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ANKARA... MÝMARLIK... KAMU

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bülteninin her sayýsý, 

gizlice ya da açýk açýk Ankara’yý konu edinegelmiþtir. 

Calvino’nun “Görünmez Kentler”inde, Marco Polo’nun 

Kubilay Han’a anlattýðý her kentte aslýnda Venediði  

anlatmasý gibi, bizler de dönüp dolaþýp her dosyada 

Ankara’yý yeni bir yüzüyle bir kez daha ele alýyoruz. 

“Ankara'da Mimarlýðý Varetmek” dosyasýndaki direkt 

bakýþtan sonra; bu defa, “Kamuda Mimarlýk” adý altýnda 

yine yaþadýðýmýz kente bakýyoruz. Üstelik diðerlerinden 

daha yoðun ve derin bir Ankara manzarasýný bu dosya ile 

elde ettiðimizi düþünüyoruz çünkü kuruluþundan 

baþlayarak kamunun kendini en dolaysýz olarak 

gerçekleþtirebildiði alan Ankara. Daha doðrusu Ankara, 

belki de en belirgin þekilde, ancak kamusal 

diyebileceðimiz bir baðlamda tariflenebiliyor. Dosya 

boyunca içerikten baðýmsýz olarak sayfalarda akýp giden 

Ankara’nýn kamu yapýlarý portfolyosuna bakýnca kentin 

kamuya ait olmayan kýsmýnýn eksikliðinin pek az 

hissediliyor olmasý da buyüzden...

Mayýs ayý bülteninde, bugünün gerçekliðinin biraz dýþýna 

çýkýp kentimizin geleceðine iliþkin hayaller kurmayý 

istiyoruz. Sizin hayallerinizi de paylaþmak için; bundan 

sonra iþlerlik kazanacaðýný umduðumuz web sitemize, 

http://www.mimarlarodasiankara.org/forum adresine 

bekliyoruz.

Mart ayýnda olduðu gibi Nisan’da da þube etkinliklerinin 

yaný sýra kentin mimarlýk, kültür ve sanat takvimini 

vermeyi sürdürüyoruz ve ilginizi çeken tüm þube 

etkinliklerine katýlmaya davet ediyoruz.

Savaþsýz bir dünya umuduyla...

M a y ý s :
“Ankara 2020” ... 

Bugün içinde yaþadýðýmýz kent olan Ankara bizimle birlikte deðiþiyor ve dönüþüyor... Ve gelecekte de 
deðiþmeye devam edecek. Bugünden 2020'ye uzanan sürecin kurgulanmýþ öðelerini, keþfedilmeyi 
bekleyen bilinmezlerini, hayallerini ve düþlerini Mimarlar Odasý'nýn, mimarlarýn, mimarlýðýn ve kentlinin 
gündemine taþýmayý hedefliyoruz. Öngörülerimiz doðrultusunda Baþkent Ankara'nýn geleceðini 
tartýþmayý ve “kent” i hayal  etmeyi  diliyoruz ...”

H a z i r a n :
“Ekoloji  ve Mimarlýk”

T e m m u z :
“Ankara Þube Coðrafyasý”

.
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H.Ayþen Bayazýt-Tezcan Karakuþ Candan

Kamuda mimarlýk, tüm mimarlýk süreçlerini de belirleyen  bir 

kavram. Alýnan kararlar, imzalanan uluslararasý sözleþmeler, çýkan 

yönetmelik, yasa ve genelgelerle birlikte  farklýlaþan bir mimarlýk 

ortamýný ve  deðiþen  bir kamuyu iþaret etmekte.

Proje elde etme süreçlerinden, uygulama, denetleme  ve  mali 

süreçlerine kadar deðiþik sektörlerin rol alýþlarýný etkileyen bu 

deðiþimi, kamuda hizmet üreten mimarlar da, kamuya hizmet 

üreten mimarlar da deðiþik noktalardan deðerlendirmekte.

Yeniden yapýlanma süreci içerisinde olan kamuda, mimarlýk, ancak 

bu yeniden yapýlanma süreçleriyle ele alýnýp irdelenebilirdi. Bu 

nedenle bu sayýyla birlikte size ek olarak ulaþan, Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Öðretim üyesi Prof. Birgül AYMAN GÜLER'in “Kamuda 

Yeniden Yapýlanma Süreçleri” ni anlatan sunuþu, dosya konusu 

açýsýndan  büyük önem taþýmaktadýr.

Bizim mimarlýk  pratiði olarak yaþadýðýmýz her þeyin arka planýný 

anlatan bu sunuþ, þu anda tartýþýlmakta olan Yerel  Yönetimler Yasa 

Tasarýsýný, Kamu Ýhale Kanununu, Kamu Personel Rejimini ve þu 

sýralarda revaçta olan uluslararasý projeleri farklý açýdan 

deðerlendirmemize yol açacak bir doküman. Aslýnda bu sayýda 

kamuyu bizi ilgilendirdiði tüm noktalardan masaya yatýrmayý 

istemiþtik. Ama bu konuya  bültenin bir dosyasýnýn yetmeyeceðini

 gördük. Herkesin, özellikle kamuda karar ve uygulama süreçleri 

içerisinde olan  mimarlarýn söyleyecek çok sözü vardý; yaptýklarý 

iþlere,  yanlýþ alýnan kararlara karþý çýkýþlarýný, olmasý gerekenleri 

yazmayý çok istediler. Ama baþka bir kýskaç da vardý karþýlarýnda: 

Devlet Memurlarý Kanunu... Yaptýðýnýz iþle ilgili her türlü beyanatta 

bulunabilmeniz için üst amirlerinizin izin vermesi gerekiyordu.

Biz bu sayýyla sadece kamuda yaþanan sürece, deðiþik açýlardan  

dikkat çekmek ve yaþanmýþ deneyimleri, örnek çalýþmalarý 

aktarmak istedik. Ve orada yaþanan her türlü sorunun mimarlýk 

alanýndan kopartýlmadan bir bütün olarak ele alýnmasý gerekliliðini, 

-deðiþimi de, yozlaþmayý da- farkettik.

Kamu iþyerlerinde yaptýðýmýz toplantýlarda gördük ki, böylesi bir 

birikim kamunun dar “kuralcý” ve baskýcý koridorlarýný geçerek 

Mimarlar Odasýyla ve mimarlýk ortamýyla mutlaka buluþmalý.
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MimarlýkKamuda

“Kamuda Mimarlýk” dosyasýnda kullanýlan görsel malzemeler:

Holzmeister Projesi, (ODTÜ Arþivi), Türk Mimarlar Cemiyetinden Mimarlar Derneði 1927’ye (Çetin Ünalýn), Ankara 
Fotoðraflarý (Ankara’lýlar Vakfý Ankara Kitabý, Ozan Saðdýç), Aslý Özbay Arþivi, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Arþivi.
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MÝMARLAR
Kamuda mimarlýktan söz ederken, kamu eliyle ve 

kamuda çalýþan mimarlarýn tasarladýðý, uyguladýðý 

mimarlýk ürünlerinden dokümanter þekilde söz etmek 

deðildir amaç. Bu ayrýca farklý bir tema ve inceleme 

konusu olabilir.

Cumhuriyetin ilk yýllarýndan baþlayarak geçirdiðimiz 

sosyal, kültürel ve siyasal deðiþimlere eklenmeyerek 

kamu'da mimarlýðý ve kamu'da çalýþan mimarlarýn 

serüvenini, direniþini keyifli üretim ve haklarýný, durum 

ve tutumlarýnýn yol haritasýnýn nasýl oluþtuðunu 

vermektir amaç.

Bunun için de kamu'da mimar olarak çalýþmýþ olmak,  

kamu'dan ayrýlarak serbest mimar (kamudakiler sanki 

tutsak mimar mý?) olarak tekrar kamu ile çalýþmýþ 

olmak mý gerekir?

Öncelikle ve özellikle Ankara mimarlýk ortamýnda her 

iki yönü ile bolca anýlara ve olaylara tanýk olan 

meslektaþlarým vardýr. Bu tanýklýðýn yazýya ve 

söyleþiye dönüþmesinin mimarlýk tarihi bakýmýndan 

büyük önemi vardýr. Dilerim ki, sýk sýk tekrarladýðým 

gibi birgün bu keyifli yazýlarla ve söyleþilerle 

karþýlaþýrým!

Gelelim konumuza…

Kamu'da Mimarlýk ülkemizin geçirdiði yol ayrýmý ve 

dönemeçlere göre þekillendi. Onar  yýllýk süreçler,  

dönemler oluþtu. Örnek mi? Cumhuriyetin onuncu yýl 

kutlamasý ile baþlayan bu onlu yýllar (Hatýrlatmakta 

yarar var; bugün bile onuncu yýl  marþýný söyleyenler 

var!) cumhuriyetin ilk yýllarýndan baþlayarak Sanayi 

Yapýlarý, Eðitim Yapýlarý, Ýdari Yapýlar ve dönem 

dönem de yüksek mevkideki yöneticiler için toplu 

yerleþme yapýlarýndan Kamu Mimarlýðý oluþturuldu.

Bu nedenle 1950 öncesi ile baþlayarak konumuzu ve 

serüveni aktarmakta yarar vardýr.

1950 öncesi; Genç Cumhuriyetin kuruluþ amaçlarýný 

yerine getirmek için planlý imar faaliyeti ile baþladý 

Kamu Mimarlýðý. Az sayýda mimar ve yabancý 

mimarla tasarlamalar ve uygulamalar… Bu durum 

Ýkinci Dünya Savaþý ile kesintiye uðradý. Kesinti de 

1950'lere kadar sürdü. Bu sürecin ürünleri halen 

ayakta… Tanýklarý da bir elin parmaklarý kadar. 

Mükremin MUNGAN

'BÝZE PLAN DEÐÝL PÝLAV 

GEREK.' ÝFADESÝ VE 

TUTUMU SÝYASAL ERK 

OLMUÞTU. HEDEF OLARAK 

MÝMARLAR GÖSTERÝLDÝ; 

KALKINMANIN KARÞITI 

OLARAK. BU KARÞITLIK 

SÝYASÝ ERKÝN KAMUDAKÝ 

TÜM TEMSÝLCÝLERÝNE 

YANSIDI.
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1960 öncesi; Marþal Yardýmý adý altýnda dünyamýza 

yeni biçim ve içerik biçen anlayýþýn sonucu, ekonomik, 

askeri yardýmýn yaný sýra az dillendirilen sosyal ve 

demokratik girdiler reçetesi konusunda yardým 

yapýldý… Neydi bunlar? Toplumsal ve Yasal 

Örgütlenme Modelleri; sendikalar, ticaret birlikleri, 

mesleki birlikler. 1953'te TMMOB ve 1954'te 

Mimarlar Odasý böyle kuruldu. Toplumsal 

organizasyondaki ana amaç; uysal, baþ kaldýrmayan 

örgütlenmeler ve dünya savaþý sonrasý düzene 

uyumluluðu saðlamaktý. Kamu Mimarlýðý'nýn ve 

Kamu Mimarýnýn ilk olarak kimliðini ifade ettiði ve 

ayrýmýna vardýðý süreç burada baþlar. Bu dönemde 

mimarý ya da mimarlýðý destekleyecek, var edecek 

özel sektör ve serbest mimarlýk eylemliliði de yoktur. 

Zaten kamuda çalýþan mimarlarýn büyük bir bölümü 

burslu olduðu için mecburi hizmet sonucu kamudaki 

ilgili birimlerde çalýþmaktaydý. Mimarlýk eðitimi veren 

okullar az, buna baðlý olarak mimar sayýsý da azdý. 

Sýnýrlý sayýdaki yatýrým da emek veren mimarlar 

geçmiþten gelen gelenekler sonucu USTA - ÇIRAK 

iliþkisini sürdürüp kamuda çalýþmayý ikinci bir eðitim 

süreci gibi deðerlendiriyorlardý. 1960 öncesi sosyal ve 

toplumsal yapý dünyamýzda ve ülkemizde hýzlý bir 

deðiþim ve geliþim göstermeye baþladý. 'Ülkenin 

esenliði için dünya ile entegre olma' söylemi ve sesleri 

yükselmeye baþladý. Ülkemizde ise 'KÜÇÜK 

AMERÝKA' rüyasý ve ülküsü ile 'Her mahallede bir 

milyoner' sloganý ile kent topraklarý emanetçilerin 

yaðmalamasýna siyasi iktidar eliyle açýldý. Ýlk çarpýk 

kentleþme ve gecekondu merhaba dedi! Ardý sýra 

günümüze kadar imar aflarý… Bu durumda Kamu 

Mimarlarý ne yapacaktý? Hiçbir þey. Seyrettiler, 

kayýtsýz kaldýlar ve bu arada aklý evveller kamudan 

ayrýlarak dört büyük kentte serbest mimarlýða 

baþladýlar. Bu dönemde Kamu Mimarlarý'nýn özlük ve 

ekonomik haklarý toplumsal katmanlarda yaþamlarýný 

saðlayacak düzeyde idi. Müelliflik mi? Böyle bir endiþe 

ve düþünce daha filizlenmemiþti. Ayrýca iþ garantisi ve 

sürekliliði bu anlayýþý destekliyordu.

1970 öncesi; 1960 Anayasasý'nýn getirdiði haklar hýzlý 

bir aydýnlanma, farklýlaþma ve toplumsal  siyasal 

bilinçlenmeyi dayattý ve hýzlandýrdý. Elbette mimarlýk 

ortamý ve kamudaki mimarlar da bundan payýný 

alacaktý. TMMOB ve Mimarlar Odasý diðer 

örgütlenmeler gibi kabuklarýný kýrdý. Önceliklerini ülke 

yararý ve yurttaþ yararý doðrultusunda toplumsal ve 

sosyal kaygýlarla gündeme getirmeye baþladý. Çünkü 

IMF destekli yatýrýmlar artýyordu. 'BÝZE PLAN DEÐÝL 

PÝLAV GEREK.' ifadesi ve tutumu siyasal erk olmuþtu. 

Hedef olarak mimarlar gösterildi; kalkýnmanýn karþýtý 

olarak. Bu karþýtlýk siyasi erkin kamu'daki tüm 

temsilcilerine yansýdý. Bunu uzun sürgünler, iþten 

çýkartmalar, disiplin kuruluna verilmeler 'GÖRÜLEN 

LÜZUM ÜZERÝNE' mimarlýk eyleminin olmadýðý 

kurumlara ve illere atamalar. Peki yýlgýnlýk yaratýldý mý? 

Hayýr…

Kamu Mimarlarý'nýn çoðu bu iþlere 'Müdahil' olmadý, 

taraf da olmadý. Bana dokunmayan yýlan bin yýl 

yaþasýn anlayýþýný benimsedi. Zaten Kamuda çalýþan 

mimarlarýn erkleri, yetiþkinlikleri, gelir durumlarý orta 

sýnýf içinde yer alacak vasýftaydý. Bu dönemde mesleki 

endiþeler öne çýktý. Mimari normlarýn geliþtirilmesi 

þartname ve yönetmeliklere baðlanmasý aðýr bastý. Bu 

yönüyle de olumlu katkýlarý oldu. Kamudaki mimarlýk 

üretimi davet usulü, yeterlilik verme ve ihale süreçleri 

ile baþladý. Kamudaki mimarlar proje üreten deðil, 

denetleyen ve onaylayan konumuna düþtü.

Ben bu dönemde Ýmar Ýskan Bakanlýðý’nda çalýþtým. 

Bu sürecin tanýðýyým.

1980 öncesi; Kamudaki Mimarlýk 1970 öncesi gibidir. 

Bazý deðiþiklikler olmuþtur. Siyasi erkin sýký denetimi 

iþten ayrýlma ve atýlmalarýn sonucu kalite normu 

düþmüþ ve sonuç olarak da kamuya dönmeyi ve eþ 

dost kayýrmak için 'TEMÝNÝNDE ZORLUK ÖDENEÐÝ' 

veya sözleþmeli mimarlar çalýþmaya baþladý. Ýþte bu 

dönemde Kamu Mimarlarý'nýn kafasýnda ürettikleri 

projelerin müellifi olma talepleri yükselmeye baþladý. 

Bunu dillendiren genç Kamu Mimarlarýydý. Bu talepler 

Mimarlar Odasýyla ve eliyle yapýlýyordu. Ara sýra tekil 

olarak da yasal dayanak bulmak için davalar 

açýlýyordu. Sonuç mu? Çok keyifli… Kamu Mimarlarý 

personel rejimine girmeye zorlandý. Bir hafta içinde 

ülkemizde iki mimar hariç hepsi bunu kabul eden 

yazýlarý imzaladý. Birisi bu yazýnýn sahibi, diðeri ise 

davasý sonuçlanmamýþ bir mimardý. Kamu'daki 

yönetici mimarlar projelendirme ve deðerlendirme 

olmayan kurumlara kaydýrýldý. Yerlerine yönetici olarak 

baþka disiplinlerden kiþiler atandý. Çünkü planlama ve 

projelendirme zaman kaybý olarak görülüyordu. 

Yatýrýmlar da bu nedenle gecikiyordu. Engelleyen 

kiþiler ise siyasi erke göre Kamu Mimarlarýydý. Suçlu 

belirlenmiþ, saflaþma baþlamýþ, siyasi erk ülkücü 

kadrolarý yurtsever mimarlara karþý harekete 

geçirmiþti. Ýþte bu dönemde 'SERBEST MÝMARLAR' 

arttý. Siyasi kayýrma EÞ- DOST- AKRABA iliþkileri 

Kamu Mimarlýðýna hakim kýlýndý.

Kamu Mimarlarýnýn özlük ve ekonomik haklarý geriledi. 

Artýk orta sýnýfýn alt kademe koþullarýnda yaþama 

tutsaklýðý baþlamýþtý. Müelliflik iþi ise basit bir 

yöntemle çözümlendi. Proje baþlýklarý geneldi. 

Uygulamaya konulduðunda ise yönetici kimse 

imzalýyor veya imzalamýyordu. Mahalli idarelerde 

(belediyelerde) iþ daha vahimdi. Sanat okulu mezunu, 

Fen ve Ýmar Müdürleri, üretilen veya onay için sunulan 

projeleri imzalayan  ve onaylayan kiþiler haline geldi. 

1990 öncesi; gelinen durum tam bir komedi. 'BENÝM 

MEMURUM ÝÞÝNÝ BÝLÝR' mantýðý ve anlayýþý hakim 

kýlýndý. Siyasal ve toplumsal çürümeye ekonomik aldý 

ve verdiler çeþni olarak eklendi. Kamuda mimara da 

gerek yoktu… Çünkü mimari projeler Ýhale+Proje 

olarak yaptýrýlýyordu. Bunu dýþ kredi ve proje 

beraberliði izledi. Kamudaki mimarlarýn kayýt 

zorunluluðu kaldýrýldý. Kamuda mimarlýk mesleki ve 

etik olarak deformasyona uðradý. Mimarlarýn 

ekonomik haklarý da toplumsal alt katmanlar 

seviyesine indirildi.

2000 öncesi; mimarlýkta 1990 öncesi mimarlýðýn 

devamýdýr. Süreç günümüze kadar böyle sürmekte.

SONUÇ:

1. Kamudaki Mimarlarýn taleplerinin yerine 

getirilmesi için Mimarlar Odasý çatýsý altýnda tekrar 

birleþmeleri þarttýr. Bunun için tüm mimarlarýn el 

birliðiyle çaba göstermesi gereklidir.

2. Kamudaki Mimarlarýn mesleki ve etik 

baðlamda güçlenmelerini saðlamak için Mimarlar Odasý 

bünyesine eðitim çalýþmalarýnýn yapýlmasý gereklidir.

3. Önemle ve ivedilikle Kamu Mimarlarýnýn 

müelliflik sorunlarýný geçmiþten baþlayarak elde 

edilmesi için gerekli yasal giriþimlerin Mimarlar Odasý 

eliyle yapýlmasý gereklidir.

4. Kamudaki Mimarlarýn çalýþma koþullarý ve 

özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi için gerekli çözümler ve 

giriþimlerin Mimarlar Odasý eliyle yapýlmasý gereklidir. 

5. 'ÝÞÝNÝ BÝLEN' Gemisini Kurtaran Kaptan, 

Yazlýðýný Kýþlýðýný Alan Aslan anlayýþý ile çalýþan, 

davranan Kamu Mimarlarýnýn teþhir edilmesi ve 

Mimarlar Odasý Onur Kurulu’na verilmesi þarttýr.

6. Kamuda Mimarlýk ve mimar söylemi bir defalýk 

deðil, kesintili de hatýrlanmamalý. Bu konu, Mimarlar 

Odasý’nda sonuç alýncaya kadar gündemde kalmalý ve 

ilgili her zemine ve platforma taþýnmalýdýr.

1960 öncesi; Marþal Yardýmý adý altýnda dünyamýza 

yeni biçim ve içerik biçen anlayýþýn sonucu, ekonomik, 

askeri yardýmýn yaný sýra az dillendirilen sosyal ve 

demokratik girdiler reçetesi konusunda yardým 

yapýldý… Neydi bunlar? Toplumsal ve Yasal 

Örgütlenme Modelleri; sendikalar, ticaret birlikleri, 

mesleki birlikler. 1953'te TMMOB ve 1954'te 

Mimarlar Odasý böyle kuruldu. Toplumsal 

organizasyondaki ana amaç; uysal, baþ kaldýrmayan 

örgütlenmeler ve dünya savaþý sonrasý düzene 

uyumluluðu saðlamaktý. Kamu Mimarlýðý'nýn ve 

Kamu Mimarýnýn ilk olarak kimliðini ifade ettiði ve 

ayrýmýna vardýðý süreç burada baþlar. Bu dönemde 

mimarý ya da mimarlýðý destekleyecek, var edecek 

özel sektör ve serbest mimarlýk eylemliliði de yoktur. 

Zaten kamuda çalýþan mimarlarýn büyük bir bölümü 

burslu olduðu için mecburi hizmet sonucu kamudaki 

ilgili birimlerde çalýþmaktaydý. Mimarlýk eðitimi veren 

okullar az, buna baðlý olarak mimar sayýsý da azdý. 

Sýnýrlý sayýdaki yatýrým da emek veren mimarlar 

geçmiþten gelen gelenekler sonucu USTA - ÇIRAK 

iliþkisini sürdürüp kamuda çalýþmayý ikinci bir eðitim 

süreci gibi deðerlendiriyorlardý. 1960 öncesi sosyal ve 

toplumsal yapý dünyamýzda ve ülkemizde hýzlý bir 

deðiþim ve geliþim göstermeye baþladý. 'Ülkenin 

esenliði için dünya ile entegre olma' söylemi ve sesleri 

yükselmeye baþladý. Ülkemizde ise 'KÜÇÜK 

AMERÝKA' rüyasý ve ülküsü ile 'Her mahallede bir 

milyoner' sloganý ile kent topraklarý emanetçilerin 

yaðmalamasýna siyasi iktidar eliyle açýldý. Ýlk çarpýk 

kentleþme ve gecekondu merhaba dedi! Ardý sýra 

günümüze kadar imar aflarý… Bu durumda Kamu 

Mimarlarý ne yapacaktý? Hiçbir þey. Seyrettiler, 

kayýtsýz kaldýlar ve bu arada aklý evveller kamudan 

ayrýlarak dört büyük kentte serbest mimarlýða 

baþladýlar. Bu dönemde Kamu Mimarlarý'nýn özlük ve 

ekonomik haklarý toplumsal katmanlarda yaþamlarýný 

saðlayacak düzeyde idi. Müelliflik mi? Böyle bir endiþe 

ve düþünce daha filizlenmemiþti. Ayrýca iþ garantisi ve 

sürekliliði bu anlayýþý destekliyordu.

1970 öncesi; 1960 Anayasasý'nýn getirdiði haklar hýzlý 

bir aydýnlanma, farklýlaþma ve toplumsal  siyasal 

bilinçlenmeyi dayattý ve hýzlandýrdý. Elbette mimarlýk 

ortamý ve kamudaki mimarlar da bundan payýný 

alacaktý. TMMOB ve Mimarlar Odasý diðer 

örgütlenmeler gibi kabuklarýný kýrdý. Önceliklerini ülke 

yararý ve yurttaþ yararý doðrultusunda toplumsal ve 

sosyal kaygýlarla gündeme getirmeye baþladý. Çünkü 

IMF destekli yatýrýmlar artýyordu. 'BÝZE PLAN DEÐÝL 

PÝLAV GEREK.' ifadesi ve tutumu siyasal erk olmuþtu. 

Hedef olarak mimarlar gösterildi; kalkýnmanýn karþýtý 

olarak. Bu karþýtlýk siyasi erkin kamu'daki tüm 

temsilcilerine yansýdý. Bunu uzun sürgünler, iþten 

çýkartmalar, disiplin kuruluna verilmeler 'GÖRÜLEN 

LÜZUM ÜZERÝNE' mimarlýk eyleminin olmadýðý 

kurumlara ve illere atamalar. Peki yýlgýnlýk yaratýldý mý? 

Hayýr…

Kamu Mimarlarý'nýn çoðu bu iþlere 'Müdahil' olmadý, 

taraf da olmadý. Bana dokunmayan yýlan bin yýl 

yaþasýn anlayýþýný benimsedi. Zaten Kamuda çalýþan 

mimarlarýn erkleri, yetiþkinlikleri, gelir durumlarý orta 

sýnýf içinde yer alacak vasýftaydý. Bu dönemde mesleki 

endiþeler öne çýktý. Mimari normlarýn geliþtirilmesi 

þartname ve yönetmeliklere baðlanmasý aðýr bastý. Bu 

yönüyle de olumlu katkýlarý oldu. Kamudaki mimarlýk 

üretimi davet usulü, yeterlilik verme ve ihale süreçleri 

ile baþladý. Kamudaki mimarlar proje üreten deðil, 

denetleyen ve onaylayan konumuna düþtü.

Ben bu dönemde Ýmar Ýskan Bakanlýðý’nda çalýþtým. 

Bu sürecin tanýðýyým.

1980 öncesi; Kamudaki Mimarlýk 1970 öncesi gibidir. 

Bazý deðiþiklikler olmuþtur. Siyasi erkin sýký denetimi 

iþten ayrýlma ve atýlmalarýn sonucu kalite normu 

düþmüþ ve sonuç olarak da kamuya dönmeyi ve eþ 

dost kayýrmak için 'TEMÝNÝNDE ZORLUK ÖDENEÐÝ' 

veya sözleþmeli mimarlar çalýþmaya baþladý. Ýþte bu 

dönemde Kamu Mimarlarý'nýn kafasýnda ürettikleri 

projelerin müellifi olma talepleri yükselmeye baþladý. 

Bunu dillendiren genç Kamu Mimarlarýydý. Bu talepler 

Mimarlar Odasýyla ve eliyle yapýlýyordu. Ara sýra tekil 

olarak da yasal dayanak bulmak için davalar 

açýlýyordu. Sonuç mu? Çok keyifli… Kamu Mimarlarý 

personel rejimine girmeye zorlandý. Bir hafta içinde 

ülkemizde iki mimar hariç hepsi bunu kabul eden 

yazýlarý imzaladý. Birisi bu yazýnýn sahibi, diðeri ise 

davasý sonuçlanmamýþ bir mimardý. Kamu'daki 

yönetici mimarlar projelendirme ve deðerlendirme 

olmayan kurumlara kaydýrýldý. Yerlerine yönetici olarak 

baþka disiplinlerden kiþiler atandý. Çünkü planlama ve 

projelendirme zaman kaybý olarak görülüyordu. 

Yatýrýmlar da bu nedenle gecikiyordu. Engelleyen 

kiþiler ise siyasi erke göre Kamu Mimarlarýydý. Suçlu 

belirlenmiþ, saflaþma baþlamýþ, siyasi erk ülkücü 

kadrolarý yurtsever mimarlara karþý harekete 

geçirmiþti. Ýþte bu dönemde 'SERBEST MÝMARLAR' 

arttý. Siyasi kayýrma EÞ- DOST- AKRABA iliþkileri 

Kamu Mimarlýðýna hakim kýlýndý.

Kamu Mimarlarýnýn özlük ve ekonomik haklarý geriledi. 

Artýk orta sýnýfýn alt kademe koþullarýnda yaþama 

tutsaklýðý baþlamýþtý. Müelliflik iþi ise basit bir 

yöntemle çözümlendi. Proje baþlýklarý geneldi. 

Uygulamaya konulduðunda ise yönetici kimse 

imzalýyor veya imzalamýyordu. Mahalli idarelerde 

(belediyelerde) iþ daha vahimdi. Sanat okulu mezunu, 

Fen ve Ýmar Müdürleri, üretilen veya onay için sunulan 

projeleri imzalayan  ve onaylayan kiþiler haline geldi. 

1990 öncesi; gelinen durum tam bir komedi. 'BENÝM 

MEMURUM ÝÞÝNÝ BÝLÝR' mantýðý ve anlayýþý hakim 

kýlýndý. Siyasal ve toplumsal çürümeye ekonomik aldý 

ve verdiler çeþni olarak eklendi. Kamuda mimara da 

gerek yoktu… Çünkü mimari projeler Ýhale+Proje 

olarak yaptýrýlýyordu. Bunu dýþ kredi ve proje 

beraberliði izledi. Kamudaki mimarlarýn kayýt 

zorunluluðu kaldýrýldý. Kamuda mimarlýk mesleki ve 

etik olarak deformasyona uðradý. Mimarlarýn 

ekonomik haklarý da toplumsal alt katmanlar 

seviyesine indirildi.

2000 öncesi; mimarlýkta 1990 öncesi mimarlýðýn 

devamýdýr. Süreç günümüze kadar böyle sürmekte.

SONUÇ:

1. Kamudaki Mimarlarýn taleplerinin yerine 

getirilmesi için Mimarlar Odasý çatýsý altýnda tekrar 

birleþmeleri þarttýr. Bunun için tüm mimarlarýn el 

birliðiyle çaba göstermesi gereklidir.

2. Kamudaki Mimarlarýn mesleki ve etik 

baðlamda güçlenmelerini saðlamak için Mimarlar Odasý 

bünyesine eðitim çalýþmalarýnýn yapýlmasý gereklidir.

3. Önemle ve ivedilikle Kamu Mimarlarýnýn 

müelliflik sorunlarýný geçmiþten baþlayarak elde 

edilmesi için gerekli yasal giriþimlerin Mimarlar Odasý 

eliyle yapýlmasý gereklidir.

4. Kamudaki Mimarlarýn çalýþma koþullarý ve 

özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi için gerekli çözümler ve 

giriþimlerin Mimarlar Odasý eliyle yapýlmasý gereklidir. 

5. 'ÝÞÝNÝ BÝLEN' Gemisini Kurtaran Kaptan, 

Yazlýðýný Kýþlýðýný Alan Aslan anlayýþý ile çalýþan, 

davranan Kamu Mimarlarýnýn teþhir edilmesi ve 

Mimarlar Odasý Onur Kurulu’na verilmesi þarttýr.

6. Kamuda Mimarlýk ve mimar söylemi bir defalýk 

deðil, kesintili de hatýrlanmamalý. Bu konu, Mimarlar 

Odasý’nda sonuç alýncaya kadar gündemde kalmalý ve 

ilgili her zemine ve platforma taþýnmalýdýr.
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Yaklaþýk otuz yýl kadar önce, Mimarlar Odasý Genel 
Sekreterliðini, Süheyl Kýrçak'a devredip, "mimarlýk" 
mesleðine kesin dönüþ yaptým. Oysa, karþýlaþtýðým 
"meslektaþ-eski dostlar"ýn hal hatýr soruþlarýndan 
anlaþýlýyor ki, benim hala, Oda'daki görevimi 
sürdürdüðümü sanýyorlar (Bundan onur duyuyorum). 
Buna karþýlýk "yeni meslektaþ-dostlar, kendi büromda 
mimarlýk hizmeti vermekte olduðuma bakýp, uzun yýllar 
kamu hizmetinde çalýþmýþ olabileceðimi akýllarýna bile 
getirmiyorlar.

Okulu bitirdiðimde, çeliþkili görülebilecek iki hedefim 
vardý:
-Tasarým yapmak
-Kamu hizmeti sunmak

Aslýnda, ben tasarýmý bir kamu hizmeti olarak 
görüyordum. Ancak þu iki gerçeði zamanla 
öðrenecektim:
1. Kamu hizmeti, ille de kamu kuruluþlarýnda verilmek 
zorunda deðildir.
2. Kamu kuruluþlarý, kamusal yararlarý ve deðerleri 
tahrip etmek için kullanýldýklarýnda, özel kuruluþlarý 
gölgede býrakabilir.

Kýsa sürede amacýma uygun bir kamu bürosunda 
çalýþmaya baþladým. Mimarlarýn yönettiði ve oldukça 
demokratik bir yapýsý olan bu büroda, çok iyi bir 
çalýþma ortamý vardý. Ýtiraf etmeliyim ki, buradaki 
mimarlýk ortamýný, daha sonra çalýþtýðým çeþitli özel 
bürolarýn hiç birinde bulamadým. Bu deneyim, bende, 
bu tür demokratik-özerk ortamlara sahip kamu proje 
bürolarýnýn yaygýnlaþtýrýlabileceði fikrini uyandýrdý. Bu 
konuda yazýlar da yazdýðýmý hatýrlýyorum. 

Ayný dönemde, Mimarlar Odasý'da, meslek sorunlarý 
ile ilgili çalýþmalara katýlmaya baþlamýþtým. Bu 
çalýþmalar sýrasýnda, serbest piyasadaki rekabetin 
mimarlarý ittiði zor koþullarý kavramaya baþladým: 
ücret düþüklüðü ve hizmet niteliðindeki  gerileme. Bu 
koþullar, mimarýn tasarým özgürlüðünü kýsýtlýyor, 
iþverenin meslek doðrularý ile baðdaþmayan 
isteklerini, benimsemese de yerine getirmeye 
zorluyordu.

O sýrada þöyle düþünmeye baþladým: Mimarlarýn 
geçim sýkýntýlarý ortadan kalksa, iþverenle iliþkilerinde 
ücret konusu belirleyici olmasa, hem mesleðin 
topluma hizmet sunmasýnýn önündeki engeller ortadan 
kalkacak, hem de mesleki tatmin artacaktý. 
Demokratik/özerk/özgür kamu proje bürolarý fikri, 
sanki bir çözüm idi.

Mimarlýk memurluk ile baðdaþýr mý?

Oysa, kendi bürosu olan arkadaþlarým, mimarlýk ile 
memurluðun hiç bir biçimde baðdaþmayacaðýný, 
memurluðun tasarým özgürlüðü önündeki engellerin 
en büyüðü olduðunu savunuyorlardý. Gerçekten de, 
meslek doðrularýndan taviz vermeden yaþamýný 
sürdüren serbest mimar dostlarým olageldi. Giderek 
sayýlarý, parmakla gösterilecek kadar azalsa da.

MÝMARLARIN GEÇÝM 

SIKINTILARI ORTADAN 

KALKSA, ÝÞVERENLE 

ÝLÝÞKÝLERÝNDE ÜCRET 

KONUSU BELÝRLEYÝCÝ 

OLMASA, HEM 

MESLEÐÝN TOPLUMA 

HÝZMET SUNMASININ 

ÖNÜNDEKÝ ENGELLER 

ORTADAN KALKACAK, 

HEM DE MESLEKÝ 

TATMÝN ARTACAKTI. 

DEMOKRATÝK/ÖZERK/

ÖZGÜR KAMU PROJE 

BÜROLARI FÝKRÝ, 

SANKÝ BÝR ÇÖZÜM ÝDÝ.
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sektör tarafýndan inþa edilen tüm öteki yapýlara ne 
demeli?

Þöyle eli yüzü düzgün bir yapý gördüðümüzde, mimar 
olarak ne kadar seviniyoruz. Ama bu mutluluðu ne 
kadar seyrek yaþayabiliyoruz.

Neden çevremizi mamur kýlamýyoruz?

"Mamur" deyince, insanca yaþanabilir bir çevreyi 
kastediyoruz. Tabii, bunun sürekliliðini de. Oysa bizim 
yaþadýðýmýz çevre, üzerinden "imar" geçmiþ bir çevre. 
"Ýmar geçme" kavramý, halk arasýnda, o bölge için bir 
imar planýnýn hazýrlanýp, yürürlüðe konduðu anlamýna 
gelir. Her imar planý, daha yüksek yapý yoðunluðu 
getirdiði için, doðaya ve tarihe biraz daha az duyarlý 
olduðu için, yapýlaþmýþ çevrenin daha yaþanmaz hale 
gelmesine neden oluyor. Tabii, "kötü" imar planý, ille de 
kötü yapýlar yapýlmasýný gerektirmez. Ama biz bunu da 
becerebiliyoruz. Peki, bütün bunlarýn sorumlusu 
tasarýmcý mimar mý?
Ýyi bir ürün ortaya çýktýðýnda sahiplenip, 
beðenmediðimiz bir sonuca ulaþtýðýmýzda kendi 
dýþýmýzdaki etkenlerden bahsetmemizden de 
anlaþýlýyor ki, bu iþte tek baþýmýza deðiliz.

Mimarlýk=tasarým mý?

Mimarlýðýn nihai ürünü, yapýlý çevredir. Yapýlý çevrenin 
oluþmasýnda, ilk bakýþta göremesek de, çoðunu 
meslekdaþlarýmýzýn oluþturduðu büyük bir ekip rol 
oynuyor: Yatýrým kararý alanlar, ihtiyaç programý 
hazýrlayanlar, yapý ve çevre standartlarýný oluþturanlar, 
tasarým ve yapýmý denetleyenler, kentleri planlayanlar, 
tasarýmcýlar, yapýmý programlayanlar ve yönetenler, 
araþtýrmacýlar, öðretim üyeleri, uygulayýcýlar...

Her biri farklý konumlarda görev yapan bu mimarlarýn 
önemli bir bölümü kamu kuruluþlarýnda hizmet veriyor. 
Çevrenin oluþumu ve dönüþümü sürecinde önemli 
roller oynuyorlar. Onlar yeterli bilgi ve deneyimle 
donanmamýþ iseler, toplumsal sorumluluk bilinçleri 
yeterince geliþmemiþ ise, sürecin bir parçasý eksik  ya 
da yanlýþ geliþiyor. Sürecin sonlarýnda yer alan tasarým 
faaliyeti, yanlýþ ve eksik verilere dayandýðý için, 
kaynaklarý doðru kullanan ve ihtiyaçlara yanýt 

bunu savunanlar, "memur" dediklerinde, kamuya 
hizmet sunan bir kiþiyi, ya da iþbirliði içinde iyi bir bina 
oluþturmaya çalýþtýklarý birini deðil de, çeþitli 
anlaþýlmaz kurallar ile, "bu gün git yarýn gel"ler ile 
kendilerine güçlük çýkaran, polis devleti görevlilerini 
kastediyorlardý. Ve doðal olarak, bu tür insanlarýn, 
tasarým gibi, esneklik ve yaratýcýlýk  gerektiren bir 
alanda hizmet veremeyecekleri kanýsýndaydýlar.
Konunun üzücü yönü ise, ayný meslekten olan 
insanlarýn, biri serbest büro sahibi, öteki kamuda 
çalýþan mimar olduklarý için birbirlerini "hasým" gibi 
görmesiydi.

Ayný yýllarda meslek alanýmýzý etkileyecek iki önemli 
geliþme oldu:
Kamu kesiminde çalýþanlarýn çalýþma koþullarýný 
belirleyen yeni bir yasa çýktý ve teknik eleman ücretleri 
donduruldu. Kamu kuruluþlarýnda çalýþan nitelikli-
deneyimli insan, hýzla özel sektöre akmaya baþladý.

Yeterli öðretim kadrosu oluþturulmadan çok sayýda 
yüksek öðretim kurumu açýldý ve buralardan mezun 
olanlar kamu kurumlarýnda boþalan yerleri hemen 
doldurdular. Onlarýn, bilgi ve deneyim eksikliði, günlük 
siyasi çýkar peþinde olan kimi ülke yöneticilerinin at 
oynatacaklarý alaný geniþletti.

Artýk, kamu proje bürolarý fikrini savunmak, yalnýzca 
bir siyasi eleþtiri biçimi olarak anlam taþýyordu. Daha 
sonra ülkede yaþanan siyasi geliþmeler, bu fikrin 
ütopya olarak bile kafamda yer iþgal etmesine izin 
vermedi.

Kamu yapýlarý hemen göze "batýyor", ya ötekiler?

Peki, o güzel-eski günlerde, kamu bürolarýnda 
tasarlanmýþ binalarla, serbest bürolarda tasarlanmýþ 
binalar arasýnda bir fark var mýydý?

Genelde, tüm yurtta, büyük küçük her yerleþmede, 
kamu yapýlarý, çevreyle uyumsuz kütleleri, tek 
tipleþtirilmiþlikleri, niteliksizlikleri ile göze batar. 
Bunlarýn, depremlerde, öncelikle yýkýlma özellikleri 
olduðunu da biliyoruz. Ancak yine biliyoruz ki, bu 
yapýlar, yapýlaþmýþ çevrenin çok küçük bir bölümünü 
oluþtururlar. Serbest bürolarda projelendirilen ve özel 

verebilen bir çözüme ulaþamýyor. Ama daha önemlisi, 
doðru ve baþarýlý bir tasarým da yapýlabilse, bunun, 
nitelikli bir yapýya dönüþmesi olanaksýzlaþýyor.

Mesleðin önünü açmak için dayanýþma gerek.

Bir çok meslektaþýmýz, Mimarlýðý, bireysel bir 
sorumluluk alaný olarak algýlar; mimarýn kendi ile olan 
hesaplaþmasýnýn en önemli þey olduðuna inanýr. 
Haklýlýk payý olsa da eksik bir yargý.

Doðaldýr ki, hangi konumda ve hangi iliþkiler içinde 
çalýþýrsak çalýþalým, kendimizi sürekli geliþtirmek, 
doðrularý aramak, meslek ilkelerine saygý göstermek 
ve iþimizi iyi yapmak için çaba harcamak zorundayýz. 
Ama tek baþýmýza yapabileceklerimizin sýnýrý var. Bu 
çabayý, bu sorumluluðu paylaþan öteki meslekdaþlarla 
dayanýþma içinde gösterirsek, mesleðin önündeki 
engelleri aþmakta bir güç oluþturabiliriz. Böyle bir 
mücadelede, kamu kesiminde çalýþan mimarlar ile 
serbest çalýþan mimarlarýn ortak davranmasýndan 
daha doðal ne olabilir?

Mimarlýk nereye gidiyor?

Kentlerimize baktýðýmýzda,  bu toplumun mimarlýk 
hizmetinden yararlandýðýný söylemek olanaksýz. Bu 
hizmet insanlara kamu eliyle götürülemediði gibi, 
piyasada da alýcýsý yok. 

Yine de, bir çok meslektaþýmýz, toplum 
yapýsýnda hiç bir deðiþiklik olmadan yalnýzca yeni bir 
yasa çýkararak mimarlýðýn ve mimarlýk hizmetinin 
yeniden tanýmlanmasý ile her þeyin deðiþebileceðini 
düþünebiliyor. Aslýnda, iyimser olmamýzý zorlaþtýran bir 
tablo ile karþý karþýyayýz.

Mesleðin geleceðine iliþkin doðru öneriler 
geliþtirebilmek için, karamsarlýðý da bir kenara býrakýp, 
durumu soðukkanlýlýkla analiz etmek gerekiyor. 
Kafama þöyle sorular takýlýyor:

Ýnsanlar, yeterli paralarý olmadýðý için mi mimarlýk 
hizmeti satýn alamýyorlar?

Her tür kamu hizmetinin 
özelleþtirilmesinden medet umanlar için, Marmara 
depremi sonrasý oluþturulan "özel kontrolluk firmalarý" 
modeli de tam bir düþ kýrýklýðý oldu. Kaðýt üzerinde 
yaratýlan çözümlerin yaþamda nasýl yozlaþtýðý bir kez 
daha görüldü. 

Mimar, ister kamuda çalýþsýn, ister serbest, insanlarýn 
gözünde, bürokratik prosedürün bir parçasý olarak 
görülmekten nasýl kurtulabilir?

Kamu yöneticilerinin, kendi emirlerinde çalýþtýrdýklarý 
mimara bile, pasifize edilmesi gereken bir dert odaðý 
olarak bakmasýnýn nedeni nedir?

Mimar neden uygulayýcýlarýn gözünde, iþleri 
geciktireceði gerekçesiyle þantiyeden uzak tutulmasý 
gereken biridir?

Sadece çaðdaþ reklam ve pazarlama yöntemleri ile 
mesleðimizi topluma tanýtmak, bu bakýþlarý 
deðiþtirebilir mi?

Yerleþik sistem, kendi "toplumsal projelerinin" 
önündeki önemli engellerden biri olarak mimarý ve 
onun meslek örgütünü görürken, hizmeti yeniden 
örgütleyen doyurucu bir meslek yasasý çýkarma 
olanaðý var mýdýr?
Yapýlý çevrenin ve tek tek yapýlarýn oluþumunda rol 
oynayan öteki katýlýmcýlarýn (müþteri, kullanýcý, 
yatýrýmcý, uygulayýcý, arsa spekülatörü, .....) katkýsý da 
ayný anda düzenlenemediði sürece, sadece mimarlýk 
ile ilgili bir yasa neleri deðiþtirebilir?
Avrupa Birliði'ne girdiðimiz gün, mesleðimiz de 
kurtulur mu?

Dünya nereye gidiyor?

Giderek küçülen dünyanýn bugünkü yöneticilerine 
yönelik olarak geliþen küresel karþý çýkýþ, geleceðin 
gündemini belirleyecek gibi görünüyor. Ýnsanlar, 
sorunlarýna, geçmiþin köhne kurumlarýndan  ve 
özellikle de devlet mekanizmalarýndan baðýmsýz 
çözüm aramaya yöneliyor. Ortak sorunlar ve ortak 
çözümler çevresinde örgütleniyorlar. Yüzyýllarýn devlet 
örgütleri, giderek güçlenen bu sivil giriþimlerle en 
azýndan iyi geçinmeye çalýþýyorlar; bir çok durumda da 
sorunlarýn çözümünde iþbirliðine gidiyorlar.

Bana öyle geliyor ki, mimarlýk, ancak, bu geliþmeye 
kulak kabartýp, yeni evrensel örgütlenme içinde 
görevinin ne olacaðýný belirleyerek treni yaklayabilir.

Ýyi yolculuklar.
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HAKKI, ÜNÝVERSÝTE TÜZEL 

KÝÞÝLÝÐÝNÝNDÝR.

Her mesleðin birçok temel sorunu vardýr. Doðal olarak 
bu sorunlar mesleðin uygulandýðý ortama göre 
deðiþebilmekte ve çeþitlenebilmektedir. Bizim 
mensubu olduðumuz mesleðin de genel sorunlarýnýn 
yanýsýra (ki uzun yýllardýr her ortamda, her ölçek ve 
düzeyde tartýþýlmaktadýr) eylemi yürüttüðümüz 
ortama göre deðiþen sorunlarýmýz da bulunmaktadýr. 
Bu yazýda aðýrlýklý olarak “üniversitede mimar” 
konusundaki gözlem ve deneyimlerimi aktarmaya 
çalýþacaðým. “Aðýrlýklý olarak” sözcüðü, zaman zaman 
“kamuda (merkezi ve yerel yönetim birimleri) mimar”, 
“üniversitede mimar” olgularýný karþýlaþtýrmak 
istememden kaynaklanmaktadýr.

Mevcut “Yüksek Öðretim Yasasý”na göre Yüksek 
Öðretim Kurumlarýnýn iþlevleri arasýnda iki tanesi öne 
çýkmaktadýr. Bunlardan ilki, “Öðrencilerini...bir 
mesleðin bilgi, beceri, davranýþ ve genel kültürüne 
sahip vatandaþlar olarak yetiþtirmek...”, diðeri ise 
“...yüksek düzeyde bilimsel çalýþma ve araþtýrma 
yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini 
yaymak, ulusal alanda geliþme ve kalkýnmaya destek 
olmak...” olarak tanýmlanmýþtýr. Doðal olarak bu iki 
temel görev birbirinden kesin hatlarla ayrýlamaz. 
Örneðin öðrencilerin yetiþtirilmesi ve güncel bilgilerle 
donatýlmasý için yeni bilgi ve teknoloji üretmek ve 
bunlarý yaymak gerekmektedir. Bu baðlamda yüksek 
öðretimde yer alan her bilim grubu, eðitim verme 
iþlevinin yanýsýra gerek eðitime ve gerekse ülkenin 
duyduðu çeþitli gereksinimlere doðru ve yeterli 
katkýlarda bulunmak için bilgi üretmek durumundadýr.
 
Öncelikle þu saptamayý yapmak gerekmektedir: 
Tasarým mesleðinin ( ve bunun bir uzantýsý olan koruma 
mesleðinin) bilgi, beceri ve davranýþlarýný 
öðrencilerinize aktarmak için, bu bilgilerin üretildiði 
ortamdan kopmamanýz gerekir. Bir diðer deyiþle, 
örneðin bir anýtsal yapýnýn belgelenmesine (rölöve) 
iliþkin temel girdileri ve kullanýlabilecek deðiþik 
teknikleri bir eðitim ortamýnda öðrenciye 
aktarabilmeniz için bu girdi ve teknikleri kullanarak 
daha önce yeteri kadar belgeleme hizmeti vermiþ 
olmanýzda yarar vardýr. Ayrýca bilginin güvenilir olmasý 
ve bir öðretinin doðru aracý haline gelmesi, deðiþik 
teknik ve yöntemleri yeterli sayýda kültür varlýðýnda 
sýnayarak saðlanabilir. 

Bir öðretim üyesi bu konuda hangi olanaklara sahiptir? 
Bilgi üretmem, bilgimi güncelleþtirmem, deneyimimi 
arttýrabilmem , bu bilgilenme ve deneyim sürecinden 
süzülüp gelen hususlarý öðrenciye aktarabilmem ve 
ülkenin koruma sorunlarýna katkýda bulunabilmem için 
bana hangi olanaklar sunulmaktadýr ?

Bunlardan ilki “Araþtýrma Projeleri” dir. Bu projeler 
kurallarý, iþleyiþ biçimleri ve saðladýðý parasal 
olanaklarla(?) Üniversite mekanlarýnda bilgi 
üretmenize bir oranda katkýda bulunabilmekteyse de 
deneyimlerinizi arttýrmanýz, yeni yöntemler 
geliþtirmeniz ya da mevcut bir yöntemi sýnamanýz için 
kesinlikle gerekli olan alan çalýþmalarýnýn 
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gerçekleþtirilmesinde yeterli olmamaktadýr. Örneðin, 
kültür varlýklarýnýn belgelenmesinde giderek artan 
oranda kullanýlmaya baþlayan fotogrametrik 
yöntemlerde deneyim kazanmak, deðiþik tür kültür 
varlýklarýna özgü yöntemler geliþtirmek için alan 
çalýþmasý yapmanýz gerekmektedir. Bunun için önce o 
alanda yeterli çalýþma koþullarý saðlanmalý, daha 
sonra alan çalýþmalarýnýn sonuçlarýný almak için yeterli 
sayý ve nitelikte eleman istihdam edilmelidir. Bu iki 
“olmazsa olmaz” girdiyi bir araþtýrma projesi 
çerçevesinde saðlamak olasý deðildir. Çünkü alan 
çalýþmasý süresince size ve ekibinize (2003 yýlý için 
geçerli rakamlar) yeme, içme ve yatma giderleri için 
günde 8 milyon TL (yazýyla sekiz) verilmekte, 
ekibinizdeki kiþilere (o da nedense “anketör” adý 
a l t ýnda)  a lan ça l ýþmasý  sonras ý  aþamayý  
gerçekleþtirmek için ayda 300 milyon TL'den fazla 
ödenmemesi öngörülmektedir. Bütün bu süreçte 
uðraþmakla yükümlü olduðunuz idari ve mali bürokrasi 
ise ayrý bir yazýya konu olabilecek güçlüklerle doludur.

Kamudaki mimarlarýn bu kýsýtlý olanaklarla da olsa, 
yeterli düzeyde araþtýrma yapabildiklerini söylemek 
zordur. Oysa, yine kültür varlýklarýnýn korunmasý 
alanýndan örnek vermek gerekirse kamuda çalýþan 
meslekdaþlarýmýz da proje üretmekte, deðiþik 
ortamlarda üretilen projeleri denetlemekte ve

u y g u l a m a n ý n  k o n t r o l l ü ð ü n ü  d o ð r u d a n  
üstlenmektedirler. Kültürel mirasýmýzýn bugünü ve 
geleceði ile ilgili bu çok önemli denetim ve uygulama 
sorumluluðunu üstlenmiþ kiþilerin güncel bilgilerle 
donatýlmasý, yeni teknikler ve yöntemler geliþtirmesi 
için belli bir oranda da olsa araþtýrma yapmalarý gereði 
yadsýnamaz.

Bilgi üretmenize, kendinizi yenilemenize ve 
öðrencilerinizin bu bilgileri üniversite dýþý ortamda 
alarak profesyonel ortamla tanýþmalarýna ve ülke 
sorunlarýna katkýda bulunmanýza olanak saðladýðý 
varsayýlan bir diðer program Üniversitelerin “Döner 
Sermaye Ýþletmeleri“ çerçevesinde alýnan 
projelerdir. Kültür varlýklarýnýn korunmasý sektöründe 
üretilen projeler (örneðin sanayi ve altyapý 
sektörlerinde olduðu gibi) kar amaçlý deðildir. Kültüre 
yapýlan yatýrýmýn para olarak geri dönmesi zaten 
beklenen bir husus deðildir. Bu nedenle, 

Üniversitelerin bu sektörde üretmesi istenen projeler 
diðer yatýrýmcý sektörlere oranla azdýr, büyük 
programlý deðildir ve çoðunlukla az sayýda kamu 
kuruluþlarý (örneðin Kültür Bakanlýðý, Turizm Bakanlýðý 
ve Belediyeler) tarafýndan talep edilmektedirler. 

Bu noktada tartýþýlmasý gereken 2 önemli husus 
ortaya çýkmaktadýr.
 

1. Yüksek Öðretim Kurumlarý profesyonel 
projeleri alýrken hangi ölçütleri kullanmalýdýr? 
Öðretim elemanlarý bu profesyonelliði hangi 
ölçütlere uygun olarak ve hangi limitler içinde 
gerçekleþtirmel idir? Bir baþka deyiþle 
“üniversitede profesyonel mimarlýk”ýn kabul 
edilebilir çerçevesi ne olmalýdýr? Bu konudaki 
kiþisel yaklaþýmýmý, kendi uðraþý alaným olan kültür 
varlýklarýmýzýn korunmasý ve onarýmý sektöründen 
örneklerle açýklamak istiyorum:

Sanýrým ölçütlerden ilki, o projenin bir akademik 
ortamda üretilmesinin zorunlu olmasý ya da tercih 
edilmesi halidir. Bir diðer deyiþle, o proje ayný 
yetkinlik ve kapsamda olmak koþuluyla üniversite 
dýþý bir ortamda üretilebiliyorsa, üniversitelerin bu 
hizmete talip olmamasý düþünülmelidir. Örneðin, 
Üniversitemizin ilgili birimleri tarafýndan 1980'li

Yýllarýn baþýnda profesyonel bir ortamda üretilen 
“Kapadokya Kaya Kiliselerinin Fresklerinin 
Fotogrametrik Belgelenmesi” projesi bir 
üniversitenin olanaklarýyla üretilmesi gereken bir 
çalýþma olmuþtur. Yine 1970'li yýllarýn sonunda 
hazýrlanan “Antalya Kaleiçi Koruma Ýmar Planý” ve 
1980'li yýllarýn sonunda hazýrlanan “Bursa, 
Kayhan-Reyhan Koruma Ýmar Planý”, yöntem 
geliþtiren, bilgi toplama mekanizmalarýnda ve bu 
bilgilerin sentezinde deðiþik arayýþ ve çözümler 
getiren “öncü-örnek” projeler olarak bir akademik 
ortamda üretilmelerini gerektirecek özellikler 
içermektedir. 

2. Üniversite ortamýnda hazýrlanan projelerin 
uygulama sürecinde izlenmesi ve denetlenmesi, 
ilgili iþveren tarafýndan genellikle talep 
edilmemektedir. Ya da bu izleme ve denetlemenin 
proje üretim sürecinin bir parçasý olduðu öne 

gerçekleþtirilmesinde yeterli olmamaktadýr. Örneðin, 
kültür varlýklarýnýn belgelenmesinde giderek artan 
oranda kullanýlmaya baþlayan fotogrametrik 
yöntemlerde deneyim kazanmak, deðiþik tür kültür 
varlýklarýna özgü yöntemler geliþtirmek için alan 
çalýþmasý yapmanýz gerekmektedir. Bunun için önce o 
alanda yeterli çalýþma koþullarý saðlanmalý, daha 
sonra alan çalýþmalarýnýn sonuçlarýný almak için yeterli 
sayý ve nitelikte eleman istihdam edilmelidir. Bu iki 
“olmazsa olmaz” girdiyi bir araþtýrma projesi 
çerçevesinde saðlamak olasý deðildir. Çünkü alan 
çalýþmasý süresince size ve ekibinize (2003 yýlý için 
geçerli rakamlar) yeme, içme ve yatma giderleri için 
günde 8 milyon TL (yazýyla sekiz) verilmekte, 
ekibinizdeki kiþilere (o da nedense “anketör” adý 
a l t ýnda)  a lan ça l ýþmasý  sonras ý  aþamayý  
gerçekleþtirmek için ayda 300 milyon TL'den fazla 
ödenmemesi öngörülmektedir. Bütün bu süreçte 
uðraþmakla yükümlü olduðunuz idari ve mali bürokrasi 
ise ayrý bir yazýya konu olabilecek güçlüklerle doludur.

Kamudaki mimarlarýn bu kýsýtlý olanaklarla da olsa, 
yeterli düzeyde araþtýrma yapabildiklerini söylemek 
zordur. Oysa, yine kültür varlýklarýnýn korunmasý 
alanýndan örnek vermek gerekirse kamuda çalýþan 
meslekdaþlarýmýz da proje üretmekte, deðiþik 
ortamlarda üretilen projeleri denetlemekte ve

u y g u l a m a n ý n  k o n t r o l l ü ð ü n ü  d o ð r u d a n  
üstlenmektedirler. Kültürel mirasýmýzýn bugünü ve 
geleceði ile ilgili bu çok önemli denetim ve uygulama 
sorumluluðunu üstlenmiþ kiþilerin güncel bilgilerle 
donatýlmasý, yeni teknikler ve yöntemler geliþtirmesi 
için belli bir oranda da olsa araþtýrma yapmalarý gereði 
yadsýnamaz.

Bilgi üretmenize, kendinizi yenilemenize ve 
öðrencilerinizin bu bilgileri üniversite dýþý ortamda 
alarak profesyonel ortamla tanýþmalarýna ve ülke 
sorunlarýna katkýda bulunmanýza olanak saðladýðý 
varsayýlan bir diðer program Üniversitelerin “Döner 
Sermaye Ýþletmeleri“ çerçevesinde alýnan 
projelerdir. Kültür varlýklarýnýn korunmasý sektöründe 
üretilen projeler (örneðin sanayi ve altyapý 
sektörlerinde olduðu gibi) kar amaçlý deðildir. Kültüre 
yapýlan yatýrýmýn para olarak geri dönmesi zaten 
beklenen bir husus deðildir. Bu nedenle, 

Üniversitelerin bu sektörde üretmesi istenen projeler 
diðer yatýrýmcý sektörlere oranla azdýr, büyük 
programlý deðildir ve çoðunlukla az sayýda kamu 
kuruluþlarý (örneðin Kültür Bakanlýðý, Turizm Bakanlýðý 
ve Belediyeler) tarafýndan talep edilmektedirler. 

Bu noktada tartýþýlmasý gereken 2 önemli husus 
ortaya çýkmaktadýr.
 

1. Yüksek Öðretim Kurumlarý profesyonel 
projeleri alýrken hangi ölçütleri kullanmalýdýr? 
Öðretim elemanlarý bu profesyonelliði hangi 
ölçütlere uygun olarak ve hangi limitler içinde 
gerçekleþtirmel idir? Bir baþka deyiþle 
“üniversitede profesyonel mimarlýk”ýn kabul 
edilebilir çerçevesi ne olmalýdýr? Bu konudaki 
kiþisel yaklaþýmýmý, kendi uðraþý alaným olan kültür 
varlýklarýmýzýn korunmasý ve onarýmý sektöründen 
örneklerle açýklamak istiyorum:

Sanýrým ölçütlerden ilki, o projenin bir akademik 
ortamda üretilmesinin zorunlu olmasý ya da tercih 
edilmesi halidir. Bir diðer deyiþle, o proje ayný 
yetkinlik ve kapsamda olmak koþuluyla üniversite 
dýþý bir ortamda üretilebiliyorsa, üniversitelerin bu 
hizmete talip olmamasý düþünülmelidir. Örneðin, 
Üniversitemizin ilgili birimleri tarafýndan 1980'li

Yýllarýn baþýnda profesyonel bir ortamda üretilen 
“Kapadokya Kaya Kiliselerinin Fresklerinin 
Fotogrametrik Belgelenmesi” projesi bir 
üniversitenin olanaklarýyla üretilmesi gereken bir 
çalýþma olmuþtur. Yine 1970'li yýllarýn sonunda 
hazýrlanan “Antalya Kaleiçi Koruma Ýmar Planý” ve 
1980'li yýllarýn sonunda hazýrlanan “Bursa, 
Kayhan-Reyhan Koruma Ýmar Planý”, yöntem 
geliþtiren, bilgi toplama mekanizmalarýnda ve bu 
bilgilerin sentezinde deðiþik arayýþ ve çözümler 
getiren “öncü-örnek” projeler olarak bir akademik 
ortamda üretilmelerini gerektirecek özellikler 
içermektedir. 

2. Üniversite ortamýnda hazýrlanan projelerin 
uygulama sürecinde izlenmesi ve denetlenmesi, 
ilgili iþveren tarafýndan genellikle talep 
edilmemektedir. Ya da bu izleme ve denetlemenin 
proje üretim sürecinin bir parçasý olduðu öne 

sürülmektedir. Oysa, profesyonel ortamda 
uygulamanýn kontrollüðü ve denetlenmesi baþka 
kurallara baðlý olarak çalýþan bir mekanizmadýr. 
Uygulamasýný izleyemediðiniz ve söz sahibi 
olmadýðýnýz bir proje ne kadar sizindir ve bu 
uygulamayý bir öðreti aracý olarak nasýl 
kullanabilirsiniz ?

Bilgi üretmenize, deneyimlerinizi aktarmanýza ve 
kendinizi yenilemenize olanak saðladýðý düþünülen bir 
diðer Üniversite programý “Danýþmanlýk” olarak 
tanýmlanmaktadýr. Koruma sektöründe genellikle kýsa 
süreli ve özelliði olan projelerde geçerli olan 
Danýþmanlýk analiz edildiðinde þu handikaplarý olduðu 
görülecektir:

1. Program kiþisel katkýyla sýnýrlýdýr. Örneðin bu 
programda, kendilerine profesyonel bilgi 
vermekle yükümlü olduðunuz öðrenci grubu yer 
alamamaktadýr.

2. Danýþmanlýk, sizden bu hizmeti talep eden 
kiþi ya da kurumun noktasal istekleriyle sýnýrlýdýr. 
Bu baðlamda kapsamlý araþtýrmalar ve bu 
araþtýrmalar üzerine kurulmasý öngörülen 
uygulama ilke ve modellerinin oluþturulmasý kimi 
hallerde olanaksýzdýr.

3. “Danýþmanlýk”, tanýmýndan da anlaþýlacaðý 
gibi, görüþ ve yaklaþýmlarýna uyulup uyulmayacaðý 
ya da ne oranda uyulacaðý, hizmeti isteyenin 
takdirine kalmýþ bir kurumdur. Bu da sizin bilgi ve 
deneyimlerinizin etkin olarak kullanýlmamasýna yol 
açabilmektedir. 

Görüldüðü gibi “Danýþmanlýk” kurumu da mesleðinizi 
“icra” etmeniz için yeterli olanaklarý saðlamamaktadýr.

“Üniversitede mimar”ýn karþýlaþtýðý baþka sorunlar da 
vardýr. Bunlardan bir tanesi, Üniversitelerdeki 
tasarýmcý (ve korumacý) öðretim elemanlarýnýn 
uygulamada görev yapma þanslarýnýn hemen hiç 
olmamasýdýr. Yeni yapý tasarýmcýsý kimi öðretim 
elemanlarý kendi kampüslerindeki yapýlarýn 
projelendirilmesi ve uygulamalarýn denetlenmesi 
konusunda ( Orta Doðu Teknik Üniversitesi’nin bazý 
yapýlarýnda olduðu gibi) bazý olanaklarý kullanmýþlarsa 
da, örneðin koruma programýnda görevli mimar 
öðretim üyeleri bu olanaða da sahip deðildir. Her 
öðretim elemanýnýn mutlaka uygulama yapmasý koþulu 
yoktur. Ancak, üretmesi beklenen bilginin bir 
bölümünü uygulama yöntem ve tekniklerine 
dayandýrmak isteyenlere bu þans tanýnmalýdýr.  Ancak 
yukarýda da belirttiðim gibi, uygulama programlarýnýn 
da ölçütleri olmalý ve çerçevesi bir akademik kurumun 
ana uðraþýlarýyla baðdaþacak biçimde çizilmelidir. 
Bence temel ölçüt, uygulamalarýn akademik 
çalýþmalarýn laboratuvarý olacak bir düzeyde ve 
ölçekte olmasýdýr. Örneðin, yaþadýðýmýz kent 
Ankara'dan seçilecek bir geleneksel konutun 
proje lendir i lmesi ,  uygulamanýn iz lenmesi ,  

yönlendirilmesi ve denetlenmesi, üniversitemiz 
restorasyon programý öðretim elemanlarý ve 
öðrencileri için bir laboratuvar oluþturabilecek, bu 
kiþiler sahip olduklarý kuramsal bilgileri ve 
deneyimlerini bu uygulamada deðerlendirerek, 
koruma kamu oyuna “öncü-örnek” olma görevlerini 
yerine getirebileceklerdir.

Bu konuda merkezi ve yerel yönetim birimlerinde 
çalýþan mimarlarýn çok daha þanslý olduðu 
görülmektedir. Çünkü uygulamayý yönlendirmek, 
denetlemek onlarýn görev tanýmlarýnýn doðal ve 
ayrýlmaz bir parçasýdýr.

“Telif hakký”, “üniversite mimarý” nýn bir diðer 
sorunudur. Yukarýda da belirttiðim gibi, araþtýrma 
projeleri yeterli bir katkýya olanak saðlamadýðý için, bu 
proje ürünlerindeki telif hakkýnýzýn olup olmamasý çok 
önemsenmeyebilir. “Döner Sermaye” projelerinde ise 
telif hakký, üniversite tüzel kiþiliðinindir. Kiþisel olarak 
bu bilgiyi baþka ortamlarda kullanmanýz Üniversitenin 
iznine baðlýdýr. “Danýþmanlýk” kurumunda ise telif 
hakký (doðal olarak) iþverene aittir. Bu durumda, 
bilginizi, deneyiminizi, araþtýrmalarýnýzýn sonucunu 
kamuoyuna iletmek ve kiþileri bilgilendirmek hakkýna 
doðrudan sahip olmadýðýnýz ortaya çýkmaktadýr. 

Telif hakký bildiðim kadarýyla kamuda çalýþan diðer 
mimarlarýn da bir sorunu olmaya devam etmektedir. 
Üretilen projeler, bu meslekdaþlarýmýzýn çalýþmalarýnýn 
doðal bir süreci olarak görülmekte, kamuya 
maledilmekte ve bu emeklerinin (hiç olmazsa bir 
bölümünün) kiþisel bir kullaným hakkýyla karþýlanmasý 
düþünülmemektedir.

Belki de kiþisel telif hakkýna sahip olmamaktan 
kaynaklanan bir diðer olumsuzluk, kamu mimarlarýnca 
projelendirilen ve uygulamasý yapýlan yapý ve 
alanlarda, uygulama sonrasý deðiþiklikler konusunda o 
tasarýmcýnýn görüþ ve olurunun alýnmamasýdýr. Oysa 
hem üniversiteler ve hem de serbest çalýþanlar 
tarafýndan üretilen plan ve projelerde durum farklýdýr. 
Telif haklarý mevzuatýna göre , üretilen projelerde ya da 
uygulama sonrasýndaki deðiþikliklerde müellif kurum 
(üniversite) ya da kiþilerin (serbest çalýþanlar) görüþü 
alýnmak durumundadýr.

Sonuç ise tek sözcükle “devekuþu” dur. 
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Proje giderlerini hem Ýnþaat giderlerini Yatýrým Programýna 
katmanýn anlamsýz olacaðýna ancak kendi ilgi alanýna giren 
bu örnekten sonra ikna edebilmiþtim. Fakültesinin ilerdeki 
geliþmelerine engel olmayacak bir projelendirme için önce 
ciddi bir ihtiyaç programý çalýþmasý, sonra tüm bölümlerin 
onayýný alacak bir avan proje, ve ancak ondan sonra 
mühendislik projelerinin koordinasyonunu da üstlenecek bir 
mimari proje hazýrlýðý yapýlabileceðini ve de bunun en az altý 
ay, daha hakçasý bir yýl gibi bir süre gerektirdiðini yeniden 
anlatmýþtým. Bu  yaptýðýmýz, bu türden tartýþmalarýn ne ilki 
ne de sonuncusuydu; Devlet Planlama Teþkilatý'nda her 
yatýrým döneminde defalarca yinelenen bir karþýlýklý ikna 
süreciydi. Yeni kurulacak bir üniversitenin rektörü olarak 
Mithat Hoca'nýn heyecanýný ve tez canlýlýðýný anlamýyor 
deðildim; ama o kadar çok örneðini yaþamýþtýk ki bu aceleye 
getirildiði için sonu hüsranla biten projelerin!

Neydi hüsran? Gerçek gereksinimlere yanýt vermekten 
uzak mekanlar, atýl kapasite, artan maliyetler, sonu bir türlü 

gelmeyen ihaleler, yarým kalmýþ inþaatlar ve dolayýsýyla 
çarçur olmuþ nice kaynak. Ýþin ilginç olduðu kadar acýklý bir 
diðer boyutu da, bu olumsuz sonuçta,  kaynaklarýn rasyonel 
kullanýmýný planlamak üzere kurulmuþ olan bir kamu 
kurumunun, en az, projeyi önerenler kadar payý olmasýydý. 
Süreçten habersizmiþ gibi davranýlýyor, bazý zorunlu adýmlar 
görmezden geliniyordu.

Devlet Planlama Teþkilatý'nýn kamu yatýrýmlarýnda mutlak 
söz sahibi olduðu bir dönemde bile nedense 'yatýrým' ve 
'proje' sözcükleri yalnýzca birer fizibilite, yani yapýlabilirlik 
ve/veya verimlilik ölçütüyle deðerlendirilen, soyut birer 
kavram olarak kullanýlagelmiþti. Özellikle büyük iktisadi 
projelerin herhangi baþka bir ölçütle deðerlendirilmesi akla 
bile gelmiyordu. Oysa onlar da diðer 'sosyal' projeler, yani ilk 
öðretimden üniversiteye kadar her düzeyde eðitim yapýsý, 
saðlýk yapýlarý, kültür ve spor yapýlarý ve nihayet toplu 
konutlar gibi, eninde sonunda bir ihtiyaç programý 
çerçevesinde projelendirileceði var sayýlan, tek bir ihale 
sürecine uymak zorunda olan, kimi sýradan, kimi ayrýcalýklý 
teknik özelliklere sahip bina veya yapý kompleksleriydiler. 
Dolayýsýyla bu projelerin de yapýlabilirlik ve verimlilikleri 
konusunda saðlýklý bir yargýya varmak için,  proje  ve 
dolayýsýyla uygulama maliyetlerini gerçekçi verilere 
dayandýrmak gerekiyordu.

Oysa, her iki taraf da bunun önemini yeterince kavramamýþ, 
yatýrýmcý kuruluþlar, proje önerilerini yýllýk yatýrým 
programlarýna kabul ettirmek yarýþý içinde olmuþlardýr. 
Bunun tek bir nedeni vardýr: bir proje bir kez programa 
alýndýktan sona artýk "devam eden projeler" arasýna girmeye 
hak kazanmýþ, dolayýsýyla her yýl kaynak tahsisinde "yeni 
projeler" karþýsýnda bir öncelik elde etmiþ olur. Üstelik bir 
kez programa alýnmýþ bir projenin -maliyeti ve inþaat süresi 
baþlangýçta öngörüleni ne kadar aþarsa aþsýn- programdan 
çýkarýldýðý da pek görülmemiþtir. Dolayýsýyla bir kez Yýllýk 
Yatýrým Programýna kapaðý atýnca, o projenin uygulanmasý 
garanti altýna alýndýðý var sayýlabilir. Ama neler pahasýna...

Kamu sektöründeki emredici yetkileri ve çok deðerli 
yönetici ve uzmanlarýyla altýn çaðýný yaþadýðý yetmiþli 
yýllarda bile, DPT yöneticilerini bir "proje teknik 
deðerlendirme birimi" nin gerekliliðine ikna etmek, on yýlý 
aþkýn bir mücadeleyi gerektirmiþti. Sonunda uçlar 
oluþturulan bu birimin iþlevsel olabilmesi için, doðal olarak, 
proje öneren kuruluþlarýn da, istenen ön çalýþmalarý 
gerçekleþtirmeleri gerekiyordu. Baþlangýçta buna pek 
istekli olmasalar da, uygulamada aldýklarý olumlu sonuçlar 
yatýrýmcý kuruluþlarla, bu birim arasýnda uyumlu bir iþ 
birliðinin geliþmesine yol açtý..

Ýzlenen sürecin bir gereði olarak, bu çalýþmalarýn en baþýnda 
ihtiyaçlarýn doðru tanýmlanmasý ve bu ihtiyaçlar 
çerçevesinde doðru bir maliyet ve zamanlama öngörüsünde 
bulunulmasý geliyordu. Genellikle kamu kuruluþlarýnýn 
bünyesinde bir veya birkaç mimar ve mühendisten oluþan 
bir "inþaat birimi" olduðu ve çoðunlukla proje önerilerinin bu 
birimlere hazýrlatýldýðý bir dönem olmasýna karþýn, 'ihtiyaç 
programý' hazýrlama konusunda bu birimlerin yetersizliðini 
açýklamakta zorlanýyorum. Bunun temel nedeni, mimarlýk ve 
mühendislik eðitiminin vermesi zorunlu olan "analiz ve 
sentez" yapma yeteneðinden yoksunluklarý olsa gerek. Bir 
üst yönetimin taleplerine kayýtsýz þartsýz uymak gibi bir 
alýþkanlýk da eklenince, ortaya çýkan programlarýn bir yýðýn 
gereksiz tekrarý içeren, kullaným sýklýðý ve kapasitesini, 
iliþkiler þemasýný gözetmeyen mekan listelerinden öteye 
geçememesini normal karþýlamak gerekir. Maliyet 

hesaplama yöntemleri de çok kabaca belirlenmiþ bir 
metrekare maliyeti ile toplam alaný çarpmaktan ibaret 
olunca, proje önerilerinin ne kadar gerçekçi olduðunu 
kestirmek zor olmasa gerek. "Maliyet planlamasý" gibi bir 
kavramýn bu proje önerilerinde hiç yer almadýðý da bir 
gerçek. 

Mimarlar Odasý Yarýþmalar Komitesi’nde görev aldýðým ve 
yarýþmalarýn oldukça sýk olduðu yýllar boyunca, yarýþma 
þartnamelerinde yer alan ihtiyaç programlarýnýn ve maliyet 
öngörülerinin hazýrlanýþýnda da benzer eksiklikler ve 
yaklaþým hatalarýyla uðraþmak zorunda kalmýþ, kamuda 
olsun olmasýn, mimarlarýmýzýn bu konuda bir eðitim eksikliði 
içinde olduðu veya konuya ciddiyetiyle orantýlý bir önem 
verilmediði yargýsýna varmýþtým.

Bina kullanýcýlarýyla mimarlar arasýndaki iletiþim kanallarýnýn 
yetersizliðinin de bu sonuçta önemli bir payý vardýr. Doðaldýr 
ki, örneðin bir ünivesitedeki her bir fakülte, bir fakültedeki 
her bir kürsü, veya bir hastanedeki her bir klinik,  ilk 
aþamada tümüyle kendine yeterli olacak þekilde bir 
program belirleyecektir. Bu gereksinimler hiçbir analiz ve 
senteze tabi tutulmaksýzýn peþ peþe eklendiðinde, ortaya 
dev büyüklükte alan ve hacimler, altýndan kalkýlamayacak 
maliyetler çýkacaðý gibi, yaratýlacak atýl kapasiteler yalnýz ilk 
yapým sýrasýnda deðil, binanýn ömrü boyunca yönetimin 
baþýna dert olacaktýr. Bu taleplerin bir analizini yapmak, 
birimlerle etkileþim içinde çalýþarak talepleri ortak 
kullanýmlar içeren bir sentezde buluþturmak mimarýn 
görevidir.  Mimarýn bunu yapabilmesi için iþleyiþle ilgili tüm 
verilere sahip olmasý gerekir. Bunu da kimse ona hazýr 
formüller halinde sunmayacaktýr. Doðru sorular ve 
yönlendirmelerle bu iþleyiþ þemasýnýn kullanýcýlarla birlikte 
oluþturulmasý gerekir. Baþlangýçta bazý isteklerinden vaz 
geçmek bir özveri gibi görünse de, binalarýna daha kýsa 
zamanda kavuþacaklarý, daha az bakým ve onarým gideriyle 
karþýlaþacaklarý, personelden tasarruf saðlayacaklarý yeteri 
netlikle anlatýldýðýnda, birimler de bu konuda iþbirliðine daha 
yatkýn olacaktýr. Bugün herkesin övgüyle söz ettiði Anadolu 
Üniversitesi Kampüsü, geliþmesini, doðru tanýmlanmýþ bir 
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TÜBÝTAK'a baðlý olarak kurulmuþ ve alanýnda  son derece 
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Ne yazýk ki bu türden yapýcý iþbirliði örneklerinin sayýsý fazla 
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Bugün, kamu kaynaklarýnýn kullanýmýný hangi güçlerin, nasýl 
yönlendirdiðini bilmiyorum. Zaman zaman, yirmi beþ yýl 
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büyüyüp geliþme, bir olgunlaþma süreci var, bunu 
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hýzlandýrýlmasý ancak bir düzeye kadar mümkündür. Yani 
sizin arzu ettiðiniz gibi, yirmi küsur bölüme sahip, henüz 
ihtiyaç programý çalýþmalarý bile hazýr olmayan bir fakültenin 
mimari projesinin bir ay içinde tamamlanmasý ve hemen 
inþaata geçilmesi mümkün deðil!

Kulaklarý çýnlasýn, dünyanýn en sevimli ve saygýn 
kiþiliklerinden biri olan Mithat Hoca'yý, ayný yýl hem Etüd-
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BÝZ MÝMARLAR
NEDEN

ÝÞSÝZ VE KORKULUYUZ?

Kenan Güvenç

Bir ön açýklama notu:

Bugün mimar olarak içinde bulunduðumuz sosyal-
ekonomik-kültürel sorunlarýn þüphesiz genel ülke 
ekonomisinin gidiþatýyla yakýn iliþkisi var... Ama bu 
ülkenin bir 'ferdi' olarak tanýmladýðýmýz sorunlar, 
kapsam ve yapýlarý itibariyle bir 'mimar' olarak 
sorunlarýmýzdan farklý olmak zorundadýr... Yapmasý 
gereken iþleri bu olduðu halde mimarlar toplumsal 
hayatýn 'sýcak hayat bölgelerinin' görünür, çevresel bir 
güç olarak maddileþtirilmesi meselesini hiçbir zaman ve 
tarihsel olarak gündemlerine almalýdýr... Bazý belirtileri 
su yüzüne çýkana dek farkýnda olamayacaðýmýz derin 
toplumsal dönüþümlerin erkenden bir bedene 
büründürülmesi mimarlýðýn güç alanýdýr. Yeni toplumsal 
oluþumlarýn dipten gelen dalgalarýnýn hiçbir düþünsel 
müdahaleye maruz kalmadan bu yüzden yalnýz 'pratik' 
bir sonuç olarak maddileþtirilmesinde önemli bir 
sorumluluk payý da mimarlarýndýr... Ne siyasi ne kültürel 
sadece iktisadi-askeri ya da 'dýþ' mihraklý entellektüalite 
tarafýndan ya da rastlantýsal, kendiliðinden bir oluþla 
kalýplarýna dökülerek þekillenen toplumsal hayatýn 
dinamikleri böylece rýzaen paylaþýlan deðil de þu ya da 
bu þekilde dayatýlarak kabullenilen biçimleriyle 
hayatýmýza giriyorlarsa her durumda tek bir kanalda, 
tek bir sesliliðin olmasý da kaçýnýlmazdýr... Tek sesliliðin 
yarattýðý 'Pazar' da paylar da küçük ve az olacaktýr...!!

Bugün mimarlarýn davranýþ psikolojisi þuna yaslýdýr. 
Ortaya çýkmýþ 'þekillenmeleri' geçerli tek durum sayma 
önþartý içinde bu 'þekillenmeleri dekore etmek...' 
...Oysa adý geçen türde sosyal þekillenmeler hangi 
güzergahý kullanarak gelmiþ olurlarsa olsunlar sonunda 
ancak ve ancak gayrý resmi kamusal alanda -ki ben buna 
hayat gailesi alaný diyeceðim - maddileþip elle tutulabilir 
hale gelebilirler... Hayat gailesi alaný, sivil hayatýn 
yapýlandýrýlmýþ bir halidir, 'kamu' alanýnýn kamusallýðýyla 
zerre kadar ilgisi yoktur. Biraz daha açarsam; Hayat 
Gailesi Alaný ev hali, eðitim eþikleri, temel ve sýradan 
yoksunluklarýn telafisi, hazlar, irade bildirimlerinin 
güvenlik için topluluklaþtýrýlmasý, hiçbir þeylikler, alt 
kültür inisiyatifleri ortamlarýdýr. Bu türden ortamlar 
kendilerini maðduriyetler, baþlangýçlar, tatminler, ümit 
etmeler, meþruiyetler eþliðindeki programlarda 
varlýklarýný hissettirebilirler. Kendi 'Vakýa' görüntülerini 
yaratabilirler. Hayat gailesi alanýnýn dinamiklerini 
kavrama gayreti dahi baþlýbaþýna ve 'memleketin 
hayrýna' bir tasarým olacaktýr. Mimarýn, ülkenin bugünkü 
çevresel yapýlanmalarýnda söz sahibi bir irade olarak 
belirebilmesinin mümkün tek izlenebilir mecrasý bu alan 
tasarýmcýlýðýný kendine dert edinmesidir. 

'... benden kamu ve mimari proje yarýþmalarýndan söz 

ettiðim bir yazý istendi... Gerçekte bu konu uzun 

yýllardýr zihnimi meþgul ediyor. Üzerinde ciddiyetle ve 

sýký bir araþtýrma yapýlmasý þart. Bu konuyu Açýk Proje 

Alaný (APA) için Þube'ye önereceðim!.. Bugün için bu 

talep edilen konuyu da yakýndan ilgilendiren 

kamusallýða dair temel bir yaklaþým eksikliði üzerine 

düþüncelerimi sunmayý daha önemli buldum...'

Hiper-çarþýlardan medyatik koþullanmalar mekanýna 
uzanan geniþ bir yelpazede mimarýn bu konularý hiç mi 
hiç dert edinmediðini gösteren çarpýcý örnekler vardýr ve 
biri de þudur;

Bir Omo'nun, bir de Melih Gökçek'in 'Kadýnlar Klübü' 
vardýr... (adlandýrmalarý deðiþik olsa bile) Omo Kadýnlar 
Klübü'nün mimari programý Omomatik-renkli deterjan 
ambalajýnýn bir yüzünde yazýlýdýr ve 'Bizbize'den Aile 
Doktorunuza uzanan alt-baþlýklarda 'yeþerir'... Bir 
telefonla bu 'klüp'te yer alabilirsiniz... Klübün 'üye' yapýsý 
yalnýz istatistiki olarak ve Omo tarafýndan bilinmekte ve 
pazar profili' olarak kullanýlmaktadýr... Hijyenizmin bu 
sanal mekaný yalnýz telefon hattýnda oluþmaktadýr- 
otoriteryen kontrol teknolojisi üreten bir gayrý-resmi 
kamusal alan ya da hayat gailesi, ya da kamusal alan siz 
ne derseniz o olsun - programýdýr... Hiç aðlayýp 
dövünmeyin- mimarýn sosyal-dayanýþma için bir nüve 
olarak önermesi gereken bir 'kanunsallýk' deterjan 
firmasýnýn mutlak mekanýnca üretilmiþtir. Ya da Melih 
Gökçek önerene dek son on yýlýn proje konularý içinde 
kaç tane 'program' iþlenmiþ ODTÜ-GAZÝ gibi 
üniversitelerimizin 'mimarlýk' departmanlarýnýn 
'müfredatýný' bir araþtýrýn 'Kadýnlar Klübü - Evi-Merkezi 
ya da benzeri bir konu dert edinilmiþ mi diye... (bir de 
'kamusallýk' üzerine yazýlmýþ kitabiyat'ý araþtýrýn) Melih 
Gökçek önerdikten sonra bunu bir 'iþ' olarak alan 
mimarlarý da bir araþtýrýn gayri-resmi kamusal alanýn 
inþa kaygýsý hayatlarýnda yer almýþ mý diye... 'Oda' 
kayýtlarýnda inceleyin; yeniden yapýlanmanýn bitmez 
tükenmez tüketici söylemi içinde gayrý-resmi kamusal 
alanýn mimarlarca 'yeniden inþasý' üzerine 'deðinide' 
bulunan 'kaç' yazýya rastlayabileceksiniz. Fakat 
hayatýmýzý artýk bunlar 'þekillendiriyor' ve þekillenmeleri 
geçerliliklerini meþru kýlýyor.

Tamam, Hayat Gailesi Alanýnýn tasarýmsal inþasýnda 
çok geç kalýnmýþtýr. Ama bu alan her an sýfýr 
noktasýndan yeniden baþlanabilme ümidini de içinde 
taþýyan bir güce sahiptir. Hepimizin hem sorunlarýn bize 
aþikarmýþ gibi görünen ortaya çýkma nedenlerinin hem 
onlara bizim yaklaþým, araç ve tarzlarýmýzýn artýk 
eskimiþ olduðunu görmemiz gerekiyor. 'Ülkenin genel 
sorunlarý...' söyleminden mimarlýðýn özel sorunlarýný 
koparýp alarak ayrýþtýrmanýn benim için biricik yolu 
yordamý burada saklýdýr. Bu alanýn inþa edilme gayreti 
oluþturulmadan mimarlýðýn ülke çapýnda kendi ortalama 
kültürünün ki mimarlýk bu yüzden toplumsal hayatta 
meþruiyet kazanmamakta ve hala 'yasalaþýrsa' güç 
edineceði yanýlgýsýna düþmektedir - yaratýlmasý 
olanaksýzdýr... 'Mimarlýk kültürünün bu ülkede bina ya da 
tasarým olarak ortaya koyabildiklerinin bugünkü 
manzumesinde ne 'uçlar' ne 'baðnazlar' ve ne de 
'vasatlar' mimarlýðý vardýr... Sanýrým ayrýmsal bütün 
konumlanmalar ancak mimarlýðýn ortalama kültürünün 
varlýðýnda ve ona tutunarak kendi referanslarýný 
oluþturabilirler... Bu yönde ufukta hiçbir belirti 
görünmemektedir. Aksine 'mimarlýðýn' bu kargaþa ve 
yoksunluðu dar-gündemli ve kýsa iradeli menfaatler için 
kullandýðý kanaatindeyim... Yine aksine mimarlar 
mevcut üzerinde yeni bulanýklýklar yaratarak 
'sosyalliklerini' yeniden kuruyorlar. Bunu da baþka bir 
zaman tartýþacaðým.
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alýnýþ biçim ve üslubunda farklýlýklar yaratmýþtýr.  80'li yýllar, bu 
farklýlýklarýn yoðunlaþtýðý bir dönemdir. Küreselleþme ile 
birlikte yeni Dünya düzeninin hayatýmýza dayatýlmasý, bu 
dayatmanýn getirdiði toplumsal dönüþümler ve yeni düzene 
uyum saðlamak üzere yeniden yapýlanan devlet, yalnýz kamu 
çalýþaný mimarlarý deðil, herkesi etkileyen bir süreç 
yaþamamýza neden olmuþtur.

Bu yýllara kadar, "sosyal devlet" anlayýþý, tüm dünyada, 
"vazgeçilmez" modern toplumun yine "vazgeçilmez" 
ilkelerinden olmuþtur. Sosyal devlet ise, planlý kalkýnmayý, 
planlý kentleþmeyi, "planlamayý" önde tutar. 

Gerçekten 80'li yýllara gelene dek Türkiye, planlamanýn önde 
tutulduðu, sosyal devlet ilkesinin egemen kýlýndýðý modern bir 
devlet miydi? Buna olumlu yanýt vermek zor. Yoksa, zaten 
yukarýda sýralanan sorunlarýn pek çoðu karþýmýza çýkmazdý.

Ama 80'li yýllar, postmodern toplumun "sosyal devlet" 
ilkesinden tamamen ayrýlan, "plan" kavramýný giderek teorik 
olarak da reddeden devletini gündeme getirmiþtir. Toplum, 
toplumsallýðýndan hýzla uzaklaþmakta, dayanýþma, iþbirliði, 
kollektif çalýþma gibi kavramlar yalnýzca birer anýya 
dönüþmektedir. Þu anda yaþadýðýmýz süreç, bu toplumsal 
parçalanma, ayrýþma sürecidir. Bu süreçte küçülen devlet, 
kamu yatýrýmlarýný azaltmakta, eðitim, saðlýk, konut gibi 
alanlara kaynak ayýrmamaktadýr. Sermaye ise yatýrýmlara 
deðil, küresel hareketlilik içinde spekülasyona yönelmiþtir. 
Yatýrýmlarýn azalmasý, devletin küçülmesi ile birlikte, eþi 
görülmemiþ bir iþsizlik dalgasý ortaya çýkarmýþtýr. Ýþsizlik yalnýz

 Türkiye'nin deðil, tüm dünyanýn sorunudur. Ancak ülkemiz, bu 
süreci, pek çok ülkeden çok daha aðýr bir bedel ödeyerek 
geçirmektedir.

TMMOB'nin, özel olarak da Mimarlar Odasý'nýn önündeki 
görev, iþte bu olumsuzluklar içinde, nitelikleri deðiþen sorunlar, 
aðýrlaþan iþsizlik, yok olan orta sýnýf ve ücretli ya da serbest, 
kamuda ya da özel sektörde, nerede olursak olalým hepimizi 
cenderesine alan ekonomik çýkmaz karþýsýnda "toplumsal 
bilinci" ön plana çýkarmak, "dayanýþmayý" ve "iþbirliðini" 
anýmsamak, her üyenin sorununu paylaþabileceði, çözüm 
yollarý arayabileceði ve dayanýþma gruplarý oluþturabileceði 
platformlar yaratmak, böyle platformlarýn oluþmasýna olanak 
tanýmaktýr.

Kimbilir, bu platformlar, belki de hiç ummadýðýmýz bir anda, 
çözüme doðru giden yollarý bulmamýzý saðlar. Kimbilir, bu kötü 
kaderi deðiþtirecek, umarsýz olmadýðýmýzý gösterecek 
birþeyler oluverir. Belli mi olur, ülke yönetiminde bulunanlar, 
insanlarýmýzý belirsiz geleceklere mahkum edenlerden, hayatýn 
acýmasýz diþlileri arasýnda umarsýz býrakanlardan, insanlarýmýzý 
ezenlerden, mektubundan alýntý yapýtýðým genç meslektaþýmýz 
gibi milyonlarca sessiz çýðlýðý duyamayanlardan mý seçilecek 
hep? Kimbilir...

umarsýzlýða dönüþtü. Çünkü artýk bezginlik sardý 
insanlarýmýzý, çünkü artýk yok birbirimizden farkýmýz...

Yukarýda alýntý yaptýðýmýz mektubunda meslektaþýmýz, 
doðrusu, biraz Odasýna haksýzlýk etmiþ. Mimarlar Odasý, 
yalnýz iþsiz ya da ücretli üyelerimizin deðil, tüm üyelerimizin 
ekonomik sorunlarýyla ilgilenmiþ, mesleki alanda etkinlikten 
doðan tüm hak ve sorumluluklarýn savunulmasý için yýllarca 
uðraþý vermiþtir. Bu uðraþýyý vermeye de devam edecektir. 

Örneðin, kamu çalýþanlarý mimarlarýn sorunlarý, kamu 
kesiminde çalýþma koþullarý, kamu kesiminde mesleði 
uygulama sorunlarý... Mimarlar Odasý'nýn her zaman 
gündeminde olmuþ konulardýr. 80'li yýllara kadar, kamu 
çalýþaný mimarlarýn sorunlarýna þöyle özetleyebilirdik:

a) Ücret ve sosyal haklar: Ücret sorunu (ücret yetersizliði, 
ücrette farklý disiplinler arasýnda eþitsizlik, ücrette farklý 
iþyerleri arasýnda eþitsizlik) / Fazla mesai sorunu / Saðlýk 
sorunlarý / Kreþ sorunu / Lojman sorunu / Örgütlenme 
sorunlarý (toplu sözleþme, sendikal haklar, grev hakký) / 
Siyasi-demokratik hak ve özgürlükler...

b) Mesleði uygulama sorunlarý: Ýmza yetkisinin 
kullanýlamamasý ya da yanlýþ kullanýlmasý (ve bu baðlamda 
telif sorunlarý) / Siyasi baský (siyasi amaçlý yatýrým kararlarýna 
onay vermeye zorlanma, yatýrým programlarýnda plansýzlýk, 
keyfilik, tasarým-projelendirme hizmetlerinde siyasi-
ekonomik çýkar baskýsý, kontrolluk hizmetlerinde siyasi

-ekonomik baský) / Mesleki bilgi birikiminin dikkate 
alýnmamasý / Donaným ve personel yetersizliði / Meslek içi 
eðitimin yetersizliði / Mesleki örgütlenme sorunlarý...

Sorunlar saymakla bitecek gibi deðildi. Mimarlar Odasý, 
elbette diðer meslek odalarý da, üyelerinin sorunlarýyla 
yalnýzca ilgilenmekle kalmaz, bu sorunlarýn çözümü, hiç 
olmazsa azaltýlmasý için "baský grubu olma" niteliðini yasal 
olanaklar ölçüsünde kullanýrdý. Mimarlar Odasý'nýn, 
TMMOB'nin tarihi, kamu çalýþaný mimarlarýn, mühendislerin 
ekonomik, sosyal, mesleki hak, yetki ve sorumluluklarýný 
savunan sayfalarla doludur. TMMOB, kamu çalýþaný 
üyelerinin her zaman yanýnda olmuþ, kamuoyunu 
aydýnlatacak ve iktidarlarý yönlendirecek çalýþmalarda, 
giriþimlerde bulunmuþ, yalnýzca basýn açýklamalarý ile 
yetinilmemiþ, sorunlarýn çözümü için kitlesel dayanýþma 
örnekleri (yürüyüþler, mitingler vb.) verilmiþtir. Bu dönemde 
gerçekleþtirilen ve onbinlerce mimar ve mühendisin katýldýðý 
iþ býrakma eylemleri, toplantýlar, TMMOB tarihindeki en 
görkemli fotoðraflardýr. 

Elbette, zaman içinde, günün koþullarýna göre, hem ele alýnan 
konularýn çeþitliliði, hem sorunlarýn içeriðindeki ve hayata 
yansýyýþýndaki deðiþimler Odanýn bu konularý ele 

Genç bir üyemiz yakýnýyor: "Ben aldýðým maaþla ay sonunu 
nasýl getireceðim diye düþünürken... oda aidatýný ödemekte 
zorluk çekiyorum... Siz ... 'bu gençler ne yapýyor, iþ bulabiliyor 
mu, nasýl þartlarda çalýþýyor' diye düþündünüz mü? Hangi bir 
gün haklarýmýzý dile getirdiniz?.. Savaþa karþýsýnýz, tamam, 
savaþý kimse istemiyor ama biz ... yýldýr okulu bitirelim, iþ 
bulalým, çalýþalým dertleriyle (zaten -FS) bu savaþýn 
içerisindeyiz. Lütfen bu konuyu dikkate alýn ve artýk biraz da 
bizim haklarýmýzý savunun. Ayaklar altýna alýnmýþ

 mesleðimizin onurunu ...iade edin. Gençlerde hiç heyecan 
yok, diyorlar. Bu þartlarda nasýl bir heyecan bekliyorlar, 
anlamýyorum. Hayata küsmüþ, psikolojisi bozulmuþ 
insanlardan baþkasý olamýyoruz. ... Hep hayýflanýyoruz... niye 
bir hemþire veya öðretmen olmadýk diye. Çünkü biz... idealist 
insanlardýk!"

Meslektaþýmýzýn yazdýklarý ne denli üzücü, ne denli 
düþündürücü: "Çünkü biz idealist insanlardýk!" diyor. Böyle 
söylediðine göre, demek ki hayal kýrýklýðýna uðramýþ, demek 
ki umutsuzluða boyun eðmiþ ya da eðmeyi, artýk, göze almýþ...  

Meslek odamýza geçmiþte, bu genç kardeþimizin yazdýðýna 
benzer, kimi daha da can acýtan yakýnmalar sýkça gelirdi. Ya 
iþsizliði süren üyelerimizden, ya özel kesimde ücretli 
çalýþanlardan, ya da kamu kesiminde görev almýþ 
meslektaþlarýmýzdan... Hepsinin ortak niteliði, Odamýzý 
üyelerimizin ekonomik sorunlarýyla ilgilenmeye, ekonomik ve 
demokratik hak ve yetkilerini savunmaya, korumaya 
çaðýrýyor olmasýydý. 

Son zamanlarda derdini yazýya ya da söze dökenlerin sayýsý 
azaldý. Yakýnmalar azaldýðý için, dertlere çare bulunduðu için 
deðil. Tersine, yakýnmalar azaldý çünkü artýk umutlar, 
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alýnýþ biçim ve üslubunda farklýlýklar yaratmýþtýr.  80'li yýllar, bu 
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"vazgeçilmez" modern toplumun yine "vazgeçilmez" 
ilkelerinden olmuþtur. Sosyal devlet ise, planlý kalkýnmayý, 
planlý kentleþmeyi, "planlamayý" önde tutar. 

Gerçekten 80'li yýllara gelene dek Türkiye, planlamanýn önde 
tutulduðu, sosyal devlet ilkesinin egemen kýlýndýðý modern bir 
devlet miydi? Buna olumlu yanýt vermek zor. Yoksa, zaten 
yukarýda sýralanan sorunlarýn pek çoðu karþýmýza çýkmazdý.

Ama 80'li yýllar, postmodern toplumun "sosyal devlet" 
ilkesinden tamamen ayrýlan, "plan" kavramýný giderek teorik 
olarak da reddeden devletini gündeme getirmiþtir. Toplum, 
toplumsallýðýndan hýzla uzaklaþmakta, dayanýþma, iþbirliði, 
kollektif çalýþma gibi kavramlar yalnýzca birer anýya 
dönüþmektedir. Þu anda yaþadýðýmýz süreç, bu toplumsal 
parçalanma, ayrýþma sürecidir. Bu süreçte küçülen devlet, 
kamu yatýrýmlarýný azaltmakta, eðitim, saðlýk, konut gibi 
alanlara kaynak ayýrmamaktadýr. Sermaye ise yatýrýmlara 
deðil, küresel hareketlilik içinde spekülasyona yönelmiþtir. 
Yatýrýmlarýn azalmasý, devletin küçülmesi ile birlikte, eþi 
görülmemiþ bir iþsizlik dalgasý ortaya çýkarmýþtýr. Ýþsizlik yalnýz
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süreci, pek çok ülkeden çok daha aðýr bir bedel ödeyerek 
geçirmektedir.

TMMOB'nin, özel olarak da Mimarlar Odasý'nýn önündeki 
görev, iþte bu olumsuzluklar içinde, nitelikleri deðiþen sorunlar, 
aðýrlaþan iþsizlik, yok olan orta sýnýf ve ücretli ya da serbest, 
kamuda ya da özel sektörde, nerede olursak olalým hepimizi 
cenderesine alan ekonomik çýkmaz karþýsýnda "toplumsal 
bilinci" ön plana çýkarmak, "dayanýþmayý" ve "iþbirliðini" 
anýmsamak, her üyenin sorununu paylaþabileceði, çözüm 
yollarý arayabileceði ve dayanýþma gruplarý oluþturabileceði 
platformlar yaratmak, böyle platformlarýn oluþmasýna olanak 
tanýmaktýr.

Kimbilir, bu platformlar, belki de hiç ummadýðýmýz bir anda, 
çözüme doðru giden yollarý bulmamýzý saðlar. Kimbilir, bu kötü 
kaderi deðiþtirecek, umarsýz olmadýðýmýzý gösterecek 
birþeyler oluverir. Belli mi olur, ülke yönetiminde bulunanlar, 
insanlarýmýzý belirsiz geleceklere mahkum edenlerden, hayatýn 
acýmasýz diþlileri arasýnda umarsýz býrakanlardan, insanlarýmýzý 
ezenlerden, mektubundan alýntý yapýtýðým genç meslektaþýmýz 
gibi milyonlarca sessiz çýðlýðý duyamayanlardan mý seçilecek 
hep? Kimbilir...

umarsýzlýða dönüþtü. Çünkü artýk bezginlik sardý 
insanlarýmýzý, çünkü artýk yok birbirimizden farkýmýz...

Yukarýda alýntý yaptýðýmýz mektubunda meslektaþýmýz, 
doðrusu, biraz Odasýna haksýzlýk etmiþ. Mimarlar Odasý, 
yalnýz iþsiz ya da ücretli üyelerimizin deðil, tüm üyelerimizin 
ekonomik sorunlarýyla ilgilenmiþ, mesleki alanda etkinlikten 
doðan tüm hak ve sorumluluklarýn savunulmasý için yýllarca 
uðraþý vermiþtir. Bu uðraþýyý vermeye de devam edecektir. 

Örneðin, kamu çalýþanlarý mimarlarýn sorunlarý, kamu 
kesiminde çalýþma koþullarý, kamu kesiminde mesleði 
uygulama sorunlarý... Mimarlar Odasý'nýn her zaman 
gündeminde olmuþ konulardýr. 80'li yýllara kadar, kamu 
çalýþaný mimarlarýn sorunlarýna þöyle özetleyebilirdik:

a) Ücret ve sosyal haklar: Ücret sorunu (ücret yetersizliði, 
ücrette farklý disiplinler arasýnda eþitsizlik, ücrette farklý 
iþyerleri arasýnda eþitsizlik) / Fazla mesai sorunu / Saðlýk 
sorunlarý / Kreþ sorunu / Lojman sorunu / Örgütlenme 
sorunlarý (toplu sözleþme, sendikal haklar, grev hakký) / 
Siyasi-demokratik hak ve özgürlükler...

b) Mesleði uygulama sorunlarý: Ýmza yetkisinin 
kullanýlamamasý ya da yanlýþ kullanýlmasý (ve bu baðlamda 
telif sorunlarý) / Siyasi baský (siyasi amaçlý yatýrým kararlarýna 
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keyfilik, tasarým-projelendirme hizmetlerinde siyasi-
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alýnmamasý / Donaným ve personel yetersizliði / Meslek içi 
eðitimin yetersizliði / Mesleki örgütlenme sorunlarý...

Sorunlar saymakla bitecek gibi deðildi. Mimarlar Odasý, 
elbette diðer meslek odalarý da, üyelerinin sorunlarýyla 
yalnýzca ilgilenmekle kalmaz, bu sorunlarýn çözümü, hiç 
olmazsa azaltýlmasý için "baský grubu olma" niteliðini yasal 
olanaklar ölçüsünde kullanýrdý. Mimarlar Odasý'nýn, 
TMMOB'nin tarihi, kamu çalýþaný mimarlarýn, mühendislerin 
ekonomik, sosyal, mesleki hak, yetki ve sorumluluklarýný 
savunan sayfalarla doludur. TMMOB, kamu çalýþaný 
üyelerinin her zaman yanýnda olmuþ, kamuoyunu 
aydýnlatacak ve iktidarlarý yönlendirecek çalýþmalarda, 
giriþimlerde bulunmuþ, yalnýzca basýn açýklamalarý ile 
yetinilmemiþ, sorunlarýn çözümü için kitlesel dayanýþma 
örnekleri (yürüyüþler, mitingler vb.) verilmiþtir. Bu dönemde 
gerçekleþtirilen ve onbinlerce mimar ve mühendisin katýldýðý 
iþ býrakma eylemleri, toplantýlar, TMMOB tarihindeki en 
görkemli fotoðraflardýr. 

Elbette, zaman içinde, günün koþullarýna göre, hem ele alýnan 
konularýn çeþitliliði, hem sorunlarýn içeriðindeki ve hayata 
yansýyýþýndaki deðiþimler Odanýn bu konularý ele 

Genç bir üyemiz yakýnýyor: "Ben aldýðým maaþla ay sonunu 
nasýl getireceðim diye düþünürken... oda aidatýný ödemekte 
zorluk çekiyorum... Siz ... 'bu gençler ne yapýyor, iþ bulabiliyor 
mu, nasýl þartlarda çalýþýyor' diye düþündünüz mü? Hangi bir 
gün haklarýmýzý dile getirdiniz?.. Savaþa karþýsýnýz, tamam, 
savaþý kimse istemiyor ama biz ... yýldýr okulu bitirelim, iþ 
bulalým, çalýþalým dertleriyle (zaten -FS) bu savaþýn 
içerisindeyiz. Lütfen bu konuyu dikkate alýn ve artýk biraz da 
bizim haklarýmýzý savunun. Ayaklar altýna alýnmýþ

 mesleðimizin onurunu ...iade edin. Gençlerde hiç heyecan 
yok, diyorlar. Bu þartlarda nasýl bir heyecan bekliyorlar, 
anlamýyorum. Hayata küsmüþ, psikolojisi bozulmuþ 
insanlardan baþkasý olamýyoruz. ... Hep hayýflanýyoruz... niye 
bir hemþire veya öðretmen olmadýk diye. Çünkü biz... idealist 
insanlardýk!"

Meslektaþýmýzýn yazdýklarý ne denli üzücü, ne denli 
düþündürücü: "Çünkü biz idealist insanlardýk!" diyor. Böyle 
söylediðine göre, demek ki hayal kýrýklýðýna uðramýþ, demek 
ki umutsuzluða boyun eðmiþ ya da eðmeyi, artýk, göze almýþ...  

Meslek odamýza geçmiþte, bu genç kardeþimizin yazdýðýna 
benzer, kimi daha da can acýtan yakýnmalar sýkça gelirdi. Ya 
iþsizliði süren üyelerimizden, ya özel kesimde ücretli 
çalýþanlardan, ya da kamu kesiminde görev almýþ 
meslektaþlarýmýzdan... Hepsinin ortak niteliði, Odamýzý 
üyelerimizin ekonomik sorunlarýyla ilgilenmeye, ekonomik ve 
demokratik hak ve yetkilerini savunmaya, korumaya 
çaðýrýyor olmasýydý. 

Son zamanlarda derdini yazýya ya da söze dökenlerin sayýsý 
azaldý. Yakýnmalar azaldýðý için, dertlere çare bulunduðu için 
deðil. Tersine, yakýnmalar azaldý çünkü artýk umutlar, 
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Uzun bir süredir gündemde olan ve hükümetin Acil 
Eylem Planýnda da öncelikli olarak yer alan Yerel 
Yönetimler Yasa Tasarýsý ilke olarak kamu 
hizmetlerinin yerinden karþýlanmasý çerçevesinde, 
yerel yönetimleri güçlendirmek amacýyla, merkezi ve 
yerel yönetimler arasýndaki görev, yetki, sorumluluk 
ve kaynak paylaþýmýnýn yeniden düzenlenmesini 
öngörmektedir. Bu Yasa Tasarýsý, Türkiye'nin de altýna 
imza attýðý 3 Ekim 1992 tarihli “Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Þartý”nýn bir gereðidir. Yasa 
Tasarýsý kamuoyundan farklý tepkiler almakta olup, 
birçok platformda belediyelerin kentsel altyapý 
yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesinde, yaþanan kaynak 
sorununun aþýlmasýnda olumlu katkýlarý olacaðý dile 
getirilmektedir.

Mevcut durumda, belediyelerin kentsel altyapý 
yatýrýmlarýnýn finansmanýnda Ýller Bankasý bir kamu 
kredi kurumu olarak sistemde yer almaktadýr. Banka 
Belediyeler, Ýl Özel Ýdareleri ile köylerin altyapý ve 
üstyapý yatýrýmlarýnýn (içme suyu, kanalizasyon, 
arýtma, imar planý, harita, yapý tesisi vb.) 
gerçekleþtirilmesinde, yatýrým kredisi vererek ve de 
borçlandýrmak suretiyle f inansal destekte 
bu lunmakta ,  bunun yan ýnda yat ý r ýmlar ýn  
gerçekleþtirilmesi aþamasýnda  teknik kadrosunun 
bilgi ve tecrübesi ile eðitilmiþ teknik personel sýkýntýsý

 yaþayan yerel yönetimlere teknik yardým 
saðlamaktadýr.

Son zamanlarda, Yerel Yönetim Yasa Tasarýsýnýn da 
tartýþýldýðý birçok platformda Ýller Bankasý ile 
Belediyeleri karþý karþýya getiren konu Bankanýn 
teknik yönü deðil, kentsel altyapý finansmanlarýndaki 
sorundur. Banka yatýrýmlarý büyük oranda Genel 
Bütçe imkanlarýna dayanmakta, Genel Bütçesinin 
%60'lýk bir kýsmýný iç ve dýþ borç faizine aktaran bir ülke 
olarak da, Genel Bütçeden kentsel altyapý 
yatýrýmlarýna ayrýlan pay azalmaktadýr. Önceki yýllarda 
Bankaya doðrudan tahsis edilen “Belediyeler Fonu” 
nun, 1993 yýlýndan itibaren Genel Bütçe kapsamýna 
alýnarak, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý’na fon 
gelirinden çok az miktarda ödenek konulmasý, bu 
ödeneðin de Maliye Bakanlýðý’nca yayýmlanan Bütçe 
Uygulama talimatlarýyla belirli aralýklarla ve belirli 
oranlarda serbest býrakýlmasý, Baþbakanlýk 

onaylarýyla diðer fonlara büyük miktarlarda aktarma 
yapýlmasý Bankanýn yerel yönetimlere gereði gibi 
hizmet götürememesine neden olmaktadýr. Bankaya 
yatýrýmlar için Belediyeler Fonu'ndan 1990 yýlýnda 
%66, 1991'de %56, 1992'de %51 gibi oranlar 
aktarýlmakta iken bu 2000'de %7'ye düþmüþ, 2001 
yýlýnda ise tek bir kuruþ para belediyeler Fonu'ndan 
Ýller Bankasýna aktarýlmamýþtýr.

Finans kaynaklarýnda yaþanan sorun Belediyeleri 
farklý kaynaklara yönlendirmiþ, baþta Büyükþehir 
Belediyeleri olmak üzere büyük il ve ilçe belediyeleri, 
dýþ finansman kaynaklarýndan faydalanma amacýyla 
yatýrým projelerinin gerçekleþtirilmesinde dýþ 
borçlanma yoluna gitmiþlerdir. Ancak dýþ borç 
kaynak lar ý  san ý ld ýð ý  g ib i  uygun koþu l la r  
saðlayamamaktadýr. Belediyelerimizin dýþ borç 
kaynaklarýnýn %70'i uluslar arasý ticari bankalardan 
alýnan faizi yüksek, vadesi düþük ticari  kredilerden 
oluþurken, sadece %20'si uluslar arasý kuruluþlardan 
(AB, Dünya Bankasý vb), %10'u da devletlerden resmi 
kredi adý altýnda alýnmaktadýr. Dýþ borçlanma arttýkça 
ve belediyelerimiz kýsýtlý bütçeleri ile geri ödemelerde 
sorunlar yaþadýkça, dýþ borç kaynaklarý olan uluslar 
arasý kuruluþ ve bankalar belediyelerimizden daha 
fazla güvence istemekte, bu güvenceyi de yerel 
yönetimler sistemindeki yapýsal reform aracýlýðýyla

elde etmeyi amaçlamaktadýrlar. Yerel Yönetimler Yasa 
Tasarýsý bu amaca hizmet eden bir araç olabilecek 
içeriktedir. Belediyeler özellikle dýþ sermayenin 
yatýrým alaný haline getirilmekte, dýþ borçlanmalar 
teþvik edilmektedir. 1981 yýlýnda belediyelerimizin dýþ 
borcu bulunmamakta iken , 2000 yýlýnda dýþ borç tutarý 
3 milyar dolarý bulmuþtur.

Tasarý yasallaþtýðýnda, hazine arazilerinin yerel 
yönetimlere devirleri sonucunda belediyeler ve özel 
idareler taþýnmaz zengini haline gelecekler, mülkiyeti 
ya da kullanma hakký kendilerine ait olan taþýnmazýn 
kullaným hakkýný gerçek ya da tüzel kiþilere 25 yýl süre 
için devredebileceklerdir. Salt “kaynak” yaratmak 
amacý ile SÝT alanlarýnýn bile yapýlaþmaya açan 
düþünce tarzýnýn, hazine arazilerinin kullanma hakkýný 
devrederken toplumsal yararý gözetmeyeceði 
aþikardýr.

Tasarýda belediyeler ve Ýl Özel Ýdareleri’nin ticari 
þirketler kurabilmesi veya kurulmuþ olanlara ortak 
olabilmesi saðlanmýþtýr. Bu Yerel Yönetim Modeli, 
Dünya Bankasý ajandasýnda “mali ve teknik 
kapasitelerin arttýrýlmasý adýna yerel yönetimlerle 
iliþkiler kuran, yerel önceliklere cevap veren bir otorite 
ve özerklik saðlayan, kendi içinde merkezileþmiþ 
yönetim birimlerini desentralize ederek iþletme 
birimlerini oluþturan” bir belediyecilik olarak tarif 
edilmektedir. Reform olarak önerilen ve Yerel Yönetim 
Yasa Tasarýsý’nýn da özünü oluþturan iþletmeci 
belediyecilik politikalarý kentsel hizmetlerin 
özelleþtirmelerinin önünü açmasý ötesinde, kentsel 
projelerin, toplumsal yararý gözardý edilerek yalnýzca 
“karlýlýk” ölçütleri ile deðerlendirilmesinin, kentsel 
yatýrýmlarýn uluslararasý krediler kullanýlarak dýþa 
baðýmlýlýðýnýn artýrýlmasýnýn önünü açmaktadýr.

Tasarýyla ilgili bir baþka önemli nokta da merkezi idare 
yetkilerinin kýsmen belediyelere ama aðýrlýklý olarak Ýl 
Özel Ýdareleri’ne devredilmesidir. Tasarýya göre bunun 
sonucunda, merkezi idareye ait bazý kuruluþlarýn 
iþlevlerinde deðiþiklik kaçýnýlmaz hale gelmektedir. 
Örneðin Ýller Bankasýnýn belediyelerin yapým iþlerini 
üstlenmesine gerek kalmayacaktýr. Çünkü imkanlarý 
sýnýrlý Belediyelere ait yapým iþlerini Ýl Özel Ýdareleri 
üstlenmektedir. Bu yeni sistem iþlerliðini kazanmadan

önce oluþacak geçiþ döneminde teknik yetersizliði 
olan belediyelerin hizmetlerini yürütürken yaþayacaðý 
güçlükler ortadadýr. Mevcutta iþleyen sistemin zayýf 
yanlarý olduðu kesindir. Ancak merkezi ve bölgesel 
teþkilatý ile yurt çapýnda teknik hizmet aðý oluþturmuþ 
yetmiþ yýllýk bir kurumun birikiminden yararlanmamak 
akýlcý bir çözüm olarak görülmemektedir. Bugün Ýller 
Bankasý da dahil birçok kamu kurumunun (Köy 
Hizmetleri vb) Bölge ya da Ýl Müdürlükleri’nin kapatýl-
masý yolunda çalýþmalar hýzlanmýþtýr. Yerinden 
Yönetim politikasýnýn güçlendirilmeye çalýþýldýðý bir 
dönemde bölgesel ve yerel birimler güçlendirile-
cekken, tasfiye edilme yoluna gidilmesi düþündürü-
cüdür. Tasarý ile alternatif olarak kurgulanan, Ýl Özel 
Ýdareleri’nin teknik hizmet birimlerini de içeren bir 
yapýlanmaya gidilmesi belli bir süreç isteyen bir 
durumdur. Bu amaçla ülke genelinde pilot bölge ya da 
il uygulamalarýna geçilebilir. Pilot uygulamalarda 
baþarýya ulaþýlýrsa, model yurt çapýnda yayýlabilir. Bu 

aþamada mevcut bölgesel ve yerel teþkilat 
y a p ý s ý n d a k i  b i r i k i m d e n  m u t l a k  s u r e t l e  
faydalanýlmalýdýr. 

Konuyu kentsel altyapý hizmetlerinin finansmaný 
yönünden deðerlendirdiðimizde yine yeterli kadro ve 
deneyime sahip olmayan küçük ve orta ölçekli 
belediyelerin deneme yanýlma yoluyla dýþ 
borçlanmanýn üstesinden gelemediði durumlar 
mevcuttur. Bu konuda belediyeleri yönlendirecek, 
sermaye piyasalarýna baðlayan, finansal, yönetsel, 
hukuksal konularda bilgilendirecek bir kuruma ihtiyaç 
vardýr. Bu aþamada Ýller Bankasý koordinasyon 
görevini üstlenen ve mevcut boþluðu dolduran bir 
kurum olarak çalýþabilir. Ancak bu tür bir görevi 
üstlenirken Bankanýn özerkleþmesi, belediyelerin 
gerçek ihtiyaçlarýna cevap veren bir kurum haline 
dönüþmesi ile çaðdaþ ve etkin yöntemler kullanabilen 
bir yapýya kavuþturulmasý gerekmektedir.  

Günümüzde, yerel yönetimlerin olanaklarý ile 
denetledikleri kaynaklar arttýðý ve yerel yönetimlerin 
ülke ekonomisinde rol oynayan kesimler için bir 
ekonomik büyüme alaný olarak görüldüðü bir 
süreçte,denetim mekanizmasý olarak çalýþacak bu tür 
kurumlar yerelleþme adý altýnda sürdürülen yaðmayý 
yavaþlatmakta etkili olup, kenti sermaye kesimlerine

rant alaný olarak sunan yaklaþýmlar için bir direnç 
oluþturabilir. Bu tür yapýlanmalar ile desteklenen yerel 
yönetimler, kentsel altyapý finansmaný çözümünün dýþ 
borç kaynaklarýnda deðil, yurt içi ve yerel kaynaklarý 
harekete geçirmek olduðunu göreceklerdir.
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Uzun bir süredir gündemde olan ve hükümetin Acil 
Eylem Planýnda da öncelikli olarak yer alan Yerel 
Yönetimler Yasa Tasarýsý ilke olarak kamu 
hizmetlerinin yerinden karþýlanmasý çerçevesinde, 
yerel yönetimleri güçlendirmek amacýyla, merkezi ve 
yerel yönetimler arasýndaki görev, yetki, sorumluluk 
ve kaynak paylaþýmýnýn yeniden düzenlenmesini 
öngörmektedir. Bu Yasa Tasarýsý, Türkiye'nin de altýna 
imza attýðý 3 Ekim 1992 tarihli “Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Þartý”nýn bir gereðidir. Yasa 
Tasarýsý kamuoyundan farklý tepkiler almakta olup, 
birçok platformda belediyelerin kentsel altyapý 
yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesinde, yaþanan kaynak 
sorununun aþýlmasýnda olumlu katkýlarý olacaðý dile 
getirilmektedir.

Mevcut durumda, belediyelerin kentsel altyapý 
yatýrýmlarýnýn finansmanýnda Ýller Bankasý bir kamu 
kredi kurumu olarak sistemde yer almaktadýr. Banka 
Belediyeler, Ýl Özel Ýdareleri ile köylerin altyapý ve 
üstyapý yatýrýmlarýnýn (içme suyu, kanalizasyon, 
arýtma, imar planý, harita, yapý tesisi vb.) 
gerçekleþtirilmesinde, yatýrým kredisi vererek ve de 
borçlandýrmak suretiyle f inansal destekte 
bu lunmakta ,  bunun yan ýnda yat ý r ýmlar ýn  
gerçekleþtirilmesi aþamasýnda  teknik kadrosunun 
bilgi ve tecrübesi ile eðitilmiþ teknik personel sýkýntýsý

 yaþayan yerel yönetimlere teknik yardým 
saðlamaktadýr.

Son zamanlarda, Yerel Yönetim Yasa Tasarýsýnýn da 
tartýþýldýðý birçok platformda Ýller Bankasý ile 
Belediyeleri karþý karþýya getiren konu Bankanýn 
teknik yönü deðil, kentsel altyapý finansmanlarýndaki 
sorundur. Banka yatýrýmlarý büyük oranda Genel 
Bütçe imkanlarýna dayanmakta, Genel Bütçesinin 
%60'lýk bir kýsmýný iç ve dýþ borç faizine aktaran bir ülke 
olarak da, Genel Bütçeden kentsel altyapý 
yatýrýmlarýna ayrýlan pay azalmaktadýr. Önceki yýllarda 
Bankaya doðrudan tahsis edilen “Belediyeler Fonu” 
nun, 1993 yýlýndan itibaren Genel Bütçe kapsamýna 
alýnarak, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý’na fon 
gelirinden çok az miktarda ödenek konulmasý, bu 
ödeneðin de Maliye Bakanlýðý’nca yayýmlanan Bütçe 
Uygulama talimatlarýyla belirli aralýklarla ve belirli 
oranlarda serbest býrakýlmasý, Baþbakanlýk 

onaylarýyla diðer fonlara büyük miktarlarda aktarma 
yapýlmasý Bankanýn yerel yönetimlere gereði gibi 
hizmet götürememesine neden olmaktadýr. Bankaya 
yatýrýmlar için Belediyeler Fonu'ndan 1990 yýlýnda 
%66, 1991'de %56, 1992'de %51 gibi oranlar 
aktarýlmakta iken bu 2000'de %7'ye düþmüþ, 2001 
yýlýnda ise tek bir kuruþ para belediyeler Fonu'ndan 
Ýller Bankasýna aktarýlmamýþtýr.

Finans kaynaklarýnda yaþanan sorun Belediyeleri 
farklý kaynaklara yönlendirmiþ, baþta Büyükþehir 
Belediyeleri olmak üzere büyük il ve ilçe belediyeleri, 
dýþ finansman kaynaklarýndan faydalanma amacýyla 
yatýrým projelerinin gerçekleþtirilmesinde dýþ 
borçlanma yoluna gitmiþlerdir. Ancak dýþ borç 
kaynak lar ý  san ý ld ýð ý  g ib i  uygun koþu l la r  
saðlayamamaktadýr. Belediyelerimizin dýþ borç 
kaynaklarýnýn %70'i uluslar arasý ticari bankalardan 
alýnan faizi yüksek, vadesi düþük ticari  kredilerden 
oluþurken, sadece %20'si uluslar arasý kuruluþlardan 
(AB, Dünya Bankasý vb), %10'u da devletlerden resmi 
kredi adý altýnda alýnmaktadýr. Dýþ borçlanma arttýkça 
ve belediyelerimiz kýsýtlý bütçeleri ile geri ödemelerde 
sorunlar yaþadýkça, dýþ borç kaynaklarý olan uluslar 
arasý kuruluþ ve bankalar belediyelerimizden daha 
fazla güvence istemekte, bu güvenceyi de yerel 
yönetimler sistemindeki yapýsal reform aracýlýðýyla

elde etmeyi amaçlamaktadýrlar. Yerel Yönetimler Yasa 
Tasarýsý bu amaca hizmet eden bir araç olabilecek 
içeriktedir. Belediyeler özellikle dýþ sermayenin 
yatýrým alaný haline getirilmekte, dýþ borçlanmalar 
teþvik edilmektedir. 1981 yýlýnda belediyelerimizin dýþ 
borcu bulunmamakta iken , 2000 yýlýnda dýþ borç tutarý 
3 milyar dolarý bulmuþtur.

Tasarý yasallaþtýðýnda, hazine arazilerinin yerel 
yönetimlere devirleri sonucunda belediyeler ve özel 
idareler taþýnmaz zengini haline gelecekler, mülkiyeti 
ya da kullanma hakký kendilerine ait olan taþýnmazýn 
kullaným hakkýný gerçek ya da tüzel kiþilere 25 yýl süre 
için devredebileceklerdir. Salt “kaynak” yaratmak 
amacý ile SÝT alanlarýnýn bile yapýlaþmaya açan 
düþünce tarzýnýn, hazine arazilerinin kullanma hakkýný 
devrederken toplumsal yararý gözetmeyeceði 
aþikardýr.

Tasarýda belediyeler ve Ýl Özel Ýdareleri’nin ticari 
þirketler kurabilmesi veya kurulmuþ olanlara ortak 
olabilmesi saðlanmýþtýr. Bu Yerel Yönetim Modeli, 
Dünya Bankasý ajandasýnda “mali ve teknik 
kapasitelerin arttýrýlmasý adýna yerel yönetimlerle 
iliþkiler kuran, yerel önceliklere cevap veren bir otorite 
ve özerklik saðlayan, kendi içinde merkezileþmiþ 
yönetim birimlerini desentralize ederek iþletme 
birimlerini oluþturan” bir belediyecilik olarak tarif 
edilmektedir. Reform olarak önerilen ve Yerel Yönetim 
Yasa Tasarýsý’nýn da özünü oluþturan iþletmeci 
belediyecilik politikalarý kentsel hizmetlerin 
özelleþtirmelerinin önünü açmasý ötesinde, kentsel 
projelerin, toplumsal yararý gözardý edilerek yalnýzca 
“karlýlýk” ölçütleri ile deðerlendirilmesinin, kentsel 
yatýrýmlarýn uluslararasý krediler kullanýlarak dýþa 
baðýmlýlýðýnýn artýrýlmasýnýn önünü açmaktadýr.

Tasarýyla ilgili bir baþka önemli nokta da merkezi idare 
yetkilerinin kýsmen belediyelere ama aðýrlýklý olarak Ýl 
Özel Ýdareleri’ne devredilmesidir. Tasarýya göre bunun 
sonucunda, merkezi idareye ait bazý kuruluþlarýn 
iþlevlerinde deðiþiklik kaçýnýlmaz hale gelmektedir. 
Örneðin Ýller Bankasýnýn belediyelerin yapým iþlerini 
üstlenmesine gerek kalmayacaktýr. Çünkü imkanlarý 
sýnýrlý Belediyelere ait yapým iþlerini Ýl Özel Ýdareleri 
üstlenmektedir. Bu yeni sistem iþlerliðini kazanmadan

önce oluþacak geçiþ döneminde teknik yetersizliði 
olan belediyelerin hizmetlerini yürütürken yaþayacaðý 
güçlükler ortadadýr. Mevcutta iþleyen sistemin zayýf 
yanlarý olduðu kesindir. Ancak merkezi ve bölgesel 
teþkilatý ile yurt çapýnda teknik hizmet aðý oluþturmuþ 
yetmiþ yýllýk bir kurumun birikiminden yararlanmamak 
akýlcý bir çözüm olarak görülmemektedir. Bugün Ýller 
Bankasý da dahil birçok kamu kurumunun (Köy 
Hizmetleri vb) Bölge ya da Ýl Müdürlükleri’nin kapatýl-
masý yolunda çalýþmalar hýzlanmýþtýr. Yerinden 
Yönetim politikasýnýn güçlendirilmeye çalýþýldýðý bir 
dönemde bölgesel ve yerel birimler güçlendirile-
cekken, tasfiye edilme yoluna gidilmesi düþündürü-
cüdür. Tasarý ile alternatif olarak kurgulanan, Ýl Özel 
Ýdareleri’nin teknik hizmet birimlerini de içeren bir 
yapýlanmaya gidilmesi belli bir süreç isteyen bir 
durumdur. Bu amaçla ülke genelinde pilot bölge ya da 
il uygulamalarýna geçilebilir. Pilot uygulamalarda 
baþarýya ulaþýlýrsa, model yurt çapýnda yayýlabilir. Bu 

aþamada mevcut bölgesel ve yerel teþkilat 
y a p ý s ý n d a k i  b i r i k i m d e n  m u t l a k  s u r e t l e  
faydalanýlmalýdýr. 

Konuyu kentsel altyapý hizmetlerinin finansmaný 
yönünden deðerlendirdiðimizde yine yeterli kadro ve 
deneyime sahip olmayan küçük ve orta ölçekli 
belediyelerin deneme yanýlma yoluyla dýþ 
borçlanmanýn üstesinden gelemediði durumlar 
mevcuttur. Bu konuda belediyeleri yönlendirecek, 
sermaye piyasalarýna baðlayan, finansal, yönetsel, 
hukuksal konularda bilgilendirecek bir kuruma ihtiyaç 
vardýr. Bu aþamada Ýller Bankasý koordinasyon 
görevini üstlenen ve mevcut boþluðu dolduran bir 
kurum olarak çalýþabilir. Ancak bu tür bir görevi 
üstlenirken Bankanýn özerkleþmesi, belediyelerin 
gerçek ihtiyaçlarýna cevap veren bir kurum haline 
dönüþmesi ile çaðdaþ ve etkin yöntemler kullanabilen 
bir yapýya kavuþturulmasý gerekmektedir.  

Günümüzde, yerel yönetimlerin olanaklarý ile 
denetledikleri kaynaklar arttýðý ve yerel yönetimlerin 
ülke ekonomisinde rol oynayan kesimler için bir 
ekonomik büyüme alaný olarak görüldüðü bir 
süreçte,denetim mekanizmasý olarak çalýþacak bu tür 
kurumlar yerelleþme adý altýnda sürdürülen yaðmayý 
yavaþlatmakta etkili olup, kenti sermaye kesimlerine

rant alaný olarak sunan yaklaþýmlar için bir direnç 
oluþturabilir. Bu tür yapýlanmalar ile desteklenen yerel 
yönetimler, kentsel altyapý finansmaný çözümünün dýþ 
borç kaynaklarýnda deðil, yurt içi ve yerel kaynaklarý 
harekete geçirmek olduðunu göreceklerdir.

KAYNAKÇA

1)Yerel Yönetim Yasa Tasarýsý “Merkezi Siyaset 
Yerelleþtirilmek Ýsteniyor”, Ada-Kentliyim Dergisi, 1998/3, 
s.64-71.

2)Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, “Yerel Yönetimler Yasa 
Tasarýsý” Sunuþ Notlarý, Mimarlar Odasý, Ankara, Mart 2003.

3)”Nasýl Bir Ýller Bankasý?”, Ýller Bankasý Dergisi, Ocak 1998, 
s.4-7.

4)”Bankamýz Çalýþmalarý ve Dýþ Finansman”, Ýller Bankasý 
Dergisi, Aralýk 1996, s.6-9.
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KAMU
PERSONEL

REJÝMÝ
REFORM
YASASI

TEKNÝK BÝR
TARTIÞMA
DEÐÝLDÝR

M. Cengiz FAYDALI

Yapý-Yol Sen Genel Baþkaný

KAMU PERSONEL REJÝMÝ 

“REFORMU” SON 30 YILDIR 

UYGULANAN NEO-LÝBERAL 

POLÝTÝKALARIN ÖNEMLÝ BÝR 

PARÇASINI OLUÞTURMAKTADIR. 

YANÝ ÝDEOLOJÝK BÝR PROGRAMIN 

ÜRÜNÜDÜR.
AnýtkabirTürk Tarih Kurumu Altýndað Belediye Binasý
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Ulus, Heykel Hava Kuvvetleri Binasý Gökdelen Türk Dil Kurumu Binasý Hipodrom



Uzun ve sancýlý bir sürecin sonucunda Çankaya 

Belediyesi Dünya Saðlýklý Kentler Projesine dahil oldu 

ve üyelik hakkýný elde etti.

Üye olmak için gösterdiðimiz sebat, kararlýlýk ve 

fedakarlýðýn çok daha fazlasýný asýl bundan sonra 

göstermeliyiz.

Üye olmanýn bizlerin ve koca bir kentin, Çankaya'nýn 

omuzlarýna yüklediði tarihsel sorumluluðu yeni bir 

anlayýþ ve yeni bir planlamayla aþabiliriz. Çünkü kent 

için var sayýlan doðrular ancak bu konuda geniþ bir 

sorumluk ve yetki daðýlýmý ile çözülebilir.

Saðlýklý Kentler üyeliðini  sürdürmemiz ve bu üyeliðin 

hakkýný verebilmemiz için ince uzun bir yolu aþmalýyýz. 

Bunun için ilk önce, bu projenin sadece Çankaya 

Belediyesi'ne ait olmadýðýnýn bilincini yerleþtirmeliyiz.

Bu proje ancak sivil toplum kuruluþlarýnýn 'birlikten 

kuvvet doðar' felsefesi çerçevesinde konuyu 

sahiplenmesiyle baþarýya ulaþabilir. Bu konuda sivil 

toplum kuruluþlarýyla ortak çalýþma alanlarý ve araçlarý 

kullanacaðýz. Bunun için bütün süreci denetleme 

görevini üstelenecek olan Kent Meclisleri ve bu kent 

Meclislerinde yer alacak uzman kuruluþlarýn inisiyatif, 

öneri, çözüm ve arayýþlarýna biz de her türlü yardýmý 

vermeyi taahhüt ediyoruz. Her þeyden evvel, bu 

meclislerin geniþ bir ön araþtýrma, deðerlendirme, 

olgunlaþtýrma sonucunda alacaðý tüm kararlarý 

Belediye Meclisimizden geçireceðiz. Bu hem 

demokratik bir yönetim tarzý, hem kent parlamentosu 

uygulamasýnýn filiz vereceði yeni bir kentsel platform 

olacaktýr.

Çankaya için bir varoluþ ve prestij abidesi  olarak 

Saðlýklý Kentler Projesi, ancak toplumsal bir fýrtýnaya 

dönüþme becer i s i  kazand ýð ýnda  ve  tüm 

yurttaþlarýmýzýn bilinç hanelerine kazýndýðýnda 

21.Yüzyýlýn Türkiye'sinin ve kentlerinin de öncüsü ve 

övüncü olmaya hak kazanacaktýr. 

SAÐLIKLI
KENTLER

ÝÇÝN
SAÐLIKLI
KENTLER

PROJESÝNÝ
UYGULUYORUZ!

Haydar YILMAZ

Çankaya Belediye Baþkaný
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Etnografya Müzesi ve Türk Ocaðý Binasý



ÇANKAYA'DA
KATILIMCI
PLANLAMA

“SAÐLIKLI
KENTLER

PROJESÝ”

KAMUNUN BÝR PARÇASI OLAN YEREL YÖNETÝMLERDE, SON 

YILLARDA KENT YAÞAMININ YENÝDEN DÜZENLENMESÝ ÝÇÝN, 

ULUSLARARASI ÝÞBÝRLÝÐÝ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN 

PROJELER; NASIL NEDEN VE KÝMÝN ÝÇÝN SORULARINI DA 

ÝÇÝNDE BARINDIRIRKEN, KATILIMCI BÝR KENT YÖNETÝMÝNDE 

TARAFLARIN ROLÜNÜ DE TARTIÞMAYA AÇAN BÝR MODELÝ DE  

ÝÇÝNDE BARINDIRMAKTADIR.

Tezcan KARAKUÞ CANDAN

Mimar
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21.yüzyýl da dünya nüfusunun büyük çoðunluðu kentlerde 
yaþamayý tercih etmiþlerdir. Bu tercihle birlikte giderek 
çekim merkezleri haline gelen kentlerde, yaþayanlarýn her 
türden kentsel   gereksinimlerinin; eðitimden saðlýða, 
kültürden  ekonomiye, çevreden kentsel planlamaya kadar 
en iyi þekilde karþýlanmasý ve bunun içinde kentlerde 
katýlýmcý yönetim modellerinin uygulanmasý kaçýnýlmaz bir 
sonuç olarak ortaya çýkmaktadýr.

Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) ortaya çýkan bu gereksinimleri 
“Herkes Ýçin Saðlýk” ilkesiyle deðiþik program ve projeler 
hazýrlayarak yaþama geçirmeyi hedeflemektedir. Buradan 
yola çýkarak DSÖ  geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeleri, 
hakkaniyet, sürdürülebilirlik, halk katýlýmý, sektörler 
arasý iliþkiler, dayanýþma, liderlik ilkeleriyle birlikte  
uluslararasý bir iþbirliðine davet etmektedir.
 
Saðlýklý Kentler Projesi yerel yönetimler ölçeðinde  bu 
davetin somutlaþmýþ bir örneðidir. Saðlýklý Kentler Aðýna üye 
olmak isteyen kentler, yerel yönetimler aracýlýðýyla, öncelikle 
DSÖ' nün istediði, kentteki halihazýr durumu (eðitim, nüfus, 
çevre,saðlýk,kültür, ekonomi, kent planlama, kentte suç ve 
þiddet, eþitsizlikler v.b) objektif olarak ortaya koyan ve 
bilimsel verilere dayanan bir kent saðlýk profilini ve kent 
göstergelerini hazýrlayarak baþvurularýný geçekleþtirirler. 
Üyeliðin kabul edilmesi için ortaya koyulan bu kent profili 
doðrultusunda belirlenen her bir konuda  sorunu çözmek için 
beþ yýllýk “Kent Saðlýk Geliþim Planý”ný hazýrlayarak 
demokratik kitle örgütleri, meslek odalarý dernek vakýf ve 
birliklerle  birlikte katýlýmcý bir modelle uygulamayý taahhüt 
ederler. 

Dünya Saðlýk Örgütü Saðlýklý Kent niteliklerini  aþaðýdaki 11 
maddeyle özetlemektedir.

! Temiz-güvenilir bir fiziksel çevre (konut kalitesi dahil),
! Kalýcý olan ve uzun vadede devam edebilecek bir 

ekolojik sistem,
! Güçlü, dayanýþma içinde, sömürülmeyen bir toplum,
! Halkýn; kendi hayat, saðlýk ve gönencini etkileyen 

kararlarda katýlýmý ve bu süreçleri kontrolü,
! Kentte yaþayanlarýn temel ihtiyaçlarýnýn (yiyecek, su, 

barýnak, gelir, güvenlik, iþ) karþýlanmasý,
! Katýlým ve kitle iletiþimi yoluyla çeþitli deneyimlere ve 

kaynaklara ulaþým,
! Geniþ kapsamlý, özgün ve yenilikçi bir kent ekonomisi,
! Geçmiþe, kentte yaþayanlarýn kültürel ve tarihsel 

mirasýna toplumdaki deðiþik kesimlerin birbirleri ile 
olan iletiþimlerinin desteklenmesine,

! Önceki özelliklerle uyumlu ve  geliþtiren bir yapý,
! Herkese ulaþabilen toplum saðlýðý ve hastalýk bakým 

servisleri,
! Yüksek saðlýk seviyesi (yüksek düzeyde önleyici saðlýk 

hizmetleri ve düþük düzeyde hastalýk)

2002 yýlýnýn Ekim ayýnda Hýrvatistan'ýn Rijeka kentinde 
yapýlan toplantýdan sonra,Bartýn,Eskiþehir-Tebebaþý ve 
Çankaya Belediyesi'nin “Saðlýklý Kentler Projesi” aðýna 
üyeliðinin kabul edilmesiyle, Türkiye'den bu sürece katýlan 
kent/belediye sayýsý (Bursa Büyükþehir Belediyesi,Yalova 

Belediyesi, Bartýn Belediyesi, Eskiþehir Tebebaþý 
Belediyesi, Ankara Çankaya Belediyesi) beþ olurken, 
dünyada ise “Saðlýklý Kentler Proje Aðý”na üye olan 
kent/belediyelerin sayýsý 26 ülkeden 55 üyeye ulaþmýþ 
bulunmaktadýr.

Çankaya'da Saðlýklý Kentler Projesi kapsamýnda 
oluþturulan Saðlýklý Kentler Proje Ofisi tarafýndan hazýrlanan 
“2002-2007 Çankaya Kent Saðlýk Geliþim Planý” taslaðý; 
Herkes Ýçin Saðlýk 21,Yerel Gündem 21, Atina 
Deklarasyonu, Avrupa Kentli Haklarý Deklarasyonu, Yaya 
Haklarý Bildirgesi, Habitat II Ýstanbul Konferans Kararlarý 
doðrultusunda þekillenmiþtir. Demokrasi, Ýnsan Haklarý, 
Katýlým, Eþitlik, Adalet, Dayanýþma, Ortaklýk, Yurttaþlýk 
Haklarý, Sürdürülebilirlik, taslaðýn hazýrlanma sürecinde öne 
çýkan anahtar kavramlardýr. 

Kent Saðlýk Geliþim Planý'nýn  ana hedefi; “Saðlýklý bir 
çevrede bireylerin; tüm süreçlere etkin katýlabildiði, kültürel 
ve doðal mirasýn korunduðu, kentte yaþayanlarýn; eþitlik, 
özgürlük, barýþ ve güven ortamý içerisinde bütün kamusal ve 
kentsel hizmetlerden ayrýmsýz yararlandýðý, bütün karar 
süreçlerine doðrudan katýlabileceði bir kent demokrasisi 
içerisinde bireyin toplumsallaþmasýný saðlamaktýr.”

Sekiz ana baþlýkta (çevre, eðitim,kültür ve spor, ekonomi, 
saðlýk, kent planlama, kentte suç ve þiddet eþitsizlikler-
özürlüler,sokak çocuklarý-) hazýrlanan plan içersinde yer alan 
yüzlerce projeden bazýlarý  þunlardýr.

Evsel atýk toplama sisteminin oluþturulmasý, kirlilik 
haritasýnýn çýkartýlmasý, kullanýlmayan fabrikalarýn kentsel 
rekreasyon mekanlarýna dönüþtürülmesi,gýda kalite 
kontrolünde standart yaratýlmasý, okur yazarlýk oranýnýn 
%100 e çýkartýlmasý, eðitim parklarýnýn oluþturulmasý, saðlýklý 
yaþam organizasyonlarýnýn yapýlmasý, Kent ekonomisinin, 
geliþimini ve þeffaflýðýný katýlýmcý modellerle saðlamak, 
koruyucu saðlýk hizmetlerini yaygýnlaþtýrmak, yeni yaya 
yollarý oluþturmak, kent merkezlerinin araç trafiðine 
kapatýlmasý, toplu taþýma öncelik vermek, coðrafi bilgi 
sistemleri ile kentin izlenmesi için alt yapý oluþturulmasý, 
tescili yapýlmýþ kültürel varlýklarýn yeniden iþlevlendirilmesi 
projeleri, ucuz ve güvenli konut süreci için projeler, kent 
hafýzasýný koruma projeleri, yeþil alanlarý artýrmak, kiþiye ve 
mala karþý iþlenen suçlarda caydýrýcý kamusal uygulamalar 
yapýlmasý, özürlülere yönelik kentsel düzenlemeler, sokakta 
yaþayan ve çalýþan çocuklarýn topluma kazandýrýlmasý.

Bu hedefi gerçekleþtirme süreci Çankaya'da yeni bir 
dönemin baþlangýcý anlamýna da gelmektedir. Planýn son 
halinin verileceði, uygulama süreçlerinin ve aktörlerinin 
belirleneceði Çankaya Saðlýklý Kent Meclisi, kamu kurum 
kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, meslek odalarý, sendikalar, 
dernekler vakýflar, birlikler, gönüllülerin katýlýmýyla periyodik 
olarak toplanarak katýlýmcý bir kent yönetiminin yaratýlmasýný 
besleyeceklerdir.

Yeni bir model, gelecek vaat eden bir proje yeter ki birlikte 
yapabilmenin önündeki engeller aþýlabilsin.

Dýþiþleri Bakanlýðý Binasý Sümerbank BinasýMaliyeBaþbakanlýk Binasý
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ve CBS

Anadolu, yerleþik hayata geçildikten sonraki 

yaklaþýk 9000 yýldýr tarým, mimari, inþaat ve en 

önemlisi çevre kullanýmýyla ilgili olumlu ve/veya 

olumsuz birçok örneðe yataklýk eden bir kültür 

ortamýdýr. Örneðin; Kýzkulesi (Ýstanbul) 2000 yýlý 

aþan bir süreden bu yana birkaç onarým geçirmiþ 

olsa da dimdik ayakta dururken Tarsus ve 

Çukurova'nýn ova bölümüne inþaa edilmiþ tarihi 

yollar ve eserler 3 - 4 metrelik çökellerin altýndan 

tesadüf eseri ortaya çýkmaktadýr. 

Bunlara verilebilecek birçok örnek vardýr. 1500 yýllýk 

Alahan Manastýrý Kilisesi (Mut) Silifke ve Erdemli 

arasýnda benzer biçimde 2000-1000 yýllýk taþkuleler 

hep ayakta durmaktadýrlar. Buna karþýn Arsuz'da 

Roma sütunlarý tarih boyunca oluþan sellerle denize 

taþýnmýþtýr. Bu örneklerin benzerlerini günümüzde 

Ceyhan, Adapazarý, Düzce, Yalova'da tarým alanlarý, 

bataklýk ve deniz ile göllerin doldurulmasýyla 

kazanýlmýþ alanlara inþaa edilen ve depremlerle 

yýkýlan binalar ile saðlam kayalýk zeminlere yapýlan 

depremi hasarsýz atlatan binalar örnekleriyle 

görmekteyiz. Bunlara heyelan ve sellerle her zaman 

zarar gören Rize, Antakya ve Arsuz örneklerini 

ekleyebiliriz. Bu örnekleri, karþýlaþtýrdýðýmýzda 

doðayý amacýmýza yönelik olarak deðil, amaçlarýmýzý 

doðaya uygun yönlendirmemizi kalýcý ve saðlýklý 

eserler verilebilmesinin ön koþulu olduðu ortaya 

çýkmaktadýr. Örneðin Kýzkalesi'nde (Ýçel) hemen 

kuzeyinde yer alan Adam Kayalýklarý olarak 

tanýmlanan bölgede Çukurova Üniversitesi 

Arkeometri Bölümü tarafýndan yapýlan çalýþmada 

yerleþim alanlarýnýn kayalýk zeminlere inþaa 

edilirken kaurstik ve eðimli arazide kýsýtlý olan tarým 

alanlarýnda tarihi hiçbir binanýn yapýlmadýðý 

saptanmýþt ý r.  Bun lar la  b i r l ik te  ça l ýþma 

Erhan AKÇA

YüzüncüYýl Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisliði Bölümü

Çukurova Üniversitesi 
Arkeometri Bölümü

D O Ð A Y I  

A M A C I M I Z A  

YÖNELÝK OLARAK 

D E Ð Ý L  

AMAÇLAR IM I Z I  

DOÐAYA UYGUN 

YÖNLENDÝRMEMÝZ 

K A L I C I  V E  

S A Ð L I K L I  

E S E R L E R  

VERÝLMESÝNÝN ÖN 

KOÞULUDUR

alanýnda eðimli arazide tarým topraklarýný korumak 

amacýyla yapýlan taþ duvarlarýn üzerinin de ulaþým 

amaçlý kullanýldýðý görülmüþtür. Buna karþýn Tarsus 

þehir merkezinde yapýlan bir hafriyatta bulunan 

Roma yolunun üzerinin 4 m.lik bir çökelle örtülü 

olduðu, bu çökelin de  erozyon ve sellerle oluþtuðu 

saptanmýþtýr. 

Tüm bu örnekler yapýlaþmada çevrenin aralarýnda 

jeoloji, ziraat, iklim, hidroloji, biyoloji, peyzaj ve 

hatta arkeolojinin de bulunduðu tüm verilerin  iyi 

tanýnmasý baþka bir tanýmla ölçülmesi ve 

deðerlendiri lmesi sonrasýnda kullanýmýna 

geçilmesini ortaya koymaktadýr. Özellikle ülkenin 

yalnýzca %10'una yakýnýný kaplayan verimli tarým 

arazilerini içeren ovalardaki yapýlaþmanýn -ki ovada 

yerleþim anayasal suçtur- önüne geçilmesinde 

yukarýda anýlan bilim dallarýnýn disiplinlerarasý 

bütünsel bir yaklaþýmla çalýþmasý gerekmektedir. 

Bu durumda hangi amaçla kullanýlýrsa kullanýlsýn 

araziye ait verilerin ulaþýlabilir ve anlamlý bir biçimde 

iliþkilendirilebilir olma gerekliliði ortaya çýkmaktadýr. 

Günümüz bu ancak saðlýklý Coðrafi Bilgi Sisteminin 

(CBS) oluþturulmasýyla olasýdýr. CBS kullanýmý 

verilere en kýsa sürede ve saðlýklý biçimde ulaþýmýný 

saðlayacaðýndan içerdiði verilere baðlý olarak tüm 

bilim ve uygulama dallarý tarafýndan kullanýlabilecek 

metodolojidir.

Türkiye'de doðal kaynaklara ait varolan en ayrýntýlý 

veritabaný ise Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü 

APK Daire Baþkanlýðý'nda bulunmaktadýr. Tüm 

ülkeye ait su, toprak ve topografik bilgilerin 

bulunduðu KHGM-APK Dairesi Baþkanlýðý 

tarafýndan ülkede sivil ve kamuya açýlmýþ 

durumdadýr. 
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ZAMAN AKAR... DEÐÝÞTÝRÝR, DÖNÜÞTÜRÜR, SÜRDÜRÜR VE SÝLER 
YAÞAM KENDÝNÝ... 

ANILAR KALIR ELÝMÝZDE… BÝR DE YILLAR... 
YILLARIN YANINDA DURAN HAFIZA VAR BÝR DE, BÝRÝKTÝRDÝKLERÝMÝZ VE 

ZÝHNÝMÝZE YAZDIKLARIMIZLA. 
KAYDEDEBÝLDÝKLERÝMÝZ KALIR; DÜNDEN BUGÜNE, BUGÜNDEN 

GELECEÐE…. 
KENDÝNÝ YENÝDEN VE YENÝDEN VAREDERKEN KENT, GERÝYE ZAMANA 

TUTUNABÝLEN TANIKLAR KALIR; 

SÖZ KALIR...MEKAN KALIR... 
ÝNÞA EDEREK KENDÝNÝ VAREDENLERÝN YAPTIKLARI VE VAROLUÞLARININ 
TANIKLIKLARIDIR YILLARA KARÞI DURAN…. BÝR VARETME SÜRECÝNE 
SAYGI DURUÞUDUR BU...
BÝR TANIKLIÐA, KURULMAYA ÇALIÞILAN BÝR DÜNYANIN, BÝR KENTÝN 
HAFIZASINA SAYGI DURUÞUDUR BU...
KENDÝMÝZE, KENTÝMÝZE VE MÝMARLIÐIMIZA YILLAR ÜZERÝNDEN 
BAKARAK YAPILAN BÝR SAYGI DURUÞUDUR BU... 
NÝSAN 2003...



KÖY
HÝZMETLERÝ

GENEL
MÜDÜRLÜÐÜ

TOPRAK VE SU
KAYNAKLARI

ULUSAL
BÝLGÝ

MERKEZÝ

D.Murat ÖZDEN

Ziraat Yüksek Mühendisi
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü

KURUMLARIN ÜRETTÝKLERÝ 
VE HÝZMETLERÝNÝ YERÝNE 

GETÝRÝRKEN 
KULLANDIKLARI ÇOK 

SAYIDA VERÝNÝN KLASÝK 
YÖNTEMLERLE 

YÖNETÝLEMEYECEÐÝ VE 
ETKÝLÝ BÝR ÞEKÝLDE 

KULLANILAMAYACAÐI 
GERÇEÐÝ, SON YILLARDA 
TEKNOLOJÝDE MEYDANA 
GELEN GELÝÞMELER VE 

BÝLGÝSAYAR 
KULLANIMINDAKÝ ARTIÞ 

NEDENÝYLE BELÝRGÝN BÝR 
HALE GELMÝÞTÝR.

1. Ulusal Bilgi Merkezi Neden Kuruldu?

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü, kuruluþ yasasýnda 
belirtilen görevleri yerine getirirken çeþitli verileri 
üreten ve bu verileri, gerek kendi yatýrýmlarýnda 
kullanan, gerekse diðer kurum ve kuruluþlarýn 
hizmetlerinde kullanýlmak üzere sunan bir kurum 
niteliðindedir.

Kurumlarýn ürettikleri ve hizmetlerini yerine getirirken 
kullandýklarý çok sayýda verinin klasik yöntemlerle 
y ö n e t i l e m e y e c e ð i  v e  e t k i l i  b i r  þ e k i l d e  
kullanýlamayacaðý gerçeði, son yýllarda teknolojide 
meydana gelen ge l iþmeler  ve b i lg isayar  
kullanýmýndaki artýþ nedeniyle belirgin bir hale 
gelmiþtir. Veri tabaný, veri bankasý ve veri ambarý 
terimleri bu geliþmelere paralel olarak ortaya 
çýkmýþtýr.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü, teknik ve yönetim 
konularýnda meydana gelen bu geliþmeleri 
hizmetlerine yansýtmak, mevcut bilgi birikimini en iyi 
biçimde kullanmak ve bu yolla ülkenin kýt kaynaklarýný 
en etkin bir biçimde yatýrýma dönüþtürmek 
durumundadýr.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü Toprak ve Su 
Kaynaklarý Ulusal Bilgi Merkezi, kuruluþun ihtiyaç 
duyduðu veritabanlarýnýn ve sayýsal coðrafi bilgilerin, 
ulusal düzeyde belirlenecek görev, sorumluluk ve 
yetkiler çerçevesinde, kurumlar arasý iþbirliði ile, 
veritabaný ve sayýsal coðrafi bilgi standartlarýna uygun 
olarak üretimi, revizyonu ve deðiþimini yapmak ve 
yaptýrmak amacýyla kurulmuþtur.

Ulusal Bilgi Merkezinin þemasý aþaðýda verilmiþtir.

2. Ulusal Bilgi Merkezinin Amaçlarý

Merkezin amaçlarý aþaðýda verilmiþtir;

Ulusal toprak ve su kaynaklarý veri tabaný oluþturmak, 
zaman ve hassasiyet açýsýndan doðal kaynaklarýn 
planlanmasýnda ve analizinde çok önemli bir araç olan 
Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algýlama 
(UA) teknikleri kullanýlarak, kullanýcýlara ve karar 
vericilere, kararlarýn alýnmasýnda çabukluk ve esneklik 
kazandýrmak üzere harita tabanlý ve diðer verileri 
bilgisayar ortamýna aktarmak,

Ülkemizin kalkýnmasýna yönelik Beþ Yýllýk Kalkýnma 
Planlarýnýn hazýrlanmasýna ve kýrsal alana yönelik 
planlama çalýþmalarýna temel oluþturacak, ulusal 
toprak ve su kaynaklarý ile hizmet haritalarý 
oluþturmak,

Ulusal veri tabaný kullanýlarak, doðal kaynaklarýn 
kullanýmý ve yönetimi ile ilgili problemlerin 
çözümlenmesi, yeni verilerin üretilmesi ve sonradan 
oluþan deðiþimlerin izlenebilmesini saðlayacak güncel 
veriler hazýrlamak.

3. Ulusal Bilgi Merkezi'nin Faaliyetleri

Ulusal Bilgi Merkezi, kurumda bulunan CBS ve UA 
amaçlý sistemlerin kontrolünü ve koordinasyonunu 
saðlamak, toprak kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve 
korunmasý için toprak veritabanýnýn hazýrlanmasýný ve 
güncelleþtirilmesini saðlamak, 1:25000, 1:100000 ve 
1:250000 ölçekli topoðrafik haritalarý sayýsal olarak 
merkez ve taþra teþkilatýnýn kullanýmýna sunmak, 
çeþitli birimlerde üretilen her türlü sayýsal verinin 
(harita, hava fotoðrafý, görüntü vs.) toplanmasý ve 

entegrasyonu, toprak etüt haritalarý, erozyon 
haritalarý, toprak verimliliði ve toprak yönetimi 
haritalarýnýn sayýsal olarak korunmasý ve bilgi 
sistemine aktarýlarak kullanýma açýlmasý, Genel 
Müdürlüðe ait harita ve verilerin izinsiz veya 
istenmeyen amaçlarla kullanýlmasýnýn engellenmesi, 
Coðrafi Bilgi Sisteminde bulunan bilgilerin güncel 
halde tutularak veri entegrasyonu ve verimliliðin üst 
seviyede tutulmasý amacýyla faaliyet göstermektedir.

Ulusal Bilgi Merkezinde kullanýlan yazýlým ve 
donanýmlar þunlardýr;

1- Coðrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algýlama 
Yazýlýmý: TNTmips

2-  Coðrafi Veri Sunum Yazýlýmý: TNTserver
3-  Coðrafi Veri Sunumu Ýçin 1 Adet Sunucu Makine
4-  Coðrafi Veri Üretimi Ýçin 1 Adet Sunucu Makine
5- Coðrafi Veri Üretimi Ýçin 20 Adet Kiþisel 

Bilgisayar
6- 1 adet A0 Renkli Tarayýcý ve 2 adet Çizici

4. Ulusal Bilgi Merkezinin Mevcut 
Projeleri

Merkezin kuruluþundan itibaren yürüttüðü projeler 
þunlardýr;

1- Kýrsal ve Tarýmsal Altyapý Veritabanýnýn 
Oluþturulmasý

2-Topoðrafik Haritalarýn Kurum Ýçi Kullanýma 
Açýlmasý

3- Türkiye Toprak Veritabanýnýn Oluþturulmasý
4- Uzaktan Algýlama Teknikleri Kullanýlarak Arazi 

Kullanýmý ve Arazi Örtüsü Bilgilerinin Elde 
Edilmesi

5- 1:1000000 Ölçekli Türkiye Genel Toprak Haritasý 
ve Raporunun FAO - UNESCO ve Toprak 
Taksonomisine göre güncelleþtirilmesi

5. Ulusal Bilgi Merkezinde Yapýlmasý 
Planlanan Diðer Çalýþmalar

Merkezde yürütülmesi planlanan diðer çalýþmalar 
þunlardýr;

1-Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanýmýnýn UA teknikleri 
ile yapýlmasý projesinin Türkiye geneline 
yayýlmasý, Toprak Haritalarýnýn Uzaktan Algýlama 
Teknikleri ile güncellenmesi,

2-Türkiye Toprak ve Su Kaynaklarý Veritabaný 
Projesi kapsamýnda, “Türkiye 1:250000 ve 
1:25000 Ölçekli Koordinatlý Toprak Veritabaný”

3-Türkiye genelinde personele, Veri Kullanýmý ve 
Entegrasyonu konusunda detaylý eðitim 
verilmesi ve bilinçli kullanýmýn saðlanmasý, 

4-Türkiye Kentsel ve Kýrsal Yatýrýmlarý Tablosal Veri 
Tabanýnýn sayýsal verilerle entegrasyonu, 

5-Köy Sýnýrlarýnýn sayýsal ortama aktarýlmasý.
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üreten ve bu verileri, gerek kendi yatýrýmlarýnda 
kullanan, gerekse diðer kurum ve kuruluþlarýn 
hizmetlerinde kullanýlmak üzere sunan bir kurum 
niteliðindedir.

Kurumlarýn ürettikleri ve hizmetlerini yerine getirirken 
kullandýklarý çok sayýda verinin klasik yöntemlerle 
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kullanýlamayacaðý gerçeði, son yýllarda teknolojide 
meydana gelen ge l iþmeler  ve b i lg isayar  
kullanýmýndaki artýþ nedeniyle belirgin bir hale 
gelmiþtir. Veri tabaný, veri bankasý ve veri ambarý 
terimleri bu geliþmelere paralel olarak ortaya 
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2. Ulusal Bilgi Merkezinin Amaçlarý

Merkezin amaçlarý aþaðýda verilmiþtir;

Ulusal toprak ve su kaynaklarý veri tabaný oluþturmak, 
zaman ve hassasiyet açýsýndan doðal kaynaklarýn 
planlanmasýnda ve analizinde çok önemli bir araç olan 
Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algýlama 
(UA) teknikleri kullanýlarak, kullanýcýlara ve karar 
vericilere, kararlarýn alýnmasýnda çabukluk ve esneklik 
kazandýrmak üzere harita tabanlý ve diðer verileri 
bilgisayar ortamýna aktarmak,

Ülkemizin kalkýnmasýna yönelik Beþ Yýllýk Kalkýnma 
Planlarýnýn hazýrlanmasýna ve kýrsal alana yönelik 
planlama çalýþmalarýna temel oluþturacak, ulusal 
toprak ve su kaynaklarý ile hizmet haritalarý 
oluþturmak,

Ulusal veri tabaný kullanýlarak, doðal kaynaklarýn 
kullanýmý ve yönetimi ile ilgili problemlerin 
çözümlenmesi, yeni verilerin üretilmesi ve sonradan 
oluþan deðiþimlerin izlenebilmesini saðlayacak güncel 
veriler hazýrlamak.

3. Ulusal Bilgi Merkezi'nin Faaliyetleri

Ulusal Bilgi Merkezi, kurumda bulunan CBS ve UA 
amaçlý sistemlerin kontrolünü ve koordinasyonunu 
saðlamak, toprak kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve 
korunmasý için toprak veritabanýnýn hazýrlanmasýný ve 
güncelleþtirilmesini saðlamak, 1:25000, 1:100000 ve 
1:250000 ölçekli topoðrafik haritalarý sayýsal olarak 
merkez ve taþra teþkilatýnýn kullanýmýna sunmak, 
çeþitli birimlerde üretilen her türlü sayýsal verinin 
(harita, hava fotoðrafý, görüntü vs.) toplanmasý ve 

entegrasyonu, toprak etüt haritalarý, erozyon 
haritalarý, toprak verimliliði ve toprak yönetimi 
haritalarýnýn sayýsal olarak korunmasý ve bilgi 
sistemine aktarýlarak kullanýma açýlmasý, Genel 
Müdürlüðe ait harita ve verilerin izinsiz veya 
istenmeyen amaçlarla kullanýlmasýnýn engellenmesi, 
Coðrafi Bilgi Sisteminde bulunan bilgilerin güncel 
halde tutularak veri entegrasyonu ve verimliliðin üst 
seviyede tutulmasý amacýyla faaliyet göstermektedir.

Ulusal Bilgi Merkezinde kullanýlan yazýlým ve 
donanýmlar þunlardýr;

1- Coðrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algýlama 
Yazýlýmý: TNTmips

2-  Coðrafi Veri Sunum Yazýlýmý: TNTserver
3-  Coðrafi Veri Sunumu Ýçin 1 Adet Sunucu Makine
4-  Coðrafi Veri Üretimi Ýçin 1 Adet Sunucu Makine
5- Coðrafi Veri Üretimi Ýçin 20 Adet Kiþisel 

Bilgisayar
6- 1 adet A0 Renkli Tarayýcý ve 2 adet Çizici

4. Ulusal Bilgi Merkezinin Mevcut 
Projeleri

Merkezin kuruluþundan itibaren yürüttüðü projeler 
þunlardýr;

1- Kýrsal ve Tarýmsal Altyapý Veritabanýnýn 
Oluþturulmasý

2-Topoðrafik Haritalarýn Kurum Ýçi Kullanýma 
Açýlmasý

3- Türkiye Toprak Veritabanýnýn Oluþturulmasý
4- Uzaktan Algýlama Teknikleri Kullanýlarak Arazi 

Kullanýmý ve Arazi Örtüsü Bilgilerinin Elde 
Edilmesi

5- 1:1000000 Ölçekli Türkiye Genel Toprak Haritasý 
ve Raporunun FAO - UNESCO ve Toprak 
Taksonomisine göre güncelleþtirilmesi

5. Ulusal Bilgi Merkezinde Yapýlmasý 
Planlanan Diðer Çalýþmalar

Merkezde yürütülmesi planlanan diðer çalýþmalar 
þunlardýr;

1-Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanýmýnýn UA teknikleri 
ile yapýlmasý projesinin Türkiye geneline 
yayýlmasý, Toprak Haritalarýnýn Uzaktan Algýlama 
Teknikleri ile güncellenmesi,

2-Türkiye Toprak ve Su Kaynaklarý Veritabaný 
Projesi kapsamýnda, “Türkiye 1:250000 ve 
1:25000 Ölçekli Koordinatlý Toprak Veritabaný”

3-Türkiye genelinde personele, Veri Kullanýmý ve 
Entegrasyonu konusunda detaylý eðitim 
verilmesi ve bilinçli kullanýmýn saðlanmasý, 

4-Türkiye Kentsel ve Kýrsal Yatýrýmlarý Tablosal Veri 
Tabanýnýn sayýsal verilerle entegrasyonu, 

5-Köy Sýnýrlarýnýn sayýsal ortama aktarýlmasý.
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DEVLET'E
NEDEN MÝMARLIK YAPILAMAZ?

TÜRKÝYE'DE KAMU KURUMLARINA MÝMARLIK MESLEÐÝNÝ 

UYGULAMAK ÝMKANSIZDIR. ÇÜNKÜ UYGULAMAYI  

SÜRDÜRDÜÐÜNÜZ SÜRECE MÝMARLIÐINIZ GERÝYE GÝTMEYE 

BAÞLAYACAK VE SONUNDA YOK OLACAKTIR.

Mimarlýðýn bir sanat olup olmadýðý tartýþmasýný bir yana 
býrakarak, diðer sanat dallarýndan ayrýldýðý en önemli iki noktayý 
ortaya koymak istiyorum.

1. Sipariþ olmadan uygulanamayan bir meslektir. Daha açýk 
anlatýmýyla, evde oturup resim yapar gibi evde bina tasarlayýp 
satamazsýnýz.

2. Yaptýðýnýz tasarým baþkalarý tarafýndan ayaða kaldýrýlýr ve 
Türkiye'de bu oluþuma katýlýmýnýz son derece sýnýrlýdýr

Þimdi bir numaralý maddeye geri dönüp, mimarlýk faaliyetinde 
bulunmak için bir mimarýn devletten nasýl “iþ” almasý 
gerektiðine bakarsak sorunun tek cevabi vardýr:

“En düþük fiyatý önermek” 

Baþka hiçbir parametre yoktur. En ucuz olanýn sadece bu 
parametre ile iþ aldýðý bir ortam hiçbir batý ülkesinde yoktur. 

Çünkü hizmet sektörü alanýnda aldýðýnýz bir mal deðil, bir 
servistir ve bu servis gözle görülmez, elle tutulmaz. Her 
satýcýnýn sattýðý farklý bir servistir ve satýn alma kontratý yapýp 
satýn aldýðýnýzda elinizdeki yalnýzca bir kontrattan baþka birþey 
yoktur. Bu nedenlerle 2003 model A tipi 2000 cc bir Tofaþ 
arabaya farklý bayilerin verdiði fiyat ayný arabaya (“mal”a) 
verilirken, hizmet sektöründe ise farklý nitelikte hizmetlere 
verilmiþtir.

ABD'de devlet birimlerinin sadece fiyat teklifine göre hizmet 
ihalesi yapmasý kanunen suçtur. Az bir mantýk, bunun sebebini 
anlamamýz için yeterli olacaktýr. Yalnýz ucuzu seçmekle 
oluþacak rejimi düþünelim;

Ýþ almak için ucuz olmak zorunda iseniz yapmanýz gereken tek 
þey ucuza maletmektir. En ucuz mimarlar, en ucuz mühendisler, 
en ucuz ekipman bulmak ve devam etmek için bunlarý sürekli 
bulmak durumundasýnýz. Hatta doktora giderken en ucuz 
doktoru, ilacý, avukatý vb... arayacaksýnýz. Büronuzda sürekli 
bir personel bile olamayacak, iþ aldýðýnýz zaman mimar 
alacaksýnýz, bitince çýkartacaksýnýz, sigorta tartýþmalarý 
yapacaksýnýz. Hiç uçaða binmeyecek, dýþ hatlar terminalini 
görmemiþ olacak ama havaalaný tasarýmý yapacaksýnýz. Tatile 
gidemeyecek ama 5 yýldýzlý otel tasarýmýný biliyor olacaksýnýz. 
Örnekleri çoðaltabilirsiniz. Bu çarkýn içine giren bir mimar 
okulda öðrendiði bilgilerin bile gerisine gider.

Türk kamu sektöründeki bu “sistem” batýda nasýl iþlemektedir 
diye bakarsak þunu görürüz:

ABD sistemi mimar seçerken bu ücreti zaten vereceðini 
düþünerek, seçeceði büronun niteliklerini deðerlendirmektedir. 
Seçim ;

1. Büronun daha önce yaptýðý iþler
2. Büronun yaptýðý benzer iþler
3. Yaptýðý iþlerin cirolarý 
4. Çalýþan personelin,

-Kaç yýllýk olduðu
-Dereceleri
-Özellikleri

5. Bürodaki donaným
-Bilgisayarlar
-Programlar ve versiyonlarý
-Yazýcý ve çiziciler

6. Birlikte çalýþýlan mühendisler

Gibi faktörlerin puanlamasý sonucunda yapýlmaktadýr.

Bu nedenle Batý ülkelerindeki sistemlerde bürolarýn, 
þirketlerin, iþ almak için yaptýðý þey  kaliteli personel, bilgisayar 
ve bilgisayar programý almaya ve kullanmaya yönelerek daha 
nitelikli projeler yapmaya  çalýþmaktýr. Bu yüzden mimarlýk 
bürolarý hayatta kalabilmek için geliþmek zorundadýrlar.

Böylece iki sistemin arasýndaki temel fark ortaya çýkar;

Biri iþ almak için daha iyi personel, ekipman ve servise  
yönelirken, diðeri iþ almak için sabit personel barýndýrmakta 
bile güçlük çekerek, ucuz olan herþeyi tercih etmek zorundadýr.

Birinde proje sektörü kalkýnmaya devam eder ve dünyaya 
servis vererek, ülkesinin teknolojisini, elemanlarýný, 
malzemelerini pazarlar ve çaðýn mimari kültürünü oluþturur. 
Diðeri ucuza aydýnger arar.

Biri kurumdur. Diðeri kiþidir. 

Birinin býrakýn kendi ülkesini, dünya üstünde 100'den fazla 
bürosu olan en az  20 þirketi vardýr. Diðerinde Ankara ve 
Ýstanbul'da iki bürosu olan tek proje þirketi yoktur.

Ýþte iki sistem arasýndaki bu temel farklardan ötürü Türkiye'de 
kamu kurumlarýna mimarlýk mesleðini uygulamak imkansýzdýr. 
Çünkü uygulamayý sürdürdüðünüz sürece mimarlýðýnýz geriye 
gitmeye baþlayacak ve sonunda yok olacaktýr. Eðer Jüpiter ve 
Mars'ýn açýlarý uygunsa; Bu yolda, ancak aydýnger ticaretinde 
baþarý gözükmektedir.

Þimdi tekrar baþa dönüp ikinci noktaya, yani tasarýmýmýzýn 
doðru uygulanmasýný saðlamaya dönersek, bu konuda somut 
bir örnek vermekle yetineceðim.

Aþaðýda fotoðraflarý olan yapý Türk Patent Enstitüsü Genel 
Müdürlüðü inþaatýdýr. Bu yapýnýn Dünya Bankasý 
standartlarýna göre proje ihalesi yapýlmýþtýr. Ýhalede teknik 
yeterlilik %85, fiyat %15 aðýrlýklý olarak deðerlendirilmiþtir. Yani 
sistem yukarýda bahsettiðimiz kriterlere uygundur. Ancak 
uygulama kontrollüðü proje müellifine verilmemiþtir.

Þimdi aþaðýda yapýlan uygulamaya bakalým.

Giydirme cephe renksiz, tempersiz ve reflekte olmayan cam 
uygulanarak gerçekleþtirilmiþtir. Böyle bir uygulamayý 
sokaktaki adam yapmazken, içinde onlarca mimar, mühendis 
çalýþan, TPE+Müþavirlik Þirketi+Mütahit Firma becermiþtir. 
Böylece, Türk Patent Enstitüsü dünyada bir ilke imza atmýþtýr.
Patentini almalarýný umuyorum...
Herkes yanlýþ olduðunu bildiði halde uygulamaya devam 
edilen þey nedir?

-......................................

Kamu'da kimsenin iyi, nitelikli bina isteði yoktur. Yapýnýn 
sahibi yoktur. Depremde de o yüzden çökerler. Önemli olan 

“görevini” yapmaktýr.
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KAMUDAN
ÞÝKAYETÇÝYÝM

Þevki Vanlý

KAMU KURULUÞLARININ, 

VARLIK NEDENÝ, HALKA 

HÝZMET ÝSE DE, BU 

HÝZMETÝ YERÝNE 

GETÝRMEK ÝÇÝN 

YÖNETÝCÝLER NEDENSE 

HÜKMETMEK ÝHTÝYACINI 

DUYARLAR. YANÝ KAMU 

KURULUÞU ÝKTÝDARIN 

DEVAMIDIR VEYA BÝR 

ÖZEL ÝKTÝDARDIR.

Bir ülkenin yönetiliþ biçimi, mimarî yaklaþýma etkili oluyor. 

Rönesansta para, bilgi ve iradenin ayný ailelerin elinde 

olmasý sanýyorum, sanatta, ilimde ve insani deðerlerdeki, 

tarihin en büyük devrimlerinden birisini yarattý. Tarihte, 

Türklerin mimarî mirasý hep egemenlerin ve üst düzey 

yönetici ailesi, sonra da burjuvalar ve XX. yüzyýlda ise iþ 

çevresinin adýný taþýrlar. Bizim dönemimizde para, bilgi ve 

iradenin yollarý deðiþti.

XX. yüzyýlda, Dünyanýn bir çok yerinde ihtilaller, seçimler, 

veya gelenek nedeniyle yönetim hangi disipline geçtiyse, 

mimarî de onlar tarafýndan güç gösterisi aracý oldu... Yani 

deðiþtirilemeyen eski yönetimlerin mimarîleri gibi. Yalnýz 

tek partili Türkiye Cumhuriyetinde, sevgili Atatürk, 

modern mimarîyi seçti. Bu da onun çaðýmýza inancýný ve 

demokrasiye saygýsýný göstermektedir. Yoklukta çaðrýlan 

yabancýlarýn bir bölümü onu anlarken diðerleri onun “Tek 

Adam”lýðýný yanlýþ yorumladý. Çünkü o sýralarda kendi 

ülkelerinde zorba yöneticiler bulunuyordu.

1950'lerde devletin tüm yapý ve proje iþleri Bayýndýrlýk 

Bakanlýðýnýn, Bakanlýk da Ýstanbul Teknik Üniversiteli 

mühendislerin kontrolü altýndaydý. Doðal, onlar da 

kendilerinden olan mimarlarý seçiyordu ve akýlcý bir mimarî 

Devlet yapýlarýna egemen oldu. Bakanlýkta kalan az 

sayýdaki 40'larýn Akademilileri ise hala gelenekselci 

yaklaþýmlarýný hissettiriyorlardý. Geleneksel Vali 

Konaðýnýn yanýnda olmaz diye 1954 yýlýnda Çorum'a 

yaptýðým modern Adalet Sarayý projesi reddedildi. Ayný yýl 

SSK Ankara Hastanesi projesi için, Kuruma memur 

olmaya razý oldum. Fakat daha iþe baþlamadan gördüðüm 

katý davranýþlar nedeniyle vazgeçtim. Sanýyorum onlar da 

benden kurtulduklarýna sevindiler... 1960'larýn baþýnda 

Ýstanbul Planlamasý'nýn baþýna Turgut Cansever müdür 

olmuþtu. Yararlý çalýþmalar yapýlacaðý umuduyla, ben de 

araþtýrmalar bölümünün baþýna geçtim. Fakat çok 

kalabalýk ekipler bütün gün boþ oturuyordu. Ayrýca bir 

akþam, Belediye Baþkan Yardýmcýsý, önemli bir planlama 

çalýþmasýný desinatörler dahil tüm personelin oyuna koydu 

ve plan reddedildi. Bu da 27 Mayýs Ýhtilalinden sonra, sivil 

görevde olan askerlerin demokrasi hevesinin yanlýþ yerde 

uygulamasýydý. Yedi haftada oradan da kaçmak zorunda 

kaldým.

Düþünce olarak sosyal demokrat politik yaklaþýmda isem 

de, mimarlýðýn özgürlük içinde çalýþýlmasý ve tamamen 

tasarýmcýnýn sorumluluðuna býrakmasýndan yana oldum.

Odamýzda, 1958 sonlarý ile 1961'e kadar görev aldýðýmda, 

Odamýzý hep Kamu Kuruluþu olarak tanýttýk, mimarlarýn 

çýkarlarýný koruyan Dernek gibi algýlandýðýmýzý gördük. 

Diðer dillerde de Kamu ve Devlet, iki ayrý sözcüktür. 

Devlet Kamu Kuruluþudur ama her Kamu Kuruluþu 

Devletin bir parçasý deðildir. Ýkisi arasýnda hem kuramsal 

hem de bütçe tekniði ve gelirler bakýmýndan, uygulama 

nitelikli farklar olmalý... Kabaca, halkýn çýkarlarýný koruyan 

Kamu, kanunlarýn arkasýndaki kurumlar ile özel kesim 

adýyla, kanunlarýn karþýsýnda bizler varýz. Kamu 

kuruluþlarý, mensuplarýyla oluþan ve yetkilerle donanmýþ 

belediyeler, üniversiteler vb. örgütlerdir. Bizim Oda 

dýþýnda böyle bir gücümüz, birbirimizi sahiplenme 

gücümüz yoktur.

Kamu Kuruluþlarýnýn, varlýk nedeni, halka hizmet ise de, bu 

hizmeti yerine getirmek için yöneticiler nedense 

hükmetmek ihtiyacýný duyarlar. Yani Kamu Kuruluþu 

iktidarýn devamýdýr veya bir özel iktidardýr. Bunun için bu 

kuruluþlar ele geçirilmek istenir ve geçirilir. Ýþ vermek, 

tasarýma koþullar koymak, yapýlan projeyi beðenip 

beðenmemek, tastik ve ödeme hep bu iktidarýn elindedir. 

Kamunun ihtiyacý olan yapýlar, çoðunlukla önemli 

büyüklüktedir de...

Bu yetkiler, Kamuda çalýþan mimarýn kiþiliðini deðiþtirir. 

Yaþadýðým bazý örnek olaylar... Bayýndýrlýk Bakanlýðý bir 

zamanlar beni kara listeye almýþ! Nedenini gerçekten 

bilmiyorum. Çünkü ben onlara bir hizmet vermedim... Yani 

onlarla bir iliþkim olmadý. 1968’de Millî Kütüphane 

yarýþmasýný kazandýk iþi vermediler... Bir kez SSK'ya 

Atatürk Bulvarý’nda bir iþhaný projesi yaptým, lüks diye 

yerlere karo mozaik deðil dökme mozaik koþulunu 

koydular. Tam yedi yýlda tasdik ettiler ve eskalasyon 

uygulamadýlar. Bir keresinde Turizm Bankasý, 

yönetmelikte “katlarda WC olacak” koþulunu ileri 

sürerek, helâlar ara katlarda diye bir otel projemi geri 

çevirmiþti...

Genelde hep sistemden yakýnýrýz. Kamudaki ve dýþarýdaki 

mimarlar kendimizi hiç sorgulamak istemeyiz. Halbuki 

davranýþýn sistemin önüne geçtiði çok olur. Örneðin, 

Bayýndýrlýk Bakanlýðýnda, dostum rahmetli Ruþen 

Baban'ýn sanýyorum 35 yýl önce yaptýðý þematik detaylar 

hala uygulanmaktadýr. Çaðýmýzda bu üretim detaylarýnýn 

seçiminin artýk böyle olmadýðýný biliyoruz.. Ayný Mimarî 

yaklaþýmlarý paylaþmasak da 1950’lerdeki kamu 

mimarlarýnýn iþe olan sevgisini ve tutkusunu unutamam. 

Onlar için mimarlýk hizmetlerinin sanatsal boyutlarý 

vardý... Örneðin, Anafartalar Caddesindeki Ankara Ýmar 

Müdürlüðünde, mimarlar bir projemin bozulmamasý için, 

yapý alaný gibi çýkarlarla ilgisi olmayan, yönetmeliðe 

aykýrýlýklarý kendiliklerinden görmezden gelmiþlerdi. Buna 

karþýlýk son yýllarda bir büyük proje yarýþmasýnda 

yönetmeliðe aykýrý diye 16 projeyi, meslektaþlarýmýz 

“Hukuk Devleti” olmak için inceleme dýþý býraktýlar. Sevgili 

mimarlar, yazýmý buraya kadar okuduysanýz iki olumsuz 

anýmý daha anlatmama katlanmanýzý rica ediyorum.

Deðerli Prof. Nezih Eldem'le bir ortak yanýmýz var. Ýkimiz 

de Ýtalya’da ayný yýllarda doktora yaptýk. O, Güzel 

Sanatlar Akademisinin eðitimi üzerine ben ise oradaki 

eðitimin üzerine... Ýstanbul Teknik Üniversitesi kamu 

adýna onun diplomasýný tanýdý, benimkini tanýmak 

istemedi, mahkemelik olduk.

Son bir aným daha...1200 metre yükseklikteki OR-AN 

planýný, Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý, baraj taþma sahasýnda 

diye reddetti. O alan yanlýþ boyanmýþ ve boyanýn oradan 

kaldýrýlmasý için Ankara Ýmar Planý deðiþikliði için gerekli, 

birkaç yýl süren tüm sürecin yaþanmasý gerekirmiþ?

Mevzuat ve kamu kuruluþlarýnýn varlýk nedeni yaþamýn 

akýþýnda eþgüdüm saðlamaktýr. Yaþamý yönlendirmek ve 

yönetmek deðil. Hele mimarlýk, bu güzel sanat ceberrut 

davranýþlardan uzak olmalýdýr...
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RÖPORTAJLAR Editörler: Kendinizi biraz tanýtýr mýsýnýz?
Nejat Ersin:  1950 yýlýnda Güzel Sanatlar Akademisi 
Y. Mimarlýk Bölümünü bitirdim. Ayný yýl yedek subay 
okuluna giderek askerlik görevine baþladým.1951 
yýlýnýn 23 Nisan'ýnda Yedek Subay olarak Istanbul'da 
Selimiye Kýþlasý'nda vazifeye baþladým. Bizleri mimar 
olarak kullandýlar. Böylelikle kamu ile tanýþmýþ ve iþe 
baþlamýþ oldum. 29 Ekim 1951'de de terhis oldum.

Terhisime yakýn günlerde M.S Bakanlýðý'nýn sivil mimar 
ve mühendis alacaðýný gazete ilanlarýnda gördüm. 
Ücretler o zaman için çok yüksek sayýlan miktarlar idi. 
550, 625, 750 TL gibi. Müracaat ettim ve Malatya 7. 
Yurt Ýçi Bölge Komutanlýðý Ýnþaat Þubesi'ne tayin 
oldum. O zaman bizden 10-12 sene evvel mezun 
mimarlar Kamuda Barem içi ancak 200-250 lira maaþ 
alýyorlardý. Bize verilen iþ E cetveli yani Barem dýþý ve 
her sene mukavelesi yenilenecek bir iþti. O zamanlar 
hayal edilemeyecek miktarlardý. E cetvelinde Barem 
gibi bir güvence yoktu.1951 senesi Demokrat Parti'nin 
ilk senesi, kalkýnma hamlesi baþlatýlmýþ. Teknik 
personele fazlasýyla ihtiyaç var. Üstelik cazibesine 
kapýlarak gittiðim Malatya'dan mukavelenin 
yenilenme zamaný 31 Mart 1952'de ayrýldým. Sebebi 
yaptýðým iþin mimarlýkla ilgisinin olmayýþý idi.  
Çalýþtýðým süre içinde tek bir proje yapmamýþ, istihkak 
tetkikleri ve kontrolleri, saðda solda tamiratý 
gerektiren binalarýn keþiflerini yapmakla uðraþmýþtýk. 
Bu nedenle iyi ücret almama raðmen ayrýlýp Ýstanbul'a 
ailemin yanýna dönmeye karar verdim. 

Aðabeyimin Ankara'da olmasý nedeniyle ona uðradým. 
O esnada Ankara Ýmar Müdürlüðü'nde çalýþan sýnýf 
arkadaþýmý görmeye gittim. Bu ziyaret esnasýnda 
okulda tasarý geometri asistaný olan Halit Uluþ Bey 
Ýmar Müdürlüðü'nde þeflik yapýyormuþ. Beni gördü, 
konuþtuk, ne yapýyorsun diye sordu. Þu anda boþ 
olduðumu söyledim. Gel burada çalýþ dedi. Kabul 
ettim ve o gün bugündür Ankara'da kaldým.

Ertesi gün iþe baþladým. Bana o zamanlar yeni 
baþlamýþ olan Yenimahalle inþaatýnýn projelerine 
bakmamý söylediler. Projeleri Belediye kendisi vermiþ 
ve inþaatlar baþlamýþ ama herkes kendi bildiðini 
yapýyor. Bana 'sakýn ha inþaatý yerinde görmeden 
projeyi tasdik etme' dediler. Ben de öyle yaptým. 15-20 
gün  bir proje tasdik edemedim. Halit Bey beni Etüd 
Þubesine aldý ve ayný zamanda insan idare heyeti 
raportörü oldum. Ýmardaki ücretim de 550 lira idi yine 
E cetveli.

O dönemde her genç mimar gibi yarýþmalara 
giriyorduk. Yeþilköy Hava Meydaný Terminali Binasý ile 
ilgili bir yarýþmada birinci olduk. Bizi genç gördükleri 
için iþi vermediler. Sonradan bu iþi yarýþmaya çýkaran 
Daire iþin bize verilmediðini öðrenince beni 
kadrolarýna almak istedi.

Teþfik edilen ücret 25 lira yevmiye idi. O zaman teknik 
personelin Ankara'da aldýðý en yüksek ücretti. Yalnýz 
yevmiyeli olmasý nedeniyle hergün iþe gitmemiz 
gerekirdi. 

Neticede iþi kabul ettim ve Bayýndýrlýk Bakanlýðý Hava 
Meydanlarý Ýnþaat Müdürlüðü'nde iþe baþladým. Beni 
mimari büro þefi yaptýlar.

Editörler: Ne kadar ücret alýyordunuz?
Nejat Ersin: 25 lira, iki, üç sene sonra 30-35 lira 
olurdu. Ancak Fen Heyeti Müdürleri 40 lira yevmiye 
alýrdý. 

Editörler: Sosyal güvenceniz nasýldý?
Nejat Ersin:  Hiçbir hakkýmýz yoktu. Allahaýsmarladýk 
diyorsunuz veya iþ bitti hadi güle güle denirdi. Ama 
buna da rastlamadým. Meslek açýsýndan þunu 
söyleyeyim. Müthiþ özgürlük vardý. Bu dairede 1960'a 
kadar çalýþtým. Sonra ayrýldým ve ondan sonra 36 sene 
serbest çalýþtým.

Editörler: Ne gibi özgürlükler saðlamýþtý?
Nejat Ersin: Beni çaðýrdýlar ve verilen iþ Van Hava 
Meydaný Terminal binasý.  Bizim kütüphanede þu þu þu 
kitaplar var. Amerikan kütüphanesinden de 
yararlanabilirsin dediler. Git evvela bu konuyu araþtýr. 
Seni onun için aldýk buraya dediler. Araþtýrdýk, gerekli 
insanlarla konuþtuk Müdür. üç ay sonra projeyi isterim 
dedi. “Proje bitene kadar seninle konuþmam” dedi. 
“Ne yapýyorsun, nasýl yapýyorsun, bana da gelme. 
Bütün sorumluluk da sende. Ýstediðin gibi bir proje 
yap” dedi. 

Editörler: Tamamladýnýz mý projeyi?
Nejat Ersin: Tamamladýk. Teþekkür ederim dedi. 
Ýhaleye çýkartma hazýrlýðýnda bulunuldu. Kendimizi çok 
rahat hissederdik. Bize çok onurlu gelirdi bu fakat çok 
zevkli çalýþmalar yapýyorduk. Mektep devamý gibi 
gelmiþti bize. Hiç kimsenin müdahalesi yok bize, 
güveni var. Diðer yerlerde arkadaþlarým vardý; mesela 
Bayýndýrlýk Bakanlýðýnda. Hem de meslekten olmayan 
müdürün projeye müdahale ettiðini duyardým. Ben 
öyle bir þeyle karþýlaþmadým. 
Editörler:  Siz yaptýðýnýz projeye imzanýzý 
atabiliyormuydunuz? 

NEJAT ERSÝN
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Neticede iþi kabul ettim ve Bayýndýrlýk Bakanlýðý Hava 
Meydanlarý Ýnþaat Müdürlüðü'nde iþe baþladým. Beni 
mimari büro þefi yaptýlar.

Editörler: Ne kadar ücret alýyordunuz?
Nejat Ersin: 25 lira, iki, üç sene sonra 30-35 lira 
olurdu. Ancak Fen Heyeti Müdürleri 40 lira yevmiye 
alýrdý. 

Editörler: Sosyal güvenceniz nasýldý?
Nejat Ersin:  Hiçbir hakkýmýz yoktu. Allahaýsmarladýk 
diyorsunuz veya iþ bitti hadi güle güle denirdi. Ama 
buna da rastlamadým. Meslek açýsýndan þunu 
söyleyeyim. Müthiþ özgürlük vardý. Bu dairede 1960'a 
kadar çalýþtým. Sonra ayrýldým ve ondan sonra 36 sene 
serbest çalýþtým.

Editörler: Ne gibi özgürlükler saðlamýþtý?
Nejat Ersin: Beni çaðýrdýlar ve verilen iþ Van Hava 
Meydaný Terminal binasý.  Bizim kütüphanede þu þu þu 
kitaplar var. Amerikan kütüphanesinden de 
yararlanabilirsin dediler. Git evvela bu konuyu araþtýr. 
Seni onun için aldýk buraya dediler. Araþtýrdýk, gerekli 
insanlarla konuþtuk Müdür. üç ay sonra projeyi isterim 
dedi. “Proje bitene kadar seninle konuþmam” dedi. 
“Ne yapýyorsun, nasýl yapýyorsun, bana da gelme. 
Bütün sorumluluk da sende. Ýstediðin gibi bir proje 
yap” dedi. 

Editörler: Tamamladýnýz mý projeyi?
Nejat Ersin: Tamamladýk. Teþekkür ederim dedi. 
Ýhaleye çýkartma hazýrlýðýnda bulunuldu. Kendimizi çok 
rahat hissederdik. Bize çok onurlu gelirdi bu fakat çok 
zevkli çalýþmalar yapýyorduk. Mektep devamý gibi 
gelmiþti bize. Hiç kimsenin müdahalesi yok bize, 
güveni var. Diðer yerlerde arkadaþlarým vardý; mesela 
Bayýndýrlýk Bakanlýðýnda. Hem de meslekten olmayan 
müdürün projeye müdahale ettiðini duyardým. Ben 
öyle bir þeyle karþýlaþmadým. 
Editörler:  Siz yaptýðýnýz projeye imzanýzý 
atabiliyormuydunuz? 

NEJAT ERSÝN



Nejat Ersin: Gayet tabi. Hava meydanlarý inþaat 
reisliði,  projeyi yapan mimar Nejat Ersin. Altýnda 
etiket var. 

Editörler: Peki sizin bir müdahaleniz olmadan, mesela 
bir deðiþiklik yapýldýðýnda sizin muvafakatýnýz alýnýyor 
muydu? 
Nejat Ersin: Gayet tabi. Bunlarýn hepsi mevcuttu. 

Editörler: Tüm Kamu kuruluþlarýnda mý böyleydi 
yoksa sadece size ve sizin çalýþtýðýnýz Hava 
Meydanlarý Ýnþaat Reisliðine mi ait bir uygulamaydý?
Nejat Ersin: Hayýr hayýr her yerde. Yaptýðýnýz projenin 
altýnda (Milli Eðitim Bakanlýðý'nda da öyle, 
Bayýndýrlýkta da öyle) imza atýyordunuz ve telif 
hakkýnýz oluyor.

Editörler: Telif Hakkýnýz vardý o zaman?
Nejat Ersin: Gayet tabi , telif hakký,  devlet adýna o 
hak, sizin þahsi hakkýnýz deðil. Ama deðiþiklik olduðu 
zaman mutlak sizin muvafakatýnýzýn alýnmasý gerekirdi. 
Bu vardý. Sonra da üst kontrol yönetim karar organý da 
projeyi yapan insandý. Yani kamuda da. Kontroller ile 
ihtilaf çýkarsa hemen yollarlardý kimse onun mimarý. 
Git de onu çöz de gel diye. 

Editörler: Hep proje mi hazýrladýnýz?
Nejat Ersin: Proje iþlerinde çalýþtým ve þimdi garip bir 
þeye gelecem. Bizim çalýþtýðýmýz yer müdürlüktü 
büyütemiyorlardý, Bayýndýrlýk Bakanlýðýnda bir 
kýskançlýk vardý, Nato iþleri de bize verilince buraya 
çok raðbet arttý. Bütçesi çok büyüdü. Müdürlük olunca 
bir tane müdür var. Gerisi þef kimse yükselemiyor. 
Çünkü mimarsýnýz kalýyorsunuz, olduðunuz yerde. Yok 
kadro yok. Ýþte burda bir þef var mesela sonradan 
bizimkini lütfettiler umum müdürlük olmasý lazým. 
Bizim Karayollarý’ndan ve Devlet Su Ýþleri’nden 
bütçemiz daha fazla oldu. Orda genel müdür var 
muavinleri var. Bölge müdürleri, fen heyeti müdürleri, 
daire baþkanlarý var. Bizde bir tane müdür var. 
Sonradan reislik yaptýlar bir daire baþkanlýðý çýktý. 
müdürlüðün üstünde. Fen eðitimi müdürlüðü. En fazla 
fen eðitimi müdürlüðü oluyordu. Fakat Hava 
Meydanlarý’na ve benim çalýþtýðým yere, þey, nafia 
vekaleti müdürlük kadrosu vermedi. Þeflik olarak  
kalsýn denmiþ. Nedenini bilmiyorum. Sonradan 
öðreniyoruz onu. Baþka bir sebeple. 

Editörler: Sebebi öðrenebildiniz mi?
Nejat Ersin: Bir arkadaþýmýzýn müracaatý üzerine. 
Efendim kanunda yüksek fen heyeti vardý, bu iþlere 
karar veren, nizamnamelerinde, yazýlmýþ: müdürler 
mühendis olur diye. Mimar adý geçmiyormuþ. Onun 
için mimarlar müdür olamýyor. Anladýk ki, buna karar 
veren kurul bizim eðitimimizin ne olduðunu bilmiyor. 
Ben Akademi mezunuyum. Ortaokuldan sonra 
gittiðimiz zannediliyor. Bakanlýk epey kavga çýkardý o 
zamanlar. Oda kurulduktan sonra devreye girdi. 
Hemen çözüldü tabi.
Editörler: Siz de aldýnýz mý kadronuzu?
Nejat Ersin: Kadro verilmedi bize. Zaten ben serbest 

çalýþmaya karar vermiþtim. Beni idari müdür yapmak 
istediler.Ben öyle müteahhitlerle uðraþamam, 
buradan tekrar o iþe dönmem. Burada ben proje 
yaparým. Yerimde kaldým.

Editörler: Sosyal güvenceniz de yoktu tabii ki?
Nejat Ersin: Hiçbir sosyal güvencemiz yoktu. 
Yevmiyeli çalýþtýðýmýz için. O arada evlendim. Ýzin 
yapmadým ben. Ýzin yok. Yýlbaþýydý. Cumhuriyet 
bayramýydý. Þimdi olduðu gibi sekiz gün mü olacak 
Kurban Bayramý beþ gün mü olacak bunlarý hesap 
ederdik yani. Böyle gitti. Bu arada bu kamuda 
yevmiyeli personel, kamuda o zaman (bu söylediðim 
1955,1956 lardýr) hala talep var teknik personele. Bu 
arada Kara Yollarý ve Devlet Su Ýþleri de yevmiyeli 
kadrolar istemeye baþladý. Yeni bir cetveller sözü 
ediliyor. Derken, 10195 sayýlý kanun çýktý. Buna 
ordakiler herkes sevindi, bizim daire hariç. Çünkü  
10195 ile memur statüsüne girildi. Biz yevmiyeli 
olduðumuz için memur addedilmiyorduk. Þöyle bir þart 
vardý: çalýþtýðým daireye iþ yapmamak, dýþarýda büro 
açabiliyorduk. Ben açtým, 10195 çýkýnca kapattým. Ýlk 
bürom benim iþte o benim çalýþýrkenki büromdu. 
Akþam üzerleri gidiyorduk. Ýþ de yapýyorduk. Ve 
yarýþmalara falan giriyorduk. Çok kimsenin vardý. 
Çünkü memur deðildik.

Editörler: Ýþ yapabiliyor muydunuz?
Nejat Ersin: Çevreniz oluyor size proje geliyor. Yalnýz 
annenize babanýza yapabilirsiniz devlet memuruyken 
baþka kimseye yapamazsýnýz. Öyle bir hak tanýnmýyor. 
Ama onlar da çok istismar ettiler, Þimdi bu arada bu 
10195 in çýktýðý aný anlatayým, sonra geriye dönüþ 
yapacam. Bir olay kadrolaþma olayý oldu. Buna devlet 
su iþleri ve karayollarý da girdi. Bizim Vedat Urul diye 
bir reisimiz vardý. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürü 
Süleyman Demirel. Ýþte ayný yaþlardayýz Süleyman 
Demirel ile. Fen heyeti müdürlüðünün ücreti yevmiyesi 
kýrk lira... Hiç unutmuyorum; Hirfanlý Barajý, fen heyeti 
müdürü çim alanlarý kontrol fen heyeti müdürü. daha 
bitmedi;  Hirfanlý Barajý çim alanlarý sulama fen heyeti 
müdürü, Çim Alanlarý Sulama Fen Heyeti Kontrol Fen 
Heyeti Müdürü.... böyle gidiyor. Arkadaþlarýný 
koymuþtu zaten. Üç kiþiye kýrk lira verebilmek için 
tabii ki. Bu çok büyük tepki gördü. Ben bizim reise 
dedim ki; Vedat bey bir þey söyle, böyle kadro olur mu. 
Bizde iki tane fen heyeti müdürü var. Yaptýklarý iþ 
sorumluluklara bakýn ve bütçede harcadýklarý paraya 
bakýn. Bunlar, biri müdür ne iþ yaptýðý belli deðil, biri 
kontrol ediyor, biri suluyor. Sulamayý kontrol ne 
demek? Ondan sonra dedim siz bana bir söz 
versenize.
 
Editörler: Genel Müdür Süleymen Demirel mi?
Nejat Ersin: Evet. Dedim ki ; Sayýn Genel Müdür, 
müsaade ederseniz biz de bunu yapalým. Benim 
meydan müdürlerim, meydanda betonlama 
müdürlerim, betonu kontrol etme müdürlerim, Betonu 
sulama müdürlerim olmalý… bunlar  çok önemlidir. 
Buzlanma vardýr dedim. Buzlanma müdürü. Bunlarý 
hep koyalým, hepsi 40 lira olsun.

Editörler: Nasýl tepki aldýnýz?
Nejat Ersin: Beni susturdular doðrusu.

Editörler: Peki bu toplantý 10195 çýkmadan önce mi 
yapýlýyordu?
Nejat Ersin: Evet, evet. Neyse bu biraz böyle 
elektrikli bir hava oldu. Maalesef aynen olmasa da 
buna yakýn biçimde kabul edildi. Ve bizim karþý 
çýkmamýzýn sebebi memuriyet statüsüne alýnmamýz 
oldu. 

Editörler: Peki ücret politikalarý da mý bu yasaya göre 
deðiþti? 
Nejat Ersin: Evet evet. Eskiden ya e cetveli ya barem 
ya d cetveliydi. 

Editörler: Sabitleþti yani? 
Nejat Ersin: Onlar yevmiyeye geçmek istediler. Çünkü 
biz onlardan fazla para alýyorduk. 

Editörler: O  zaman barem de mi 10195 kapsamýna 
alýndý?
Nejat Ersin: Hayýr baremde kalanlarýn çoðu da idari 
personel oldu yani. Onlara da bazý böyle talep edilen 
meslek gruplarýnda yevmiyeli çaðýrdýlar, yani 
yevmiyeliðe döndüler. Mecbur oldular. Para vermeden 
adam bulamýyorlardý. Þimdi efendim bu böyle bir 
olayda biz niye þey yaptýk. Bu bizim mesleðimizin 
karakteristiðinden geliyor. Bir mimar  proje yapmak 
ister. . çok büyük bir sorun.  Doktor gider hastanede 
devlette çalýþýr ve doktor muayenehane açar. Ýstediði 
gibi para kazanýr. Böyle serbest çalýþma imkaný var. 
Bundan sonra da bu 657 sayýlý kanunda biz bu konuyu 
gündeme getirdik Oda olarak. 

Editörler: Neden 10195' i benimsemediniz?
Nejat Ersin: Bilhassa mimarlar bunu benimsemedi. 
Bir tek þartýmýz vardý. Çalýþtýðýnýz müesseseye iþ 
yapmayacaksýnýz. Bayýndýrlýk da mý çalýþýyorum. 
Bayýndýrlýða iþ yapamazsýnýz. Yani kamuyla 
çalýþýrsanýz. Serbest yapabilirsiniz, baþka yere de 
yapabilirsiniz. Ama çoðu biz serbest iþ yapýyorduk. 
Hiçbir kamu iþi yapmadýk. Gelmedi de. Memur 
olduðumuzdan deðil, tanýmýyorlardý.Bu hakkýmýz bize 
ordan getireceði güvenceden daha faydalý hem 
mesleki açýdan tecrübelerimiz artýyor hem de bir 
uygulama alaný buluyorduk . Onun için istememiþizdir. 
Bu diðerleriyle mühendislerle biz ayrýlýyorduk burda. 
Zaten bu bizim için fantezide kaldý. Kimse kabul 
etmedi onu. Öyle onlarýn istediði þekilde geçti. Sonra 
10195 ten sonra baþka olaylar tezahür etmeye 
baþladý. 657 sayýlý kanun dolayýsýyla müracaatta 
bulunduk. Mimarlar için ayrý. Çünkü 657 kanunu 
herkes için .O  kanunun herkes dýþýna çýkmak istedi biz 
de çýkmak istedik. Bazýlarý çýktý. ayný þekilde biz gece 
sabahlara kadar meclis komisyonlarýnda durduk. 

Editörler: O zamanlar Meclis Komisyonlarýnda sözü 
geçen bir meslek grubuymuþuz ! Peki kamuda çalýþan 
mimarlar  neden özel sektöre kaydýlar?

Nejat Ersin: Kamu elinde yetenekli personeli 
tutamaz. Çok yetenekli bir mimar bir mühendis bir iki 
sene sonra ayrýlýr. Neden ayrýlýr. Siz mimarsýnýz 
projecisiniz. Geldiniz projeler yapýyorsunuz. Maaþýmýz 
hiç deðiþmiyor. Bir yeteneksizlik de yok bizde. Biz .. 
bunu anlattýk. Dedik ki. Bir mimar oturduðu yerde 1'in 
4'üne kadar çýkabilmeli. Bunun için ille de idari iþlerle 
yükselmesi gerekmez. Üniversitelerle filan çalýþma 
yaptýk, nasýl bunlar terfi ettirilir. Yani bu hala böyledir 
zannediyorum. 

Editörler: Evet yükselme genel idari kadro 
yükselmesi gibi.
Nejat Ersin: Evet. Ve idari kadrolara geçerek 
yükseliyorsunuz.
 
Editörler: Teknik yükselme yok yani?
Nejat Ersin: Yok. Mesela bazý mimarlar çok yarýþma 
kazandý., Bunlar müdür falan olmadý. Bunlar þimdi 
Türkiye nin en fazla yarýþma kazanmýþ adamý. Bunlarý 
biz meclisle gittik konuþtuk komisyonlara girdik. Mülki 
amirlerle kýyaslama dönemi baþladý 657 sayýlý kanunla. 
Ýlk  orda biz týrpan yemeye baþladýk. Ve bu demin 
bahsettiðim Demirel bir çok arkadaþýna ya da kendi 
kadrosuna( arkadaþ demeyeyim) ücret verebilmek 
için kadro icat ederken ondan sonra da teknik 
personelin önünü týkamaya baþladý.  Bazý yerlerde 
kadrolar var. Bazý yerlerde yok. Birisi bir tarafta 
yükseliyor. Birisi bir tarafta yükselemiyor. Bir eþitsizlik 
var. Personel kanununda bunu bir dengeleme vardý. 
Buna karþý çýktýlar bunu da kabul etti. Derken gene bu 
baþka tür olaylar da meydana çýktý. bazý yerlerde 
mesela sosyal haklar farklý. Bazý yerlerde farklý. Þimdi 
var mý onlar. 

Editörler: Hala devam ediyor.
Nejat Ersin: Bunlar üzerinde Oda çok çalýþtý. Hiç birini 
kabul ettiremdi.  Derken mülkiyeliler çýktý 
karþýmýza.Bununla ilgili bir olayý anlatayým size: Meclis 
komisyonunda birisi de vaktiyle valilik mi yapmýþ ne 
yapmýþ böylebirisi geldi ve “Ben Keban da 
kaymakamým” dedi. “Evet” dedim. “Benim maaþým 
450 lira, Keban' daki kontrol amiri nasýl 1000 lira alýr?”. 
“Ne demek” dedi. “Ben mülki amirim” dedi. Mülki 
amirsiniz ama Devlet ona bir iþ vermiþ ve o 
yeteneðinden dolayý onu oraya getirmiþler, niye 
kýyaslýyorsunuz kendinizi. Siz gidip o iþi yapabilir 
misiniz? O  gelip sizin iþinizi yapar kusura bakmayýn 
dedim.Yalnýz ben demedim tabii, kalabalýk birbirimize 
girdik. Türkiye de bugün teknik personele ihtiyaç var. 
Kalkýnmakta olan ülkeler devamlý teknik personeli 
korumak mecburiyetindedir. Amerika da teknik 
personel bugün doðru dürüst para almaz. Kim alýr 
hastabakýcý alýr, doktor alýr, efendim bilmem bu sosyal 
hizmetlerde çalýþanlar öðretmenler alýr. Bizde bunlara 
pek yüz verilmez, bunlar en aþaðý parayý alýr. Adamýn 
1000 lira 3000  lira alýp almamasý önemli 
deðil,vazifesini yapýp yapmadýðýný orda kontrol 
edeceksiniz. 
Editörler: O tarihten sonra mimarlar kamudan 
ayrýldýlar demek ki! 

Nejat Ersin: Gayet tabi. Hava meydanlarý inþaat 
reisliði,  projeyi yapan mimar Nejat Ersin. Altýnda 
etiket var. 

Editörler: Peki sizin bir müdahaleniz olmadan, mesela 
bir deðiþiklik yapýldýðýnda sizin muvafakatýnýz alýnýyor 
muydu? 
Nejat Ersin: Gayet tabi. Bunlarýn hepsi mevcuttu. 

Editörler: Tüm Kamu kuruluþlarýnda mý böyleydi 
yoksa sadece size ve sizin çalýþtýðýnýz Hava 
Meydanlarý Ýnþaat Reisliðine mi ait bir uygulamaydý?
Nejat Ersin: Hayýr hayýr her yerde. Yaptýðýnýz projenin 
altýnda (Milli Eðitim Bakanlýðý'nda da öyle, 
Bayýndýrlýkta da öyle) imza atýyordunuz ve telif 
hakkýnýz oluyor.

Editörler: Telif Hakkýnýz vardý o zaman?
Nejat Ersin: Gayet tabi , telif hakký,  devlet adýna o 
hak, sizin þahsi hakkýnýz deðil. Ama deðiþiklik olduðu 
zaman mutlak sizin muvafakatýnýzýn alýnmasý gerekirdi. 
Bu vardý. Sonra da üst kontrol yönetim karar organý da 
projeyi yapan insandý. Yani kamuda da. Kontroller ile 
ihtilaf çýkarsa hemen yollarlardý kimse onun mimarý. 
Git de onu çöz de gel diye. 

Editörler: Hep proje mi hazýrladýnýz?
Nejat Ersin: Proje iþlerinde çalýþtým ve þimdi garip bir 
þeye gelecem. Bizim çalýþtýðýmýz yer müdürlüktü 
büyütemiyorlardý, Bayýndýrlýk Bakanlýðýnda bir 
kýskançlýk vardý, Nato iþleri de bize verilince buraya 
çok raðbet arttý. Bütçesi çok büyüdü. Müdürlük olunca 
bir tane müdür var. Gerisi þef kimse yükselemiyor. 
Çünkü mimarsýnýz kalýyorsunuz, olduðunuz yerde. Yok 
kadro yok. Ýþte burda bir þef var mesela sonradan 
bizimkini lütfettiler umum müdürlük olmasý lazým. 
Bizim Karayollarý’ndan ve Devlet Su Ýþleri’nden 
bütçemiz daha fazla oldu. Orda genel müdür var 
muavinleri var. Bölge müdürleri, fen heyeti müdürleri, 
daire baþkanlarý var. Bizde bir tane müdür var. 
Sonradan reislik yaptýlar bir daire baþkanlýðý çýktý. 
müdürlüðün üstünde. Fen eðitimi müdürlüðü. En fazla 
fen eðitimi müdürlüðü oluyordu. Fakat Hava 
Meydanlarý’na ve benim çalýþtýðým yere, þey, nafia 
vekaleti müdürlük kadrosu vermedi. Þeflik olarak  
kalsýn denmiþ. Nedenini bilmiyorum. Sonradan 
öðreniyoruz onu. Baþka bir sebeple. 

Editörler: Sebebi öðrenebildiniz mi?
Nejat Ersin: Bir arkadaþýmýzýn müracaatý üzerine. 
Efendim kanunda yüksek fen heyeti vardý, bu iþlere 
karar veren, nizamnamelerinde, yazýlmýþ: müdürler 
mühendis olur diye. Mimar adý geçmiyormuþ. Onun 
için mimarlar müdür olamýyor. Anladýk ki, buna karar 
veren kurul bizim eðitimimizin ne olduðunu bilmiyor. 
Ben Akademi mezunuyum. Ortaokuldan sonra 
gittiðimiz zannediliyor. Bakanlýk epey kavga çýkardý o 
zamanlar. Oda kurulduktan sonra devreye girdi. 
Hemen çözüldü tabi.
Editörler: Siz de aldýnýz mý kadronuzu?
Nejat Ersin: Kadro verilmedi bize. Zaten ben serbest 

çalýþmaya karar vermiþtim. Beni idari müdür yapmak 
istediler.Ben öyle müteahhitlerle uðraþamam, 
buradan tekrar o iþe dönmem. Burada ben proje 
yaparým. Yerimde kaldým.

Editörler: Sosyal güvenceniz de yoktu tabii ki?
Nejat Ersin: Hiçbir sosyal güvencemiz yoktu. 
Yevmiyeli çalýþtýðýmýz için. O arada evlendim. Ýzin 
yapmadým ben. Ýzin yok. Yýlbaþýydý. Cumhuriyet 
bayramýydý. Þimdi olduðu gibi sekiz gün mü olacak 
Kurban Bayramý beþ gün mü olacak bunlarý hesap 
ederdik yani. Böyle gitti. Bu arada bu kamuda 
yevmiyeli personel, kamuda o zaman (bu söylediðim 
1955,1956 lardýr) hala talep var teknik personele. Bu 
arada Kara Yollarý ve Devlet Su Ýþleri de yevmiyeli 
kadrolar istemeye baþladý. Yeni bir cetveller sözü 
ediliyor. Derken, 10195 sayýlý kanun çýktý. Buna 
ordakiler herkes sevindi, bizim daire hariç. Çünkü  
10195 ile memur statüsüne girildi. Biz yevmiyeli 
olduðumuz için memur addedilmiyorduk. Þöyle bir þart 
vardý: çalýþtýðým daireye iþ yapmamak, dýþarýda büro 
açabiliyorduk. Ben açtým, 10195 çýkýnca kapattým. Ýlk 
bürom benim iþte o benim çalýþýrkenki büromdu. 
Akþam üzerleri gidiyorduk. Ýþ de yapýyorduk. Ve 
yarýþmalara falan giriyorduk. Çok kimsenin vardý. 
Çünkü memur deðildik.

Editörler: Ýþ yapabiliyor muydunuz?
Nejat Ersin: Çevreniz oluyor size proje geliyor. Yalnýz 
annenize babanýza yapabilirsiniz devlet memuruyken 
baþka kimseye yapamazsýnýz. Öyle bir hak tanýnmýyor. 
Ama onlar da çok istismar ettiler, Þimdi bu arada bu 
10195 in çýktýðý aný anlatayým, sonra geriye dönüþ 
yapacam. Bir olay kadrolaþma olayý oldu. Buna devlet 
su iþleri ve karayollarý da girdi. Bizim Vedat Urul diye 
bir reisimiz vardý. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürü 
Süleyman Demirel. Ýþte ayný yaþlardayýz Süleyman 
Demirel ile. Fen heyeti müdürlüðünün ücreti yevmiyesi 
kýrk lira... Hiç unutmuyorum; Hirfanlý Barajý, fen heyeti 
müdürü çim alanlarý kontrol fen heyeti müdürü. daha 
bitmedi;  Hirfanlý Barajý çim alanlarý sulama fen heyeti 
müdürü, Çim Alanlarý Sulama Fen Heyeti Kontrol Fen 
Heyeti Müdürü.... böyle gidiyor. Arkadaþlarýný 
koymuþtu zaten. Üç kiþiye kýrk lira verebilmek için 
tabii ki. Bu çok büyük tepki gördü. Ben bizim reise 
dedim ki; Vedat bey bir þey söyle, böyle kadro olur mu. 
Bizde iki tane fen heyeti müdürü var. Yaptýklarý iþ 
sorumluluklara bakýn ve bütçede harcadýklarý paraya 
bakýn. Bunlar, biri müdür ne iþ yaptýðý belli deðil, biri 
kontrol ediyor, biri suluyor. Sulamayý kontrol ne 
demek? Ondan sonra dedim siz bana bir söz 
versenize.
 
Editörler: Genel Müdür Süleymen Demirel mi?
Nejat Ersin: Evet. Dedim ki ; Sayýn Genel Müdür, 
müsaade ederseniz biz de bunu yapalým. Benim 
meydan müdürlerim, meydanda betonlama 
müdürlerim, betonu kontrol etme müdürlerim, Betonu 
sulama müdürlerim olmalý… bunlar  çok önemlidir. 
Buzlanma vardýr dedim. Buzlanma müdürü. Bunlarý 
hep koyalým, hepsi 40 lira olsun.

Editörler: Nasýl tepki aldýnýz?
Nejat Ersin: Beni susturdular doðrusu.

Editörler: Peki bu toplantý 10195 çýkmadan önce mi 
yapýlýyordu?
Nejat Ersin: Evet, evet. Neyse bu biraz böyle 
elektrikli bir hava oldu. Maalesef aynen olmasa da 
buna yakýn biçimde kabul edildi. Ve bizim karþý 
çýkmamýzýn sebebi memuriyet statüsüne alýnmamýz 
oldu. 

Editörler: Peki ücret politikalarý da mý bu yasaya göre 
deðiþti? 
Nejat Ersin: Evet evet. Eskiden ya e cetveli ya barem 
ya d cetveliydi. 

Editörler: Sabitleþti yani? 
Nejat Ersin: Onlar yevmiyeye geçmek istediler. Çünkü 
biz onlardan fazla para alýyorduk. 

Editörler: O  zaman barem de mi 10195 kapsamýna 
alýndý?
Nejat Ersin: Hayýr baremde kalanlarýn çoðu da idari 
personel oldu yani. Onlara da bazý böyle talep edilen 
meslek gruplarýnda yevmiyeli çaðýrdýlar, yani 
yevmiyeliðe döndüler. Mecbur oldular. Para vermeden 
adam bulamýyorlardý. Þimdi efendim bu böyle bir 
olayda biz niye þey yaptýk. Bu bizim mesleðimizin 
karakteristiðinden geliyor. Bir mimar  proje yapmak 
ister. . çok büyük bir sorun.  Doktor gider hastanede 
devlette çalýþýr ve doktor muayenehane açar. Ýstediði 
gibi para kazanýr. Böyle serbest çalýþma imkaný var. 
Bundan sonra da bu 657 sayýlý kanunda biz bu konuyu 
gündeme getirdik Oda olarak. 

Editörler: Neden 10195' i benimsemediniz?
Nejat Ersin: Bilhassa mimarlar bunu benimsemedi. 
Bir tek þartýmýz vardý. Çalýþtýðýnýz müesseseye iþ 
yapmayacaksýnýz. Bayýndýrlýk da mý çalýþýyorum. 
Bayýndýrlýða iþ yapamazsýnýz. Yani kamuyla 
çalýþýrsanýz. Serbest yapabilirsiniz, baþka yere de 
yapabilirsiniz. Ama çoðu biz serbest iþ yapýyorduk. 
Hiçbir kamu iþi yapmadýk. Gelmedi de. Memur 
olduðumuzdan deðil, tanýmýyorlardý.Bu hakkýmýz bize 
ordan getireceði güvenceden daha faydalý hem 
mesleki açýdan tecrübelerimiz artýyor hem de bir 
uygulama alaný buluyorduk . Onun için istememiþizdir. 
Bu diðerleriyle mühendislerle biz ayrýlýyorduk burda. 
Zaten bu bizim için fantezide kaldý. Kimse kabul 
etmedi onu. Öyle onlarýn istediði þekilde geçti. Sonra 
10195 ten sonra baþka olaylar tezahür etmeye 
baþladý. 657 sayýlý kanun dolayýsýyla müracaatta 
bulunduk. Mimarlar için ayrý. Çünkü 657 kanunu 
herkes için .O  kanunun herkes dýþýna çýkmak istedi biz 
de çýkmak istedik. Bazýlarý çýktý. ayný þekilde biz gece 
sabahlara kadar meclis komisyonlarýnda durduk. 

Editörler: O zamanlar Meclis Komisyonlarýnda sözü 
geçen bir meslek grubuymuþuz ! Peki kamuda çalýþan 
mimarlar  neden özel sektöre kaydýlar?

Nejat Ersin: Kamu elinde yetenekli personeli 
tutamaz. Çok yetenekli bir mimar bir mühendis bir iki 
sene sonra ayrýlýr. Neden ayrýlýr. Siz mimarsýnýz 
projecisiniz. Geldiniz projeler yapýyorsunuz. Maaþýmýz 
hiç deðiþmiyor. Bir yeteneksizlik de yok bizde. Biz .. 
bunu anlattýk. Dedik ki. Bir mimar oturduðu yerde 1'in 
4'üne kadar çýkabilmeli. Bunun için ille de idari iþlerle 
yükselmesi gerekmez. Üniversitelerle filan çalýþma 
yaptýk, nasýl bunlar terfi ettirilir. Yani bu hala böyledir 
zannediyorum. 

Editörler: Evet yükselme genel idari kadro 
yükselmesi gibi.
Nejat Ersin: Evet. Ve idari kadrolara geçerek 
yükseliyorsunuz.
 
Editörler: Teknik yükselme yok yani?
Nejat Ersin: Yok. Mesela bazý mimarlar çok yarýþma 
kazandý., Bunlar müdür falan olmadý. Bunlar þimdi 
Türkiye nin en fazla yarýþma kazanmýþ adamý. Bunlarý 
biz meclisle gittik konuþtuk komisyonlara girdik. Mülki 
amirlerle kýyaslama dönemi baþladý 657 sayýlý kanunla. 
Ýlk  orda biz týrpan yemeye baþladýk. Ve bu demin 
bahsettiðim Demirel bir çok arkadaþýna ya da kendi 
kadrosuna( arkadaþ demeyeyim) ücret verebilmek 
için kadro icat ederken ondan sonra da teknik 
personelin önünü týkamaya baþladý.  Bazý yerlerde 
kadrolar var. Bazý yerlerde yok. Birisi bir tarafta 
yükseliyor. Birisi bir tarafta yükselemiyor. Bir eþitsizlik 
var. Personel kanununda bunu bir dengeleme vardý. 
Buna karþý çýktýlar bunu da kabul etti. Derken gene bu 
baþka tür olaylar da meydana çýktý. bazý yerlerde 
mesela sosyal haklar farklý. Bazý yerlerde farklý. Þimdi 
var mý onlar. 

Editörler: Hala devam ediyor.
Nejat Ersin: Bunlar üzerinde Oda çok çalýþtý. Hiç birini 
kabul ettiremdi.  Derken mülkiyeliler çýktý 
karþýmýza.Bununla ilgili bir olayý anlatayým size: Meclis 
komisyonunda birisi de vaktiyle valilik mi yapmýþ ne 
yapmýþ böylebirisi geldi ve “Ben Keban da 
kaymakamým” dedi. “Evet” dedim. “Benim maaþým 
450 lira, Keban' daki kontrol amiri nasýl 1000 lira alýr?”. 
“Ne demek” dedi. “Ben mülki amirim” dedi. Mülki 
amirsiniz ama Devlet ona bir iþ vermiþ ve o 
yeteneðinden dolayý onu oraya getirmiþler, niye 
kýyaslýyorsunuz kendinizi. Siz gidip o iþi yapabilir 
misiniz? O  gelip sizin iþinizi yapar kusura bakmayýn 
dedim.Yalnýz ben demedim tabii, kalabalýk birbirimize 
girdik. Türkiye de bugün teknik personele ihtiyaç var. 
Kalkýnmakta olan ülkeler devamlý teknik personeli 
korumak mecburiyetindedir. Amerika da teknik 
personel bugün doðru dürüst para almaz. Kim alýr 
hastabakýcý alýr, doktor alýr, efendim bilmem bu sosyal 
hizmetlerde çalýþanlar öðretmenler alýr. Bizde bunlara 
pek yüz verilmez, bunlar en aþaðý parayý alýr. Adamýn 
1000 lira 3000  lira alýp almamasý önemli 
deðil,vazifesini yapýp yapmadýðýný orda kontrol 
edeceksiniz. 
Editörler: O tarihten sonra mimarlar kamudan 
ayrýldýlar demek ki! 
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Nejat Ersin: Evet o siyasilerin deðildir . Maalesef bu 
kanunun deðiþmesine de sebep bizim dönem 
arkadaþlardan kamuda çalýþanlarýdýr . Odayý bir türlü 
baþka bir þey zannettiler onlar. Kimisi aidat ödemez. 
Hepsini icraya verdik. 

Bizim dönemimizde direndik biz deðiþtiremediler. 
Fakat sonradan Turgut Özal her þeyi böyle serbest 
býraktý. Onun zamanýnda bunu da kabul ettirdiler. 

Editörler:  Sizin çalýþtýðýnýz dönemi biliyorsunuz, 
bugünkü durumu deðerlendirebilir misiniz? 
Nejat Ersin: Evet kamuda çalýþan meslektaþlar bugün 
kamunun esiri durumunda bence. Bir defa siyasi baský 
var sizin döneminizde. Bakan deðiþince baþlýyor 
herkes deðiþiyor, kapýcýya kadar deðiþiyor. Herhalde 
mimarlarý falan da  deðiþtiriyorlardýr onlarý þefleri, idari 
pe r sone l  g i d i yo rdu r.  Ben  ha t ý r l a r ým ,  . .  
deðiþtirmediler… yüksek fen heyeti… olduðu gibi 
durdu.. Ýkincisi kamuda bir çalýþma disiplini 
kalmadýðýný görüyorum ben. Çünkü kamuda çalýþmak 
bir fedakarlýktýr bunun için de insanlarý seven bir kamu 
personeli elde etmek gerekir. Bu elde edilmediði 
müddetçe kamu personeli de küskün çalýþýyor. Benim 
görüþüm budur. Bilmiyorum, bir gerçeði vurgulamak 
istiyorum. Bunlar maalesef çok unutuldu. Biz devamlý 
söyledim iþte pohpohlandýk bir yerde . yalnýz ücret 
bakýmýndan deðil bir takým davranýþlarýmýz bakýmýndan 
da.  Mesela büro açabiliyorduk.Bir tek þartý vardý. 
Çalýþtýðýn müessese ile iþ yapmayacaksýn. Böyle 
olunca kamudaki personeli kýskaca sokuyorlar. Yalnýz 
maaþýndan geçinsin haline geliyor.

Editörler:  Peki çok teþekkür ederiz 
Nejat Ersin: Bana böyle bir imkan verdiðiniz için ben 
teþekkür ederim. 

Nejat Ersin: Evet. Dedim ki; siz yetiþtirdiðiniz 
personeli kaçýrdýnýz. 

Editörler: 10195 le mi kaybetti mimarlar kamudaki 
proje tadilat haklarýný? 
Nejat Ersin: Hayýr onu kimse kaldýramaz bana 
sorarsanýz. 

Editörler: Þu anda uygulanmýyor kamuda.
Nejat Ersin: Tamamen idari bir hatadýr. Böyle bir 
kanun da yok. Sizin imzanýz varsa orda. Bu kamu ya da 
özel sektör ile ilgisi yok. Siz þimdi . nereye baðlýysanýz 
oraya bir proje yaptýnýz. Etikette yapan çizen kontrol  
eden, orda yapan diye adýnýz varsa o telif hakký 
sizdedir kimse alamaz sizden. Kanun var. Telif hakký 
kanunu var. 

Editörler: Fakat uygulamada öyle olmuyor, siz bir þey 
çiziyorsunuz, altýna imza atýyorsunuz, orda herhangi 
bir deðiþiklik olduðunda zaten size sorulmuyor, o 
deðiþiklik, yapýlýyor baþka bir mimar tarafýndan. Proje 
kamunun ortak malýdýr dendiði için, projeyi yapan 
mimarýn  yerine gelen mimar onun yaptýðý projenin 
tadilatýný da yapar, hiç izin de almaz, böyle bir süreç 
devam ediyor þu anda, varolan süreç bu.
Nejat Ersin: Hayýr. bunu kimse takip etmiyor da 
ondan. Ayný zamanda burda telif haklarý komisyonu 
üyesiyim. Yani böyle bir þey gelse biz bunu hemen 
kabul ederiz. Hemen.  Yani kanunda yazýyor yani. Bu 
telif haklarý.. mimari haktýr bu yani. Ha kamuda 
çalýþmýþsýnýz ha özel sektörde. Bir yere imza attýnýz mý 
o sizin hakkýnýzdýr. Kamuda baþka türlüdür, özelde 
baþka türlüdür. Muvafakat sizden baþkasý veremez. 
Müdür  deðiþtiremez onu. O proje üzerinde 
konuþamaz. 

Editörler: Biraz önce bir þeyden bahsettiniz.Mecliste  
komisyon toplantýlarýna odalarý davet edip görüþleri 
alýnýyor muydu?
Nejat Ersin: Tabii. Mutlaka Türk Mühendis ve Mimar 
Odalarý Birliði kanununa göre  her þeyde bizim söz 
hakkýmýz vardý. Benim dönemimde böyle þey 
olamazdý. Mutlaka odanýn görüþü alýnýrdý. Mesela ben 
size bir olay anlatayým. Kýzýlayda Yapý Kredi Bankasý 
vardýr köþede. Ýsrailli birinin  projesi. Bu proje 
Mimarlar odasýna tasdike geldi, belge alýnmasý lazým. 
“Tasdik etmeyiz. Bu adam Türkiye'de  iþ yapamaz. 
Çünkü bunu Türkiye de yapacak olan çok mimar var. 
“dedik Ama maalesef  Mukbil Gökdoðan diye Teknik 
Üniversite'de bir hocamýz vardý, kalktý o attý imzayý. 
Oda kabul etmedi de ancak böyle hile ile geçirdiler. 
Ondan sonra bir yerde duyduðumuz herhangi bir þeye 
hemen müdahale ederdik ve müellif deðiþirdi. Çünkü 
odanýn bir kuvveti vardý, meslek uðruna istediði tedbiri 
alabilir derdi. Bunu kaldýrdýlar. Þimdi dernek haline 
soktular  Mimarlar odasýný. Hiçbir hakký hukuku yok. 
Özal döneminde bu kalktý. Ondan sonra yabancý 
uzman hayranlýðý baþladý. Evet dýþardan mimar geldi. 
Ve iþte mimarlarýn haklarý böyle alýndý elinden. 
Editörler: Bir de kamuda çalýþan mimarlarýn Meslek 
Odasýna zorunlu üyelikleri birlikte kaldýrýldý. 

ORHAN DÝNÇ

Kýsaca kendinizden söz eder misiniz.?
Kamu da hangi yýllar arasýnda,  nerede çalýþtýnýz?

Kendimden kýsaca söz edemem, çünkü o kadar 
yetenekli ve becerili deðilim. 70 yaþýn 50'si meslek 
içinde geçmiþ. Bu 50 yýlýn ilk iki yýlý kamuda stajyer 
olarak geçirdiðim dönem oluyor ve halen de kamuda, 
seyrek de olsa görev  alýyorum. 1996'dan bu yana yýlda 
iki kez Eskiþehir Osman Gazi Üniversitesinde öðrenci 
projeleri jürilerinde katýlýyorum. Bu üniversitede 
öðretim üyesi olarak görev yapan öðrencilerim 
götürüyorlar beni. Hem proje deðerlendirmelerine 
onlarla birlikte katýlýyorum hem de notlamaya. Büyük 
onur duyuyorum onlarla birlikte çalýþmaktan, birlikte 
kamu görevi yapmaktan. Tek sýkýntým notlamada 
sözümü pek dinlememeleri. Vaktiyle 'kasap' diye ad 
taktýklarýný unutmamýþlar anlaþýlan. Bazen de notu 
biraz artýrayým diyorum, bu kez de “fazla yumuþadýn 
hoca” diyorlar. Kýsacasý çok zevkli bir kamu görevi 
yaþýyorum, ne yazýk ki yýllar çabuk geçiyor.

Kamuda çalýþtýðýnýz dönemlerde hangi alanlarda 
çalýþtýnýz ve ne tür görevler üstlendiniz?

Kamuda çalýþtýðým alanlara gelince, epeyce farklý:
- Proje düzenleme (Bayýndýrlýk Bakanlýðý, Hava 
Kuvvetleri Kumandanlýðý)
- Proje onaylama (Bayýndýrlýk Bakanlýðý, Emekli 
Sandýðý Genel Müdürlüðü)

- Yönetici = Þef, Müdür, Uzman, Gn. Md. 
Yardýmcýsý, Genel Müdür Vekili ( Ýmar Ýskan Bakanlýðý, 
Bayýndýrlýk Bakanlýðý)
- Öðretim üyesi (Erkek Teknik Yüksek Öðretmen 
Okulu, Gazi Üniversitesi, Orta Doðu Teknik 
Üniversitesi ve yukarýda açýkladýðým gibi Osman Gazi 
Üniversitesi)

Sizin çalýþtýðýnýz yýllarda kamuda  mimarlýk adýna 
yaþanan sorunlar  nelerdi? (hem mesleðin 
uygulanmasýnda hem de  özlük haklarýnda)
O yýllarda oda ile kamu çalýþaný mimarlar 
arasýndaki iliþki tarz nasýldý?
Bugün kamuda çalýþan mimarlarýn  durumunu nasýl 
deðerlendiriyorsunuz?
Sizin döneminizde kamuda çalýþýyor olmanýn  bir 
ayrýcalýðý var mýydý? (ücret,özlük haklarý v.b)

Ne yazýk ki günümüzden pek farklý deðildi. Zaten farklý 
olsaydý, daha iyiye gitmiþ olsaydý, böyle bir 
soruþturma da gündeme gelmezdi, her þey güllük 
gülistanlýk olurdu. Özlük haklarý konusunda 8. soru 
yanýtýnda açýklama getireceðim. Ücret konusunda bir 
iki örnek veriyorum:

- Müsteþar Yardýmcýsý Bedi Görkem, meslek 
yaþamýnýn uzun yýllarýný Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nda 
geçirmiþti. 1981 yýlýnda Müsteþar Yardýmcýsý iken 
maaþýnýn ilk kez o yýl kat görevlisi (odacý) aylýðýný 
aþtýðýný ifade etmiþti.!

- Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nda 1982 Eylül ayýnda Genel 
Müdür Yardýmcýsý olarak göreve baþladýðýmda benim 
maaþým 54000 TL. idi Günümüzle karþýlaþtýrmayý, 
(Amerikan Dolarýna göre) soru hazýrlayýcýsý 
arkadaþlarla birlikte yaptýk. O tarihlerde dolar 180 TL. 
civarýnda idi. Hesaplama sonucu 300 Dolar karþýlýðý 
maaþ alabildiðim ortaya çýktý. Bu maaþla geçinme 
baþarýsýný, ancak sýnýrlý da olsa kira geliri ve eþimin 
dikiþ dikerek saðladýðý bir miktar gelir le 
gösterebiliyorduk. O tarihte 300 Dolar karþýlýðý olan 
maaþ, bugün ayný görevi yapanlar için 1000 Dolarýn 
üstünde gibi. Ýyileþmiþ görünüyor, yetiyorsa eðer güle 
güle harcasýnlar.

- Kamuda çalýþýyor olmanýn üstünlüðü kuþkusuz var. 
Benim dönemimde de ki bu dönem halen sürüyor, 
yukarýda açýklamýþtým, bu üstünlük kamu yararýna 
sorumlu tutulmuþ olmak, kamu yararýný gözeten görev 
yüklenmiþ olmaktan baþka bir þey deðildir diyorum. 
Proje düzenlerken de onaylarken de mimari baðlayan 
bu kamu yararýdýr. Öðrenci yetiþtirirken, not verirken 
de durum aynýdýr. Bir öðrenciyi tam notla 
deðerlendirirken de yetersiz notla sýnýfta býrakýrken 
de, hem o an için adil olmak,  hem de gelecekte kamu 
yararýna ehil olup olamayacaðýna karar vermek ana 
davranýþým oluyordu. Bu anlattýklarým gibi sorumluluk 
yüklenmek, üstünlüktür diyorum.

Siyasi Baskýyla karþýlaþtýnýz mý? Hiç sürüldünüz 
mü? Görevden alýndýnýz mý? Evet ise nedeni neydi?

Nejat Ersin: Evet o siyasilerin deðildir . Maalesef bu 
kanunun deðiþmesine de sebep bizim dönem 
arkadaþlardan kamuda çalýþanlarýdýr . Odayý bir türlü 
baþka bir þey zannettiler onlar. Kimisi aidat ödemez. 
Hepsini icraya verdik. 

Bizim dönemimizde direndik biz deðiþtiremediler. 
Fakat sonradan Turgut Özal her þeyi böyle serbest 
býraktý. Onun zamanýnda bunu da kabul ettirdiler. 

Editörler:  Sizin çalýþtýðýnýz dönemi biliyorsunuz, 
bugünkü durumu deðerlendirebilir misiniz? 
Nejat Ersin: Evet kamuda çalýþan meslektaþlar bugün 
kamunun esiri durumunda bence. Bir defa siyasi baský 
var sizin döneminizde. Bakan deðiþince baþlýyor 
herkes deðiþiyor, kapýcýya kadar deðiþiyor. Herhalde 
mimarlarý falan da  deðiþtiriyorlardýr onlarý þefleri, idari 
pe r sone l  g i d i yo rdu r.  Ben  ha t ý r l a r ým ,  . .  
deðiþtirmediler… yüksek fen heyeti… olduðu gibi 
durdu.. Ýkincisi kamuda bir çalýþma disiplini 
kalmadýðýný görüyorum ben. Çünkü kamuda çalýþmak 
bir fedakarlýktýr bunun için de insanlarý seven bir kamu 
personeli elde etmek gerekir. Bu elde edilmediði 
müddetçe kamu personeli de küskün çalýþýyor. Benim 
görüþüm budur. Bilmiyorum, bir gerçeði vurgulamak 
istiyorum. Bunlar maalesef çok unutuldu. Biz devamlý 
söyledim iþte pohpohlandýk bir yerde . yalnýz ücret 
bakýmýndan deðil bir takým davranýþlarýmýz bakýmýndan 
da.  Mesela büro açabiliyorduk.Bir tek þartý vardý. 
Çalýþtýðýn müessese ile iþ yapmayacaksýn. Böyle 
olunca kamudaki personeli kýskaca sokuyorlar. Yalnýz 
maaþýndan geçinsin haline geliyor.

Editörler:  Peki çok teþekkür ederiz 
Nejat Ersin: Bana böyle bir imkan verdiðiniz için ben 
teþekkür ederim. 

Nejat Ersin: Evet. Dedim ki; siz yetiþtirdiðiniz 
personeli kaçýrdýnýz. 

Editörler: 10195 le mi kaybetti mimarlar kamudaki 
proje tadilat haklarýný? 
Nejat Ersin: Hayýr onu kimse kaldýramaz bana 
sorarsanýz. 

Editörler: Þu anda uygulanmýyor kamuda.
Nejat Ersin: Tamamen idari bir hatadýr. Böyle bir 
kanun da yok. Sizin imzanýz varsa orda. Bu kamu ya da 
özel sektör ile ilgisi yok. Siz þimdi . nereye baðlýysanýz 
oraya bir proje yaptýnýz. Etikette yapan çizen kontrol  
eden, orda yapan diye adýnýz varsa o telif hakký 
sizdedir kimse alamaz sizden. Kanun var. Telif hakký 
kanunu var. 

Editörler: Fakat uygulamada öyle olmuyor, siz bir þey 
çiziyorsunuz, altýna imza atýyorsunuz, orda herhangi 
bir deðiþiklik olduðunda zaten size sorulmuyor, o 
deðiþiklik, yapýlýyor baþka bir mimar tarafýndan. Proje 
kamunun ortak malýdýr dendiði için, projeyi yapan 
mimarýn  yerine gelen mimar onun yaptýðý projenin 
tadilatýný da yapar, hiç izin de almaz, böyle bir süreç 
devam ediyor þu anda, varolan süreç bu.
Nejat Ersin: Hayýr. bunu kimse takip etmiyor da 
ondan. Ayný zamanda burda telif haklarý komisyonu 
üyesiyim. Yani böyle bir þey gelse biz bunu hemen 
kabul ederiz. Hemen.  Yani kanunda yazýyor yani. Bu 
telif haklarý.. mimari haktýr bu yani. Ha kamuda 
çalýþmýþsýnýz ha özel sektörde. Bir yere imza attýnýz mý 
o sizin hakkýnýzdýr. Kamuda baþka türlüdür, özelde 
baþka türlüdür. Muvafakat sizden baþkasý veremez. 
Müdür  deðiþtiremez onu. O proje üzerinde 
konuþamaz. 

Editörler: Biraz önce bir þeyden bahsettiniz.Mecliste  
komisyon toplantýlarýna odalarý davet edip görüþleri 
alýnýyor muydu?
Nejat Ersin: Tabii. Mutlaka Türk Mühendis ve Mimar 
Odalarý Birliði kanununa göre  her þeyde bizim söz 
hakkýmýz vardý. Benim dönemimde böyle þey 
olamazdý. Mutlaka odanýn görüþü alýnýrdý. Mesela ben 
size bir olay anlatayým. Kýzýlayda Yapý Kredi Bankasý 
vardýr köþede. Ýsrailli birinin  projesi. Bu proje 
Mimarlar odasýna tasdike geldi, belge alýnmasý lazým. 
“Tasdik etmeyiz. Bu adam Türkiye'de  iþ yapamaz. 
Çünkü bunu Türkiye de yapacak olan çok mimar var. 
“dedik Ama maalesef  Mukbil Gökdoðan diye Teknik 
Üniversite'de bir hocamýz vardý, kalktý o attý imzayý. 
Oda kabul etmedi de ancak böyle hile ile geçirdiler. 
Ondan sonra bir yerde duyduðumuz herhangi bir þeye 
hemen müdahale ederdik ve müellif deðiþirdi. Çünkü 
odanýn bir kuvveti vardý, meslek uðruna istediði tedbiri 
alabilir derdi. Bunu kaldýrdýlar. Þimdi dernek haline 
soktular  Mimarlar odasýný. Hiçbir hakký hukuku yok. 
Özal döneminde bu kalktý. Ondan sonra yabancý 
uzman hayranlýðý baþladý. Evet dýþardan mimar geldi. 
Ve iþte mimarlarýn haklarý böyle alýndý elinden. 
Editörler: Bir de kamuda çalýþan mimarlarýn Meslek 
Odasýna zorunlu üyelikleri birlikte kaldýrýldý. 

ORHAN DÝNÇ

Kýsaca kendinizden söz eder misiniz.?
Kamu da hangi yýllar arasýnda,  nerede çalýþtýnýz?

Kendimden kýsaca söz edemem, çünkü o kadar 
yetenekli ve becerili deðilim. 70 yaþýn 50'si meslek 
içinde geçmiþ. Bu 50 yýlýn ilk iki yýlý kamuda stajyer 
olarak geçirdiðim dönem oluyor ve halen de kamuda, 
seyrek de olsa görev  alýyorum. 1996'dan bu yana yýlda 
iki kez Eskiþehir Osman Gazi Üniversitesinde öðrenci 
projeleri jürilerinde katýlýyorum. Bu üniversitede 
öðretim üyesi olarak görev yapan öðrencilerim 
götürüyorlar beni. Hem proje deðerlendirmelerine 
onlarla birlikte katýlýyorum hem de notlamaya. Büyük 
onur duyuyorum onlarla birlikte çalýþmaktan, birlikte 
kamu görevi yapmaktan. Tek sýkýntým notlamada 
sözümü pek dinlememeleri. Vaktiyle 'kasap' diye ad 
taktýklarýný unutmamýþlar anlaþýlan. Bazen de notu 
biraz artýrayým diyorum, bu kez de “fazla yumuþadýn 
hoca” diyorlar. Kýsacasý çok zevkli bir kamu görevi 
yaþýyorum, ne yazýk ki yýllar çabuk geçiyor.

Kamuda çalýþtýðýnýz dönemlerde hangi alanlarda 
çalýþtýnýz ve ne tür görevler üstlendiniz?

Kamuda çalýþtýðým alanlara gelince, epeyce farklý:
- Proje düzenleme (Bayýndýrlýk Bakanlýðý, Hava 
Kuvvetleri Kumandanlýðý)
- Proje onaylama (Bayýndýrlýk Bakanlýðý, Emekli 
Sandýðý Genel Müdürlüðü)

- Yönetici = Þef, Müdür, Uzman, Gn. Md. 
Yardýmcýsý, Genel Müdür Vekili ( Ýmar Ýskan Bakanlýðý, 
Bayýndýrlýk Bakanlýðý)
- Öðretim üyesi (Erkek Teknik Yüksek Öðretmen 
Okulu, Gazi Üniversitesi, Orta Doðu Teknik 
Üniversitesi ve yukarýda açýkladýðým gibi Osman Gazi 
Üniversitesi)

Sizin çalýþtýðýnýz yýllarda kamuda  mimarlýk adýna 
yaþanan sorunlar  nelerdi? (hem mesleðin 
uygulanmasýnda hem de  özlük haklarýnda)
O yýllarda oda ile kamu çalýþaný mimarlar 
arasýndaki iliþki tarz nasýldý?
Bugün kamuda çalýþan mimarlarýn  durumunu nasýl 
deðerlendiriyorsunuz?
Sizin döneminizde kamuda çalýþýyor olmanýn  bir 
ayrýcalýðý var mýydý? (ücret,özlük haklarý v.b)

Ne yazýk ki günümüzden pek farklý deðildi. Zaten farklý 
olsaydý, daha iyiye gitmiþ olsaydý, böyle bir 
soruþturma da gündeme gelmezdi, her þey güllük 
gülistanlýk olurdu. Özlük haklarý konusunda 8. soru 
yanýtýnda açýklama getireceðim. Ücret konusunda bir 
iki örnek veriyorum:

- Müsteþar Yardýmcýsý Bedi Görkem, meslek 
yaþamýnýn uzun yýllarýný Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nda 
geçirmiþti. 1981 yýlýnda Müsteþar Yardýmcýsý iken 
maaþýnýn ilk kez o yýl kat görevlisi (odacý) aylýðýný 
aþtýðýný ifade etmiþti.!

- Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nda 1982 Eylül ayýnda Genel 
Müdür Yardýmcýsý olarak göreve baþladýðýmda benim 
maaþým 54000 TL. idi Günümüzle karþýlaþtýrmayý, 
(Amerikan Dolarýna göre) soru hazýrlayýcýsý 
arkadaþlarla birlikte yaptýk. O tarihlerde dolar 180 TL. 
civarýnda idi. Hesaplama sonucu 300 Dolar karþýlýðý 
maaþ alabildiðim ortaya çýktý. Bu maaþla geçinme 
baþarýsýný, ancak sýnýrlý da olsa kira geliri ve eþimin 
dikiþ dikerek saðladýðý bir miktar gelir le 
gösterebiliyorduk. O tarihte 300 Dolar karþýlýðý olan 
maaþ, bugün ayný görevi yapanlar için 1000 Dolarýn 
üstünde gibi. Ýyileþmiþ görünüyor, yetiyorsa eðer güle 
güle harcasýnlar.

- Kamuda çalýþýyor olmanýn üstünlüðü kuþkusuz var. 
Benim dönemimde de ki bu dönem halen sürüyor, 
yukarýda açýklamýþtým, bu üstünlük kamu yararýna 
sorumlu tutulmuþ olmak, kamu yararýný gözeten görev 
yüklenmiþ olmaktan baþka bir þey deðildir diyorum. 
Proje düzenlerken de onaylarken de mimari baðlayan 
bu kamu yararýdýr. Öðrenci yetiþtirirken, not verirken 
de durum aynýdýr. Bir öðrenciyi tam notla 
deðerlendirirken de yetersiz notla sýnýfta býrakýrken 
de, hem o an için adil olmak,  hem de gelecekte kamu 
yararýna ehil olup olamayacaðýna karar vermek ana 
davranýþým oluyordu. Bu anlattýklarým gibi sorumluluk 
yüklenmek, üstünlüktür diyorum.

Siyasi Baskýyla karþýlaþtýnýz mý? Hiç sürüldünüz 
mü? Görevden alýndýnýz mý? Evet ise nedeni neydi?
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Bu kez örnek Gazi Üniversitesi'nden, eski adýyla 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlýk Akademisi. Proje 
dersine gidiyordum. Bir gün benimle birlikte 14 mimar 
öðretim görevlisi arkadaþýn iþine aniden son verildi. 
Tarihi hatýrlayamýyorum, sebebini de öðrenemedik. 
Mahkemeye baþvurduk Avukatýmýz da Prof. Uður 
ALACAKAPTAN idi. Bir yandan da basýn aracýlýðýyla 
(Akis Dergisi) olayý gündeme taþýmýþtýk Bu konuda da 
bizler gibi iþine son verilen Selçuk MÝLAR bizlere 
önderlik ediyordu. Akademi Baþkaný sonraki seçimde 
seçilemedi, bizler de görevlerimize devam ettik. 
Görevlerimize son veriliþ nedenini Akademinin 
mahkemeye gönderdiði savunma yazýsýndan 
arkadaþlar öðrenmiþlerdi:  Mimarlýk Bölümünden 
Akademi Baþkanlýðýna gönderilen listede, isimleri 
yanýna nokta i le iþaret konulanlar olarak 
adlandýrýlmýþtýk bu 14 öðretim görevlisi. Buna artýk 
yorum gerekmiyor.
 
Ýki örnekte de Ýmar Ýskan Bakanlýðý'nda görevliyim. 
1962-1967 yýllarý arasýndayýz. Bölge planlama 
dairesindeki bir yýllýk görevimden sonra 1963 yýlýnda 
Devlet Planlama Teþkilatýnda, 1964 yýlý için Ýnþaat 
Sektörü programýný hazýrlamak üzere, 6 ay süreyle 
uzman olarak görevlendirildim. Dönüþte Mesken 
Planlama Dairesinde Planlama Müdürü olarak görev 
yaptým ve bu sýrada, DPT'deki çalýþmalarým nedeniyle, 
Ýmar Ýskan Bakaný Fahrettin Kerim Gökay'dan 
dairemize gönderilmiþ takdir ve teþekkür belgesi 
aldým. Sonrasýnda iþler biraz karýþtý. 1964 yýlý içinde 
daire baþkanýnýn izinde olduðu bir tarihte baþkanlýða 
vekalet ediyordum ve D.P.T' ye Genel Müdürlüðün 
teklifi gönderilecek idi. Gn. Md. beþ adet örnek köy 
yapalým, bunun için de 5'er milyon TL'den toplam 25 
milyon ödenek isteyelim dedi. Ýtirazým fayda etmedi, 
D.P.T' deki arkadaþlarýn bu tür projelere sýcak 
bakmayacaklarýný biliyordum. Genel Müdüre de 
durumu açýkladým, ancak teklifi de istemeye istemeye 
gönderdik. Bir kaç gün sonra D.P.T' de Ýktisadi 
Planlama Dairesinde çalýþan arkadaþlardan bir telefon 
aldým. Altý ay birlikte çalýþmamýza raðmen, tutumlarýný 
anlayamamýþ olmakla suçlandým, en hafif deyimiyle 
arkadaþça sitem sözleri iþittim ve sonuçta Bakanlýk 
teklifi olduðu gibi, bütünüyle reddedildi. Genel Müdür 
bunu benim yaptýðýmý söyleyerek suçlamada bulundu. 
Bu kararla kalsa da iyi. Bir süre sonra da görevden 
alýndým, Araþtýrma Dairesinde uzman olarak 
çalýþmaya baþladým. Müdürler için uzmanlýða tayin, 
kýzaða alýnma anlamý taþýyordu.

Araþtýrma Dairesindeki uzmanlýk görevim birkaç yýl 
sürdü. Ayný dairede meslektaþlarým Behçet SÝNKÝ, 
Kirami GÜRKAY ve Bedi GÖRKEM ile birlikteydik. 
Son iki isim de yazýk ki þimdi hayatta deðiller. 
Bakanlýktaki bu görevimin son yýlýna doðru Daire 
Baþkaný terfi ederek görevden ayrýldý, Baþbakanlýk 
boþaldý. Ancak Genel Müdür deðiþmiþ miydi, 
hatýrlamýyorum. Baþkanlýk için bizlere yapýlan 
tekliflere sýcak bakmamýþtýk. O tarihlerde, saat 13'e 
kadar, cumartesi günleri de çalýþýlýyordu. Bir gün 13'e 5  

dakika kala Genel Müdür Yardýmcýlarýndan Turhan 
YÖRÜKAN Dairemize geldi. Beni ve Bedi Görkem' i 
Baþkan Odasýna çaðýrarak tayin emirlerimizi teblið 
etti. Yanlýþ hatýrlamýyorsam birimiz Muþ'a, birimiz 
Siirt'e sürgün ediliyorduk. Gerekçeyi sorduk, ikimizin 
de dýþarýda serbest büro iþlettiðimiz yanýtýný aldýk. 
Dehþetli üzülmüþtük. Bedi aðabey iþletiyor denilen 
büroyu göstermek istedi. Genel Müdür Yardýmcýsý ile 
birlikte taksiye bindik, Bedi aðabeyin bürosuna gittik. 
Kapýnýn açýlmasý sonucu bizi tam bir terkedilmiþ 
tablosu karþýladý. Yerlerde toz içinde, kapýnýn altýndan 
atýlmýþ mektup ve benzerleri; masalarýn üstünde ise 
amerikan bezleri ve üzerlerinde tozlar uçuþuyor. Bedi 
Görkem, Genel Müdür Yardýmcýsýna hitaben: 'Ýþte 
iþletiyor dediðiniz büro burasý, ben burayý 
iþletemediðim için Genel Müdürlüðünüzde memur 
olarak görev aldým' demiþti. Üzülme sýrasý Genel 
Müdür Yardýmcýsýnda idi, ancak ispat sýrasý da bana 
gelmiþti. Yine üçümüz taksiye bindik, ver elini bizim ev, 
Bahçelievler son durakta iki oda bir hol (19m2)'den 
oluþan apartman dairesindeyiz. Üçümüz birlikte, 
eþimle paylaþtýðým yatak odasýndayýz. Köþede bir 
masa 50x70 ölçüsünde resim kaðýdýný alabilecek 
büyüklükte, krem renkli, formika kaplý masa, üstünde 
de birkaç dergi, eskiz kaðýdý, gönye, cetvel v.s duruyor. 
Konkur çalýþmasý yaptýðým masa idi bu. 'Benim 
iþlettiðim büro da burasý' diye gücenik bir ifadeyle 
açýkladým. Holde eþimin kahve ikramý sýrasýnda ise, 
Bakan Fahrettin Kerim Gökay'ýn Takdir ve Teþekkür 
yazýsýný fazla söz etmeden, Gn. Md.Yardýmcýsýna 
gösterdim. Yazýnýn tarihi 18.10.1963, halen 
saklýyorum. Sonuçta, tayinlerimiz durdu. Bedi Görkem 
'ben yine eski Bakanlýðýma, Bayýndýrlýk Bakanlýðýna 
dönüyorum' dedi, ayrýldý. Ve daha bir süre çalýþtým.

Geldik son örneðe, görevden alýnma deðil, ancak 
görevin sürdürülmemesi diyebilirim. 1985 yýlýnda 
Bayýndýrlýk Bakanlýðýndan emekli olmuþ, iki yýl da 
Kutlutaþ' da çalýþmýþtým ve oradan da kendi isteðimle 
ayrýlmýþtým.  1987-1988 yýlýnda Orta Doðu Teknik 
Üniversitesinde, son sýnýfta (Adnan TAÞPINAR ile 
birlikte) Proje Dersi Öðretim Görevlisi olarak, (ek ders 
ücretiyle) çalýþýyordum. Diploma öncesi projesi yapan 
öðrencilerin bir bölümü gayretli, bir bölümü çok 
gayretli ve sonuçta da tam baþarýlý,  bir bölümü ise hiç 
gayret göstermeden, arada sýrada atölyeye uðrayan 
cinsindendi. Eskiz sýnavlarýnda da baþarýlý bir kaðýt 
verdikleri hiç olmadý, birinci sýnýfta gönderilseler 
yeriydi diyebiliyorum. Ancak ne var ki sömestri 
sonunda Jüriye çýkardýklarý projeler tam bir 
profesyonel nitelik taþýyordu. Özellikle altý öðrencinin 
teslim projeleri böyleydi. Bu altý projeyi proje 
yarýþmasýna göndersek boþ çýkmazlardý diyebiliyorum 
ama biz bu projeleri yýl içinde, yani sömestr süresince 
görmemiþtik. Jüride de anlatýmlarý, savunmalarý tam 
bir habersizlik, yetersizlik içinde geçti. Sonuçta bu altý 
öðrenci baþarýsýz ilan edildi. Birer yýl kayýplarý doðdu, 
idare mahkemesine baþvurdular, yazýþmalar, belge 
göndermelerle geçirdiler ikinci sömestri. Ancak 
diploma projesi de yapamadýlar. Bu öðrencilerin kendi 
ürünleri olmayan çalýþmalarý sunmuþ olmalarýný 

eðitimin saðlýðý açýsýndan sakýncalý buldum, bölüm 
baþkanýna da danýþarak disiplin kuruluna verdim. 
Kýsacasý mahkemelerle, disiplin kurullarýyla idareyi 
epeyce uðraþtýrdým. Beklediðim sonuç geldi. Hiç 
þaþýrmadým. Ertesi yýl yurt dýþýndaki öðretim üyelerinin 
yurda döndükleri ve dýþarýdan öðretim üyesi 
takviyesine gerek kalmadýðý zarifane bir üslupla 
tarafýma bildirildi. Bana yine de teþekkür etmek 
düþüyor günümüzde. 

Soru 8 için artýk kesiyorum. Bu yedi örnekle 
yetiniyorum, fazla uzadý. Hem altý ret konusuna 
deðinmiyorum hem de geri kalan beþ soruya da cevap 
veremiyorum. Bülten sayfalarýný bu seferlik daha fazla 
iþgal etme hakkýný kendimde görmüyorum. Ne 
diyeyim, bir baþka bahara.

Sürülme, görevden alýnma. Ben bunlara görev 
deðiþtirme, ücret azaltma gibi uygulamalarý da 
ekliyorum. Ayrýca talip olduðum görevler için aldýðým 
red cevaplarýný da eklemek mümkün. Bu saydýklarýmla 
13 kez karþýlaþtým. Altýsý red, yedisi çeþitli biçimlerde 
özlük haklarýma tecavüz nedenlerini de soruyorsunuz, 
anlatacaðým. Biraz uzun sürebilir, sýkýlmadan 
okuyabilirsiniz sanýrým. Tarih sýralarýnda belki 
yanýlabilirim, özür dilerim.

Bu ilk örnek özel yüksek okulda geçiyor, olsun, yine 
kamu yararý söz konusu. Bu okullardan diploma alanlar 
da kamuda çalýþýyorlardý. Zafer Mühendislik, Mimarlýk 
Özel Yüksek Okulunda, açýlýþýndan itibaren iki yýl 
süreyle mimari proje dersi vermiþtim. Haftada iki 
yarým gün. 3. yýlda Mimarlýk Bölümünde deðil de 
Ýnþaat Bölümünde, sadece haftada bir saat teorik 
olarak verilen bina bilgisi dersi için görevlendirilmek 
istenmiþtim. Kibarca diyebiliyorsanýz, kibarca 
görevimize son verilmiþti. Kuþkusuz o derse gitmedim. 
Bu son veriliþin nedeni, tahmin edebildiðim kadarýyla 
çok sayýda öðrenciyi baþarýsýz ilan etmiþ olmam. Yani 
kýsacasý kasaplýk.

Ýkinci örnek de eðitim kurumunda geçiyor. Erkek 
Teknik Yüksek Öðretmen Okulunda, Yapý Bölümünde 
Bina Bilgi, Þehircilik, Proje dersleri veriyordum. 
Derslerim iki yarým günde toplanmýþtý. 1966-1971 
arasýnda hep böyle sürdü, ne var ki 1971 yýlýnda 
derslerimi hafta içine birer, ikiþer saat olarak 
daðýtmýþtý yönetim. Devam edemedim. Ayrýldým. O 
kadar yýl dersleri toplama becerisi gösteren  idare 
nedense o yýl daðýtma becerisi göstermiþti, bir araya 
getiremedik, toplayamadýk, program elvermedi diye 
yanýt almýþtým. Sorduðunuz neden böyle açýklanmýþtý 
bana o tarihte.

Aslýnda bu örnek ilk örnek olmalýydý. 1960 yýlýnda, altý 
aylýk çalýþmadan sonra Paris'ten dönmüþ ve Emekli 
Sandýðý Genel Müdürlüðü'nde çalýþmaya baþlamýþtým. 
Üniversiteden sýnýf arkadaþým Fikret CANKUT ile 
birlikte ayný odada çalýþýyorduk. Fikret þef idi, beni de o 
aldýrmýþtý Mimari Büroya. O tarihte 56 lira yevmiye 
bizim yýl hizmetimizin karþýlýðý idi. Ancak iki ya da üç 
üst derece verilmiþti, ayrýca deðiþik ek ödemeler 
alýyorduk. Yýl sonunda bütçe tasarrufu nedeniyle olsa 
gerek üst derece ve ek ödemelerimiz kesildi. Sadece 
brüt 56 TL. yevmiyeye kaldýk ve istifa ettik. Fikret 
serbest büro çalýþmasýna baþladý ve ölümüne kadar, 
2000 yýlýna kadar sürdürdü. Ben ise Bayýndýrlýk 
Bakanlýðý'na baþvurdum. Ýki üst derece ile (galiba 74 
TL. yevmiye ile) göreve baþladým. Buraya kadar 
anlattýklarýmda bir anormallik yok. Bu örnekte 
anormali sonra geliyor. Yanlýþ hatýrlamýyor isem Ýmar 
Ýskan Bakanlýðý'nda çalýþýrken dosyamda sicilimi 
gördüm. Ýstifa dilekçemdeki tarihten bir gün önceki 
tarihle iþime son verildiði kaydý vardý. Dilekçeyle 
düzeltilmesi için müracaat ettim. Sonucu bilmiyorum. 
Bu yapýlan iþlemin adýný siz okuyanlar koyun lütfen.
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Bu kez örnek Gazi Üniversitesi'nden, eski adýyla 
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlýk Akademisi. Proje 
dersine gidiyordum. Bir gün benimle birlikte 14 mimar 
öðretim görevlisi arkadaþýn iþine aniden son verildi. 
Tarihi hatýrlayamýyorum, sebebini de öðrenemedik. 
Mahkemeye baþvurduk Avukatýmýz da Prof. Uður 
ALACAKAPTAN idi. Bir yandan da basýn aracýlýðýyla 
(Akis Dergisi) olayý gündeme taþýmýþtýk Bu konuda da 
bizler gibi iþine son verilen Selçuk MÝLAR bizlere 
önderlik ediyordu. Akademi Baþkaný sonraki seçimde 
seçilemedi, bizler de görevlerimize devam ettik. 
Görevlerimize son veriliþ nedenini Akademinin 
mahkemeye gönderdiði savunma yazýsýndan 
arkadaþlar öðrenmiþlerdi:  Mimarlýk Bölümünden 
Akademi Baþkanlýðýna gönderilen listede, isimleri 
yanýna nokta i le iþaret konulanlar olarak 
adlandýrýlmýþtýk bu 14 öðretim görevlisi. Buna artýk 
yorum gerekmiyor.
 
Ýki örnekte de Ýmar Ýskan Bakanlýðý'nda görevliyim. 
1962-1967 yýllarý arasýndayýz. Bölge planlama 
dairesindeki bir yýllýk görevimden sonra 1963 yýlýnda 
Devlet Planlama Teþkilatýnda, 1964 yýlý için Ýnþaat 
Sektörü programýný hazýrlamak üzere, 6 ay süreyle 
uzman olarak görevlendirildim. Dönüþte Mesken 
Planlama Dairesinde Planlama Müdürü olarak görev 
yaptým ve bu sýrada, DPT'deki çalýþmalarým nedeniyle, 
Ýmar Ýskan Bakaný Fahrettin Kerim Gökay'dan 
dairemize gönderilmiþ takdir ve teþekkür belgesi 
aldým. Sonrasýnda iþler biraz karýþtý. 1964 yýlý içinde 
daire baþkanýnýn izinde olduðu bir tarihte baþkanlýða 
vekalet ediyordum ve D.P.T' ye Genel Müdürlüðün 
teklifi gönderilecek idi. Gn. Md. beþ adet örnek köy 
yapalým, bunun için de 5'er milyon TL'den toplam 25 
milyon ödenek isteyelim dedi. Ýtirazým fayda etmedi, 
D.P.T' deki arkadaþlarýn bu tür projelere sýcak 
bakmayacaklarýný biliyordum. Genel Müdüre de 
durumu açýkladým, ancak teklifi de istemeye istemeye 
gönderdik. Bir kaç gün sonra D.P.T' de Ýktisadi 
Planlama Dairesinde çalýþan arkadaþlardan bir telefon 
aldým. Altý ay birlikte çalýþmamýza raðmen, tutumlarýný 
anlayamamýþ olmakla suçlandým, en hafif deyimiyle 
arkadaþça sitem sözleri iþittim ve sonuçta Bakanlýk 
teklifi olduðu gibi, bütünüyle reddedildi. Genel Müdür 
bunu benim yaptýðýmý söyleyerek suçlamada bulundu. 
Bu kararla kalsa da iyi. Bir süre sonra da görevden 
alýndým, Araþtýrma Dairesinde uzman olarak 
çalýþmaya baþladým. Müdürler için uzmanlýða tayin, 
kýzaða alýnma anlamý taþýyordu.

Araþtýrma Dairesindeki uzmanlýk görevim birkaç yýl 
sürdü. Ayný dairede meslektaþlarým Behçet SÝNKÝ, 
Kirami GÜRKAY ve Bedi GÖRKEM ile birlikteydik. 
Son iki isim de yazýk ki þimdi hayatta deðiller. 
Bakanlýktaki bu görevimin son yýlýna doðru Daire 
Baþkaný terfi ederek görevden ayrýldý, Baþbakanlýk 
boþaldý. Ancak Genel Müdür deðiþmiþ miydi, 
hatýrlamýyorum. Baþkanlýk için bizlere yapýlan 
tekliflere sýcak bakmamýþtýk. O tarihlerde, saat 13'e 
kadar, cumartesi günleri de çalýþýlýyordu. Bir gün 13'e 5  

dakika kala Genel Müdür Yardýmcýlarýndan Turhan 
YÖRÜKAN Dairemize geldi. Beni ve Bedi Görkem' i 
Baþkan Odasýna çaðýrarak tayin emirlerimizi teblið 
etti. Yanlýþ hatýrlamýyorsam birimiz Muþ'a, birimiz 
Siirt'e sürgün ediliyorduk. Gerekçeyi sorduk, ikimizin 
de dýþarýda serbest büro iþlettiðimiz yanýtýný aldýk. 
Dehþetli üzülmüþtük. Bedi aðabey iþletiyor denilen 
büroyu göstermek istedi. Genel Müdür Yardýmcýsý ile 
birlikte taksiye bindik, Bedi aðabeyin bürosuna gittik. 
Kapýnýn açýlmasý sonucu bizi tam bir terkedilmiþ 
tablosu karþýladý. Yerlerde toz içinde, kapýnýn altýndan 
atýlmýþ mektup ve benzerleri; masalarýn üstünde ise 
amerikan bezleri ve üzerlerinde tozlar uçuþuyor. Bedi 
Görkem, Genel Müdür Yardýmcýsýna hitaben: 'Ýþte 
iþletiyor dediðiniz büro burasý, ben burayý 
iþletemediðim için Genel Müdürlüðünüzde memur 
olarak görev aldým' demiþti. Üzülme sýrasý Genel 
Müdür Yardýmcýsýnda idi, ancak ispat sýrasý da bana 
gelmiþti. Yine üçümüz taksiye bindik, ver elini bizim ev, 
Bahçelievler son durakta iki oda bir hol (19m2)'den 
oluþan apartman dairesindeyiz. Üçümüz birlikte, 
eþimle paylaþtýðým yatak odasýndayýz. Köþede bir 
masa 50x70 ölçüsünde resim kaðýdýný alabilecek 
büyüklükte, krem renkli, formika kaplý masa, üstünde 
de birkaç dergi, eskiz kaðýdý, gönye, cetvel v.s duruyor. 
Konkur çalýþmasý yaptýðým masa idi bu. 'Benim 
iþlettiðim büro da burasý' diye gücenik bir ifadeyle 
açýkladým. Holde eþimin kahve ikramý sýrasýnda ise, 
Bakan Fahrettin Kerim Gökay'ýn Takdir ve Teþekkür 
yazýsýný fazla söz etmeden, Gn. Md.Yardýmcýsýna 
gösterdim. Yazýnýn tarihi 18.10.1963, halen 
saklýyorum. Sonuçta, tayinlerimiz durdu. Bedi Görkem 
'ben yine eski Bakanlýðýma, Bayýndýrlýk Bakanlýðýna 
dönüyorum' dedi, ayrýldý. Ve daha bir süre çalýþtým.

Geldik son örneðe, görevden alýnma deðil, ancak 
görevin sürdürülmemesi diyebilirim. 1985 yýlýnda 
Bayýndýrlýk Bakanlýðýndan emekli olmuþ, iki yýl da 
Kutlutaþ' da çalýþmýþtým ve oradan da kendi isteðimle 
ayrýlmýþtým.  1987-1988 yýlýnda Orta Doðu Teknik 
Üniversitesinde, son sýnýfta (Adnan TAÞPINAR ile 
birlikte) Proje Dersi Öðretim Görevlisi olarak, (ek ders 
ücretiyle) çalýþýyordum. Diploma öncesi projesi yapan 
öðrencilerin bir bölümü gayretli, bir bölümü çok 
gayretli ve sonuçta da tam baþarýlý,  bir bölümü ise hiç 
gayret göstermeden, arada sýrada atölyeye uðrayan 
cinsindendi. Eskiz sýnavlarýnda da baþarýlý bir kaðýt 
verdikleri hiç olmadý, birinci sýnýfta gönderilseler 
yeriydi diyebiliyorum. Ancak ne var ki sömestri 
sonunda Jüriye çýkardýklarý projeler tam bir 
profesyonel nitelik taþýyordu. Özellikle altý öðrencinin 
teslim projeleri böyleydi. Bu altý projeyi proje 
yarýþmasýna göndersek boþ çýkmazlardý diyebiliyorum 
ama biz bu projeleri yýl içinde, yani sömestr süresince 
görmemiþtik. Jüride de anlatýmlarý, savunmalarý tam 
bir habersizlik, yetersizlik içinde geçti. Sonuçta bu altý 
öðrenci baþarýsýz ilan edildi. Birer yýl kayýplarý doðdu, 
idare mahkemesine baþvurdular, yazýþmalar, belge 
göndermelerle geçirdiler ikinci sömestri. Ancak 
diploma projesi de yapamadýlar. Bu öðrencilerin kendi 
ürünleri olmayan çalýþmalarý sunmuþ olmalarýný 

eðitimin saðlýðý açýsýndan sakýncalý buldum, bölüm 
baþkanýna da danýþarak disiplin kuruluna verdim. 
Kýsacasý mahkemelerle, disiplin kurullarýyla idareyi 
epeyce uðraþtýrdým. Beklediðim sonuç geldi. Hiç 
þaþýrmadým. Ertesi yýl yurt dýþýndaki öðretim üyelerinin 
yurda döndükleri ve dýþarýdan öðretim üyesi 
takviyesine gerek kalmadýðý zarifane bir üslupla 
tarafýma bildirildi. Bana yine de teþekkür etmek 
düþüyor günümüzde. 

Soru 8 için artýk kesiyorum. Bu yedi örnekle 
yetiniyorum, fazla uzadý. Hem altý ret konusuna 
deðinmiyorum hem de geri kalan beþ soruya da cevap 
veremiyorum. Bülten sayfalarýný bu seferlik daha fazla 
iþgal etme hakkýný kendimde görmüyorum. Ne 
diyeyim, bir baþka bahara.

Sürülme, görevden alýnma. Ben bunlara görev 
deðiþtirme, ücret azaltma gibi uygulamalarý da 
ekliyorum. Ayrýca talip olduðum görevler için aldýðým 
red cevaplarýný da eklemek mümkün. Bu saydýklarýmla 
13 kez karþýlaþtým. Altýsý red, yedisi çeþitli biçimlerde 
özlük haklarýma tecavüz nedenlerini de soruyorsunuz, 
anlatacaðým. Biraz uzun sürebilir, sýkýlmadan 
okuyabilirsiniz sanýrým. Tarih sýralarýnda belki 
yanýlabilirim, özür dilerim.

Bu ilk örnek özel yüksek okulda geçiyor, olsun, yine 
kamu yararý söz konusu. Bu okullardan diploma alanlar 
da kamuda çalýþýyorlardý. Zafer Mühendislik, Mimarlýk 
Özel Yüksek Okulunda, açýlýþýndan itibaren iki yýl 
süreyle mimari proje dersi vermiþtim. Haftada iki 
yarým gün. 3. yýlda Mimarlýk Bölümünde deðil de 
Ýnþaat Bölümünde, sadece haftada bir saat teorik 
olarak verilen bina bilgisi dersi için görevlendirilmek 
istenmiþtim. Kibarca diyebiliyorsanýz, kibarca 
görevimize son verilmiþti. Kuþkusuz o derse gitmedim. 
Bu son veriliþin nedeni, tahmin edebildiðim kadarýyla 
çok sayýda öðrenciyi baþarýsýz ilan etmiþ olmam. Yani 
kýsacasý kasaplýk.

Ýkinci örnek de eðitim kurumunda geçiyor. Erkek 
Teknik Yüksek Öðretmen Okulunda, Yapý Bölümünde 
Bina Bilgi, Þehircilik, Proje dersleri veriyordum. 
Derslerim iki yarým günde toplanmýþtý. 1966-1971 
arasýnda hep böyle sürdü, ne var ki 1971 yýlýnda 
derslerimi hafta içine birer, ikiþer saat olarak 
daðýtmýþtý yönetim. Devam edemedim. Ayrýldým. O 
kadar yýl dersleri toplama becerisi gösteren  idare 
nedense o yýl daðýtma becerisi göstermiþti, bir araya 
getiremedik, toplayamadýk, program elvermedi diye 
yanýt almýþtým. Sorduðunuz neden böyle açýklanmýþtý 
bana o tarihte.

Aslýnda bu örnek ilk örnek olmalýydý. 1960 yýlýnda, altý 
aylýk çalýþmadan sonra Paris'ten dönmüþ ve Emekli 
Sandýðý Genel Müdürlüðü'nde çalýþmaya baþlamýþtým. 
Üniversiteden sýnýf arkadaþým Fikret CANKUT ile 
birlikte ayný odada çalýþýyorduk. Fikret þef idi, beni de o 
aldýrmýþtý Mimari Büroya. O tarihte 56 lira yevmiye 
bizim yýl hizmetimizin karþýlýðý idi. Ancak iki ya da üç 
üst derece verilmiþti, ayrýca deðiþik ek ödemeler 
alýyorduk. Yýl sonunda bütçe tasarrufu nedeniyle olsa 
gerek üst derece ve ek ödemelerimiz kesildi. Sadece 
brüt 56 TL. yevmiyeye kaldýk ve istifa ettik. Fikret 
serbest büro çalýþmasýna baþladý ve ölümüne kadar, 
2000 yýlýna kadar sürdürdü. Ben ise Bayýndýrlýk 
Bakanlýðý'na baþvurdum. Ýki üst derece ile (galiba 74 
TL. yevmiye ile) göreve baþladým. Buraya kadar 
anlattýklarýmda bir anormallik yok. Bu örnekte 
anormali sonra geliyor. Yanlýþ hatýrlamýyor isem Ýmar 
Ýskan Bakanlýðý'nda çalýþýrken dosyamda sicilimi 
gördüm. Ýstifa dilekçemdeki tarihten bir gün önceki 
tarihle iþime son verildiði kaydý vardý. Dilekçeyle 
düzeltilmesi için müracaat ettim. Sonucu bilmiyorum. 
Bu yapýlan iþlemin adýný siz okuyanlar koyun lütfen.
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ERDÝNÇ GÜDER
ERDÝNÇ GÜDER 1935 YILINDA 
ÖDEMÝÞ'TE DOÐDU. RESÝM YAPMAYA 
ÝLKOKUL ÇAÐLARINDA BAÞLADI. 
RESÝM ÖÐRETMENÝ ONA SEN MÝMAR 
OLMALISIN DEDÝÐÝNDE MÝMARLIÐIN 
ADINI ÝLK DEFA O ZAMAN DUYDU VE 
1959 YILINDA ÝSTANBUL DEVLET 
GÜZEL SANATLAR AKADEMÝSÝNDEN 
YÜKSEK MÝMAR OLARAK MEZUN 
O L D U .  Ý Z M Ý R  V E  A N KA RA  
BELEDÝYELERÝ'NDE MÝMAR OLARAK 
BAÞLAYAN MESLEK SERÜVENÝ, FEN 
KURULU MÜDÜRLÜÐÜ, TEKNÝK ÝÞLER 
BAÞKANL IÐ I ,  ÝNÞAAT DAÝRE 
BAÞKANLIÐI VE 14 YIL SÜREN 
G E N E L  M Ü D Ü R L Ü K  B A Þ  
MÜÞAVÝRLÝÐÝYLE DEVAM ETTÝ. TURÝZM 
VE TANITMA BAKANLIÐI'NDA TURÝZM 
PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, 
KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI'NDA 
TURÝZM PLANLAMASI VE YATIRIMLAR 
DAÝRE BAÞKANLIÐI YAPTI. 1991 
YILINDA TURÝZM BAKANLIÐI'NDA 
BAKANLIK MÜÞAVÝRÝ OLARAK 
EMEKLÝ OLDU. RESÝM YAPMAYI VE 
ÝDEALLERÝNÝN PEÞÝNDEN KOÞMAYI 
VE DOÐRU BÝLDÝÐÝNÝ YAPMAYI HÝÇ 
BIRAKMADI.

Editörler: Mimarlar Odasý ile iliþkileriniz ne zaman 
baþladý?

Erdinç Güder: Ýlk zamanlar, sürekli  kongrelere 
katýlýyorduk, delege olarak .1961 den 1966 -1967 ye 
kadar devamlý katýlýyordum. Hatta karþý tarafta 
büromuz varken Cihat aðbi buranýn projesini bizim 
büroda çiziyordu. Biz de yardým ediyorduk ona. Sonra  
bürokraside iþler iyice yoðunlaþýnca, toplantýlara 
katýlamaz olduk ve koptum. Sonra bir ara 
komisyonlarda çalýþmaya baþladým. Kýrsal yerleþim 
konularýnda falan çalýþtým.
 
Editörler: Siz bürokraside görev alýrken herhangi bir 
uygulama yüzünden odayla karþý karþýya geldiniz mi?
,
Erdinç Güder: Hayýr. Biz o konularda hep odayý 
yanýmýzda görmek için beraber çalýþmalarýmýz oldu. 

Editörler: Yani oda görüþleri alýnýyordu o günlerde.

Erdinç Güder: Evet. Ters çýkacak bir olay yoktu. 
Çünkü, bizim aklýmýzýn arkasýnda hinoðlu hinlik yoktu. 
Namuslu ve dürüst vatandaþ olarak ve o bilgilere ve 
inanca sahip biri olarak, artý mimar olarak, onun 
getirdiði bir yükümlülük de var insana, onun terbiyesi 
ve onun imanýyla yaklaþýyorduk olaya. Onun için hiç 
bize ters düþen, bir durum olmadý. Gerekli olduðu 
zaman karþýlýklý bilgi alýyorduk 

Editörler: Kamuda bozulma ne zaman baþladý sizce?
 
Erdinç Güder: 1. MC geldiðinde beni hemen 
görevden aldýlar. Hatta bana o günkü genel müdürün 
söylediði “Erdinç Bey sizi takdir ediyorum, size 
raðmen, sizin altýnýzdaki arkadaþlarý almayý 
benimseyemedim. Ýçime sindiremedim” dedi. “Onun 
için sizi almak zorunda kaldým” dedi. Sonra turizm 
planlamasý olayý çýktý o günlerde Ondan sonra da 
hayatýmýn en hýzlý en yoðun planlama çalýþmasý ve orda 
mimarlýk da çok aðýrlýkta, ben orda bir sürü otel projesi 
yaptým, çalýþmamýzýn içinde, o iþ içine girdik. Ve çok 
mutlu bir beþ sene geçirdim. Büyük bir planlama grubu 
kuruldu ve o grup  Kuþadasý, Balýkesir, Ýstanbul, 
Ankara planlamalarýný yaptý. Mesela Köyceðiz’in 
altyapý çalýþmalarýný tamamen yaptýk. Ve o zaman çok 
büyük bir þansýmýz vardý. Muðla valisi olan Kemal 
Nehrozoðlu, sonra Ýzmir valisi oldu. Þimdi 
Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri olan çok 
muhterem iþinin ehli biri, öyle bir vali hayatýmda 
görmedim. Mükemmel bir valiydi. Onun büyük 
katkýlarýyla Muðla yöresinde Turizm Bakanlýðý 
Planlama Genel Müdürlüðü olarak çok güzel iþler 
yaptýk. 

Editörler: Hiç unutamadýðýnýz anlarýnýz var mý 
kamuda?

Erdinç Güder: Valla daha çok tartýþmalar var , onlar 
da tatsýz þeyler. Yani bakanlarla olan, münasebetsiz 
þeyler. 

Editörler: Ýþ konusunda mý?

Erdinç Güder: Yani iþinizi biliyorsanýz, ve de dilinizi 
tutmuyorsanýz, ki ben tutmam, ve de ýsrarlý ve 
iddialýysanýz, yani ben buna inanýyorum derseniz. Pek 
öyle kolay yiyemezler sizi. Aman efendim, tamam 
efendimle olmaz bu iþler. Veririm bir dilekçe bitti bu 
kadar. Yani, ben koltuða yapýþmadým. Böyle kötü 
anýlar var.

Editörler: Kamuda çalýþan mimarlarda siyasi 
baskýlara karþý bir direnç kaybý ciddi bir 
demoralizasyon var.

Erdinç Güder: Her þeye hayýr diyen adam. Beni hep 
böyle aksilik çýkaran, ukalalýk eden  ve iþleri baltalayan 
adam diye  tanýttýlar. Mesela bir gün Bakanlýk 
toplantýsýna girdim ben girince sesler kesildi. Sonra 
birden bakan bana “Erdinç bey siz bu iþi 
yapmýyormuþsunuz” dedi. Turizm merkezi ilan 
etmiyoruz diye. Ben görevdeyken on üç tanesinin, her 
þeyi hazýrdý. Yasa ne diyorsa kriterler neyse, on üç 
tanesini ilan ettik. Ondan sonra bana devamlý baský 
geliyor. Yeniden alanlar ilan edin diye. Yatýrýmcýlar 
geliyor, ben de direniyorum. Beni þikayet etmiþler. Siz 
ilan etmiyor muþsunuz, yapmýyormuþsunuz dedi sayýn 
Bakan, içeri girer girmez ama... Hiçbir þey 
beklemeden gittim oturdum, kitabýmý defterimi  
masaya koydum. yüzüne bakarak büyük bir sinirle, 
“etmiyoruz efendim” dedim. “Yani buyurun ne 
diyeceksiniz bana”. Bakan þaþýrdý.

Editörler: Dönemin bakaný kimdi?

Erdinç Güder: AP'li, ismini söylemeyeyim. Bakan 
þaþýrdý. Sonra adam baktý ki ben çok ciddi þekilde 
sinirliyim neden dedi gayet yumuþak bir sesle. Ben de 
anlatt ým. Eðer dedim buna raðmen beni 
zorlayacaksanýz. Kolayý var. Alýrsýnýz görevden, birisi 
gelir imzalar. Ama ben bu þartlarda ilan etmem. Ben 
yasanýn gereðini yerine getiririm. Sizin sözünüzü deðil 
dedim. 

Editörler: Bürokrat olduðunuz dönemlerde teknik 
elemanlarýnýzla aranýz nasýldý?

Erdinç Güder: Haným arkadaþlara çok görev verme 
eðiliminde oldum. Fakat çoðu  görevi, reddettiler. 
Sorumluluk almak istemediler. Çocuk, ev, hep etkili 
oluyor. Görev kabul edenler hala çok iyi yerlerde ve 
çok güzel çalýþýyorlar. Ben genelde bundan çok 
þikayetçiydim. Hep tercih erkeklereydi. Bunun 
yanlýþlýðýný bir çok kere, olmayacak yerlerde bile 
ortaya atmýþýmdýr.

Editörler: Sizin çalýþtýðýnýz dönemde kamuda çalýþan  
mimarlarýn ücret politikasý nasýldý? 

Erdinç Güder: 657 ilk uygulandýðý zaman 10195 in en 
üst seviyesinden yevmiye alýyordum. Genel 
Müdürlükte, benim kadroma uygun yevmiye yoktu 

Editörler: Buradan geriye dönüp baktýðýnýzda kamuda 
otuz üç yýl çalýþtýnýz, hiç kamuda çalýþmýþ olmaktan 
piþmanlýk duyduðunuz zamanlar  oldu mu? Özel 
sektörde çalýþmayý tercih eder miydiniz?.

Erdinç Güder: Valla ben hiç piþman deðilim. Çünkü 
kendimi çok iyi tanýyorum. Kiþilik olarak ben özel 
sektörde çalýþamazdým. Bir kere ben dilimi  tutmam. 
Kamuda ne yaptýnýz diyeceksiniz. Orda da tutmadým. 
Ayrýca benim hiçbir güvencem ve dayanaðým yoktu. 
Eðer ben emeðimi satacaksam  kamuya satarým 
dedim. Benim verdiðim çok ciddi bir karardý ve bundan 
piþman deðilim. Çok iyi çalýþmalar yaptýk. Köy imar 
planý, köy yerleþimi, Toprak Ýskan Genel Müdürlüðü'ne 
yaptýðýmýz köy konutlarý , sosyal tesislerle  ilgili 
çalýþmalar. Sonra Turizm Bakanlýðý’na Turizm 
Planlamasý Genel Müdürü olarak  geçtim. 

Editörler : Kamudan ne zaman ayrýldýnýz?

Erdinç Güder: 52-53 yaþýnda 1985 yýlýnda ANAP 
iktidarý göreve geldiði zaman Turizm Bakanlýðýnda ilk 
görevden alýnan adam bendim. Neden? Planlama 
sorumlusuydum, hayýr diyordum çünkü. Bir plan 
yapýlmýþ, ki bunlarýn çoðunda benim de emeðim var, 
onu ille yatýrýmcýnýn lehine deðiþtireceksin deniyor. 
Bunlara hayýr diyen adam durumunda olduðum için ilk 
görevden alýnan adam bendim. En yararlý olacaðým, en 
dolu olduðum artýk senteze ulaþtýðým bir çaðda ve 
yaþýmda ve bilgi verme gücüne sahip bir 
durumdayken, görevden alýnýp müþavir yapýlmam çok 
aðýrýma gitti. Beni çok sarstý bu olay. Danýþtay'a verip  
kazanabilirdik ama tevessül de etmedik, tenezzül de 
etmedik. Böylece ayrýlmýþ oldum. 

Editörler: Þimdi turizm bölgelerindeki yapýlaþma çok 
kötü. Her taraf betonlaþmýþ durumda. 

Erdinç Güder: Þimdi bir  plan yapýyorsunuz. Planda 
belli kullanma kararlarý var. Burasý otel, burasý tatil 
köyü, burasý günü birlik, burasý yeþil alan, burasý doðal 
karakterin korunacak alan diyorsunuz. Sonradan  
bunlar artýk para etmeye baþlayýnca, doðal karakteri 
korunacak alanlar, günü birlik alanlar, portakal, zeytin 
bahçeleri, hepsi turizm parseli oldu ve parçalayýp 
parçalayýp parsel haline getirdiler.O zaman ne alt 
yapýsý yetti, ne üst yapýsý yetti. Yani böyle hep taviz 
hep taviz… zaten devleti bitiren bu. 1976 da 
Çanakkale altýndan Asos'tan Muðla il sýnýrýna kadar 
Þehir Plancýsý Turhan BARLAS' la birlikte dolaþtýk. 
Sonra Muðla'da Köyceðiz çalýþmasýný yaptýk.Þimdi 
gittiðim zaman ben nereye geldim diyorum. Böyle 
Türkiye olmaz. Biz kendi kendimizi periþan ettik. Hiç 
inanç sabýr ve düzen yok. Hepsini yýktýk. 

Editörler: Devlet kendisi yapýyor bütün bu 
düzenlemeleri .

Erdinç Güder: Evet, hayýr dediðiniz zaman da hemen 
siz gidiyorsunuz. 

5756

ERDÝNÇ GÜDER
ERDÝNÇ GÜDER 1935 YILINDA 
ÖDEMÝÞ'TE DOÐDU. RESÝM YAPMAYA 
ÝLKOKUL ÇAÐLARINDA BAÞLADI. 
RESÝM ÖÐRETMENÝ ONA SEN MÝMAR 
OLMALISIN DEDÝÐÝNDE MÝMARLIÐIN 
ADINI ÝLK DEFA O ZAMAN DUYDU VE 
1959 YILINDA ÝSTANBUL DEVLET 
GÜZEL SANATLAR AKADEMÝSÝNDEN 
YÜKSEK MÝMAR OLARAK MEZUN 
O L D U .  Ý Z M Ý R  V E  A N KA RA  
BELEDÝYELERÝ'NDE MÝMAR OLARAK 
BAÞLAYAN MESLEK SERÜVENÝ, FEN 
KURULU MÜDÜRLÜÐÜ, TEKNÝK ÝÞLER 
BAÞKANL IÐ I ,  ÝNÞAAT DAÝRE 
BAÞKANLIÐI VE 14 YIL SÜREN 
G E N E L  M Ü D Ü R L Ü K  B A Þ  
MÜÞAVÝRLÝÐÝYLE DEVAM ETTÝ. TURÝZM 
VE TANITMA BAKANLIÐI'NDA TURÝZM 
PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, 
KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI'NDA 
TURÝZM PLANLAMASI VE YATIRIMLAR 
DAÝRE BAÞKANLIÐI YAPTI. 1991 
YILINDA TURÝZM BAKANLIÐI'NDA 
BAKANLIK MÜÞAVÝRÝ OLARAK 
EMEKLÝ OLDU. RESÝM YAPMAYI VE 
ÝDEALLERÝNÝN PEÞÝNDEN KOÞMAYI 
VE DOÐRU BÝLDÝÐÝNÝ YAPMAYI HÝÇ 
BIRAKMADI.

Editörler: Mimarlar Odasý ile iliþkileriniz ne zaman 
baþladý?

Erdinç Güder: Ýlk zamanlar, sürekli  kongrelere 
katýlýyorduk, delege olarak .1961 den 1966 -1967 ye 
kadar devamlý katýlýyordum. Hatta karþý tarafta 
büromuz varken Cihat aðbi buranýn projesini bizim 
büroda çiziyordu. Biz de yardým ediyorduk ona. Sonra  
bürokraside iþler iyice yoðunlaþýnca, toplantýlara 
katýlamaz olduk ve koptum. Sonra bir ara 
komisyonlarda çalýþmaya baþladým. Kýrsal yerleþim 
konularýnda falan çalýþtým.
 
Editörler: Siz bürokraside görev alýrken herhangi bir 
uygulama yüzünden odayla karþý karþýya geldiniz mi?
,
Erdinç Güder: Hayýr. Biz o konularda hep odayý 
yanýmýzda görmek için beraber çalýþmalarýmýz oldu. 

Editörler: Yani oda görüþleri alýnýyordu o günlerde.

Erdinç Güder: Evet. Ters çýkacak bir olay yoktu. 
Çünkü, bizim aklýmýzýn arkasýnda hinoðlu hinlik yoktu. 
Namuslu ve dürüst vatandaþ olarak ve o bilgilere ve 
inanca sahip biri olarak, artý mimar olarak, onun 
getirdiði bir yükümlülük de var insana, onun terbiyesi 
ve onun imanýyla yaklaþýyorduk olaya. Onun için hiç 
bize ters düþen, bir durum olmadý. Gerekli olduðu 
zaman karþýlýklý bilgi alýyorduk 

Editörler: Kamuda bozulma ne zaman baþladý sizce?
 
Erdinç Güder: 1. MC geldiðinde beni hemen 
görevden aldýlar. Hatta bana o günkü genel müdürün 
söylediði “Erdinç Bey sizi takdir ediyorum, size 
raðmen, sizin altýnýzdaki arkadaþlarý almayý 
benimseyemedim. Ýçime sindiremedim” dedi. “Onun 
için sizi almak zorunda kaldým” dedi. Sonra turizm 
planlamasý olayý çýktý o günlerde Ondan sonra da 
hayatýmýn en hýzlý en yoðun planlama çalýþmasý ve orda 
mimarlýk da çok aðýrlýkta, ben orda bir sürü otel projesi 
yaptým, çalýþmamýzýn içinde, o iþ içine girdik. Ve çok 
mutlu bir beþ sene geçirdim. Büyük bir planlama grubu 
kuruldu ve o grup  Kuþadasý, Balýkesir, Ýstanbul, 
Ankara planlamalarýný yaptý. Mesela Köyceðiz’in 
altyapý çalýþmalarýný tamamen yaptýk. Ve o zaman çok 
büyük bir þansýmýz vardý. Muðla valisi olan Kemal 
Nehrozoðlu, sonra Ýzmir valisi oldu. Þimdi 
Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri olan çok 
muhterem iþinin ehli biri, öyle bir vali hayatýmda 
görmedim. Mükemmel bir valiydi. Onun büyük 
katkýlarýyla Muðla yöresinde Turizm Bakanlýðý 
Planlama Genel Müdürlüðü olarak çok güzel iþler 
yaptýk. 

Editörler: Hiç unutamadýðýnýz anlarýnýz var mý 
kamuda?

Erdinç Güder: Valla daha çok tartýþmalar var , onlar 
da tatsýz þeyler. Yani bakanlarla olan, münasebetsiz 
þeyler. 

Editörler: Ýþ konusunda mý?

Erdinç Güder: Yani iþinizi biliyorsanýz, ve de dilinizi 
tutmuyorsanýz, ki ben tutmam, ve de ýsrarlý ve 
iddialýysanýz, yani ben buna inanýyorum derseniz. Pek 
öyle kolay yiyemezler sizi. Aman efendim, tamam 
efendimle olmaz bu iþler. Veririm bir dilekçe bitti bu 
kadar. Yani, ben koltuða yapýþmadým. Böyle kötü 
anýlar var.

Editörler: Kamuda çalýþan mimarlarda siyasi 
baskýlara karþý bir direnç kaybý ciddi bir 
demoralizasyon var.

Erdinç Güder: Her þeye hayýr diyen adam. Beni hep 
böyle aksilik çýkaran, ukalalýk eden  ve iþleri baltalayan 
adam diye  tanýttýlar. Mesela bir gün Bakanlýk 
toplantýsýna girdim ben girince sesler kesildi. Sonra 
birden bakan bana “Erdinç bey siz bu iþi 
yapmýyormuþsunuz” dedi. Turizm merkezi ilan 
etmiyoruz diye. Ben görevdeyken on üç tanesinin, her 
þeyi hazýrdý. Yasa ne diyorsa kriterler neyse, on üç 
tanesini ilan ettik. Ondan sonra bana devamlý baský 
geliyor. Yeniden alanlar ilan edin diye. Yatýrýmcýlar 
geliyor, ben de direniyorum. Beni þikayet etmiþler. Siz 
ilan etmiyor muþsunuz, yapmýyormuþsunuz dedi sayýn 
Bakan, içeri girer girmez ama... Hiçbir þey 
beklemeden gittim oturdum, kitabýmý defterimi  
masaya koydum. yüzüne bakarak büyük bir sinirle, 
“etmiyoruz efendim” dedim. “Yani buyurun ne 
diyeceksiniz bana”. Bakan þaþýrdý.

Editörler: Dönemin bakaný kimdi?

Erdinç Güder: AP'li, ismini söylemeyeyim. Bakan 
þaþýrdý. Sonra adam baktý ki ben çok ciddi þekilde 
sinirliyim neden dedi gayet yumuþak bir sesle. Ben de 
anlatt ým. Eðer dedim buna raðmen beni 
zorlayacaksanýz. Kolayý var. Alýrsýnýz görevden, birisi 
gelir imzalar. Ama ben bu þartlarda ilan etmem. Ben 
yasanýn gereðini yerine getiririm. Sizin sözünüzü deðil 
dedim. 

Editörler: Bürokrat olduðunuz dönemlerde teknik 
elemanlarýnýzla aranýz nasýldý?

Erdinç Güder: Haným arkadaþlara çok görev verme 
eðiliminde oldum. Fakat çoðu  görevi, reddettiler. 
Sorumluluk almak istemediler. Çocuk, ev, hep etkili 
oluyor. Görev kabul edenler hala çok iyi yerlerde ve 
çok güzel çalýþýyorlar. Ben genelde bundan çok 
þikayetçiydim. Hep tercih erkeklereydi. Bunun 
yanlýþlýðýný bir çok kere, olmayacak yerlerde bile 
ortaya atmýþýmdýr.

Editörler: Sizin çalýþtýðýnýz dönemde kamuda çalýþan  
mimarlarýn ücret politikasý nasýldý? 

Erdinç Güder: 657 ilk uygulandýðý zaman 10195 in en 
üst seviyesinden yevmiye alýyordum. Genel 
Müdürlükte, benim kadroma uygun yevmiye yoktu 

Editörler: Buradan geriye dönüp baktýðýnýzda kamuda 
otuz üç yýl çalýþtýnýz, hiç kamuda çalýþmýþ olmaktan 
piþmanlýk duyduðunuz zamanlar  oldu mu? Özel 
sektörde çalýþmayý tercih eder miydiniz?.

Erdinç Güder: Valla ben hiç piþman deðilim. Çünkü 
kendimi çok iyi tanýyorum. Kiþilik olarak ben özel 
sektörde çalýþamazdým. Bir kere ben dilimi  tutmam. 
Kamuda ne yaptýnýz diyeceksiniz. Orda da tutmadým. 
Ayrýca benim hiçbir güvencem ve dayanaðým yoktu. 
Eðer ben emeðimi satacaksam  kamuya satarým 
dedim. Benim verdiðim çok ciddi bir karardý ve bundan 
piþman deðilim. Çok iyi çalýþmalar yaptýk. Köy imar 
planý, köy yerleþimi, Toprak Ýskan Genel Müdürlüðü'ne 
yaptýðýmýz köy konutlarý , sosyal tesislerle  ilgili 
çalýþmalar. Sonra Turizm Bakanlýðý’na Turizm 
Planlamasý Genel Müdürü olarak  geçtim. 

Editörler : Kamudan ne zaman ayrýldýnýz?

Erdinç Güder: 52-53 yaþýnda 1985 yýlýnda ANAP 
iktidarý göreve geldiði zaman Turizm Bakanlýðýnda ilk 
görevden alýnan adam bendim. Neden? Planlama 
sorumlusuydum, hayýr diyordum çünkü. Bir plan 
yapýlmýþ, ki bunlarýn çoðunda benim de emeðim var, 
onu ille yatýrýmcýnýn lehine deðiþtireceksin deniyor. 
Bunlara hayýr diyen adam durumunda olduðum için ilk 
görevden alýnan adam bendim. En yararlý olacaðým, en 
dolu olduðum artýk senteze ulaþtýðým bir çaðda ve 
yaþýmda ve bilgi verme gücüne sahip bir 
durumdayken, görevden alýnýp müþavir yapýlmam çok 
aðýrýma gitti. Beni çok sarstý bu olay. Danýþtay'a verip  
kazanabilirdik ama tevessül de etmedik, tenezzül de 
etmedik. Böylece ayrýlmýþ oldum. 

Editörler: Þimdi turizm bölgelerindeki yapýlaþma çok 
kötü. Her taraf betonlaþmýþ durumda. 

Erdinç Güder: Þimdi bir  plan yapýyorsunuz. Planda 
belli kullanma kararlarý var. Burasý otel, burasý tatil 
köyü, burasý günü birlik, burasý yeþil alan, burasý doðal 
karakterin korunacak alan diyorsunuz. Sonradan  
bunlar artýk para etmeye baþlayýnca, doðal karakteri 
korunacak alanlar, günü birlik alanlar, portakal, zeytin 
bahçeleri, hepsi turizm parseli oldu ve parçalayýp 
parçalayýp parsel haline getirdiler.O zaman ne alt 
yapýsý yetti, ne üst yapýsý yetti. Yani böyle hep taviz 
hep taviz… zaten devleti bitiren bu. 1976 da 
Çanakkale altýndan Asos'tan Muðla il sýnýrýna kadar 
Þehir Plancýsý Turhan BARLAS' la birlikte dolaþtýk. 
Sonra Muðla'da Köyceðiz çalýþmasýný yaptýk.Þimdi 
gittiðim zaman ben nereye geldim diyorum. Böyle 
Türkiye olmaz. Biz kendi kendimizi periþan ettik. Hiç 
inanç sabýr ve düzen yok. Hepsini yýktýk. 

Editörler: Devlet kendisi yapýyor bütün bu 
düzenlemeleri .

Erdinç Güder: Evet, hayýr dediðiniz zaman da hemen 
siz gidiyorsunuz. 



ben baþka bir genel müdürlükten maaþ alýyordum. 
Kanun uygulandý . Benim o zamanki odacým benim  
neredeyse bir katým  fazla maaþ alýyordu. Ben diyelim 
ki üç bin alýyorsam, o beþ bin lira alýyor. Böyle komik 
þeyler oldu yani.

Editörler: Þimdi de çok farklý deðil ama, burada komik 
olan iþçinin maaþýnýn yüksekliði deðil, mimarýn ve 
mühendisin maaþýnýn düþüklüðü.

Erdinç Güder: Maalesef maalesef... Bazý arkadaþlar  
o zaman sözleþmeli personel olarak çalýþýrlardý. Biraz 
daha fazla para alsýnlar diye .

Editörler: Þimdi gerçi 657 sayýlý yasayý da 
deðiþtirmeye çalýþýyorlar. Herkesi sözleþmeli  
personel statüsüne almaya  çalýþýyorlar .

Erdinç Güder: Ama onda amaç doðrultmak ve 
herkese layýk olduðu ücreti vermek deðil, kolay 
atabilmek amaç. Amacýn arkasý yanlýþ. Arkasý insancýl 
deðil. Olay orda.

Editörler:  Zaten kamu artýk kendisini tasfiye etmeye 
baþladý. Kendisini daraltýyor.

Erdinç Güder: Dünyanýn hiçbir yerinde bizdekinden 
daha az personel yok. Ama þu var, her bakan her 
iktidar deðiþikliðinde yerinde olmayan ve o iþi 
bilmeyen onlarca deðil yüzlerce kadro açýp almýþlardýr. 
Gereði yere gereði adam alýnmamýþtýr. Þiþkinlik orda. 
O zaman da öyleydi. Þimdi de öyledir.

Editörler: Aslýnda kamu kamusal görevlerini yapsa þu 
andaki personel yetersiz zaten. 

Erdinç Güder: Türkiye hakikaten büyük bir ülke 
esasýnda.

Editörler: Çok da zengin bir ülke.

Erdinç Güder: Mesela Ýspanya’da turizmde güneþ, 
deniz, tesis baþka ne var. En eskisi iþte Araplarýn ya da 
Magriplilerin  yaptýklarý. Var mý milattan evvel beþ bin 
yýlýndan, üç bin yýlýndan kalma bir höyük , bir mezar. 
Hiçbir þey yok. Ama Anadolu böyle ve Kültür 
Bakanlýðý'nda çalýþan mimar sayýsý çok az. 

Editörler: Evet maalesef öyle.Þimdi de SÝT alanlarýný 
yeniden yapýlaþmaya açmaya çalýþýyorlar.

Erdinç Güder: 1.MC geldiðinde biz milliyetçi, 
mukaddesatçý bir yönetimiz dedi. Milliyetçi ve 
mukaddesatçý olmak için, eskisine sahip çýkmasý 
lazým. Anadolu içerisinde hangi Selçuklu eseri 
duruyor. Hanlarýmýzý bile tahrip etmiþiz. Ben 
Türkiye'nin aþaðý yukarý dörtte üç buçuðunu biliyorum. 
Mesela Ahlat’da muhteþem þeyler vardý. Orda ancak 
seramik parçalarý bulabiliyoruz....

Editörler: Bu ülkenin tarihi böyle yok oluyor.

Erdinç Güder: Zaten, 1980 yýlýndan sonraki iktidarla 
baþladý bu iþ, belediyelere yetki vermekle, belediye 
imar planlarýný kendisinin düzenlemesiyle , o da  
turizme  çok büyük balta vurdu. Bütün alanlar o 
zamanlar açýlma furyasýna girdi. Bizim günübirlik  
dediðimiz, yasakladýðýmýz, yani doðal karakteri 
korunacak diye yasakladýðýmýz alanlarýn hepsi turizme 
açýldý. Ondan sonra ne oldu. Örnek; Bodrum, 
gidiyorsunuz, bütün yarýmadayý dolaþýyorsunuz, 
tepeler bembeyaz evler,  ondan sonra birden o bitiyor 
ormana giriyorsunuz. Bodrum bu halde þimdi, ne 
olacak bu turizm.  Sizin milli karakterinizi, yöresel 
yaþantýnýzý yansýttýðýnýz bir turizm olayý var mý. Mesela 
ben Avanos'ta çömlekçiler tatil köyü hayal ediyorum. 
Mevcut dokuyu bozmadan o mahalleyi alacaksýnýz, 
kapayacaksýnýz, dokuyu bozmadan, doðal yaþantý 
içinde bir tatil köyü gerçekleþtireceksiniz. Bundan 
güzel bir þey olabilir mi. Bunlarý hayal ederdik. Hiç biri 
nasip olmadý. Atatürk öldüðü zaman üç yaþýndaydým, 
babam gündüz vakti geldi dükkaný falan var, annemin 
adý Fahriye, hiç unutmuyorum, “Fahriye  Atatürk 
ölmüþ” dedi, o  zaman  radyo ya var ya yok. Ve 
annemle babam baþladýlar aðlamaya. Hiç 
unutmuyorum bunu ben. Ne büyük sevgidir bu yani. Ve 
hep  biz Cumhuriyetin hak yok vazife vardýr düþüncesi 
içinde yetiþtik. Bize nasihat eden onlardý. Hocalarýmýz 
onlardý. Biz o anlayýþý ve terbiyeyi aldýk. Ama þimdiki 
kuþaklar öyle deðil.

Editörler: Haklýsýnýz çok farklý bir kuþak yetiþtirildi, 
ama asýl olan hangi yaþta olursa olsun ideallerimizi ve 
inancýmýzý kaybetmemek. Bu güzel sohbet için çok 
teþekkür ederiz.

Erdinç Güder: Ben Teþekkür ederim. 

Editörler: Kendinizden biraz bahseder misiniz?

Haluk Alatan: Haluk Alatan, Ýstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi mezunuyum meslek 
hayatým stajyer olarak 1954'te baþladý. Daha da öncesi 
Etibank ta sürveyanlýk yaptým.

Editörler: Çalýþma hayatýnýzda kamu hizmetiniz ne 
kadar sürdü?

Haluk Alatan: Çalýþma hayatýmýn hemen tamamý 
kamuda ve çok büyük bölümüde bugün maalasef  
kapatýlmýþ olan Ýmar ve Ýskan Bakanlýðýnda geçmiþtir. 
1959 Haziran'ýn da girdiðim Bakanlýkta,ayrýldýðým 1984 
yýlýna kadar deðiþik görevlerde bulundum.1961 yýlýnda 
burslu olarak Ýtalya’ya gittim ve 1965 yýlýna kadar 
orada kaldým.Bu sürede Prof. Luigi Piccinato'nun 
bürosunda çalýþtým; ayný dönemde iki yýl Roma 
Mimarlýk Fakültesi Þehircilik Enstitüsünde ihtisas 
yaptým.1965’te bakanlýða döndüm.Bölge planlama 
dairesinde çal ýþ ýrken,1968 yý l ýnda “Ankara 
Metropolitan Nazým Planý Bürosu” nun baþkanlýðý 
önerildi.1984 yýlýna kadar önce büroyu kurarak 
baþkanlýðýný yürüttüm Deðerli arkadaþlarýmla Planý 
yaparak 1982 yýlýnda onattýk. 1984 yýlýnda görevden 
alýnýnca çaðrý üzerine Birleþmiþ Milletler uzmaný olarak 
Baðdat'a gittim ve iki sene çalýþtým.Gene çaðrý üzerine 
1986 yýlýnda ODTÜ Mimarlýký Fakültesi Þehir ve Bölge 
Planlama  Bölümünde göreve baþladým. Halen öðretim 
görevlisi olarak bana onur veren bu göreve devam 
ediyorum. Yalnýz 1993’te Bakanlýða tekrar çaðrýldým ve 
iki yýl müsteþar yardýmcýsý olarak çalýþtým.

Editörler: Hocam Ýtalya da çalýþtýðýnýz dönem kamuda 
çalýþtýðýnýz döneme mi rastlýyor. Yani devlet kanalýyla mý 
oraya gönderildiniz? 

Haluk Alatan:  Evet daha öncede belirttim devlet 

kanalýyla burslu olarak gittim. Mecburi hizmet karþýlýðý, 
bakanlýkla ilgim hiç kesilmedi. Bana bu olanaðý 
saðlayan Bakanlýk yöneticilerine,Müsteþar Mithat 
YENEN baþta olmak üzere minnet borçluyum. Ýtalya'da 
“ustam” diyeceðim Prof.Luigi Piccinato'nun yanýnda 
dört yýl çalýþtým.Dünya çapýnda bir þehirci olan  
profesör ayný zamanda tiyatro mimarý olarak da ün 
yapmýþtý. Çok kültürlü,çok renkli bir insan olan hoca, 
baþta  Bursa nazým planý olmak üzere,Ýstanbul,Ataköy 
Planýna da imza atmýþtýr. Beni þehirciliðe yürekten 
baðlayan kiþi oldu kendisi. Akþamlarý evde rönesans 
tablolarýný restore eden bu kültür adamýný saygýyla 
anýyorum.

Editörler: Kamuda çalýþmanýn zorluklarý ya da 
önkoþullarý var mýydý? Hiç baský gördüðünüz dönemler 
oldu mu?

Haluk Alatan: Baský sözcüðünün çok göreceli bir 
deyim olduðunu düþünüyorum.Ýyi niyetli isteklerden, 
dayatarak, yapýlmasý istenenlere kadar geniþ bir 
yelpazede geliþiyor.Ýki sene önce Yýldýz Teknik 
Üniversitesi'nde yapýlan eðitim konulu seminerde bir 
baþ uzmanýn veya plancýnýn taþýmasý gereken nitelikler 
þöyle sýralanmýþtý. Çok iyi bir teknisyen olmak,diplomat 
olmak,nazik olmak, sanatkar olmak. Þimdi eðer iyi bir 
teknisyenseniz bu “baský”larýn büyük bir kýsmý size 
gelmeden dönüyor. Gelenleri de diplomat kimliðinizle 
ve nezaketle atlatabilirsiniz. Dürüst olmayý 
saymýyorum bile. Açýklýkla hele yönetimden (Bakanlýk 
veya Belediye) baský gördüm diyemem. Ýyi niyetli 
istekler hariç. Ama kooperatifçilerden, giriþimcilerden 
planlamayý kendi çýkarlarý için kullanmak isteyen 
gruplardan bayaðý baský gördüm.

Editörler: Hocam, aslýnda siz çok farklý bir noktaya 
deðindiniz bu arada. Yani kamuda çalýþýp da baský 
görmemiþ nadir insanlardan biri olduðunuzu 
söylüyorsunuz, bunun temelinde de bir takým özellikleri 
taþýmak gerektiðini savunuyorsunuz. Ama acaba bu 
yaþadýðýnýz döneme ait bir özellik olabilir mi ? Çünkü 
hizmet verdiðiniz yýllar bin dokuz yüz elli, altmýþ, 
yetmiþli yýllar. O dönem Türkiye’nin de içinde 
bulunduðu farklý bir yapý var

Haluk Alatan: Doðru. Bugün geriye baktýðýmda 
gerçek devlet adamlarýyla ve onlarýn yönetimleriyle 
çalýþtýðýmýzý görüyorum. Buna çok örnek verebilirim 
ama en önemlisi yönetimin baþý olan dönemin 
Baþbakaný olan sayýn Demirel, teknik bir kiþi olarak 
planlamaya ve metropoliten planlamaya inanýyordu. Bu 
ne kadar önemli biliyor musunuz? Planlamaya inanan 
bir baþbakan size destek saðlýyor. Ayrýca hemen üst 
kadememizdeki daire baþkaný ve genel müdürler, bize, 
deyim yerindeyse “kol kanat gerdiler.” Yani onaltý sene 
koruganlý bir ortamda çalýþtým.  

Editörler: Ýstekler ýsrarla tekrar geliyor muydu?

Haluk Alatan: Bazen evet bazen hayýr. Ýyi teknisyen  
olmak çok þeyi hallediyor, çok önemli bir konu; 
tarafsýzlýk. Büromuz tamamen tarafsýz olarak on altý 

HALUK ALATAN

ben baþka bir genel müdürlükten maaþ alýyordum. 
Kanun uygulandý . Benim o zamanki odacým benim  
neredeyse bir katým  fazla maaþ alýyordu. Ben diyelim 
ki üç bin alýyorsam, o beþ bin lira alýyor. Böyle komik 
þeyler oldu yani.

Editörler: Þimdi de çok farklý deðil ama, burada komik 
olan iþçinin maaþýnýn yüksekliði deðil, mimarýn ve 
mühendisin maaþýnýn düþüklüðü.

Erdinç Güder: Maalesef maalesef... Bazý arkadaþlar  
o zaman sözleþmeli personel olarak çalýþýrlardý. Biraz 
daha fazla para alsýnlar diye .

Editörler: Þimdi gerçi 657 sayýlý yasayý da 
deðiþtirmeye çalýþýyorlar. Herkesi sözleþmeli  
personel statüsüne almaya  çalýþýyorlar .

Erdinç Güder: Ama onda amaç doðrultmak ve 
herkese layýk olduðu ücreti vermek deðil, kolay 
atabilmek amaç. Amacýn arkasý yanlýþ. Arkasý insancýl 
deðil. Olay orda.

Editörler:  Zaten kamu artýk kendisini tasfiye etmeye 
baþladý. Kendisini daraltýyor.

Erdinç Güder: Dünyanýn hiçbir yerinde bizdekinden 
daha az personel yok. Ama þu var, her bakan her 
iktidar deðiþikliðinde yerinde olmayan ve o iþi 
bilmeyen onlarca deðil yüzlerce kadro açýp almýþlardýr. 
Gereði yere gereði adam alýnmamýþtýr. Þiþkinlik orda. 
O zaman da öyleydi. Þimdi de öyledir.

Editörler: Aslýnda kamu kamusal görevlerini yapsa þu 
andaki personel yetersiz zaten. 

Erdinç Güder: Türkiye hakikaten büyük bir ülke 
esasýnda.

Editörler: Çok da zengin bir ülke.

Erdinç Güder: Mesela Ýspanya’da turizmde güneþ, 
deniz, tesis baþka ne var. En eskisi iþte Araplarýn ya da 
Magriplilerin  yaptýklarý. Var mý milattan evvel beþ bin 
yýlýndan, üç bin yýlýndan kalma bir höyük , bir mezar. 
Hiçbir þey yok. Ama Anadolu böyle ve Kültür 
Bakanlýðý'nda çalýþan mimar sayýsý çok az. 

Editörler: Evet maalesef öyle.Þimdi de SÝT alanlarýný 
yeniden yapýlaþmaya açmaya çalýþýyorlar.

Erdinç Güder: 1.MC geldiðinde biz milliyetçi, 
mukaddesatçý bir yönetimiz dedi. Milliyetçi ve 
mukaddesatçý olmak için, eskisine sahip çýkmasý 
lazým. Anadolu içerisinde hangi Selçuklu eseri 
duruyor. Hanlarýmýzý bile tahrip etmiþiz. Ben 
Türkiye'nin aþaðý yukarý dörtte üç buçuðunu biliyorum. 
Mesela Ahlat’da muhteþem þeyler vardý. Orda ancak 
seramik parçalarý bulabiliyoruz....

Editörler: Bu ülkenin tarihi böyle yok oluyor.

Erdinç Güder: Zaten, 1980 yýlýndan sonraki iktidarla 
baþladý bu iþ, belediyelere yetki vermekle, belediye 
imar planlarýný kendisinin düzenlemesiyle , o da  
turizme  çok büyük balta vurdu. Bütün alanlar o 
zamanlar açýlma furyasýna girdi. Bizim günübirlik  
dediðimiz, yasakladýðýmýz, yani doðal karakteri 
korunacak diye yasakladýðýmýz alanlarýn hepsi turizme 
açýldý. Ondan sonra ne oldu. Örnek; Bodrum, 
gidiyorsunuz, bütün yarýmadayý dolaþýyorsunuz, 
tepeler bembeyaz evler,  ondan sonra birden o bitiyor 
ormana giriyorsunuz. Bodrum bu halde þimdi, ne 
olacak bu turizm.  Sizin milli karakterinizi, yöresel 
yaþantýnýzý yansýttýðýnýz bir turizm olayý var mý. Mesela 
ben Avanos'ta çömlekçiler tatil köyü hayal ediyorum. 
Mevcut dokuyu bozmadan o mahalleyi alacaksýnýz, 
kapayacaksýnýz, dokuyu bozmadan, doðal yaþantý 
içinde bir tatil köyü gerçekleþtireceksiniz. Bundan 
güzel bir þey olabilir mi. Bunlarý hayal ederdik. Hiç biri 
nasip olmadý. Atatürk öldüðü zaman üç yaþýndaydým, 
babam gündüz vakti geldi dükkaný falan var, annemin 
adý Fahriye, hiç unutmuyorum, “Fahriye  Atatürk 
ölmüþ” dedi, o  zaman  radyo ya var ya yok. Ve 
annemle babam baþladýlar aðlamaya. Hiç 
unutmuyorum bunu ben. Ne büyük sevgidir bu yani. Ve 
hep  biz Cumhuriyetin hak yok vazife vardýr düþüncesi 
içinde yetiþtik. Bize nasihat eden onlardý. Hocalarýmýz 
onlardý. Biz o anlayýþý ve terbiyeyi aldýk. Ama þimdiki 
kuþaklar öyle deðil.

Editörler: Haklýsýnýz çok farklý bir kuþak yetiþtirildi, 
ama asýl olan hangi yaþta olursa olsun ideallerimizi ve 
inancýmýzý kaybetmemek. Bu güzel sohbet için çok 
teþekkür ederiz.

Erdinç Güder: Ben Teþekkür ederim. 

Editörler: Kendinizden biraz bahseder misiniz?

Haluk Alatan: Haluk Alatan, Ýstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi mezunuyum meslek 
hayatým stajyer olarak 1954'te baþladý. Daha da öncesi 
Etibank ta sürveyanlýk yaptým.

Editörler: Çalýþma hayatýnýzda kamu hizmetiniz ne 
kadar sürdü?

Haluk Alatan: Çalýþma hayatýmýn hemen tamamý 
kamuda ve çok büyük bölümüde bugün maalasef  
kapatýlmýþ olan Ýmar ve Ýskan Bakanlýðýnda geçmiþtir. 
1959 Haziran'ýn da girdiðim Bakanlýkta,ayrýldýðým 1984 
yýlýna kadar deðiþik görevlerde bulundum.1961 yýlýnda 
burslu olarak Ýtalya’ya gittim ve 1965 yýlýna kadar 
orada kaldým.Bu sürede Prof. Luigi Piccinato'nun 
bürosunda çalýþtým; ayný dönemde iki yýl Roma 
Mimarlýk Fakültesi Þehircilik Enstitüsünde ihtisas 
yaptým.1965’te bakanlýða döndüm.Bölge planlama 
dairesinde çal ýþ ýrken,1968 yý l ýnda “Ankara 
Metropolitan Nazým Planý Bürosu” nun baþkanlýðý 
önerildi.1984 yýlýna kadar önce büroyu kurarak 
baþkanlýðýný yürüttüm Deðerli arkadaþlarýmla Planý 
yaparak 1982 yýlýnda onattýk. 1984 yýlýnda görevden 
alýnýnca çaðrý üzerine Birleþmiþ Milletler uzmaný olarak 
Baðdat'a gittim ve iki sene çalýþtým.Gene çaðrý üzerine 
1986 yýlýnda ODTÜ Mimarlýký Fakültesi Þehir ve Bölge 
Planlama  Bölümünde göreve baþladým. Halen öðretim 
görevlisi olarak bana onur veren bu göreve devam 
ediyorum. Yalnýz 1993’te Bakanlýða tekrar çaðrýldým ve 
iki yýl müsteþar yardýmcýsý olarak çalýþtým.

Editörler: Hocam Ýtalya da çalýþtýðýnýz dönem kamuda 
çalýþtýðýnýz döneme mi rastlýyor. Yani devlet kanalýyla mý 
oraya gönderildiniz? 

Haluk Alatan:  Evet daha öncede belirttim devlet 

kanalýyla burslu olarak gittim. Mecburi hizmet karþýlýðý, 
bakanlýkla ilgim hiç kesilmedi. Bana bu olanaðý 
saðlayan Bakanlýk yöneticilerine,Müsteþar Mithat 
YENEN baþta olmak üzere minnet borçluyum. Ýtalya'da 
“ustam” diyeceðim Prof.Luigi Piccinato'nun yanýnda 
dört yýl çalýþtým.Dünya çapýnda bir þehirci olan  
profesör ayný zamanda tiyatro mimarý olarak da ün 
yapmýþtý. Çok kültürlü,çok renkli bir insan olan hoca, 
baþta  Bursa nazým planý olmak üzere,Ýstanbul,Ataköy 
Planýna da imza atmýþtýr. Beni þehirciliðe yürekten 
baðlayan kiþi oldu kendisi. Akþamlarý evde rönesans 
tablolarýný restore eden bu kültür adamýný saygýyla 
anýyorum.

Editörler: Kamuda çalýþmanýn zorluklarý ya da 
önkoþullarý var mýydý? Hiç baský gördüðünüz dönemler 
oldu mu?

Haluk Alatan: Baský sözcüðünün çok göreceli bir 
deyim olduðunu düþünüyorum.Ýyi niyetli isteklerden, 
dayatarak, yapýlmasý istenenlere kadar geniþ bir 
yelpazede geliþiyor.Ýki sene önce Yýldýz Teknik 
Üniversitesi'nde yapýlan eðitim konulu seminerde bir 
baþ uzmanýn veya plancýnýn taþýmasý gereken nitelikler 
þöyle sýralanmýþtý. Çok iyi bir teknisyen olmak,diplomat 
olmak,nazik olmak, sanatkar olmak. Þimdi eðer iyi bir 
teknisyenseniz bu “baský”larýn büyük bir kýsmý size 
gelmeden dönüyor. Gelenleri de diplomat kimliðinizle 
ve nezaketle atlatabilirsiniz. Dürüst olmayý 
saymýyorum bile. Açýklýkla hele yönetimden (Bakanlýk 
veya Belediye) baský gördüm diyemem. Ýyi niyetli 
istekler hariç. Ama kooperatifçilerden, giriþimcilerden 
planlamayý kendi çýkarlarý için kullanmak isteyen 
gruplardan bayaðý baský gördüm.

Editörler: Hocam, aslýnda siz çok farklý bir noktaya 
deðindiniz bu arada. Yani kamuda çalýþýp da baský 
görmemiþ nadir insanlardan biri olduðunuzu 
söylüyorsunuz, bunun temelinde de bir takým özellikleri 
taþýmak gerektiðini savunuyorsunuz. Ama acaba bu 
yaþadýðýnýz döneme ait bir özellik olabilir mi ? Çünkü 
hizmet verdiðiniz yýllar bin dokuz yüz elli, altmýþ, 
yetmiþli yýllar. O dönem Türkiye’nin de içinde 
bulunduðu farklý bir yapý var

Haluk Alatan: Doðru. Bugün geriye baktýðýmda 
gerçek devlet adamlarýyla ve onlarýn yönetimleriyle 
çalýþtýðýmýzý görüyorum. Buna çok örnek verebilirim 
ama en önemlisi yönetimin baþý olan dönemin 
Baþbakaný olan sayýn Demirel, teknik bir kiþi olarak 
planlamaya ve metropoliten planlamaya inanýyordu. Bu 
ne kadar önemli biliyor musunuz? Planlamaya inanan 
bir baþbakan size destek saðlýyor. Ayrýca hemen üst 
kadememizdeki daire baþkaný ve genel müdürler, bize, 
deyim yerindeyse “kol kanat gerdiler.” Yani onaltý sene 
koruganlý bir ortamda çalýþtým.  

Editörler: Ýstekler ýsrarla tekrar geliyor muydu?

Haluk Alatan: Bazen evet bazen hayýr. Ýyi teknisyen  
olmak çok þeyi hallediyor, çok önemli bir konu; 
tarafsýzlýk. Büromuz tamamen tarafsýz olarak on altý 

HALUK ALATAN
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sene çalýþmýþtýr. Sadece kamu çýkarlarýnda taraftýk. Bu 
da, mesleðimizin ve okuldan mezun olurken bize 
imzalattýrýlan “yemin metni”nin gereðidir.

Editörler: Baský vardý ama bunlara göðüs 
gerebiliyordunuz demek daha mý doðru?

Haluk Alatan: Biraz önce bahsettiðim yelpazede baský 
sözcüðünün çok deðiþken ve göreceli olduðunu 
belirtmiþtim. Bu geniþ anlamada “ baský” olmayan yer 
ve durumun, nadir olduðunu söyleyebilirim. Kýsaca iyi 
bir teknisyensen, dürüst çalýþýyorsan, mesleðine baðlý 
olarak hiçbir tarafý tutmadan sadece kamu yararýna 
çalýþýyorsan sorun yoktur. Duvara astýðýmýz Nazým 
Planý'nýn üzerinde görünmeyen bir baþlýk vardý. Kendi 
çýkarlarý için gelen ve bize baský yapan iþ takipçilerine , 
bu görünmeyen yazýyý ben okuyordum; Çocuklarýn 
planý, bu plan bizim çocuklarýmýz içindir. Onlara daha  
yaþanabilir koþullar saðlamayý çalýþan bir plandýr. Ama 
siz çocuklarýnýzý düþünmüyorsanýz ben ne yapabilirim. 
Bütün bu iliþkileri zorluklarý hoþgörü ile  nazik bir 
þekilde yürüterek aþtýk yoksa baþaramazdýk.

Editörler: Hocam, ama þimdi yani, yaþadýðýmýz 
zamanýn böyle bir durumu yok. Sizin anlattýðýnýz 
þeylerin romansý bira tarafý kalmýþ sanki. Yani þu anda 
üniversitede gene kamusal bir hizmet veriyorsunuz. Bu 
git geli yaþayabiliyor musunuz? Kamusal hizmeti nasýl 
görüyorsunuz?

Haluk Alatan:  Bu insanýn birazda kendisine baðlý diye 
düþünüyorum. Bugün  yanýmda o deðerli  ekibim gene 
olsa, çekinmeden Ankara, Ýstanbul Planý yapýmýna 
yeniden girerdim. Bu heyecaným hiç eksilmedi.

Editörler: Hocam on altý yýl boyunca imar planlama 
dairesi ve sürekli imar çalýþmalarý yaptýnýz. 

Haluk Alatan: Ankara metropoliten alaný nazým plan 
bürosu baþkanýydým.

Editörler:  Þu anda yok?

Haluk Alatan: Var,  ancak Ýmar ve Ýskan Bakanlýðýnýn 
politikalarýnca kapatýlmasýndan sonra belediyeye 
baðlandý ve önceki etkinliði, plana hakimiyeti kalmadý.

Editörler: Özerk bir yapý mý vardý orda?

Haluk Alatan: Metropoliten Planlama Bürolarý 
1965’te, ilginçtir Milli Güvenlik Kurulu'nun; Ýstanbul 
Sanayi Planý'na itirazý ile gündeme geliyor. Kurul Sanayi 
planýnda önceleri nazým plan yapýlmasý gereðini 
vurgulayan Nazým Planý’nýn ardýndan da ona uyan bir 
sanayi planý yapýlabileceðini belirtiyor. Bunun üzerine, 
üç büyük kentin Nazým Planlarý’nýn yapýmý üç maddelik 
bir kararname ile görev alarak Ýmar ve Ýskan 
Bakanlýðý’na veriliyor. Çok önemsediðim bu kýsa 
kararnamenin birinci maddesinde görevi tanýmladýktan 
sonra ikinci maddesinde “ özerk” bürolar kurulmasýný 
ve iller Bankasý'nda açýlacak bir havuza belediyelerin  
para koymalarýný söylüyor. Üçüncü madde ise Çevre 

Bakanlýðý planlarýnýn gerçekleþmesi için yasa teklifi 
yapabileceðini vurguluyor.1965 yýl ýndaki bu 
kararnamenin  bugün içinde planlama alanýnda çok ileri 
bir görüþü taþýdýðýný düþünüyorum.

Editörler: Bu on altýncý yýlda neler oldu, neden 
görevden alýndýðýnýzý merak ediyoruz biz. 

Haluk Alatan:  Görevden alýnmam, bir kooperatif ile 
ilgili. Planýn dýþýnda  arazi alan bu kooperatifin  plan 
içine  alýnmasý talebine uzun süre direndik. “Kendi 
çizdiðimiz bir planýn dýþýnda olan bir kooperatifi plan 
içine almak için deðiþiklik yapmayýz” dedim. Sonunda 
görevden alýndým.

Editörler: Yani tüm yaþamýnýzda gördüðünüz tek baský, 
sizin görevden alýnmanýza mý neden oldu?

Haluk Alatan: Buna ne kadar baský denir bilmiyorum. 

Editörler: Peki sonunda siz görevden alýndýktan sonra 
istediklerini yaptýrdýlar deðil mi?

Haluk Alatan: Elbette, hemen yaptýrdýlar.  Ama bu 
direnme kararýna tüm büro arkadaþlarýmla birlikte 
karar vermiþtik. Birçok talepte belli bir esneklik ve 
hoþgörü ile hareket ettik. Ancak  bazý isteklerde ise 
sonuna kadar direnme kararý almýþtýk bu talep onlardan 
biri idi. Çünkü Planýn ana kararlarýna aykýrýydý. Bu gün o 
kadar katý olur muyum bilmiyorum. Çünkü bu kararlar 
siyah ve beyaz gibi deðil. Önemli olan  maddi manevi  
bu talep neye mal oluyor ve bunu kim ödüyor. Bunun 
hesabýný çok iyi yapmak lazým.

Editörler: Bu bakýþ açýnýz sizi daima gönüllü ve baþarýlý 
yapmýþ. 

Haluk Alatan: Evet, daima iyimser oldum. Halen de 
öyleyim.  

Editörler: Hala iyimser bakabiliyor muyuz peki bu 
zamanda.

Haluk Alatan: Ýyimserseniz. evet .Küçük çözümlerle 
baþlanabilir. Buna inanýyorum. Zaten büyük hedefler 
koyup, bu hedeflere küçük adýmlarla yürümek esas 
olmalý. Elbette doðru yönde yürümek koþuluyla .Yani 
küçük adýmlarýn baþarýsýzlýðýnda baþkanlýktan ayrýlmak 
yanlýþ olur diye düþünüyordum. Ayrýlmakla plana nasýl 
bir zarar vereceðini çok düþünüyor insan.

Editörler: Sizin yetiþtiðiniz sistem mi bu bakýþ açýsýna 
sahip kýldý sizi? 

Haluk Alatan: Biraz þanslý olduðumu düþünüyorum. 
Çok disiplinli ve sýký bir eðitim gördük. Bugün farklý bir 
eðitim sistemi var ama bundan hiç yakýnmýyorum.

Editörler: Peki hocam çok teþekkür ederiz .

Haluk Alatan: Ben teþekkür ederim.
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MimarlýkKamuda



Sevgili Büyükler,

Bu mektubu yazmamýn gerçek amacý bana nasýl  daha iyi bir 
gelecek saðlayabileceðinizi anlatmak.

Benim ve tüm diðer çocuklarýn geleceðinin iyi olabilmesi için 
öncelikle saðlýklý olmamýz gerekir. ama siz bunu engellemek 
için herþeyi yapýyorsunuz. Nükleer teknolojiyi kötü amaçlarýnýz 
için kullanýyor, insanlarýn ölümüne, çeþitli saðlýk sorunlarýnýn 
ortaya çýkmasýna yol açýyorsunuz. Ortaya yeni çýkan her buluþ 
çevreye biraz daha zarar veriyor. Örneðin; cep telefonlarýnýn 
insan saðlýðýný kötü etkildiði söyleniyor. Zehirli atýklardan ucuz 
bir þekilde kurtulmak uðruna doðal dengeyi bozuyor, kloro-
floro karbon gazlarýný kullanarak ozon tabakasýnýn delinmesine 
yol açýyorsunuz. Ozon tabakasýnýn delinmesi nedeniyle 
küresel ýsýnma ortaya çýkýyor, dünyadaki denge bozuluyor. 
Dünyanýn her yerinde küresel ýsýnmadan kaynaklanan doðal 
felaketler meydana geliyor. Örneðin Afrika'ya bakýn. Küresel 
ýsýnma yüzünden nehirler kurudu, su olmadýðý için açlýk ve 
susuzluk baþgösterdi. Tabii bunda ormanlarýn çeþitli 
nedenlerden ötürü fazlasýyla kesilmesinin de etkisi var. Doðal 
kaynaklarýn bilinçsizce tüketilmesinin de...

Bunun yanýnda eðitim de çok ihmal edilen bir konu. Özellikle 
de ülkemizde. Biz özel okullarda okuyan öðrenciler, aslýnda çok 
iyi olanaklara sahibiz, ama mali gücü yeterli olmayan çocuklar 
devlet okullarýna gitmek zorunda. Onlarýn bizim gibi iyi 
okullarda okuma þanslarý yok. Onlarýn da bizim gibi iyi bir 
eðitim almaya hakký var, ama bu hak onlara tanýnmýyor. Benim 
ve arkadaþlarýmýn sahip olduðu olanaklara diðerlerinin de 
sahip olmasý gerekir. Eðitim hakký devletin saðlamasý gereken 
bir haktýr. Ama devlet okullarýn da ýsýnma yetersiz, çocuklar 
kitap bulamýyor ve sýnýftaki öðrenci sayýsýnýn fazlalýðý yeterli bir 
þekilde öðrenmelerini güçleþtiriyor, hatta imkansýzlaþtýrýyor. 
Eðitim ve saðlýk, devletin saðlamasý gereken hizmetlerdir. 
Ülkemizde ise en çok ihmal edilen konulardandýr.

Ayrýca ýrkçýlýk da büyük bir sorun bence.insanlar renkleri, 
dinleri ya da düþüncelerinden dolayý aþaðýlanmamalý. Ne kadar 

yasal açýdan yasak olursa olsun ýrkçýlýk hala var. Örneðin; 
Hristiyan bir ülkede müslüman bir çocuðun kendine arkadaþ 
bulmasý çok zordur. Hatta dininden dolayý aþaðýlanabilir. Bunu 
sizin çocuðunuz bile yapýyor olabilir.Çünkü çevrelerinden 
böyle görmüþlerdir, bunlarý duyarak büyümüþlerdir. Eminim 
çocuðunuza ýrkçýlýðýn kötü bir þey olduðunu söylüyorsunuzdur 
ama çocuklar söyleneni yapmaz, büyüklerini örnek alýr, hatta 
taklit ederler. Irkçýlýðý önlemekte eðitim çok önemlidir, çünkü 
çocuklara ancak bu þekilde tüm insanlarýn eþit olduðu 
açýklanabilir.

Saðlýðýmýz ve eðitimimiz için çaba harcanmadýðý gibi, devletler 
gelecek neslin üzerinde büyük bir etkisi olacak politik savaþlarý 
çýkarmaya da özen gösteriyorlar. Sanýrým neden bahsettiðimi 
biliyorsunuz. Evet, Irak... Bu katliama izin verilmemeli, masum 
insanlar öldürülmemeli, Irak'ta olacak savaþta  en az 250 000 
kiþi hayatýný kaybedecekmiþ. Haberlerde söylediklerine göre 
ölenlerin bir çoðu çocuklar olacakmýþ. Tüm dünyadaki insanlar  
bu konuda duyarlý davrandýlar.15 Þubat’ta yaklaþýk 400 
þehirde savaþ karþýtý eylem yapýldý.

Yunanistan'da tam 52 þehirde eylem yapýldý ama Türkiye'de  
parmakla sayýlabilecek kadar az sayýda þehirde eylem yapýldý. 
Benim bildiklerim Ankara, Ýstanbul, Adana ve Mersin... Tabi 
baþka yerlerde yapýlmýþ olabilir ama haberlere yansýyacak 
kadar büyük bir topluluðu bir araya toplayamamýþtýr. Yine de 
bu büyük bir utanç. Çünkü Irak bizim sýnýr komþumuz. Ayrýca 
dinimiz de ayný. Yunanistan ise Irak'a uzak sayýlýr, ortak hiç bir 
yönleri yok. Bir þey dýþýnda onlar da insan...

Yukarýda hep sorunlardan bahsettim. Kýsaca þu anda bir çok 
sorun var ve büyük ihtimalle gelecekte de bazý sorunlar olacak 
ama siz büyükler yukarýda bahsettiðim sorunlarý çözmeye 
çalýþýrsanýz, eminim gelecek daha iyi olacaktýr.

Sevgiler

Ece Aygün
Yaþ 13
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BÝR SÖYLEÞÝ
VE MÝMARLIK

HÝZMETLERÝNDE
ULUSLARARASILAÞMA

SÜRECÝ

Arif ÞENTEK

SBF Öðretim Üyelerinden Birgül Ayman GÜLER
3 Mart günü yapýlan bir söyleþide Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesinin konuðu oldu. GÜLER, genel 
çizgileriyle uluslararasý ekonomik ve politik geliþmeler 
ile ülkemizdeki son bazý yasal düzenleme giriþimleri 
arasýndaki baðlantýlarý çok açýk bir anlatýmla dile 
getirdi. Bir süredir kamu yönetiminde Dünya Bankasý, 
OECD gibi uluslararasý merkezlerin yönlendirme-
leriyle de sürdürülen yeniden yapýlandýrma giriþimleri 
üzerinde duran GÜLER, getirilmek istenen yeni 
düzenlemelerin þu dört ayaðý bulunduðunu anlattý :

- Kamu mali yönetimi projesi; kamu hizmetlerinin 
daraltýlmasýný ve “plan-program bütçe sistemi” yerine 
performansa dayanan, “fonksiyonel bütçe” sistemi,

- Merkezi yönetimin taþra örgütlenmesinde ve 
KÝT'lerde reorganizasyonu amaçlayan, “kamu 
yönetimi reformu”,

- Kamu kesiminde çalýþan sayýsýnýn azaltýlmasýný ve 
istihdam koþullarýný deðiþtirmeyi öngören “kamu 
personel rejimi reformu”, 

- Dünya Bankasý direktifleriyle, özel danýþmanlýk 
þirketlerine hazýrlatýlan ve AKP'nin “acil eylem 
programý”nda da yer alan “belediye sektör analizleri” 
yaklaþýmý ile getirilen “yerel yönetim reformu”.

Birgül Ayman GÜLER, böyle bir süreç içinde son 20-
30 yýldýr sýkça kullanýlan; “katýlým”, “yönetiþim” gibi 
uzaktan kulaða hoþ gelen kavramlarýn, hakim güçler 
tarafýndan nasýl bir içerik verilerek uygulandýðýna 
dikkati çekiyordu. Örneðin “yönetme gücünün 
yönetilenlere devri”, “yönetenlerle yönetilenler 
arasýndaki uçurumun kaldýrýlmasý” “devletin aþýrý 
büyümesinin önlenmesi”, gibi söylemlerle geliþtirilen 
“yönetiþim” kavramý, uygulamada, hakim siyasal 
yapýyý daha da pekiþtirecek þekilde hayata 
geçirilmiyor mu? GÜLER, “yönetiþim” ilkesi gereði 

diye getirilen oluþumlarda, “iþçi, köylü, esnaf” gibi 
toplumsal unsurlarýn deðil “iþveren-sermaye” 
kesiminin belirleyici aðýrlýðýnýn bulunduðuna iþaret 
ediyordu.  Birgül Ayman GÜLER, Birleþmiþ Milletler 
ve Habitat söylemlerinin de sonuçta egemen siyasal-
ekonomik yapýnýn belirleyiciliði altýnda þekillendiðini 
anlatarak, “Gündem-21”, “Kent Kurultaylarý”ndan 
örnekler verdi.

Sayýn GÜLER'in söyleþisinde deðindiði “Gündem-21” 
benzeri örnekleri dinlerken, söz konusu söylemlerde 
sýkça kullanýlan “aktör” sözünü hatýrladým ve 
“katýlýmcýlýk”  “yönetiþim” amaçlý çoðu toplantýdan, 
kendimi çoðu kez ne yazýk ki bir “aktör” gibi deðil de 
bir “figüran” gibi hissederek uzaklaþtýðýmý düþündüm. 
Sýkça kullanýlan bazý sözlerin çekiciliðine kapýlmamak, 
bu sözlerin gerçek hayatta ne anlama geldiðini gözden 
kaçýrmamak gerekiyor. “Hakimiyet kayýtsýz þartsýz 
milletindir” ama siz kendinizi bu milletin bir bireyi 
olarak ne kadar kayýtsýz, þartsýz ve hakim 
hissediyorsunuz? Veya “yasalar karþýsýnda bütün 
yurttaþlar eþittir”, ama yargýç önünde bazýlarýnýn 
sizden daha fazla “eþit” olduðunu hiç görmediniz mi?

Ýþte burada çok açýk, çok belirleyici, ama çoðu zaman 
da gözden kaçan veya kaçýrýlan bir gerçek var: 
“Ýktidar”. Ve “iktidar”, parlamentoda çoðunluða sahip 
olmakla, “hükümet olmak”la da eþ anlamlý deðil. 
Ekonomik, politik, toplumsal bütünlük içinde 
“egemenlik” kimin elindeyse “muktedir” o. 
Bugünlerde tanýk olduðumuz Irak Savaþý, bu gerçeði 
bize bir kez daha çok açýk gösterdi. ABD, Birleþmiþ 
Milletlerin bile artýk geçersiz kaldýðýný açýkca söylüyor. 
Anlaþýlan, eleþtirdiðimiz “Habibat” vb. söylemler dahi 
gereksiz görülüyor artýk.

GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý) / DTÖ 
(Dünya Ticaret Örgütü) sürecinde yaygýn bir 
“kuralsýzlaþtýrma”nýn uygulandýðýný, “ticaret”in 
önündeki bütün kurallarýn kaldýrýlmasýnýn hedeflendiði 
bi l in iyor.  Ancak Birgül Ayman GÜLER' in,  
konuþmasýnda bu konuya getirdiði bir açýklýk var. 
Süreç, devletin tekelinde bulunan yetkileri kaldýrmaya 
yönelik bir kuralsýzlaþtýrma (deregülasyon) 
öngörüyor, ama devletin piyasa hedefleri  
doðrultusunda düzenlemeler yapan kurallar 
getirilmesini de (regülasyon) amaçlýyor. GATS'daki, 
mimarlýk hizmetlerini de kapsayan son geliþmelere, bu 
açýdan bakýlmasý yararlý olacak. 

Bilindiði gibi Türkiye mimarlýk hizmetlerinde “geçici 
Oda üyeliði” koþulu dýþýnda baþka hiçbir koþul öne 
sürmeksizin bütün mimarlýk alanlarýnýn yabancýlara 
serbest býrakýlacaðý taahhüdünü vermiþ bulunuyor. 
Son kez Bayýndýrlýk Bakanlýðý TAU Genel 
Müdürlüðünde yapýlan ve DTÖ'deki müzakereleri 
izleyen yetkililerin de katýldýðý toplantýda verilen 
bilgiler, þu anda Türkiye'den mimarlýk hizmetlerinin 
doðrudan açýlmasýna yönelik sýnýrlý bir talep olduðunu, 
ancak müzakerelerin “müteahhitlik” ve “müþavirlik” 
hizmetleriyle birlikte, örneðin “entegre mühendislik” 

alanýnda yoðunlaþtýðýný gösteriyor. Bununla birlikte, 
Türkiye adýna Hazine Müsteþarlýðýnýn belirleyiciliðinde 
sürdürülen ve çoðu kez biz mimarlar da dahil, ilgili 
taraflarýn bilgisi ve iradesi dýþýnda geliþen 
müzakerelerde sürpriz geliþmeler de olabileceðini 
dikkate almak gerekiyor. Bu bakýmdan TMMOB 
bütünlüðü içinde, müteahhitlik; müþavirlik meslek 
kuruluþlarýyla saðlanacak sürekli bir diyalog ortamý 
önem kazanýyor. 

TAU'daki toplantýyý, geçtiðimiz yýl Berlin'de yapýlan 
UIA Kongresinde UIA Mesleði Uygulama Komitesinin 
düzenlediði bir oturumda izlediðimiz sunuþ ve 
tartýþmalarla birl ikte deðerlendirdiðimizde, 
“uluslararasýlaþma” konusunda diðer meslek 
gruplarýna göre oldukça fazla birikime sahip 
olduðumuzu görüyoruz. Özellikle UIA'nýn kýsaca 
“Mutabakat Metinleri” dediðimiz “Uluslararasý 
Meslek Standartlarý Politikalarý” ve bunlarýn 
uygulanmasýna yönelik “Kýlavuz” metinler, yukarýda 
belirttiðimiz “regülasyon - deregülasyon” sürecinde 
dikkate alýnacak belgeler.

DTÖ'deki GATS müzakereleri sýrasýnda geliþtirilen 
“Muhasebecilik Hizmetlerine Ýliþkin Disiplinler” 
baþlýklý düzenleme taslaðý, diðer mesleklere 
uygunluðu açýsýndan yaygýn bir tartýþmaya açýlmýþ 
bulunuyor. Çeþitli ülkelerin mimarlýk meslek 
örgütlerinden gelen deðerlendirmeler, UIA Mutabakat 
Belgelerine de referans verilerek, düzenlemenin 
mimarlýk için geçerli olabileceði þeklinde.

DTÖ'nün “Muhasebecilik Disiplinleri”, mesleðe giriþ 
ve mesleðin uygulanmasýnda, bizim esasen aþina 
olduðumuz, ama her ülkede farklý düzeylerde 
uygulanan düzenlemeleri öngörüyor. Örneðin mesleðe 
giriþte belirli bir nitelik aranmasý, staj ve sýnavýn 
sözkonusu olmasý gibi. Dolayýsýyla, ülkemizdeki durum 
ve ihtiyaçlarý, bu uluslararasý geliþmelerin getirdiði 
yeni baðlamlar içinde gözden geçirmek, öneriler 
oluþturmak ve bu önerileri uygulamaya koymak için 
dinamik bir eylem süreci gerçekleþtirmek gerekiyor. 

Kuþkusuz, ayrýntýlarýn genel doðrularla iliþkisini göz 
ardý etmeden, ama sadece bu genel doðrularý 
söylemekle de yetinmeden. 

Mimarlýk hizmetlerini de bir “ticaret” alaný olarak 
gören ve bu alandaki “serbest dolaþým”ýn önündeki 
engelleri kaldýrmayý amaçlayan süreç iþliyor. 
Geçtiðimiz günlerde TBMM’de kabul edilerek 
yürürlüðe giren, “Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri 
Hakkýnda Kanun” da bu sürecin bir parçasý. Meclis 
gündeminde olan diðer bazý yasalar da daha genel 
çizgileriyle “ticaret”in önünü açmaya yönelik. 
Örneðin, “Yerel Yönetimler Reformu” veya 
“Madencilik Yasasý Deðiþiklikleri” bu açýdan dikkatle 
üzerinde durulmasý gereken geliþmeler. Dolayýsýyla, 
konulara geniþ kapsamlý bir bakýþla; gerçekçi 
yaklaþýmlarý etkili kýlmak gerekiyor. Kuþkusuz, 
ayrýntýlarý...

MESLEK ALANIMIZDA, 

ÜLKEMÝZDEKÝ DURUM VE 

ÝHTÝYAÇLARI, ULUSLARARASI 

GELÝÞMELERÝN GETÝRDÝÐÝ YENÝ 

BAÐLAMLAR ÝÇÝN DE GÖZDEN 

GEÇÝRMEK, ÖNERÝLER 

OLUÞTURMAK VE BU ÖNERÝLERÝ 

UYGULAMAYA KOYMAK ÜZERE 

DÝNAMÝK BÝR EYLEM SÜRECÝ 

GERÇEKLEÞTÝRMEK 

GEREKÝYOR... KUÞKUSUZ, 

AYRINTILARIN GENEL 

DOÐRULARLA ÝLÝÞKÝSÝNÝ 

GÖZARDI ETMEDEN, AMA 

SADECE BU GENEL DOÐRULARI 

SÖYLEMEKLE DE YETÝNMEDEN.



268-269-277-288  2003 yýlýnýn Dünya Kadýnlar Günü, Irak savaþýnýn gölgesinde kutlandý. Sergiler, konserler ve söyleþilere ev sahipliði 
yapan Oda binasý, gün boyu içinde ve dýþýnda gerçekleþen etkinliklerle canlý bir katýlýma sahne oldu.

267 Açýlýþ konuþmasýnda Ayhan 
Çelik, kadýnlarý kutlamanýn 
yanýsýra, savaþ konusunda 
Oda'nýn karþý tavrýnýn 
gerekçelerine dikkat çekti.

294  Çankaya 
Belediyesi'nin iþbirliði 
ile düzenlenen 
þenliðin açýlýþ 
konuþmalarýndan 
diðerini de Baþkan 
Haydar Yýlmaz yaptý.

307 Kadýnlar Günü sokak 
konserinin sunucusu Tezcan 
K. Candan'dý.

311-304-290-291-309  Kadýn 
sanatçýlarýn renklendirdiði 
sokak sahnesi, izleyenler 

arasýnda da keyifli görüntüler 
yarattý.

321-259 “%10'un Ýzinde” söyleþisine katýlan, 1940-60 
dönemi mezunlarýndan 15 haným mimarýn anlattýklarý, 

Türkiye'de bu dönemin mimarlýk koþullarýný hatýrlamak 
açýsýndan zengin bir panorama sundu ve mimarlar için eþsiz 

bir sözlü tarih malzemesi oluþturdu.

330-332-336 Erkek meslekdaþlarýmýz, söyleþiye anýlarýyla katýldýlar ve konuk hanýmlara Kütahya 
Seramik’in sponsor olduðu hediyelerini verdiler. Bu arada, haksýzlýðý önlemek için bir “erkekler 
günü” kutlamasý da talep ettiler.

244 KANEPECÝLER... Etkinliklerin sonundaki 
kokteylin kanepeleri, Oda'ya katkýlarýný esirgemeyen 
haným mimarlarýn marifetiyle hazýrlandý.

248 Sergi hazýrlýðý... 278, 256 Ve segi...
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Mimari ve kültürel miras
Binlerce yýllýk uygarlýk tarihi içinde, insan eliyle 
meydana getirilen ve bugün “kültürel miras” olarak 
adlandýrýlan deðerlerin korunmasý; çaðýmýzda üzerinde 
önemle durulan bir olgudur ve tüm insanlýðýn ortak 
problemi olarak kabul edilmektedir.

Bu kültürel miras, geçmiþ ve gelecek arasýnda bir köprü 
kuran, gelecek kuþaklar için tarih derinliði ve bilincini 
oluþturan, kimlik sorununu çözen ve onlarý diðer uluslar 
arasýnda etkin ve saygýn kýlýcý çok önemli bir unsurdur.

Ülkemiz, gelecek için çok önemli deðerler taþýyan 
kültürel miras bakýmýndan, çok az ülkenin sahip 
olabildiði zenginliðe sahiptir. Bu mirasýn korunmasý ve 
deðerlendirilmesi konusunda 1880'li yýllardan itibaren 
pek çok çalýþmalar, düzenlemeler yapýlmýþ, yasalar 
çýkarýlmýþtýr. Ancak geçen bu süreye raðmen çok 
olumlu bir seviyeye geldiðimizi söylemek çok zordur.

Koruma sorunu
Toplum olarak yeterli kültür düzeyine, koruma bilincine 
eriþilememesi en önemli nedendir. Kültürel miras 
olarak kabul edilen varlýklarýn deðeri ve önemi, bunlarýn 
korunmasýnýn amacý ve gerekliliðini herkese kabul 
ettirilemediði sürece, bu konudaki çabalar istenilen 
sonuçlarý vermekten uzak kalacaktýr.

Bu temel sorun dýþýnda, bugün kültür varlýklarýmýzýn 
korunmasý amacýyla çalýþmalar yapan kurumlar ve 
kiþilerin uygulamalarýnýn da çok baþarýlý sonuçlar 
veremediði, çaðdaþ yaklaþým, ilke ve metotlardan 
oldukça uzak olduðu bir gerçektir. Tabiatýn verdiði 
tahriplere ilave olarak bilinçsizce yapýlan tahripler 
yanýnda imkansýzlýklar içinde yapýlan koruma 
çalýþmalarý yoluyla da pek çok eser tahribe 
uðramaktadýr.

Genel kültür eksikliði ve bilinçsizliði sorununun yanýsýra 
koruma çalýþmalarýnda karþýlaþýlan sorunlarýn 
belirlenmesi ve çözümlenmesi çok önemlidir.

Burada, bu sorunlarla en çok karþý karþýya kalan 
insanlar olarak bizlere sorunlarýmýzý iletmek amacýyla 
bir imkan verilmiþ olmasýndan dolayý çok mutlu ve 
çözümler için de çok umutlu olduðumuzu özellikle 
belirtmek istiyorum. Bizlerle birlikte ayný endiþeyi 
duyan, ayný sorumluluðu hissederek çözüm yollarýný 
arayan baþka insanlarýn da var olduðunu bilmek, 
bundan sonraki çalýþmalarýmýzda bizlere ayrý bir þevk 
verecektir.

Daha net bir þekilde ortaya koyabilmek için, sorunlarý, 
koruma olayýnýn kapsamý ve aþamalarý içinde 
açýklamaya çalýþacaðým.

Korumanýn ilk basamaðý: Tespit çalýþmalarý
Koruma olgusunun ilk aþamasý neyin korunacaðýnýn 
belirlenmesi, diðer bir deyiþle tespit çalýþmasýdýr. Yurt 
çapýnda tespit iþlemlerinin tamamlanmasý ilk hedef 
olmalýdýr. Ancak bu iþ için yeterli sayýda uzman eleman 
ve süre gerekmektedir. Üniversitelerin ilgili birimlerinin 
katkýlarý mutlaka saðlanmalýdýr. Bu ana kadar 
tamamlanabilen tespitler de henüz bilgisayar ortamýna 
tam olarak geçilememiþtir.

Tespit iþlemlerinin tamamlanamamýþ olmasý, ikinci 
aþama olan program çalýþmalarýný doðrudan 
etkilemektedir. Belirli kriterler kullanýlmasýna raðmen 
hazýrlanan programlarýn, eksik tespitler nedeniyle çok 
saðlýklý olduklarý söylenemez.

Unutulan bir konu: Bakým
Çok önemli noktalardan birisi de eserlerin periyodik 
bakýmlarýnýn bazý müstesnalar dýþýnda yapýlamamasýdýr. 
Hazýrlanan programlarda her ne kadar büyük onarýmlar 
yanýnda bazý yapýlarýn basit onarým ve bakýmlarý da ele 
alýnmaktaysa da, acil müdahale bekleyen eser sayýsýnýn 
çok fazla olmasý nedeniyle pek çok eserin ufak 
müdahalelerle halledilebilecek basit onarýmlarýný 
gerçekleþtirmek mümkün olamamaktadýr. Bu da 
giderek eserin daha fazla bozulmasýna, büyük 
çalýþmalar gerektirir hale gelmesine yol açmaktadýr. 
Fazla bir mali yük getirmeyen ve çok fazla uzmanlýk 
gerektirmeyen bu tür onarýmlar için ayrý bir kadro 
oluþturulmasý, restorasyon çalýþmalarýnda görev 
yapmakta olan mevcut deneyimli uzman personeli 
büyük ölçüde rahatlatacaktýr.

Programa alýnarak onarýmý planlanan bir eserde, 
onarýma baþlanmadan önce yapýlmasý gereken çok 
uzun bir çalýþma süreci vardýr. Fazla detaya girmeden, 
baþlýklar halinde bu safhalardan bahsederek sorunlarý 
açmak istiyorum.

Fotografik belgeleme ve rölöve
Çalýþmanýn ilk aþamasý, yapýnýn mevcut durumunun 
tespiti, yani, fotografik belgeleme ve rölövelerinin 
hazýrlanmasýdýr. Rölöve iþlemi bugün arazide uzun, 
yorucu ve bazen de hayatî tehlike arz eden bir ekip 
çalýþmasýný gerektiren araç ve yöntemlerle 
yapýlmaktadýr. Bu da mevcut eleman gücünün bu iþlem 
için çok fazla zaman harcamasýna yol açmaktadýr. 

Neticede ise çok daha önemli olan diðer aþamalar için 
süre çok kýsalmakta, hatta hiç kalmamaktadýr.

Bu yöntemlerle hazýrlanan projelere de çok hassas 
olamadýðýndan bazý  amaçlar  iç in yeters iz  
kalabilmektedir. Örneðin, yapýdaki statik aksaklýklarý, 
bu yolla tespit ve takip mümkün olamamaktadýr.

Rölöve süresini çok kýsaltan ve sonuçta çok hassas 
projeler elde edilmesini saðlayan çaðdaþ imkanlarýn 
mutlaka saðlanmasý zorunludur.

Araþt ý rma  safhas ýnda  yap ý lacak  
çalýþmalar:
1) Arazide, yapýnýn kendi üzerinde yapýlan 
araþtýrmada, yapý üzerindeki izlerin ve yakýn çevresinin 
incelenmesi yoluyla yapýnýn uðramýþ olduðu tahribat, 
tamirat ve tadilatýn saptanmasý amaçlanmaktadýr.

2) Arazi çalýþmasý dýþýnda eser hakkýnda yapýlmasý 
gereken araþtýrmada eser, bulunduðu yer ve yapýldýðý 
devir hakkýnda bilgi verebilecek her türlü arþiv belgesi 
ve diðer yazýlý dokümanlarýn araþtýrýlmasýný 
kapsamaktadýr.

3) Toplanan malzeme örneklerinin laboratuar 
çalýþmalarý ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
bozulmalarýnýn mahiyeti ve nedenlerinin tespiti 
amaçlanmaktadýr.

4) Kýsmen veya tamamen tahrip olmuþ yapýlar için, 
belirli bir zaman dilimi ve bölge kapsamýndaki kültür 
varlýklarý ile yapýlan mukayeseli analiz çalýþmalarý 
þeklinde belirttiðimiz araþtýrma sonuçlarýnýn 
birleþtirilerek yapýnýn deðerlendirilmesi ve Restitüsyon 
Projelerinin yani ilk yapýldýðý devredeki durumun 
belirlenmesi amaçlanmýþtýr.

Çok kapsamlý ve titiz bir araþtýrma ve inceleme 
gerektiren bu çalýþma, onarým ilke ve karakterinin 
belirlenmesi aþamasýný doðrudan etkilemesi nedeniyle 
restorasyon çalýþmasýnýn en önemli aþamalarýndan 
birisidir.

Restorasyon projesi aþamasý
Yapýda uygulanacak restorasyon ilke ve kararlarýnýn 
belirlenmesi kapsamýnda yapýlmasý gereken iþlemleri 
çok özet olarak þu þekilde sýralamak mümkündür:

· Eserin mevcut bölümlerinin saðlýklaþtýrýlmasý için 
ilke ve yöntemlerin belirlenmesi,

· Mevcut olmayan bölümler için ilke ve yöntemlerin 
belirlenmesi,

· Eserin özgün yapýsýnda mevcut olmadýðý halde 
çeþitli nedenlerle eklenmesi zorunlu elemanlarla 
ilgili ilke ve yöntemlerin belirlenmesi,

· Statik aksaklýklarýn giderilmesi için gerekli 
iþlemlerin tespiti,

· Belirlenen ilke ve yöntemler doðrultusunda 
Restorasyon Proje ve detaylarýnýn hazýrlanmasý.

Hayati BÝNLER

Yüksek Mimar-Restorasyon Uzmaný

ÜLKEMÝZ, GELECEK ÝÇÝN ÇOK 

ÖNEMLÝ DEÐERLER TAÞIYAN 

KÜLTÜREL MÝRAS BAKIMINDAN, 

ÇOK AZ ÜLKENÝN SAHÝP 

OLABÝLDÝÐÝ ZENGÝNLÝÐE 

SAHÝPTÝR. BU MÝRASIN 

KORUNMASI VE 

DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 

KONUSUNDA 1880'LÝ 

YILLARDAN ÝTÝBAREN PEK ÇOK 

ÇALIÞMALAR, DÜZENLEMELER 

YAPILMIÞ, YASALAR 

ÇIKARILMIÞTIR. ANCAK GEÇEN 

BU SÜREYE RAÐMEN ÇOK 

OLUMLU BÝR SEVÝYEYE 

GELDÝÐÝMÝZÝ SÖYLEMEK ÇOK 

ZORDUR.



Esere fonksiyon verilmesi
Özgün iþlevin ortadan kalktýðý durumlarda, eserin 
korunmasý ve yaþatýlmasý amacýyla yeniden fonksiyon 
verilmesi zorunludur.. Bu çalýþma kapsamýnda:

· Eserin korunmasý için yeni bir iþlevin gerekip 
gerekmediðinin tespiti,

· Eserin bulunduðu yerin sosyal, ekonomik ve 
kültürel yapýsýnýn incelenerek eser için yeni iþlev 
alternatiflerinin belirlenmesi,

· Eserin özgün iþlevinin ortaya koyduðu mimari 
kompoz isyonun a l ternat i f lere  uygunluk 
derecesinin araþtýrýlmasý ve en uygununun seçimi,

· Yeni iþlevin gerektirdiði deðiþiklik ve ilavelerin ilke 
ve yöntemlerin belirlenmesi,

· Belirlenen ilke ve yöntemler ýþýðýnda kullaným 
projesinin hazýrlanmasý gerekmektedir.

Saðlýklý restorasyon kararlarýnýn, deneyimli bir uzman 
mimar tarafýndan ve titiz bir ekip çalýþmasý ile 
tamamlanan araþtýrma sonuçlarýna dayanarak ve 
çaðdaþ ilke ve görüþler ýþýðýnda alýnmasý esastýr.

Ancak, çok iyi niyetle ve özveriyle görev yapmasýna 
raðmen mevcut kadronun pek azý yeterli deneyime ve 
uzmanlýk eðitimine sahiptir. Ayrýca, kadronun yüklü 
programlarla oranlanamayacak derecede az sayýda 
oluþu, hatta uzman statiker gibi bazý alanlarda eleman 
bulunmamasý ve bu konularda yasal nedenlerle diðer 
kuruluþ ve özellikle üniversitelerle iþbirliðine 
gidilememesi, yukarýda sýraladýðýmýz çalýþmalarýn 
tamamý, yeterli zaman bulunabildiði takdirde mimar 
tarafýndan yerine getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Çoðu 
hallerde ise yeterli süre bulunamadýðýndan bu aþamalar 
hiç yapýlmadan onarýma geçilmektedir. Deneyimsiz ve 
ye te rs i z  kad ro  i l e  ve  ge rek t i ð i  þek i l de  
tamamlanamayan araþtýrma sonuçlarýna dayanarak 
alýnan kararlarla yürütülen restorasyon çalýþmalarýnda 
hatalarýn yapýlmasý çok tabiidir.

Yapýnýn yeniden fonksiyone edilmesi konusunda ise, 
genellikle eserin mimari kompozisyonu ve kapasitesi 
yeni iþlevin ihtiyaçlarý ile çeliþmekte ve konu çoðunlukla 
yapýdan ödün verilmesiyle sonuçlanmaktadýr. Yapýnýn 
kaderine terk edilerek harap olmasý veya bazý köklü 
ilave ve deðiþikliklere yol açacak þekilde de olsa, 
iþlevlendirilerek korunmasýnýn saðlanmasý bu konuda 
verilmesi en zor kararlardan biri olarak karþýmýza 
çýkmaktadýr. Yurt dýþýndaki uygulamalarý tanýma ve 
görme imkanýnýn bulunamamasý da konunun çözümünü 
engellemektedir.

Uygulama aþamasý
Koruma olgusunun en son aþamasý olan uygulama 
safhasýndaki sorunlarýn en önemlisi 01.01.2003 
tarihinde yürürlüðe giren 4764 sayýlý Kamu Ýhale 
Kanunudur. Kanunun uygulamasýna bu satýrlarýn 
yazýldýðý sýrada henüz baþlanmamýþtý. 2002 yýlý sonuna 
kadar yapýlan restorasyon iþlemlerinde, diðer yapým 
iþlerinde olduðu gibi 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu 
uygulanmýþtý. Bu kanun da yapýsý itibariyle restorasyon 

uygulamalarý için uygun deðildi. Yapýlan onarým ve 
restorasyon ihaleleri en yüksek kýrana verildiði için 
uzun yýllar bunun sakýncalarý yaþanmýþtýr.
23 Temmuz 1983 tarihli 2863 sayýlý Kültür ve Tabiat 
Varlýklarýný Koruma Kanunu ve bunun bazý maddelerinin 
deðiþtirilmesine dair 17 Haziran 1987 tarihli ve 3386 
sayýlý Kanunda; “Kültür ve tabiat varlýklarýnýn baký, 
onarým, restorasyon, deðerlendirme, muhafaza ve 
nakil iþleri ile bu maksatla hazýrlanacak projelerin 
yapýmý hakkýnda 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu ile 
1050 sayý l ý  Muhasebe-i  Umumiye Kanunu 
uygulanmaz.” hükmünü getirmiþtir. Ancak, bu hükmün 
uygulanmasý için Geçici 5. madde ile 6 ay içinde 
çýkarýlacaðý belirtilen yönetmelik, 1992 yýlýnda 
çýkarýlmýþ ancak bazý nedenler yüzünden uygulama 
imkaný bulmadan mevzuat tarihindeki yerini almýþtýr.

Diðer önemli bir husus da, Bayýndýrlýk ve Ýskan 
Bakanlýðýnca ilan edilen rayiçlere dayandýrýlarak her yýl 
yeniden hazýrlanan Birim Fiyat uygulamasýdýr. Bu 
fiyatlar tüm çabalara raðmen piyasa fiyatlarýnýn altýnda 
kalmakta, bu da zaten çok az sayýda olan uzman 
müteahhit ve ustalarýn daha kolay ve kazançlý sahalara 
kaymasýna sebep olmaktadýr. Yeni yürürlüðe giren 
4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununa göre birim fiyat 
uygulamasý ve muhammen bedel usulü terkedilmiþtir. 
Buna iliþkin uygulama baþladýðýnda yeni kanunun fayda 
ve zararlarý ortaya çýkacaktýr.

Restorasyon iþlerinin görev yapan elemanlar kadar, 
uygulamayý bizzat yapanlar için de cazip hale 
getirilmesi zorunludur.

Kurumlararasý dayanýþma
Bugün Türkiye'de kültür varlýklarýnýn korunmasý 
konusunda çalýþmalar yapan çeþitli kuruluþlar 
mevcuttur. Ancak bu kuruluþlar birbirlerinden baðýmsýz 
çal ýþmalar  yapmaktadýr lar.  Yasal  ve idar i  
düzenlemelerle, bu kuruluþlarýn birbirlerinin 
çalýþmalarýn destekler hale getirilmesi pek çok sorunu 
çözecektir.

Ayný þekilde konu ile ilgili üniversitelerin de bu çalýþma 
içinde deðerlendirilme imkanlarýnýn saðlanmasý bir çok 
açýdan çok yararlý olacaktýr.

Yurtdýþýnda yapýlan uygulamalar
Koruma konusunda ileri ülkelerde kullanýlmakta olan 
modern araç, gereç ve yöntemlerin mutlaka 
uygulamaya konulmasý gereklidir. Malzeme sorunlarýný 
tespit ve teþhisinde olduðu kadar, tedavi ve korunmasý 
konusunda çok önemli bir rol oynayan Restorasyon 
Laboratuarlarýnýn tüm ihtiyaca verebilecek þekilde 
araç, gereç, malzeme ve personel ile faaliyete 
sokulmasý uygulamalarýn bilimsel temele oturtulmasý 
açýsýndan zorunludur. Restorasyon Laboratuarý olan 
kurumlarýn laboratuarlarý da modern teknoloji ile 
geliþtirilmelidir. Bu ise bu görevi yürütmekte olan 
elemanlara, modern uygulamalarý tanýma ve takip etme 
imkaný veren yurtdýþý eðitim saðlanmasý ve bu ülkelerle 
yapýlan teknik ve kültürel iþbirliði anlaþmalarý 

kapsamýna Türkiye'de uygulama yapmalarý hususunda 
dahil edilmesi ile saðlanabilecektir.

Teknik bilgi ve imkansýzlýk nedeniyle bugün 
halledemediðimiz pek çok sorun ve bu sorunlarla karþý 
karþýya olan üstün deðerlere sahip pek çok kültür 
varlýðýmýz mevcuttur. Bugün bizim çözemediðimiz pek 
çok sorun bu ülkelerde çok kolay yöntemlerle 
halledilebilmektedir. Bu teknoloji ve imkanlarýn 
mutlaka yurdumuza getirilmesi, uygulamaya konulmasý 
gerekir. Bu da ancak, koruyarak bizden sonraki 
kuþaklara saðlýklý bir þekilde iletmekle yükümlü 
olduðumuz kültür deðerlerimizin tüm çabalara layýk 
olduklarýnýn ve bu görevin sadece ilgili kuruluþlar deðil, 
en küçük ferdinden en üst yöneticisine kadar tüm 
ulusun ve kuruluþlarýn görevi olduðunun Teknik Ýþbirliði 
antlaþmalarýný hazýrlayan ve uygulamaya koyan 
birimleri kabul ettirilmesiyle mümkün olabilecektir.

Sonuç

K ý s a c a  a ç ý k l a m a y a  ç a l ý þ t ý ð ý m ý z  k o r u m a  
çalýþmalarýndaki sorunlar ve çözüm önerilerini ana 
baþlýklar halinde sýralarsak:

1) Korumanýn sadece ekonomik bir olgu olmadýðýnýn 
anlaþýlmasý, çalýþmayý hazýrlayan, yönlendiren, 
bizzat uygulayan ve denetleyen insan faktörünün 
de mutlaka ele alýnmasý (aksine çok sýnýrlý insan 
gücü ile korumanýn saðlýklý olarak yerine 
getirilemediði, korumaya çalýþtýðýmýz varlýklarýn 
maalesef insan eliyle tahribine, deðerini 
yitirmesine yol açtýðý hususunun bilinmesi),

2) Mevcut elemanlardan tam randýman alýnabilmesi 
için idari düzenleme yapýlmasý,

3) Konunun cazip hale getirilmesi yani, uygulamayý 
yapan ve kontrol eden elemanlar için 657 sayýlý 
Yasa dýþýnda özendirici tedbirler alýnmasý (uzman 
elemanlarýn konuya yönelmelerini temin ve mevcut 
elemanlarýn baþka sahalara kaymalarýný önlemek 
için),

4) Uygulamalarda modern araç, gereç ve 
yöntemlerin, özellikle Restorasyon Laboratuarýnýn 
uygulamaya konulmasý, olan kurumlarda 
geliþtirilmesi ve bu amaç için:

a. Tüm elemanlara yurt dýþýndaki geliþmeleri 
tanýma ve takip etme imkaný saðlanmasý,

b. Uluslararasý teknik iþbirliði imkanlarýnýn 
aranýlmasý,

5) Diðer kurumlarla ve üniversitelerle iþbirliðinin 
saðlanmasý.

Eðitimin çok önemli bir unsur olduðu göz önünde 
tutularak uygulamacýlar, kontrol edenler ve idareciler 
ile halkýn her aþamada eðitilmesinin saðlanmasý.

MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM

BÝLÝRKÝÞÝ EÐÝTÝM 

PROGRAMLARI

Program 1- Kamulaþtýrma Bilirkiþiliði Programý

Þubemiz bilirkiþilik çalýþmalarý kapsamýnda, ilki 2003 

yýlý bilirkiþilerimize yönelik olarak hafta içi ve hafta 

sonu olarak iki grup halinde gerçekleþtirilen 

Kamulaþtýrma Bilirkiþi Programý'nýn ikincisi tüm 

üyelerimizin katýlýmýna açýk olarak mayýs ayý 

sonunda aþaðýdaki program çerçevesinde 

yapýlacaktýr.

Þubemizin 2004 yýlý bilirkiþilik baþvurularýnda, bu ve 

yapýlacak benzeri programlara katýlmýþ ve baþarý 

belgesi almýþ olmak belirleyici kriter olarak kabul 

edilecektir. 

PROGRAM EÐÝTÝMCÝSÝ: M. OKTAY AKKAYA 

(Yargýtay 5. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi)

PROGRAM SÜRESÝ: 24 saat

PROGRAM FÝYATI: 100.000.000 TL.
(3 taksit 40.000.000+30.000.000+30.000.000)

BAÞVURU SON TARÝHÝ: 9 Mayýs 2003 Salý

- Program 9:00-13:00 saatleri arasýndadýr.

- Program sonunda sýnav yapýlacak ve baþarý 

belgesi verilecektir.

- Kurs ücretlerinin ilk taksidi kayýt sýrasýnda 

alýnmaktadýr,  diðer taksit ler için senet 

düzenlenecektir.

- Programýn açýlabilmesi için 20 kiþinin kayýt 

yaptýrmasý gerekmektedir. Kontenjan en çok 35 

kiþidir.

Ders1

Ders2

Ders3

Ders4

Ders5

Ders6

DERS NO

24 Mayýs 2003

31 Mayýs 2003

7 Haziran 2003

14 Haziran 2003

21 Haziran 2003

28 Haziran 2003

TARÝH

Cumartesi

Cumartesi

Cumartesi

Cumartesi

Cumartesi

Cumartesi (Soru-cevap haftasý)

GÜN

7170



SAVAÞ 
POLÝTÝKALARININ 

ESÝRÝ OLMUÞ 
21. YÜZYIL 

MEDYASINA 
ÝNANMIYORUM.

Saddam Hüseyin ya da George W. Bush fark etmiyor, ikisine 
de inanmýyorum. Bu nicedir süren ama bu sefer açýk açýk 
yapýlan çýkar saldýrýlarý dizisinin en somutlaþmýþ örneði.

Savaþ öncesi Irak sorununa ikinci-üçüncü haber olarak 3-5 
dakika çoðu zaman da hava durumundan sonra yer veren 
(hava durumu en önemli þeydir çoðu zaman) medyadan þimdi 
sözde gün boyu "canlý" savaþ görüntüleri izliyoruz. Uzakta 
patlayan bombalar, duman ve dar çekimdeki muhabirin 
izlenimleri dýþýnda Baðdat, Ummu Kasr ya da Necef 
sokaklarýnýn gerçekten ne durumda olduðuna dair tek bir 
görüntü yok. Yanan, yýkýlmýþ binalar, ölü insan görüntüleri 
yeterince medyatik ve politik deðil galiba. Vahþi iþgali 
normalleþtirme, biz vatandaþlarýn yaþamlarýyla bütünleþtirme 
yani savaþý “sýradanlaþtýrma" çabasýndan taviz verilmiyor. Her 
gün ekranda en yeni teknolojilerle üretilmiþ silahlarýyla 
övünenler bu gizleme politikalarýný daha ne kadar 
sürdürebilecekler? Tarihe nasýl hesap verecekler? Ve en 
kötüsü artýk savaþýn nedeni, nasýlý çoktan aþýldý, þimdi sadece 
savaþýn gerçeði, B-12'ler, tanklar, silahlar konuþuluyor.

Savaþ politikalarýnýn esiri olmuþ 21. yüzyýl medyasýna 
inanmýyorum.

CNN ve MSNBC' nin son araþtýrmalarýna göre Bush ve 
ekibine destek % 60' lardan %70'lere çýkmýþ. Beþ yýldýr bu 
ülkede yaþýyorum. Boston'da Amerikalý ve baþka ülkelerden 
birçok  arkadaþým var. Bugüne kadar bu savaþa destek veren 
tek kiþiye bile rastlamadým. Konuþtuðum insanlar da benzer 
tespitleri yapýyorlar. Zaten büyük kentlerin çoðunluðu 
seçimlerde de cumhuriyetçilere karsý demokratlarý 
desteklemiþti. Nerede bu % 70 meraktayým? Hepsi orta batýda 
ya da güneyde mi acaba?

Doðrusu CNN' nin bu araþtýrmasýna inanmýyorum.

Elbette "Þahinler" medyanýn ideolojiyi þekillendirmekteki 
rolünün fazlasýyla farkýndalar. Baðýmsýzlýk ya da tarafsýzlýk 
yani "basýn etiði" emperyalist çýkarlarla ayný anlama geliyor.

Yetkililer çýkýp savaþýn Amerikan halký üzerindeki olumsuz 
etkisi üzerine alýnmasý gereken tedbirleri anlatýp "konuþun, 
arkadaþlarýnýzla iletiþim kurun" diyorlar. Ýletiþimi kendi eli kanlý 
baþkanlarýyla kurmalarýnýn dünya halklarý psikolojisi açýsýndan 
daha yararlý olduðunu düþünüyorum. Çünkü Amerika artýk 
eskisi kadar bile güvenli olamayacak. Terörist saldýrýlarýn  ne 
yazýk ki artma tehlikesi bir gerçek... Bu sebeple ülke þu anda 
terörist saldýrý riskinin yüksek olmasý anlamýna gelen "turuncu" 
alarmda. 

Meþhur "medeniyetlerin çatýþmasý"nýn yazarý S. Huntington'un 
bir saptamasý var. Diyor ki: "batý, dünyayý düþüncelerinin, 
deðerlerinin ya da dinin gücüyle deðil, planlý þiddet 
politikalarýyla kazandý ve batýlý bu gerçeði sýklýkla unutur fakat 
batýlý olmayanlar asla unutmaz."

Dünyanýn ezici çoðunluðu hala bu savaþa karþý. Yaklaþýk % 
90'dan fazlasý. Ve biz % 90 lar olarak, hukuksuzluðun, insanlýk 
suçunun önüne geçemedik, reel politikaya müdahale 
edemedik. Cesaretimizi ve umudumuzu yitirmeden sesimizi 
alanlarda yükseltmeye devam ederken alternatif ve daha 
etkili olabilecek yöntemler üzerine de düþünmeye baþlamalý. 
Emperyalist küreselleþmeye karþý harekete de ivme katacak 
bu eylemler geleceðimiz açýsýndan çok önemli olacak. Hukuka, 
etik deðerlere inanan, insana deðer veren bizler kaybetmeyi 
hakketmiyoruz.

Saygýlarýmla.
23-03-2003, Boston

Yasemin Adalý Erten

DÜNYANIN EZÝCÝ ÇOÐUNLUÐU HALA BU 

SAVAÞA KARÞI. YAKLAÞIK % 90'DAN 

FAZLASI. VE BÝZ % 90 LAR OLARAK, 

HUKUKSUZLUÐUN, ÝNSANLIK SUÇUNUN 

ÖNÜNE GEÇEMEDÝK, REEL POLÝTÝKAYA 

MÜDAHALE EDEMEDÝK. CESARETÝMÝZÝ VE 

UMUDUMUZU YÝTÝRMEDEN SESÝMÝZÝ 

ALANLARDA YÜKSELTMEYE DEVAM 

EDERKEN ALTERNATÝF VE DAHA ETKÝLÝ 

OLABÝLECEK YÖNTEMLER ÜZERÝNE DE 

DÜÞÜNMEYE BAÞLAMALI. 

Merhaba,
Irak tam 4 gündür ateþ altýnda. Aslýnda savaþ aylar öncesi 
baþlamýþtý. Uluslararasý hukuk ihlali aylar öncesinde baþladý. 
Savaþ karþýtlarýný görmezden gelme, kamuoyunu 
gerçeklerden uzaklaþtýrýp yönlendirme çabalarý de aylar önce 
baþladý. Irak halkýnýn uykusuz geceleri, korku ve endiþeli 
bekleyiþleri aylardýr sürüyordu.

Bugün yine dünyanýn her yerinde eylemlere tanýk olduk. 
Amerikan televizyonu her zamanki gibi ikiþer üçer dakikayla 
geçiþtirdi bu haberleri. Burada muhalefetin sesi, gücü kadar 
medyaya pek yansýmaz. TV'lerde sürekli Saddam'ýn 
zalimlikleri ön plana çýkarýlýp bu saldýrýnýn Irak halkýný 
kurtarmaya yönelik bir "özgürlük operasyonu" olduðu 
kafamýza vurulup duruluyor. Amerika'da yaþayan Iraklýlarýn 
görüþleri alýnýp müdahalenin, Irak halkýna demokrasi getirmesi 
açýsýndan ne kadar önemli olduðu anlatýlýyor. Meþruiyetten 
yoksun bu saldýrý "bir diktatörü mü, yoksa Amerika'yý mý 
destekleyeceðiz" yanýlgýsýna indirgenmiþ durumda. Onlara 
göre bu müdahale Saddam'dan kurtuluþ demek. Hatta Irak 
kökenli Amerika vatandaþý orta yaþlý bir adam ekranýn önünde 
soyunup Saddam yönetiminin yaptýðý iþkence izlerini 
gösteriyor. Peki ya savaþta ölen masumlarýn görüntüleri?

KAMUDA ÇALIÞAN MÝMARLAR 
BULUÞMASI (HALFETÝ)
TOPLANTI-ATÖLYE-GEZÝ
(17-18-19 MAYIS 2003)

Neden Halfeti?
Halfeti sular altýnda kalan kent, Halfeti Fýrat'ýn altýnda tarihsel bir 
birikimi taþýyor. Artýk sadece su altý dalýþlarýnda göreceðimiz bir 
birikimi; Halfeti özel bir yer, heryerde kýrmýzý beyaz sarý gül yetiþir 
belkide, ama Halfeti'de gülün siyahý vardýr. Asil ve vakurdur. Sular 
altýnda kalan kýsmýna raðmen dimdiktir hala Halfeti. Belki de 
yeniden keþfedilmeyi bekleyen duruþudur bu. Halfeti derin ve köklü 
bir yerleþimin devamý, bir bölümü sular altýnda kalsa da yeniden 
iliþkilenmeye çalýþýyor hayatla, insanla, doðayla, çocukla... Halfeti 
herkesin bildiði ama sahip çýkýlamayan yer.

Bir benzerlik bulduk kendimizle Halfeti arasýnda, yýllarca unutulmuþ, 
üzerinden sular akmýþ, ama birikimini korumuþ bir topluluk olarak 
algýladýk kamuda çalýþan mimarlarý. Herkesin bildiði ama unutulmuþ, 
aslýnda unutturulmuþ bir kesim.

Sularýn altýndaki öfkeyi, güzelliði, birikimi hep birlikte açýða 
çýkaralým istedik.Onun için bize en yakýn gelen, tüm uzaklýðýna 
raðmen, HALFETÝ'yi seçtik. Konuþalým dertleþelim, geleceðimizi 
yeniden birlikte þekillendirelim istedik. Çocuklarýmýzý da getirelim  
Halfeti'ye diye düþündük. Biz þekillendirirken geleceðimizi, onlar da 
o tarihsel mekanda Halfeti'li çocuklarla “Çocuk ve Mimarlýk” atölye 
çalýþmasýnýn içinde bulunsunlar istedik.
Halfeti Belediyesi sýcak karþýladý bu talebimizi, 50 kiþilik 
misafirhanesini açtý bize... Ama biz çok olacaðýz dedik. Halfeti halký 
da o güzel evlerini açtý ...Yani misafirhanede ve evlerde kalacaðýz, 
yöresel yemeklerini sunacaklar bize kültürlerini paylaþacaðýz ayný 
zamanda...Sýcak olursa hava belki de o güzel konaklarýn toprak 
damlarýnda gökyüzünde yýldýzlarý sayarak uykuya dalacaðýz.

HALFETÝ PROGRAMI

16 Mayýs 2003

20.00 Ankara'dan Urfa Halfeti'ye hareket (Yol yaklaþýk 10 saat)

17 Mayýs 2003 (Konaklama Halfeti)

06.30 Halfeti'ye varýþ.
Konaklanacak yerlere yerleþme.

08.30 Kahvaltý
10.00 Halfeti yerleþiminde gezi
12.30 Öðle yemeði
14.00  Rum Kale

Aziz Nerses kilisesi
Su kuyusu

17.00 Serbest zaman (isteyenler tekne turu yapabilir)
18.30 Akþam yemeði

18 Mayýs 2003 (Konaklama Halfeti)

KAMU ÇALIÞANLARI ÝÇÝN TOPLANTI

 08.30 Kahvaltý
10.00 Toplantý Açýlýþý
10.15 Kamuda Deðiþim ve Kamu Yararý Üzerine Sunuþ
12.00 Soru-Cevap
13.00 Öðlen yemeði
14.00 Kamu Personel Rejimi Üzerine Sunuþ
15.30 Soru-Cevap
16.30 Çay arasý
16.45 Genel deðerlendirme ve Halfeti  deklarasyonun 

hazýrlanmasý
18.30 Kapanýþ ve serbest zaman
20.00 Akþam yemeði
  

ÇOCUK ve MÝMARLIK ATÖLYESÝ

08.30 Kahvaltý
10.00 Atölye çalýþmalarý
13.00 Öðlen yemeði
14.00 Atölye çalýþmalarý ve gezi 
16.30 Meyve  suyu arasý
17.00 Oyun saati (Yöresel çocuk oyunlarý)
18.30 Atölye çalýþmalarýnýn sergilenmesi
20.00 Akþam yemeði

19 Mayýs 2003

08.00 Kahvaltý
09.30 Urfa'ya hareket
10.30 Urfa'ya varýþ ve kent  içi gezi

Balýklý Göl
Eski Evler ve sokak dokusu

13.00 Öðlen yemeði
14.00 Eski Çarþýlar da serbest  zaman ve alýþveriþ

Gümrük Han
Sipahiler Çarþýsý
Bakýrcýlar Çarþýsý

16.00 Ankara'ya hareket
03.00 Ankara'ya varýþ

Programa Kamu Çalýþaný Mimarlar katýlabilir. 06-12 Yaþ arasý çocuk getirilebilir.
Programa son baþvuru tarihi: 2 Mayýs 2003 saat 18.00’e kadardýr.
Katýlým koþullarý için Ýþyeri temsilcileri ve Ankara Þube ile iletiþime geçebilirsiniz.
NOT: OLAÐANÜSTÜ BÝR DURUMDA ORGANÝZASYONUN YERÝ 
DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR
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KAMUDA

TOPLANTILAR

VE ÝÞYERÝ

TEMSÝLCÝLÝK

SEÇÝMLERÝ
Tezcan Karakuþ Candan-Ayþen BAYAZIT

Ýþyeri Temsilcilik Koordinatörleri

GERÇEKLEÞEN ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝKLERÝ LÝSTESÝ

Önümüzdeki günlerde  iþyeri toplantýsý ve iþyeri seçimi 
programýna alýnan iþyerlerinin listesi aþaðýdadýr. 
Günlerin belirlenmesine iliþkin  bizimle iletiþim 
kurabilirseniz, süreci biraz daha hýzlandýrabiliriz.

TBMM
SAÐLIK BAKANLIÐI
MEB YATIRIMLAR MÜDÜRLÜÐÜ
MEB ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ
MEB ÝNÞAAT EMLAK DAÝRE BAÞKANLIÐI 
VAKIFLAR BANKASI ÝNÞAAT EMLAK DAÝRESÝ
YAPI KREDÝ BANKASI ÝNÞAAT EMLAK DAÝRESÝ
OYAK ÝNÞAAT
U L A Þ T I R M A  B A K A N L I Ð I  D E V L E T  H AVA  
MEYDANLARI
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
ODTÜ 
BAYINDIRLIK BAKANLIÐI TAU
BAYINDIRLIK BAKANLIÐI ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
BOTAÞ
BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ
TÜRKÝYE KÖMÜR ÝÞLETMELERÝ
KALKINMA BANKASI
DEVLET SU ÝÞLERÝ
TEAÞ
TURÝZM BAKANLIÐI
BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ
EGO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
ETÝMESGUT BELEDÝYESÝ
SÝNCAN BELEDÝYESÝ
KEÇÝÖREN BELEDÝYESÝ
MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI ÝNÞAAT DAÝRE 
BAÞKANLIÐI
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNÞAAT DAÝRESÝ
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNÞAAT DAÝRESÝ
MTA
ARSA OFÝSÝ
DIÞ ÝÞLERÝ BAKANLIÐI
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÝNÞAAT DAÝRESÝ
GÖLBAÞI BELEDÝYESÝ
MKE GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
AKTÜRK ÝNÞAT
MESA
MNG
TEPE ÝNÞAAT 
YÜKSEL ÝNÞAAT

Onur Azizoðlu

Sibel Yýldýrým Zaman
Fatih Mehmet Avcý

Ebru Baysal
Serap Sevgi
Murat Yalçýn Çebi

Selma Sökmen 

Ünsal Çidam
Gülay Bilgin
Þeniz Akkaya

Turan Aydoðan
Aysun Arý Gümüþer

Hülya Akpoyraz
Alev Uyar
Çiðdem Eren
Serpil Öztop 

A. Cemile Okyay

Songül Özkök Ay
Þebnem Sözer

E. Devrim Kýsaalioðlu
Erol Atagün
Akif Arslan
Harun Yorulmaz 

Arzu Usta
Feriha Þenkardeþler

Mehmet Okan
Esra Hatinoðlu 

Füsun Sunal
Sevil Cin Köse

Candan Yavuz
Nedim Dikici

Sevda Kerman
Þule Çevikoðlu

Emine Kaplan
Kazým Özcan
Bahattin Engin
Aslýhan Bilgiç

Burçak Güntürkün
Selahattin Görkem
Göknil Gürbüz
Neval Aksoy
Nurþen Pehlivanoðlu

Hatice Üncü
Mehmet Çoban

Þule Sezginalp
Kubilay Karagül
Sinan Kemal Eroðlu
Lale Oygun Sobutay

Hayati çulha
Volkan uzun
Uður Ertan
Hüsnü Alpaslan
Murat Çýðýldað

Belma Akalp Tekin
Orhan Altekin

Ýller Bankasý Yapý Ýþleri Daire Baþkanlýðý

Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma D. Bþk.

Baþbakanlýk Vakýflar Genel Müdürlüðü

Karayollarý Gen. Müd. Tesisler Þb. Müdürlüðü 

Büyükþehir Belediyesi Ýmar Daire Bþk.

Büyükþehir Bld. Fen Ýþleri D. Bþk. Trafik Þube

Köy Hizmetleri Gn. Müdürlüðü Etüd Poje D. Bþk.

TRT Genel Müdürlüðü

Sanayi Bakanlýðý

SSK Ýnþ. Emlak Daire Baþkanlýðý 

Köy Hizmetleri 1. Bölge Müdürlüðü

Ulaþtýrma Bakanlýðý Dhl. 

Ulaþtýrma Bakanlýðý Dhl. 

Ziraat Bnk. Genel müdürlüðü Ýnþ. Emlak D. Bþk.

Tedaþ gn. Müdürlüðü Emlak ve Ýnþ.Dairesi

Yenimahalle Belediyesi Ýmar ve Fen Ýþl. Müdürlüðü 

Bayýndýrlýk Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel MÜDÜRLÜÐÜ

Çevre Bakanlýðý Çevre Koruma Müdürlüðü

TCDD Genel Müdürlüðü

Türk Telekom

Çankaya Belediyesi Fen Ýþl.Müdürlüðü

Figen Ertan
Þerife Atik

Zübeyde Turan

Ülkü Aktaþ
Hikmet Özgüneþ
Sabriye Kurtuluþ Akýn

Yelda Ayhan Yýldýrým
Azra Yavaþoðlu
Hare Küçükkýlýç Yiðit

Ý. Levent Ercan

Handan Çakmaklý

Ýbrahim Ethem yazýcý
Ayþegül Ay Uðurel
Birgül Süer

Hatice Demirtaþ
Erkan Çelik
Soner Toganaþ

Fatma Yýldýzlý
Nuray Kumbaroðlu

Çýð Süer
Ýnci Özyürek Güney
Ali Atakan
Demet Gülhan

Altýndað Belediyesi Ýmar Müdürlüðü

Çankaya Belediyesi Ýmar Müdürlüðü

Afet Ýþleri Gn. Müd.

Kültür Bakanlýðý Ktvk  Gn. Müd. Koruma Kurulu

T.C. Kültür Bakanlýðý Anýtlar Müzeler Gn. Md.

PTT Gn. Müd. Yapý Ýþl. Daire Bþk. 

Ýller Bankasý Ýmar Planlama D. Bþk.

Kültür Bakanlýðý Dösim

Mamak Belediyesi Ýmar Müdürlüðü

25 Mart 2003 tarihi itibariyle 31 iþyerinde toplantý 
geçekleþtirilmiþ, 400 e yakýn meslektaþýmýzla genel 
deðerlendirmeler yapýlmýþ, 80 iþyeri temsilcisi 
seçilmiþtir. Yapýlan toplantýlarda daha çok oda üye 
iliþkisinin  sorgulanmasý, kamuda yaþanan sorunlarýn  
irdelenmesi, mimarlarýn özlük, ücret,aidat ve telif 
haklarýnýn  tartýþýlmasý, öne çýkan konulardýr. Seçilen 
iþyeri temsilcilikleri ile etkinlikler baþlamýþ ,yerel 
yönetimler yasa tasarýsý ve kamu personel rejimi ve 
deprem konutlarý üzerine çalýþmalar devam etmektedir. 
Ayný zamanda  iþyerinin taleplerine  ve ihtiyaçlarýna göre 
meslek içi eðitimler de düzenlenmeye baþlanmýþtýr. 
Bunun ilki “Kamudaki deðiþimler, yerel yönetimler yasa 
tasarýsý ve kamu personel rejimi” konusunda Prof. Birgül 
Ayman Güler' in sunuþuyla gerçekleþmiþtir.

Mart sonu itibariyle iþyeri toplantý sayýmýz ve temsilcilik 
sayýmýz 34 e ulaþacaktýr. Hedefimiz, Nisan ayý sonuna 
kadar  56 iþyeri toplantýsýný gerçekleþtirerek ilerleyen 
sayfalarda detaylý programýný bulacaðýnýz Kamu Çalýþaný 
Mimarlarýn Halfeti buluþmasýný 17-18-19 Mayýs’ta 
gerçekleþtirerek, sorunlarýmýzýn çözümüne iliþkin 
kapsamlý bir programý birlikte hayata geçirmektir. 
Kamudaki bilgi birikiminin Oda ortamlarýna aktarýldýðý, 
kamuda çalýþan mimarlarýn oda ile iliþkilerinin güçlendiði 
dönemlerde, Mimarlar Odasý'nýn çok baþarýlý çalýþmalara 
imza attýðý ve güçlü bir  örgüt olarak sorunlarýný çözdüðü 
gerçek l ið i  Mimar lar  Odas ý 'n ýn  arþ iv ler inde 
tozlanmayacak kadar deðerlidir. Bunu yeniden gün 
ýþýðýna çýkartmak, yok olan dayanýþma ruhunu yeniden 
inþaa etmek, umudu Mimarlar Odasý'nýn ve toplumun 
tüm kesimlerine  nakýþ gibi iþlemek kolay deðil, biliyoruz. 

Ama  istersek eðer, biz bunu gerçekleþtirebiliriz.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 1991 tarihinde 
yayýmlanan iþyeri temsilcilikleri yönetmeliðinin yürürlüðe 
girmesinden bu yana, Oda ile üye arasýndaki baðý 
güçlendirmeyi, iþyerlerindeki birikimlerin tüm mimarlýk 
ortamýna taþýnmasýný hedefleyerek çalýþmaya baþladý. 
Öncelikle kamuda çalýþan mimarlarýn bulunduðu 
birimlerde yürütülen çalýþmalar, 1996 yýlýnda özel 
sektörde de denenmeye çalýþýldý. Kamuda 1998 yýlýna 
kadar Ankara Þubesi bünyesinde yapýlan çalýþmalar, 85 
iþyerinde toplantýlarýn yapýlmasý ve 30 iþyeri 
temsilciliðinin kurulmasý ile sonuçlandý. Bu süreçte 
yýllarca iliþki kurulmayan  üyelerimiz ile iletiþime geçilmiþ, 
eðitim çalýþmalarý, seminerler, iþyerlerinde yapýlan 
etkinliklerle, 1997 yýlýnda merkezi düzeyde hazýrlanan 
Bartýn Deklarasyonu  ile bu çalýþma belirli bir düzeye 
getirilmiþti. 1998 - 2002 arasýnda bu çalýþmalarýn 
aksadýðý, yapýlan çalýþmalarýn da birkaç iþyeri toplantýsýný 
geçmediði tespit edilmiþ, iki yýlda bir yenilenmesi 
gereken iþyeri temsilcilik seçimleri gerçekleþememiþtir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 37. Dönem 
Yönetim Kurulu kamu iþyerlerinde örgütlenmenin, üye ile 
iliþki kurabilmenin, iþyerlerindeki birikimlerin mimarlýk 
ortamlarýna aktarýlmasýnýn bir aracý olarak gördüðü iþyeri 
temsilciliklerini, önemsemektedir. Bu kapsamda 
baþlatýlan   kamu iþyeri toplantýlarý ve iþyeri temsilcilik 
seçimleri haftanýn iki günü salý ve perþembe,  sabah ve 
öðleden sonra olmak üzere devam etmektedir.

ENGÝN OMACAN'I YÝTÝRDÝK

Odamýz eski Genel Baþkanlarýndan, Mimarlýk Vakfý 
Genel Sekreteri Engin OMACAN, 4 Mart 2003 
günü aramýzdan ayrýldý. 1970 yýllarýndan baþlayarak 
meslek topluluðumuzda etkin çalýþmalar sürdüren 
OMACAN, Ýstanbul Þube Baþkanlýðý ve Sekreter 
Üyeliði görevlerinde de bulunmuþtu. Engin 
O M A C A N ' ý n  a i l e s i n e ,  y a k ý n l a r ý n a  v e  
meslektaþlarýmýza baþsaðlýðý dileriz. Anýsý bizlere 
ýþýk tutacaktýr.
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7 NÝSAN 2003
DÜNYA SAÐLIK GÜNÜ
Tema :
GELECEÐÝ ÞEKÝLLENDÝRÝN;
ÇOCUKLAR ÝÇÝN SAÐLIKLI 
ÇEVRELER

Amaç: Çocuklarýn yaþadýðý alanlarda, evde okulda, 
sokakta, oyun alanlarýnda, karþýlaþtýðý çevresel risklerin 
azaltýlmasýna iliþkin çocuklarýn da katýlacaðý, “Çocuklar Ýçin 
Saðlýklý Çevreler” temasýyla bir atölye çalýþmasý yaparak, 
kamuoyunun gündemine taþýmaktýr.

Etkinlik Programý

Katýlýmcýlar: 6-12 yaþ arasý çocuklar , engelliler ve sokak 
çocuklarý, Keçiören Çocuk Yurdu

Tarih: 7 Nisan 2003 Pazartesi.
Yer: ANITPARK
Saat: 11.00 - 15.30

11.00: Açýlýþý, etkinlik sunuþu.
11.15: Seramik 

Duvar resmi 
Drama çalýþmalarýnýn baþlamasý
Unesco Barýþ Oyunlarý

14.00: Öðlen yemeði 
14.30: Topaç Þenliði
15.30: Kapanýþ

Atölye çalýþmalarý boyunca sürekli müzik yayýný yapýlacak 
ve Ýzci gruplarý sergisi açýlacak.

Organizasyon:
Çankaya Belediyesi-Saðlýklý Kentler Proje Ofisi, TMMOB 
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi, Çatý Çocuk Kültürü 
Grubu, Ýzcilik Federasyonu, Toplumsal Araþtýrmalar Kültür 
ve Sanat Ýçin Vakýf

DAVET

MÝMAR SÝNAN'I ANMA GÜNÜNDE TÜM MÝMARLARA, 
MÝMARLIK FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ÜYELERÝNE, MÝMARLIK 
ÖÐRENCÝLERÝNE;.ÇEVREYE, ÝNSANA, KENDÝ ÇEVREMÝZÝ 
BELÝRLEME HAKKINA SAHÝP ÇIKMA GEREÐÝNÝ DUYAN 
HERKESE,

Mimarlýk mesleðinin toplumumuzun ortak duyarlýlýðýna 
aktarýlmasý çabalarýnda, Mimar Sinan Haftasý ve Mimar Sinan'ý 
Anma Günü, üretmenin, yaratmanýn, tüm kendini yeniden 
tanýmlama süreçlerinin, toplumun ortak refleksi olmasýný 
destekleyecek dönüþtürücü bir etkinlik olmalýdýr. Dolayýsýyla, bu 
önemli günde, tüm üyelerimizi, Mimar Sinan Anýtý önünde:

Ankara'da mimari çevrenin oluþumuna -böyle bir yerde, böyle bir 
günde ve bizlerin- nasýl baktýðýmýzý göstermeye davet ediyoruz.

Bizler kendimizi her alanda üreten mimarlar olarak; toplum için, 
kentimiz için yükümlülüklerimizi yeniden açýklamaya davet 
ediyoruz.

Mimar Sinan'ýn, mesleðimizin bu topraklarda yaþanan tüm 
dönemlerinin günümüze aktarýlmasýnýn simgesi olan ismi 
etrafýnda; bu ismi bir kez daha, ama tüm meslektaþlarýmýzýn 
katýlýmýyla, yaþayan bir simge olmasýna katký koymak için davet 
ediyoruz.

Yarýnýn meslektaþlarý, bugünün araþtýran, þartlanmasýz 
dinamikleri olan mimarlýk öðrencilerini, beklentilerini bize ve 
topluma açýklamaya davet ediyoruz.

Mesleðin her alanýnda zorlu uðraþlarýmýzda, bizleri gözleyen, 
haberdar olan bizimle paylaþmaya hazýr, sesimize yanký 
verecek, kentimizin tüm duyarlý yüreklerini bizimle birlikte 
olmaya, bize ve toplumun tüm kesimlerine seslenmeye davet 
ediyoruz.

Sinan'daki tamamlanmýþ, mükemmele ulaþmýþ kullanýlýr 
gerçek bilginin MÜTEVAZÝLÝÐÝNÝ ve kullandýðý form, 
malzeme ve yöntemlerinde en kapsamlý, en doðru 
MÜKEMMELLÝYETÝ yaþam biçimi olarak almak üzere, 
Sinan anýtý önünde, niceliðimizle niteliðe, niteliðimizle 
çoðalmaya DAVET EDÝYORUZ.

Tarih: 9 Nisan 2003 
Saat: 12:30
Yer: DTCF Mimar Sinan Heykeli Önü 

ULUSLARARASI TASARIM YARIÞMASI 
ST. MARK KIPTÝ KÖYÜ PROJESÝ 
TORONTO  ONTARIO  KANADA 

St. Mark Kýpti Ortodoks Kilisesi, Toronto'da gerçekleþtirilecek 
“Kýpti Köyü” master planý kapsamýndaki bir grup yapýnýn projesini 
uluslararasý yarýþmaya çýkardý. OAA (Ontario Association of 
Architects) mimari proje yarýþmalarý kurallarý içinde düzenlenen 
yarýþmaya mimarlar ya da mimar liderliðindeki çok disiplinli 
ekipler katýlabilirler. 
Yarýþma programý, yaklaþýk 5 hektarlýk bir alanda yapýlacak 2500 
kiþilik bir katedrali, 1250 kiþilik bir kiliseyi, piskopos konutu, okul, 
bakýmevi, sosyal merkez, müze, yurt ve ofis binasýný içeriyor. 
Yarýþmanýn dili Ýngilizce'dir 

JÜRÝ 
Marcos Marcos (Kilise Temsilcisi), Dr. Mofeed Michael (Mimar-Kilise 

Temsilcisi), Larry Wayne Richards (Mimar-Toronto Üniversitesi Mimarlýk 

Fakültesi Dekaný), Cornelia Oberlander (Peyzaj Mimarý), Prof.George 
Baird (Mimar-Harvard Design School) 
Mesleki Danýþman: Roger du Toit (Mimar) 

ÖDÜLLER 
1. Ödül : 60.000 Kanada Dolarý
2. Ödül : 35.000 Kanada Dolarý
3. Ödül : 25.000 Kanada Dolarý

YARIÞMA TAKVÝMÝ 
Yarýþmanýn ilaný : 5 Mart 2003
Yarýþmaya kayýt için son gün: 25 Nisan 2003
Soru sorma için son gün: 30 Nisan 2003
Cevaplarýn gönderilmesi: 15 Mayýs 2003
Projelerin teslimi: 30 Haziran 2003
Jüri toplantýsý: 15 Temmuz 2003
Sonuçlarýn ilaný: 31 Temmuz 2003
Yarýþmaya kayýt ücreti 100 Kanada Dolarýdýr. 
Kayýt ve ayrýntýlý bilgi için: www.stmarkccv.com 

TMMOB II. MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK 
KURULTAYI 

5-6 Nisan 2003 Tarihinde, DSÝ Genel Müdürlüðü Toplantý 
Salonu'nda toplanýyor.
Bilgi için: http://www.tmmob.org.tr

BÝR KONFERANS...
“HOLLANDA MÝMARLIÐI, SON 10 YIL” 

Hollanda Elçiliði'nin Ankara'daki yeni binasýnýn açýlýþý nedeniyle 

Hollanda Büyükelçiliði, Hollanda Delft Teknik Üniversitesi 

Mimarlýk Fakültesi'nden Prof. Dr. Max Risselada'nýn katýlýmýyla 

'Hollanda Mimarlýðý'nýn son 10 yýlý konulu bir ingilizce konferans 

düzenleyecektir. Konferans sýnýrlý katýlýmlý (90 Kiþi) olduðu için 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi’ne kayýt yaptýrýlmasý 

gerekmektedir. Son kayýt tarihi 9 Mayýs 2003 Cuma olarak 

belirlenmiþtir.
Bilgi için TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi’nden Rabia Çiðdem Çavdar.

Yer: Yeni Hollanda Büyükelçiliði

Tarih: 13. Mayýs. 2003, Saat: 19.00

TÜRKÝYE NOTERLER BÝRLÝÐÝ
MERKEZ BÝNASI VE KÜLTÜREL SOSYAL 
TESÝSLERÝ MÝMARÝ PROJE YARIÞMASI

Türkiye Noterler Birliði'nin (TNB) AnkaraEskiþehir Yolu Söðütözü 
mevkiinde Çankaya Ýlçesi 7838 ada 5 parseldeki arsasý üzerinde 
yapýmý düþünülen merkez binasý ve kültürel ve sosyal tesislere ait 
mimari projelerin elde edilmesi iþi “TMMOB Mimarlar Odasý 
Mimarlýk Mühendislik Þehircilik ve Kentsel Tasarým Proje 
Yarýþmalarý Yönetmeliði” uyarýnca serbest, ulusal ve tek kademeli 
olarak yarýþmaya çýkarýlmýþtýr.Bu yarýþmaya TMMOB Mimarlar 
Odasý üyeleri katýlabilirler.

DANIÞMAN JÜRÝ ÜYELERÝ 

Hasip DÝNÇER (TNB Merkez Yönetim Kurulu Baþkaný)
Müfide ÞENER (TNB Merkez Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý)
Mehmet ÜNAL (TNB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa ÇOBANOÐLU (Ýnþaat Mühendisi/ODTÜ)
 Celal OKUTAN (Y.Makina Mühendisi/ÝTÜ) 

ASIL JÜRÝ ÜYELERÝ

Murat ARTU (Y.Mimar/ODTÜ) 
Cengiz BEKTAÞ (Y.Müh.Mimar/TH München) 
Ýlhan KESMEZ (Y.Mimar/Gazi Üniv.)
Erkut ÞAHÝNBAÞ (Y.Mimar/ODTÜ) 
Engin YAMAN (Mimar/ODTÜ)

YEDEK JÜRÝ ÜYELERÝ

F.Nuran DURAK (Y.Müh.Mimar/KTÜ) 
Dr. Nuray BAYRAKTAR (Y.Mimar/ADMMA)

RAPORTÖRLER

Iþýk UÇMAN KILCIOÐLU (Mimar/Gazi Üniv.,Peyzaj 
Mimarý./AÜZF) Neslihan TANJU ERCAN (Mimar/ODTÜ)

ÖDÜLLER :

1. Ödül (net) : 21.500.000.000.-TL
2. Ödül (net) : 17.000.000.000.-TL
3. Ödül (net) : 12.000.000.000.-TL

5 adet Mansiyon her birine net : 9.500.000.000.-TL ödenecektir. 
Satýn alýnacak projeler için jüri emrine: 12.500.000.000.-TL 
ayrýlmýþtýr.

Proje teslim tarihi 23 Haziran 2003 Pazartesi günü saat 
17.30'dur. 

ÇATICILAR DERNEÐÝ KURULDU

2001 yýlýnda kuruluþ çalýþmalarýna baþlanan Çatýcýlar Derneði 10 
Temmuz 2002'de resmen kuruldu. Böylelikle çatý malzemeleri 
üreten, ithal eden ve uygulayan firmalar Çatýcýlar Derneðinin 
kurulmasýyla (ÇATIDER) adý altýnda toplandýlar.  Dernek, 33 
kurucu üyenin geçici yönetim belirlemesiyle faaliyetlerine baþladý. 
Derneðin Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna Dr. Erdener ILDIZ seçildi. 
60'a yakýn üyesi bulunan Çatýcýlar Derneðinin kuruluþ amaçlarýnýn 
baþlýcalarý tüzüklerinde þöyle yer alýyor: Türkiye' de mevcut dört 
iklim bölgesinde çatýlarda olmasý gerekli standartlarýn 
belirlenmesin, bu standartlar belirlenirken, diðer ülkelerde yapýlan 
çalýþmalarý inceleyip Türkiye þartlarýna adaptasyonunu saðlamak. 
Yurtdýþý benzer sivil toplum kuruluþlarýyla ortak çalýþmalar yaparak 
bilgi ve deneyimlerin Türkiye'ye aktarýlmasýný temin etmek, çatý 
altlarýnýn kullanýlabilir mekanlar haline gelmesini temin etmek, 
mevzuatta bu konudaki kýsýtlamalarý kaldýrýcý giriþimlerde 
bulunmak, oluþturulan çatý standartlarýný anlatmak üzere uygun 
eðitim vermek, üyelerine son teknolojik bilgileri ileterek 
imalatçýnýn kaliteli malzeme üretmesini, satýcýnýn o iþe en uygun 
malzemeleri önererek bilinçli satýþ yapmasýný, uygulayýcýnýn ise çatý 
yapým kurallarýna uygun modern, kalýcý ve kaliteli uygulama 
yapmasýný teþvik etmek, tüketiciyi ise bu konularda 
bilinçlendirmek.Sektör içinde haksýz rekabeti önleyici tedbirlerin 
alýnmasýný saðlamak. ÇATIDER kendi bünyesinde baþlattýðý 
kurumlaþma çalýþmalarýnýn sonlarýna gelirken, sektörde yeralan 
malzemelerin piyasadaki paylarýnýn daðýlýmýný belirleyebilmek için 
bir referans kitapçýðý yayýnlamayý amaçlýyor. Bu çalýþmalara temel 
teþkil etmek üzere “Çatýcýlar Derneðinin Etik Anlayýþý” üzerinde 
çalýþmalar sürdürülüyor. 
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YEREL YÖNETÝMLER OKULU - 
ANKARA

Toplumumuzda çoðulcu ve özgürlükçü demokrasinin bütün 
kavram, kural ve kurumlarýyla yerleþtirilmesi ve sosyal 
demokrasinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla kurulan Sosyal 
Demokrasi Vakfý ile Mimarlar Odasý Ankara Þubesi birlikte 
yerel yönetimler eðitim programý hazýrladýlar. “Yerel 
Yönetimler Okulu” adý ile düzenlenen bu eðitim programý; 
yaklaþan yerel yönetim seçimlerini de gözönünde 
bulundurarak, sosyal demokrat kesimden seçimlerde 
aday olmayý düþünenler ile sivil toplum kuruluþlarýnda, 
meslek odalarýnda ya da benzeri programlarda yerel 
yönetimler konusunda çalýþmayý düþünenlerin bu alandaki 
birikimine katkýda bulunmayý amaçlýyor. 8 derslik eðitim 22 
Nisan 2003 tarihinde baþlayacak ve 10 Haziran 2003'de 
sona erecek. Salý akþamlarý 18.30  20.30 arasýnda 
verilecek dersler Mimarlar Odasý Toplantý Salonunda 
yapýlacaktýr.

Yerel yönetimler okulu kontenjaný 50 kiþiliktir. Son kayýt 
tarihi: 15 Nisan 2003 olarak belirlenmiþtir. Bilgi için 
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ile iletiþim kurabilirsiniz.

ÝZMÝR  KONAK BELEDÝYESÝ YEÞÝLYURT 
SPOR KOMPLEKSÝ MÝMARÝ PROJE 
YARIÞMASI 

Ýzmir  Konak Belediye Baþkanlýðýnca yapýmý düþünülen 
Yeþilyurt Spor Kompleksi'nin mimari projelerinin elde 
edilmesi iþi “Mimarlýk, Peyzaj Mimarlýðý, Mühendislik, 
Kentsel Tasarým Projeleri, Þehir ve Bölge Planlama ve Güzel 
Sanat Eserleri Yarýþmalarý Yönetmeliði” esaslarý içinde 
serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarýþmaya 
çýkarýlmýþtýr. 
Bu yarýþmaya TMMOB Mimarlar Odasý üyeleri katýlabilirler. 

DANIÞMAN JÜRÝ ÜYELERÝ 

Prof. Dr. Orcan GÜNDÜZ (Y.Mimar, DEÜ Mimarlýk Fak. 
Öðr.Üyesi) 
Güngör KAFTANCI (Y.Müh.Mimar ) 
Muhittin SELVÝTOPU (Harita Müh.Konak Bld.Bþk.Yrd.) 

ASIL JÜRÝ ÜYELERÝ 

Prof.Dr. Ahmet EYÜCE (Y.Mimar) 
Tamer BAÞBUÐ (Mimar) 
Yrd.Doç.Dr. Hikmet GÖKMEN (Y.Mimar) 
Muammer TAMER (Mimar) 
Muzaffer TUNÇAÐ (Ýnþaat Y.Mühendisi) 

YEDEK JÜRÝ ÜYELERÝ 

Celal KOÇ (Y.Müh.Mimar) 
Koray HEPER (Mimar) 
Necati UZAKGÖREN (Ýnþaat Y.Mühendisi) 

RAPORTÖRLER 

Alev AÐRI (Mimar) 
Hüseyin HEPÞENGÜLER (Mimar) 
Aydemir BAÞARGAN (Mimar) 

ÖDÜLLER : 

1. Ödül (net) : 25.000.000.000.-TL 
2. Ödül (net) : 15.000.000.000.-TL 
3. Ödül (net) : 10.000.000.000.-TL 
5 adet Mansiyon her birine (net) : 8.000.000.000.-TL 
ödenecektir. 

Proje teslim tarihi 24 Haziran 2003 Salý günü saat 17.30'dur. 
Yarýþmacýlarýn þartname alarak adres býrakmýþ olmalarý 
zorunludur. Yarýþma þartnamesi (CD) 24 Mart 2003 
Pazartesi gününden itibaren Ýzmir/Konak Belediyesinin 
Vakýfbank Gazi Þubesindeki 20112592 no.lu hesabýna 
yatýrýlacak 50.000.000.-TL tutarýndaki banka makbuzu 
karþýlýðýnda yarýþma raportörlüðünden temin edilebilir. 
Yarýþma Raportörlüðü : 
Ýzmir / Konak Belediyesi Kýbrýs Þehitleri Cad. No.12 Kat : 3 
Dai : 3 a Alsancak  ÝZMÝR Tel : (232) 422 61 80  421 17 95 
Yarýþma Þartnamesi ve ekleri için : www.konak-bel.gov.tr3 

Okuyucuma not: Ýþbu hikaye, etajer'in bir sindirim sistemi Zeynep ise, masasýnýn yanýnda duran menekþe saksýsýnýn yerini 
Ercüment Bey'in kafasý olarak deðiþtirmeyi giderek daha fazla zaafiyeti neticesinde uydurduðu bir düzmeceden ibarettir. Bu 

hikayedeki kiþiler ve kurumlarýn gerçek kiþiler ve kurumlarla düþünmeye, hatta bunu bir milli vazife olarak görmeye baþlamýþtý. 
alakasýný kurma teþebbüslerinde bulunmak  abesle iþtigaldir. Neyse ki gün kazasýz belasýz bitti.
Fena bir huyun talihsiz bir tecellisidir.  Dairedeki dedikodulara göre Ercüment Bey zamanýndan önce 

teslim edilmesi gereken bir iþ esnasýnda “kafayý üþütmüþ”, abuk 
KESÝT subuk laflarla çevresindeki insanlarýn kafalarýný bir tek kýrýþýklýk bile 

kalmayacak þekilde ütüleme kaabiliyetine sahip bir mahlukata 
Herþey mevcut peyzaj ögelerinin fazla gübrelenmekten dönüþmüþtü. O günkü kurbaný da Zeynep'ti. Zeynep, o gün mesai 

çürümek üzere olduðu o malum merasim bahçesinde, bir tuvalete bitimine kadar dikkatini toplayýp bir tek düzgün çizgi çizemedi. 
ihtiyaç olduðunun etkili ve yetkili kiþilerce, merasim alanýnýn Zeynep, ertesi günü verimli bir þekilde deðerlendirmeyi 
düzenlenmesinden bir asýr sonra, farkedilmesiyle baþlamýþtý. kafasýna koymuþtu. Kafasýný karýþtýran bilumum neþriyata karþý 
Zeynep için o gün, çalýþmakta olduðu kamu kuruluþunda yepyeni kuvvetli bir mukavemet göstererek planlarýn çizimini tamamladý, 
bir gündü. Zeynep, o gün bir baþka sevinçliydi. Dünya yüzünde her öðle yemeðinden sonra da tecrübeli inþaat mühendisi Hayri Bey'in 
mimarýn hayali, tasarladýðý bir yapýyý inþa ettirebilmekti ve Zeynep, yanýnda aldý soluðu. Hayri Bey bir yandan masasýnýn üzerine 
o hayale çok yakýn olduðunu hissediyordu. Mimarlýk fakültesinden yaydýðý gazeteyi okumaya çalýþmakta bir yandan da pantolonunun 
beri bu hayalin peþinde daðlar tepeler aþmýþ, bürolarda tecrübe önüne sarkan göbeðini yemek sonrasý keyifle kaþýmaktaydý. 
kazanýp muhtelif mimari coðrafyalarda kendi yolunu çizmeye Tam o sýrada yaptýðý korkunç hatanýn farkýna varmýþtý. 
uðraþmýþtý. Artýk zamaný gelmiþti. Masa baþýnda evraklarla Betonarme plaðýn geçtiði açýklýk, tehlikeli denebilecek kadar 
gözgöze geçirdiði günlerden sonra, gelecek günleri iple çekiyordu. fazlaydý. Mimar olarak gidebileceði yerin sonuna geldiðini 
Gerçi yapý tuvalet ve depodan oluþuyordu ama olsundu. Mimar hissetmeye baþlamýþtý. “Bundan sonrasý mühendisin iþidir, acep o 
dediðin, sýrasý gelince tuvalet de tasarlamalýydý. Farklý olmalýydý. ne der?” þeklinde özetlenebilecek, gecikmiþ bir düþünce ile Hayri 
Tasarýmcýsýný ifade edebilmeliydi. Önderlik edebilmeli ve tarihte iz Bey'e sorusunu yöneltti:
býrakmalýydý… -Hayri Bey, bu açýklýk betonarme plak için biraz fazla deðil mi? 

Sabah herkesten önce geldi iþ yerine. Çantasýný masasýnýn Elindeki kürdanla diþlerini karýþtýrmakta olan þiþman inþaat 
yanýna býraktý, çiçeklerini sulayýp, kurumuþ yapraklarýný ayýkladý. mühendisi kaþlarýný kaldýrarak cevap verdi:
Masasýna bir parça eskiz alýp kozmetik reklamlarýndaki -Önemli deðil Zeynep haným, çökerse de esnek çöker. 
mankenlerin cildi misali gerdirip yapýþtýrarak, hevesle çalýþmaya Birdenbire yýkýlmaz. 
baþladý. Tuvaletin inþa edileceði alan belliydi. Sýra tasarýma Yýkýlmak mý? Çökmek mi? Ýyi ama neden? Yýkýlmamasý 
gelmiþti. Önce mimarlýk eðitiminin malum mirasý, eðri büðrü gerekirken niye yýkýlsýn ki? 
birtakým çizgiler döküldü önündeki eskiz kaðýdýna. Zeynep, bir an Zeynep, Hayri Bey'i gazetenin bulmacasýyla baþbaþa býrakýp 
eskize çizdiklerine anlamsýz anlamsýz bakan iþ arkadaþlarý ile odasýna döndü.
gözgöze geldi. Eli kahve kavanozuna uzandý. Kupasýndaki 

Zeynep ertesi gün iþe herkesle ayný saatte geldi. Hiç acele 
kahvenin ilk yudumuyla, çizgiler, iç içe birtakým kare ve 

etmedi. Her zaman üzerine giydiði kýyafetin resmiyetini hiç 
dikdörtgenlere dönüþtü. O sýrada kendisine “kardeþim bu saatte 

garipsemedi. Hatta iþe giderken bir manifaturacýya uðrayýp iki çile 
kahve mi içilir, biz burada neciyiz?” gibisinden  ters ters bakan 

yün, örgü þiþleri ve bir de moda dergisi aldý. Önüne gelen evraklara 
çaycý haricinde, çevresindekiler daðýlmýþtý. 

imzalamadan önce, oturduðu koltukta kasýlarak ve sað kaþýný 
Tasarlanacak yapý, hesaplý olmalý, basit olmalý, maliyet 

yukarý kaldýrýp bakarak sanat eseri muamelesi bile yaptý. Artýk bu 
bakýmýndan bu iþe mahsus ödeneðin içinde mütevazi bir mevki 

ortamdaki iþleyiþe uyum saðladýðýný düþünecek kadar huzurluydu 
iþgal etmeliydi. Yýðma bir yapý olabilirdi. Zaten hangi tuvaletin 

ve herhangi birþeyin onu þaþýrtamayacaðýna neredeyse emindi. Ta 
kolondan kolona uzanan pencereleri vardý ki? Ya çatý? Böyle bir 

ki ikindiye doðru önüne gelen samanlý kaðýdý okuyuncaya kadar. 
yapýya ahþap, kiremit kaplý, pahalý bir çatý yapmak ne derece 

Hazýrladýðý iþ için ayrýlan ödeneðin miktarýný gördüðünde o kadar 
doðruydu? En doðrusu, eðimli bir betonarme plak ile bu sorunu 

þaþýrdý ki, o sýrada çaycýdan temin ettiði çayla beraber yemekte 
çözmekti. Fakat, bu beton nasýl dökülecekti? Eðimli plak fikrini bir 

olduðu bisküviyi paketiyle yuttu. Ayrýlan para gerekenin üç 
tarafa atýp, bir teras çatý kurgulamaya koyuldu. Bu kez de eðim 

katýndan fazlaydý. Gözünün önünde, içinde peçete ve kolonya betonu yüzünden döþemenin aþýrý kalýnlaþmasý ve aðýrlaþmasý 
veren adamýn lojmanýnýn da olduðu üç katlý bir wc iþletmesi sorunu ile karþý karþýya kaldý. Vakit öðlene yaklaþýyordu. Tam o 
canlandý bir an. Bu hayalden çabucak kurtulup, bu maliyet farkýný sýrada telefon çaldý. 
dengelemek için, iþ arkadaþlarýnýn yardýmýna baþvurdu.-Alo buyrun.

Zeynep, bir sonraki güne talihsiz baþladý. Herkesten yarým -Selam canýmcým nasýlsýn?
saat daha geç gelmiþ ve þube müdürünün kendisini arayacaðý -Ben iyiyim caným, uðraþýyoruz iþlerle. Biliyormusun yakýnda 
tutmuþtu. O günün öðleden sonrasý, merasim bahçesi ile ilgili bir dikili binam olacak. 
olarak üst düzey bürokratlarla toplantý yapýlacaktý. Apar topar -Ne güzel? Ne binasý?
çizimlerini topladý ve günün geri kalanýný mimarlýðýn ne olmadýðýný -Tuvalet artý depo. Merasim bahçesinde.
bir kez daha kavrayarak, pahalý koyu renk takým elbise giyen -Vaay, hela mimarý olacaksýn ha?
adamlarla beraber, tekdüzelikten, sýkýntýdan uzak ve bol renkli (!) -Yaa öyle deme ama..
geçirdi. -Dur bak bi fýkra anlatiim de neþelen biraz. Adamýn birine 

Zeynep, bunu takip eden günlerde malzeme kalemleriyle bol doksan yaþýnda piyangodan büyük ikramiye çýkmýþ. Adam þehrin 
bol meþgul oldu. Düþündüðü malzemelerin yüzde doksanýný birim ortasýnda en pahalý parsellerden birini satýn almýþ ve ortasýna da o 
fiyat listelerinde mevcut malzemelerle daha hesaplý olduðu zamana kadar eþi ve benzeri görülmemiþ, muhteþem bir umumi 
gerekçesiyle deðiþtirmek zorunda kaldý.  hela yaptýrmýþ. Helanýn giriþine de kocaman bir kitabe yazdýrmýþ: 

Sonra? Sonra ne mi oldu? Zeynep, tuvalet yapýsýný projenin Ey yolcu! Doksanýndan sonra gelen talihimin içine etmeden 
bitim tarihinden hemen önce, yetmiþüç ayrý deðiþiklikten sonra, geçme! Hahahahahaa! Zeynep… Zeeynep.., Alo Zeynep, kapattýn 
güç bela bitirdi. Bu arada paketiyle yuttuðu bisküviler yüzünden mý?..  
oniki kilo aldý. Hatta hýrsýndan bazen çiçeklerini de yedi. Sokakta Zeynep hýncýný yemekten çýkarmýþtý. Bu davranýþý, mide aðrýsý 
yürümek için aðýr vasýta ehliyeti almak zorunda kalana kadar da olarak kendisine geri dönmüþtü. Bir þiþe bol limonlu sodadan sonra 
kilo almaya devam etti. (Artýk bisküvileri kolisiyle yutuyor.) kendine gelip tekrar çalýþmaya koyuldu. Ýmzaya gelen evraklar 
Tasarladýðý kiremit kaplý ahþap çatýya, fotoselli musluklara, ýsý yüzünden bir türlü yaptýðý iþe konsantre olamadý.
yalýtýmlý alüminyum doðramalara sahip, gözalýcý renklerde Bu sýrada kapý açýldý. Ýçeriye orta yaþlý yer yer beyazlaþmýþ 
fayanslarla kaplý, ekstra ekstra kalite lavabo ve hela taþlarýyla saclarý olan inþaat mühendisi Ercüment Bey girdi. Teklifsiz bir 
mücehhez  tuvalet, tören alanýnýn gözbebeði oldu. Hatta insanlar, þekilde Zeynep'in çalýþtýðý masanýn yanýndaki koltuða oturdu ve 
bu tuvaleti kullanmak için, tören alanýna gitmeden önce evlerinde konuþmaya baþladý. Ercüment Bey 'in önce havadan sudan 
tuvalete gitmemeye baþladýlar. Meþrubat satýþlarý patladý, klasikleþmiþ bir giriþi içeren konuþmasý giderek politik bir tirad 
büfeciler önce köþe sonra çokgen oldu. Büfecilerin bir kýsmý banka halini alýyor, hatta zaman zaman yükselen ses tonuyla nutuk atma 
kurup batýrdý, bir kýsmý ise çoluðunu çocuðunu býrakýp Amerika'ya aþamasýna doðru gidiyordu. Ercüment Bey Zeynep'in 

dinlediðinden emin olmak için zaman zaman “di mi?” gibi soru kaçtý. Savaþ mavaþ çýkmadý. Neticede herkes ama herkes pek bi 
ekleriyle Zeynep'i yokluyor, hatta zaman zaman dürtüyordu. mutlu oldu.
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1 Yerel Yönetimlerin Tarihsel Geliþimi 
(Dünyada ve Türkiye'de)
Prof.Dr. Gencay Þaylan

2 Yerel Yönetimler
Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim Ýliþkileri
Demokratikleþme-Katýlým
Dr. Necat Erder
Aydýn Köymen

3 Yerel Yönetimlerde
Katýlým, Denetim Mekanizmalarý
Ombudsman
Zekeriya Temizel

4 Yerel Yönetimlerin 
Sivil Toplum ile Devlet Arasýndaki Yerinin Geliþtirilmesi
Prof.Dr. Ýlhan Tekeli

5 Projelendirme ve Uygulamada 
Devlet  Belediye  STK Ýþbirliði
Yiðit Gülöksüz

6 Belediyeler
Planlama ve Ýmar Uygulamalarý
Mevzuat ve Sorunlar
Doç.Dr. Özcan Altaban

7 Türkiye'de Yerel Yönetim Sisteminin Geliþtirilmesi
Yerel Yönetimler Yasasý ve Reform Tartýþmalarý
Selahattin Yýldýrým

8 Yerel Yönetimlerde Halkla Ýliþkiler
Seçim Kampanyalarý
Nesteren Davutoðlu
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 (3) ALACAK 

TAHAKKUKU

(4) NAKÝT

(Kasa

Banka+Viza)

(5) ALACAK 

TAHSÝLATI (6) NAKÝT 

(7) ÖDENEN 

BORÇLAR 

(8) YENÝ 

BORÇLAR 

Devir Kasa 434.299.778 73.822.478

Devir Banka 7.196.326.384 2.040.646.275

Devir Viza 34.668.547.253 37.624.719.358

Birimlerden % 25  Alacak 32.753.741.512 3.055.916.000 1.572.250.000 34.237.407.512

Üye Kayýt Ödentileri 60.000.000

Üye Aidatlarý 17.716.203.463

Mesleki Denetim 11.868.625.975

Bilirkiºilik 364.200.000

Büro Tes.Yen.ve Açma 1.737.000.000

Belge Satýþlarý 230.000.000

Bilgisayar kurs gelirleri 4.070.000.000

Merkez  adýna Mühür tahsilatý 140.000.000

Merkez  adýnaKimlik tahsilatý 340.000.000

Yayýn satýþ 5.000.000

Bilirkiþiler Adýna tahsilat 360.000.000

Kastamonu Gezisi 160.000.000 1.072.250.000

Mim.Der.adýna tahsilat 10.000.000 10.000.000

Profesyonel çalýþan sekreter üye ücreti 1.139.989.531 0

Yönetici yolluklarý 878.250.000 0

Temsil(Yemek+Çay-

Kahve+Çelek-Çiçek+Vefat 1.574.115.422 0

Konferans Sempozyum 103.250.000 2.003.853.884 103.250.000

Personel Ücretleri 8.211.781.466 0

SSK Primleri 4.814.843.442 0

Personel Yolluklarý 113.160.000 0

Bilgisayar kurs giderleri 1.137.488.362 0

Posta-Kargo-Telefon-Ýnternet 1.746.937.500 4.150.137.232 1.137.480.000 2.031.959.400 2.641.416.900

Kýrtasiye 4.017.130.990 34.550.000 2.652.870.000 975.809.255 2.340.070.245

Bina Ýþletme Giderleri 1.069.118.001 137.483.125 1.069.118.001 667.478.840 667.478.840

Yayýn ve Yayýn alým giderleri 8.649.174.197 336.000.001 1.543.880.000 341.266.000 7.446.560.197

Genel merkez % 20 pay ödemeleri 62.657.910.000 533.000.000 6.376.914.275 55.747.995.725

Demirbaþ Alýmlarý 1.196.250.001 606.600.000 1.196.250.001 0

Bilirkiºillere ödenen 360.000.000 0

Sendika kesintileri 0

Merkeze Mühür ödemesi 0

Merkeze Kimlik ödemesi 0

TOPLAM 75.052.914.927 79.449.770.689 3.055.916.000 37.051.029.438 1.572.250.000 27.103.502.465 14.079.762.277 4.016.513.495 73.976.595.623 68.853.521.907

AÇIKLAMA

31.01.2003 03.02.2003-28.02.2003 ARASI HAREKETLER 01.03.2003 YE DEVÝR DURUMU

(1) MEVCUTLAR 

VE 

ALACAKLAR (2) BOÇLAR 

GELÝRLER GÝDERLER MEVCUTLAR VE 

ALACAKLAR

(1)+ (3)+ (4) - (6) - 

(7)

KALAN

BORÇLAR 

(2)- (7)+ (8)

Akbaba Dergisi
Sayý: 126
Yýl: 1963
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