeni dostluklar yeni 
arkadaşlıklar kazandığımız, hoş anı ve 
fotoğraflarla ölümsüzleştirdiğimiz 12 kıy-
metli günün bir tekrarında daha buluş-
mak dileğiyle…

Celal Yiğit Topbaş
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 Bir varmış bir yokmuş… Sıcak bir 
ağustos günü, 22 öğrenci apayrı yerler-
den gelip, toplanmaya başlamış. Kalabalık 
gibi dursalar da uçsuz bucaksız düzlük 
içinde kaybolmuşlar. Hepsi şaşkın bir 
halde, birbirlerine yabancılarmış aslında 
ama bir o kadar da yakın. Çünkü aynı 
dertleri çekip, aynı sevinçleri yaşamışlardı 
hepsi. Bu yaşanmışlıklar onları birbirine 
bağlamıştı. Günlerden bir gün aralarına 
gökten bir modül düşmüş. Ne olduğu-
na anlam verememişler başta. Adeta 
ezberleri bozulmuş. Sonraki günlerde 
modüller düşmeye devam etmiş. Üçgen 
peynir adını takmışlar bu modüllere. Ar-
tık tüm eğlenceleri bu modüller olmuş. 
Peynir deyip küçümsemeyin sakın ha! 
Öyle ağırmış ki peynirler bir tanesi güçlü 
erkekler zar zor taşıyabiliyormuş. Günler 
peynirler ile geçip giderken, bir bakmışlar 
ki hepsi birbirini çok sevmiş. Aynı şeylere 
kızıp, aynı şeylere gülmüşler. Hatta gizli 
gizli dedikodu bile yapmışlar. Günler su 
gibi akıp geçmiş ve ayrılma vakti gelmiş. 
Hepsi çok üzülmüş bu duruma ama yine 
de dönmüşler geldikleri yerlere. Birbirle-
rini o kadar özlemişler ki buluşma planları 
yapıyorlarmış ve sonunda herkes anlamış 
ki onlar güzel bir aileymiş.

Gamze Şahin

 Tasarım, uygulama ve derken saha, 
zaman zaman da olsa, hesap dışı du-
rumları tasarım mantığına uyarlama… 
Öğrenmek… Yaşı, yaşayışı, hayatı anlam-
landırışı farklı olsa da farklı kılarak aynıya 
odaklanmayı öğrenmek… Eskizdeki le-
keler ‘’öğrendiklerimizle ve deneyimle-
diklerimizle’’ gelecek için beyaz bir leke 
olarak bir iz gibi kaldılar… Zihinlerde isli 
puslu mu yoksa ak pak mı kalırlar göre-
ceğiz, zamana maya çaldık bekleyeceğiz. 
Beklerken maviye karışık beyaz yarınlar 
düşleyeceğiz…

Hatice Bıyık

 BETONART benim için; 1.sınıftay-
ken adını duyduğum, başvurmayı dört 
gözle beklediğim, mimarlık eğitimimde ilk 
defa uygulama aşamasında yer alacağım 
biruatölyeydi. Türkiye’nin farklı üniver-
sitelerinden, tanımadığım 22 insan, hiç 
bilmediğim bir şehir Afyon ve 12 gün... 
Neyin nasıl olacağını hiç kestiremiyor-
dum. Ama ilk günden kaynaşıldı, gruplara 
ayrıldık ve hepimiz dört elle çalışmaya 
başladık. Analizler, sunumlar yapıldı. Ve 
hiç beklemediğimiz bir anda, kendimizi 
BETONART tulumlarımızla sahada bul-
duk. Okulda teorik derslerde duydu-
ğumuz ‘beton’ kavramının ne olduğunu
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nasıl olduğunu kendimiz dokunarak an-
ladık. Kalıplara betonun dökülmesi, kalıp-
ların sökülüp takılması ve sonuç ürünleri-
miz ‘peynirler’.
Ortaya ürünlerin çıkması hem yüzümüzü 
gülümsetti hem de beraberinde soru işa-
retlerini getirdi. Tasarım ve uygulama ara-
sındaki ilişkiyi, zorlukları, farkları gösterdi. 
Modelleme ve yerinde deneme yöntem-
leri ile modüllerimizin nasıl birleşeceğine 
karar verildi ve uygulandı.
Ne kadar yorulsak da hep bir koşuştur-
ma halinde olsak da BETONART 2014 
bana hiç yaşamadığım bir tecrübe, bir-
birinden eğlenceli anılar ve birbirinden 
değerli insanlar kattı. Kağıtta duran tasa-
rımı gerçekte görme heyecanını yaşattı. 
Emeği geçen ve bana bu güzel 12 günü 
yaşatan BETONART ailesine teşekkür 
ediyorum.

Hatice Savaş

 Betonu insanlığa faydalı şekilde kul-
lanmak...
Üzerimize bir görev olarak yapışan ben 
ve mimar arkadaşlarımın temel amaçları-
mızdan biri gibi gördüğümüz bir niteliktir. 
Bir mimarın çizdiği çizginin kâğıtlar üze-
rinde kurulan bir hayal olmaktan çıkıp 
yaşayan bir mekâna dönüşmesi, içinde 
zaman ve anıların birikmesi o mimara 
verilebilecek en büyük haz, hediyedir. 
Şu ana dek geçirdiğimiz, yaşadığımız ve 
yaşattığımız dönemlerde teori ve tasarı-
mın meyvelerini yedik. Ancak bir süre-
den sonra bu teori ve tasarımların vücut 
bulması anlamında bulunmaz bir fırsattı, 
benim için BETONART!
ve bağlantı...
İnsanlar arası iletişim, yollar arasındaki 
düğüm noktaları ve mekânlar arasındaki 
kurgu... Bağlantı; dağıtma, toplanma, ya-
şatma, yoğunlaşma, çözme ve birleştir-
meydi benim için ilk duyduğumda.
Modüler sistemin verimliliği...
Yapacağımız tasarımın bir konsept etra-
fında gerçekleşeceğini biliyordum. Ama 
bize yapılan sunumdan sonra (konseptin 
bağlantı yapım sisteminin modüler par-
çaların birleşerek oluşan bir sistem ol-
duğunu anlatan bir sunum) tüm tasarım 
kararlarının alındığını sandığım anda bir 
karamsarlığa kapıldım ki (12 gün sonunda 
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modüler sistemin hiç de bu şekilde bir 
kurgu olmayacağını anlayacağım) bu be-
nim için korkunç bir histi.
Günler geçtikçe modüler sistemin tasa-
rım üzerinde bir kısıtlama olmadığını aksi-
ne mantıksal birleşmeler ile gayet başarılı 
sonuç verdiğini tasarıma dair sorunlar ve 
çözümler oluşturduğunu anlamış oldum.
Ezber bozan, konsepti tasarıma uygu-
lamamızda bize yardım eden, modüler 
sistemin verimliliğini uygun tasarım be-
tonla bize kullanmayı öğreten tüm BE-
TONART ailesine teşekkürü bir borç 
olarak bilirim.

Muhammed Kızıltoprak

 Betonart 2014 Mimarlık Yaz Oku-
lu’na başvuru sebebim tasarım ve uygula-
manın bir arada yürütülmesi yani benim 
için farklı bir deneyim olmasıydı. Tam da 
bu noktada adım adım gelen maillerle 
sürece hazırlanmaya başlamıştık aslında. 
Bağlantı teması açıklandığında ise bugün 
aklıma gelenlerin çok küçük bir kısmıyla 
Afyon’a doğru yola çıktım. Çevreyi an-
lamaya başlayıp, tartıştıkça yavaş yavaş 
kavramı oturttuk hep birlikte. Kampus 
yaşantısında bağlantı, mühendislik fakülte 
binasıyla sosyal alanların bağlantısı, man-
zaranın tasarladığımız alanla bağlantısı, 
kendimiz betonu karıp boşaltıp tek tek 
dizdiğimiz modüller arası bağlantılar ve 
bunların hem fiziksel hem işlevine göre 

bağlantıları zemindeki her parçanın birbi-
riyle yönlendirici olacak biçimde, belirle-
diğimiz konseptlerle bağlantısı gibi onlar-
ca bağlantı ile resmen ağ kurduk aslında. 
Bu açıdan baktığımızda bu kavramın her 
anlamda altını doldurabildiğimizi ve her 
aşamada önemsedik ve proje bütününde 
tutarlılığa ulaştığımız düşüncesindeyim. 
Proje derslerinde sürekli dile getirilen tu-
tarlılık yani “ilk söylediğin sözün son nok-
tasını sonuç üründe koyabiliyor musun?’’ 
sorusuna cevap verebildiğimizi düşünü-
yorum. Bunun için gece gündüz çalıştığı-
mız birlikte yorulup birlikte eğlendiğimiz 
çok keyifli bir ekiple çok keyifli geçen bir 
çalışmaydı.

Nigar Yıldız
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 Herkes ayrı bir heyecanla başladı 
ilk güne ve en son gün bile aynı heyecan 
vardı herkesin yüzünde. Ne olacak, ne 
yapacağız…
Tasarım, uygulama, sorunlar ve çözüm-
ler hepsi beraber ilerliyordu ve hiçbi-
rimiz bu duruma alışık değildik. İlk defa 
bir tasarımımızın uygulamasını, satışını, 
sorunlarını ve bu sorunların nasıl çözül-
düğünü gördük. Eskizlerde, bilgisayarda 
çizdiğimiz projelerin aslında ne derece 
yüzeysel olabileceğini fark ettik. Bir tasa-
rımın ortaya çıkışında grup çalışmasının 
önemini ve grup olarak ne kadar güçlü 

olabileceğimizi gösterdi BETONART biz-
lere. Herkesin yeter artık dediği bir anda 
bir kişiden çıkan “Bu proje bizim.” sözü-
nün toplayıcılığını gördük. Birimiz sıkıldı-
ğında elinden tuttuk, kaldırdık, tartıştık 
bazen…
12 gün boyunca hep beraber çalıştık, gül-
dük, eğlendik, birçok insan kazandık. Bu 
elimize geçen büyük bir şanstı ve bunu 
bizlere yaşatan, betona eli değen herkese 
çok teşekkürler.

Oya Gökalp

 Betonart Mimarlık Yaz Okulu benim 
için profesyonel mimarlık hayatıma baş-
lamadan önce atılmış teorik bilgiyi uygu-
lamada görmeme yarayan bir adım oldu. 
Gördüğüm şantiye uygulamalarından 
farkı içinde usta, uygulamacı mimar ve 
tasarımcı gibi 3 farklı katmanda yer alma-
ma olanak sağlamasıydı. Bunu yaparken 
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22 öğrenci birlikte ve çoğu zaman uyum 
içerisinde birbirimizin eksiklerini tamam-
layarak ve birbirimize yardım ederek ça-
lıştık. Türkiye’nin çok farklı disiplinlerine 
sahip mimarlık okullarından gelen öğren-
cilerle çalışmak birbirimizi anlamak ve ge-
lecek iş hayatımızda ilişkilerimizi sağlamak 
açısından olumlu bir adım oldu. Atölye 
çalışması kimi zamanlarda fiziksel ve zi-
hinsel yorgunlukla bizim için bir hayatta 
kalma savaşına da dönmedi değil, fakat 
kolektif bir şekilde analiz- tasarım- saha 
uygulaması aşamalarının tüm detaylarına 
inerek, yapamadığımızda yapabilen birin-
den yardım alarak veya yorulduğumuzda 
malamızı başkasına devrederek çalışma-
ya devam ettik. Üç boyutlu elemanların 
üretiminden, kalıpların çakılıp grobeto-
nun dökülmesine, döşemelerin uygulanıp 
Rhino ve Grasshopper aracılığıyla tet-
rahedron parçacıklarımızdan 3 boyutlu 
kullanılabilir elemanlar tasarlayarak son 
aşamasına kadar içinde bulunduğumuz 
keyifli ve yorucu bir çalışma oldu.

Ruken Karakuş
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 Ne oldu bilmiyorum, en son Afyon’a 
giden bir otobüsteydim. Sonra kendimi bir 
çukurda buldum, beyaz tozlar vardı torba-
larca ve hakkını vermeli ki iyi uçuruyorlardı. 
Uyardılar, sponsorlu ürünmüş ve 10 gün 
boyunca lazımmış. Başlangıçta unuttum 
biraz ürünü, çünkü 21 tane değerli insan 
tanımıştım, aklımdan çıkmıştı. Fakat tekrar-
dan köklüce aklımıza yerleştirdik 21 insan 
ile birlikte bu malzemeyi. Gündüzümüz ge-
cemiz, derdimiz sevincimiz oldu biz farkına 
varmadan. Çelik profilleri olan yeşil tankla-
rımız vardı. Bu beyaz malzemenin kullanı-
mında adım adım ileri gittik ve tanklarımız 
gerçek birer silaha dönüştü. Beyaz tozları 
tanklarımıza cephane olarak kullandık. Sa-
vaşımız betonun alışılageldik kullanımlarına 
karşıydı. Bu savaş bizi türlü zorluklarla karşı 
karşıya bıraktı ve epeyce yordu. Ama her 
yorgunluk yeni bir tecrübenin kapı kolu-
nu çevirdiğinden kimse bundan şikâyetçi 
değildi. Açılan kapılar silsilesine fırsat ve-
ren tüm ekibe teşekkürler. Çünkü bunlar 
içinden geçtiğimiz hazır kapılar değildi, tüm 
zorluk ve yorgunluklarla kapıları nasıl açabi-
leceğimizi keşfederek ilerledik kapıdan ka-
pıya. Umuyorum ki bundan sonraki süren 
hayatımızda da BETONART’tan edindiği-
miz değerli deneyimlerin ekseninde yeni 
deneyimlerin kapılarını aralayacağız.

Serkan Hatıpoğlu

 “Deniz benim yerime de başvurur 
musun?” demekle başladım, kendimi 
‘transformers’lara beton doldururken 
buldum. En son çizgilerimizin, modelleri-
mizin, maketlerimizin hayata dahil oldu-
ğunu gördüm. Kocaman, keyifli, güzel bir 
ekibin düşündüklerine hayal ettiklerine 
dokundum… BETONART14'ten hatı-
rımda kalanlar dersem eğer;
#kalıp #söktemizletak #beşgen #icosa-
hedron #peynirler #peynirdilimleri #na-
sılbirleşecekler #maketmiyapsak #gri-
beton #beyazbeton #agrega #olmadı-
baştan #10dakikasonra #geçirimlibeton 

#yerindetasarla #sökyapıştır #deneyim 
#çizim #fraktal #model #masaüstüeki-
puykusu #betonreçetesi #ABCtipi #al-
ternatifkullanımlar #iz #sınır #istasyon 
#refleks #sabah7.30 #çabukçabukçabuk 
#derzçizkes #sinek #bağlantı #tulum 
#turuncu #güzelinsanlar #afyon

Şerife İncedemir
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Çimsa yalnızca malzeme değil Ar-Ge desteği 
de sağladı. Öğrenciler hem süreç hem de uy-
gulama açısından inovatif olarak kurgulanmış 
bir atölye çalışmasında yer aldı. Çimsa için de 
‘inovatif’ bir alan oldu mu Betonart Mimarlık 
Yaz Okulu?
BETONART; akademi ile reel sektörü bir 
araya getiren ve bu birliktelik çerçevesin-
de tüm katılımcıların önemli kazanımlar 
elde ettiği bir süreci temsil etmektedir. 
Geçtiğimiz yıllarda mimarlar ile beyaz çi-
mento ekseninde önemli çalışmalarımız 
olmuştu. 2011 yılındaki Betonart Mimar-
lık Yaz Okulu’nu yine Çimsa bünyesinde 
Mersin fabrikamızda bulunan çimento 
araştırma ve uygulama merkezinde ger-
çekleştirmiştik. Bu yıl Çimsa olarak BE-
TONART 2014’ü planlarken inovasyonu 
daha da ön plana çıkartmak istedik. Kalıp 
tasarımından üretilecek elemanlarda kul-
lanılacak çimentoya, birleşimlerden agre-
ga teminine kadar tüm aşamalar titizlikle 
sektörde farkındalık yaratabilmek için 
özel tasarlandı.
Projede hem brüt beton hem de beyaz 
çimento esaslı plakalara yer verdik. Söz 
konusu plakalar ve polyester malzeme-
den üretilen kalıplar Fibrobeton tarafın-
dan üretildi. Nanoteknoloji ürünü olan 
beyaz çimentomuz ve Afyon yöresine 
ait şeker beyazı agrega kullanılarak imal 

edilen “Kendini ve Çevreyi Temizleyen 
Beyaz Beton” bizim için projenin en ino-
vatif imalatı oldu. Söz konusu betonun 
uzun yıllar boyunca beyazlığını kaybet-
meyeceği ve havadaki zararlı emisyonları 
azaltacağı daha önce yapılan çalışmalarda 
görülmüştür. Projede kullanılan bir diğer 
özel ürünümüz Çimsa Beton tarafından 
geliştirilen ve yüksek geçirimlilik özelliği 
ile sel baskını riskini minimize eden ge-
çirimli beton çalışması oldu. Zemin ima-
latlarında bu özel betonumuzu kullanmış 
olduk. Sahip olduğumuz özel çimento ve 
beton bilgisinin öğrencilerle paylaşılması 
Çimsa açısından BETONART çalışması-
nın en önemli kısmı olmuştur. 

Başlangıçta düşünülen, tasarlanan ile uygu-
lama sırasında/sonrasında meydana çıkan 
arasında nasıl farklar oldu? Bu farklar neden 
kaynaklandı?
Öğrencilerin çeşitli tasarım programları-
nı öğrenmelerinin ve bir saha uygulama-
sında kullanmalarının sağlanması amacıy-
la işin tasarım ayağında da öğrencilerin 
katkısının olması istendiği ve toplam 30 
m3 betonun döküldüğü projede sürenin 
kısıtlı olması sebebiyle projede tasarım 
ve uygulama iç içe sürdürüldü. Projenin 
yeri, projede kullanılacak elemanların şe-
kil ve boyutları ve projede kullanılacak 

Çimsa • BETONART
Söyleşi
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malzemeler önceden kararlaştırılmıştı. 
Başlangıçta 1 ila 1,5 m. yüksekliğinde ele-
manların kullanılması planlanmakla bera-
ber dökülen beton parçaların ağırlıkları 
nedeniyle kol gücüyle birleştirilmelerinin 
zor olması ve epoksi esaslı yapıştırıcının 
mevsimsel koşullarda sıkıntı doğurabile-
ceği düşünülerek hem nihai şekillerin bo-
yutları değiştirilmiş hem de birleşimlerde 
çimento esaslı yapıştırıcı tercih edilmiştir.

Uygulama sırasında nasıl zorluklarla karşılaş-
tınız?
Uygulama sırasında ortaya çıkan en 
önemli zorluk zaman kısıtı oldu. Proje 

süresi olan 14 günde mimarlık öğren-
cilerinin hem tasarım yapmaları hem 
de bu tasarımlarını sahada bilfiil uygula-
maları gerekti. Birçok elemanın ön dö-
küm olarak imal edilmesi zaman kısıtını 
aşmamızda bize fayda sağlamıştır. Yine 
saha imalatı sırasında tasarımın değiş-
mesinden kaynaklanan sorunlar yoğun 
çalışmalar sonucunda çözüme kavuştu-
rulmuştur. Sahada bizi en çok zorlayan 
değişimlerden biri zeminde geçirimli 
beton uygulamasının gece geç saatte 
yapılabilmesi ve elemanların bağlantıla-
rında planladığımız gibi epoksi kullanıla-
maması oldu. 

Başlangıçta beton tasarımlarında kimyasal kat-
kı maddesi kullanılmaması planlanıyordu ama 
daha sonra kullanıldı, bu gibi tasarımda ya da 
uygulamada farklı yöntemlere gittiğiniz, sürecin 
sizi yönlendirdiği başka durumlar oldu mu, bun-
ları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Beton elemanların oluşturulması sırasında 
kalıpların küçük olması ve kalıp ağızlarının 
dar olması betonun akışkanlığının yüksek 
olmasını gerektirdi. Bir başka deyişle ken-
diliğinden yerleşen beton reçetesi hazır-
ladık. Akışkanlaştırıcı da bu reçetenin bir 
parçasıydı. Kimyasal katkıyı ayrıca geçirimli 
beton karışımında kullandık. Mikserde 
priz süresine yaklaşan betonlarda akışkan-
lığın artırılabilmesi amacıyla zaman zaman 
kimyasal katkı kullanılabiliyor. Drebetona 
eklenen kimyasal katkı da betonun işle-
nebilirliğinin istenilen düzeyde olabilmesi 
için kullanıldı. Şantiye koşullarında malze-
me kalitesinden ve iş güvenliğinden ödün 
vermemek koşuluyla problem çözümü 
adına malzeme üzerinde çeşitli değişiklik-
ler gerçekleştirilebiliyor. 

Kalıplar için ayrı, zemin için ayrı betonlar tasar-
landı. Bunların özellikleri neydi? 
Mimari elemanlar için hazırlanan özel 
ürünümüz olan kendini ve çevreyi temiz-
leyen, kendinden yerleşen brüt betonun 
içerisinde inovatif ürün kendini ve çevreyi 
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temizleyen beyaz çimento kullandık. Bu 
çimentonun içerisindeki nanoparçacıklar 
hem betonun yüzey pürüzsüzlüğünü ar-
tırıyor hem de fotokatalitik reaksiyonlarla 
üzerlerine gelen kiri ve tozu yıkandıkların-
da kolaylıkla malzemenin yüzeyinden ata-
biliyorlar. Saha zemininde yine özel ürü-
nümüz olan drebeton kullanıldı. Geçirimli 
beton bir yandan yapıyı üzerinde taşırken 
bir yandan da yapıda toprağın içerisindeki 
kimyasallar ve su nedeniyle oluşabilecek 
dayanıklılık sorunlarına mahal vermemek 
amacıyla yapının üzerine gelen suyu zemi-
ne aktarıyor. İşin ilginci suyu bünyesinde 
hiç barındırmadığı için drebetonda çevre-
sel koşullar nedeniyle oluşabilecek daya-
nıklılık sorunlarına rastlanmıyor.

Modülleri bir araya getirmek için daha önce-
den bir deneme çalışması yapılmamıştı. Sahada 
denendi ve uygulandı. Kullanılan bu harçtan ve 
yapıştırma yönteminden bahsedebilir misiniz?
Yapıştırmanın iyi bir şekilde sağlanması 
için beyaz çimento esaslı bir seramik ya-
pıştırıcı kullandık. Yapıştırıcının yağmurlu 
ve karlı havalarda bozulmaması için suy-
la bozulmayan tersine dayanım kazanan 
çimento bazlı bir malzeme olması ge-
rekiyordu. Bu yüzden beyaz brüt beton 
elemanların yapıştırılmasında başka bir 
yapıştırıcıyı tercih etmedik.

Betonart Mimarlık Yaz Okulu’na Çimsa önemli 
katkılarda bulundu, peki yaz okulunun Çimsa’ya 
nasıl bir katkısı oldu?
Çimsa olarak daha yaşanabilir şehirler 
ve sürdürülebilir bir gelecek arzuluyoruz. 
Mimarinin gelişmiş Avrupa ülkelerinin 
birçoğunda olduğu gibi önemsenmesi-
nin sanatı besleyecek yapıların ortaya 
konmasıyla mümkün olacağını biliyoruz. 
Beton gelişime açık mimarın elini güç-
lendirecek mükemmellikte bir malzeme 
olduğu için betonda inovasyonu mimar-
ların katkısıyla gerçekleştirmekten mutlu-
luk duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte de 
özellikle estetik yönüyle ön plana çıkan 
beyaz çimentomuzla mimarları daha sık 
bir araya getirme düşüncesindeyiz.

Süreçte Çimsa, Fibrobeton işbirliği nasıldı?
Beyaz brüt beton elemanların oluşturu-
labilmesi için Fibrobeton büyük emek 
harcayarak çok nitelikli polyester kalıplar 
hazırladı. Kalıpların pürüzsüz yapısı be-
ton elemanlarımızın yüzeyinin istediğimiz 
gibi oluşmasını sağladı. Projenin hazırlık 
aşamalarında ve sonrasında Fibrobeton 
üst yönetim düzeyinde projeye katkısını 
gösterdi. Çimsa olarak mimari çözümler 
aşamasında Fibrobeton ile proje hazır-
lık aşamasında koordine olarak çalıştık. 
Beton elemanların tasarımları proje 

küratörleri ve Fibrobeton’un katkılarıyla 
gerçekleştirildi.

Çimsa’nın Yaz okulu öğrencileri, moderatörler, 
küratörler ve üniversite ile uyumu nasıldı?
Afyon Kocatepe Üniversitesi çalışmala-
rımıza önemli destekler verdi. Sahadaki 
ağır işlerde üniversite; hem işçi hem de 
makina yardımını zamanında ulaştırdı. 
Proje küratörleri bir yandan tasarımda 
öğrencilere yol gösterirken bir yandan 
da bizlerle birlikte tasarımların yapılabi-
lirliğini test etme, işi yerinde inceleme 
fırsatı buldular. Proje küratörlerinin ilgi 
ve anlayışının yüksek olması projenin 
bu denli başarılı olmasına önemli kat-
kıda bulundu. Öğrenciler yaz tatilinde 
Afyon'un kavurucu sıcağında büyük bir 
özveriyle çalıştılar ve projenin ana aktörü 
olmayı bildiler. Öğrencilerle çok iyi anlaş-
tığımızı söyleyebilirim.

Çimsa- Betonart Mimarlık Yaz Okulu işbirliği 
sizce nasıl devam edebilir?
Mimarlar ve mimarlık öğrencileri ile uzun 
süreli işbirlikleri Çimsa Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi’nin her zaman öncelik-
li planları arasında yer almıştır. Bundan 
sonraki dönemde de çimento ve beton 
konusundaki inovatif uygulamalarla ortak 
çalışmalara devam etmek isteriz.
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