Kent enstitüsü
Enformasyon ve dokumantasyon enstitüsü +

Değerli İnsan,
[TEKNİK VE POLİTEKNİK AGU DERNEĞİ], teknik ve
politeknik disiplin alanlarında araştırma, geliştirme ve
uygulama yapmak üzere kurulacak, kar amacı gütmeyen
bir mesleki sivil toplum örgütüdür.
Dernek, hizmet ve mal ticaretine esas mesleklerin icrası
şart, koşul ve ilkelerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve
desteklenmesine katkı amacını taşıyacaktır. Kurulacak
yapı mesleki güvenceleri sağlama, kaliteli mal ve hizmet
sunumu, teknik insanların toplumsal ve ekonomik
konumunu güçlendirerek bireysel ve toplumsal kapasite
geliştirme ve inşayı da amaçlayacaktır.
Derneğe sadece mesleğine ve topluma katkı sağlamış
olan seçkin teknik insanların üye olması esastır.
Dernek, kuruluş amacı doğrultusundaki toplum ve kamu
hizmetindeki çeşitli çalışmalarını taşra teşkilatları yanı
sıra, çeşitli tesisler vasıtasıyla yapacaktır.
Kalkınmayı sağlayan teknik ve politeknik disiplinlerle icra
edilen meslek alanlarına, teknik insanlara ve topluma
katkı, ilk olarak, mesleki bilgi birikimini derleme,
değerlendirme, paylaşma ve yaymayla mümkündür.
Doğru, güvenilir bilgi, belge ve materyallere dayanmayan
herhangi bir strateji, program veya mevzuat
uygulanabilir değildir.
Sözkonusu gerçeklerden hareketle, mesleki ve toplumsal
kültürü biriktirmek ihtiyacını karşılamak üzere, bir tesis
kurulmasına esas fikir projesi - İSTİFHÂNE PROJESİ yazılmıştır. Proje, mesleki bilgi birikiminin yaratılması
yanı sıra, sosyal diyaloğun yapılandırılması için deneysel
bir araştırma çabası olarak algılanmalıdır.
Bir başka ifadeyle, İSTİFHÂNE, Derneğin tesis
öngörülerinden sadece biri olmakla birlikte, öncelikli
olanıdır. Projeyle sadece doğru ve güvenilir bilgi
birikimine ulaşma, paylaşma ve mesleki kültürü koruma
ve yaşatma amacı değil, ayrıca meslek insanlarını
yapılandırmak ve topluma destek olmak için sosyal
yaşamı yeniden tanımlamak öngörülmektedir. Bu şekilde
mevcut
sektörel
ve
toplumsal
ilişkiler
bütünleştirilebilecektir.
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Aklına, fikrine ve samimiyetine güvenilen ve fikir
projesini
değerlendirebilecek
düzeydeki
meslek
insanlarından veya aydın bireylerden bir platform, tek
tek görüşülerek ve davet edilerek, kurulmuştur. Taslak
bir metin üzerinden sürdürülen 18 genel kısa görüşme ve
bazı komisyon üyelerinin katkıları sonrası hazırlanan yeni
proje metni ekte yer almaktadır.
18 Nisan 2009 tarihi için ilk atölye çağrısı yapılmıştır.
Projenin ileriki aşamasında alınacak
müşavirlik
hizmetleri sonrasında uygulanabilirliği yeniden sizlerle
tartışılacaktır.
Sektörel ihtiyaçları, ivedilikle karşılamak adına, dernek
kurma faaliyetleri proje çalışmalarına paralel olarak
sürdürülmektedir. Dernek kuruluşu, mevcudiyeti veya
çalışmalarının
İSTİFHÂNE
Projesi’nin
çıktılarının
varlığından ve gerçekleştirilmesinden bağımsız olduğu
vurgulanmalıdır.
Ekte yer alan logo taslakları, eleştiriler doğrultusunda,
revize edilmiştir.
Özetle,
gerçekleştirilmesi
halinde,
dünyada
ve
Türkiye’de bir
ilk
olması öngörülen
projenin
yapılandırılabilmesi halinde mesleki ve sektörel
çalışmalarda bir anamerkez olması beklenmektedir.
Projenin sonuçlarının toplumsal, bireysel ve mesleki
farkındalık yaratırken, insanın ve dolayısıyla toplumun,
temel gelişimi ile yapılı çevreye katkı sağlaması
ümidiyle....

Dr. Şirin Gülcen EREN

İSTİFHÂNE PROJESİ
İnsanı tüketmeden ve tükenmeden yapılandırmak,
Bilgiyi tüketmeden almak!
Kent, Yapı ve Kent Kültürü
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İSTİFHÂNE PROJESİ

Mesleki ve toplumsal ihtiyaç çerçevesinde; insanı ve teknik insanı şekillendiren olumsuz
süreçlerin etkilerini azaltmak ve mesleki kültüre sahip çıkmak adına, insan temelli
güvenilir kaynak odaklı bir istifhâne kurulması doğrultusunda, İSTİFHÂNE1 PROJESİ
geliştirilmiştir.
Amaç
İnsan bedeni ve ruhunun anlam kazanması ve teknik insanın uygulamalarının doğru
olabilmesi, ancak bilim ve bilginin, basit bilgi türü olan enformasyonun önüne
geçebilmesiyle, dezenformasyonun kırılmasıyla veya enformasyon ve bilginin güvenilir
olmasıyla mümkündür. İSTİFHÂNE Projesi, insanı tüketmeden ve tükenmeden bilgiyi
alarak yapılandırmayı amaçlamaktadır. Kurulacak yapı teknolojik imkânları kullanmakla,
toplumsal yozlaşmaya ve safsataya karşı bir duruşu oluşturacaktır. Sözkonusu amaç
doğrultusunda bireysel, kurumsal ve toplumsal ihtiyaçları karşılarken kişisel çabaları bir
araya toplamak yanı sıra, mesleki ve toplumsal kültürü korumak ve ulaşılabilir kılmak,
İSTİFHÂNE Projesi’nin diğer önceliklerindendir.
Farklı bir ifadeyle, insan ve toplum doğasına aykırı gelişmeleri engellemekten öte,
yavaşlatmak gerekir. Hatta insanı ve toplumu yeniden yapılandırmak için insanın yaşam
alanındaki enstrümanlara dair her konudaki teknik bilgi birikiminin sağlıklaştırılması ile
bunların sanatsal yansımaları koruma altına alınırken, ulaşılabilir ve paylaşılabilir olması
önemlidir. Bu şekilde insan, teknik, politeknik meslek alanları ile teknoloji ve bilim
ilişkilerini içeren (doğru) bilgiyi yeniden hissedebilir ve yaptığı mesleki eylemlerden
güven duyabilir.
Proje, bireyi ve dolayısıyla, toplumu şekillendiren veya birey ya da toplum tarafından
şekillendirilen uygulamalı teknik ve politekniğin sağlıklı bir bütünlüğe kavuşturulmasını
amaçlamaktadır. Danışma ve destek merkezi olma amacı çerçevesinde; Proje, ilgililerin
teknik ve politeknik meslek alanlarında mesleki yayınlara ve çıktılara ulaşımı ve takibi
yanı sıra, mesleki sorunları paylaşma ve gerekli araştırmaların desteklenmesi
amaçlanmıştır.
İSTİFHÂNE Projesi ayrıca, sözkonusu alanların 20. yüzyılın ilk yıllarından bu yana
oluşumunu sağlayan, yönlendiren, karar verici olan ve yapılandıran ustaları (bilge
meslek insanları) topluma tanıtmayı, teknik insanların bilgi ve kültür birikimlerini
korumayı ve bu birikimi topluma yayarak toplumsal bilincin (kültürün) oluşmasını
amaçlamaktadır. Kısacası, gelecek nesiller, yaratılacak kaliteli mesleki ortamda bilgi ve
belge birikimini arttırırken, ülke meslek alanını oluşturan teknik insanlarla ve toplumsal
aktörlerle etkileşime girecek ve mesleki ve toplumsal kültür paylaşabilir olacaktır.

1

İstifhâne: Tek tip bir malzemenin (un, çimento torbaları, zahire çuvalları, vs) üst üste
depolandığı yer. “Hane” kelimesi, genelde “ev” ve “oda” anlamında kullanılmaktadır. Projede
mesleki ve toplumsal kültürün istiflendiği yer anlamındadır.
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Bu nedenledir ki, uygulamalı teknik ve politekniğin yansıması olan kentlerin mekansal,
edebi ve kültürel kurgularını derlemeyi ve paylaşmayı da amaçlamaktadır. Bu
doğrultuda Proje, beş ana sanat dalı2 ve türevleri yanı sıra, kent, yapı ve kent kültürü
ile ilgili teknik ve estetik disiplinleri desteklemeyi ve teknik insanların sanatla
yoğrularak geliştirilmelerini öngörmektedir.
Aslında mesleki birikim elde edildikçe, aslında kent kültürü ve mimarisi ile güzel
sanatlar birikimine de sahip çıkılabilecektir. Ayrıca, bireyin ve toplumun kültürel
birikimi oluşturulurken mesleki bilgi birikimi ile olan ilişkisi de kurgulanmış olacaktır.
Böylece insanlığın genel yararına doğal ve insani kaynakları geliştirmek ve yaşamı akılcı
sürdürebilmek adına sivil topluma ve yapılı çevreye bir değer katmak ve farklı toplumsal
kesimlerle meslek alanlarını bir araya getirmek ve ilişkilendirmek mümkün
kılınabilecektir.
Sözkonusu amaçların tamamını gerçekleştirmek için, Proje genelindeki tüm fonksiyonlar
haneler bazında yapılandırılacaktır. Hane kelimesi, Türk dilinde geleneksel yaşamın
temeline nüfus etmiş bir sözcük iken, bugün unutulmuştur. “Hane”nin yaşamın
temelindeki anlamı ve hayatımızdaki rolü topluma yeniden hatırlatılacaktır. Ayrıca,
İSTİFHÂNE Projesi’nin sanal ya da maddesel çıktılarının güncel kullanım ihtiyacı
duyularak istiflenecek bilgi ve belgenin tarih yolculuğunda kalacağı bir Han olarak
algılanması beklenmektedir.

Proje Hedefleri
Projenin genel hedefi birey, mesleki birey ve toplumdur.
Öncelikli Proje hedefi ise, sanal dünyada kendine sunulanla, bilmesi gerekenle
yetinen yani kendisine doğru gibi sunulan gerçeği, bilmesi gereken şekilde
kendisine verilenle öğrenen, bilgi erişim teknolojisine bağlı olan sanal bireylerdir.
Proje;
- Doğru ve güvenilir mesleki bilgi ve belge birikimi yaratabilmesi ve bu birikime
ulaşabilmesi,
- Bireyin ve toplumun yapılı çevre ve kent kültürü alanlarındaki yaşamsal geçmişini
derleme ve paylaşma,
- Kamu sektörü, teknik insanlar, birey ve sivil toplum örgütleriyle mesleki
ortaklıklar kurulması,
Temel hedeflerini hem yatay hem de dikeyde gerçekleştirmeyi öngörür.
Projenin diğer hedefleri ise, bilimsel araştırma yapan bireylere yoğunlaşma imkânı
yaratılmasıdır. Sözkonusu bireyler yanı sıra, araştırmalarını daha güvenilir ortamlarda
paylaşmak ve yaşamlarını anlamlandırmak, değerlendirmek isteyen Bireylerde;
- Kamu veya özel sektör çalışmaları hakkında farkındalık yaratılabilmesi,
- İnteraktif bir ortamda çeşitli iş ilişkileri geliştirebilmesi
(iş imkânları sunulması ve yaratabilmesi dâhil),
- Okuma alışkanlığı ile araştırma alışkanlığı kazandırılabilmesi ve
- Sürekli ve ömür boyu eğitim alması,
2

Müzik, Heykel, Resim, Edebiyat, Mimari.
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Olarak sıralanabilir.
Proje vasıtasıyla, bireyler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar arasında
yapıcı bir diyalog da kurulabilecektir.

Proje Çıktıları
I. SANAL İSTİFHÂNE
(Sanal kütüphane+ Sanal Müze+Dernek Tanıtım Web Sitesi)
İnternetteki bilgiyi süzerek güvenilir bilgi ve kaynak ihtiyacını karşılamayı amaçlayan
proje kısmıdır. Mesleki İnternet veri bankası ve arama motoru kurulması aşamasıdır.
II. İSTİFHÂNE (The Tesis)
1. ANAHANE
: Ana Bina (İdari ön büro, danışma, teknolojihane, çevirihane,
kütüphane, sergihane, internet ve kaynak tarama odası, haneler, belgelikler,
kahvehane, otomobil, bahçe, sanalhane, eserhane, pazaryeri, meydan, araştırma
yönlendirme (ARAYÖN), depo, arşiv, buzluk, haritahane, AKIL çalışma mekânı,
fotoğrafhane, filmhane, mesleki müze, yazımhane, basımhane, eser bakım ve
tamirhane, malzeme depolar, banka, güvenlik vb.) ile Kent Kültürü Binası (EK
YAPI A)
2. HAN (EK YAPI B)
: Doktora, yüksek lisans öğrencileri ile araştırmacıların
kullanımına açık barınma ve konaklama amaçlı yapı (Yatakhane, misafirhane,
uykuhane, çamaşırhane, yemekhane),
3. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA (AGU) MERKEZİ (EK YAPI C): Araştırma,
uygulama ve geliştirme (AGU) amaçlı hizmetler yanı sıra, tesisin işletmesini
sağlayacak idari yapı ve mesleki gelişim merkezidir. Merkezde; idari bürolar,
mesleki teknik eğitim sınıfları, proje hizmetleri bürosu, ARDE ve AR-GE büroları,
araştırma yönlendirme hizmetleri, kadın araştırmaları merkezi, insan kaynakları
bürosu, hanecikler, hukuk bürosu, muhasebe bürosu, topluluk haneleri,
temsilcilikler, toplantı ve çalışma salonları, konferans merkezi vb. kullanımlar
bulunmaktadır.
4. TİCARET VE HUKUK MERKEZİ (EK YAPI D):
Teknik ve politeknik konularda sınır ötesi ticaret, tüzel kişiliklerin varlığı ve
gerçek kişilerin varlığını ilgilendiren ve ticari rekabet şart ve koşullarını
belirleyen hukuki çalışmaların yapılacağı mekân.
III. CyberiSTiFHÂNE
Üç temel yapıya ek olarak, üçüncü aşamada yapılandırılması öngörülmektedir. İnternet
üzerinden, İSTİFHÂNE tesisinin liste, kaynak ve/veya yayınlarının paylaşımı mümkün
olacaktır. Tesis içerik ve etkinlikleri için çevrimiçi (on-line) olarak hizmet vermesi
hedeflenmektedir. On-line hizmetlerin;
a. Mesleki güncel ve/veya doğru yazın ve süreli, süresiz yayınlar,
b. Akademik süreli ve süresiz yayınlar ve ürünler,
c. Ulusal ve uluslararası çeşitli basılı yayınlar ile bunların dışındaki kaynaklar,
d. Kurumsal kaynaklar,
e. Ender eser ve haritalar ve
f. Sanal müzeye,
erişim imkânını sağlaması öngörülmektedir.
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Proje Adımları
Proje adımları (herhangi bir sıraya bağlı kalınmadan) aşağıda tanımlanmıştır:
1. İSTİFHÂNE fikir projesinin yazımı3 ve tercümesi,
2. SanalİSTİFHÂNE destekleyici temini ve yapılandırılması,
3. Telif hakkı işlemleri
(gerekmesi halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıt ve tescil, özel işaret),
4. Kurumsal yapılanma (Dernek, vakıf, kooperatif),
5. Tanıtım ve reklâm kampanyası,
6. Eklibris geliştirme,
7. İSTİFHÂNE müşavirlik projesi (proje+ fizibilite raporu) için destekleyici temini,
8. İSTİFHÂNE Projesi müşavir(ler)inin belirlenmesi ve proje ve fizibilite raporu
yazımı (Alan kullanımları, riskler, mahal listesi, maliyetler, yıllık işletme
giderleri vb. İçerecek şekilde),
9. Atölye II- müşavirlik projesi sonuçlarının değerlendirilmesi,
10. Tesisin arsa temin işlemleri ve diğer bürokratik iş ve eylemler,
11. İSTİFHÂNE mimari ve mühendislik projeleri için destekleyici ve (davetli) yarışma
yöntemiyle projelerin temini,
12. “The tesis” için destekleyici temini,
13. İSTİFHÂNE tesisinin inşası ve işletim sisteminin aşamalar halinde yapılandırılması,
14. İSTİFHÂNE’nin aktif kullanıma geçirilmesi,
15. CyberİSTİFHANE için destekleyici temini ve kurulumu.

Proje Bütçesi
İSTİFHÂNE Projesi’nin ulusal ve uluslararası ilgili kamu veya özel kurum, kuruluş ve/veya
sivil toplum örgütleri yanı sıra, milletlerarası kurum, kuruluş veya birliklerle teknik ve
mali katkı işbirliği ve/veya proje ortaklıkları geliştirilerek yapılandırılması
öngörülmektedir.
Kamu kurumları ve kuruluşları, akademik yapılar, yerel idareler ile sivil toplum
kuruluşlarınca projeye katkı öngörülmesi halinde; İSTİFHÂNE’den katkı ve yararlanma
ilke ve koşulları, bu kurumlarla yapılacak protokoller bazında, katkı türüne göre,
[TEKNİK VE POLİTEKNİK AGU DERNEĞİ] tarafından belirlenecektir.
İSTİFHÂNE Projesi’nin adımlarının gerçekleştirmesi, işletilmesi ve faaliyete geçtikten
sonraki 2 yıllık sürdürülebilirlik bedeli, yaklaşık olarak, 50 milyon ABD Doları olarak
tahmin edilmektedir. Dökümlü ön maliyet analizi ekte yer almaktadır (EK 1).
Proje, ilk olarak, bir proje müşavirlik hizmeti ile Proje tasarlanacak ve projenin
uygulanmasına esas fizibilite raporunun hazırlanması ardından, yapılacak ikincil
değerlendirme sonrasında, uygun bulunması halinde, Projenin II. ve III. aşamaları
uygulamaya geçirilecektir.

3

Proje müşavir firması, projenin yazımını gerçekleştirecek ihtiyaç listesini ve maliyet analizlerini
yaptıktan sonra.
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Proje Süresi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal yapılanma /Ortaklıklar geliştirilmesi
SanalİSTİFHÂNE’nin kurulumu
Ön mali katkı temini ve proje müşavir firma ihalesi
(Proje müşavir firmasınca) Proje yazım süreci
Proje başvurusu ve hibe kabul süreci
Yerseçimi, arsa temini, kadastro-harita, arsa tahsisi
ve imar planlama işlemleri (yaklaşık)
Mimari tasarım projesi ve diğer projelerin hazırlanması
İhale dokümanlarının hazırlanması
İhale süreci
Yapı Ruhsatı
İnşaat süresi
(Yapı Denetim24 ay)
Tesisin İç Yapılanması ve Sistem Kurulumu

3 ay
8 ay
belirsiz
6 ay
belirsiz
6 ay
6 ay
2 ay
3 ay
2 ay
24 ay
6 ay

Toplam 66 ay + Finansman + Arsa temini çalışmaları süreleri ilave edilecektir.
Proje Sorumlusu
İSTİFHÂNE Projesi’nin gerçekleştirmesi, idaresi ve mali yönetim ve denetim sorumluluğu
[TEKNİK VE POLİTEKNİK AGU DERNEĞİ] yetkisindedir.

İSTİFHÂNE Projesi Kapsamı
İSTİFHÂNE Projesi, hibrid, çok amaçlı mesleki ve kültürel bellek istifhanesi olarak
yaşayan bir sistem şeklinde tasarlanmıştır.
Klasik kütüphaneler, bugün internet karşısında modası geçmiş ve kullanılamayan
yapılardır. İSTİFHÂNE Projesi sonucunda elde edilecek tüm çıktılar, klasik
kütüphanelerin önemini topluma anlatması ve toplum yararına birikimleri koruması ve
paylaşmasına rağmen, sadece bir kütüphane değildir.
Bir başka ifadeyle, İSTİFHÂNE, kaynakların bilinçli istifi, korunması ve kullanımı yanı
sıra, bireysel, kurumsal ve toplumsal gelişim ve eğitim için gereği hizmetlerinin birlikte
verildiği yaşayan bir sistem olması nedeniyle, klasik kütüphaneden ayrılmaktadır. Ancak
tesis gerektiğinde klasizmin elit kalitesini de tattırabilecektir. Tesisin, ulaşılabilir
kılınması açısından on-line kütüphane olarak da hizmet vermesi planlanmaktadır.
Böylece, ulusal ve yabancı ilgili kültür kurumu (kütüphane ve müze) katalogları ile
mesleki doküman merkezlerine kolayca ulaşılabilecek bir sanal ortam kullanıcının
hizmetinde olacaktır.
İSTİFHÂNE çıktıları, basılı materyal, görsel malzeme yanı sıra, güzel sanatlar eserleri her
türlü mesleki eğitim materyalini içerecektir. Sistemde, kitaplar, dergiler ve e-kaynaklar
ile mevcuttan farklı olarak, uygulamaya yönelik bilimsel, teknik ve mesleki her türlü
belge ve bilgi istiflenecektir.
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İSTİFHÂNE’nin kütüphane kısmının temeli mesleki hanelerdir.4 Hane isimleri, aslında bir
meslek alanına temel çalışma alanıdır.
Yapının, mesleki kültürel birikimlerin korunacağı bir yer olması düşünüldüğünden,
öncelikli olarak mesleki miras derlenecektir. Ülke mesleki birikimini oluşturan ve
yapılandıran ustaların, bu hayatı terk etmeleri sonrasında ulusal ve uluslararası tüm
çalışmalara ve yapılanmalara katkı sağlayan mesleki bilgi birikimleri kendileriyle birlikte
yok olmaktadır. Bu birikimi koruyarak ulusal mesleki kültürümüzü gelecek nesillere
aktarmak, hem mesleki hem de toplumsal bir sorumluluk gereğidir. Tevazu nedeniyle
ortaya çıkmayan kıymetli ustaların (üstatların) tespit ve teşvik ile tecrübe, deneyim ve
hatıralarına dahi sahip çıkılmalı, biriktirilmeli ve paylaşılmalıdır. Kitaplaştırılamamış
bilgi, tecrübe ve fikirler hanelerde yer alacaktır.
Bilimsel çalışma ya da sektörel araştırma yapacak kişilere yoğunlaşarak çalışma yapma
ve bilgi paylaşım ortamı ile yönlendirme desteği sunumu yanı sıra, çalışma ortamında
araştırmacı veya bilim insanı (adayı), barınma ve benzeri ihtiyaçlarını
karşılayabilecektir. Böylece mesleki gelişimde vakit kaybı en aza indirilebilecektir.
İSTİFHÂNE’de insan ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla, çeşitli aktiviteler yapılacaktır.
Örneğin; teknik disiplinlerdeki fikir, hizmet ve mal üretiminde kullanılan malzemelerin
sergileneceği ve teknik konularda ülkede bir ilk olacak teknik (+ teknoloji) müzesi de
bulunmaktadır. Güncel paylaşımlar ise, Sergihanede yapılacaktır.
Kent kültürü ise, tesisin dâhilinde, geçmiş ve güncel yansımaların hanesidir, ancak tesis
dahilinde ayrı olarak yaratılacaktır.

İSTİFHÂNE Projesi II. Aşaması (İSTİFHÂNE - The Tesis)
Temel Birim ve Ana Hizmetler
4

Kütüphane hizmeti
Konaklama hizmetleri
Kent Kültürü arşiv ve sergileri,
Meslek Müzesi,
Akil Adamlar Kurulu (AKIL) ve Uzman Danışmanlık hizmetleri,
Mesleki Araştırma Geliştirme (AR-GE) hizmetleri,
Eğitim Merkezi,
Ticaret ve Hukuk Merkezi,
Telif Hakkı Uygulamaları Birimi,
Araştırmacı Yönlendirme Hizmeti (ARAYÖN),
Araştırma Destek Hizmeti (ARDE),
Kadın Çalışmaları Merkezi (KYBELE),
Yazım, Basım ve Yayım Hizmeti,
Sergi Hizmetleri (modüler alanlar dâhil)
Yayın Satış,
Toplantı-Konferans Hizmetleri,
Etkinlik ve Proje Mekânları (tahsisli hizmet),

Az oranda boş haneler de yaratılacaktır.
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-

Eser Tamir
Arşiv Hizmetleri,
İdari hizmetler,
İçecek ve Yiyecek Hizmetleri (İhale yoluyla temin edilecek),
Meslek örgütleri temsilcilik mekânları (tahsisli hizmet),
Öğrenci (acar) Topluluk Mekânları (tahsisli hizmet).

Yan Hizmetler
-

Üyelik ve üye takip,
Veri ve harita paylaşımı,
Kaynak paylaşımı,
Yazım destekleri,
Yazılım destekleri,
İnternet hizmetleri,
Eser tamir ve restorasyon.

İSTİFHÂNE’nin İşleyişi
İSTİFHÂNE’nin mali ve idari yönetimi, [TEKNİK VE POLİTEKNİK AGU DERNEĞİ] yönetim
kurulu tarafından atanacak ve denetlenecek bir İdare ve dolayısıyla, profesyonel bir
yönetici tarafından yapılacaktır. Sistemin işleyişi kural ve ilkeleri Dernek Yönetim Kurulu
onayından sonra yürürlüğe girecektir. Olası kadro kullanımı Ek 2’de yer almaktadır.
İdare, tesisin işleyiş politikaları ve programlarını belirleyecek ve özel etkinlikleri
programlayacaktır. İdarenin etkinliklerine Ödül uygulamaları da dâhildir.
İdarenin faaliyetlerindeki temel hedefler; kullanıcısına mesleki ve toplumsal fayda
sağlamak, sürdürülebilirliği için mali kaynak yaratmak ve mesleki yapılandırmayı
gerçekleştirecek etkinlikler yapmaktır.
İSTİFHÂNE’ye katkı, herkese açıktır. İSTİFHÂNE’de ki tüm birikim bağış, yardım veya
satın alım yoluyla oluşturulacaktır. Yayın, rapor ve broşür benzeri her türlü mesleki ürün
ve üretim tesise verilebilir. Tesise bağışlanan süreli ve süresiz yayınların güvenliği
İdarece sağlanır.
Kurulacak sistem, kurumsal veya kişisel kütüphanelerin tam veya kısmi devrine
müsaittir.
Tesisin işletmeye açılması sonrasındaki işleyiş, yabancı devlet kurum ve kuruluşları,
yerel idareler, akademik yapılar ile meslek örgütlerinin teknik ve mali katkısına açıktır.
Gönüllü katkılar da alınacaktır.
İSTİFHÂNE’ye verilen katkı sonrasında kaynakların yasal sorumluluğu İdareye
aktarıldığından, kaynakların koruma ve kullanım şartları yine İdarece belirlenecektir.
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Bireylerin kütüphane ve çalışmalarına, hibe etmelerine teşvik olmak üzere, kısa süreli
olarak, hibe verenlerin ismi tesisin değişik yerlerine ve materyaline verilebilecektir. Bu
nedenle, tesis haneleri iki kategoride oluşturulacaktır:
a. Onursal,
b. Değişken (süreli).
Bir başka ifadeyle haneler, konu özel olduğundan şahsi kütüphaneler olmayacak, ancak
bağış sahiplerine veya üstatlara eser veya dokümanda süreli ya da süresiz atıf
yapılacaktır.
İdarenin iş ve işlemleri, dönemsel olarak, Projeye katkı koyan taraflara bildirilecektir.
Bu şekilde İdarece yapılan çalışmaların takibi mümkün olmakla birlikte, ilgili tarafların iş
ve işleyişe dair olası istemleri ve tavsiyeleri İdare tarafından değerlendirilebilecektir.
İSTİFHÂNE tesisi bünyesinde yer alan kaynaklar sürekli güncellenecektir.
İSTİFHÂNE sistemi, talep edilmesi halinde, meslek odaları ile çeşitli üniversitelerde var
olan yayınların paylaşımı imkânı da verecektir. Mali katkının sağlanması ve ilgili
taraflarla gereği protokollerin yapılması halinde, kurulacak olan kaynak tarama sistemi
ile araştırmacı ya da acarların aradığı kaynağın hangi kurumun arşivlerinde olduğunu
belirlenecektir.
Ayrıca İSTİFHÂNE, “europeana” ağ sistemine veya benzer ortaklıklara katılacaktır.
Sistem, ülkedeki tüm arşivlerin rehberini hazırlama ve yayınlama çalışması da yapacak,
güncelleyerek duyuracaktır.
İSTİFHÂNE dâhilinde belirlenen konu alanlarındaki geçmiş veya güncel teori ve pratiğe
dair bilgi ve belge birikimi sağlanırken, bunların kullanılabilirliği de etüt edilecektir.
Kaynaklar sözkonusu ön etüt sonrası kullanıcı ile paylaşılacaktır. Bahsi geçen ön koşulun
gerçekleştirilebilmesi için, belirtilen etüdü yapmak üzere, Akil Adamlar Kurulu (AKIL)
kurulacaktır. AKIL, seçkin meslek insanlarından oluşacaktır. AKIL bünyesinde ihtisas
alanı danışmanları da bulunacaktır.
Uygulama, sistemin kullanımından önce kaynakların güvenilirliğinin AKIL’ca sorgulanması
araştırmacının gereksiz zaman kaybının önlenmesi için de bir ön koşuldur.
İSTİFHÂNE’ye giren her eser, Kurul tarafından incelemeden geçirilerek
sınıflandırılacaktır. AKIL üyeleri (veya ihtisas alan danışmanları), farklı kurum ve
kuruluşların yayın veya eser inceleme taleplerini değerlendirmeye alarak karar
verebilirler.

İSTİFHÂNE Üyelik Kategorileri
İSTİFHÂNE’ye üyelik, ulusal ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere açık olacaktır (Sanal
İSTİFHÂNE için de geçerlidir). Üyelik kategorileri ile koşulları İdare tarafından
belirlenecektir. Bireysel üyelikler; yıllık temelde olmakla birlikte, firmalar, emekliler,
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akademisyenler ve öğrencilerin üyelikleri ile sanal üyelikler farklı sürelere ve ücrete
tabi olacaktır.
Toplantı duyuruları, sergi davetiyeleri ve benzeri dokümanlar üyelere doğrudan
iletilecektir. Üyeler, müze, kahvehane, fotokopi gibi tesis hizmetlerinden indirimli
yararlanabilecektir. Tüzel kişiliklerin, herhangi bir İSTİFHÂNE etkinliğine veya alımına
destekleyici olması halinde, üyelik şart ve sürelerinde İdarece yeniden düzenleme
yapılabilir.

İSTİFHANE Konumu
Proje amacına en doğru yerleşim, Ankara Kent merkezinde, ulaşılabilir boş bir alandır.
Yapının, AKM ve Gençlik Parkı’nın da içinde bulunduğu kültür aksında veya üniversite
kampüslerinden birinde yer seçmesi önceliklidir. Saraçoğlu Mahallesi’nin bir adası gibi
eski ve özellikli bir mimari kentsel dokuyu koruyacak mantıkta da yapılandırılabilir.

İSTİFHÂNE Mimarisi
İSTİFHÂNE mimarisi ulus kimliğini yansıtan ve yerel mimariye hassas modern bir tasarım
örneği olacaktır.5
İSTİFHÂNE yapısı tevsii imkânlı tasarlanacaktır.
[TEKNİK VE POLİTEKNİK AGU DERNEĞİ], yarışma ile seçilecek proje müellifleri, proje
danışma kurulu üyeleri ve kütüphaneciler, tasarım aşamasında birlikte çalışacaktır.
Yapının tasarımında “ışık” aydınlık, “su” ise, gelecek / süreklilik bağlamındadır. Bu
öğelerin temel tasarım öğeleri olmaları beklenmektedir. Hayatın sürekliliğini anlatan bir
su yapısı, bina dizisi içinde iç ve dış mekânlarda süreklilik arz edecektir. İSTİFHÂNE
yapısı ve ek yapıların tamamı engellilerin kullanımına izin verecek şekilde
tasarlanmalıdır.

İSTİFHÂNE Ana Bölümleri
ANAHANE (ANA BİNA VE EK YAPI A)
Giriş Katı
Danışma ve İdari Ön Ofis
İSTİFHÂNE’nin verimli kullanımı için yönlendirme yardımı Danışma kısmında
sağlanacaktır. Kaynak kullanım işlemleri (süreli ödünç verme, fotokopi izni gibi) de bu
kısımda yapılacaktır.

5

Kast edilen, Mimar Sinan’dan bu yana süre gelen, Anadolu topraklarındaki geleneksel mimari
özelliklerini, modern çizgilerle yorumlayan bir tasarımdır.
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“İdari ön ofis” ise, İSTİFHÂNE İdaresi adına görevli eleman (lar)ın çalışma mekân(lar)ıdır.
İdari görevliler, ön kabullerden veya olası sorunların çözümünden sorumludur. Ek Yapı
C’nin yapılmasına kadar geçen sürede İdarece kullanılacaktır.

(Danışma - Look at Finland)
Teknolojihane
Yayın ve doküman tarama hanesinde kütüphane içi veya onunla bağlantılı sistemlerdeki
kaynakların araştırması yapılabilecektir. Hanede internet hizmeti (sınırlı ve ücretli) de
bulunacaktır (Sponsor bulunması halinde, ücretsiz olacaktır). Aynı alanda on-line
sistemin kontrolü ile mevcut otomasyonun takip ve kontrolü için teknisyen çalışma
birimi yaratılacaktır. Tesis dâhilinde bir ana kontrol ve bilgi işlem odası da
yaratılacaktır.

(Teknolojihane, Nurus)
Çevirihane
Araştırmacılara ve kullanıcılara, talep etmeleri halinde, (toplantılar ve konferanslar da
dâhil) bedeli mukabilinde çeviri hizmeti verilecektir.
Sergihane
Güzel sanatların her dalındaki sergiler bu hanede yapılacaktır. Mekânda kabuller
yapılması da esastır.6
6

Sergihane’nin kendine özel servis girişi, yiyecek-içecek servis ve depo kısımları olacaktır.
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Güzel sanatlar alanında yapılacak sergilerde; İdare ile sanatçının ortak belirleyeceği bir
veya birkaç eser, sergi karşılığı olarak, İdareye hibe edilecektir. Eserler, Kültür ve
Turizm Bakanlığı bildirimli ve onaylı “İSTİFHÂNE Koleksiyonu”nu oluşturacaktır.
Koleksiyon üzerinde tasarruf hakkı [TEKNİK VE POLİTEKNİK AGU DERNEĞİ]’nindir.
Kahvehane
İSTİFHÂNE’den yararlanmak üzere gelenlerin kısa süreli dinlenme mekânıdır. Hanede
yiyecek ve içecek satışı yapılacaktır. Hane bir işletmeciye süreli olarak kiralanabilir.
Elde edilecek meblağ Tesise gelir olarak kaydedilir.
Sera tarzı bir kış bahçesi de olacak hanenin Han satış birimlerine ve girişe yakın
konumda tasarlanması esastır. Kahvehanenin en az 50 kişilik oturma ve yemek kapasitesi
ile 100 kişilik mutfağı olacaktır. Sosyal aktivitelerin yer alacağı hane öğrencilerin
buluşma mekânı haline getirilecektir. Hane, geleneksel Türk kahvesi kültürünün
yaşatılmasına destek vermek adına kahvehane olarak isimlendirilmiştir.
Otomobil
İdarenin takdirinde olacak ve İSTİFHÂNE’ye ek gelir getirecek şekilde bir açık servis
arabası tesise yaz ayları boyunca bahçede veya kentin değişik yerlerinde hizmet
edecektir.
Bahçe
(İSTİFHÂNE tesisinin bahçesinin olması durumunda)
Ülkeye özgü bitkilerin farklı peyzaj mimarlığı stilleri ile sunulduğu bir ağaç parkı
yaratılacaktır. Çimenlere yayılmanın serbest olduğu bir alanda ise, yaz etkinlikleri
düzenlenebilecektir (Örneğin piknik, açık hava sineması, kabul, davet, vb.).
Sanal-hane
İSTİFHÂNE’de bir bilgisayar işliği yaratılacaktır. Kafe hizmetlerinin kahvehaneden
karşılanabileceği bu birimde, sadece internette iletişim ve erişim imkânları yer
alacaktır. Bu alanda eğitim uygulaması yapılamaz.
Pazar yeri- Meydan
İSTİFHÂNE’nin girişinde yer alan hane iki kısımdan oluşmaktadır: İlk kısmında kataloglar,
posterler, kartlar, filmler gibi çeşitli mesleki neşriyat İdarece pazaryerinde satışa
sunulacaktır.
İkinci kısımda ise, bir meydan etrafında; İdarenin önceden uygun gördüğü, çeşitli kurum
ve kuruluşların yayın ve ürünlerinin satışı yapılacaktır. Bazı bölümler, dönemsel olarak,
yayınevlerine bedelli olarak da tahsis edilebilir. Tahsise dair koşullar İdarece belirlenir.
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(Sanal-hane, Nurus)

Bodrum Katı
Haritahane
Haritahane’de, il veya bölge bazında ya da kurumsal olarak hazırlanmış genel veya
sektörel haritalar, sunumlar veya maketler, tematik gösterimler ile özel yapıların veya
çeşitli projelerin eskizleri, çizimleri bulunacaktır.
Eserhane
Haritalar dışında, ender bulunan ve değerli tarihi belge, bilgi, doküman ve yayınların
bulunduğu bölümdür. Eski kitaplar, teknik yayınlar, haritalar ve materyaller bu kısımda
arşivlenecektir. Eserlerin koruma ve güvenlik tedbirleri İdarece alınır.
Müzehane
Yapı bünyesinde bilim ve tekniğin gelişimine dair veya teknik hizmetlerin üretimi
sırasında kullanılan önemli belge ve dokümanlar ile araç, gereç ile materyallerin
sergilendiği ve tanıtıldığı bir mesleki müze kurulacaktır. Ziyaretçilerde görsel temas
yoluyla göz eğitimi ile mesleki merak sağlanması amaçtır. Teknoloji ve teknik
konusundaki önemli tasarımlar, buluşlar ve yaratımlar da bu kısımda sergilenecektir.
Tesis bahçesi, alana dâhil olmamakla birlikte, aynı amaçla kullanılabilir. Müze kısmına
ait sergilemeler, yapı içine veya dışına serpiştirilebilecektir. Sergilerde sadece mesleki
araç ve gereçler yer almayacaktır. Ayrıca, üretilen hizmetlerden örnekler ile tanıtımlar
yapılarak mesleki geçmişe ait bilinç de oluşturulacaktır.
Mimari ve planlama maketlerinin sergisi için ayrı bir bölüm oluşturulacaktır.
Yazımhane
Çalışma raporları, akademik rapor ve tezlerin yazımı hizmetini (mesai saatlerinde)
verecek olan hanedir. İndirimli, ancak ücretli çalışan bu haneden elde edilen gelir hem
hanenin sürekliliğini hem de İSTİFHÂNE’nin kaynak giderlerini karşılamayı
amaçlamaktadır. İSTİFHÂNE yatakhanesinde kalan araştırmacı ve öğrencilerin, bu
haneden yararlanma önceliği olacaktır.
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(Yazımhane, Nurus)
Basımhane
Basımhane’de İSTİFHÂNE’den yararlanan kişilere fotokopi veya basım hizmeti
verilecektir. Ayrıca bazı mesleki yayınların çoğaltılması, tez basım veya kitap ya da
yayın basım işleri için bilgisayar destekli bir matbaa ünitesi ve gereği altyapı
kurulacaktır. Basımhane’nin ikinci kısmında bilgisayar destekli proje ve plan basım ile
çoğaltma hizmetleri verilecektir.
Çeşni-hane ve Tamirhane
Çeşni-hane, İdare mülkiyetine geçen eserlerin sınıflandırılıp kayıt altına alındığı
mekândır. Hanede uzman kütüphaneciler ile gönüllü meslek insanları görev alacaktır.
Tamirhane, merkeze gelen eser, bilgi ve belgelerin restore, tamir veya bakımının
yapıldığı atölyedir. Atölyede bir de ilaçlama ünitesi olacaktır.
Fotoğrafhane
Bilim, teknik ve teknoloji üzerine fotoğraflar ile varsa, negatiflerinin erişilebilir bir
saklama mekânıdır. Mekânda ayrıca, bir fotoğraf stüdyosu bulunacaktır. Negatif, slayt
ve fotoğraf depoları ayrı ayrı yapılandırılacak olup, kullanıcıların çalışmasına esas bir de
inceleme mekanı yaratılacaktır. Bu birimlerdeki malzemenin kullanımı ön başvuruya
istinaden, İdare iznine tabi olacaktır.
Filmhane
Meslek disiplin alanları ile kent kültürü alanlarıyla ilgili filmler, videolar, cd’lerin
arşivlendiği mekândır.
Atıkhane (Depo/Arşiv)
Arşiv, İSTİFHÂNE ana yapısında (sistemde kaydı olan, ancak) öncelikli kullanıma
sunulmayan veya fazla nüsha kaynakları içerecektir. Yayın tekrarları veya paylaşıma
gerek görülmeyen doküman ve yayınları kapsayan deponun kullanımı araştırmacılara ve
acarlara açık olmayacaktır. Modern arşiv dolapları ile oluşturulacak alanda; fazla veya
kullanılmayan maketler, çizimler, projeler, araç ve gereçler de yer alacaktır.
İSTİFHÂNE’de ülke mesleki birikimin gereği arşivlenme ihtiyacında olan materyal (Doğu
Marmara Depremleri dokümanları, kamu kurum ve kuruluş arşivleri, Büyük Proje
dokümanları), bedeli karşılığında veya bedelsiz profesyonel olarak depolanacak ve
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böylece tesis belge koruma hizmeti de verilebilecektir. Depolanma şart ve koşulları
İdarece belirlenecektir.
Buzluk
İSTİFHÂNE kapsamında nadide ve eski eserleri ile sanat eserlerini saklamak üzere soğuk
hava deposu olacaktır.
Malzeme Deposu
İSTİFHÂNE’nin işleyişi için gerekli tüm malzemenin depolanacağı alandır.
Dinlence
Personelin kullanımına ayrılan mekândır. Mekânda bayan-erkek giyinme ve dinlenme
odaları ile toplu kullanım için ayrı ayrı odalar düzenlenecektir.
Güvenlik
Merkezin güvenliğini sağlayan merkezdir. İçinde dolap, giyinme soyunma benzeri
kısımlar yanı sıra, güvenlik kamera sistemi bağlantılı kontrol odası bulunacaktır.
Makinehane, kesintisiz güç kaynağı, ısıtma, soğutma ve havalandırma otomasyonu,
banka, su deposu bodrum katta yer alması gereken diğer başka kullanımlardır. Tesisin
işletilmesine esas, ancak bu metinde yer almayan diğer kullanımlar müşavirlik projesiyle
belirlenecektir.

KÜTÜPHANE
İSTİFHÂNE kütüphanesi, dört kattan ve üç kısımda yer alan süreli ve süresiz yayınlardan
ve çeşitli materyalden oluşan açık araştırma arşivleri ve sergiler bütünüdür:
A). HANELER (Konu özel) (KISIM I)
Hane içinde yayınların ve belgelerin konulduğu raflar, masa ve sandalyelerden oluşan
kısımdır.
Kütüphane haneleri üç konu temelinde yapılandırılacaktır: KENT, YAPI ve EDEBİYAT. Her
konu başlığı için bir kat yaratılacaktır.
Meslek insanlarının konu özelindeki çalışmaları ve hane konularındaki temel yayınlar ile
dokümanlar hanede yer alacaktır. Hanelerde ayrıca, kişilerin yayınlanmış eserleri yanı
sıra, bilhassa yayınlanmamış olan fikir ve düşüncelerinin yer alması sağlanacaktır.
Kişilerin konuya özel anlatım, röportaj ve derslerini kapsayacak doküman ve benzeri
belgelere yer verilecektir.
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(Haneiçi, Look at Finland)
KENT (Zemin Kat)
1. Kent
2. Türk Kenti ve Kentleşmesi
3. Kentleşme
4. Planlama (Kentsel Planlama, Kırsal Planlama)
5. Planlama Teorileri
6. Kentsel Koruma
7. Kentsel Antropoloji
8. Kentsel Arkeoloji
9. Kentsel Sosyoloji
10. İmar Mevzuatı7
11. Konut
12. Ulaştırma
13. Kentsel Tasarım
14. Kent ve Kentleşme Tarihi
15. Ankara
16. İstanbul
YAPI (1.Kat)
1. Yapı
2. Mimarlık
3. Mimarlık Teorileri
4. Türk Mimarisi
5. Statik
6. Yapı Bilgisi
7. Yapı Malzemeleri
8. Yapı ve Çevre
9. Yapı Mevzuatı
10. Mimarlık Tarihi
11. Tarihi Koruma
12. Büyük Projeler
12. Peyzaj Mimarlığı
13. Restorasyon
7

Başbakanlık mevzuat sistemi ile Lebib Yalkın yayınlarına on-line erişim sağlanması gibi
hizmetleri de içerecektir.
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EDEBİYAT (2.Kat)
1. Türk Edebiyatı (Şiir, Hikâye, Roman, Düzyazı, Tiyatro, vs.)
2. İngilizce Edebiyat (Literatures in English)
3. Masalhane (Çocuk Edebiyatı
Edebiyat, insanı, yaşam içindeki insanı anlattığı ve bireyi ile toplumu anlamamıza
yardımcı olduğu için özel olarak ele alınmaktadır.

(Musee d’art et d’historie)
B). BELGELİK (KISIM II)
Belgelik, genel teknik konuları içeren belge ve kitap arşividir (Son katta yer alacaktır).
Beş temel işlevi barındırması planlanmıştır:
a. Belgelik - Genel Teknik Konular
• Genel
(Mühendislik, müteahhitlik, mimarlık ve müşavirlik hizmet alanlarını
içerecek şekilde)
• İstatistikî Çalışmalar ve Veriler
• Mesleki Örgütlenme ve Tarihçesi
• Mesleki Yeterlilik ve Yetkinlik
• Hizmet Ticareti
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mal Ticareti
Afet
Arazi Yönetimi, Politikaları ve Değerleme
Enerji ve Yeraltı Kaynakları
Arkeoloji
Çevre
Orman
Belediyeler
Kadın
Çocuk
Kamu Yönetimi
Müşavirlik Hizmetleri
Güzel Sanatlar

b. Kapatılan Kurum ve Kuruluşlarının Arşivleri
(Kamu) Kurum ve kuruluş arşivleri toplumsal tarihçilik için değerli veri bankalarıdır.
Yanlış ve yanlı politikalar, özelleştirme, tasfiye eylemleri, birleştirme, yeniden
yapılandırma çabaları, kurumların kırılgan ve döküm yoksunu arşivlerine zarar vermeye
devam etmekte ya da gelecekte zarar verebilmektedir. Bu nedenle, kaybolan veya
kaybolması muhtemel kurumsal arşivlerin korunması hizmeti de tesis dâhilinde
verilecektir.
Örnek olarak;
• Kamu Kurumları
(Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Haneciği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Haneciği,
Başbakanlık PUB Haneciği)
• Faaliyetlerine son verilen kamu kurum ve kuruluşlarının arşivleri (Emlak Eytam
Bankası, Emlak Konut, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, vb.)
• Meslek Odaları, Birlikler ve Vakıflar (TMMOB Haneciği, TOBB Haneciği, TMB
Haneciği, Türk Müşavirler Birliği (TMMMB), Tarihi Kentler Birliği, Tarih Vakfı,
UILA-EMME vb.)
Meslek Odaları ve Birlikleri kısmında, odaların tarihçeleri ve örgütlenmelerine dair
kaynaklar ve sahip oldukları kaynaklar (istemleri halinde) yanı sıra, süreli ve süresiz
yayınları yer alacaktır.
c. e-Kaynaklar ve Süreli Yayınlar
Meslek alanlarıyla ilgili e-kaynaklar ile süreli yayınların yer alacağı bölümün diğer
hanelerle konular itibariyle tesis içi sistem veya diğer e-kaynak merkezi ile olan ilişkisi
de sağlanacaktır. Elektronik kitap, harita, elkitabı ve makalelerden oluşacaktır.
d. Mizahhane
Meslek alanlarıyla ilgili mizahi eser, bilgi ve belgelerinin istiflendiği bölümdür. Karikatür
ve mizah konusundaki kısım çeşitli sivil toplum yapılarıyla ortaklıklar yoluyla
yapılandırılacaktır.
e.Kent İzleme Merkezleri (KİM) Destekhanesi
Kamu niteliğine haiz meslek odaları veya diğer sivil toplum kuruluşlarının
dokümantasyon, bilgi ve belge depolama ve paylaşma hizmeti verecek olan birimidir.
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Kentlerin izlenmesini yapmayacak olan bu yapı, sadece mevcut KİM’lere destek
sağlayacak ve talep edilmesi halinde, bilgi ve belgelerini depolayarak paylaşacak olan
yapıdır.

C). KENT KÜLTÜRÜ (KISIM III) (EK YAPI A)
Kütüphaneden ayrı bir kısımda kent kültürüne ait eser ve dokümanlar sergilenecektir.
Kent kültürü kısmı tarihsel kentsel hafızanın yansımasıdır. Teknik ve politeknik konuların
toplumsal yansımaları veya kalkınmaya etkilerine özel vurgu yapılacaktır. Kütüphaneye
birleşik, aynı girişi ve sistem altyapısını kullanan fakat farklı alan kullanımı olan anahane
dâhilinde dört katlı ikincil bir yapıdır. Kısım, kültürel araştırmaları ve kolleksiyonları da
içerecektir. Başta tesisin yapıldığı kent olmak üzere, çeşitli kentlere ait farklı
konulardaki belge, bilgi, eser, malzeme ve materyal dokümante edilecek, birleştirilecek
ve sergilenecektir. Bu çerçevede kolleksiyoner dernekleri ile işbirliği yapılacaktır.
Bu kısımda ulusal ve uluslararası kent kültürü çalışmaları takip edilecek, paylaşılacak ve
gerekli işbirliği sağlanacaktır.

HAN
(EK YAPI B)
Meslek insanlarının kitap yazımı veya araştırma çalışmaları ile öğrenci acarların
lisansüstü ve doktora çalışmaları yapmak üzere kütüphaneden yararlanmaları sırasındaki
süreli staj veya hostel ölçeğindeki barınma ihtiyaçlarını karşılama amacıyla
tasarlanacaktır. Ortam, bireyin çalışmalarına tam olarak yoğunlaşması ve ihtiyaç
duyacağı yayın ve dokümantasyona anında ulaşabilmesi esasından hareketle
tasarlanmıştır. Handan yararlanma ücretlidir. Ücretsiz kullanımlar veya burs imkânları
İdarece belirlenecek ve önceden duyurulacaktır. Barınma süresinin artması halinde
barınma ücreti arttırılacaktır. Tüzel kişilerce burs desteği verilebilirler. Ancak her iki
türlü burs kullanan bireylerin tesiste İdarece belirlenecek görevlerde gönüllü çalışması
genel ilkedir.
Han yapısı;
• Yatakhane (tek kişilik - banyo, tuvaletli odalarda masa, sandalye, mini
buzdolabı, dolap ile (7/24 saat internet hizmeti olan) yazılım ve donanım imkânı)
• Misafirhane (hostel kullanımı)
• Uykuhane (genel dinlenme imkânı veren alan)
• Yemekhane (sabah, öğle ve akşam yemek dâhil) (mutfak, depo, servis kısımları
dâhil)
• Çamaşırhane (kendin yıka beni sistemi)
Han yapısındaki konaklama organizasyonları ve idaresi, İdarenin ilgili bürosu tarafından
organize edilecektir.
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(Yatakhane odasının- çalışma kısmı, Nurus)

(Uykuhane, Imagination-expo’02)

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA (AGU) MERKEZİ
(EK YAPI C)
Merkez yapısı, İSTİFHÂNE’nin yönetim ve destek birimleri yanı sıra, mesleki gelişim ve
araştırma kısımlarından oluşmaktadır.
İdare
İSTİFHÂNE’nin yönetimine [TEKNİK VE POLİTEKNİK AGU DERNEĞİ] tarafından atanan
profesyonel İdarenin, sekretarya birimi ile birlikte yerleşik olduğu yapıdır.
Han dâhil, İSTİFHANE’nin işleyişi yanı sıra, eğitim ve diğer organizasyonlar ile ilgili iş ve
işlemler bu kısım aracılığıyla kontrol edilip yönlendirilecektir.
Muhasebe
Yapının tüm mali işleyişini kontrol eden birimdir.
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Hukuk Bürosu
İSTİFHÂNE’nin hukuki sorunları ile ilgilenecek birimin yer aldığı mekândır. Birim, hukuk
müşavirleri odaları, sekretarya ve arşiv kısımlarından oluşacaktır.
İnsan Kaynakları
İSTİFHÂNE’nin eleman politikaları ve çalışanları ile ilgili iş ve işlemlerden sorumlu olan
kısım, tek bir birimden oluşacaktır.
AR-GE hane (Derdesthane)
Mesleki Araştırma Geliştirme (AR-GE) hanesinde, meslek alanları ile ilgili uluslararası,
bölgesel ve ulusal akademik, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme yapıları ile
meslek örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve kamu kurumu niteliğine haiz
meslek örgütlerinin sektörel ihtiyaçları için çalışma yapılacaktır. AR-GE çalışması
yapılması sözkonusu yapıların istemine bağlı değildir. Yapılan çalışmalar sektörel destek
amaçlı olduğundan, kurum ve kuruluşların görevlerini tekrar eden bir yaklaşım
sergilenmeyecektir.
AR-GE hane, teknik konular yanı sıra, İSTİFHÂNE’nin daha fonksiyonel işleyişi için
araştırma yapacaktır. Bir başka ifadeyle, tekniğin ve politekniğin tarihi (mesleki
hizmetlerin gelişimi) ve mekânsal yansımalarının tarihi yanı sıra, mesleki kütüphanecilik
faaliyetlerinin gelişimi çalışmaları da yapılacaktır.
Kurum, kuruluş ve örgütler arasındaki iletişim ve işbirliklerini geliştirme ve kaynak
paylaşımı amaçlı kurulacak hanede idarenin görevlendireceği teknik uzmanlar yanı sıra,
gönüllüler ve kurumların görevli uzmanları bulunabilir. Teknik uzmanların müzakereci
olarak yetiştirilmesiyle, sektöre veya kamu yapılarına destek sağlanabilecektir.
ARDEhane
Araştırmacılara Araştırma Destek (ARDE) hizmeti verilecek olan kısımdır. Hanenin
yaşatılabilmesi için sürekli mali destek sağlanması gerekmektedir. Talep edilmesi
halinde, meslek insanlarına hanede görevli uzmanlarca iletişim, araştırma ve işbirliği
desteği verilecektir. Projeler ve araştırmacılara sözkonusu hizmetin verilmesiyle
araştırmanın çıktı kalitesinin arttırılması esastır.

(ARDEhane, Nurus)
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ARAYÖN
Araştırmacı Yönlendirme Hizmeti (ARAYÖN) verilecek olan hane; İSTİFHÂNE’den verimli
yararlanmak ya da bir araştırma konusunda detaylı ve doğru bilgiyi alabilmek amacıyla
başvuran gerçek kişilere veya tüzel kişilere kısa süreli uzman desteğinin verileceği
hanedir.
PROJE hane
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK’larla işbirliği projeleri bu hanede
yapılacaktır. Elde edilen gelir İSTİFHÂNE bütçesine aktarılacaktır. Proje çalışanları
dışında mesleki acarlara staj imkânı da tanınacaktır.
KYBELE (Kadın Araştırmaları Merkezi)
Dezavantajlı gruplardan olan kadınlar mimarlık, mühendislik müşavirlik ve müteahhitlik
meslek alanlarında var olabilmek için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Kadının
yapılandırılması, toplumsal konumun güçlendirilmesi yanı sıra, korunmasında aktif rol
oynayacak bir kısımdır. AR-GE faaliyetleri yapmayacak olan birimde kadınlara hizmet ve
mal ticareti ile rekabet şartlarının geliştirilmesi konusunda destek verilebilecektir. Bu
amaçla çeşitli faaliyetler ile proje çalışmaları yapılacaktır.
Stoa (Konferans Salonu)
Mekân, 50, 100 ve 150 kişilik toplantı salonları bütünüdür. Salonlarda (bedeli karşılığı)
mesleki toplantılar düzenlenecektir. İdare, belirli aralıklarla, mesleğin önde gelen ulusal
ve uluslararası teknik insanları ile meslek insanları ve/veya öğrencilerin buluşmasını
sağlayarak; mesleki bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşma imkânı sunmayı
amaçlayacaktır. Mekânda kültürel etkinlikler de düzenlenebilir.
Hanecik
Küçük ölçekli araştırmalarda meslek gruplarının kısa süreli kullanımları için en az altı (6)
adet “hanecik” yaratılacaktır. Kongre merkezine ek yapılacak Hanecikler dâhilinde;
toplantı masa ve sandalyeleri, saklama dolapları ile çeşitli yazılım, donanım ve gösterim
imkânları bulunacaktır. Bu haneciklerden bir kaçı, sürekli olarak, saatlik toplantılar için
kullanılmak üzere tahsis edilecektir.
Bir yarışma çalışması, araştırma grubu projesi veya mesleki çalışma için yer ihtiyacında
olan meslek insanları bulunmaktadır. Sözkonusu çalışmaların yapılabilirliği için bu
gruplar kısıtlı mali kaynaklara bağlı olarak, herhangi bir mekân kiralama imkânı
bulamayabilir. Son derece maliyetli bu işler için, yapı içinde bir mekân dizisi
yaratılarak, sektörel ihtiyacın karşılanması hedeflenmektedir. Haneciklerin bedelli veya
bedelsiz kullanım şekli ve amacı İdarenin iznine bağlıdır.
Hapçıklar (Eğitim Merkezi)
Mesleki sürekli ve ileri eğitim amaçlı hapçıklar 12 adettir (20 m2x4 adet, 40 m2x4 adet,
60 m2x4 adet sınıf). Birimlerin, öncelikli olarak, Proje ortaklıklarınca kullanılması
esastır. Ancak hapçıkların, yapılacak protokollerle başka sivil toplum kuruluşları
tarafından, bedeli mukabilinde, eğitim amaçlı kullanılması da mümkün olacaktır.
Hapçıklarda mesleki yabancı dil eğitimi, bilirkişilik eğitimi, yazılım programlarının
uygulanması gibi geniş bir yelpazede eğitim düzenlenebilir. Bu nedenle, Hapçıklardan
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ikisi bilgisayar işliği olarak tasarlanacaktır. Çeşitli mesleki bilgisayar oyunlarına erişim ve
kullanma imkânları da yaratılacak olan mekânda; mesleki yazılım ve donanım eğitimleri
ve tanıtımları yanı sıra, özellikle çocuk (08 yaş üstü) ve gençlere yönelik kısa süreli yaz
ve kış kampları düzenlenecektir.
Acar-hane
Öğrenci topluluklarına verilmek üzere, 4 adet çalışma mekânı (topluluk hane)
yaratılacaktır. Süreli, ancak bedelsiz tahsis edilecek bu hanelerin kullanım şekli İdarece
belirlenecektir.
Temsilhane
[TEKNİK VE POLİTEKNİK AGU DERNEĞİ] yanı sıra, çeşitli STK’ların temsilcilikleri,
sektörel çalışmaları takip; faaliyet, ürün ve yayın tanıtımı ile sorun tespiti ve çözümü
için çaba göstermek amacıyla bu merkez dâhilinde yer seçeceklerdir.
Ana destekleyicilerin talep etmesi, İdarece uygun görülmesi ve çalışma kapsamında
ilkesel uzlaşma sağlanması halinde, iletişim ve işbirliği imkânlarının arttırılması
amacıyla, ana destekleyicilere ve çeşitli STK’lara birer temsilcilik mekânı
verilebilecektir. Sözkonusu birimler, sadece irtibat ve yönlendirme amaçlı görev
yapacaklardır. Bu yapıların genel giderlere katkı sağlaması amacıyla protokol ve
sözleşmeler yoluyla mekân kiralaması esastır. STK’ların iş ve işlemleri üzerinde, genel
işleyişe bir etkisi olmadığı sürece ve idari genel işler dışında, İdare yetkisi ve müdahalesi
olmayacaktır.

TİCARET VE HUKUK MERKEZİ (EK YAPI D)
Mesleki denetim, ticari denetim, yönetim planlaması, belgelendirme, danışmanlık,
aracılık, acentecilik, hizmet ve mal ticareti, telif hakları, teknik onay, test ve analiz
hizmetleri ve diğer alanlardaki hukuki çalışmalar bu merkezde yapılacaktır.
Merkez dâhilinde, özel olarak, bir Telif Hakkı Uygulamaları ve Takip Birimi de
kurulacaktır. Telif Hakları Merkezi, hem meslek insanlarının telif hakları konusundaki
sorunlarına çözüm çalışmaları yapacak ve bu konudaki mevcut ulusal ve uluslararası
çalışma, anlaşma ve müzakereleri takip ederek destek olacaktır.

25

İSTİFHANE PROJESİ

Fikir ve Tasarımı
Şirin Gülcen EREN

Proje Danışma Komisyonu
Metin EREN
Özlen EREN
Fikret ÖZBİLGİN
Mehmet KAYADELEN
Feridun DUYGULER
Özcan ALTABAN
H. Ali ULUSOY
Fatih SÖYLER
Raşit GÖKÇELİ
Kubilay ÖNAL
Gülay ÖZDEMİR
Elif AYHAN
Nilgün GÖRER TAMER
Ebru ÖZ
Aslı Süha DÖNERTAŞ
Gökmen YALÇIN
İlhan DÜLGER
H. Suat BİLGİN
M. Sıtkı ÇİĞDEM
Cengiz TON
Tamer ÖZALP

Logo Tasarım

Kaan GÜNAY
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ÖNEMLİ UYARI:
İSTİFHÂNE Projesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar yanı
sıra, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve özellikle Kanunun, 03.03.2004 tarih ve
5101 sayılı Kanunla değişik 71. ve 72. maddeleri kapsamında korunmaktadır. Proje
tasarımcısının izni alınmadan Projenin tamamı veya bir kısmının basımı, yayımı ve izinsiz
veya kaynak gösterilmeden kullanımı, çoğaltımı (fotokopi dâhil), dağıtımı, satışı ve/veya
ticari amaçlı elinde bulundurulması yapılamaz. Ayrıca bu projenin aynısı, benzeri veya
bir kısmı kullanılarak, sistem tasarımının kopyalaması veya uygulaması izne tabidir.
Bu dokümanda yer alan Proje Danışma Komisyonu proje uygulama aksaklıklarının yol
açacağı sorunlardan sorumlu tutulamaz.

EK 1
PROJE MALİYET TABLOSU 2009
Kalem
Milyon YTL
Eleman Gideri (2 yıllık)
4
Bilgi işlem Odası
0,25
İnşaat (İSTİFHÂNE)
15
İnşaat (Merkez)
4
İnşaat (Yatakhane)
1
İç Aksam/Dekorasyon
1.5
Proje Giderleri
1
Ruhsat Giderleri
1
Arsa Bedeli
6
Vergi/Harç
1
Reklâm Masrafları
0,25
İnternet hizmetleri
0,5
Yapı Denetim
1
Elektrik Bedeli (2 yıllık)
1
İaşe ve ibadet giderleri
0,5
Belediye Giderleri
1
Ekipman Alımı
0,5
Matbaa
0,75
Yazılım-Donanım
1
Teknik Hizmetler
1
Kırtasiye ve Basım Giderleri
0,5
(Kurulum Giderleri)
Yangın Sistemi
1
Kamera Sistemi
0,5
Temizlik Giderleri (2 yıllık)
2
Belirlenemeyen Masraflar
1
TOPLAM
46.25
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EK 2
KADRO KULLANIMI
Yönetimden sorumlu üyeler dışında aşağıdaki kadronun oluşturulması gerekmektedir:
Kadro Türü
Eleman sayısı
Genel Sekreter (İdare) (profesyonel yönetici)
1
Sekreter (İdare/Dernek)
2
AKIL Üyesi
4
AKIL İhtisas Alanı Danışmanları
Gerektiğinde
Uzman Danışmanlar
Gerektiğinde
Kütüphaneci (Danışma Kısmı)
5
Kütüphane (Arşiv)
2
İdari Görevli (Ön Büro)
2
Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı (Merkez)
1
İdari Görevli (Merkez)
4
İnsan Kaynakları Uzmanı
1
Satın alma Uzmanı
1
Bilgisayar Uzmanı
4
(Ön büro/ İnternet Odası/ İdari Merkez)
Araştırma Yönlendirme Uzmanı (ARAYÖN)
4
Araştırma Destek Uzmanı (ARDE)
4
Meslek Uzmanı (Mal ticareti/ Hizmet Ticareti / Telif
5
Hakları
/ Afet / Güzel sanatlar) (ARGE)
Hukukçu (Telif Hakları Bürosu)
2
Mühendis (Telif Hakları Bürosu)
1
Mimar (Telif Hakları Bürosu)
1
Hukukçu (Hukuk Bürosu)
2
Kadın Çalışmaları Bürosu
2
Restoratör
1
Proje Bürosu Çalışanı
4
Muhasebe Uzmanı
2
Müze Sorumlusu
1
Sergihane Sorumlusu
1
Grafiker
1
Çevirmen
2
Arşiv Görevlisi
1
Daktilograflar (Tez Yazım)
4
Fotoğrafhane Uzmanı
1
Filmhane Uzmanı
1
Matbaa Elemanı (İşçi)
2
Basım görevlisi (Bilgisayarlı basım)
2
Temsilcilik Elemanları
6
Elektrik Teknisyeni
1
Fotokopi Elemanı (memur)
2
Yayın Satış Görevlisi
2
Kahvehane / Otomobil
2
İdari Sorumlu
1
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Aşçı (Han)
2
Şoför (Han/İdare)
1
Güvenlik Elemanı
4
(Merkez / Yatakhane / Müze / Kütüphane)
TOPLAM
92
Temizlik hizmetleri bir firmadan alınacaktır. Bu sayıya Teknik Politeknik AGU
Derneği temsilcileri, STK temsilcileri, meslek odaları temsilcileri dâhil değildir.
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