KARABAĞLAR BELEDİYESİ UZUNDERE CEMEVİ SOSYOKÜLTÜREL MERKEZ İHTİYAÇ PROGRAMI

Cemevleri, avlu ile doğrudan ilişkili, zemin kotunda ya da dışarıdan doğrudan girişi olan,
aşevi ile dolaylı ilişkili, sergi alanı ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili, ibadet amaçlı mekân
gruplarıdır. Ayrıca Cemevleri son zamanlarda gençlerin kültürel ve toplumsal arayışlarla bir
araya geldiği ve kendilerine yaşlı kuşağın dışında bir iletişim ortamı oluşturmak istedikleri
yerler haline gelmiştir. Dolayısıyla Cemevleri ibadet işlevlerinin gerektirdiği sessizlik ve
mahremiyeti dikkate alacak şekilde düşünülürken, kitaplık, eğitim mekanları, gösterikonferans salonu ve sergi alanı gibi sosyokültürel birimler ile birlikte kurgulanmalıdır. Kapalı
ve açık hava kullanımına uygun bir kahvehane de bu bölümde yer almalıdır. Sosyokültürel
birimler, ibadet mekanlarının belirli gün ve saatlerde gerçekleşen kullanımına karşın yapı
bütününün daha uzun süreler canlı kalmasına katkıda bulunacak şekilde tasarlanmalıdır.
İşlevlere -kullanım dışında ıssız kalan- formel yerler ayırmaktan çok, ara mekanları
değerlendiren ve farklı kullanımlara izin veren esnek mekanlar tasarlanması önerilmektedir.
Cemevi mekanına girmeden önce cemaatin beklediği alanlar törenin bütünlüğü açısından
önemli görülmektedir.
ODA
SAYISI

KİŞİ
SAYISI

MEYDAN EVİ

1

200

LOKMA ODASI

1

30

ÖN AVLU

1

100

MEKAN/İŞLEV
A-CEMEVİ

ALAN
(m2)

TOPLAM
(m2)

300

AÇIKLAMA

Cem ritüelinin yapıldığı
mekandır.
Cem esnasında adak olarak
hazırlanan kurban eti ya da
getirilen her türlü yiyecek ve
içeceklerin Dede’nin huzuruna
getirilip, dualandıktan sonra
tutulduğu oda. Yiyecek ve
içecekler mutfaktan görevli
tarafından buradan Dede’nin
huzuruna götürülüp, geri getirilir.
Meydan evi ile ilişkili olmalıdır.
Meydana girmeden önce,
sadece Cem ritüeline katılacak
olan cemaatin toplandığı,
meydan ile cemaat arasında
sadece bir kapı olduğu kapalı
alandır. İbadet amacıyla gelen,
Cem’e girmek isteyen cemaatin;
hazırlığını yaptığı, ayakkabılarını
çıkardığı, çocuğunu teslim ettiği,
dağıldığı, ziyaret amacıyla gelen
insanların, toplandığı,
misafirlerin beklediği ibadet dışı
alandır.
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MEKAN/İŞLEV
CEM HİZMETLİLERİ
HAZIRLIK ODALARI

ODA
SAYISI

KİŞİ
SAYISI

3

ALAN
(m2)

TOPLAM
(m2)

30

90

Cem ritüeli esnasında görev
yapacak olan Dede ve 12
hizmetlinin hazırlık yaptığı ve
Cem’de kullanılan nesnelerin
saklandığı odalar.

400

Cemevi ile dolaylı, dışarıdan
gelen insanlarla doğrudan ilişkili
olacaktır. Cem ritüeline bağlı
olarak gelen lokmaların, özel
günler ile ilgili verilecek
yemeklerin yeneceği alandır.
(Adak, cenaze, vb.). Ayrıca
dışarıdan gereksinimi olanlara
yemek verilecek alandır .

AÇIKLAMA

AŞEVİ
1

200

YEMEK SALONU

MUTFAK
KURU DEPO
SOĞUK HAVA DEPOSU
KURBAN KESİM YERİ

1
1
1
Aşevi ile ilişkili olmakla birlikte
korunaklı ve bu kullanım
biçimine bağlı olarak kendine
özgü bir konumda olmalıdır.

1

50

DUA VE CENAZE BEKLEME
ALANI

1

160

Açık ve kapalı alanlarda, birbiri
ile irtibatlı, araç giriş çıkışının
sağlandığı, açık - yarı açık
mekan kurgusuna sahip alandır.

MORG

1

20

Soğuk saklama dolabı
içermelidir.

YIKAMA ODASI

1

20

CENAZE EVİ

B-SOSYOKÜLTÜREL BİRİMLER
KÜÇÜK MUHABBET
MEYDANI

1

KİTAPLIK

1

100

30

50

Çeşitli muhabbet meclisleri ile
semah vb. çalışmaların da
yapılabileceği, yaklaşık 50-60
kişiyi (yerde oturur pozisyonda)
alabilecek bir salondur.
Alevilik ve tasavvuf üzerine
yoğunlaşmış bir araştırma
kitaplığı dışında konunun
uzantısı olan beşeri ve toplum
bilimleri, edebiyat ve sanat
kitaplarının bulunacağı bir
mekandır. Alevilik inançlarının
müziklerine ayrılmış ve
araştırmacılara açık bir arşiv de
kitaplık içinde yer almalıdır.
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MEKAN/İŞLEV

ODA
SAYISI

KİŞİ
SAYISI

ALAN
(m2)

TOPLAM
(m2)

KAHVEHANE

1

100

SERGİ ALANI

1

300

EĞİTİM ALANLARI

3

80
50
50

180

ATÖLYELER

2

50

100

SALON

1

300

350

MİHMANEVİ

5

30

150

AÇIKLAMA
Tüm ziyaretçilerin
kullanabileceği bir mekan
olmalıdır.
Çeşitli sanat türlerinin ve farklı
boyutlardaki ürünlerin
sergilenebileceği, ışığı ve
güvenliği düşünülmüş bir sergi
salonudur. Gereken hallerde
birleştirilerek veya ayrılarak
kullanma olanağı sağlanmalıdır.
Sergilenecek objeler için depo
mekanları bulunmalıdır. Kitap
ve hediyelik eşya satışlarının
yapılacağı mekanlar içermelidir.
Sergi alanı; eğitim alanları,
atölyeler, salon gibi program
parçalarının fuayesi niteliğine de
sahip olmalıdır.
Şimdilik yaygın olan bağlama ve
semah kurslarının yanı sıra
zamanla eklenebilecek kursların
verildiği mekandır. Eğitim
mekanları 3 adet derslik halinde
ses önlemi ile birlikte ele
alınmalıdır.
Halka açık hobi atölyeleridir.
Gereken hallerde birleştirilerek
kullanma olanağı sağlanmalıdır.
Konferans, konser, sinema gibi
işlevleri yerine getirecek 300
kişilik seyirci kapasitesine sahip
olan bir adet salon
düşünülmelidir.
Cem ritüeli ya da cenaze
taziyesi için şehir dışından
gelecek olan misafirlerin misafir
edilebileceği içinde tuvalet
ihtiyacının da karşılandığı
odalardır.

C-GİRİŞ BÖLÜMÜ
FUAYE
Fuaye, sergi alanı ile birlikte
düşünülmeli, sergi alanına ek
olarak danışma/güvenlik ve satış
birimi ile birlikte genel
sirkülasyon alanı içinde
değerlendirilmelidir.

1
DANIŞMA/GÜVENLİK
KİTAP / HEDİYELİK EŞYA
SATIŞ
YÖNETİM OFİSİ
YÖNETİCİ
SEKRETER

1

1
1

20
20

20
20
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MUHASEBE

1

MEKAN/İŞLEV

ODA
SAYISI

20

KİŞİ
SAYISI

ALAN
(m2)

20
TOPLAM
(m2)

AÇIKLAMA

D-GENEL TESİSLER
Doğal aydınlatma ve havalandırmayı azami kullanacak öneriler beklenmektedir.
Önerilen teknolojiye göre
kurgulanmış yeterli alan sahip
teknik hacimler
Personel ve kullanıcılar için ayrı,
yeterli miktarda ıslak hacim
(Bay, Bayan, Engelli WC ler ve
personel için 1 ad. duş)
50 araçlık olarak düşünülmelidir.
Yeterli miktarda düşünülmelidir.

TEKNİK HACİMLER
ISLAK HACİMLER

KAPALI OTOPARK
AÇIK OTOPARK

50

1250

Cemevi ve diğer fonksiyonların
ayrı ayrı kullanabileceği alanlar,
ibadet için ya da ibadet dışı
gelen cemaatin toplanıp
görüşebileceği açık meydanlar
ve meydan içinde üstü kapalı
oturma elemanları olarak
kurgulanmalıdır. Farklı yaş
gruplarına hitap eden açık-yarı
açık kullanımlara olanak
sağlamalıdır.

AÇIK ALAN KULLANIMLARI




Yarışmacılar, ihtiyaç programında verilen mahallere istenen inşaat alanının (+/-) %10’unu
aşmamak kaydıyla ilaveler yapabilirler.
Gerekli yerlerde farklı yaş gruplarına ilişkin wc, lavabo, engelli kullanımı, emzirme odası ve
temizlik odası düşünülecektir.

ÖZET TABLO

BİRİMLER
A-CEMEVİ
B-SOSYOKÜLTÜREL BİRİMLER
C- GİRİŞ BÖLÜMÜ
D-GENEL TESİSLER
TOPLAM

ALAN(m2)
1170
1330
60
1250
3810

DOLAŞIM

TOPLAM (m2)

%60

2286
6096

