ankara

þubesi
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ODA
ODA = ADA

Aralýk 2003
Ocak
2004

Evin doðasý sessizliktir: Odalar, sofalar,
merdivenler, döþemeler sessizlik eðirir.
SESSÝZLÝK ÝSTER EV.
Keçi yollarý yumaðýdýr ev. Bu keçi yollarý besler
onu. Böyle bir sessizlik, sýnýrsýzlýk saçar.

o d a s ý

Her þey de bu sessizliði dolu dolu yaþar.
(Evde paylaþýlan tek þey de budur.)
Odadýr, ev.

Ýnsan bir adadýr.
Oda: Bir dünya.

t m m o b

Ýlhan Berk, ÞEYLER KÝTABI / EV

Ama biz bir evi görürüz hep.
Oysa ev seyircidir.
Gezinir, yokmuþ gibi yaþar.
Açar kapar kapýlarý
Evde her þey birbiri için vardýr.
(Kapalýlýk bunu gerektirir.)
Oda yalnýz kendisi için yaþar.
Her durumda düþe çekilir ev.
Oda hep uyanýktýr.
Her þeyi konuþur oda.
Her þeyin de bir anlamý vardýr.
(Hiçbir þey anlamdan kurtulamaz.)

m i m a r l a r

Bir ada.
(Kendi halinde)
Bir içe çaðrý.
Kapalýlýða, yalnýzlýða övgü.

dileklerimizi iletmek için bir 2004 yýlý takvimi ve ajandasý
hazýrladýk. Ocak ayý içinde Þube'ye uðrayarak takvim ve
ajandanýzý alabilirsiniz.
Bu sayýnýn dosyasý “Örgütsel Yenilenme ve Deðiþen
Perspektifler”i hazýrlarken, bu konuda düþünce üretmiþ,
toplantýlarda düþüncelerini ifade etmiþ kiþilerin tümüne
ulaþmayý amaçladýk. Ancak çok az geri dönüþ alabildik ve
dosya sunuþunda bunun nedenlerine deðindik.
Genel Kurul hazýrlýklarý içinde olduðumuz bu günlerde,
Mimarlar Odasýnýn önümüzdeki 2 yýlýna ait yeni görüþler,
yeni açýlým önerileri ve seçimlerde yönetime aday olacak

ÝÇÝNDEKÝLER

Ankara Þubesi üyelerine güzel bir yýla baþlangýç

Mütevazý Olmaya Hakkým Yok...
Ayhan Çelik

DOSYA I: Yeni Dönem Perspektifleri

“Yeni Dönem Perspektifleri”

12

Ayhan Çelik

Önümüzdeki Dönemin “Belirleyenler”i

14

M. Onur Yýlmaz

DOSYA II: Yeniden Yapýlanmak Ýçin

16

R. Faruk Þahin

Yeniden Yapýlanma (Örgütlenme)

18

Mehmet Bozkurt

Mimarlar Odasý Örgütsel Yenilenme Projesi

20

Aydan Balamir

gruplarýn kendilerini ortaya koyabilmelerine bir ortam
sunmak amacýnda olan

3

Yeniden Yapýlanmak Ýçin Yeniden Düþünmek (Gerekir)

21

Hasan Kývýrcýk

dosyasýna beklenen katýlým gerçekleþmedi. Ayný amaçla,

Herkese Mutlu Bir Yeni Yýl Dileðiyle...

23

2004-2005 Yýlý Temsilcilik Yönetim Kurullarý Belirlendi

24

basým ve daðýtýmýnýn Oda tarafýndan üstlenilmesiydi. Bu

Yerel Yönetimler ve Kentler ve Sivil Toplum ve Politika ve Gelecek

25

çaðrýya gelen tek baþvuru olan DETOM grubunun

Akýn Atauz

broþürü, elinizdeki dergiyle birlikte daðýtýldý. Diðer

Kanundan Deðil Ýnsandan Korkarým/Kabahati Ararken

gruplarýn da benzeri olanaklardan yararlanmasý hala

Þevki Vanlý

bir önceki sayýmýzda bir çaðrý yaparak Ankara Þubesi
yönetimine aday olacak kiþi ya da gruplarýn kendilerini
tanýtabilmeleri için bir dizi olanak tariflemiþtik.
Bunlardan biri, gruplara ait broþür veya posterlerin

mümkün.

Ankara Kýzýlay Meydanýnda...

28
30

Ýlhan Gülgeç

Bir yönetim dönemi daha biterken, “Mütevazý Olmaya
Hakkým Yok” yazýsýnda Ayhan Çelik, 37. Dönem Þube
çalýþmalarýna katký veren herkese teþekkür ederek, iki

Kýzýlay’da Neler Oldu!

32

ve perde... 1000 Mimar 1000 Okulda

34

2004 Yýlý Mimarlar Odasý’nýn Kuruluþunun 50.Yýlý

38

yýlýn bir deðerlendirmesini yapýyor. Metin, geriye dönük
bir okuma olmasýna raðmen, aslýnda yeni döneme ýþýk
tutacak ip uçlarýný gizliyor.
7 Þubat 2004 tarihinde, DSÝ Konferans Salonunda

Çetin Ünalýn

Þehir Merkezleri Planlamasýna Ekolojik Yaklaþým

yapýlacak olan 38. Genel Kurul toplantýsýna ve 8 Þubat

Mehmet Tunçer

2004 tarihinde Mimar Kemal Ýlköðretim Okulu'nda

Kültürel ve Doðal Miras Örneklerimizden Eski Foça

yapýlacak olan seçimlere katýlarak mimarlýk ortamýmýzýn
ve örgütlenmemizin geliþmesi ve hayal ettiðiniz düzeye
gelmesi sürecini kiþisel katkýlarýnýzdan yoksun
býrakmamanýzý umuyoruz.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü
Ayhan Çelik
Yayýna Hazýrlayan
Gülnur Güvenç
Grafik Tasarým
Harman Þaner Çakmak
Reklam Yetkilisi
KAREMEDYA
Telefon: (312) 425 69 24, 425 69 42
Faks: 0 (312) 425 55 41
e-posta: ank@karemedya.com
Baský
Matsa Basýmevi
Adres: Konur Sokak No: 4/3 Kýzýlay Ankara
Telefon: 0 312 417 86 65
Faks: 0 312 417 18 04
e-posta: info@mimarlarodasiankara.org
Http://www.mimarlarodasiankara.org
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
ayda bir yayýmlanmaktadýr.
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M Ü T E VA Z I O L M AYA H A K K I M YO K …
Ayhan Çelik
Mütevazý olmaya hakkým yok, çünkü
bunu yapmaya kalkýþýrsam;
Mimarlar Odasý Kütüphanesi'nin yeniden canlandýrýlmasý için olaðanüstü
uðraþý veren “Kütüphane Ýnisiyatif Grubu”na ve kütüphane
emekçilerine, oranýn bir bilgi çoðaltma, paylaþma yerine dönüþmesini
saðlayan, kütüphane söyleþileri düzenleyen, konuþmacýlarý ikna eden,
gündemi oluþturan genç inisiyatiflere, onlarca yýlýn deneyiminibirikimini büyük bir ciddiyetle hazýrlanmýþ sunuþlarla paylaþýma açan
deneyimli mimarlara, hep ilgiyle ve yüksek katýlýmla izleyen, varlýklarýyla
bile Oda'da dinamizmi tetikleyen o büyük sinerjiyi yaratan mimarlýk
öðrencilerine, söyleþilere katýlan, onlarý boyutlandýran, renklendiren
istikrarlý katýlýmcý üyelerimize çok büyük haksýzlýk yapmýþ olurum.
“Oda'dan çýkan her basýlý malzeme, her ürün mutlaka iyi tasarlanmýþ
olmalýdýr; içeriði Oda'nýn, mimarlýk ortamýnýn birikimini yansýtmalý ama
ayný zamanda günceli de yakalamalýdýr” diyen elinizdeki bülteni bugünkü
haline taþýyan; bir bültenin haber ötesi olabileceði gibi ayný zamanda
yerel olabileceði, ayný zamanda gündem belirleyici olabileceðini
ispatlayan, “þube dergisi” denmesine raðmen “hayýr, bu bir bülten”
demekte inat eden belki de yeryüzünün en özgün bültenlerinden birini
yaratan, evet uygun kelimeyi nihayet buldum 'yaratan'; editörlere,
editör gruplarýna, grafikerimize, yayýn sekreterimize, yazýlarýný
“etajer” olarak imzalayan arkadaþýmýza, çizerlerimize, yazarlarýmýza,
yazýdan aktivite, aktiviteden yazý çýkarma becerisi gösteren
üyelerimize hepsine birlikte “bülten inisiyatif grubu” dersek tüm bu
çalýþanlara çok büyük haksýzlýk etmiþ olurum.
Ýlk fikir ortaya atýldýðýnda yarattýðý heyecan fýrtýnasýyla; “1000 Mimar
1000 Okulda” projesini omuzlayan (abartýlý bulanlarýnýza biraz daha
projenin içerisine girin demekle yetineceðim), bu coðrafyada büyük
kopuþlarla erozyona uðramýþ durumdaki mimarlýk kültürünün
restorasyonu için en diri, en saðlam tohumu atan Çocuk ve Mimarlýk
Çalýþma Grubu'na; ona kucak açan okullara, projeyi derinleþtiren çocuk
dünyasýnda yol bulmamýzý saðlayan ortaðýmýz ÇOKAUM'a, projemizi
onaylayarak destek veren Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü' ne, ilgisiyle bizi
cesaretlendiren UNICEF'e, yaz okulu projemizin sahibi hocalarýmýza,
çocuklarýmýzýn arkadaþ eðitmenleri mimarlýk öðrencilerine, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nin ev sahipliði yapmasýný saðlayan yöneticilerine,
genç gezginlerimize rehberlik yapan atölye yürütücülerimize, “þeker
kent” yaratan çocuklarýmýza, ýsrar ve takipleriyle hayranlýðýmýzý
kazanan annelere, babalara nasýl haksýzlýk edebilirim.
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Hepinizin bir okula gitmesini, birikiminizi paylaþmanýzý, çocuklara

Bir geleneðin yeniden doðmasý ve mimarlarýn buluþmasý için tasarlanan

öðretmenizi ve çocuklarla öðrenmenizi saðlamak için ortamý hazýrlayan,

Mimarlýk Balosu'nda emeði geçenlere, Ankara Palas'ýn büyülü

projenin önünü açan, baþlangýcýn bütün eksiklik ve olanaksýzlýklarýný

atmosferinde bir araya gelme olanaðýný yaratanlara, Mimarlýk

yaþayan ama hayal güçleriyle bunlara takýlmadan devam eden öncü

Balolarý'nýn anlamýný hatýrlatarak Ankara Palas'ta bizimle beraber 50. yýl

gönüllülerimize, heyecanlarýný hiç yitirmeyen mimarlara, haksýzlýk

balolarýný geçirenlere; billboardlarda mimarlýðýn nasýl anlatýlacaðýný

edebilir miyim?

tasarlayanlara; mimarlýðý kentli ile buluþturan sergilerimize ev sahipliði
yapanlara haksýzlýk edebilir miyim?.

Konur Sokak 4 numaradaki binamýzýn tadilatlarýný bir bütün olarak ele
alan ve bu konuda atölye çalýþmalarýný yürüten, üretilen alternatifli

Cumhuriyet tarihimizin önemli yapýlarýný belgelemeyi amaçlayan “Bina

projeleri tartýþtýran, ortamdaki heyecaný üniversiteye taþýyan ve

Kimlikleri Projesi” fikriyle bir araya gelen, proje sürecinde ürün ve

Mimarlar Odasý binasýnýn, sömestr projesi olarak çalýþýlmasýný saðlayan
arkadaþlarýmýza haksýzlýk edebilir miyim ?

birikimlerini paylaþan hocalarýmýza, arþivini bize açan VEKAM'a, Þube
arþivimize güncel Ankara fotoðraflarýný katan fotoðrafçýmýza, proje
kapsamýndaki binalara birer nüfus cüzdaný kazandýran tasarýmcýmýza,

Binamýzýn tadilat çalýþmasýnda sorunu altyapýsýyla birlikte ele alanlarý,

kendi kentlerinde bu projeyi hayata geçirmek için çalýþmalara baþlayan

oluþturulacak ortam üzerine kafa yoranlarý, yapýlan tadilatlar için

temsilciliklerimize haksýzlýk yapmýþ olmaz mýyým?

firmalarla “barter” için görüþmelerde bulunanlarý, ya da sponsorluk için
günlerce araþtýrma yapan üyelerimizi, iþin yapýlmasýnda emeði
geçenleri, yaptýðý fresk ile bahçemizi güzelleþtirmeyi kendine görev
edenleri, bu güne kadar el deðmeyen bodrum kattaki arþivimizi “bize

Meslekte 30. 40. 50. ve 60. yýlýný dolduran üyelerimize verilen
ödüllerin, standart bir plaket yerine, düþünülmüþ/tasarlanmýþ bir ürün
sürecine dönüþmesini saðlayanlara, ödül nesnesinin elde edilme
sürecini kurgulayanlara, her çaðrýmýzda bize inanýlmaz enerjileriyle

yakýþýr bir arþiv yapma kararýyla” iþe el atanlarý ve bunu organize

destek veren üyelerimize, çaðrýmýza büyük bir heyecanla karþýlýk veren

edenleri, emekleriyle birlikte yok sayabilir miyim?

“Ne“ katýlýmcýsý mimarlara, mimarlýk öðrencilerine, tasarýmcýlara,

Açýk Proje Alaný (APA) fikriyle Odanýn yönetsel dönüþümü için yeni bir

üyelerimize duyduðumuz vefa duygusunu pekiþtirmek için

sistem öneren, bunun uzun vadedeki önemini bilerek APA'nýn

Ankara Palas'ýn büyülü ortamýnda gerçekleþmesi için çaba gösterenlere

kurgulanmasý sürecinde Oda'da toplantýlar boyu yönetiþim kavramýný

nasýl haksýzlýk ederim?

tartýþan ve oda için bir model oluþturan, mimar olan- olmayan herkese

8 Mart 2003, Mimarlar Odasý Binasýndan Konur Sokaða taþarak;

yaratýcý olanaklar saðlamak için, çalýþmanýn bütün yükünü sýrtlanan

fotoðraflarýyla, resimleriyle, heykelleriyle, sesleriyle, danslarýyla Dünya

sanatçýlara, cetvelimizin üretilmesinde emeði geçenlere, ödül alacak
törenin

Proje Yürütme Kurulu üyelerine, bu modeli benimseyerek fikirlerini

Kadýnlar Günü’nü gerçek bir þenliðe dönüþtüren kadýn mimarlarý

Açýk Proje Alaný'na taþýyan proje sahiplerine, nasýl haksýzlýk ederim?

unutabilir miyim? 1940-60 arasý mezun olmuþ 15 kadýn üyemizin, yani %

Kent Merkezi Çalýþma Grubu olarak, disiplinler arasý bir çalýþma
örgütlemek üzere bir araya gelen ve Ankara'nýn kent merkezinin daha
yaþanabilir olabilmesi için hazýrladýklarý raporu ortamla paylaþan,
düzenledikleri etkinliklerle kentle ve kentlilerle buluþma zeminleri
yaratan mimarlarýn, þehir plancýlarýn emeklerini yok sayabilir miyim?

10'un Ýzi’ni sürüp, tek tek peþlerine düþüp, hayat hikayelerini,
fotoðraflarýný bir araya toplayanlarý, onlarý Oda mekanýnda buluþturup,
tatlý sohbetlerini dinlememizi saðlayanlarý, Ankara dýþýndan bile kalkýp bu
sohbete gelen en kýdemli kadýn mimarlarýmýzý unutursam haksýzlýk etmiþ
olmaz mýyým?.
Bilirkiþilik Oda'nýn yüklendiði çok önemli bir kamu görevi. Adalet önünde

Lokalin tekrar Mimarlar Odasý'nýn mekaný olmasý ile sonuçlanan hukuk

ve kamu alanýnda, mesleðimizi ve meslektaþýmýzý ilgilendiren çeþitli

mücadelesinden sonra bahçemizin ve 5. katýn iþleyiþini tekrar

konulardaki 'bilen kiþi' olma görevi özel bir dikkat ve önem gerektiren bir

kurgulayan; mönüsünü özenle oluþturulan, her ayrýntýsýna emeklerini

konu. Bu konuda sorumluluk alan ve sorumluluk alýnmasý gerektiðini

koyan, mekanýmýzý sinema gösterimleriyle, yazýn sangria, kýþýn sýcak

savunan bir anlayýþla ve danýþma kurullarýyla örgütlenen bir süreç

þarap akþamlarýyla, müzik geceleriyle, doðum günü kutlamalarýyla,

sonunda ortaya çýkan bir model üzerinden yeni bir sistematik

yeniden mimarlarýn- mimarlýk öðrencilerinin, Ankara'nýn aydýn

uygulanmaya baþlanmasýný saðlayanlarý; bu sistematik içinde deðiþik

insanlarýnýn mekaný olmasýný saðlayan lokal personeline ve üyelerimize

zamanlarda sekreteryayý götüren arkadaþlarýmýzý; bilirkiþi belirleme

haksýzlýk edebilir miyim?.

sürecinde çok titiz bir deðerlendirme ile “elini taþýn altýna koyan”detaylý

Mimarlýðýn gündem olmasý düþüncesiyle, kentliye ulaþmak için
kurgulanan “Mimarlýk Haftasý” süresince bir günü yirmi dört saatten
fazla yapmaya ve yaþamaya çalýþanlara, zihinleri, fikirleri dünya

baþvuru bilgilerini deðerlendiren, kur'a çekmek gibi tesadüfi bir seçim
yerine herkesin üzerinde mutabýk olduðuna emin olduðumuz Bilirkiþi
Belirleme Kurulumuzu, sorumluluk duygularý ve etik anlayýþlarý ile
bilirkiþilerimizi, sürecin her aþamasýný kurgulamaya yönelik büyük

görüþleri ile mimarlýðýn toplum tarafýndan algýlanmasý için radyolara

çalýþma azmi ile Bilirkiþi Komisyonumuzu, sistemi doðru götürmek adýna

konuk olan üyelerimize, Ankaralýya daha kolay ulaþabilmemiz için bizi

çabalarý ile Rapor izleme Kurulumuzu; bilirkiþilerimizi eðitimden

stüdyolarýna konuk eden radyolara haksýzlýk edebilir miyim?

geçirenleri; bilmediðimiz bu alanda rehberimiz, moral ve bilgi kaynaðýmýz
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olan, kaybettiðimiz eðitmenimiz Hukukçu Sayýn Oktay Akkaya’yý,

uygulamalarýn bazýlarýný, hepimizin bilmesi gerekiyor. Bu uygulamalarýn

görevi kendisinden devralan Sayýn Erdoðan Buyurgan'ý unutmak en

sürekliliði mutlaka saðlanmalý, bu uygulamalar gelenekselleþmeli.

büyük haksýzlýk olmaz mý?

Þubemizin tüm hizmet ve mal satýn alma iþlerine karar veren, Teklif

2004 yýlý boyunca üyelerimizin severek kullanacaklarýný ve sonrasýnda

Alma Deðerlendirme Komisyonunun çoðunluðunu, mevcut yönetimle

ömür boyu saklayacaklarýný umduðumuz bir ajanda ve takvim yaratmada

ayný listeden aday olamayan/ bu dönem yönetimde olmayan

bize katký verenlere, ajandamýzda mimarlýk ile ilgili fikirlerini bizimle

arkadaþlarýmýz, (alýþýldýk deyimiyle muhalefet) oluþturuyor. Arkadaþlarýn

paylaþanlara, bu süreçte bir kýsmý ile tanýþma onurunu yaþadýðýmýz sicil

bu görevi kabul etmeleriyle, büyük bir titizlik ve özveriyle ve de tam bir

numarasý en küçük ilk 365 üyemize nasýl haksýzlýk edebilirim? Onlarýn

dayanýþma içinde sürdürmeleriyle; yalnýzca yükümüzün önemli bir

birikimlerinden öðrenebileceðimiz ne çok þey olduðunu tekrar

kýsmýný almakla kalmadýklarýný, önemli bir uygulamanýn; tüm örgütlere,

hatýrlamanýn deðerini nasýl yadsýyabilirim?

sivil toplum örgütlerine, örnek olabilecek bir uygulamanýn baþlatýcýsý
olduklarýný fark etmek zorundayýz. Gerçekten mütevazý olmaya gerek

UIA 2002 Berlin Kongresi katýlýmýndan sonra deneyimlerini sunuþlar

yok. Böyle bir uygulama Mimarlar Odasý'nda kolaylýkla olur.

aracýlýðýyla mimarlýk ortamýyla paylaþan ve daha sonrasýnda þubemizin
UIA 2005 Ýstanbul Kongresi ortamýna katký ve katýlýmýný tanýmlamak

Benzer bir uygulamayý Lokal konusunda da izleyebilirsiniz. Yönetimimiz,

üzere bir araya gelen üyelerimizin emeklerini yok sayabilir miyim?

dönemin son 7-8 ayý içinde yeniden iþletmeye açtýðý Lokal ile, gelecek
dönem yönetimini de baðlayacak bir iþletme kurmayý, bir sözleþme

Mimarlar ile mimarlýk alanýnda hizmet veren firmalarýn bir araya
getirilmesi, mimarlarýn, yeni teknoloji ve ürünlerle oda ortamýnda
tanýþmasý hedefiyle düzenlenen ürün tanýtým seminerlerine
katýlanlara, yenilikleri özenle aktarmaya çalýþan firmalara, ciddiyetle
semineri dinleyen ve görüþlerini paylaþanlara ve her tür firma-oda
iliþkilenmesini bir bilgi aktarým ortamýna dönüþtürme heyecanýný ve
çabasýný taþýyanlara haksýzlýk edebilir miyim?

imzalamayý uygun görmedi. Bunun yerine gerekirse ileride kurulacak
sistemin ipuçlarýný da verecek, deneyimler yapmayý, özel uygulamalarla
birikimi arttýrmayý amaçladý. Her þeyden önce Mimarlar Odasý'nýn,
kendine yaraþýr, üyelerinin yoðun kullandýðý çok iyi bir sosyal ortama
ihtiyacý vardý. Lokal bunun nüvesi olabilirdi. Ancak bunun saðlam
temeller üzerinde kurulmasý, her türlü spekülasyondan uzak olmasý
gerekirdi. Lokalin tüm hesap ve iþleyiþinin baðýmsýz denetimini saðlamak

Yapý problematiðinin ele alýnmasý, yapým-yapma süreçlerinde karþýlaþýlan

için yine “muhalefet” ile birlikte çalýþtýk. Arkadaþlarýmýz görevi büyük bir

sorunlarýn irdelenmesi ve bu konular üzerine düþünce üretilebilmesi

anlayýþla kabul etti ve tam bir iþbirliði gerçekleþtirdi. Bu tür olgun tavýr,

gerekçeleriyle hazýrlanan Teknik Bülten'in yoðun çaba ve çalýþmalarla

bu denli özgüven ve bu tür deneyimler ancak Mimarlar Odasý'nda

çýkarýlabilmesini olanaklý kýlan editöre ve danýþman gruba haksýzlýk

gerçekleþebilir.

edebilir miyim? O zaman, özgün yapma süreçlerine dair deneyimlerini

Birçoðumuz bunlara alýþtýk. Sanki bütün kurumlarda da böyleymiþ gibi

olaðanüstü üretim hýzýyla bizimle paylaþanlara, çeviriler yaparak yeni

geliyor insana. Ne güzel… Bültenin son sayfalarýndaki uygulamanýn

düþün alanlarý yaratmaya çabalayanlara, zor olsa da azimle birinci sayýyý

birçok örgüte, birçok birime örnek olduðunu belki de hiç duymadýnýz.

çýkarmayý kendine görev bilenlere haksýzlýk etmiþ olurum.

Artýk birçok örgütün üyesi, týpký Mimarlar Odasý üyeleri gibi, örgütlerinin

Müelliflik sorunlarý ile ilgili konularda büyük bir titizlikle konularý ele alan

aylýk gelirlerini, nereden ne tür gelirler elde ettiðini ve bunlarýn hangi

Telif Haklarý Komisyonumuzu anýmsamazsam büyük haksýzlýk etmiþ

önceliklerle nereye harcadýðýný bilmek ve düzenli olarak izlemek istiyor.

olurum. Onlar yýllarca emeklerini hiç sakýnmadan odaya sunanlar. Onlar

Yaklaþan Genel Kurula hazýrlýk için bir önceki bültenin içerisindeki eki

boçlu kaldýklarýmýz …

incelediniz mi? Dikkatinizden kaçtýysa, mutlaka okuyunuz. Zaten yarým

Örgütümüzün kuruluþundan bu yana; Genel Merkez ve tüm birimlerinin
en önemli gündemini oluþturan konularýn baþýnda yer alan Mesleki
Denetim ile ilgili kurulan “komisyon” ve “alt çalýþma gruplarýnda” imar
yönetmeliði, çizim standartlarý, mesleki denetim yönetmeliði gibi pek çok
konu ile ilgili görev alan, geniþ katýlýmlý toplantýlarý düzenleyen, katýlan,
tartýþan, yeni modeller üreten meslektaþlarýmýzýn herþeye raðmen
mesleðimiz ve birlikteliðimiz için gösterdikleri üstün çabalarýný yadsýmak
mütevazi olmanýn dýþýnda, emek veren bu ekiplere haksýzlýktan baþka
birþey deðildir.
Diðer taraftan, þubemizi yegane kýlan ve gurur duymamýz gereken, ama
birçoklarýmýzýn haberdar olmadýðý birçok yeni uygulama gerçekleþtirildi.
Derinleþtirilmesi, paylaþýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý gereken

sayfalýk bir metin, ama çok önemli. Þube bu ekle; tüm üyelere, tüm
gruplara, tüm inisiyatiflere Oda olanaklarýndan eþit yararlanma çaðrýsý
yapmýþtý. Odanýn salonlarýndan, bülteninden, e-posta zincirinden, broþür
basma olanaklarýndan, eþit yararlanmasý sistemini getirmiþti. Mevcut
yönetim yani bizler, bildiðiniz gibi Demokrasi Ýçin Mimarlar
Platformu'nun (DÝMP) adaylarý idik. Bu bültenle birlikte elimize
geçecek DETOM broþürü ise, tümüyle muhalif olan Demokrat
Toplumcu Mimarlar Grubu'nun ürünüdür. Mimarlar Odasý'nda
söyleyeceði olan, örgütlenmek isteyen, tüm yoðunluklar için kendini
anlatabilme ve çoðalma olanaðý hep açýk olmalýdýr. Mimarlar Odasý kendi
ortamýnda yarattýðý çeþitlilik ve fikri zenginlikle diri kalmakta,
özgünlüðünü ve yaratýcýlýðýný böyle beslemektedir.
Bu fikirlerin sahiplerine, bunlarýn hayata geçmesinin olmazsa olmaz
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koþulu “yönetimde olan - olmayan diyalogunun” sürekli saðlanmasýnda

Yenilenme” konusundaki çalýþmasýnda bu model deneniyor. Ýzmir

payý olan herkese, böyle fikirlerin yaþama geçmesinin atmosferini 50

Þubesi bazý konularda epeyce kapsamlý araþtýrmalar için, geçici

yýllýk tarihi içinde kuran geliþtiren Oda geleneðine, bunlarýn hiçbirine

profesyonel görevlendirmeler yapýyor. Biz de iki arkadaþý Mimarlar

haksýzlýk etmemek için, son derece dikkatli olmak gerekiyor.

Odasý' nýn “Yapý Denetim Sistemi” ve “Yerel Yönetim Yapýsý ve

Sizinle, en fazla çaresizlik hissettiðimiz anýn duygularýný da
paylaþmalýyým: Göreve baþladýðýmýzýn 5. 6. aylarý idi, yolladýðýmýz
bültenlerin önemli kýsmý geri dönüyordu. Bülten daðýtmak için mimarlýk

Seçimleri” konusundaki politikasýnýn belirlenmesi ve yetkinleþmesine
katký saðlamak üzere görevlendirdik. Böylece, geçici sürelerle kurulmuþ
olsa da, iki araþtýrma birimi nüvesinden söz edilebilir.

öðrencilerinden yardým isteyecektik. Tek tek tüm üyelerimizin bizdeki

TMMOB ve Diðer Odalar: Bu yýl Ýl Koordinasyon Kurulu (ÝKK)

adreste olup olmadýðýný saptayacaklardý. Yaptýk. Yalnýzca 4637 üyemize

sekreterliðini üstlenmemiz gerekiyordu. Bu görevi üstlenemedik. Daha

ulaþabiliyorduk. Toplam üyemizin yarýsý bile deðil. Evet mimarlar çok yer

yetkin bir sekreterlik için kendimizi toparlamamýz gerekçemizi kabul

deðiþtiriyordu. Yer deðiþtirirken yeni adreslerini iletmeyi ihmal

ettiler. Bununla birlikte, kentsel konularda, birlikte ve ortak inisiyatif

ediyorlardý. Birkaç deðiþiklikten sonra izlerini bulmak çok güçleþiyordu.

geliþtirmeye özen gösterdik ve bunu baþardýk. Ama açýkçasý iþlerin

Üyeleri suçlamak kolaydý ama, birçok üyesine ulaþamayan bir örgüt nasýl

büyük

olabilirdi? Böyle bir örgütün topluma, diðer kurumlara söz söyleme hakký

anlayýþla karþýladýlar. TMMOB'nin bu dönem üstlendiði tüm inisiyatifleri

olabilir miydi? Hadi söyledi, inandýrýcý olabilir miydi? Bir kýsým Oda

destekledik. Ancak TMMOB'nin yapýsal sorunlarýnýn çözümü için

kýsýmlarýný diðer odalardan arkadaþlarýmýza býraktýk ve bunu

çalýþaný ve sekreter yardýmcýsý görevi üstlendi. Akýl almaz yorucu,

Mimarlar Odasý' nýn üstlenmesi gereken inisiyatifin çok azýný

býktýrýcý, umutsuz (umutlu) bir çalýþmayý, öðrencilerin ve birçok gönüllü

üstlenebildik. Olumlu diyalogda, bu dönem TMMOB yönetiminde

üyenin katýlýmý ile sürdürdü. Þu anda 5540 üyemize ulaþabiliyoruz..

odamýzý temsil eden arkadaþlarýn pozitif yaklaþýmlarýnýn büyük

Üyeye ulaþým projesini hayata geçiren tüm bu insanlar, bu iþi nasýl

katkýsýný gördük.

becerdiler, hala kavrayabilmiþ deðilim ama, bizi büyük bir utançtan
kurtardýlar. Bu çalýþanlara yalnýzca minnet duyabilirim. Hala
ulaþamadýðýmýz 1211 üyemiz var. Bu çaba, tüm güçlüklere raðmen
kesintisiz sürdürülmeli. Geliþtirilen model daha da iyileþtirilmeli ve
kararlýlýkla uygulanmalý.
Birçok þeyi yaptýk, birçok þeyi hiç yapamadýk; yetemediðimiz yerlerde
bizi izleyenler büyük bir anlayýþ ve hoþgörü gösterdiler.

Tüm örgütsel sistematik içerisinde, örgütlenme pratiðinde geliþtirdiðimiz
inisiyatifin zayýf kaldýðýný itiraf edebiliriz. Ancak bizim samimi çabamýzý
anlayan ve bize büyük destek veren TMMOB, diðer odalar, Mimarlar
Odasý, diðer þubeler ve temsilcilik yönetimlerine yalnýzca teþekkür
edebiliriz. Bize raðmen verimli iþbirliðinin özneleri onlardýr.
Bu dönemin en baþarýlý kurumsal iliþkileri, belki de mimarlýk alanýndaki
diðer örgütlenmelerle gerçekleþti. Birçok çabada; Koruma ve

Temsilcilikler: Yerel ölçekte sýkýþmýþ konumda bizden bekledikleri

Restorasyon Uzmanlarý Derneði, Mimarlar Derneði 1927, Türk Serbest

desteðin çok azýný gördüler. Bölge toplantýlarýný Ankara Þubesi'ne baðlý

Mimarlar Müþavirler Derneði, Türk Müþavir Mühendisler ve Mimarlar

olan her bölgede, her birimde yapamadýk. Bu arada üç birim MDG' den

Birliði, Þevki Vanlý Mimarlýk Vakfý ile yan yana geldik. Ama eðer birlikte

temsilciliðe geçti. Belki onlara da yeterli düzeyde destek olamadýk. Ama

yapýlan çalýþmalarý azýmsarsam; birçok faaliyetimizde neredeyse bütünü

eminiz ki þube coðrafyamýzýn zenginliði içerisinde ayný heyecaný

kotaran, gerçekleþmesi için her türlü fikri, maddi ve eylemsel desteði

paylaþtýk. 13 sayýlý bültene tekrar göz atýnýz, bu heyecanýn yaný sýra

veren özellikle KORDER ve Mimarlar Derneði 1927' ye büyük haksýzlýk

temsilciliklerin kentleriyle bütünleþmesinin izlerini göreceksiniz. Biz

etmiþ olurum. Kurumsal iþbirliðinde yol arkadaþlarýmýz Kavaklýderem,

yetmesek de, onlar her çaðrýmýza sýcak ve etkin yanýt verdiler.

Mamak Kitle Örgütleri Platformu, ODTÜ Mezunlar Derneði, Ýnsan

Mimarlar Odasý ve Diðer Þubeler: Bu dönem Ankara Þubesini
toparlayacaðýmýzý söyledik. Üstlendiðimiz alanlarda nitelikli katkýlarda

Haklarý Derneði, Vekam … isimlerini anmazsam da büyük haksýzlýk
yapmýþ olurum.

bulunmaya, sorumluluðumuzu tam yerine getirmeye çalýþtýk. Ama

Oda tarihinde, üniversitelerle iliþkinin geliþkinlik düzeyi ile oda

Ankara Þubesi'nin kapsayýcý, sürükleyici, belirleyici rolünü, geleneksel

politikalarýnýn geliþmiþlik düzeyinin paralel gittiðine inananlardaným. Son

inisiyatifini tam olarak yansýtamadýk. Bunu büyük bir açýk sözlülükle dile

yýllarda kendimizi tekrar etmemizin bir nedeninin de, üniversitelerle

getirdik ve çoðunlukla anlayýþ gördük. Merkez yönetimindeki ayrýlýklarý

iliþkilerimizin zayýflamasý olduðunu düþünüyorum. Her baþvurumuzda

soðukkanlýlýkla deðerlendirdik ve yönetim çoðunluðu ile ayný yaklaþýmda

bizi sýcak karþýlayan, çabalarýmýzda bizimle ayný heyecaný paylaþan,

olmadýðýmýzý açýklýkla belirttik. Ama bunu asla yýpratýcý bir iliþkiye

özgüvenimizin artmasýnda çok büyük destek gördüðümüz üniversiteler

dönüþtürmedik.

ve onlarýn yönetimine hepimizin saygý borcu var.

Özellikle Mimarlar Odasý'nýn geleneksel ve temel konularda politikalarýný

Mesleki Denetim pratiðimizin deðiþmesi gereði, baþlangýçtaki en

yenilemesi, geliþtirmesi için bir araþtýrma birimi gerektiði konusunda

önemli saptamamýzdý. Çok çaba sarf etmemize raðmen, dýþ koþullarýn

ýsrarcý olduk. Bu birim oluþturulana kadar, proje bazýnda profesyonel

belirleyiciliðini aþamadýðýmýz en önemli alan da, bu oldu. Meslek

araþtýrma destekleri alýnmasýný önerdik. Mimarlar Odasý'nýn “Örgütsel

topluluðumuzun en hýrpalanan kesimi, Belediyelerle iþ yapan yap-sat
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piyasasýna hizmet üreten mimarlarla baþladýðýmýz, bir dizi arama

Sadece bir kýsmýna deðinerek geçtiðim, ayrýntýlarýnda dünya kadar

toplantýsý ile sürdürdüðümüz, Aladað'da

iki gün kapanarak

gönüllü katký barýndýran yukarýdaki çabalarýn her baþarýsýnda,

mayalandýrmaya çalýþtýðýmýz süreçte, çok fazla sayýda üyemiz kafa

sürekliliðinde, inanýlmaz özverisi bulunan oda çalýþanlarýna da haksýzlýk

yordu. Çok fazla fikir biriktirdik. Rekabet kurulunun müdahalesi ile

etmek istemem.

gündemimiz deðiþiverdi ve biz bu birikimi, emek verenlere yeniden
döndüremedik. Ülkede yaþanan ekonomik kriz içerisinde ayakta kalma
mücadelesi verirken, ayný zamanda Odanýn mali yükünü de üstlenmiþ
olan Serbest Mimarlýk Bürolarýnýn tümüyle iletiþimimizi arttýrdýk;
ancak fikirlerden modele geçiþi saðlayamadýk. Çabalarýmýzý ciddiye alan,
omuz veren tüm üyelerimize hoþgörü ve olgunluklarýndan dolayý
teþekkür ederim. Ayný anlamda baþlatýlan sektör toplantýlarý: þantiyeci
mimarlar, pazarlama sektöründe rol üstlenen mimarlar gibi alanlarýn
özgün pratiklerini çözümleme çabalarý iyi baþlangýçlardý ve devam etmesi
gerekiyor.
Kamu çalýþanlarý her zaman Oda pratiklerini sürükleyen kesim oldu. Bu
dönem örgütlenme çalýþmalarýna aðýrlýk verildi. Birçoðu ile ortak
programlar geliþtirmeye zaman kalmamýþ dahi olsa, þu anda 39 kuruluþta
iþyeri temsilciliðimiz var ve 98 arkadaþýmýz iþyeri temsilciliði üstlenmiþ
durumda. Bu çok büyük bir potansiyel. Bu çabayý sürdüren neredeyse
her hafta birkaç iþyerinde toplantý düzenleyen komitemize, iþyeri
temsilciliðini kabul eden üyelerimize, her toplantýda deyim yerindeyse
bize 'giydiren'/ eleþtiren üyelerimize çok þey borçluyuz. Biliyoruz ki,
insan dostlarýna karþý açýk sözlüdür, yakýn bulduðuna yüklenir. Biz bu

Tüm dönem boyunca her konuda çýtayý aþaðýya koymayý ya da aþaðý
çekmeyi reddeden, bunu tüm mimarlar ve mimarlýk ortamý adýna onur
meselesi yapan, hiçbir iþin baþtan savma yapýlmasýný kabul etmeyen, bir
þeyi “yapmýþ olmak için” yapmayý reddederek iþleri tam ve eksiksiz
kotarmaya çalýþan, ama tüm bunlarla da kalmayýp, tüm bu çabalarý
sürdürürken benim düþünemeyeceðiniz kadar çekilmez ve hýrçýn tavrýmý
bile olgunlukla karþýlayan Yönetim Kurulu'nun asýl ve yedek üyelerine
nasýl haksýzlýk edebilirim?
Belki de en önemlisi, bizim aday olmamýzla, bize olaðanüstü bir yük
yükleyen, ama olaðanüstü heyecanlý, coþkulu iki yýl yaþama olanaðý
veren, iki yýl önce kemancýnýn öyküsündeki “... O zaman belki de bizim
görevimiz, yaþadýðýmýz bu sallantýlý, hýzla deðiþen, ürkütücü dünyada
kendi müziðimizi yapmaktýr; önce elimizde olan her þeyle; ve daha sonra
bu artýk imkansýz olduðunda, sadece elimizde kalanlarla...” cümlesini
bizimle paylaþan, kemancýnýn öyküsündeki o derin duyguda
ortaklaþtýðýmýz, gelmediðinizde, çaðrýlarýmýza çok az yanýt verdiðinizde
bile bu duyguyu paylaþtýðýmýza hep inandýðýmýz sizlere, tüm mimarlara
haksýzlýk edebilir miyim?

buluþmalarda Mimarlar Odasýnýn potansiyelini gördük. Kanýt gerekirse,

Eðer öyle yapsaydým, her çaðrýmýza karþýlýk veren, hep yeni ve özgün

10 sayýlý Bülten'e bir göz atýn. Her kesimden talep gören, baskýsý tükenen

katkýlarýyla bizi heyecanlandýran, bizi bizden çok ciddiye alan, baþta Raci

ilk bültenimizdir ve kamu çalýþanlarýnýn ürünüdür. Kamunun yeniden

Bademli, Yýlmaz Ýnkaya, Engin Omacan, Memik Yapýcý, Orhan Genç,

yapýlanmasýna, düþünülen yeni kamu personel rejimine ilk tepki

Ekmel Derya, Muhittin Güreli … olmak üzere bizi borçlu býrakýp giden

verenlerden biri Ankara Þubesi’dir. Konuya dair ilk derli toplu görüþü

tüm dostlarýmýzýn o olaðanüstü katkýlarýný yok saymýþ olmaz mýyým?

broþür olarak kamuoyuna arz eden de…
BABAM, TIPKI SÝZLERÝN BABALARININ DA YAPTIÐI GÝBÝ, BANA
Ankara Þubesi, kamu çalýþanlarýnýn örgütlülüðünü geliþtirme/
yaygýnlaþtýrma çalýþmalarýný çok ciddiye almýþtýr. Kamu çalýþanlarý Halfeti
buluþmasýnýn kendisi ve sonuçlarý, (dokümanlar, sergisi, dia gösterisi ve
çocuklarýn ürünleri) bunu açýk bir biçimde gösteriyor. Kamu çalýþanlarýnýn
baþtan sona kendi düzenledikleri bu etkinlikle, Þube çalýþanlarý olarak
yalnýzca övünebiliriz.

“ADÝL OL” DEMÝÞTÝ.
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Ayhan Çelik

M Ý M A R L I K O RTA M I N I N G Ü C Ü N Ü
HAREKETE GEÇÝRMEK ZORUNDAYIZ.
HER MÝMARIN, MÝMARLIK ORTAMINA
SÖYLEYECEÐÝ;

HER

MÝMARIN

MÝMARLAR ODASI'NDA YAPABÝLECEÐÝ
BÝR ÞEYLER OLDUÐU VARSAYIMINDAN
ASLA TAVÝZ VERÝLMEMELÝDÝR.

Çeþitli toplantýlarda ya da bir çalýþmayý sunarken,
deðerlendirirken, yapýlanlardan çok eksik
kaldýklarýmýzý, gündemin yetiþemediðimiz kýsýmlarýný,
beceremediklerimizi öne çýkarýyoruz. Bu bazýlarýmýzýn
alýþkanlýðý ve epeyce de yaygýn bir alýþkanlýk. Bir süre
sonra yine ayný ortamda o iþlerle uðraþan gençlerin,
mimarlarýn ya da çalýþan arkadaþlarýmýzýn gözlerindeki
hüznü fark ettim. Belki de aylar geçmiþti aradan ve
ayný durum onlarca kez tekrar etmiþti. Kendime söz
vermiþtim bir daha yapmayacaðýma dair.
Alýþkanlýklar kolay deðiþmiyor, bazý kuþaklar en çok
kendilerine karþý, yakýnlarýna karþý insafsýz oluyorlar.

Her þeyi didikliyor, küçük kusurlarý bile buluyor ve
buna odaklanýyoruz. Bu bardaðý boþ görme hali, bir
kuþak sorunu olabilir mi? Her neyse þimdi de kendi
kuþaðýma haksýzlýk etmeyeyim.

kullanabildiði gibi hem sürece hem de sonuca
odaklanabiliyor. Bu beceri, kolektif ortamda
olaðanüstü bir iþ yapma kapasitesi yaratýyor ve eþsiz
bir deðer.

Arkadaþlar “yeni dönem perspektifleri” için, iki yýldýr
þube baþkanlýðýný yürütmüþ bir kiþinin söyleyecekleri
olmasý gerekir dediler. Haklýlar olmasý gerekir.
Söylenecek çok þey var, ama ben hangilerini öne
çýkartmalýyým?

Bu iki çýkarýma/deðerlendirmeye ek olarak,
geçtiðimiz iki yýlda, mimarlýk ortamýnýn deðinilen
gücünün çok azýný hareke geçirmiþ olabiliriz. Bu
yönde ýsrarcý olmak zorundayýz. Buna yalnýzca
Mimarlarýn, Mimarlar Odasý'nýn deðil toplumun
ihtiyacý var. Sait Kozacýoðlu'nun söylediði gibi
“Mimarlýk çok önemli bir toplumsal kaynak ve bizim
toplumumuz bu mimarlýk kaynaðýndan çok ama çok
az yararlanýyor. Her olumlu yaptýðýmýzý, yarattýðýmýzý
azýmsamadan, deneyimlerimizi paylaþarak
çoðaltmak zorundayýz. Mimarlýk genel hatlarýyla
bakýlýrsa, tarihi boyunca muhalif ve öncü roller
üstlendi. Çünkü mimar, insanlarýn en temel
gereksinimlerinden biri olan yapýlý çevrenin
üretiminde söz sahibi olan ve yaratýcýlýk eðitiminden
geçen biri. Edebiyatta, felsefede, sanatýn her
alanýndaki öncü fikirlerle hýzla iliþkilendi, tepki verdi
ya da içselleþtirdi. Bu toplumun bugün kurucu
fikirlere gereksinimini, ütopyasýnýn zenginleþmesi
ihtiyacýný yadsýyabilir miyiz? Ya da tersinden
bakarsak, her þeyin kabullenildiði, kolayca
sindirildiði, olanla yetinildiði, hep çýtanýn aþaðý
indirildiði bir durumda mimarlýðýmýz boðulmaz mý?
Mimarlýk ortamýnýn gücünü harekete geçirmek
zorundayýz. Her mimarýn, mimarlýk ortamýna
söyleyeceði; her mimarýn Mimarlar Odasý'nda
yapabileceði bir þeyler olduðu varsayýmýndan asla
taviz verilmemelidir.

Önümüzdeki döneme dair söyleyeceðim ve perspektif
oluþturmakta asla ihmal etmememiz gereken altyapýyý
“MÜTEVAZI OLMAYA, HAKKIM YOK…” baþlýklý ilk
yazýmda aktardýðým kanaatindeyim. Bu yazý gözden
geçirildiðinde, daha derinliðine bir bakýþ için çalýþma
raporu ve ayrýntýlý ekleri incelendiðinde, iki temel
deðerlendirmede herkesle anlaþabileceðimize
inanýyorum.
1- Mimarlar Odasý'nýn müthiþ bir iþ çeþitliliði, iþ
potansiyeli var. Gündemi çok zengin. Yaptýðýmýz her
çalýþma, kat ettiðimiz her aþama saçaklanarak yeni
alanlar açýyor. Kimimiz bu durumu gündem kalabalýðý
olarak görüp olumsuzlayabiliriz. Ben bunu bir
potansiyel olarak algýlýyorum. Bu mimarlýðýn
kendisinden kaynaklanan bir durum. Bu konuda ilgi ve
baðlam çeþitliliði konusunda, kuþkusu
olanlara
mutlaka ACE'nin Beyaz Kitabýný incelemelerini
öneririm.
2- Mimarlar Odasý'nýn bu gündem zenginliðine uygun
olarak, müthiþ bir iþ yapma potansiyeli, yapabilme
kapasitesi var. Mimarlar Odasý ayný anda onlarca iþi,
onlarca projeyi bir arada ve paralel sürdürme yetisine
sahip. Sadece kütüphane ile ilgili baþlýðý alýp tüm
yapýlanlarýn ayrýntýsýna inseniz, bazý yapýlarýn yalnýzca
bu iþle ilgili ömür tüketeceðini görürsünüz. Sürece
katýlan herkes, sorumluluk üstlendiði alanda, inisiyatif

Tüm bunlara ek olarak, önümüzdeki dönem için
mimarlýðýmýzý derinden etkileyecek/ilgilendirecek bir
dizi “belirleyen” öne çýkmaktadýr. Bu “belirleyenler”
Mehmet Onur Yýlmaz tarafýndan kaleme alýnan
yazýda ayrýntýlý olarak ele alýnmaktadýr.
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ÖNÜMÜZDEKÝ DÖNEMÝN
“BELÝRLEYENLER”Ý

M. Onur Yýlmaz

90'LI YILLARDA ÝÇ VE DIÞ ETKÝLERLE
YAÞAMAYA BAÞLADIÐIMIZ TOPLUMSAL
DÖNÜÞÜMLE GÜNDEME GELEN
KO N U L A R I N B Ý R Ç O Ð U , YA S A L
DÜZENLEMELER

HALÝNE

GETÝRÝLMÝÞTÝR. TEORÝYE YERLEÞTÝRÝLEN
BU YENÝ SÝSTEMLER ÖNÜMÜZDEKÝ
DÖNEMDE GÜNLÜK YAÞAMDA VE
MESLEKÝ ORTAMIMIZIN UYGULAMA
ALANINDA

DOÐRUDAN VE KÖKTEN

DEÐÝÞÝKLÝKLERE SEBEP OLACAKTIR.

Çok hýzlý bir 2 yýl geçti; insana dair her duygu ile dolu
dolu iki yýl... Yaptýklarýmýzýn yüksek niceliðinin ve iyi
niteliðinin farkýnda olsak da hatalarýmýzý,
yapamadýklarýmýzý, yapmamýz gerekenleri, hep daha
çok konuþtuk. Bize “eleþtirel” yaklaþanlardan daha
acýmasýz olduk birbirimize karþý; hiçbir art anlama
sýðýnmadan, yarý yolda kalmadan, anlayarak ve
anlaþarak eleþtirdik, ürettik. Kolektif aklýn, erkten
daha deðerli ve meþru olduðuna hep inandýk.
Bu inançla, iki senenin birikimlerini, açýlýmlarýný,
öngörülerini mimarlýk ortamýna aktarmayý, geri
beslemeler almayý önemsedik, önemsiyoruz. Yýðýnlar
halinde depolanan bilginin ulaþýlabilir hale
getirilmesini, yapýlanlarýn doðru þekilde
belgelenmesini, odada çalýþmaya talip olurken en çok
tartýþtýðýmýz örgütsel meþruiyetimizi geri kazanmanýn
olmazsa olmaz ilk adýmý olarak gördük. Bu sebeple bir
sonraki dönemde odada çalýþmaya aday olacaklara,
mimarlýk ortamýna katký koyacaklara önümüzdeki iki
yýl süresince gündemi iþgal edecek bazý çalýþma
akslarýnýn varlýðýný iþaret etmek istiyoruz. Bu konularýn
yönetim kurullarýn programlarýnýn dýþýnda Oda
gündeminde defaten yer alacaðý öngörülmektedir.

Önümüzdeki dönemin ilk önemli virajýný yerel seçimler
oluþturacak. Seçimlere üç aydan az bir süre kalmýþken
siyasi partilerin hiç birinin ilan edilen, toplumun
tartýþmasýna ve katýlýmýna sunulan bir programý henüz
yok. Bu sefer de, kente, kentliliðe, kentlerimizin
geleceðine dair tartýþmalarýn bir iki televizyon
programýnýn, üç beþ köþe yazýsýnýn ötesine
geçemeyeceði çok açýk. Yerel Yönetimler Reformu
Yasa Tasarýsý ile gündeme gelen belediyelerin ve
yerinden yönetim kavramýnýn tartýþmaya açýlmasý
gerektiði bir dönemde, kimsenin ilkeler ve politikalar
üzerinde konuþmadýðý böyle bir ortamda, Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi'ne Baþkent'te ve baðlý
birimlerinde ortamý belirlemek ve yönlendirmek görevi
düþmektedir. Mimarlar, bu kýsýr ortamý üreterek aþmalý
ve dönüþtürmelidirler. Bu çerçevede, Ankara Þube'de
baþlatýlan ve Akýn Atauz tarafýndan koordine edilen
çalýþma Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin yerel
seçimler sürecindeki yol haritasýný çýkarmayý
amaçlamaktadýr. Önümüzdeki dönemin ilk çalýþmasý
bu yol haritasýndan politikalar üretmek olmalýdýr.
Üretilecek bu politikalarýn Oda ve meslek ortamý
tarafýndan sahiplenilmesinin saðlanmasý esastýr.
Bununla beraber UIA tarafýndan düzenlenen Yaþasýn
Kentler Fikir Buluþmasý'ndan çýkacak projeler de
sahiplenilmeli, yerel seçim öncesinde ve sonrasýnda
odanýn talepleri olarak pek çok yöntemle ilan edilmeli,
seçmenin talebi haline getirilmelidir.
90'lý yýllarda iç ve dýþ etkilerle yaþamaya baþladýðýmýz
toplumsal dönüþümle gündeme gelen konularýn
birçoðu, yasal düzenlemeler haline getirilmiþtir.
Teoriye yerleþtirilen bu yeni sistemler önümüzdeki
dönemde günlük yaþamda ve mesleki ortamýmýzýn
uygulama alanýnda doðrudan ve kökten deðiþikliklere
sebep olacaktýr.
Bunlarýn baþýnda yer alan Avrupa Biriliði Uyum
Yasalarý'yla yaratýlan yapay demokratik sistemin,
toplum tarafýndan benimsenen, etkin bir uygulama
alanýnýn yaratýlmasý Mimarlar Odasý gibi sivil
örgütlerin takibi ve sahiplenmesiyle mümkündür.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, kentsel karar alma
süreçlerine katýlýmcýlýðýn yerleþmesi, kentlerin
demokratik uzlaþýnýn mekanlarý haline gelmesi için
ortamlar yaratmaya devam etmelidir. Meslek
odamýzýn topluma dönük yüzü ifadesini bu tanýmdan

almalýdýr. “Çocuk ve Mimarlýk” çalýþmasýyla
oluþturmaya çalýþtýðýmýz iliþkilenme yöntemleri
toplumun diðer kesimleri için çeþitlendirilmeli ve
sürekli kýlýnmalýdýr.
Mesleki uygulama alanýmýzý doðrudan ilgilendiren ve
yapý elde etme süreçlerinin yeniden tanýmlanmaya
çalýþýldýðý yapý denetim sistemi týkanma noktasýndadýr.
Çok kýsa zamanda yeni bir yasal düzenleme ile revize
edilmesi beklenen “yapý denetim sistemi” ile ilgili
olarak sayýsý her gün artan görüþler taraf kuruluþlar
tarafýndan ortama sunulmaktadýr. Ancak hiçbir taraf
kurum ya da kuruluþ objektif bir bakýþ
sergileyememektedir. Bu konudaki Mimarlar Odasý
görüþü, TMMOB aracýlýðýyla Bakanlýða iletilmiþtir. Bu
çalýþmayla birlikte Ankara Þube mevcut yapý denetim
sistemini çözümlemek ve kamusal yararýn ön planda
tutulduðu yeni bir sistemin alt yapýsýný hazýrlamak
üzere bir çalýþma baþlatmýþtýr. Aykut Ülkütekin
tarafýndan koordine edilen çalýþma ayrýntýlý bir
derlemeyi, çözümlemeyi ve önerileri içermektedir. Bir
sonraki aþama tüm alt yapýsý, gerekçeleri ve
önermeleri oluþmuþ çalýþmanýn Oda ortamýnýn kolektif
aklýnýn süzgecinden geçirilmesi ve “yeni yapý denetim
sistemi”nin tarifinin elde edilmesidir. Daha sonra bu
sistem önerisini tüm örgütsel gücümüzle sahiplenilmeli
pek çok yöntem kullanarak topluma ve yasanýn tüm
taraflarýna anlatmalýyýz.
Yasal alt yapýsý toplumla paylaþýlmadan oluþturulan ve
toplumsal yaþamý hýzla etkileyecek bir dizi
düzenlemeden ya da giriþimden bahsedebiliriz. Kýsaca
2B yasasý olarak bilinen; orman vasfýný yitirmiþ
arazilerin satýþý ve imara açýlmasý, kýyýlar, sit alanlarý ve
imar affý konusu, kent merkezindeki okullarýn satýlmasý
giriþimi gibi konular bunlardan bazýlarýdýr. Ankara Þube
bu konularda tavrýný net bir þekilde koymaya devam
etmelidir. Bu baþlýkta deðerlendirilebilecek bir diðer
konu ise uluslararasý ticaretin serbestleþtirilmesi ile
ilgili düzenlemelerdir. GATS ile verilen taahhütler 2005
yýlýndan itibaren uygulamaya geçecektir. Bu taahhütler
çerçevesinde diðer pek çok sektörle birlikte meslek
alanýmýz da koþulsuz olarak uluslararasý rekabete
açýlmaktadýr. Karþýlýklý olmayan bu düzenleme meslek
alanýmýzý mevcut yapýsý ile uluslararasý yapý sektörünün
taþeronu olmaya mahkum edecektir. Bu sürecin
meslek alanýmýz için yýkýcý olmaktan çýkarýlýp itici ve
geliþtirici bir güç olmasý yolunun açýlmasý Oda'mýzda

kolektif akýl ile geliþtireceðimiz politikalara baðlýdýr.
GATS sürecinde, uluslararasý sermayenin girmeye
çalýþtýðý ülkenin mimarlarý konumunda iken, paralel
olarak yaþanan bir baþka süreç, meslek ortamýmýzýn
konuya karþý taraftan da ele almasýný zorunlu
kýlmaktadýr. Son yýllarda daralan yapý sektörü pek çok
üyemizi yurtdýþý piyasalarda proje ve inþaat yapma
seçeneðine yöneltmiþtir. Sektörde, bütün dünyada
yaþanan bu daralma büyük sermayeli uluslararasý
þirketleri dýþ piyasada küçük bütçeli iþlere girmeye
zorlamaktadýr. Bu durum yurtdýþýnda rekabeti
imkansýz hale getirmektedir. Önümüzdeki dönemde
bu iki sürecin yan yana koyularak deðerlendirilmesi ve
etkin politikalar geliþtirilmesi gerekmektedir.
Bizim dýþýmýzdaki süreçlerin dayattýðý ve gündemimizi
çoðunu iþgal eden pek çok konunun yanýnda
önümüzdeki dönemin takviminde ulusal mimarlýðýmýz
için deðerlendirilmesi gereken fýrsatlar da
bulunmaktadýr.. Bunlarýn baþýnda kuþkusuz ki Haziran
2005'te Ýstanbul'da düzenlenecek UIA2005
ÝSTANBUL1 yer almaktadýr. Dünyanýn dört bir
yanýndan 8000-10000 mimarýn katýlýmýnýn beklendiði
bu olayý bir mimarlýk bayramýna çevirmek ve mimarlýðý
gündem yapmak gelecek dönemin hedeflerinin
baþýnda yer almalýdýr. Bu konuda þube ve temsilcilik
düzeyinde baþlatýlan çalýþmalar sürdürülmelidir. Þube
bünyesinde sürdürülen Bina Kimlikleri Projesi'nin
Þube coðrafyasýnda bulunan kentlerde
yaygýnlaþtýrýlmasý, temsilcilik üyesi meslektaþlarýmýz
bu ve benzeri projeler aracýlýðý ile UIA 2005
ÝSTANBUL'a etkin katýlýmýnýn saðlanmasý
amaçlanmalýdýr.
Bunlar gelecek dönem gündemimizi yoðunlukla
dolduracak baþlýklar olacaktýr. Örgütlenmesi için
Mimarlar Odasý ortamýnýn daha çok katkýya ve
katýlýma ihtiyacý olacaðý açýktýr. Tüm bu yazýlanlarýn
ýþýðýnda, oda çalýþmalarýna katkýnýn ve katýlýmýn
arttýrýlmasý yönündeki sistem arayýþlarýnýn
sürdürülmesi önümüzdeki dönemin en önemli çalýþma
alaný olmalýdýr. Yukarýda baþlýklarýyla belirtilen
konularda Oda olarak etkin olabilmenin tek yolu
budur.
1
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R. Faruk Þahin
Mimarlar Odasýnýn mevcut yapýsýnýn çeþitli yetersizlikler
nedeniyle yeniden ele alýnmasý gerekliliði çok uzun zamandýr,
farklý þekillerde, gündemin önemli maddelerinden biri olarak
her dönemin programý içinde yerini alýyor. Son dönemde de, II.
Merkez Danýþma Kurulunda Mehmet Bozkurt tarafýndan
sunulan açýlýmýn genel kabul görmesi ve bir grubun bu konuda
çalýþmaya baþlamasý ile bu konu yeniden tartýþýlýr hale geldi.
Kökten deðiþimler, yasal düzenlemeler, yönetmelik
deðiþiklikleri vb. konular etafýnda sürdürülen tartýþmalarýn bizi
bugün taþýdýðý nokta çok da umut verici deðil. Bu dosya içinde
de yer alan Mehmet Bozkurt'un ilk raporu, çalýþacak grup ya
da gruplar için konunun çerçevesini belirlemek üzere bir
yaklaþým üretmeyi amaçlýyordu. Daha sonrasýnda konunun
Mimarlýk dergisi aracýlýðý ile tüm ortamda tartýþýlmasý ve kabul
görmesi amacýyla bazý çaðrýlar yapýldý. Gerek kiþilerden
gerekse Þubelerden Merkez yönetiminin bu çaðrýsýna çok
kýsýtlý bir cevap geldi.
Aslýnda tüm bu sürecin bize saðladýðý en temel veri, bu
konunun yeterli çalýþma heyecaný üretmeyen, kanýksanmýþ bir
konu olduðunu gözlemlemek oldu. Kanýksanmýþlýðýn temel
sebebi ise, konu üzerine geçmiþte yapýlan tartýþmalarýn temel
birkaç karþýtlýðýn ötesine geçmeyecek düzeyde kalmýþ ve bu
þekilde tartýþmanýn tüm yýpratýcý etkilerini yaþatmýþ olmasý
gibi görünüyor.
Mimarlýk mesleðinin ve baðlý kurumsal yapýlarýn yeniden
yapýlanmasý gerektiði üzerine çalýþmalarýn, sadece ülkemizde
deðil Avrupa genelinde de son dönemin önemli konularýndan
bir olarak öne çýktýðýný görebiliyoruz. “Rethinking
Architecture” (Mimarlýðý yeniden düþünmek) baþlýðý son
dönemde yapýlan pek çok çalýþmanýn içinde önemli bir yer
tutar hale gelmiþ durumda. Mimarlýk kadar eski ve yerleþik bir
kavramýn / mesleðin yeniden ele alýnmasý gerekliliðinin bu
kadar belirgin hale gelmiþ olmasý, “deðiþen dünya düzeni”nin
lafta kalmayacak kadar geniþ / derin bir etki kurduðunun en
önemli göstergesi. Yeni dünya düzeni her ne kadar tam olarak
gerçekleþmiþ olmasa da, acelesiz ama duraksýz bir þekilde
sistemleþmek yolunda ilerliyor. Bu yeni düzen içinde en temel
deðiþim / dönüþüm alanlarý haline gelen sýnýr, kültür, ulus,
ticaret, yerellik, evrensellik, iletiþim, bilgi vb. kavramlarýn
çoðu mimarlýk alanýný birebir etkileyen kavramlar olduðu
içindir ki, deðiþimin çalkantýsý, sarsýntýlý gidiþinin etkileri çok
çabuk ve etkili bir bir biçimde mimarlýk alanýna yansýyor.
Tüm bu veriler ýþýðýnda þunu söylemek mümkün; bugün
yapýlmakta olan yeniden yapýlanma tartýþmalarý için geçmiþte
yapýlmýþ olan öneriler tümüyle geçersizdir. Geçersizdir çünkü
yeniden yapýlanma gereðini ortaya koyan sorunlar,
geçmiþtekilerden çok farklýdýr ve sadece “Oda” yapýsýnýn
dönüþmesi ile aþýlmasý mümkün deðildir. Almanya ya da
Ýngiltere'de olduðu gibi, yapýlý çevre ile ilgili çok ayrýntýlý bir
analiz çalýþmasýný yapmak, meslek ve meslek örgütü ile ilgili
yeni önerilerin gerekçelerini ortaya koymak için ilk adým
olacaktýr. Mimarlýk hizmet alanlarý, Mimarlar Odasý ve ilgili
kurumsal yapýlar, yasal düzenlemeler vb. konularda ne tür
yaklaþýmlar geliþtirilebileceðini belirlemek için, mimarlýk

üzerine gerçekten yeniden düþünebilmek için, çok ayrýntýlý
demografik verilerin oluþturulmasý ve veri akýþýnýn
sürekliliðinin saðlanmasý iyi bir baþlangýç oluþturabilir.
Örneðin yapý malzemesi üretimi ya da pazarlanmasý ile ilgili
sektörlerde ya da uygulama alanýnda çalýþan mimarlarýn,
býrakýn sorunlarýný ya da mimarlýk alanýna etkilerini / yapýlý
çevreye etkilerini tartýþabilmeyi, kim olduklarýný ve
yoðunluklarýný bile bilmediðimiz bir durum içinde yeniden
yapýlanmadan bahsedebilmek mümkün müdür?
Mimarlar Odasý web sitesinde, araþtýrma dokümantasyon
kýsmý altýnda yer alan “Almanya'da Yapý Kültürü Üzerine
Durum Raporu” adlý belgede, baþlangýç noktasý olarak yapýlan
tanýma göre; “Yapý Kültürü” terimi, yapýlý çevreyi geliþtirme
sürecini ve bizim bu sürece yaklaþýmýmýzý tanýmlar. Terim,
planlamayý, yapý üretimini, yapýlarýn yeniden kullanýmýný ve
bakýmýný içerir. “Yapý Kültürü” bölünmez bir bütündür.
Sadece mimarlýkla sýnýrlý kalmayýp, inþaat mühendisliðini,
kentsel ve bölgesel planlamayý, peyzaj mimarlýðýný ve
kamuya dönük sanatlarý da kapsar. Yapý kültüründe nitelik,
toplumun tümünün yapýlý çevreye ve bu çevrenin bakýmýna
karþý duyduðu sorumluluk düzeyi ile belirlenir.” Dünyada kiþi
baþýna düþen mimar sayýsý açýsýndan en önde giden ülkelerden
biri olan Almanya'da hazýrlanan bu raporun temel amacý
“varolan yapý stoðunun niteliksizliði üzerine tartýþmak”týr !
Mimarlýk ve Yapý Kültürü Ýnsiyatifi
adlý grubun iki yýllýk
çalýþmasý sonucunda oluþmuþ olan raporda bizim için geçerli
olacak cevaplarýn kendisini deðil ama nerelere bakmamýz
gerektiðini görmek mümkün. Benzer çalýþmalar Ýngiltere'de
(Rethinking Construction, Egan Report, Architects and the
Changing Construction Industry, M4i or Movement for
Innovation vb. www.architecture.com'dan izlenebilir),
Hollanda'da ve daha pek çok ülkede sürdürülmektedir. Kimi
zaman çeþitli ara raporlarla kimi zaman da bir Ulusal Mimarlýk
Politikasý üzerinde mutabakat saðlanmasý ile (Finlandiya,
Ýskoçya, Malezya, Yeni Zellanda vb.) kamuoyuna sunulan
yaklaþýmlar ve programlar ile mimarlýk ve yapýlý çevrenin
geleceðinin þekillendirilmeye çalýþýldýðýný görüyoruz.
Yeniden yapýlanma tartýþmalarý ve çalýþmalarýnýn tek bir yasa
ya da bir kaç yönetmeliðin organize edemeyeceði kadar
büyük bir alaný kapsadýðýný; bu alanda tek etkili ve yetkili
kurumun Mimarlar Odasý olamayacaðýný; bu tür çalýþmalara
katýlacak gönüllü insanlarýn vakit ve heyecanlarýný
sömürmemek / tüketmemek için her türlü hazýrlýk ve
altyapýnýn geniþ, profesyonel ve tam zamanlý çalýþan ekipler
tarafýndan yapýlmasý gerektiðini; böyle bir çalýþmanýn
programý ve süresinin her türlü kýsýtlamadan uzak planlanmasý
gerektiðini; çözümler ve önerileri bulmanýn o kadar da kolay
olmayacaðýný baþtan kabul ederek baþlamadýðýmýz sürece, bu
çalýþmalar, havanda su dövmek, hepimize boþa vakit ve nefes
harcatmaktan öteye gitmeyecektir.
Bu bültende konuyu gündeme getirmek ve fikir ve
önerilerinize açmak istedik. Devam eden sayfalarda Mehmet
Bozkurt'un konu ile ilgili yaklaþýmlarýný özetlediði raporunu ve
bu konu ile ilgili daha önce yaptýðýmýz çaðrýya cevap veren
Aydan Balamir ve Hasan Kývýrcýk'ýn yazýlarýný bulacaksýnýz,
kendilerine katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. Yeniden
yapýlanma çalýþmasýnýn programý üzerine merkez yönetimine
götüreceðimiz öneri üzerine çalýþmalarýmýz sürmektedir. Bu
konuda yapacaðýnýz her türlü katkýyý bekliyoruz.

YENÝDEN YAPILANMA

ÖRGÜTSEL YENÝLENME

YENÝDEN YAPIL ANMAK ÝÇÝN ...

19

18

YENÝDEN YAPILANMA
(ÖRGÜTLENME)
Mehmet Bozkurt

Deðiþen ve geliþen teknoloji, bilgi, üretim iliþkileri ve
küreselleþmenin etkileri nedeniyle
Mimarlýk ve
uygulama alanýnda kaçýnýlmaz olarak deðiþime
uðramakta, ulusal ve uluslararasý arenada mesleðe ve
hukukuna iliþkin ciddi deðiþimler yaþanmaktadýr.
Mimarlýk mesleði ve mesleðin temsilcisi kurum ve
organizasyonlar da yapýlarýný bu deðiþim ve dönüþüm
s ü r e c i n e u y a r l a m a k z o r u n d a d ý r l a r.
Mimarlar Odasý'nda da 1986 yýlýndan beri bu dönüþüm ve
deðiþim zaman zaman yumuþak geçiþlerle (Bursa
Deklarasyonu) zaman zaman da yükselen sert
tartýþmalarla (Meslek Yasasý) sürmektedir.
Ancak bugüne kadar yapýlan tartýþmalar çoðunlukla
örgüt yapýmýzýn yeniden reorganizasyonu ile sýnýrlý
kalmakta idi.
Oysa yeni gelinen durumda; yapý üretim sürecinin bütünü
yukarýda açýklamaya çalýþýlan nedenlerle yeniden
yapýlandýrýldýðý için, mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn
da bu baðlamda bütünün içerisinde deðerlendirilmesini
gerekli kýlmaktadýr. Mimarlar Odasý bütün bu geliþmeleri
çok yakýndan izlemeli, bilgilenmeli, tartýþma yapýlan
tartýþma ve sonuçlarýný kendi düþünce ve birikimi ile
yorumlamalý reaksiyoner deðil aksiyoner bir biçimde
sürece katýlmalýdýr. Aksi takdirde kabul etsek de etmesek
de Meslek alanýmýzýn da içinde bulunduðu kurgu bizim
dýþýmýzda gerek meþruiyet gerek hukuk gerekse dayatma
ile gerçekleþecektir.
Mimarlar Odasý'nda yapýlacak tartýþmalara ýþýk tutmak
amacýyla mevcut durumun bir fotoðrafý çekilerek karþý
karþýya bulunulan durum sistemleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Çalýþma bir anlamda vizyoneldir. Bazý konu ve kavramlar
henüz hamdýr, üzerinde çok çalýþýlmayý gerektirmektedir.
Metin bu hususlar göz önüne alýnarak
deðerlendirilmelidir.
Ulusal ve uluslararasý alanda yapýlan düzenlemeler
genellikle yapý üretim sürecinin bütününü göz önüne alan
bu alandaki durum ve kuruluþlarýn, meslek insanlarýnýn
düþünce ve sentezlerine itibar eden bir anlayýþla
yapýlmamaktadýr. Genellikle bir alt alan düzenlenmesi
nedeniyle gerek alandaki kurumlar gerekse meslek ve
meslek insanlarý konuyla iliþkilendirilmektedir. Bu
durumda da dolaylý yoldan net bir hukuksal taným ve
bütünsel bir organizasyon olmaksýzýn mesleðin
formasyonunu (yapýsýný), mesleðin uygulama alaný ve
onun örgütsel yapýsý deðiþime ve dönüþüme

sevkedilmektedir. Bu deðiþim dönüþüme,
organize
kurumsal refleks verilmemesi ve/veya verilememesi
halinde ise pragmatik yapýlanmalar ortaya çýkmakta ve
bu da spekülatif bir alan yaratmaktadýr ve yaratacaktýr.
Mimarlar Odamýz açýsýndan da kaçýnýlmaz olarak süratle
yapý üretim sürecinin tüm aktörleriyle tüm yapý üretim
sürecinin ulusal ve uluslararasý geliþmelerini göz önüne
alan makro ölçekli bir düzenleme çalýþmasýna
baþlanýlmasý gerekiyor. Ancak bu pragmatik
yapýlanmalara da süratli ve aksiyoner tepkiler verilmesi
ileride istenilmeyen durumlarýn ortaya çýkmasýný
önleyecektir.
Diðer önemli bir husus da mesleðin uygulama alanýnda
yaþanmaktadýr. Meslek odamýzýn kurumsal iþleyiþinde
iliþkilenmediði bazý alanlar yani bazý (eðitimi) olmayan
meslek yapýlarýný ortaya çýkarmakta ya da çýkarma
tehlikesini taþýmaktadýr. Ayrýca varolan mesleki
uygulama alanýnýn yitirilmesine neden olmaktadýr.
Genellikle bu yapýlar dernekleþme, sertifika, bazý alt
hukuk düzenlemelerinde ifade edilme, uluslararasý bazý
organizasyonlardan yetkilendirme ile meþruiyet
kazanmakta ve hukuksal kazaným peþinde
koþmaktadýrlar. Bu baðlamda uluslararasý alanda da
tartýþýlmaya baþlanýlmýþ olan, mimarlýk ve uygulama
alanlarý, mimarýn formasyonu, mimarlýk mesleði altýnda
yapýlan iþlerin de ulusal düzeyde tartýþýlmasý ve
sonuçlandýrýlmasý gerekmektedir. Bu tartýþmalarýn
sonuçlandýrýlmasýndan sonra mimarlýk alaný ya da
mimarlýk mesleði altýnda yapýlan iþlerde çalýþan
meslektaþlar alanlarýnýn örgütlenmesi, geliþtirilmesi,
hukukunun oluþturulmasý vb hususlarda
örgütleneceklerdir. Bu örgütlenmelerin tanýmlanmasý ve
Mimarlar Odasý'nýn içinde ne þekilde ifadelendirileceði
açýklýk kazanmalýdýr. Örgütsel ve yönetsel yapýnýn
oluþmasýnýn önemli iki ayaðý mesleðin uygulama alanlarý
ve bu alanlarýn örgütlü kuruluþlarýnýn bu bilinçle
tartýþýlmasý ve adým adým hukukunun da oluþmasý için
çaba sarfedilmesidir. Bu alanlar ve örgütlenmeler
oluþturulurken meslek alanýmýzýn toplumla iliþkisine özen
gösterilmeli, toplumsal meþruiyet için gereken çalýþmalar
yapýlmalýdýr.
1954 yýlýndan beri mesleki alandaki anayasal
kuruluþumuz Mimarlar Odasý ise yaþanan bunca yýllýk
zengin deneyimler ýþýðýnda irdelenmeli, deðerlendirilmeli
ve bizi bu günlere onurla taþýyan organizasyonumuzun
yapýsýndan, yeni yapýlanmamýz için çýkarsamalar
yapýlmalýdýr.
Oda içersinde çalýþmalarý süren geliþmiþ bazý konular ya
da bazý mali iliþkiler gerektiren ama yasa ve (ticari)
y ö n e t m e l i k l e r i m i z e g ö re y a p ý l a n m a s ý n d a v e
uygulanmasýnda zorluklarla karþýlaþtýðýmýz alanlar da bu
yeni yapýlanmada göz önüne alýnmalý ve bu doðrultuda
organize edilmelidirler.
Yeniden yapýlanma (örgütlenme) yukarýda açýklamaya
çalýþtýðým nedenler ve anlayýþla ele alýnmýþ þemada da
görüleceði üzere dört temel ayaktan oluþmaktadýr. Bu ilk
tartýþma metni olduðundan tartýþmalarla
zenginleþecektir.
Yapýlacak tartýþmalarýn ve sonuçlarýnýn mesleðimize,
meslektaþýmýza ve Odamýza olumlu sonuçlar getirmesi
dileðimdir.

I- Ulusal ve uluslararasý geliþim ve deðiþim nedeniyle
Oda'nýn iliþkilendirildiði,iliþkilendirilebileceði ve
iliþkilendiði alanlar:
I / I- Gündemdeki geliþen alanlar:
1- Kamu Ýhale Yasasý gereði (4734)
1-1- Yapý Yaklaþýk Maliyeti,
Birim Fiyatý,
Rayiçler ve Fiyat analizleri ile ilgili, kurumlaþma
(Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði)
1-2- Danýþmanlýðýn tanýmý ve kurumlaþmasý,
(Müþavirlik de bu kapsamda ele alýnabilir)
2- 403 sayýlý, Ürünlere Ýliþkin Teknik Mevzuatýn
Hazýrlanmasý ve Uygulanmasýna Dair Kanun
gereði, (+ ilgili yönetmelikler)
Ürünlerin piyasaya arz koþullarý, UYGUNLUK
DEÐERLENDÝRME KURULUÞL ARI,
onaylanmýþ kuruluþlar, piyasa gözetim ve
denetimi. Alana Ýliþkin kurumlaþma düþünülebilir.
Deðerlendirme sonucu malzeme ile ilgili EnstitüLaboratuar-Ar-Ge gibi kurumlar geliþtirilebilir.
3-

Dekorasyon
Kontrollük
Danýþmanlýk / Müþavirlik
Planlama
Ar-Ge Çalýþmalarý
Proje Yönetimi
Bilirkiþilik Hakemlik Ekspertizlik
Kamuda Çalýþma
Gayrimenkul Pazarlama
Eðitim
Yatýrým Danýþmanlýðý
Yapý Denetimi
Bu alan deðerlendirilirken UIA 2001 / UIA 2002 Berlin
belgeleri
ACE raporlarý ve Meslek içi eðitim
çalýþmalarýndaki sonuçlar mutlaka göz önüne alýnmalýdýr.
(Vizyonel olarak) Örneðin UIA 2001 belgelerinde yeni
mimar formasyonu ile ilgili olarak þöyle açýnýmlar
getirilmiþ.
Proje ve büro yönetimi
Tasarým ve tasarým dokümantasyonu
Ýnþaat dokümanlarý
Sözleþme yönetimi
(Bunlarýn alt açýnýmlarý da vardýr)

Yapý Denetimi,
III- Mimarlýk ve uygulama alanýnda örgütlü kuruluþlar:

I/II- Kýsa ve orta vadede geliþecek muhtemel alanlar
1-

Bilirkiþilik-Hakemlik-Ekspertizlik,

2-

Uluslararasý kriterleri gözeten Ulusal Akreditasyon
Kurulu,

3-

Sigorta (yapý, meslek, yapý denetim, ekspertizlik vb)

4-

Meslek içi eðitim (Enstitü)

5-

GATS'a baðlý geliþmeler

6-

Sicil Sistemi

TMMOB
Mimarlýk Vakfý
Türk Mühendis, Mimar, Müþavirler Derneði
Serbest Mimarlar Derneði (Federasyon
öngörüyor)
Yapý Denetimcileri Derneði
Birlikler
Sektör Kuruluþlarý
Bu gurupta bulunan kurumlarýn Oda ile iliþkileri,
hiyerarþisi, duruþlarý, fonksiyonlarý gibi kavramlar
irdelenmelidir.

Geliþmelere baðlý olarak kurumlaþmayý gerekli kýlan
alanlar

IV- Mevcut yapý:

II-

Mevcut Oda yapýsý enine boyuna masaya yatýrýlarak
sorgulanmalý, deðiþen ve geliþen ihtiyaçlara, yýllardýr
yapýlan sorgulama ve tespitlere göre deðerlendirilmelidir.

Mimarlýk, mesleki uygulama alanlarý:
Proje
Uygulama (TUS, Þantiye Þefliði, Þantiye Yönetimi vb)
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MÝMARLAR ODASI
ÖRGÜTSEL YENÝLENME
PROJESÝ
Aydan Balamir
(ODTÜ Mimarlýk Bölümü)

Mimarlar Odasý 38. Dönem çalýþma programý içinde, mimarlýk
mesleðinin geleceðine yönelik irdelemeleri üstlenen 'Örgütsel
Yenilenme Projesi Komitesi', Oda ve Üniversite çevrelerinden
88 kiþinin görüþlerini almak üzere birer yazý gönderdi. Yazý
eþliðinde 2 kitapçýk sunuluyordu:
1. Avrupa, Mimarlýk ve Yarýn (Beyaz Kitap): Avrupa'nýn Yapýlý
Çevresi Ýçin Öneriler,
2. 'UIA 2002 Berlin Belgeleri' baþlýðý altýnda derlenmiþ 2
metin: a) UIA ve Mimarlýk Eðitimi b) UNESCO-UIA
Mimarlýk Eðitimi Onay Sistemi.
Her iki belge de mimarlýk mesleði ve eðitiminin iþleyiþine
yönelik giriþimlerde güvenle baþvurulabilecek içeriklere
sahipler. Meslek ve eðitimin uluslararasý standartlarýný
mimarlýðýn evrensel deðerlerini kavrayan bir kültürel birikime
dayalý olarak tanýmlýyor; böylece ülkeler ve kurumlar arasý
eþgüdüm için de saðlam, güvenilir bir zemin oluþturuyorlar. Her
iki belgenin de meslek içi eðitimin el kitaplarýndan biri olmanýn
yanýsýra, mimarlýk okullarýnýn ilgili müfredat bölümünde
(uluslararasý þartlara göre, müfredatta olmasý beklenen meslek
etiði, meslek hukuku gibi derslerde) kullanýlmasý yerinde olur..
Kýsaca, belgelerin içerdikleriyle ilgili bir tereddütüm yok.
Uygulamasýnda yer yer tartýþýlmayý, yeniden tanýmlanmayý ve
uyarlanmayý bekleyen yerlerinin bulunmasý þu an için ayrýntýdýr;
bunlar zamanla incelip yerleþir, esaslarý üzerinde anlaþýlmasý
yeterlidir. Sorun, bu belgelerin ülkemizde nasýl uygulanýr
konuma getirileceði olsa gerek.
Mimarlýk pratiðinin sorunlarýný bu topluluk içinde herkes biliyor,
yaþýyor; meslek örgütlenmesi ve eðitimindeki sýkýntýlar da
kimse için sýr deðil. Sorunlarýn, özellikle 'mimarlýk dýþý etkenler'
olarak ayrýlabilecek olanlarýný birer birer saymakta ve önem
derecelerine göre sýralamakta, hemen herkesin deneyimi
vardýr. Sýralamalarýmýz farklý olabilse de, içerdiklerinde kabaca
anlaþýrýz. Bu yöndeki irdelemeler ve durumu iyileþtirici tüm
giriþimlerde Oda'nýn yol gösterici, birleþtirici, sonuçlandýrýcý
rolü olmasý gerekir. Bu bakýmdan, örgütsel yenilenme hedefli
bir projenin komitesine, kanýmca þöyle bir görev düþüyor:
çeþitli kesimlerden derleyeceði önerileri yapýlandýran bir 'nâzým
planý' geliþtirip tartýþmaya açmak; ve üzerinde anlaþýlan bir
planýn gerçekleþmesi için de, uygulamaya dönük bir
'yönetim/iþletim planý' hazýrlamak, hazýrlatmak.
Meslek jargonumuza yakýnlýðý nedeniyle (master plan ile
management plan karþýlýðý olarak) böyle adlandýrdým, daha iyi
isimler konabilir. Önemli olan, seçimlerle deðiþen
yönetimlerden baðýmsýz bir yürütme biçimiyle, ilgili hedefler ve
eylemlerin projelendirilmesi ve projenin hayata geçirilebilmesi.

Projenin geliþimini izlemek, izletmek için de yönetimler üstü,
sürekliliði olan bir proje birimi kurmak gerekebilir. Bu birim,
deðiþen yönetimlerin belirleyeceði gönüllü bireyler (komitekomisyon kapsamýnda çalýþma gruplarý) gerektireceði gibi,
profesyonel kadrolara da yer vermelidir -hukukçu, iþletmeci,
reklamcý, medyacý gibi. Bu iþleri mimarlar üstlenmemeli;
mimarlar ne istediklerini iyi formüle edip sistemi harekete
geçirmeli, ve gereken hizmetleri üst düzeyde almanýn yollarýný
bulmalýdýr.
Böyle bir proje içinde, yukarda hemen herkesin aþina olduðunu
vurguladýðým, 'sorunlarýn mimarlýk dýþý etkenleri' konunun tek
ilgi odaðý olmasa gerek. Mimarlýðýn bir meslek ve disiplin olarak
kendi iç sorunlarýna yoðunlaþan bir irdelemenin gerekli olduðu,
komitenin bu ilk duyurusuna eþlik eden 2 belgenin içeriðinden
de hissedilebilir. Belgelerde mimarlýðýn 'disiplinlerarasý olma
özelliði' çeþitli þekillerde ifade edilmekte, ve gerek mesleki
iþleyiþlerin gerekse mesleðin eðitilme/öðrenilme biçimlerinin
özgün koþullarý, hep bu özelliðe baðlý olarak tanýmlanmaktadýr.
Mimarlýðýn disipliner kimliði ile ilgili bu konu, tartýþmalarýn
düþünsel altyapýsýný oluþturmasý beklenecek, esasa yönelik bir
konu olarak irdeleme kapsamýna alýnmayý bekliyor.

YENÝDEN
YAPILANMAK ÝÇÝN
YENÝDEN DÜÞÜNMEK
(GEREKÝR)

Ayný öykü, mühendislik alaný içinde konumlanýp diðer
boyutlarýndan kendini yalýtmýþ meslek örgütü açýsýndan da
anlatýlabilir. Oysa mimarlýðýn kategorik bir ayrýmla 'sanat veya
bilim' boyutlarýna indirgenmeden, heterojen yapýsýyla varolmasý
olanaksýz deðildir. Eðitimde ve meslekte, her iki alana da açýk
ve yatkýn, ama iþleyiþlerinde özerk olan bir üçüncü eksen
doðrultusunda, 'tasarým' merkezli bir disiplin olarak yeniden
yapýlanmasý, mimarlýk için öncelikli bir adým olarak görülmelidir.
Bu adým, referans alýnan belgelerdeki iþleyiþlerin hayata
geçebilmesi için de bir ön koþuldur.

Mimarlar kümelenmesi ve onlarýn örgütlü hali olan Mimarlar
Odasý yapýsý, içinde yaþadýðýmýz toplumun (bir yoruma göre
belki biraz ileri…) küçük bir modelidir. Bu yapý içindeki öznel
üretim çoðu kez toplumun üretim kapasitesine denktir ve
çok benzemektedir.
DÜNYADAKÝ

Hasan Kývýrcýk
Y. Mimar

Mimarlýðýn kabaca bilim ile sanat üstbaþlýklarýndaki bilgi ve
deðer alanlarýna yayýlmýþ konumundan kaynaklanan 'arada
kalmýþ' disipliner kimliði, büyük bir zenginliktir, mimarlýða özgü
bir durum olarak nerdeyse patentleþmiþ bir karakteristiktir. En
azýndan entelektüel dünya bunu böyle bilmekte, mimarlýðý bu
ayrýksý yanýyla tanýmaktadýr. Hal böyleyken, bu özelliði
belirsizlik, ne olduðu bilinmezlik olarak gören þematik bilimciler
tarafýndan mimarlýk, en iyimser deyiþle ciddiye alýnmayacak bir
gariplik olarak algýlanmýþ; gerektiðinde haddi bildirilmek üzere,
baský altýna alýnmasýnda yarar olan bir konuma çekilmiþtir.
Mimarlýðýn garipsenen (kimi mimarlar tarafýndan bile
tereddütle karþýlanan) sanat boyutu þimdilik bir yanda dursun,
henüz bilim tarafýndaki heterojenliði dahi kabul görememiþtir.
Kullandýðý ve ürettiði bilgi türü bakýmýndan 'fen' alanýna olduðu
kadar 'sosyal' aðýrlýklý beþeri ilimler alanýna da yakýnlýðýna
karþýlýk, mimarlýðýn yüksek öðrenimde 'Fen Bilimleri' olarak
adlandýrýlmýþ yapý içinde konumlanýþý, matematik-fizik-kimya
(ve dolayýsýyla mühendislik) evreninin zihinsel yatkýnlýklarýna
göre þekillenmiþ bir model içinde ciddi uyumsuzluklarla
karþýlaþmasýna neden olmaktadýr.
Mimarlýk bölümlerine öðrenci alýmýndan baþlayýp eðitim
programlarýnýn kurgusuna ve öðretim elemaný yetiþtirmeye
kadar her alanda yaþanan sorunlar, mimarlýðýn disipliner
kimliðinin kabul görmeyiþinin, ciddiye alýnmayýþýnýn doðal
sonucudur. Temel bilimler ve mühendislik paradigmalarýnýn
egemen olduðu kurumlardaki yerleþik iþleyiþler mimarlýðýn
doðasýna uymadýðý halde uydurulmaya çalýþýlmýþtýr.
Üniversiter sistemin uyumsuz bir ögesi konumundaki mimarlýk,
kendi iradesi dýþýnda belirlenmiþ akademik saygýnlýk ölçütleri ve
eðitim-öðretim süreçleriyle çeliþkilerini çözememiþ, sisteme
boyun eðerek uyum saðlama yoluna gitmiþtir. Sisteme,
kimliðinden taviz vererek entegre olabilmiþtir. Mimarlýk disiplini
ve mesleðinin bu süreçte aldýðý yaralar ise, baþlýbaþýna bir
konudur.

sistemleþtirerek gerçekleþtirme iradesini taþýyanlar ve
yaþama geçirmeye giriþecek olanlar pek az görünmektedir.
Her örgütlenmede olduðu gibi kurallarý önceden konmuþ
statüko burada devreye girmekte, örgütün anlama(ma) ve
dönüþme(me) potansiyeli yeni “mutabakatlarýn” önünü
kapatmaktadýr.

DEÐÝÞÝMLERÝN

YÖNÜ

Dünyanýn son yýllarda küreselleþtiði, mevcut kapitalist
ekonomik-siyasal sistemin yeni dünya düzeninde
sermayenin serbest dolaþýmýný sýnýrlar ötesine taþýdýðý,
sermaye dolaþýmýnýn uluslar arasý hukukla girdiði ve serbest
dolaþtýðý ülkede kesin güvencelere baðlandýðý, merkezileþen
ve iletiþim aðlarýyla kontrolunu en üst noktaya çýkaran
sermayenin yatýrým alanlarýný önceden düzenlediði, özellikle
Dünya Bankasý ve IMF ile kredi-borç kullanýmýnýn idari,
sosyal, ekonomik þartlara baðlanarak dünyanýn bu yolla
“yeniden yapýlandýrýldýðý”, yeni dünya düzeni
yapýlandýrmasýnýn modernleþmenin zorunlu bir parçasý ve
çaresiz uyulacak biricik yol olarak sunulduðu ve gidilen
yolun “uyum paketleri” marifetiyle denetlendiði,… bir dünya
içinde yaþýyoruz.
Yeni dünya düzeni, melez yapýsý, görünürdeki esnek
hiyerarþisi, çoklu deðiþimi, iletiþim üzerindeki hegemonyasý
ve ekonomik program dayatma modelleriyle bütün
yeryüzünü hudutlarý içine almaktadýr. Bunun karþýlýðý da asýl
olarak yeni-küresel bir direniþin ortaya çýkmasýdýr. Muhatap
olan bütün öznelerin her alanda kendilerini ifade edecek ve
varlýksal (ontolojik) mücadelelerini öne çýkaracak bir ulusal
ve uluslar arasý direniþi baþlatmak olmalýdýr.
Ülkemizde “borçlanýlarak kalkýnma” sürecinin son yirmi
yýlýnda alýnan kredilerin çoðunun ekinde “yaptýrým” olarak
yazýlanlar, fiilen küreselleþmeyi
baþlatmýþtýr. Fakat
uluslararasý düzlemde kabul edilen 1999'da MAI ve Tahkim
Yasasý iç hukuk bakýmýndan da yabancý sermayenin lehinde
yeni düzenlemeleri içermektedir. Bunlara 2005'te yürürlüðe
girecek olan GATS anlaþmasý eklenince hizmetlerin ve
mesleklerin yeni dünya düzeninde alacaðý yeni þekillerin
morfolojisi belirlenmiþ olmaktadýr.

Mimarlar Odasý bünyesinde yýllardýr sürmekte olan ve çeþitli
cümlelerle ve formülasyonlarla ifade edilen “yeniden
yapýlanma”
çalýþmalarý neredeyse her dönem ortaya
atýlmakta, bir tür düþünce egzersizi olarak tüketilip
bitirilmektedir. Kapsamlý sayýlabilecek ön çalýþmalarý bu
isimle kurulan görevli komiteler yerine getirmekte, danýþma
kurulu ya da genel kurullara sunmakta ancak bu dizge
içinden pek azý gündemleþtirilebilmekte, geriye kalanlar bir
baþka bahara tartýþmak için býrakýlmaktadýr. Sonra yeni
baþtan konu ele alýnmakta ve bu tekrar sürmektedir.
Mimarlar Odasý içinde deðiþen dünya þartlarý baðlamýnda
örgüt yapýsýnýn deðiþim geçirmesini ilk elde önerecekler
aslýnda pek az deðildir. Fakat 'deðiþimle' yapýda ne
getireceklerini söyleyebilenler ve daha önemlisi bunu

Yeni dünya düzeni (küreselleþme) ile ilgili tanýmlarý
çoðaltmadan ifade edelim ki bu güne kadar geliþmelere
daha çok izleme niteliðinde kalmýþ bakýþýn birkaç temel
özelliði bulunmaktadýr:
1. Küresel ekonomik-siyasal sistemin ülke yasal-idari
yapýsýyla kesiþtiði ve dönüþtüðü giriþimler, genel olarak
'kapalý' yapýlmakta ya da ilgili kümelenmeler takipsizlikten
dolayý konuyu kaçýrmakta ve
üzerinde bilgi sahibi
olunamadan yasal süreç iþlemektedir.
2. Yeni liberal politikalar ekseninde bakýþýn 'ikna ediciliði'
esintisinde kalanlar yada siyasal söylemde bazen karþýt
ifadeleri kullanabilseler bile iþ meslek sorunlarý ve hizmetin
þekillenmesi konusuna geldiðinde uluslararasý düzene
sadece uyabilmeyi, buna ait geç kalýnan yapýlanma
çalýþmalarýný öðrenmek-öðretmek istemektedirler.
3. Bir çok nedenle küreselleþmeye ve onun görünürdeki
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uygulama yasalarýna karþý çýkmak isteyenlerin büyük
çoðunluðu ise hem birikmiþ sorunlar hem de yeni
geliþmelere karþý yeterli nitelikte alternatifleri olmamasý
nedeniyle bir hat oluþturamamaktadýrlar.

vermek ve almak yönünde bir belge niteliði taþýmamaktadýr.
Program ile birlikte bellek ve gidilecek yol demokratik
yaratýcý sürecin dýþýna, bürokratik yöntemle üretilmiþ metine
dönüþtürülmüþtür.

Geç de olsa son bir kaç yýldýr küreselleþme, AB süreci,
GATS,… konularý daha yoðun ele alýnmaya, bu dosya
konusunda olduðu gibi mimarlýk kamuoyu ile tartýþýlmaya,
mimarlar tarafýndan da içselleþtirilmesine baþlanmýþtýr.

3. Mimarlar Odasýný 'taþýyan' kadrolar belirgin bir
þekilde yorulmuþtur.

MÝMARL AR ODASI (GERÇEKTEN)
YAPILANMALIDIR

YENÝDEN

Dünya, ülke ve yaþanan gündem eskisinden farklýlaþmýþ,
mevcut kavramlar ve yapýlar kendi anlamlarýndan büyük
ölçüde boþalmýþlardýr. Eski yapýlar kendi geçerli
temsiliyetlerini bugün taþýmamaktadýr. Dolayýsýyla Mimarlar
Odasý için þimdiye kadar ortaya konulan “yeniden
yapýlanma” tartýþmalarýnýn bir benzerinin gerçekleþtirilmesi,
örgütleme içindeki çeþitli eksikliklerin sayýlmasý içinde
bulunulan durum için az gelmektedir. Bir baþka deðiþle
Mimarlar Odasý, þu andaki yönetmelikleriyle baðlý bütün
birim ve kurullarýný birbirleriyle uyumlu çalýþtýrsa, üyelerin
kiþisel þikayetlerinin karþýlýðý olan yetersizlikleri giderse bile
bu durumda sadece içte bir memnunluk yaratabilir ama asýl
sorunun tümünü çözemez.
O halde hacmi sýnýrlý olan bu yazýda bütün parametrelere
deðinemeyeceðimiz için savrulmadan konunun bazý
parçalarý için önerilerde bulunalým:
1. Mimarlar kesiminin sadece bir bölümünün sorunlarýný
gündeminde tutan bir örgüt, varlýðýný tartýþtýrýr.
Oda faaliyetlerini aðýrlýkla serbest çalýþan “küçük büro
sahibi” mimara ve onlarýn üretimlerinin mesleki denetimine
indirgemiþ olan organizasyon gündemin dýþýna düþmekte,
çalýþma akslarýný üyelerine benimsetememektedir. Küçük
büro sahibi “projeci” mimar profilinin artýk kaybolma
noktasýna gelmesi ise bu niyetle kurulmuþ (bir daha da
kendisini deðiþtirememiþ) örgütün altýný boþaltmaktadýr.
Kamu kesiminde ve ücretli çalýþanlarýn temel sorunlarý
etrafýnda bir örgütlenme yýllardýr kurulamamaktadýr.
Oysa örneðin saðlýk kesiminde doktorlarýn topluma pek ala
kendilerini kabul ettirdikleri eylemlerin serbest çalýþan deðil
kamuda çalýþan doktorlardan geldiðini unutmayalým.
Toplum yararý gözetilerek yapýlan diðer bütün akslardaki
çalýþmalar kapsayýcý olamayan örgütün merkezleri tarafýnda
üretilmiþ “üst dil” haline dönüþmektedir.
2. Program anlayýþý unutulmuþtur.
Mimarlar Odasý yapýlanmasý iki yýlda bir seçimle
'yenilenmekte', üyelerin demokratik iradelerine
baþvurulmaktadýr. Ancak irade kullanýmýnýn içi programla
doldurulmamakta, seçimler “yan yana gelmiþ kiþilerin”
üzerinden yapýlmaktadýr. (Sadece son dönem Ankara Þube
seçimlerinde kazanan grup çalýþma programýný ve anlayýþýný
seçim öncesi ortama anlattý…) Hele listelere yazýlan kiþilerin
“yan yana getirilmesi” hikayesinin dayandýðý mutabakatlarý
burada konu bile etmememiz gerekir.
Çalýþma programlarý seçilmiþ olan kurullar tarafýndan
“kendileri için” yapýlmakta, ilk sayý bültende yayýnlanmakta
ve ancak baþka hiçbir baðlayýcýlýðý bulunmamaktadýr. Ortak
aklýn eylem programý dönem sonu genel kurullarýnda hesap

Mimarlar Odasý yapýlanmasý üye tabanýyla olan iliþkileri
azaldýkça ve çalýþmalar bazý dönemlerde belirli kiþilerin
'fedakarlýðýna' dönüþünce bir süre sonra onlarda oda içi
demokratik yapýyý 'dönüþtürmekte', kendilerinin sürekli
içinde olduðu ve yeterince kontrol edebilecekleri yönetimleri
oluþturmayý denemektedirler.
Fakat buradaki asýl sorun olarak örgüt bünyesindeki aþýrý
atalet, güven bunalýmý ve dar kadro yapýsýnýn yeni ve etkili
görevleri üstlenemeyecek denli cýlýz oluþu sayýlmalýdýr.
Mevcut yapýyla kýsýr döngü kendi çözümsüzlüðünde giderek
darlaþmayý getirmekte, bu ise arkasýna aldýðý binlerce üyesi
ile temsiliyet sorunlarý ve dönüþsüz kopuþlar yaþamasýna
neden olmaktadýr. Dönüþümlü olarak yönetime gelen ve
“duyarlýlýklarý” sýnýrlanmýþ, yorulmuþ yöneticiler politika
üretemez, çýkýþ yollarý bulamaz olmuþlardýr.
A R T I K Ç O K LU Ð U N
GÜNDEMLEÞTÝRÝLMESÝ

Ý R A D E S Ý N Ý N
DENENMELÝDÝR

Oysa kendimize döndüðümüzde yýllar öncesi yapýlmýþ
“yeniden yapýlanma” çalýþmalarýnýn kapsamlarýnýn
sonuçta var olanýn revizyonunu aþamadýðýný, dar bir
çerçeveye sýkýþtýðýný görüyoruz. Sebeplerden bir kaçý olarak,
genelde akýl yürütme tarzýmýzýn iki yöntemsel yaklaþýmdan
meydana geldiðini belirtmeliyiz : Bunlardan biri; hegomonik
dili ve toplumsal yapýlarý yerinden etmeyi göze alarak ve
bunu yaparak çokluðun yaratýcý pratiklerinde yatan
alternatif bir varoluþu açýða çýkarmak temelindeki eleþtirel
yaklaþýmdýr. Bu yaklaþým þu anda yeterince
benimsenmemiþ olsa da
aslýnda bütün yapýnýn
dönüþmesine en fazla yardýmcý olabilir görünmektedir.
Ýkincisi yaklaþým ise, öznellik üretim süreçlerini öne çýkaran,
kurucu-koruyucu-gelenekleþtirici- etikleþtiricisaðlamlaþtýrýcý politik yaklaþýmdýr. Yorgun ve fedakar
kadrolarýn (belki de bütün iyi niyetleriyle…) yürüttüðü, kendi
yöntemsel yaklaþýmlarýný kalýcýlaþtýran ve alternatiflerini
“etik” tartýþmalarýna sürükleyip diðerlerini saf dýþý býrakan,
“az olsun bizim olsun” siyasetidir.
Sözünü ettiðimiz eleþtirel yaklaþým, içinde olunan sürecin
çeliþkilerini (kendi öznel durumu dahil olmak üzere) ve
krizlerini gün ýþýðýna çýkarmayý amaçlar. Çünkü her ele alýþ,
bu uðraklarýn her birinde tasavvur edilen tarihsel geliþme
zorunluluðu, alternatif olabilirliklere açýlýr. Burada oluþan
açýlým üzerine yeni ve icat edilmiþ bir akýlcýlýk deðil, farklý
eylemlerin yeni bir senaryosu, hegomonik düzeni
reddeden, yeni rotalar öneren ve alternatif kurucu
güzergahlar ortaya çýkaran bir dizi eylemler, direniþ ve arzu
karþýmýza çýkar. Bu tavýr bizi özgürleþtirebilir, kimliklerimizi
oluþturmamýzý ve ayaklarýmýzýn üstünde durmamýzý saðlar.
Mimarlar Odasý örgütü bu gün için bir “kurucu irade” gibi
çalýþmalý eski yapý kendisini (kendisine raðmen) deðiþimlere
açabilmelidir.
Mimarlar Odasý tarihi bazý 'etkili sunucular' tarafýndan konu
eki olarak aktarýlmaya býrakýlmayacak kadar önemlidir.
Meslek tarihinin ülke tarihi içinde yer alýþý, sadece
anlaþýlmasý için deðil, tarihin kendisi tarafýndan kendisi
için yapýlmasý mücadelesinin anayolu olmalýdýr.

HERKESE MUTLU BÝR YENÝ YIL DÝLEÐÝYLE...
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, tüm üyelerine güzel bir
yýla baþlangýç dileklerini iletmek için bir 2004 yýlý
takvimi ve ajandasý hazýrladý.
2004 yýlý takvimi Ankara'nýn uydudan çekilmiþ
görüntülerini içeriyor. Bütün meslekdaþlarýmýzýn çok
ilgisini çekeceðini tahmin ettiðimiz görüntüler ÝNTA
SPACETURK tarafýndan mimarlara armaðan edildi.
Ankara'yý çevresiyle birlikte gösteren ilk görüntü
1/30.000 ölçekte, diðer ikisi ise 1/ 3000 ölçeðinde
Kýzýlay ve Ulus'u kapsýyor.
Haritalarda genel kabul olarak kuzey yukarda olmasýna
karþýn, uydu görüntülerinde çekimin açýsýna baðlý
olarak gölgelerin aþaðý gelmesi gerekiyor. Bu yüzden
bizim takvimimizde kuzey aþaðýda.
2004 yýlý ajandasý ise, yýl boyu yanýnýzdan
ayýramayacaðýnýz, tasarýmý, ara kapaklarý ve boyutuyla
çok özel bir ajanda. Aylarý ayýran sayfalarda Ankara'da
Cumhuriyetin ilk 10 yýlýnda inþa edilmiþ olan 24 yapýnýn
Bina Kimlikleri kapsamýnda tanýtýmý yer alýyor. Bina
Kimlikleri projesi, Mimarlar Odasý'nýn kuruluþunun 50.
yýlý kutlamasý için Ankara Þubesi'nin hazýrlýklarýndan
biri. Bu projenin ilk ürünü 6-13 Ekim Mimarlýk
Haftasý'nda, Armada ve Karum gibi alýþ veriþ
merkezlerinde, Konur Sokak'ta ve Ankara'daki
Mimarlýk Fakültelerinde dolaþan bir sergi olmuþtu.
Bundan sonraki aþamada kimliklerin ilgili binalara
uyarlanarak, binaya giren insanlara temel bilgileri
verecek þekilde takýlmasý planlanýyor.

Ajanda ve takviminizi Ocak ayý boyunca
Oda'ya gelerek elden teslim almanýzý rica
ediyoruz. Hem postada çýkabilecek
kaybolma, yýpranma gibi sorunlardan
kurtulmak, hem de 6700 üyeye
postalamanýn getireceði büyük mali yükten
kaçýnmak için en doðru yöntemin dolaysýz
teslim olduðuna inanýyoruz. Ocak ayýnda
alma fýrsatýný bulamayan üyelere Þubat
ayýnda posta yoluyla ulaþtýrmaya
çalýþacaðýz.
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2004 - 2005 YILI TEMSÝLCÝLÝK YÖNETÝM
KURULLARI BELÝRLENDÝ
YÖNETÝM KURULL ARINDA GÖREV AL AN TÜM
ARKADAÞLARIMIZA BAÞARILAR DÝLERÝZ.

YEREL YÖNETÝMLER ve KENTLER
ve SÝVÝL TOPLUM ve POLÝTÝKA
ve GELECEK

KARABÜK TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : MEHTAP BAÞARAN
Sekreter : ÝLYAS ÇAVUÞOÐLU
Sayman : NÝHAT ÝYÝCAN
Üye
: ELÝF KÖSE
Üye
: BÝLNUR KIZILIRMAK

BARTIN TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : NAZÝRE OYLUM IÞIK
Sekreter : SELÝM KARAKAÞ
Sayman : EROL KAYMAKÇI
Üye
: AVNÝ ÖZYER
Üye
: ABDULVAHÝT GÜL
BOLU TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : HÜSEYÝN ÖZSOY
Sekreter : NÝHAT GÜLER
Sayman : FATMA VARDALLI
Üye
: ÝBRAHÝM AKSOY
Üye
: MURAT MISIRLIOÐLU
ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : FUAT KALAYCI
Sekreter : TÜMAY ÞEN
Sayman : UFUK CIBIR
ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : ARÝF CANCANOÐLU
Sekreter : FEYYAZ SERÝM
Sayman : ÜLKER GELDÝ
Üye
: AYDIN ÖKMEN
Üye
: ÝLKNUR CERÝT
DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : NERMÝN YILMAZ
Sekreter : ÝRFAN DURSUN
Sayman : DERYA TAYMAZ
Üye
: ÇETÝN ORAL
Üye
: RABÝA DURMUÞ
ELAZIÐ TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : YÜMMÜ SAATÇÝ
Sekreter : ORHAN ZIRHLIOÐLU
Sayman : BAYRAM KAVAK
Üye
: SÜLEYMAN ÞEKER
Üye
: KAZIM SANAÇ
ERZURUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : UFUK DEVECÝ
Sekreter : VEDAT BORULU
Sayman : ATLIHAN ATÝLLA
Üye
: HAYATÝ KESER
Üye
: ALÝ KADI

KASTAMONU TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : ABDULLAH ERSEN ÇETÝN
Sekreter : H. NURAY YÜCEL
Sayman : AHMET SEVGÝLÝOÐLU
Üye
: ALÝ KERÝM ÖZDÝKMENLÝ
Üye
: BÜLENT SAKÝ
K.D.Z. EREÐLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : FERÝDUN GÜLERYÜZ
Sekreter : GÜRDAL DAÐLI
Sayman : FIRAT EROÐLU
Üye
: ÇETÝN AKLAN
Üye
: BANU SEZER
KIRÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : SEVÝM ÖZDEMÝR
Sekreter : MEHMET GÖMCÜ
Sayman : ÖMER ARSLAN
Üye
: NECATTÝN TORUN
Üye
: MEHMET KURT
MALATYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : BAYRAM YAMAN
Sekreter : ABDURRAHMAN YAVUZ
Sayman : AYLÝN ORUÇ
Üye
: HALÝME ALDEMÝR
Üye
: ABDULVAHAP ATABAY
NEVÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : AHMET HAMDÝ HATÝPOÐLU
Sekreter : TAHSÝN YILDOÐAN
Sayman : TUNCEL ÖÇMEN
Üye
: RASÝM ÖKEER
Üye
: KÜRÞAT HAKAN CEVÝZ
SÝVAS TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : HÜLYA KAYIÞOÐLU
Sekreter : SONGÜL AYDIN
Sayman : NACÝ SÜHA
Üye
: NEDÝM KANGAL
Üye
: ÖMER FARUK ERDOÐAN
ZONGULDAK TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Baþkan : NECMÝ ÖZBAY
Sekreter : ÜMÝT VELÝOÐLU
Sayman : NEJAT ALTINKAYA
Üye
: AHMET BAÞÇI
Üye
: HÜSEYÝN PULAT

Akýn Atauz

Mimarlar Odasý
Konur Sokak üzerinde
Yüksel Caddesiyle kesiþtiði köþeye yakýn bir yerde bulunuyor
Pencerelerden Konur sokak görünüyor:
Kalabalýk bir toplumun devingenliði
Bu sokaktan, daha çok genç yaþ gruplarý, öðrenci erkekler ve
kýzlar geçer
Baþýbozuk ve tam anlamýyla sivil bir halk
Sivil, yani, kente ait, kentli; yani kentli ve uygar bir halk
Devlet geçmez. Üniforma pek görülmez, nadir zamanlarda
miðferler, kalkanlar, coplar ve silahlar kalabalýklaþýr
Dükkanlar vardýr
Hepsi kar edebilmek ve para kazanabilmek için çýrpýnan
dükkanlar. Ticaret yaparlar
Genellikle kültürel gereksinmeleri karþýlayacak nesneleri
satarlar: Kitaplar, dergiler, kýrtasiye, bilgisayar malzemeleri, ya
da bunun gibi þeyler...
Yiyecek- içecek satarlar: öðrencilerin ayaküstü veya oturarak
kendilerini doyurmalarý ve küçük sohbetler yapabilmeleri için
Barlar ve lokantalar vardýr: Biraz daha büyük yaþ gruplarý için
Gürültülü ve baðýrýþ- çaðýrýþ diðer mallarý satan dükkanlar.
Piyasa düzenlemelerine ve onun ekonomik kurallarýna uyarak
çalýþanlar

Uðultularý ve bayraklarýyla gelen protestocular: Toplumun
kendilerini görmesini ve duymasýný isteyen gruplar
Bayraklar, flamalar ve alkýþlarla gelirler. Sokaða konuþurlar.
Küçücük bir meydan olduðunu düþünebileceðimiz o sýkýþýk
mekanda bulunanlara... toplumun bütününe, kamuoyuna,
dünyaya seslenirler, bütün küreye...
Ýnsan haklarý savunucularý, toplumun verdiði kararlarý yasalarýn
oluþumunu veya deðiþimini beðenmeyenler, yoksullar,
güçsüzler, küçük ve marjinal gruplar. Kentin insanlarý. Topluma,
herkese, devlete, diðer kurumlara seslenen insanlar. Kentin
insanlarý
Otomobiller gezer yaya yollarýnýn ortasýnda
Otomobillere yasak olan saatler bilinir ama bu saatlere
uyulmaz
Kurallar ve güçlüler ayrý yerlerde bulunurlar, yörüngeleri
birbirine teðet bile deðildir
Kurallara uymak istemeyenler için kurallar, uyulmayabilir
niteliktedir
Zaten kurallar toplumsal da deðildir. Sadece zorlayýcýdýr
Toplumsal güçlerin birbirini dengeleyebilmesi, kurallara baðlý
olmaktan çok, o anda ellerinde olan güce ve zorlayýcýlýða
baðlýdýr
Belediye kural koyucudur ve denetleyici. Zabýtalar yapar
denetlemeyi: Her zaman yetersiz ve keyfi, her zaman anlamsýz
ve katý, her zaman herkesin tepkisini çekecek biçimde
umursamaz ve zorba
Zabýtalarýn öðle yemeklerini yiyecekleri veya akþam evlerine
gidecekleri saatleri bilir seyyar satýcýlar. Hemen sokaða açýlýr
mendiller, kaðýtlar; yere serilir posterler ve orta sýnýflarýn en
beðenisiz olanlarýnýn evlerini süsleyen resimler
Hepsi farklý biçimlerde yoksul olan satýcýlar, öðrenciler,
marjinaller, simitçiler, korsan CD ve CD kýlýfý satanlar, niyet
çektirenler, fal bakanlar, dövme yapanlar...
Kitaplar, mumlar, tütsüler, resimler, kartpostallar, kazaklar,
balonlar, t-shirt'ler, tatlýlar, simitler, tavþanlar ve daha geç
saatlerde dumanlarý tüten bir ateþte köfteler, kestaneler,...
Bazý seyyar satýcýlar, anlaþmalýdýr zabýtayla, zabýtaya karþý,
tekerleklerin üzerinde açar tezgahýný her saatte: kalemler,
piller, çakmaklar, cep telefonu kýlýflarý
Sokak, usulen süpürülür. Ama hiçbir zaman gerçekten temiz
olmaz
Otomobiller ve insanlar birbirine sürünür hareket halinde,
tekerlekler sokaktaki posterlerin ucunu ezer ve çöplerin
arasýnda dolaþýr maðrurca
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Lokantalar naylon torbalarý döke- saça sürükleyerek, sokak
köþelerine býrakýrlar çöplerini
Toplayýcýlar, gece geç saatlere kadar bu çöplerin içinden
çýkacak deðerli/ kullanýlabilir çöplere baðlý olan yaþama
þanslarýný zorlarlar. Küçültücü ve aþaðýlayýcý bir iþ yaptýklarýný
asla düþünmezler
Geç saatlerin seyyar satýcýlarý sokakta yer yer ateþler yakarlar
Çöpleri bir yaþam umuduna çevirmeye çalýþanlar da ýsýnýrlar bu
ateþlerde
Lokantalarýn profesyonel müþterileri geçer geç saatte. Çoðu
kez tek baþýna yürüyen erkeklerdir bunlar
Üst katlardaki konutlarda oturanlar, sokaklarýn gece
gürültüsüyle baþ baþa, evlerine çekilmiþtir çoktan
Yüksek topluklu ayakkabýlarý burkacak kadar eðri- büðrüdür
kaldýrým. Pis ve kirli, hem de tehditlerle dolu
Tek-tük kalmýþ bahçelerin kedileri, çöplere doðru seðirtir,
gündüzleri pek fazla gözükmek istemezler ortada, insafsýz
kalabalýðýn ayaklarý altýnda
Kocayan akasyalarýn artýk dökecek yapraklarý bile pek az
kalmýþtýr beton kaplamalar üzerine
Binalar bakýmsýz, dökülen cephe görüntüleriyle umursamaz, bir
reklam ve tabela karmaþasý arkasýna gizlenmeye çalýþan kaba
bir duyarsýzlýk içindedir
Kablolar böler göðü ve cepheleri, dilimlere
Gökyüzü küçük gri-mavi bir þerit gibi belirebilir çirkin
apartmanlarýn arasýndan ve tam güneyden alýr kýþýn güneþini
sokak
Otopark olmaktan kurtulabilmiþ arka bahçe kalmýþsa, birkaç
meyve aðacý oralara gizlenmiþtir

Habermas,
Demokrasi teorisini kurarken, irdelediði üç normatif model
arasýndan, “liberal ya da Locke'ci demokrasi” veya
“cumhuriyetçi demokrasiye” göre “usulcü” veya “müzakereci
siyaset” paradigmasýný ayýrt eder
Habermas,
Müzakereci siyasetin, iletiþimsel biçimler içinde
kavranabileceðini, devletin hiyerarþik düzenlemeleri veya
piyasanýn adem-i merkeziyetçi düzenlemeleri yerine,
bütünleþmesini dayanýþmadan alan bir kaynaðý bulunduðunu
düþünür
Sivil toplumu, kamu idaresinden ve piyasanýn aracýlýk ettiði özel
ticaretten baðýmsýz bir temel, yurttaþlarýn kendi geleceklerini
belirleyebilme praksisi için, bir ön koþul olarak kabul eder
Farklýlýklar ve etnik, dilsel, dinsel, kültürel, sýnýfsal farklýlýk
biçimleri geçit yapar sokaklarda
Farklýlýklar, karþý koymaya çalýþýrlar anaakýmlarýn akýþýna ve
kendi kimliklerinin siyasetini yaparlar, yapmaya uðraþarak dik
dururlar, varolurlar kentin mekanlarýnda, kamusal alanlarda...
Kimlik/ farklýlýk müzakeresi yaparlar duruþlarýyla ve
geçiþleriyle ve söyledikleriyle
Seyla Benhabib soruyor: “Demokrasi homojenleþtirici kimlik
modellerine mi dayanmaktadýr?
Evrensel yurttaþlýk idealinde yer var mýdýr?”
Kentte, toplumda ve kamusal alanda?
Habermas, “gerek liberal, gerek cumhuriyetçi modelin- ister
bir piyasa toplumunun bekçisi, ister bir etik toplumun bilinçli
kurumsallaþmasý biçiminde olsun- devleti merkeze koyan bir
toplum görüþü öngörmesine itiraz eder”
Merkezi olmayan bir kamu alanýný savunur
Bu alan, daha çok özneler arasý bir að gibi kurulur
Öznesiz iletiþim biçimleri temsili demokrasinin organlarýnda

veya dýþýnda, “az çok rasyonel görüþ ve irade oluþumunun
ortaya çýkabileceði sahalarý oluþturur”
Çeþitliliklerden oluþmuþ bir toplumsal yapýda, siyasal kararlar
nasýl alýnýr?
Günlük yaþama iliþkin siyasetler nasýl oluþur; ve kimler
oluþturur bu siyasetleri?
Nerede yürüyeceðim? Çocuklarým yaþamlarýný tehlikeye
atmadan çocuk bahçesine ya da okula gidebilecekler mi yaya
kaldýrýmýndan?
Aðaçlarýn altýnda yürümek bir yaz sabahý ve göðü mavi görmek,
mümkün olabilecek mi?
Ninemin mezarý kaybolmayacak ve ben onu, kent yaþamýnýn bir
parçasý olarak anabilecek miyim zaman zaman?
Boðucu gazlarla zehirlenmeden ve zincirler aþmak zorunda
kalmadan kentin merkezinde gezebilir ve alýþ veriþ yapabilir
miyim?
Süpermarketler ve þekerci dükkanlarý, ayakkabý tamircileri ve
terziler, kentin merkezinde yaþayabilecekler mi?
Dükkanýmda ya da taksimde her hangi bir yönetimsel tehditle
karþýlaþmadan para kazanabilecek miyim? Rüþvet vermem
gerekecek mi?
Kalesi eski kentin, ve içindeki Osmanlý Anadolu ve Balkan
mimarisi ayakta kalabilecek mi?
Evim; evim nasýl olacak? Nerede olacak evim? Evimin içinde
bulunduðu konut çevresi yaþanasý bir yer olacak mý?
Sosyal konutlar ve gecekondular, orta sýnýf mülkleri ve kat
mülkiyetli apartmanlar nasýl evrilecek?
Çalýþma odamda yazý, evimin bahçesinde veya bahçeye bakan
balkonda þiir yazabilecek miyim?
Sinagog ve cami, manastýr ve kilise, yaþamýmý karartmadan,
gündelik gezintilerime zenginlik getirebilecekler mi?
Bisikletime binebilecek miyim? Koþabilecek miyim spor için,
yoksul olsam da? Çocuklar basket oynayabilecek mi, futbol
maçý yapabilecekler mi, mahalle aralarýnda?
Fabrikamdan/ atölyeden kirlilikler saçacak mýyým gökyüzüne
ve gürültümle bezdirecek miyim kenti, kar ettiðim sürece?

Ama demos'un her zaman “doðru” kararlar vereceðini, gerekli
olan siyasetleri bulacaðýný nereden biliyoruz? Buna güvenebilir
miyiz her zaman? Yerel yöneticilerin ve yerel yönetimden
geçerek, mahallelere kadar toplumun çeþitli kesimlerine
yayýlan karar yetkilerinin ne için nasýl kullanýlacaðýndan nasýl bu
kadar emin olabilirim? Günde beþ vakit namaza veya sabah iþe
baþlarken bayrak törenine zorlanmýyacaðýmý, baþýmý örtmeden
sokakta gezebileceðimi, hatta ayak bileðimdeki ses çýkartan
halhalýn “erkekleri baþtan çýkartýcý bir simge” olarak
yorumlanmayacaðýný? Burada ve Maraþ’ta, ve Konya'da ve
Urfa'da, Diyarbakýr sur içinde, nereden bileceðim, bütün tarihi
kent dokusunun yerle bir edilip, 6 metrelik sokaklara 12 katlý
apartmanlar dikilmesi için imar planý deðiþikliði
yapmayacaðýný? “Kiþisel çýkarlar peþinde koþan yurttaþlarýn
demokratik irade oluþumu, görece zayýf normatif beklentilerle
doludur” diyor Habermas
“Çoðulculuk yarýþýnýn, faþizm, yabancý düþmanlýðýna dayalý
milliyetçilik ve saðcý popülizmin örnekleri deðil de, iyi ve adil
bir demokratik siyaset örneði olacaðýndan nasýl bu kadar emin
olabiliriz? Halk her zaman bilge midir? Halkýn verdiði kararlar
her zaman adil midir?”

“yaþamlarýmýzýn pratik alanýnda sürekli deðiþen bir çýkar
çatýþmasý ve iktidar çekiþmesi çerçevesinde ortak karar
aldýðýmýz, ortak davranýþ biçimini seçtiðimiz ve ortak deðerleri
yarattýðýmýz veya dile getirdiðimiz bir rejim/ kültür/ sivil
toplum/ yönetimdir” diyor demokrasi. Böyle algýladýðýmýzda
“demokratik siyasetin devrimci ruh, özerklik ve demokratik
kararlarýn müþterekliði ve kurumsallýðý gibi normatif bazý
vasýflarý vardýr” diye de ekliyor
Tekrar Konur Sokakla Yüksel Caddesinin köþesine dönecek
olursak, Mimarlar Odasý, kent toplumunun geleceðe bakýþýnda
ona yardýmcý olabilecek araçlarý saðlayacak bir perspektifin
içine, bu sokaktaki esnafý, konut sahiplerini, seyyar kestane
satýcýlarýný, ellerinde flamalarla yürüyerek gelenleri, ana
caddeden homurtularla akýp giden trafiði,ayaklar altýnda
ezilerek bir geçit haline gelmiþ minik parklarý ve yeþil alanlarý,
belediyeyle arasý iyi olmayan tüccarlarý ve çökmekte olan kent
merkezindeki dükkancýlarý, çocuklarý ve yaþlýlarý, kadýnlarý ve
erkekleri, gecekonducularý ve apartmancýlarý, yoksullarý ve
varsýllarý, villalarý ve fabrikalarý, otomobilleri ve belediye
otobüslerini, yani kent halký ve sorunlarýný nasýl koyacak?
Müzakereci demokrasi önerisindeki müzakere süreçlerini nasýl
tanýmlayacak ve nasýl biçimlendirilmesini önerecek?

Wolin:
“Demokrasinin bir yönetim biçiminden baþka bir þey olarak
yeniden kavranmasý gerekir. Acý deneyimlerle koþullanan,
sadece geçici baþarý þansýna mahkum olan, ama siyasal
düzenle ilgili hafýzasý ayakta kaldýðý sürece, yinelenebilir bir
olasýlýk olma özelliðini taþýyan bir varoluþ tarzý...” diyor
Cumhuriyetçi demokrasi anlayýþýnýn, yasama siyaseti için,
stratejilerin rasyonel seçiminde devleti merkezi bir konuma
getiren yaklaþýmý (Türkiye'de çok uzun zamandan beri
bildiðimiz siyaset) kaçýnýlmaz olarak her zaman ihtiyaç
duyacaðýmýz bir yaklaþým mý? Demokrasinin kendini düzeltici
mekanizmalarý arasýnda yanlýz halkýn iradesi deðil, Haklar
Bildirgesi kurumlarý, anayasacýlýk, yüksek mahkeme ve halkýn
seçilmiþ temsilcileri arasýndaki etkileþim gibi süreçler sayýlabilir
Barber: “Gerek duyduðumuz þey, deðiþen dünyada sabit
standartlarý katýlýkla uygulamaya yönelik temel buyruklar veya
tekil zihinsel feraset deðil, ortak zemini keþfetmek veya
yaratmak için gerekli siyasal becerilerdir.” diyor

Bu müzkereci süreç, belli ki, 1930'lar Ankarasý gibi, hýzlý ve
kesin bir biçimde Cumhuriyetçi bir çizgide göz dolduran bir
vitrin oluþturamayacak. Seyyar satýcýlarla ve apartman
sahipleriyle, belediye baþkanlarýyla ve sokaktaki yayalarla, özel
otomobillilerle ve dolmuþçularla, kadýnlarla ve muhtarlarla,
bütün kent halkýyla ve tekrar tekrar müzakere meclislerinin
kurulmasý ve iþlemesi ve böylece yaþanabilir bir kent
yaratýlmasý kolay olmasa gerek, yine de “yerel yönetim”
kavramýna doðru nasýl bir yolculuk yapacaðýmýz önemli ve
yanýtlamaya devam edeceðimiz sorular bu müzakerlerle birlikte
olgunlaþacak

Savunucularý, “demokrasinin çekiþmeli ruhunu da
gözetebilecek bir müzakereci demokratik siyaset görüþü”
öneriyorlar. Kaybedenlerin, stratejilerini yeniden gözden
geçirerek yola nasýl devam edebilecekleri, uðraþlarýný hangi
yollardan sürüdürebilecekleri veya sürüdürüpsürdüremeyecekleri, müzakereye dayalý direniþ odaklarýný nasýl
kuracaklarýný belirleyecekleri ve oyunu sürekli olarak bu
mücadeleler üzerine kurduklarý bir demokrasi...
Böyle bakýldýðýnda demokrasi “spekülatif deðil, pratik” hale
gelmekte ve “eyleme iliþkin” olmaktadýr. Barber,

Bu yazýda týrnak içindeki alýntýlar,
Seyla Benhabib (ed.) (1999), Demorasi ve Farklýlýk, WALD, Ýstanbul
kitabýndan yapýlmýþ, sayfa numarasý gösterilmemiþtir
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UYGULAMA YOKSA KURAL NE YAPSIN?
Devlet yönetiminin amatörce özü, kurallarla, uygulama
ve denetim yapýlmasý ise, uygulama ile denetim
çýðýrýndan çýkmýþ ise, insanlar kurallarý uygulamýyorsa,
kurallarýn iyi mi kötü mü olduðu nereden belli olur? Elli
yýllýk ve özellikle son 20 yýllýk laçkalýk nasýl giderilecek?
Sorunu kurallarda aramak, sanýrým yanlýþ adrestir.
Doðrusu eðitimde aramak olmalý...

KANUNDAN DEÐÝL
ÝNSANDAN KORKARIM

Olan düzenin ve onu oluþturan kurallarýn o kadar kötü
olduðuna, düzenle birlikte herþeyin deðiþeceðine, daha
iyi olacaðýna inanmýyorum. Düzelmenin uygarlýk, onun da
kaplumbaða hýzýnda bir süreç olduðuna eminim. Ben
kolaydan ve kolaydan korkmayandan korkarým. Cesaret
çok önemli bir güç ise, korkmak da erdem olmalý... Bir
ülkede düzeni deðiþtirmenin nasýl bir giriþim olduðunu
hayal edemeden yapmaya hazýr olduðunu sanmayý
cehaletin kahramanlýðý sayarým.

/ KABAHATÝ ARARKEN

Üniversiteler örnek, benim güzel Anadolum...
Bugün ekonomik geliþme gösteren Anadolu þehirlerimiz,
örneðin yüzyýlýn baþlarýndaki teknolojiyle sanayiye
adýmýný atamazdý... Geliþmemiþ teknolojide insan
becerisinin payý çok daha yüksekti... Yani geliþme yerel
insanýn bilgi ve becerisinin geliþtiðini deðil teknolojinin
geliþtiðini göstermektedir.

yapýlmasý nasýl saðlanacak, onlarýn kontrolü nasýl olacak?
Merkezden yönetilen diyelim 80 birimin kendi kendini
yönetecek düzeye gelmesi için yetiþmiþ eleman nasýl
bulunacaktýr? Ýnsanlar diðerini kendine göre
deðerlendirdiðine göre, eksikleri göremeyen üst düzey
yöneticilerin, herþeyi kolay zannetme eðiliminde
olabileceklerini düþünürüm. Acaba yerel örgütlerin
projelerini merkez mi engelliyor? Yoksa yerel
uygulamalar merkezi gereksiz kýlacak kadar kusursuz
mu?
Örneðin Türk þehirlerinin yapý nitelik düzeyinin çok düþük
olduðunu ve bunlara yapýlan büyük yatýrýmlara yazýk
olduðunu bu yöneticilere anlatabiliyor musunuz? Bir
belediye meclisinin, fay hattýný bir imar kararý zannettiðini
anlatan öykü belki herþeyi açýklamaktadýr.
GÖREVÝ KÖTÜYE KULLANMANIN ANATOMÝSÝ
Ülkenin yönetimi merkezi iken, ciddi bir araþtýrma
yapýlsa, Ankara baðlantýlý olumsuzluklar, Türkiye'de
olanlarýn çok küçük bir bölümü çýkar...
Yapýlmak istenen, düzenin iyileþtirilmesi deðil, olabilecek
en köklü deðiþim. Þimdi ülke yüzeyinde bakanlýk
uzantýlarý varsa, istenen çok yanýyla baðýmsýz
devletçikler kurulmasýdýr. Belki, yüzyýllardýr merkezi
yönetimle yaþamýþ bir ülkede federal bir düzen...

Þevki Vanlý

YA P I L M A K Ý S T E N E N , D Ü Z E N Ý N

ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ DEÐÝL, OLABÝLECEK EN

Benim zamanýmda, ortaokulda okutulan yurt bilgisi dersi
sýnavýnda hoca “Adamýn biri ben kanundan korkmam
demiþ” cümlesinin açýklamasýný istemiþti. Biz de, uygar
bir insanýn zaten topluma yasalardan daha saygýlý
olduðunu söylemek istermiþ gibi bir yanýt vermiþtik...
Þimdi olsa “Kanunlardan korkmam ama insanlardan
yýlmýþ durumdayým” diye yanýtlardým.
Genelde kanunlar iyi kötü akýlcý olurlar. Onlarýn insanlar
gibi deðiþken duygusallýklarý, keyifleri, acýlarý, aklýn
alamayacaðý kadar çeþitli tepki ve yaklaþýmlarý vardýr.

KÖKLÜ DEÐÝÞÝM. ÞÝMDÝ ÜLKE
KADDAFÝ VE DEMOKRASÝ

YÜZEYÝNDE BAKANLIK UZANTILARI

VA R S A , Ý S T E N E N Ç O K YA N I Y L A

BAÐIMSIZ

DEVLETÇÝKLER

KURULMASIDIR. BELKÝ, YÜZYILLARDIR

MERKEZÝ YÖNETÝMLE YAÞAMIÞ BÝR

ÜLKEDE FEDERAL BÝR DÜZEN...

1980 yýlýnda olmalý Bingazi'de otel odasýnda Libya
diktatörünün, belki elli sayfacýk Yeþil Kitap'ýný okumak
amacýyla yataða uzanmýþtým. Kaddafi, eski Yunan þehir
devletlerinden baþlayarak, demokrasinin temsille deðil,
ancak bireyin doðrudan katýlýmý yoluyla olabileceðini
savunuyordu... Nitekim çöldeki bir köy bile kendini
yönettiði iddiasýndaydý...
O sýralarda, Kaddafi'nin bir kararý ile bankalardaki
mevduat hesaplarýnýn yarýsý yok sayýlmýþ, bir futbol maçý
sýrasýnda kapýlar kapatýlarak seyirciler askere alýnmýþtý...
Posta idaresinin biriken mektuplarý yaktýðýný, Bingazi'den
Tripoli uçaðýna binmek için bilet bedeli kadar haraç
istendiðini anýmsýyorum... Ama Kaddafi'nin derdi
demokrasi idi.
Libya'daki biz yabancýlar, bunun gibi birçok haberi,
sohbetlere renkli öyküler alarak katardýk... Umarým,
bizdeki yabancýlar da Türkiye'deki her gün yayýlan acýklý
haberleri böyle kullanmazlar. Gerçekten düzenimizin
dikiþleri attý.

Hemen her yöreye üniversite tabelasýný astýk, ne oldu?
Eðitim kadrosu bulamadýðýmýz gibi, eðitim ve öðrencilerin
daha geliþmiþ bir kentsel ortamdan yararlanarak daha iyi
yetiþmeleri engellenmiþtir.
Ankara'nýn görevlerini yüksek düzeyde yerine getirmeleri
büyük ölçüde aksarken, ayný iþlerin ülkenin her köþesinde

1950'lerde Forum Dergisi’nde yerel yönetimlerin
güçlendirilmesini, hem demokratik düzen, hem de imar
iþlerinin daha iyi yürütülmesi için savunuyordum... O
zamanlar Türkiye bu soygunlar, 30.000 insanýmýzýn can
verdiði etnik / politik kavgalar, halk / devlet iliþkilerindeki
yozlaþma yoktu veya çok azdý... Ülkenin ekonomisini
dýþta ve içte pazarlayan politikacýlarýmýz ve
bürokratlarýmýz yokken... Nüfusumuz bugünkünün
neredeyse yarýsý, kent nüfusu belki 1 / 7 iken...Yani
olaylarýn kontrol edilebilirliði baþka ölçülerdeyken...
Bugün bozguna uðramýþ devlet düzenini önce düzeltmeyi
düþünmeden ters yüz etmek... Bu cesareti dehþetle
karþýlýyorum.
EKONOMÝK VE POLÝTÝK YAPININ DUYARLILIÐI
Daðýlýmýn içiçe geçmiþ durumu düþünülmeden, ülkede
etnik ve tutucu kesimlerin karmaþýk istekleri
deðerlendirilmeden, Kaddafi mantýðýyla kararlar almak
ateþle oynamaktýr... Bugün Ankara merkezli yangýnýn,
ülke yüzeyine yayýlmasý gibi bir etkinin bizi nereye
götüreceðini düþünebiliyor musunuz?
Bugün Marmara bölgesinin ekonomik mantýðýnýn, güneydoðunun duygusal isteklerinden daha güçlü olduðu hiç
düþünülmüyor... Avrupa'nýn Kýbrýs'ý satýn alma giriþimi
KKTC'li Türk'lerin kafalarýný nasýl karýþtýrýyorsa, Marmara
bölgesi ve Ege için bu tür olasýlýklarý bile devlet
adamlarýnýn düþünmesi gerekmez mi?
Yetkinin daðýtýlmasýnýn ekonomi saðlamasý ise bir çeliþki
olmalý...Galiba tarihte devletlerin parçalanma dönemi
baþladý!..
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ANKARA KIZILAY
MEYDANINDA
YAPILMAK ÝSTENEN
TRAFÝK DÜZENÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ KONUSUNDA
GÖRÜÞLERÝM
Ýlhan Gülgeç
Y. Müh. Mimar
Ulaþým ve Trafik Mühendisi

BÝLÝMSEL BÝR KONU OYLANIR MI?
ÞAYET 2X2=4 OYLANIP, HAYIR
ÇIKSAYDI, BUNDAN BÖYLE 2X2=4
DEÐÝLDÝR MÝ DÝYECEKTÝK?

programýn otomatik olarak kullanýlabileceði
bilinmektedir.
Ayný yol yüzeyini kullanacak olan yaya ve araç, ki bunu
“yol kullanýcýlarý” olarak tanýmlayabiliriz, aralarýnda
paylaþýmdan doðan bir çatýþma görülmektedir.
Yayalarýn riski sadece, uygun yaya geçidi tesisi ile
azaltýlabilir. Böylece, araç ile yaya trafiði; belli bir
düzenle, ayný yol yüzeyini sýrayla kullanacaklardýr.
Burada yolu karþýdan karþýya geçmek isteyen yaya en

Öncelikle, trafik denilince; sadece araç akýmý deðil,
araç ve yayanýn her ikisinin de trafik akýmýný
oluþturduðunun hatýrlanmasýnda fayda vardýr.
Bugün kentlerimizde karþýlaþýlan en büyük çevresel
problem, trafikle beraber yaþamaktýr. Kentsel
tasarým, kentsel aktivitelerle ulaþým sisteminin
baþarýlý fiziksel iliþkisini saðlar. Ulaþým planlamasý ile
kentsel geliþim planý bir bütünlük arzeder. Ulaþým
planlamasýnda hedef; sadece en iyi ulaþýmý tek baþýna
saðlamak deðil, kentsel hayat kalitesini de
geliþtirmektir. Bu da ulaþým alt yapýsý ve standardý ile
birlikte kentsel geliþim ve ulaþým iliþkisinin bütünlük
içinde iyi anlamakla saðlanýr.
Araç sahipliliðinin artmasý ile, milyonlarca kiþiye
ulaþýmda kolaylýk ve konfor saðlanýrken, gürültü, hava
kirliliði ile çevresel sakýncalar ve sokaklarý kullanan
yayalara tehlikeler getirilmektedir. Bu problemleri
çözmek görevi ise; mimarlar, þehir plancýlarý,
mühendisler, ulaþým ve trafik mühendislerine
düþmektedir. Bu konuda herkesin bir görüþü olsa da
görev, bilimsel olarak yapýlacaktýr.
Trafik mühendisliðinde, kentsel trafik kontrolü, artýk
ýþýk kontrollü belli bir yol boyunca, her kavþakta belli
bir hýzla gidildiðinde trafik lambalarýnda hep yeþille
karþýlaþýlan “yeþil dalga” türü deðiþmiþtir. Bunun
yerine, belli bir bölgede ana yol ve yanyollar dahil tüm
yollardaki trafik akýmýný dikkate alan ve buna göre
trafik ýþýklarýnda en az gecikmeyi saðlayacak þekilde
optimum faz süreklerini hesaplayan bilgisayar
kontrollü programlarla “Alan Trafik Kontrol”
programlarý kullanýlmaktadýr. Örneðin, Londra
kentinde akþam pik saatte takriben en az 60 adet

az süre ve mesafede yolu geçmek isterken,
uygun geçiþ tesisi ile yeterli emniyet saðlanarak
kaza riski en aza indirilecektir. Belli bir emniyet ve
rahatlýkla, en kýsa geçiþ süresi saðlanmazsa;
yaya, kendisine sunulan geçidi kullanmayý
seçmeyecektir. Hemzemin yaya geçidinde araç
yaya çatýþmasýnýn, yol kullanýcýlarýna etkisi, yaya
geçit yeri ve þeklinin seçimi ile çözümlenir.
Burada hem yayanýn ve hem de araç kullanan ile
araçtaki yolcularýn emniyeti ve kayýp zamaný
önem taþýr.
Bir yol boyunca veya kavþakta; tek baþýna araç
veya yaya gecikmesi dikkate alýnmaz, her ikisinin
de saatlik akým yüküne göre karar verilir. Bir yere
yaya geçidi yapýlýp yapýlmayacaðý, yapýlacaksa
ne tür geçit olacaðý, tahmine dayalý görüþle veya
ben yaptým oldu ile deðil , bilimsel olarak saptanýr.
Bu konuda TS 7635 sayýlý “Þehir içi YollarYaya geçitleri Seçim Esaslarý” konulu mecburi
standard da vardýr.,Yapýlacak sayým ve
hesaplamalar sonucunda, yaya geçidinin;
hemzemin mi, yoksa alt-üst geçit mi, hemzemin
ise ýþýk kontrollü mü ve bu durumda yaya faz
süresinin ne olmasý gerektiði hesaplanýp karar
verilir.
Ankara'da Kýzýlay meydanýndaki son uygulamaya
gelince; araç trafiði, Ýl Trafik Komisyonu kararý ile
düzeltilmiþ görünse de, karar yaya hareketleri
bakýmýndan eksiktir, ve komisyonun bilimselliði
tartýþýlýr durumdadýr. Bu konu da fazla bilimselliðe
girmeden, birkaç noktaya deðinilebilir.

Geri kalmýþ bir ülkede bile rastlanmasý güç bir
düzenleme ile, beton engeller, acaba karar
vericilerin ve uygulamacýlarýn medeniyet veya
bilgi seviyesine bir gösterge midir?
Bilimsel bir konu oylanýr mý? Þayet 2x2=4
oylanýp, hayýr çýksaydý, bundan böyle 2x2=4
deðildir mi diyecektik?
Bir yayanýn her çýkýþta olmayan ve sýk sýk bozulan
yürüyen merdivenden inip, karþýdaki çýkýþ kapýsýný
dolambaçlý yollardan geçerek uzun bir süre
sarfedip bulmasý kolay mý olmaktadýr? Çocuk
arabalýlar ne yapacaklar?
Raylý sistem istasyon alaný günün her saatinde
herzaman emniyetli midir? Geç saatlerde veya
çok kalabalýk pik saatlerde kapkaç olaylarý
mümkün müdür?
Raylý sistem yolcu akýmýna ilaveten alt geçiti
kullanmak zorunda býrakýlan yaya akýmý
ilavesiyle, merdiven alaný, koridor alaný yeterli
midir, yürüme süre ve emniyeti olumlu mudur?
Raylý sistem istasyon giriþlerinin emniyet
bakýmýndan gerekli olarak kapatýlmasýyla, bu
saatte geçiþ yapmak isteyen yayanýn periþanlýðý
nasýl giderilebilir?
Ticari merkezin en önemli noktasýnda bulunan,
“T” þeklindeki Kýzýlay kavþaðýna gelen yollar,
þehir içinden geçen “otoyol” veya yüksek hýz ve
araç yoðunluklu “çevre yolu” mudur?
Sonuç olarak;
Ankara için, kapsamlý ulaþým planý yapýlmalý, bu
planda; kent plancýlarýyla birlikte ulaþým plancýlarý
da Kýzýlay'da araç trafik yoðunluðunu azaltýcý yeni
akslar aramalý, trafik mühendisliði
hesaplamalarýyla kavþak ve geçit düzenlemeleri
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KIZILAY'DA NELER
OLDU!
1 EKÝM 2003

19 EKÝM 2003

28 EKÝM 2003

Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'nýn talebi
üzerine, T.C. Ankara Valiliði Ýl Trafik
Komisyonu Baþkanlýðý Kýzýlay, Osmanlý ve
Ulus kavþaklarýnda “geçici” trafik
düzenlemesi kararý aldý.

Yükselen sesler yanýt bulmadý. Yayalarýn
karþýya geçmesini önlemek için cam
bariyerlerin önüne beton bariyerler
yerleþtirildi. Atatürk Bulvarý üzerinden Gazi
Mustafa Kemal Bulvarý ve Ziya Gökalp
Caddesi'ne araçlarýn sola dönüþü
yasaklandý. Bariyerler yerleþtirildi.

T.C. Ankara Valiliði Ýl Trafik Komisyonu
Baþkanlýðý; anketin ve sürücülerle yapýlan
toplantýnýn sonuçlarýný da gözönüne alarak,
Kýzýlay'daki uygulamalarý tekrar
deðerlendirmek üzere biraraya geldi.
Toplantý öncesinde, Ankaram Platformu
17.975 adet imzalý dilekçeyi Valiliðe teslim
etti.
Ankara Valiliði Ýl Trafik Komisyonu'nun, Vali
Yahya Gür Baþkanlýðý'nda yapýlan ve
Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih
Gökçek'in de katýldýðý toplantýsýnda, Kýzýlay
Kavþaðý'nda eskiden olduðu gibi araçlarýn
sola dönüþ yapabilmesi, yaya geçitlerinin ise
metro altgeçitlerinden devam etmesi
kararlaþtýrýldý.

Kýzýlay kavþaðýnýn Atatürk Bulvarý
istikametinde paralel çalýþtýrýlmasý ve
bulvar üzerinden sola dönüþ
verilmemesinin ilk aþamasý olarak;
Kýzýlay'daki ýþýklý, hemzemin yaya geçitleri
bariyerlerle kapatýlmaya baþlandý.
Yayalardan karþýya geçiþlerde metro alt
geçitlerini kullanmasý istendi.
6 EKÝM 2003
Çevre Mühendisleri Odasý, Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýnþaat
Mühendisleri Odasý, Makina Mühendisleri
Odasý, Mimarlar Odasý ve Þehir Plancýlarý
Odasý Ankara Þubeleri; yönetimi, kent
merkezlerinin bir otoyol olmadýðýný
anlamaya, insansýz bir kent merkezinin
olamayacaðýný görmeye, taþýt merkezli
trafik düzenlemesinden vazgeçmeye ve
insan merkezli düzenlemelerin önünü
açmaya davet etti. Tüm Ankaralýlarý
seslerini yükseltmeye ve baþlatýlan
hareketi desteklemeye çaðýrdý.

22 EKÝM 2003
Ankara Valisi Yahya Gür, Büyükþehir
Belediye Baþkaný Ý. Melih Gökçek ve diðer
ilgililerin katýlýmýyla uygulamanýn aksayan
yönlerinin, tepkilerin ve faydalarýnýn
deðerlendirildiði bir toplantý yapýldý.
Toplantý sonucunda, Büyükþehir Belediye
Baþkanlýðýnca 25 Ekim'de bir anket
yapýlmasý, 27 Ekim'de ise Kýzýlay'ý aðýrlýklý
kullanan sürücülerle bir toplantý yapýlmasý
kararlaþtýrýldý.
25 EKÝM 2003

1 KASIM 2003
Alýnan kararlarýn yürütmesinin durdurulmasý
için hukuki mücadeleler baþlatýldý. Ankaram
Platformu Cumartesi eylemelerine devam
edeceðini açýkladý.
8 KASIM 2003
Ankaram Platformu, Ankara Valiliðini ve
Ankara Büyükþehir Belediyesini anlamadan,
görmeden, dokunmadan, sevmeden
yönettikleri bu kentin kentlisi olmaya
çaðýrdý.
13 KASIM 2003

18 EKÝM 2003

Ankara Büyükþehir Belediyesi Kýzýlay'daki
düzenlemeler için anket yaptý. Güvenpark
ve metro alt geçitlerine yerleþtirilen 100
adet sandýkta, saat 07:00-19:00 saatleri
arasýnda oy kullanýldý.

Ankara Valiliðinden ve Ankara Büyükþehir
Belediyesinden, öncelikle kavþaktaki ýþýklý
yaya geçitlerini tekrar yerleþtirmesini,
Ankara Ulaþým Planlarýnda öngörüldüðü
gibi, Kýzýlay'ý yaya öncelikli bir bölge haline
getirmesini, zeminde çok daha sýk ýþýklý
yaya geçidi yapmasýný, özel araç trafiðinin
akýþý için kent merkezinden geçmeyen
seçenekler üretmesini talep eden sesler
yükseldi. Pek çok Ankaralý ve 31 sivil
toplum kuruluþu bir araya geldi.
Toplanmaya baþlayan dilekçeler, imzalar
çoðaldý.

Ayný gün; “Ýnsan ve kentli haklarýna saygýlý;
kente dair çaðdaþ, bilimsel uygulamalarýn
yapýldýðý bir Ankara için, kentimizin sahipsiz
olmadýðýný göstermek için Ankaram
Platformu'nda bir araya geldik” basýn
açýklamasý yapýldý. Yerel demokrasinin ve
karar alma süreçlerinin hiçbir ilkesi ile
uyuþmayan bu uygulama yerine Ankara
Büyükþehir Belediyesi'ne “Bilime ve
tekniðe aykýrý olan bir uygulama hakkýnda
referandum yapýlamaz. Gerçek
referandum, ancak, bariyerleri kaldýrarak,
ýþýklý geçitleri yerleþtirerek tercihin
Ankaralýya býrakýlmasýyla ortaya çýkacaktýr.
Duvarlarý kaldýrýn, tercihini Ankaralý
yapsýn!” denildi. Ankaram Platformu o gün
de binlerce imzalý dilekçe topladý.

Ankara 5. Ýdare Mahkemesi, Ankara Valiliði
ile Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'nýn,
Kýzýlay'da yayalarýn metro alt geçitlerini
kullanmalarýna yönelik düzenlemeye iliþkin
iþleminin yürütmesini durdurdu. Kararda “Ýl
Trafik Komisyonu'nun kararýnda, davalý
belediyenin teklifi doðrultusunda Kýzýlay
kavþaðýnda yaya geçiþlerinin engellenerek
tüm yaya hareketlerinin metro giriþ ve
çýkýþlarýna yönlendirilmesi yolunda bir karar
alýnmadýðý halde, Ankara Büyükþehir
Belediyesi'nce yaya geçiþlerinin kapatýlmasý
suretiyle fiili durum yaratýlarak yetli gaspýnda
bulunulduðu tartýþmasýzdýr.” denildi.

BÖLGE ÝDARE MAHKEMESÝ,
KIZILAY’DAKÝ YAYA
G E Ç Ý T L E R Ý N Ý K A PATA N
A N KA RA B Ü Y Ü K ª E H Ý R
BELEDÝYE BAªKANI MELÝH
GÖKÇEK’Ý BÝR KEZ DAHA
REDDETTÝ. AVUKAT SEDAT
VURAL, METROYA AÝT ALT
GEÇÝTLERÝN KULLANILMASINI
SAÐLAMAK AMACIYLA
KIZILAY MEYDANINDAKÝ YAYA
G E Ç Ý T L E R Ý N Ý N
BARÝYERLERLE KAPATILMASI
Ü Z E R Ý N E D AVA A Ç T I .
MAHKEME, “YÜRÜTMEYÝ
D U R D U R M A” K A R A R I
V E R E R E K , Y A Y A
GEÇÝTLERÝNÝN YENÝDEN
AÇILMASINI SAÐLADI.
ANCAK BELEDÝYE
YETKÝLÝLERÝ, BU KARARA
ÝTÝRAZ ETTÝLER. MAHKEME
BU ÝTÝRAZI REDDETTÝ VE
MEYDANDAKÝ GEÇÝTLERÝN
YAYALARA KAPATILMASINA
ÝZÝN VERMEDÝ.
Hürriyet Gazetesi 14. Aralýk.2003

BUGÜN
Kýzýlay'daki ýþýklý yaya geçitleri açýldý. Esiden
yayalara 35 saniye süreyle yanan yeþil ýþýk,
þimdi 25 saniye süreyle yanýyor. Ankara 5.
Ýdare Mahkemesi'nin almýþ olduðu karara
Belediyenin itirazý ise Ankara Bölge Ýdare
Mahkemesi’nce reddedildi.
Þubemizin bu konuda baþlattýðý hukuki
sürece iliþkin bilgileri ise “Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi Dava Özetleri”
bölümünden takip edebilirsiniz.

Karikatür: Aydan Çelik

3 EKÝM 2003

GÖKÇEK`E BÝR
RET DAHA
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VE PERDE...
ANKARA'DAKÝ OKULLARA MÝMARLARIN AKIÞI BAÞLADI
GÖNÜLLÜ OKULLARIMIZIN VE MÝMARLARIMIZIN SAYISI
ARTIYOR. ON BÝR OKULDA ÇALIÞMALARIMIZ ETKÝN
OLARAK DEVAM ETMEKTEDÝR.
ANKARA VALÝLÝÐÝ ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ, “1000
MÝMAR 1000 OKULDA” PROJESÝNÝ ONAYLADI. 10 EKÝM
2003 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN VALÝLÝK OLURU ÝLE ANKARA
MERKEZDEKÝ SEKÝZ ÝLÇEDE YERALAN TÜM OKULLARDA
PROJEMÝZÝ GERÇEKLEÞTÝREBÝLÝR DURUMDAYIZ.

ARTIK; 1000 OKULUMUZ VAR... PEKÝ
1000 MÝMAR OLABÝLECEK MÝYÝZ?
ARTIK; MÝMARLAR KENDÝ ÜRETTÝKLERÝ
PROJELER ÝLE OKULLARA
GÝDEBÝLÝYORLAR.
ARTIK; MÝMARLIK, MEKAN VE KENT
EÐÝTÝMDE ETKÝN OLARAK VAROLABÝLECEK.
ARTIK; 1000'LERCE ÇOCUK VAR
ULAÞMAMIZ GEREKEN VE DE DÝKKATLE,
ÖZEN VE ÖZVERÝ ÝLE YÜRÜTMEMÝZ
GEREKEN CÝDDÝ BÝR
PROJEMÝZ.KATILIMINIZI BEKLÝYORUZ;
1000 OKULDAN BÝRÝNDE BÝZÝMLE VE
ÇOCUKLARLA OLMANIZ GEREK...
KATKINIZI BEKLÝYORUZ;OKULLAR ÝÇÝN
ÜRETMEMÝZ GEREKEN 1000 PROJE VAR.
FÝKÝRLERÝNÝZE VE AÇILIMLARINIZA
ÝHTÝYACIMIZ VAR.
ÝLGÝNÝZÝ BEKLÝYORUZ; 1000 OKUL ÝÇÝN
1000 MÝMARA GEREK VAR...
ÇAÐRIMIZA KATILMANIZI DÝLÝYORUZ;
ÇOCUKLAR BÝZÝ BEKLEMEKTELER,
ONLARA SÖZÜMÜZ VAR...
BÝRLÝKTE “1000 OKULDA 1000 MÝMAR”
OLABÝLMEK ÜMÝDÝYLE...

4
MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ
ÇOCUK VE MÝMARLIK GRUBU
cocukmimarlik@mimarlarodasiankara.org
info@mimarlarodasiankara.org
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GELÝYOR

MÝMAR ÇOCUK ELELE...

Gaziosmanpaþa Ýlköðretim Okulu Çocuk ve Mimarlýk
çalýþmalarýnýn yürütüldüðü okullardan sadece
birisi.Beþinci sýnýf öðrencileriyle baþlayan çalýþmanýn ilk
dakikalarýnda çocuklarda yaþanan heyecan gözlerindeki
parýltý, öðrencilerin sorularý karþýsýnda
kelimeleri
seçerek bulmaya çalýþan mimarlar, ve koridorlarda
yankýlanan “mimarlar geliyor” çýðlýklarý ; mimarlar,
toplum ve çocuklar için belkide yeni bir dönemin
habercisiydi. Mimarlar geliyordu… Ve artýk onlarýn
gündeminde þimdilik haftada birde olsa mimarlar vardý.
Mimarlar Odasý'ný duyanlar vardý elbette… orasý
mimarlarýn toplandýðý yerdi ve televizyonlara açýklama
yaparlardý…

T.M.M.O.B Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 'Çocuk ve
Mimarlýk Grubu'nun 'Mimarlýk ve Kent Kültürü' nü
yaygýnlaþtýrma programýnýn önemli bir ayaðý olan '1000
MÝMAR 1000 OKULDA' projesi için davet mektubunu
aldýðýmda açýkça itiraf etmeliyim ki çok heyecanlandým.
Ýçinde yaþadýðýmýz ve her türlü kirliliðin hüküm sürdüðü
çaðýmýzda; özgür düþünceli, kendine güvenen, yaratýcý,
henüz saflýðýný yitirmemiþ, kendilerine özgü mantýklarýyla
olaylar karþýsýnda yorum yapabilen, daha da önemlisi biz
büyüklerin büyükler için kurduðu dünyada yaþamaya çalýþan
-adýna da 'ÇOCUK' denilen- genç beyinlerle beraber
'Mimarlýk ve Mimarlýk Kültürü' hakkýnda karþýlýklý fikir
alýþveriþi içinde bulunmak benim için hem bir ayrýcalýk hem
de bir sorumluluktu.
Geleceðin büyükleri olacak çocuklara daha keyifli bir yaþam
býrakmak adýna Goethe'nin de söylediði gibi 'Çözümde görev
almayanlar, problemin bir parçasý olurlar' deyiþinden
hareketle bu projeye katýldým.
Karýnca kararýnca, çocukça, dilim döndüðünce, gönüllüce,
mimar çocuk el ele…

MÝMARLAR

Farkýnda olma üzerine kurgulanan proje çalýþmalarýnda
önce harita okumaya baþladýlar. Hergün gelip gittikleri,
oturduklarý, evlerinin bulunduðu sokaklarý iþaretlediler.
Neden Ankara'yý sevip sevmediklerini anlattýlar…
Farkýnda olma projesi ilerleyen süreçlerde bir semt
farkýndalýðýna oradanda bir kent farkýndalýðýna
dönüþmeyi hedeflemekte. Sorun tespitleri ve alternatif
önermeler üzerine geliþecek grup çalýþmalarýnda daha
þimdiden heyecanlandýrýcý geliþmeler yaþanmaya baþladý
bile. Çalýþmalarda elde edilecek ürünlerin; Oda'da ve
okulda sergilenmesi ve öðrencilerle birlikte bir semt
gazetesi çýkartýlmasý fikri öðrencileri oldukça
heyecanlandýrdý. Þimdiden sizden sonra bu gazeteyi biz
devam ettirebilir miyiz sorularý giderek artýyor.

Semra Sanýtürk / Göktürk Ýlköðretim Okulu

Projede sürdürülebilirik açýsýndan bir diðer çalýþma
aksýda, proje bitiminde sürekli oda ile iletiþim içerisinde
olabilecek bir model örgütlenme aksýnýn da tartýþýlýyor
olmasý. Çocuklardan oluþacak bir kent izleme meclisi
yada kent izleme gönüllüleri üzerine kurulacak bir
çalýþma… belki de baþka bir þey …
Bunlar Gaziosmanpaþa'da yaþananlar ve yaþanacaklar.
Süreç neyi gösterecek hep birlikte tanýk olacaðýz…
Kimbilir belki siz de baþka bir okulda, baþka bir sýnýfta
“mimarlar geliyor” çýðlýklarýný duymak isteyebilirsiniz…
G.O.P Ýlköðretim Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu
Tezcan Karakuþ Candan, Ayþen Beyazýd, Tülay Özek,
E. Devrim Kýsaalioðlu

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ / ÇOCUK VE MÝMARLIK GRUBU
cocukmimarlik@mimarlarodasiankara.org info@mimarlarodasiankara.org

“1000 MÝMAR 1000 OKULDA” PROJESÝ KAPSAMINDA,
UYGULANMAKTA VE UYGULANACAK OLAN PROJELERDEN ...
· Fatma Cebeci / Dr. Reþit Galip Ýlköðretim Okulu
5. Sýnýf öðrencileri ile yürütülmekte olan çalýþma 10.
haftasýndadýr. Çocuklar, kendilerine ait birer defter
tutmakta, kendi görüþlerini, düþüncelerini ve yaþadýklarýný
o deftere aktarmaktadýrlar. Hepsi kendilerine ait birer
kiþisel yaka kartý tasarladýlar ve tüm proje boyunca bu
k a r t l a r ý k u l l a n a c a k l a r. B i r e r t a s a r l a y ý c ý
olduklarýnýn/olabileceklerinin farkýna vardýrarak, dünyaya
bir tasarýmcý gibi bakmalarýný saðlamak hedefiyle
çalýþmalar sürdürülmektedir.Kasýmýn son haftasýndaki
derste, parmak boyasý yaparak, doðaya ait olan renkleri
keþfeden çocuklar, önümüzdeki haftalarda, barýnma
üzerine düþünce üretmeye baþlayacaklar.
· Evrim Ayvaz / Ulubatlý Hasan Ýlköðretim Okulu
4. Sýnýf öðrencileri ile yürütülmekte olan proje, 8.
haftasýndadýr.
Proje Saint-Exupery'nin “Küçük Prens” adlý eseri
üzerinden yürümektedir. Kendi gezegenlerini
keþfetmelerini saðlamak üzere çeþitli sorgulama
yöntemleri ile çalýþmalar yaptýrýlmaktadýr. “Daha iyi nasýl
olabilirdi?” sorusuna cevap arayýþý son iki haftanýn
programý olarak belirlenmiþtir. Mimar ve mimarlýk
öðrencilerinden kurulu bir grubun yürüttüðü çalýþma
dönem sonuna kadar devam edecektir.
· Gülseren Oray / Hüseyin Hüsnü Tekýþýk Ýlköðretim Okulu
Çocuk ile yaþadýðý kent arasýnda bireysel iliþkinin
kurulmasý ve kentlilik bilincinin oluþturulmasý amacýyla
kurgulanan proje; Ankara'nýn 1/20000 ölçekli bir harita
üzerinden okunmasýdýr. Ankara için önemli olan 47 yapýnýn
çeþitli iþaretler aracýlýðýyla yer ve büyüklüklerinin
kavratýlmasý öngörülmüþtür. Çocuklarýn “Ne? Nerede?”
oyununu oynayarak, kent kaþifi olmalarý; kenti tartýþarak,
hayal ettikleri kente doðru yolculuk yapmalarý
beklenmektedir.
· Fatma Baþaran / 100. Yýl Türk Ýþ Bloklarý Ýlköðretim Okulu
“Genelde çevreye duyarsýz bir toplum olmamýzý; çevreyi
tanýmayý ders olarak algýlayýp o dersi öðrenip görevimizi
baþarý ile tamamlamýþ olarak okulda býrakmamýza
baðlýyorum.”
diyerek çalýsmasýna baþlayan Fatma
Baþaran, 100. Yýl Mahallesi üzerinden çevrenin
okunmasýný ve çevre bilincinin geliþtirilmesini planlamýþtýr.
Fatma Baþaran, “Her mahallenin oluþum süreci bir
hikayesi var, her sokak adýnýn bir öyküsü veya nedeni
olduðu gibi. Çevreyi tanýtýrken bunlarý da içine katýp,
çocuklarýn gördükleri yerlerin yaþayan, geliþen, deðiþen,
sürekli devinim halinde izlenmesi
zevkli
bir olgu
olduðunun farkýna
varmalarýný saðlamalý, çevreyi
tanýmayý ders olmaktan çýkarýp, çevreye karþý duyarlý ve

koruyucu olmanýn bir yaþam biçimi ve ömür boyu süren
bir alýþkanlýk haline dönüþmesi gereðini çocuklara
anlatmalýyýz.” görüþüyle projesini þekillendirmiþtir. 25.12
2003 tarihinde çocuklarla ilk buluþmasýný
gerçekleþtirmiþtir.
· Bilge Yýldýrým Gönül / Yüce Koleji
Çocuklarýn küçük gibi görünen, ancak gerçekte kocaman
dünyalarýnda ufak bir yer edinmek arzusuyla çalýþýlan proje
“Yaþam, Mekan ve Ben” adýný taþýmaktadýr. Projeyle,
çocuklara soyut olan mutluluk kavramýnýn, mimarlýk
üzerinden nasýl somut bir þekle girebileceðinin anlatýlmasý
hedeflenmektedir.
· Olcay Ünlüsayýn / Sofuoðlu Ýlköðretim Okulu
Çocuklarýn, günlük yaþam içinde yakýn çevrelerinden ne
algýladýklarýný sorgulamak üzerine kurulmuþ olan proje,
doðal ve tarihi çevreyi sevme ve koruma bilincinin
geliþtirilmesi yönünde ilerleyecektir.
· Seda Temizer
Proje, 13-14 yaþ grubundaki öðrencilerin kent ve çevre
üzerine düþünceler geliþtirmesi ve çevre duyarlýlýðýnýn
arttýrýlmasý amacýyla kurgulanmýþtýr. Bunun için seçilen
düþünce geliþtirme aracý ise Modern Dans Topluluðu
tarafýndan sahnelenmekte olan bir dans-drama gösterisidir.
Sahne sanatlarý üzerinden/aracýlýðla mimari okumalar
gerçekleþtirilecektir. Doðaya saygýlý, çevreye uyumlu
yaþam bilgisinin verilmesi hedeflenmiþtir.
· Haluk Kara / Hüseyin Hüsnü Tekýþýk Ýlköðretim Okulu
Görsel bir sanat olan mimarlýðý, görsel yollarla çocuklara
anlatmak üzerine kurulu olan proje kapsamýnda; çocuklarýn
Ankara'da seçilen binalara götürülmesi, binalarýn mimarý ile
beraber gezilmesi/tartýþýlmasý öngörülmüþtür. Böylece
çocuklarýn, mimarlýða eleþtirel bir gözle bakmalarýnýn
saðlanmasý hedeflenmiþtir. Üç kiþilik bir ekip tarafýndan
yürütülecek proje ikinci dönem aktif hale gelecektir.
· Ebru Baysal / Tevfik Fikret Okullarý
Çocuklarla “kendilerinin parkýný tasarlamak” üzerine
çalýþma:
...Mimarlýk disiplininin olasý bir aktarýmý deðil, olasý bir
çalýþmada mimarlýkla tesadüf ediþ olmasý arzulanan bir
kurguda; her türlü öðretiden uzak, her türlü yeniden
öðrenme ve keþfetme biçimine yakýn olma gayretinin öne
çýkmasý hedeflendi.
Yüzeyle, boþlukla, delikle, ýþýkla... tanýþma; açýkta olaný,
kuytuda kalaný... fark etme; bedenle, zihinle... Dinleme;
efektle, ritmle... Ses verme zamaný.
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2004 YILI
TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ
KANUNUNUN YASALAÞMASI VE MÝMARLAR ODASI'NIN
Planlanan toplantýlarýn ikisi Ankara'da, Kasým

KURULUÞUNUN 50. YILI

ve Aralýk aylarý içinde dinleyicilerin de katýlýmý
ile Mimarlar Derneði salonunda yapýldý. Altta
küçük bir seçkisini verdiðimiz, 1954- 1970
yýllarý arasýnda defalarca Mimarlar Odasý
yönetim kurullarýnda görev almýþ Nejat Ersin,

Çetin Ünalýn

Sevinç Kaynak ve Þevki Vanlý'nýn tanýklýðý ile
Merkez'in kuruluþ yýllarýna ait bilgiler

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði kanunu
yýllarca bilinçle, ýsrarla süren bir mücadelenin sonucu
elde edilmiþtir.
Daha sonra Mimarlar Odasý öncesi mimarlarýn
Cumhuriyet dönemi ilk ve tek baðýmsýz örgütü Türk
Yüksek Mimarlar Birliði'nin Ýstanbul Þubesini
oluþturacak olan Güzel Sanatlar Birliði Mimari Þubesi
“katibi” Ömer Faruk Galib'in 1931 yýlýnda
kongrelerinde yapmýþ olduðu konuþmanýn özetini ayný
yýl yayýnlanan Arkitekt Dergisi’nden aktaralým.
“Dördüncü (1931) Umumi Kongre ile maziye karýþan
1930 senesine bir göz gezdirecek olursak umumi
hareketlerden ziyade küçük, küçük fakat ümitli
vakalar görüyoruz. Türk mimarlarýný bir çatý altýnda bir
teþkilat etrafýnda toplamak gayesine doðru üç sene
evvel atýlan fikrin gittikçe kuvvetlendiðini his etmemek
kabil deðildir. Kongrenin kabul ettiði ve Ankara'ya
gönderilen kanun etüdü hükümetçe tetkik ve Millet
Meclisinde kabul edildikten sonra Türk mimarlarýnýn
Odalarý tesis edecek ve mimari sanatý, mimari mesleði
etrafýndaki tüfeylilerden kurtularak saðlam bir
teþkilata rabtedilecektir. Kongremiz büyük bir heycan
ve büyük bir hasasiyetle kanun etüdünü madde madde
tetkik, münkaþa kabul ve tashih etmiþtir. Bu sene Eylül
15'te Peþte'de toplanan 12. Beynenminel Mimarlar
Kongresinden getirilen, bütün dünya mimari teþkilat
kanunlarý, raporlar tetkik edilmiþ ve memleketimizin
içtimai, iktisadi, bedii ihtiyaçlarýna göre hazýrlanmýþtýr.
Kuvvetle tahmin ettiðimiz gibi kanun bu sene
meclisten geçerse, 1931 senesi Türk mimari tarihinde
mühim bir dönüm ve inkilap senesi olacaktýr.”

Görüldüðü gibi mimarlar yýllarca süren çalýþmalardan
sonra 1931 yýlýnda Oda'larýna kavuþmayý “kuvvetle
ummaktadýrlar”. Baþlangýçta mimarlara ait olan Oda
fikri yaklaþýk 25 yýl kesintisiz süren çabalar ile 1954
yýlýnda 6235 sayýlý kanunun kabulüyle tüm mimar ve
mühendisleri kapsayacak bir þekilde yasalaþmýþtýr. Ýlk
yýllarda Ýstanbul'da bulunan Mimarlar Odasý merkezi
4.Haziran.1959 tarihinde 6235 sayýlý kanunu
deðiþtiren 7303 sayýlý kanun uyarýnca 1.9.1959
tarihinde Ankara'ya gelmiþtir.
Mimarlar Odasý 50. yýlý çeþitli etkinliklerle kutlamaya
hazýrlanmaktadýr. Bunlardan biri de 50 yýllýk süreçte
yapýlanlarýn, mücadelelerin, yaþananlarýn bu sürece
omuz verenlerin anlatýlarýyla tesbiti. Elektronik
ortamda kayýt edilerek görsel belgeye dönüþtürülmesi
planlanan etkinliðin, giderek yazýlý bir yakýn tarih
çalýþmasýna kaynaklýk etmesi düþünülmektedir. Bu
sözlü tarih çalýþmasýný üyelerimizle paylaþmak istedik.
Çalýþma dönemleri esas alýnarak, o günlerde görev
almýþ kiþilerin konuþmacý olarak katýldýðý sekiz toplantý
planlanmýþ bulunuyor. Bu toplantýlarýn ilki “1954
Kuruluþ”, ikincisi “1954-1960 Kuruluþtan 27 Mayýs
Ýhtilaline”, üçüncüsü “1960-1968 Ýhtilalden, Kuþaklar
Arasý Deðiþime” ve dördüncüsü “1968-1971
Deðiþim” olarak gruplandýrýlmýþtýr. Geri kalan dört
toplantý ise 1970 1990 yýllarý arasýný kapsamakta ve
12 Mart, 12 Eylül darbeleri ile bölünmektedir.
Konuþmalar önceden yapýlan arþiv çalýþmalarý
doðrultusunda
toplantý yöneticisi tarafýndan
yönlendirilecektir. Mimarlar Odasý Merkezi, Ankara
Þubesi ve Mimarlar Derneði 1927 iþbirliði ile
Ankara'da baþlayan çalýþmalarýn, Ýzmir ve Ýstanbul'a
taþýnmasý, düþünülmektedir.

aktarýldý. Gelecek toplantýlarda Ankara ve
Ýstanbul þubesi yönetim kurulu üyelerinden
Ertuðrul Özakdemir, Yýlmaz Gürer, Yavuz
Önen, Önder Þenyapýlý
Ceyhun’dan

ve Demirtaþ

þubelerin kuruluþ yýllarýný

öðrenebileceðimizi düþünüyoruz. 10 ve 24

1959'da biz görevi aldýðýmýzda bugün yürürlükte olan birçok
yönetmelik, meslek uygulamasýyla ilgili yöntemler üzerinde
çalýþýlmýþtý, Ýstanbul çalýþmýþtý, bize bir sürü hazýr þey geldi. Belki, biz
biraz üzerinde çalýþtýk, biraz daha geliþtirdik ve çoðunu çok kýsa
zamanda çýkardýk. Çünkü, Ankara'da takip etmek, devletle iliþkiler
kurmak daha kolay oluyordu... Biz bunlarý gerçekten çýkarttýk ve telif
haklarý hariç, bütün yarýþma meseleleri, Oda vizesi, ücret tarifeleri
falan belki daha sonra geliþtirilmiþtir, ama hepsi o zaman çýktý.”
SEVÝNÇ KAYNAK
“Ben 51 senesinde Ankara'ya Ýmar Müdürlüðüne baþladýðým zaman,
Þevki kardeþimin dediði gibi, herkes imza atýyordu. Ama orman
mühendisi, ziraat mühendisi deðil, bakkal Ahmet Efendi, çorbacý
bilmem kim efendi, arsanýn sahibi kimse, o da imzasýný atýyordu ve
projeler imara öyle geliyordu. Ta ki Talat Bey Ýmar Müdürü oldu, hepsi rahmetli oldular ya- Fethi Tulgar, Ulvi Alparslan, ben, bir karar
verdik, Talat Beyin Baþkanlýðýnda; dedik ki, “Biz bir numune
yapacaðýz buraya, bu numuneye uygun gelmeyen projeleri
incelemeyeceðiz” ve mektep projesi getirdik, Ýmar Müdürlüðüne
astýk.

Ocak 2004 Cumartesi günü 17.00'da

O zaman Ankara'da çalýþan serbest mimar sayýsý herhalde 10
taneden fazla deðildi... Velhasýl böyle bir ortamdan bu hale geldi... “

Mimarlar Derneði'nde yapýlacak toplantýlarda

NEJAT ERSÝN

Odamýzýn tarihinden bazý kesitleri canlý

“Efendim, 1950 senesinde mektebi bitirip yedek subaya geldik. Biz
o sene bütün sýnýf geldiðimiz için, aþaðý yukarý 20 kiþi mimar yedek
subay Ankara'daydýk. Burada eski Kýzýlay'daki Kýzýlay Binasýnda, o
zamanki Türk Yüksek Mimarlar Birliðinin Kongresi yapýlacak.
Ýstanbul'dan gelen üyeler, bizleri bir gün çaðýrdýlar, gittik toplandýk,
“Bu Birlik Merkezi Ankara'dadýr, bunun Ýstanbul'a nakledilmesi için
bir önerge vereceðiz, bu önergeyi destekleyin” diye. Biz
Ýstanbul'dan geldiðimiz için hepimiz, “pekala” dedik. Ne olduðunu
bilmiyoruz, ilk kongreye orada katýldýk ve orada Selçuk Milar bir
tarafta, diðer büyükler bir tarafta, bir çekiþme içindeler. Selçuk
Milar, evvela bize itiraz etti, “Gidip toplamýþsýnýz yedek subay
okulundan, bunlar bir defa üye deðil, oy haklarý yoktur; burada
seyirci olarak, dinleyici olarak hoþ geldiler, hepsinin gözlerinden
öperim, fakat oy kullanamazlar” gibi laflar etti. Bu tartýþma sürdü ve
neticede bizim oy kullanmamýza karar verildi. Biz oy kullandýk,
Selçuk Milar'ý destekledik. Yani Selçuk Milar böyle bir kiþiydi, onu
anlatmak istiyorum ve hakikaten çok güzel konuþtu ve bizi orada
etkiledi.

tanýklarýndan dinleyeceðiz.

ÞEVKÝ VANLI
“Efendim, Ýstanbul'da usulen bir Genel Kurul yapýldý ve ondan sonra
oturduk, “meseleleri nasýl yürüteceðiz” diye, dediler ki “Vallahi bizim
paramýz yok.” “Ne var?” “Birkaç defter var, karar defteri, muhasebe
defteri…” Tabii gönderecekler de koyacak yer yok, yani yerimiz yok,
yurdumuz yok, en önemlisi de paramýz yok tabii. Onun üzerine Talat
Güreli -ki Ýstanbul'dan yemekli vagonda konuþarak döndüðümüzü
hatýrlýyorum- dedi ki, “benim garaj boþ, Bahçelievler'de, oraya
koyarýz.” “Peki” dedik, ben de defterleri aldým, büroya götürdüm.
Tabii resmi yerimiz benim büro olursa olmaz, onun için Odalar
Birliðini gösterdik ve toplantýlarý da orada yaptýk. Fakat onun dýþýnda
biraz ben Figaro gibi her þeye koþuyorum falan… Derken ilk eleman
olarak bir hademe aldýk, ondan sonra biraz da para topladýk, nasýl
topladýysak, yer kiralamaya baþladýk. Ýþte böyle yürüdü, geliþti. Yani
eðer istekler ciddi gerekçelere oturuyorsa bir iþ yürüyor, ama bir
zaman kat ediliyor, þu oluyor, bu oluyor ve gördüðünüz gibi, bugün
Oda güçlü imkânlarý olan bir örgüt haline geldi...

Bu, her kongrede söylediðiniz gibi büyük çekiþmeler halinde devam
etmiþtir. Yalnýz o dönemin hâlâ zevkle hatýrladýðým tatlý bir yönü
vardýr; adamakýllý çekiþirler, baðrýþýrlar, çaðrýþýrlar, ondan sonra kol
kola þarký söyleyerek gidip içki içerlerdi, yani bu da böyle biline. “
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ÞEHÝR MERKEZLERÝ PLANLAMASINA
EKOLOJÝK YAKLAÞIM

“Çocukluðumuzun Kýzýlay'ýnda (60'larýn son yýllarý),
üzerinde kocaman bir ay olan sarý-beyaz bir binanýn
önünde, çiçeklerle süslü bahçeden bozma parkýn
içinden geçer, içindeki büstlerin kimler olduðunu
merak eder ve soluklanýrdýk. Trafiðin o kadar da
yoðun olmadýðý Bulvardan karþýya geçer, henüz
yayalaþtýrýlmamýþ ama trafiðin pek de arap saçý
olmadýðý Sakarya'da dolaþýr, 1950-60'larda
yapýlmýþ ve þimdilerde birçoðu yýkýlarak yükselmiþ,
kimlikli yapýlar arasýndan geçerek yaya olmanýn
tadýna varýrdýk. Gitgide yýkýlýp yoðunlaþan, 2-3
kattan önce 5-6 kata, daha sonra da 10 kata çýkan
yoðunluk artýþý, beraberinde araç trafiði, gürültü ve
hava kirliliði artýþýný da getirdi. 1970'lerin baþýnda
dev bir çukur açýldý ve bunu metro yapýlýyor diye
sineye çeken biz Ankaralýlar, aylar geçtikçe bir þey
yapýlmadýðýný gördükçe önce üzüldük, daha sonra
da sinirlendik. Sonralarý birkaç metro projesi daha
çizildi, üzerinde konuþuldu, nutuklar atýldý,
maliyetler belki de on kat arttý ama son yýllara
kadar hayalimizdeki metroya kavuþamadýk.
Kavuþunca da gökyüzüne, bulutlara ve yýldýzlara,
güneþe veda edeceðimiz, bir gün gelip de sembolik
Kýzýl'ayýn bile yok edileceðini tahmin edemezdik
doðal olarak!” 1
1

TUNÇER, M., “Kýzýlay (Da Yaya Olmak): Ekolojik Kent Merkezi”, Ankara
Magazine Dergisi, Kasým 2003.
2
PORRÝTT, J., “Yeþil Politika”, Ayrýntý Yay., s.18.
3
TUNÇER, M., 2003, age.
4
Wycherly, E. R., Baþgelen, N., Arkeoloji Yay., 11.4.

Dünya' da ve ülkemizde, özellikle kýrdan þehirsel alanlara
hýzlý göç, nüfus artýþý ve sanayileþmeyle baðlantýlý olarak
hýzla geliþen tüketim, atýk madde üretimi sonucu, doðal
kaynaklarýn giderek azalmasý ve kirletilmesiyle ekolojik
denge bozulmaya baþlamýþtýr.
Günümüzde ve gelecek kuþaklarýn yaþantýsýný etkileyecek
bu durum karþýsýnda, özellikle son yýllarda, konuyla ilgili pek
çok bilim dalýndan uzmanlar, politikacýlar ve yerel yöneticiler
soruna çözümler bulabilmek için çalýþmaktadýr.

Doç. Dr. Mehmet Tunçer

“Eski bir kültürün biçimleri ölürken, güvensizlik
duygusundan korkmayan birkaç kiþi tarafýndan
yeni bir kültür yaratýlýr.”
Rudolf Bahro

enerjinin tasarrufu, alt yapýnýn çevre duyarlý olarak
saðlýklaþtýrýlmasý, atýklarýn geri kazandýrýlmasý gibi, çevre
dostu, “Sürdürülebilir Bir Merkez Planlamasý” anlayýþýnýn
araþtýrýlmasýný amaçlamaktadýr.

Bu günlerde, Kýzýlay Meydaný’nýn yayalara kapatýlmasý ve
hýzlý araç trafiði saðlanmasý amacý doðrultusunda “yaya
haklarý”na aykýrý bir uygulama yürürlüðe konmuþtur. Bu
uygulamanýn kaldýrýlmasý, toplumun hemen tüm demokratik
ve sivil toplum örgütleri tarafýndan talep edilmesine raðmen,
motorlu taþýtlara öncelik veren yaklaþým sürdürülmektedir
(Uygulama mahkeme kararý ile iptal edildi). Bu uygulama
aslýnda, binlerce yýllýk geçmiþi olan Anadolu'daki þehir
merkezlerinde çevre duyarlý canlýlara ve insana önem veren
yaklaþýmlara da aykýrýdýr. Bu yazýda, tarihsel þehir merkezlerindeki çevre duyarlý ve ekolojik denilebilecek yaklaþýmlar
irdelenerek geleceðe yönelik öneriler geliþtirilmiþtir. Þehir
merkezlerinde var olan doðal / ekolojik veriler
deðerlendirilmiþ, “Merkezi Ýþ Alaný” (MÝA)'larýnda
gözlenen çevre duyarlý yaklaþýmlar analiz edilerek
açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Bu çalýþma, Kýzýlay Þehir Merkezi
üzerine süregelen tartýþmalara da bir açýlým verme, yol
göstermeyi de amaçlayarak yeniden gözden geçirilmiþtir.

Bu bilim dallarý arasýnda þehirlerin þekillenmesinde önemli
roller oynayan, “Þehir Planlama”, “Mimarlýk”, “Peyzaj
Mimarlýðý”, “Altyapý Mühendisliði”, “Çevre Mühendisliði”
vb. bilim dallarý da, uluslararasý bir anlayýþý olan “Sürekli ve
Sürdürülebilir Geliþme” temeli üzerinde çalýþmalar yapmaya
baþlamýþlardýr. Bu temelden yola çýkýlarak, yeni þehirlerin ve
eski þehirlerin planlanmasýnda çevreye daha duyarlý
yaklaþýmlar, sürdürülebilirlik ön plana çýkmaktadýr.
EKOMÝA'nýn geliþtirilmesinde; çevre duyarlý planlama
stratejilerinin ve çevresel standartlarýn (hava, su, toprak
kalitesi, gürültü vb.) bilimsel olarak belirlenmesi öncelik
taþýmaktadýr. Bu stratejilerin planlama, projelendirme ve
uygulamanýn hangi etabýna, ne ölçüde ve nasýl katýlmasý
gerektiði belirlenmelidir. Bu doðrultuda yasal, yönetsel ve
parasal önlemler düþünülüp oluþturulmalýdýr.

II. ANTÝK DÖNEM ÞEHÝR MERKEZLERÝNDE ÇEVRE
DUYARLI YAKLAÞIMLAR
“Geçmiþe dönüp kent merkezlerine baktýðýmýzda “ekolojik
kent merkezi” denilebilecek yaklaþýmlarýnýn Anadolu'da
binlerce yýldýr uygulandýðýný görüp de, çaðdaþ medeniyetin
gelip dayandýðý son noktada, ülkemizde yayalardan önce
taþýtlara öncelik verildiðini görmek hepimizi üzecektir.”3

Ankara, 1930’lu Yýllar

Antik dönemde, birçok þehrin tarihsel çekirdeði “Akropol”
denilen ve rahatlýkla savunulabilen bir tepede kurulmuþtur.
Þehir, Akropol'ün çevresinde ya da bir yanýnda sürekli
geniþleyen daireler þeklinde büyümüþtür.4
Þehrin aþaðý bölümünün merkezi “AGORA” idi. Agora halkýn
bir araya geldiði yer anlamýndadýr. Helenler ve Romalýlar
siyasal, ticari ya da toplumsal iþleri için agorada
toplanýrlardý.

I. EKOLOJÝK ÞEHÝR MERKEZÝ (EKOMÝA) YAKLAÞIMI
“Ekoloji” sözcüðü ilk olarak 1970' de bir Alman biyologu olan
Ernest Haeckel tarafýndan kullanýldý; kökenini yunanca “ev”
(oikos) ve “anlama” (logos) sözcüklerinden türetilmiþtir.
Ekoloji taným olarak “gezegenimizi anlamamýza aracýlýk
eden” anlamýna gelmektedir.
Ekoloji politikasý özel bir türün (yani bizim) üyeleri arasýndaki
karþýlýklý etkileþimler, bizim kendi çevremiz üzerinde
oluþturduðumuz etkiler de incelenme konusu yapýlmaktadýr.2
Eski ve yeni þehir merkezlerinin planlamasýnda “Ekolojik
Yaklaþým (EKOMÝA)”; þehrin konum, iklimsel verilerine
baðlý olarak var olan doðal/ekolojik verilerin
deðerlendirilmesi, geliþtirilmesi, merkezlerde madde ve

Plan 1, Bergama Akropolis

Þehrin tanrýlarýnýn tapýnaklarý, sosyal ve kültürel yapýlar, idari
yapýlar siyasal ve ticari geliþme ile birlikte sayýca çoðalarak
merkez çevresine yayýldý.
Þehir merkezinde tüm kamu yapýlarý ve sütunlu geçitler
( s t o a l a r ) a g o r a ç e v re s i n d e t o p l a n m a e ð i l i m i
göstermekteydi. Bu dönemde, bütüncül bir planlama
olmamasýna raðmen, ticaret, dini ve sosyal yapýlarýn (agora,
tiyatro, stadyum ve gymnasion vb.) konumlarý ve yer
seçimlerinde, rüzgar yönü, güneþlenme, arazinin doðal
özellikleri ve yapýlarýn birbirleri ile olan fonksiyonel
iliþkilerine dikkat edildiði anlaþýlmaktadýr.
III. 1. ANTÝK BERGAMA ÞEHÝR MERKEZÝNDE ÇEVRE
DUYARLI YAKLAÞIMLAR
Bergama'nýn iklim özellikleri, yazlarý sýcak ve kurak, kýþlarý
ýlýk ve yaðýþlýdýr. Þehir ovadan 330 m. Yükseklikte teraslar
biçiminde ve üç þehir parçasý þeklinde yapýlaþmýþtýr. Þehir
merkezindeki en önemli yapýlardan biri, yaklaþýk 10000
kiþilik dünyanýn en dik tiyatrosudur. Bu batýdan esen hakim
rüzgar yönü dikkate alýnarak kurulmuþtur. Sahneden
söylenen her söz en tepedeki dinleyiciye kolaylýkla
ulaþabilmektedir.
Agora' da ve tiyatro terasýndaki dükkanlar birçok antik
þehirde olduðu gibi, geniþ saçaklý ve gölgeli mekanlar
oluþturacak þekilde yerleþmiþti. Tapýnaklar (Dionysos,
Trajon ve Athena) ve saraylar (Attalos ve Eumenes) tiyatro
çevresinde üst kotta inþa edilmiþti (Plan 1).
Bergama Orta Þehirde ise, gymnasium (üst, orta ve alt) ve
tapýnaklar (Demeter, Askleopios, Gymnasium) gene
topografyaya uyan ve onu düzenleyen uygulamalar yapýldýðý
görülmektedir.

Ankara, 1950’li Yýllar
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II. 2. ANTÝK PERGE ÞEHÝR MERKEZÝNDE ÇEVRE
DUYARLI YAKLAÞIMLAR

Ticari hanlar, þehirlinin günlük ihtiyaçlarýný karþýlamak
amacýyla dükkan ve depolama alanlarý saðlarlardý.
III. 1. BURSA TARÝHÝ ÞEHÝR MERKEZÝNDE ÇEVRE
DUYARLI YAKLAÞIMLAR

Perge; Akdeniz Bölgesinin (Pamphylia) en önemli antik çað
yerleþimlerinden biridir. Bölge, Akdeniz iklim özelliklerini
taþýmakta ve yazlarý sýcak ve kurak, kýþlarý ýlýk ve yaðýþlý
geçmektedir. Þehir, Akropol' de kurulmuþ ve güneydeki
ovaya doðru yayýlmýþtýr. Akropol, Ýyelik Belen ve Koca Belen
tepeleri havadar, rüzgar alan, manzaralý ve bu nedenle
yerleþmeye uygun kesimlerdir. Þehir ovaya doðru yayýlýrken,
ýzgara (grid) sistem olarak planlanmýþ ve güneyden
(Akdeniz) gelen serin esintiyi þehir içine taþýyabilmek için
“Sütunlu Cadde” oluþturulmuþtur. Bu yol kuzeyde, Akropol
eteklerindeki þehir çeþmesine (nympheaum) kadar
uzanmaktadýr. Sütunlu yolun her iki yanýnda uzun saçaklý ve
gölgeli dükkanlar yer almaktaydý. Kare planlý Agora
çevresinde sütunlu, arkatlý ve gölge oluþturan dükkanlar
bulunuyordu. Güneydeki büyük hamam ve gymnasium da
þehir sakinlerine hizmet veriyordu.

“...Bugün, sivil çarþýlarý bakýmýndan Bursa en karakteristik
Türk þehirlerinden biridir. Asýrlýk çýnarlarýn, yeþil ormanlarýn
gölgelediði yollar, saçaklý dükkanlar , ahenkli bir þekilde tesir
etmektedir. Asmalarýn pek çok avantajý vardýr. Bir defa
bunlar kýþýn kuruyup yazýn yeþillendikleri için güneþli yaz
günlerinde serin ve gölgeli yollar temin ederler. Fakat
dükkanlarýn ve yollarýn hava ile temaslarý kesilmez. Ayrýca
her biri kendi baþýna güzel veya çirkin olan dükkanlarý bir
nizam içine almakta, hepsinin üzerinde bir ahenk ve birlik
temin etmektedir. Uzun çarþýnýn bugün üstü açýk olan kýsmý
yazýn asmalarla adeta örtülü vaziyettedir; ve çok hoþ tesir
etmektedir. Bazen geniþlemiþ bir meydan veya yol
kavþaklarýnda bulunan asýrlýk muazzam ve muhteþem
çýnarlar Bursa çarþýlarýna büsbütün hususiyet vermektedir
.”8

Güneyde, Helenistik giriþ kapýsý çevresinde oluþan
merkezde yer alan büyük çeþme de þehirliye hizmet
vermekteydi. Kuzeydeki çeþme, Akropol' deki bir kaynaðýn
suyunu kullanýyordu ve akan su sütunlu caddenin ortasýndan
açýk bir kanaletten akarak tüm þehirde bir mikroklima
yaratmaktaydý (Plan 2).Bunun bir benzeri son yýllara kadar
Antalya' da Atatürk Caddesinin ortasýnda yer alýyordu ve
kirlilik nedeniyle kapatýlmýþtý.

Pe rg e Ke n t S e ç m e s i

geçtikten sonra Türkler Anadolu'ya geldiler. Pek çok antik
þehir bu dönemde yýkýlmýþ ve terkedilmiþti. Greko-Romen
planlý þehirlerin unutulmasýnýn üstünden uzun zaman
geçmiþti. Bizans þehirlerinde ise han ve bedesten tipi ticari
yapýlar bulunmaktaydý.

P l a n 2 , Pe rg e P l a n ý

3. Rüzgar, güneþ vb. iklimsel verilerin deðerlendirilmesi: Yapý
ve mekanlarýn konumlanmasýnda, iklimsel veriler
deðerlendirilmiþ, yaz ve kýþ aylarýnda sýcak ve soðuktan
korunma önlemleri geliþtirilmiþtir.
4. Yönlenme, açýk ve gölgeli mekanlar yaratýlmasý: Sýcak ve
soðuktan sakýným için, yapý ve mekanlar doðru
yönlendirilmiþ, açýk ve gölgeli mekanlar oluþturulmuþtur.
5. Su ve yeþil gibi mikroklimatik elemanlarýn kullanýmý:
Yapýlarda ve açýk mekanlarda, serinletici ve ferahlýk verici su
ve yeþil elemanlar kullanýlmýþtýr.
Pe rg e Ke n t S e ç m e s i

Perge' de bu sistemin altýnda da Roma Dönemi kanalizasyon
sistemi bulunmaktaydý.
Görüldüðü gibi; Bergama ve Perge þehir bütününde ve þehir
merkezinde çevre deðerlerine duyarlý bir þehirleþme, peyzaj
ve mimari oluþmuþtur.
Bazý antik dönem þehir merkezlerinde yer alan çevre duyarlý
yaklaþýmlar aþaðýda özetlenmiþtir:
1. Topografyanýn etkin bir biçimde kullanýmý: Merkezde yer
alan tiyatro, hipodrom, agora, tapýnaklar, gymnasium, saray
vb. ticari, idari ve sosyal yapýlar Topoðrafik olanaklar
kullanýlarak ve geliþtirilerek yer seçmiþlerdir.
2. Yaya aðýrlýklý mekanlarýn oluþturulmasý: Þehir merkezleri
sosyal ve idari eylemler için aðýrlýklý olarak yaya mekanlarý
olarak kullanýlmýþlardýr.

6. Atýklarýn belirli bir sistemle toplanmasý: Yeraltý
kanalizasyon sistemleri oluþturulmuþtur.
III. OSMANLI DÖNEMÝ'NDE ÞEHÝR MERKEZLERÝNDE
ÇEVRE DUYARLI YAKLAÞIMLAR
“Selçuklu ve Osmanlý Dönemlerinde de, Anadolu' da 1000
yýl boyunca, kapalý çarþýlardan hanlara, esnaf çarþýlarýndan,
Cuma camilerine ve külliyelere kadar doðaya, aðaca,
çiçeðe, insana, kuþlara varýncaya kadar yaþayan tüm
canlýlarý da içeren, düþünen bir çevre oluþturulmuþtu. Kapalý
çarþýlar, hanlar ve esnafýn uzmanlaþýp yoðunlaþtýðý sokaklar,
gölgeli, çýnarlý, havuzlu ve asmalý, çardaklý idi. Ýklime de baðlý
olarak yazýn serin, kýþýn sýcak ortamlar yaratmak için
teknolojinin tüm olanaklarý kullanýlýyor, yeþil ile iç içe, suyu
gören ve sudan serinleyen, yararlanan ortamlar,
mikroklimalar oluþturuluyordu.”5
Helenistik dönem, Roma dönemi tiyatrolarý, agoralarý,
stadyumlarý ve forumlarýnýn üzerinden yaklaþýk 700 yýl

Osmanlý Þehri planlý deðildi, kültürel ve sosyo-ekonomik
gereksinimler þehir merkezinde yer alýrdý. Ticari mekanlar ve
zanaatkarlar belirli sokaklarda toplanýrdý. Bakkallar pazarý,
terziler sokaðý, kasaplar, marangozlar, eskiciler, helvacýlar
pazarlar, býçakçý çarþýsý, kunduracýlar pazarý, saraçlar çarþýsý
vb. gibi.

Bursa tarihi þehir merkezi Uludað eteklerinde, doðu-batý
aksýnda geniþ bir düzlükte yapýlaþmýþtýr. Uzunçarþý, hanlar
ve kapalý çarþýlar bu kesimde yaya aðýrlýklý ve yazýn sýcaktan,
kýþýn soðuktan korunaklý mekanlar oluþturulmuþtur. Çeþme
ve havuzlar, çýnarlý iç mekanlar su ve yeþilin bir arada
kullanýlmasýnýn en güzel örnekleridir. Ulucamii, Orhan Camii
þehrin erken geliþme dönemlerinde inþa edilmiþlerdir.
Yýldýrým Beyazýt zamanýnda, Bedesten' in inþa edilmesiyle
þehir merkezi geliþmiþ, Geyve, Ýpek, Karacabey Hanlarý ile
Sipahi Pazarý inþa edilmiþtir. Koza ve Pirinç Hanlarý da bu
dönemde inþa edilmiþ ve Bursa' nýn ekonomik, ticari ve idari
payitahtlýðý (baþþehir) Ýstanbul' un fethine kadar sürmüþtür.

Camiler, medreseler, kümbetler ve hamamlar inþa
edildiðinde, hanlar da hemen bunlarýn yanýnda yer
seçiyordu. Ýslam dininde yýkanmak önem taþýdýðýndan,
hamamlar büyük önem kazanmýþtýr. Diðer Ýslam toplumlarý
arasýnda, sadece Türkler çok sayýda hamam inþa etmiþ diðer
dini, kültürel ve sosyal kurumlarla baðlantý kurmuþlardýr.6
Hamamlar, dini, kültürel, sosyal ve sýhhi kurumlarýn bir
parçasý olarak ticari mekanlarla iç içe inþa edilirlerdi.
Hamamlar, çeþmeler, su taþýma sistemleri ve kemerler,
þehirlerin su sorunlarýnýn etkin olarak çözümüdür. Sadece
Ýstanbul' da II. Mehmet zamanýnda 20 civarýnda hamam
bulunmaktaydý.
Bu dönemlerde þehir merkezlerinde kapalý çarþýlara büyük
önem verilmiþtir. “Bedesten”ler kumaþ ve bez satýlmak için
yapýlmýþ, sonralarý kýymetli mallar ve antika eþya alým
satýmýna tahsis edilmiþ saðlam ve güvenli kapalý çarþýlardýr.
Selçuk döneminde var olan kapalý çarþýlar ve ticari hanlar
Osmanlý döneminde dönüþerek Bedesten halini almýþlardýr.
Þehrin büyüklüðüne ve ticaretin kapsamýna göre, Han ve
Bedestenlerin sayýsý da deðiþmekteydi.

P l a n 3 , B u r s a Ta r i h i Þ e h i r M e r k e z i

Hanlarýn iç avlularý, kapalý, çýnar aðaçlý, gölgeli ve mikroklima
yaratan havuz ve çeþmeleriyle ferahlýk veren bir yapýdaydý.
5

“Arasta” ise, üstü örtülü veya dükkanlarý saçaklý çarþýlarýn
eski ismidir.7 Dükkanlarý, genellikle bir sokaðýn iki yanýnda ya
da bir kapalý çarþý, arasta, han ya da bedestenin bir
bölümünde yer almaktadýr.

TUNÇER, M., 2003, age.
CEZAR, M., 1983, “Typical Commercial Buildings of the Ottoman
Clasical Period and the Ottoman Construction System”, Ýþ Bank. Yay.,
s.25.
7
ÖZDEÞ, G., 1953,“Türk Çarþýlarý”, ÝTÜ Mim. Fak., s.7.
8
ÖZDEÞ, G., 1953, age, s.10-11.
6
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Þehir, bu dönemde, su ve yeþilin iç içe olduðu zengin yaya
aðýrlýklý mekanlarda yaþamýný sürdüren önemli bir ticaret
merkezidir. (Plan 3)
IV. 2. ANKARA TARÝHÝ ÞEHÝR MERKEZÝNDE ÇEVRE
DUYARLI YAKLAÞIMLAR
“.........Eðer tabiat ve araziye baðlý kalarak ve tarihi
kýymetleri nazarý itibara alarak serbest ve gayet tabii olarak
bu vazifeyi hallediyorsa þehrin manzarasý da insaný ikna edici
bir mana kazanýr. Ve bu sebepten tarihi þehirler önünde
hayran kalmaktayýz. Bilhassa en mühim þartlar olan
manzara, iklim, iktisadi ve tarihi kýymetler yeni þehirciliðin
hususiyetlerini teþkil ederler....” (s.5)
“...Her yer güneþ görmelidir” cümlesine göre þark ve
garptan ýþýk almayý tercih etmeli ve caddeleri de cenup þimal
istikametinde açmalýdýr...” (s.13)
Yeniþehir: “ Ayrýca bir yeþillik þeridi Kýzýlay'dan Lozan
Meydanýndan Ýncesu vadisine kadar dayanýr. Bunun
cenubundan ayrýca bir ikincisi muvazi olarak Bakanlýklar
mahallesine gider, mevcut pek fazla, geniþ olarak açýlmýþ
bulunan caddeler miktarca daraltýlarak kalan kýsýmlar
yeþilliðe veya ön bahçeye kaybedildiler.” (s.42)9
Prof. Hermann Jansen 1932 Ankara Ýmar Planýnda, “Bahçe
þehir” (Garden City) akýmýnýn son temsilcilerinden biri
olarak, þehri bir “Bahçe þehir” olarak planlanmýþtýr.
Gençlik Parký, dere vadileri, spor alanlarý, Bakanlýklar,
Bahçelievler, Protokol alaný (Kale çevresi) vb planlama
kararlarýnda doðal, görsel verilere olduðu kadar, tarihi
deðerlerin korunmasý/ deðerlendirilmesine de büyük önem
vermiþtir. (Plan 4)

Ankara'nýn geleneksel þehir merkezi, 14.yy dan itibaren Kale
önünde Atpazarý, Samanpazarý ve Koyunpazarý meydanlarý
çevresinde, Çýkrýkçýlar, Saraçlar vb. geleneksel üretim, satýþ
mekanlarý olarak geliþmiþtir.
15. yy.da bu bölgede 30 civarýnda ticari han (Tuz, Zafran,
Çengel, Çukur, Safran Han vd.) ve Mahmut Paþa Bedesteni
yer almaktaydý. 16. yy. dan sonra da, þehirdeki ekonomik
geliþmeyle baðlantýlý olarak aþaðý yüzde Suluhan çevresinde
Tahtakale (Taht' el Kal' a), Karaoðlan Çarþýlarý geliþmiþtir.
Þehir merkezinin geliþiminde, topografyaya uyumun yaný
sýra yönlenmenin de önem taþýdýðý gözlenmekte, güney ve
batý yönünde bir geliþme gözlenmektedir.
Hanlar, ticari sokaklar Cuma camilerinin çevresinde yer
seçmiþlerdir. Ýç ve dýþ mekanlarýnda Bursa örneðinde
görüldüðü gibi yeþil ve su öðeleri bulunmaktaydý.
Suluhan' da ise çeþmeli küçük bir köþk mescid
bulunmaktadýr. Mahmut paþa bedesteninin, Kale önündeki
hanlarýn kuzey-doðu , güney-batý yönünde yönlendiði
görülmektedir. Geleneksel ticaret ünitelerinin yer aldýðý
sokaklar (Çýkrýkçýlar, Saraçlar, Uzunçarþý, Sipahipazarý, Ýplik
Pazarý vb.) genel olarak dar, gölgeli, alçak katlý ticaret
sokaklarýdýr. Çeþmeler, cami önlerinde, çeþitli küçük
meydancýklara yerleþtirilmiþtir.
Bursa örneðinde olduðu gibi, ticari mekanlarla iç içe
hamamlar (Haseki, Tahtakale, Karacabey, Þengül
Hamamlarý) bulunmaktadýr.
III. 3. ÞANLIURFA TARÝHÝ ÞEHÝR MERKEZÝNDE ÇEVRE
DUYARLI YAKLAÞIMLAR
“... Gerek malzeme seçimi gerekse plan uygulamasý
yönünden kesme taþtan (kalker) kalýn, yüksek duvarlarýn ve
toprak örtülü tonozlu damlarýn kullanýlmasý yaz aylarýnýn
bölgede 40-45 dereceye kadar varan sýcaklýðý büyük ölçüde
hafifletmiþ, sokaklarýn dar, duvarlarýn yüksek tutulmasýyla
da hemen günün her saatinde güneþte yanmadan
yürünebilecek gölgelik bir kesim elde edilmiþtir...”10
Þanlýurfa tarihi þehir merkezi, Urfa Kalesi' nin altýnda,
Balýklýgöl, dinsel külliyeler (Halil-ül Rahman vb.) ile iç içe yer
almaktadýr. Güneydoðu' da çok sýcak, kurak bir iklim
bölgesinde yer alan þehir bir vaha niteliðindedir. Balýklý göl
efsanevi niteliðinin yaný sýra, su ve yeþil özellikleriyle yöreye
hayat vermektedir. Ticari merkezin bunun yaný baþýnda
olmasý herhalde tesadüfi deðildir. Hanlar (Gümrük, Veli Bey
Haný vd.), kapalý çarþýlar ve geleneksel ticari sokaklar
(Hüseyniye, Býçakçý, Kazancý Çarþýlarý) iç içe sýkýþýk bir
alanda yer almaktadýr. Semerciler, Keçeciler, Attarlar,
Nalburiye vb. geleneksel üretim, satýþ birimleri kendilerine
özgü sokaklarda yer seçmiþlerdir. Urfa geleneksel
dokusunda olduðu gibi dar ve gölgeli sokaklar, kabaltýlar, üst
örtüler ticari bölgede yoðunlukla kullanýlmýþtýr.
Balýklý gölden baþlayarak hanlarýn içinden geçen, buranýn
hem drenajýný saðlayan, hem de geçtiði alanlarda mikroklima
yaratan bir küçük kanal/su sistemi bulunmaktadýr.
Hanlarýn avlularý yeþil, gölgeli, çeþme ve havuzlu
mekanlardýr. Urfa evlerinde de gölgeli, havuzlu, yeþil avlular
ve buraya bakan dýþ sofalar bulunmaktadýr.

Plan 4, Jansen Planý

Osmanlý tarihi þehir merkezlerinde çevre duyarlý yaklaþýmlar
aþaðýda özetlenmiþtir:

1. Küçük Yapý Adalarý: Genellikle 2-4 m. arasýndaki
dükkanlarýn oluþturduðu yapý adalarý 4-8 m. derinliktedir.
Bunlarýn iki kenarýnda 5-7 m. geniþlikte yollar bulunur, yol
alaný yerleþim alanlarýna göre daha fazladýr (%50' den fazla).
2. Genellikle Tek Katlý Dükkanlar: Yer yer üst katta depolama
alanlarý bulunmasýna raðmen geleneksel ticaret merkezleri
tek katlýdýr.
3. Güneþten Sakýnma: Çarþýlarda genellikle güneþten,
sýcaktan korunma önlemleri alýnmýþ, sarmaþýk cinsleri, asma
vb. bitkilerle gölgeli mekanlar elde edilirken rüzgarýn
kesilmemesi saðlanmýþtýr.
4. Yapý Tekniði ve Malzemeleri: Tamamen ahþap malzeme
kullanýlarak inþa edilmiþ çarþýlar bulunmakla birlikte, yangýn ,
depreme karþý daha dayanýklý, ayrýca iklimsel koþullara
uygun olan, kagir olarak yapýlmýþ, tuðla, moloz, taþ, bazen
karýþýk bazen de kesme taþ tekniðinde örülmüþ çarþýlara da
rastlanmaktadýr.
5. Kullanýmlarýn Fonksiyonel Ýliþkileri: Kullanýmlarýn yer
seçimi yapýlýrken, aralarýndaki fonksiyonel iliþkiler göz
önünde tutulmuþ, þehir merkezlerinde sosyal, kültürel, dini
ve sýhhi kurumlar, çeþmeler, hamamlar ve su taþýma
sistemleri ticari yapýlarýn bir parçasý olarak iç içe inþa
edilmiþtir.
6. Üretim Birimlerinde Çevreye Duyarlýlýk: Üretim
birimlerinde de doðal kaynaklarý koruma geliþtirme, onlarýn
yer seçiminde yine doðal olgular özen gösterme çabasý
görülmektedir. Örneðin dericilik iþinde tabakhane yerinin
seçimi özenle yapýlmýþ, gerek görüntü gerek kokusunu þehir
insanýný rahatsýz etmeyeceði bir yerde olmasýna , kullanýldýðý
suyun diðer kullanýmlarý etkilemeyecek þekilde devreye
girmesine özen gösterilmiþtir.
7. Yaya Mekanlar, Ýç Avlular, Yeþil ve Su Olgusunun Aðýrlýklý
Olarak Kullanýmý
8. Topografya, Ýklimsel Öðelere Uyum ve Yönlenme

IV. ÞEHÝR MERKEZLERÝ PLANLAMASINDA ÇEVRE
DUYARLI YAKLAÞIMLAR ÝÇÝN BAZI ÝLKELER
“Yeryüzünü insanlara açmak, yeþile açmak, çiçeklerle
bezemek, suya kavuþan mekanlar oluþturmak, kuþlara ve
diðer evcil canlýlara açmanýn tek koþulu “ekolojik kent
merkezi” ilkelerini uygulamaktýr.
Kýzýlay'dan olabildiðince araçlarý uzaklaþtýrmak ve
Viyana'daki gibi bir büyük yaya bölgesi oluþturmanýn
gereðinin, Bulvarýn ortasýna insanlarýn ulaþamayacaðý
zincirler ve havuzlar koymak yerine, bir hýzlý tramvay ya da
metro ile kuzey-güney baðlantýsýný da kurarak merkeze
ulaþýmý kolaylaþtýrmak olduðuna inanýyorum.
Böylece bir gün gelip Atatürk Bulvarý'nda da Ýstiklal
caddesindeki gibi yaya hakimiyetinin kurulacaðýný
düþünüyorum. Böylece Sýhhiye'den Meclis'e, Tandoðan'dan
Koleje giden bisikletlileri, koþu ve yürüyüþ yapanlarý, hatta
atla/faytonla dolaþanlarý ve bulvarlar üzerine kurulan yeþil
kafeleri, pastaneleri, ortasýndan su akýtýlan ana caddeleri,
döþemeleri beton ve asfalttan arnavut kaldýrýmýna, parke
taþa dönüþtürülen ana yaya akslarýný da hayal etmek zamaný
gelecektir kim bilir.

Jansen'in Gençlik Parký Eskizi

O güzel günlerde merkeze ulaþým metro ile olacaðýndan
trafik kazalarý azalacak, gürültü ve görüntü kirlilikleri yok
olacak, insanlar daha saðlýklý ve daha mutlu olacaklardýr
ekolojik çevrelerinde ve ekolojik kent merkezlerinde..11
Merkezi iþ alanlarýnýn “Çevre Duyarlý/Ekolojik” aðýrlýklý
planlanmasý yaklaþýmýnda geçerli olmasý gerekli ilkeler
aþaðýda özetlenmiþtir:
IV.1. Sürdürülebilir Bir MÝA
“Sürdürülebilirlik (sustainability)” ve “Þehir Ekolojisi”
kavram ve ilkeleri MÝA tasarým ve uygulamasýna egemen
olmalýdýr.
EKOMÝA diye tanýmlanabilecek bu merkezi iþ alanýnda,
güneþ enerjisi doðrudan ve aracýsýz olarak kullanýlabilmeli,
bu amaca yönelik olarak planlama/projelendirmeler
yapýlmalýdýr. Ýnsanlarýn topluca yaþadýðý þehirlerde, “güneþ”
enerjisinden yararlanmak hem onun alýþýk olduðu bir yaþam
biçimine kavuþmasýný hem de olasý enerji krizlerine karþý çok
güçlü bir seçenek geliþtirmesini saðlayacaktýr.
Ýnsanlýk bir þehir medeniyetine doðru gitmektedir. Yakýn
zamanda büyük bir olasýlýkla, þehirler kýrsal alanlara oranla
giderek artacak, nüfus %80-90 oranýnda þehirlerde
yaþayacaktýr. Þehirlerde yaþamýn gerektirdiði enerji
miktarýnýn, bu güne göre on kat artmasý, buna karþýlýk çevre
kirliliðinin de bu oranda yükselmesi oldukça gerçeðe yakýn
bir olasýlýktýr.12
Mevcut enerjilerin tükenmesi, çok yoðun enerji tüketen
þehirler ve þehir merkezleri için bir felaket olabilir. Bu
durumda kendini tükenmeyen enerjiye, “GÜNEÞ” e göre
geliþtiren þehirlerin ve MÝA' larýn yaþama þanslarý artacaktýr.
Sürdürülebilir bir þehir merkezini belirleyen baþlýca ilkeler
þöyle özetlenebilir:
9

“Ankara Ýmar Planý”, Prof. Hermann JANSEN, Alaeddin Kýral Basýmevi,
Ýstanbul 1937.
Mehmet A. Maraþ, “Peygamberler Þehri Þanlýurfa”, Birlik Yay. 1986.
s.63.
11
TUNÇER, M., 2003, age.
12
GÖKSU, C. “Güneþ ve Kent”, ODTÜ Mim. Fak. Yay.,1993.
10

47

46
1. Mikroklimatik Verilerin En Etkin Þekilde Kullanýlmasý:
Güneþlenme, rüzgar yönleri, ýsý, radyasyon vb. nin planlama,
þehirsel tasarým, mimaride etkin bir þekilde, enerji tasarrufu
saðlayacak þekilde kullanýmý.
1.1. Enerji ve Maddesel Sakýným:
MÝA'ya ulaþmada, MÝA içi dolaþýmda, MÝA' nýn
aydýnlatma/ýsýtma/havalandýrma vb. mikroklimatik
ortamýnýn (çevre/yapý ölçeklerinde)tasarlanmasýnda
enerjinin minimum kullanýmýný saðlayacak düzenlemelerin
yapýlmasý.
1.2. Enerji ve Atýklarýn Geri Kazanýlmasý:
MÝA içinde kullanýlan elektrik, güneþ, doðal gaz vb. enerjinin
geri dönüþümüne iliþkin teknolojiler, atýklarýn (katý/sývý çöp,
katý sývý biyolojik atýklar vb.) yerinde ayrýþtýrýlmasý, geri
kazaným teknolojilerinin kullanýmý.

baþýna düþen MÝA içi yeþil standartlarýnýn olabildiðince
arttýrýlmasý, meydanlar/alanlar/yapý içlerindeki yeþil
oranýnýn yüksek tutulmasý.
3.1. Bitki Örtüsünün Deðerlendirilmesi:
Varolan bitki örtüsünün planlamada geliþtirilerek kullanýmý,
yöreye özgü bitki türlerinin araþtýrýlmasý, parklar, açýk, kapalý
mekanlarda kullanýmý.
IV. 2. KOLAY ULAÞILABÝLÝR BÝR MÝA
Sürdürülebilir bir MÝA' nýn temel ilkelerinden biri olan “kolay
ulaþýlabilir olma”, þehirlerin diðer bölgelerinden merkeze
ulaþým, MÝA içi iliþkiler açýsýndan enerji/zaman tasarrufu ve
iç iþleyiþ kolaylýðý açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr.

IV.4. ALTYAPISI ÇÖZÜMLENMÝÞ BÝR MÝA
21. yy'a iliþkin bir EKOMÝA tasarlanmasýnda çözülmesi
gerekli en önemli uygulama sorunlarýndan biri “altyapý” dýr.
Altyapý inþa edilmeden üstyapýnýn inþa yapýlmayacaðý bilinci
içinde, çevre duyarlý, sürdürülebilir, çaðdaþ bir yeni þehir
merkezi için en önemli sorunlardan biri altyapýnýn
tasarlanmasý/etaplanmasý/uygulanmasýdýr.
MÝA alanýndaki karmaþýk yapý stoku/altyapý dokusu içinde
her bir altyapý ögesinin birer birer
ele alýnarak
planlanmasý/projelendirilmesi/detaylandýrýlarak etaplar
halinde uygulanmasý gerekmektedir.

Bu nedenle; MÝA' ya ulaþýlabilirliði sadece fiziki ulaþým olarak
deðil, 21. Yüzyýlýn bilgi, iletiþim çaðý olacaðý
düþünüldüðünde, haberleþme açýsýndan da
kolay/hýzlý/çaðdaþ ulaþým olarak tasarlamak gereklidir. Bu
nedenle;

Elektrik, su, kanalizasyon, doðal gaz, yangýn, haberleþme
vb. altyapý sistemlerinin, planlama/projelendirme ile MÝA
alaný þehirsel yenilenmesinde getirilen kullanýmlara baðlý
olarak projelendirilmelidir. Bu projelendirme, ekonomiklik,
sürdürülebilirlik, geri kazaným, çaðdaþ teknoloji kullanýmý,
mevcut altyapý sistemlerin olabildiðince kullanýmý söz
konusudur.

1. MERKEZE VE MERKEZ ÝÇÝ ULAÞIM TOPLU TAÞIN
ARAÇLARIYLA OLMALIDIR:

V. YATIRIM VE PARASAL KAYNAK MODELÝNE ÝLÝÞKÝN
DÜÞÜNCELER

MÝA içinde kurulabilecek elektrikli tek raylý sistem/monorail
hýzlý tren sistemi, tramvay, metro vb. ulaþým gereksinimini
büyük ölçüde karþýlayacaktýr.

MÝA alanlarýnda yapýlacak Ekolojik Planlama aðýrlýklý
yenileme + dönüþtürme, prestij yükseltme operasyonlarý
için kamu ve özel giriþimcilere yönelik aþaðýdaki yöntemler
düþünülebilir:

1.3. Enerji ve Maddesel Kaynaklarýn Geliþtirilmesi:
Güneþ enerjisinin yapýlarda ýsýtmada, aydýnlatmada
kullanýmý; bio-mass enerji, elektrik , alkolle çalýþan çevre
dostu araçlarýn MÝA' da kullanýmý; atýklarýn ýsýnma/yakýt
olarak kullanýmý; geri kazandýrýlabilir atýklarýn (kaðýt, cam ,
metaller, kimyasallar vb.) ayrýþtýrma tesisi kurularak geri

2. ÖZEL TAÞITLAR MERKEZ ÇEVRESÝNDEKÝ BÖLGESEL
OTOPARKLARA KADAR GELMELÝDÝR:

YENÝ BÝR YASA ÖNERÝSÝ:

Yaya bölgeleri oluþturabilmek amacýyla, özel araçlarla MÝA'
ya geliþler olabildiðince kýsýtlý olmalýdýr. Çevrede oluþturulan
2-3 bölgesel katlý/ yer altý otoparký ile özel araçlar
depolanmalýdýr.

Ankara Baþþehir oluþundan bu yana ülkemizde þehirleþme
ve þehirlerin imarý için bir örnek oluþturmuþtur. Nitekim, Eski
Ankara' nýn býrakýlarak Yeni Ankara' nýn kurulmasý amacýyla
1925 yýlýnda, 583 sayýlý özel yasa çýkarýlmýþtýr .

3. MÝA ÝÇÝ ULAÞIM YAYA ULAÞIM SINIRLARI ÝÇÝNDE
YAYA/BÝSÝKLET ÝLE OLMALIDIR:

Böylece bir yandan “Ebniye Yasasý” engeli aþýlmýþ, öte
yandan da “Yeni Ankara” nýn geliþme biçimi konusunda bir
tutum benimsenmiþtir.14
Yerel yönetimler güçsüzdür, Merkezi Ýþ Alanlarýnýn ekolojik
planlama anlayýþý ile geliþtirilmesi güçsüz yönetimlerin
altýndan kalkabileceði türden bir yük deðildir.

4. MÝA ÝÇÝ SERVÝS DENETÝMLÝ/KISITLI SERVÝS YOLLARI
ÝLE OLMALIDIR:

kazandýrýlmasý, alanda mevcut yapý stokunun olabildiðince
ekonomik ömrü dolana kadar kullanýmý, daha sonra
malzemesinden azami yararlanýlmasý vb.
2. Topografik Verilerin En Etkin Þekilde Kullanýlmasý:
Araziden kaynaklanan altyapý, üstyapý sorunlarýnýn minimize
edilmesi. Jeolojik yapý ve toprak kabiliyetinin
deðerlendirilmesi. Yapý inþaat alanýnda yer alan verimli
topraklarýn park içlerine taþýnarak deðerlendirilmesi.
3. Doðal Kaynaklarýn En Etkin Þekilde Kullanýlmasý :
Günümüzde mevcut bitki örtüsü, akarsu, flora , fauna vb.
doðal kaynaklarýn deðerlendirilerek geliþtirilmesi. Kiþi

I. ÖRGÜTLENME MODELÝ:
! EKOMÝA Geliþtirme Þirketi,
! “Yerel Yönetim Arsa Ofisi”,
! “MÝA Ýmar Bankasý” nýn kuruluþlarý hakkýnda hükümler.

II. FÝNANSMAN MODELÝ:

Yaya ulaþýmý için MÝA içi yaya yollarý/alleler/promenadlar
planlanmalýdýr. Þehir meydanlarý tamamen yayaya ait
olmalýdýr. Merkez içi kapalý çarþýlar/hanlar/galerialar vb.
tamamen yaya dolaþýmý için planlanmalý, promenatlarda
bisiklet kullanýmýný özendirici bisiklet yollarý yer almalýdýr.

Jansen'in Samanpazarý Eskizi

Jansen'in Bendderesi Eskizi

Servis araçlarý, MÝA içinde sadece servis amaçlý yollardan,
denetimli servis yollarýndan servis vermelidir. Ancak,
yangýn, saðlýk, çöp toplanmasý vb. durumlarda bu tür
araçlarýn meydan/yaya yollarý vb. her kesimin girebileceði
düþünülmelidir. Çevre dostu akülü araçlarla, iç servis
hizmetlerinin yapýlmasý saðlanmalýdýr.

Benzer þekilde; ancak anýlan bu eski yasanýn baþarýsýzlýklarý
göz önüne alýnarak “Merkezi Ýþ Alanlarý Geliþtirme Yasasý”
hazýrlanmalýdýr.
Bu yasa; özeksel (merkezi) ve yerel yönetimlere MÝA
geliþtirilmesinde artan rantlarýn bir kýsmýnýn da olsa kamuya
geri dönmesi, kamulaþtýrma/takas kolaylýklarý ile uygulama
kolaylýklarý saðlamalýdýr.

MÝA içinde oluþacak olan dikey, yatay rantlardan kamunun
pay almasý;
! Kamu/vakýf arazilerinin birbiri ile, özel mülkiyet ile takas
edilme iþlemleri,
! Kamunun MÝA içinde arsa/büro stoku oluþturmasý ,
bunlarý serbest piyasa koþullarýnda kullanabilmesi;
! Özel Proje Alanlarý için özel finansman kaynaklarý (tahvil,
bono, hisse senedi vb) oluþturabilmesi;
! Yap-iþlet-devret modeli ile benzer modeller için özel
uygulama imkanlarý saðlanmasý.
II.1. KAMU UYGULAMALARI ÝLE GELÝÞTÝRME
II.1.a.18.Madde Uygulamasý: Bu uygulama ile %35 e kadar,
yer yer bunun üstünde alan yol, otoparklar, yeþil için
alýnabilir. Ancak, 18. Madde uygulamasý bir kez yapýlmýþ
alanlardan ikinci kez düzenleme ortaklýk payý alýnamaz.
Düzenleme ortaklýk payýnýn yatayda alýnmasýnýn yaný sýra,
dikeyde , yer altýnda yaratýlacak rantlardan da alýnmasý için
çaba gösterilmelidir. Bunun için Ýmar Kanununda köklü
deðiþiklik yapýlmasý gereklidir.
II.1.b.Kamulaþtýrma: Yol, otopark, yeþil alan (parklar, çocuk
bahçeleri, spor alanlarý vb)gibi kamu kullanýmlarý için
öncelikle 18. Madde uygulamasý, bunun dýþýnda kalan
alanlar için ise Belediyenin kamulaþtýrma yetkisi
bulunmaktadýr.

“MÝA YASASI” ; aþaðýdaki bileþenlerden oluþmalýdýr:
Yerel Yönetim bütçelerinin kýsýtlý olduðu düþünülürse bu
uygulama için yeni kaynaklar yaratýlmasý söz konusudur. Bu
kaynak da MÝA geliþtirilmesi esnasýnda yaratýlacaktýr.

IV. 3. ÞEHÝR KÜLTÜRÜ VE ÝMAJININ VURGULANDIÐI
BÝR MÝA
MÝA'da yapýlacak tasarým, yakýn çevredeki tarihsel mimari
mirasa saygýlý olduðu kadar, þehrin ülkesel ve uluslar arasý
imajýný kuvvetlendirecek, 21. yy'da ülkemizin ulaþtýðý sosyal,
ekonomik ve kültürel boyutlarý, mimari, çevresel ölçeklerde
vurgulayacak nitelikte olmalýdýr.
Yaya bölgeleri, meydanlar, açýk ve yeþil alan tasarýmlarýnda
olduðu kadar mimari ve þehir mobilyasý tasarýmlarýnda da
”Çaðdaþ Þehir” imajý vurgulanmalýdýr.

13

14

Ankara, Atatürk Bulvarý - Emniyet Meydaný

Ankara’da Ýnþasý Mukarrer Yeni Mahalle Ýçin Merkezi Yerler Ýle Bataklýk
ve Mergazi Arazinin Þehremanetince Ýstimlâki Hakkýnda Kanun.
Ankara Kalesi Koruma Geliþtirme Proje Yarýþma Þartnamesi, Altýndað
Belediyesi, Kültür Bak., 1987.
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KÜLTÜREL VE DOÐAL MÝRAS ÖRNEKLERÝMÝZDEN

foça

ESKÝ

Gülderen Zegerek

Foça'nýn bugün yer aldýðý alan
ant¡k dönemde Phokaia olarak
adlandýrýlmýþtýr. Bu ¡s¡m¡n
körfezdek¡ küçük adalarýn
fok balýðýna benzemes¡
Neden¡yle ver¡lm¡þ olduðu
düþünülmekted¡r. Ayrýca
yörede Akden¡z fokunun
yaþam alanlarýnýn bulunmasý
da kent¡n adýnýn fok balýðýndan
geld¡ð¡ Düþünces¡n¡
Desteklemekted¡r.

Ýzmir' in kuzeybatýsýnda yer alan Foça, bu ilimizin 18 ilçesinden biridir. Foça,
Ege Denizi'nin doðu sahilinde Çandarlý Körfezi ile Ýzmir Körfezi arasýnda
uzanan Foça yarýmadasýnýn tepelik daðlýk kuzey bölümünü içine alýr. Foça
doðuda Menemen, kuzeyde Çandarlý Körfezi, batýda Ege Denizi, güneyde de
Ýzmir Körfezi ile çevrilmiþtir. Ýlçe arazisi Menemen Ovasý'ný Çandarlý ve Ýzmir
Körfezi'nden ayýran sýrtlarla Sapan Daðý'nýn yamaç ve eteklerinden ibarettir.
Yüzölçümü 247 Km2 dir
Foça ile ilk tanýþýklýðým 1982 yazýnda oldu. “Henüz kültürel ve doðal” miras
olgusundan haberdar olmadýðým bu yýllarda bile Foça' nýn özel olduðunu
düþünmüþtüm.1995 yýlýnda Yüksek Lisans Tezime (1) konu seçtiðim Foça' nýn
artýk neden özel olduðunu görebiliyordum.
Ýzmir ilinin 65 km. kuzey batýsýnda yer alan Foça ilçesi ülkemizdeki insanlýk
tarihinin en eski yerleþme bölgelerinden biridir. Bugünkü Eski Foça, üzerinde
kurulmuþ olduðu Antik Phokaia kentinin (M.Ö.7.yüzyýl) arkeolojik kalýntýlarý
ve 19.yüzyýlla tarihlenen konut dokusunun oluþturduðu doðal ve kültürel,
deðerler açýsýndan zengin bir tarihsel mirasa sahiptir. Söz konusu eski kent
dokusunu oluþturan yapýlarýn büyük bir bölümü bitiþik düzenli küçük ölçekli
konutlardan oluþmuþtur. Ayrýca geleneksel kent dokusunda özgün ticari
yapýlarda bulunmaktadýr. Bu binalarýn hepsi bir veya iki katlýdýr. Kesme ve
moloz taþtan yýðma yapý tekniði ile inþa edilmiþlerdir.Yeni yapýlar geleneksel
yapýlarla iç içe yer almaktadýr.

UIA ÝSTANBUL 2005 KONGRESÝ'NE dair...
UIA Ýstanbul 2005 Kongresi...
Mesleðimize dair soyut ya da pratik konularý,
sorunlarýmýzý, bilimsel çalýþmalarý, dünya mimarlarý ile
tartýþabileceðimiz ortak bir platform...
Dünya mimarlarýnýn katýlýmý ile Türkiye'de ilk kez,
önemli bir çoðunluða ulaþabildiðimiz, büyük bir
platform...

Foça'nýn bugün yer aldýðý alan antik dönemde Phokaia olarak adlandýrýlmýþtýr.
Bu isimin körfezdeki küçük adalarýn fok balýðýna benzemesi nedeniyle verilmiþ
olduðu düþünülmektedir. Ayrýca yörede Akdeniz fokunun yaþam alanlarýnýn
bulunmasý da kentin adýnýn fok balýðýndan geldiði düþüncesini
desteklemektedir.
Yaklaþýk 3000 yýldýr tarih sahnesinde önemli rol oynayan Phokaia kenti 12 Ýon
Kentinden biridir. Foça hakkýnda bilgi sahip olduðumuz en eski tarih M.Ö. 9,yy
ve Ýonyalýlar ile baþlamaktadýr. Pers istilasý ile (M.Ö. 6.yy) kentin görkemli
çaðý sona ermiþtir. M.Ö. 334 yýlýnda Ýskender'in Anadolu'ya ayak basmasý yeni
bir dönemin baþlangýcý olmuþtur. Helenistik dönem boyunca Phokaia kenti
göreceli fiziksel büyümesini sürdürmüþ ancak M.Ö. 7. ve 6. yy daki ekonomik
ve kültürel erinçliðine asla ulaþamamýþtýr. Ýskender' in ölümünden sonra
Phokaia Seleukoslularýn egemenliði altýnda kalmýþtýr. Daha sonra Attamoslar,
Romalýlar ve Cenevizliler tarafýndan da yönetilmiþtir.
16. yy baþlarýnda diðer Batý Anadolu kentleri ile birlikte Türk hakimiyeti altýna
giren Foça uzun süre Saruhan Beyliði'nin yönetimi altýnda kalmýþtýr. Osmanlý
Sultaný Fatih Sultan Mehmet 1455 yýlýnda Foça' yý Osmanlý Devleti topraklarýna katmýþtýr. Askeri mübadeleler sýrasýnda göç eden halkýn yerine Türk
nüfusunu yerleþtirerek bu yerleþim yerinin Türkleþmesinde büyük rol
oynamýþtýr. Foça 15 Mayýs 1919 tarihinden, kurtuluþ günü olan 11 Eylül 1922
tarihine kadar Yunan kuvvetlerinin iþgalinde kaldýktan sonra yeniden Türk
hakimiyetine girmiþtir.
Yukarýdaki satýrlarda tarihçesini özetlemeye çalýþtýðým zengin bir mimari
mirasa sahip olan Eski Foça kasabasýnda kültür varlýklarýnýn korunmasý
yönünde ilk çalýþma 12.02.1977 gün ve A384 sayýlý Eski Eserler ve Anýtlar
Yüksek Kurulu'nun kararý ile söz konusu geleneksel yapýlarýn tescili
konusundadýr. Bu karar uyarýnca Foça yerleþmesinde 204 yapý tescillenmiþtir.
Bunlardan 199 adedi konut, konut +ticaret, ticaret yapýlarý olup diðerleri
anýtsal yapýlardýr. Yine ayný karar ile Foça beldesi yerleþik alaný ve yakýn
çevresinde, Ýngiliz burnundan Kale burnuna kadar uzanan bir açýlýmda, Foça
doðal limaný gerisindeki yerleþime elveriþli tüm alanlar arkeolojik, doðal ve
kentsel sit alaný olarak tespit ve tescil edilmiþtir.

Ankara Þubesi'nin desteði ile UIA Berlin 2002
Kongresi'ne katýlan üyelerimiz, UIA Ýstanbul 2005
Çalýþma Grubu'nun çekirdeðini oluþturmaktadýr. Yeni
katýlýmlar ile daha da etkin duruma gelecek olan Çalýþma
Grubu'muz, gerçekleþtirilmesi hedeflenen çalýþmalar
konusunda desteðinize ihtiyaç duymaktadýr.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin konuyla ilgili
çalýþma grubu olarak, sorgulamalarý ve içeriði ile ortamý
zenginleþtireceðini düþündüðümüz, yaptýðýmýz ve
yapmayý hedeflediðimiz çalýþmalardan, bu ortamda
görmek istediklerimizi taslak olarak belirledik. Yeni
önermelere ve katýlýmlarla açýk olan ve aþaðýda yer alan
bu taslak, bütün üyelerimizin ilgisi, fikirleri, özverisi ile
daha da derinleþecek ve anlam kazanacaktýr.
Þube üyelerimizin kongreye bireysel katýlýmýnýn ötesinde
Ankara Þubesi olarak ne ile kongrede yer alabileceðimizi
biz þu baþlýklar altýnda topladýk:

1977 yýlýndan günümüze gelinceye kadar Foça beldesi için alýnan tescil
kararlarý ve imar planý zaman zaman esnetilerek ve sit alaný daraltýlarak
varlýðýný sürdüre gelmiþtir

Çocuk ve Mimarlýk

Günümüzde Eski Foça'nýn bir yandan artan turizm potansiyeli, ikinci konut
talepleri paralelinde hýzlý
kentleþmeye konu olmasý ve bu olgunun
beraberinde getirdiði düzensiz ve plansýz büyümenin yaný sýra, diðer yandan
çevre deðerlerinin daha geniþ anlamda korunmasý gereði Foça için en kýsa
zamanda bir koruma amaçlý planlama yapýlmasý zorunluluðunu getirmektedir.

Alternatif Kent Okumalarý

Seminerleriyle, sergileriyle, bildirileri, fuarý,
deklarasyonlarý ile mimarlýða dair birçok konuda
tartýþmayý ve çeþitliliði bünyesinde barýndýran renkli
bir platform...
2005 Temmuz'unda Ýstanbul'da ayaðýmýza geleceke
olan bir platform…
ortak… büyük… önemli… renkli… ayaðýmýza
gelecek…
Bizim platformumuz…
Ankara Þubesi olarak hem dinleyici ve izleyici, hem de
katýlýmcý olarak yer almak istediðimiz bu platform için
þimdiden hazýrlanalým istiyoruz. Bunun için de
bültenimizin bu sayýsýndan itibaren bilgilendirmeleri,
hazýrlýklarý ve sizin ürettiðiniz, katýlýma dair yaratýcý
fikirleri barýndýran bir UIA 2005 Ýstanbul bölümü yer
alacak bültenimizde… Hepinizin katký ve ilgisini
bekliyoruz.

Bina Kimlikleri
Sizin öneriniz…
…

Bu amaca hizmet edebilmek için tez çalýþmamda Eski Foça yöresinin
geleneksel konut dokusunun, tarihsel, mimari ve iþlevsel deðerlerini
belirleyerek çaðdaþ koþullar gereðince saðlýklaþtýrýlarak korunmalarý için
genel planlama kararlarýnýn verilmesi ve bu kararlar çerçevesinde ayrýntýlý
düzenleme planlarýna veri saðlanmasý hedeflenmiþtir.

Yapacaðýmýz toplantýda bu baþlýklarla ilgili olarak daha
taslak bilgileri detaylý olarak verilecektir.

Tez çalýþmasýnýn akabinde kiþisel ilgi nedeniyle Foça Sokaklarý'ný sanatsal
platforma taþýyabilmek için yaklaþýk 50 paftadan oluþan sokak siluetleri ve
perspektifleri ile Foça Sokaklarý'ný çizgilere döktüm.

Yeni katýlýmlarla toplanýyoruz..

(1) Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü
Öðretim Görevlisi Sayýn Hocam Doç.Dr. Can M. HERSEK' e, yine bilgi ve
tecrübelerinden faydalandýðým Restorasyon Bölümünün deðerli Öðretim
Üyelerine ve Foça Belediye Baþkanlýðýna yardýmlarýndan ötürü teþekkürü
bir kez daha borç bilir saygýlar sunarým.

Basýnýn da ilgisini çekebilecek ve gündeme oturacak
nitelikte bir kongre olduðu için sesimizi
duyurabileceðimiz, dileklerimizi ilgili kurum ve
kuruluþlara iletebileceðimiz önemli bir platform.....

YER : TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi Konur Sokak 4/3 Kýzýlay
TARÝH: 13. Ocak. 2003, Salý
SAAT : 19.00

UIA Ýstanbul 2005 Kongresi’ne katýlým ücreti, eðer
2004 yýlý sonuna kadar kayýt olunur ise, mimarlar için
300$, mimarlýk öðrencleri için 150$'dýr. UIA'nýn
(Uluslararasý Mimarlýk Örgütü) belirlediði bu
ücretlerle ilgili olarak Mimarlar Odasý, kendi üyeleri
için, taksitlendirme olanaðý saðlamýþtýr. Kayýt
koþullarý, taksitlendirme ve ortalama 8000 Mimar'in
katýlýmýný öngören bu kongre ile ilgili detaylý bilgiyi
ilgili web sayfasýndan alabilirsiniz.
Web adresi: http://www.uia2005istanbul.org
Ayrýca UIA konusunda ve kongre ile ilgili olarak
bugüne kadar yapýlan hazýrlýklar konusunda bir CD
þubemizde mevcuttur. Konu ile ilgilenenler daha
detaylý bir þekilde bilgilenmek için CD'yi þubemizden
temin edebilirler.

51

50

“NASIL BÝR GELECEK?
NASIL BÝR MÝMARLIK EÐÝTÝMÝ?”

Arzu AYBAT, Ýlker ERTUÐRUL, Melike
MUTLU, Ceren SARIALÝOÐLU, Ahsen
TURAN, Aytaç ÖZEN, Faruk Duha ERHAN

MÝMARLIK VE EÐÝTÝM KURULTAYI
II, 10-11-12 ARALIK 2003
TARÝHLERÝNDE ÝSTANBUL'DA
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ. KURULTAYIN
DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMALARI
SÜRMEKTEDÝR.
KURULTAYA HAZIRLIK
ÇALIÞMALARI ÇERÇEVESÝNDE, 6
KASIM 2003 TARÝHÝNDE
GERÇEKLEÞTÝRÝLEN MÝMARLIK
ÖÐRENCÝLERÝ PANELFORUMUNUN SONUÇ
BÝLDÝRÝSÝNÝ YAN SAYFALARDA
SÝZLERLE PAYLAÞIYORUZ.

Mimarlýk Ve Eðitim Kurultayý - II programý çerçevesinde,
Türkiye'deki tüm mimarlýk fakültelerinin farklý sýnýflarýndan
temsilcilerin davetli olduðu ve 100 kiþiye yakýn katýlýmýn saðlandýðý
“Nasýl Bir Gelecek? Nasýl Bir Mimarlýk Eðitimi?” konulu panel ve
forum 6 Kasým 2003 tarihinde Yýldýz Teknik Üniversitesi
Oditoryum'da gerçekleþtirilmiþtir.
Bu panel ve forum öncesinde 10 Ekim 2003 tarihinde, Ýstanbul'daki
9+1 mimarlýk fakültesinden 30 kadar öðrencinin katýlýmýyla geçen
ilk toplantýda, Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde okumakta olan ve
Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý II çerçevesinde yürütülen beþ farklý
atölyenin konularýný ders olarak iþleyen öðrenciler tarafýndan
yapýlan bilgilendirmeler, 6 Kasým 2003 tarihinde gerçekleþtirilen
panel ve forum için bir ön hazýrlýk niteliði taþýmýþtýr.
6 Kasým'da, konulara iliþkin benzer bir bilgilendirme yapýlmadan,
hangi üniversitede okuduklarý fark etmeksizin, tüm öðrencilerin
zaten her an yüzleþmekte olduklarý sorunlara dair düþüncelerini ve
sorularýný ortaya koymalarýna imkan veren forum ortamýna
geçilmiþtir.
Forumda tartýþmalarýn yoðunlaþtýðý ve ortak çýkarýmlarýn yapýldýðý
konularý 10 ana baþlýk altýnda sýralayabiliriz.
1. Mimarlýk eðitiminin altyapýsý niteliðindeki tasarý geometri, sanat
tarihi gibi programlara alt eðitimlerde yani ortaöðretim
kurumlarýnda yer verilmesi, diðer mühendislik bilimlerinden çok
farklý bir eðitim sistematiði olan mimarlýðý, öðrencilerin ortaokul ve
lisede tanýmalarýna ve daha bilinçli tercihler yapmalarýna olanak
tanýyacaktýr.
2. Kuramsal derslerin stüdyo ortamýnda ilerleyen projeleri
desteklemesi ve projelere entegre olmasý gereklidir. Bu sayede hem
derslerde aktarýlan bilgiler daha kalýcý olacak, hem de daha nitelikli
projeler ortaya çýkacaktýr.
3. Mimarlýk eðitiminde önemli konulardan biri de öðrencilerin istekli
olmasýdýr. Bugünkü merkezi sýnav sistemi olan ÖSS, gerçekten
mimar olmayý arzu eden adaylarý seçme konusunda yetersizdir. Bir
üniversite kazanmýþ olmak için son tercihleri olarak mimarlýðý yazan
öðrencilerin mimarlýk eðitimine adapte olmalarý zordur. Ýstekli
adaylarý seçecek bir sýnav sisteminin getirilmesinin, eðitimin
kalitesinin yükseltilmesinde büyük önemi vardýr.
4. Mimarlýk eðitiminde kuram ve uygulama birbirinden ayrý
düþünülemez. Kuramsal eðitimini tamamlamýþ ve fakültelerce
öngörülen iþ günü kadar stajýný yapmýþ öðrencilere verilen diploma
sonrasýnda, kendilerine yetki verilmeden önce belirli bir süre (öneri
1-2 yýl arasý) meslek pratiði yapmýþ ve deneyim kazanmýþ olmalarý
þartý aranmalýdýr.

Bu meslek pratiðini kazanmanýn diðer bir yolu da, stajýn mimarlýk
eðitimine paralel olarak 4 yýl boyunca kesintisiz bir biçimde
sürdürülmesidir. Bu sistemi destekleyen Mimarlar Odasý'nýn 1993
yýlýnda mimarlýk öðrencileri ile birlikte baþlattýðý 'Galata Gönüllü
Öðrenci Çalýþma Grubu' ve daha sonra Galata Grubu Modeli'nden
hareketle 2001 yýlýnda ÝTÜ, YTÜ ve MSÜ Mimarlýk Fakülteleri Staj
Komisyonu temsilcilerinin katýlýmýyla oluþturulan 'Mimari Stajda
Rotasyon Grup Çalýþma Modeli', kesintisiz staj sisteminin
baþarýsýnýn kanýtýdýr. 1500'e yakýn öðrencinin katýlýmýna ulaþmýþ bu
model, öðrencilerin 4 yýllýk eðitim süreleri boyunca, teknik geziler
düzenlemesi, araþtýrmalar yapmasý ve benzer grup çalýþmalarý
yürütmesine olanak tanýyarak, bilgi birikimlerini paylaþabilmelerini,
sorun çözme yeteneklerini geliþtirmelerini ve 'staj' kavramýný
mimarlýk eðitimiyle bir bütün olarak algýlamalarýný saðlamaktadýr.
5. Lisans eðitiminin süresi olan 4 yýl, diploma için yeterli olsa da,
mimar olarak yetki kullanabilmek için yeterli deðildir. Ayrýca bu 4
yýllýk sistem, yurtdýþýnda yetki kullanmamýzý olanaklý kýlmamaktadýr.
Eðitim süresinin yeniden gözden geçirilmesine yönelik 3 farklý görüþ
etrafýnda birleþilmiþtir.
! Mimarlýk eðitiminin süresinin 5 yýla çýkartýlmasý ve yüksek lisansý
da içine alan bu süre sonunda üniversiteden mezun olan 'yüksek
mimar'larýn imza yetkisine sahip olmasý.(Kýta Avrupasý modeli)
! Lisans eðitiminin 3 yýla indirilmesi ve bu süre sonunda verilen
diplomanýn, mezunlarýn mimari bürolarda imza yetkisi olmadan
çalýþmalarýna olanak tanýmasý. Ancak 2 yýl daha eðitim gördükten
sonra yetkinin kullandýrýlmasý.
! 4 yýllýk mimarlýk eðitim sisteminin deðiþtirilmemesi, ancak imza
yetkisinin verilebilmesi için 2 yýl daha eðitim görmüþ olma þartýnýn
aranmasý.
6. Farklý koþullar altýnda, farklý nitelikteki akademik kadrolarýn yer
aldýðý üniversitelerde eðitimini tamamlayarak mezun olmuþ tüm
mimarlarýn tabi tutulacaðý ve Türkiye'deki yerlerinin saptanacaðý bir
sýnav sisteminin geliþtirilmesi, toplam kalitenin geliþtirilmesine
yönelik bir kazaným saðlamayacak, aksine, belli üniversitelerin
zaman içinde daha da öne çýkmasýný saðlayacaktýr. Ayný imkanlar
dahilinde eðitim sürdürmemiþ yeni mezun mimarlarýn merkezi bir
sýnav sistemiyle deðerlendirilmesi yanlýþtýr.
7. Altyapýsý hazýrlanmadan yeni öðretim kurumlarýnýn açýlmasý, ve
mevcut öðretim kurumlarýndaki öðrenci kontenjanlarýnýn artýrýlmasý
kalitenin düþmesine neden olacaktýr.
8. Türkiye'de, adil, inandýrýcý, güven verici, ulusal bir akreditasyon
sistemi oluþturulmalý ve bu sistem, eðitim kurumlarýnýn sonuç
ürünleri olan öðrencileri deðil, doðrudan üniversitelerin
performansýný ölçecek nitelikte, kurumlarýn geliþimine açýk bir
anlayýþla gerçekleþtirilmelidir. Ancak bu þekilde kaliteyi yükseltmek
mümkün olabilir.
9. Mimarlýk eðitiminin standart olmasý düþünülemez. Her kuruma
kendi olanaklarý dahilinde özgün planlarýný yapabilme özgürlüðü
tanýnmalý, ve bu sayede öðretim kurumlarýnýn kimliklerinin
kaybolmamasýna imkan verilmelidir. Bu planlar gelen öðrenci
profiline uygun olarak düzenlenmeli ve belirli aralýklarla, öðrenci
profillerindeki deðiþiklikler dikkate alýnarak, sürekli gözden
geçirilmelidir.
10. Meslek elemanlarýnýn güncel teknoloji ve bilgiyi yakýndan takip
edebilmesine olanak tanýyacak olan sertifikaya dayalý kesintisiz
meslek içi eðitim programlarý, sempozyumlar, konferanslar
düzenlenmelidir. Mimarlýðýn farklý formasyonlarýnda yer alabilmeleri
için, meslek elemanlarýnýn kendilerinden beklenen bu gibi
sertifikalarý ve/veya referanslarý gösterebilmeleri þartý aranmalýdýr.
Tüm bu önermelerin takipçisi olabilmek ve eðitim sorunlarýnýn
yaþayan özneleri olarak dönüþümlere doðrudan katkýda bulunmak
için, mimarlýk öðrencilerinin organize olmalarý ve kurumsal bir yapý
altýnda bir araya gelmeleri kaçýnýlmazdýr. Bu doðrultuda belirlemiþ
olduðumuz somut hedef, ulusal ölçekte Mimarlar Odasý,
üniversiteler ve ilgili tüm kamuoyunun tanýyacaðý, uluslararasý
alanda ise 'Türkiye'deki tüm Mimarlýk Öðrencileri'nin sürekli olarak
temsiliyetini saðlayacak “Ulusal Mimarlýk Öðrencileri Birliði”ni
kurmaktýr.

1964-1973 YILLARINDA TMMOB
GENEL BAÞKANLIÐI GÖREVÝNÝ
YÜRÜTMÜÞ OLAN MÝMAR MUHÝTTÝN
GÜRELÝ, 10 KASIM GÜNÜ, 93
YAÞINDA VEFAT ETTÝ. 1936 YILINDA
GÜZEL SANATLAR AKADEMÝSÝ
YÜKSEK MÝMARLIK BÖLÜMÜ'NÜ
BÝTÝREN GÜRELÝ, TBMM BÝNASININ
YAPIMINDA MÝMAR HOLZMEISTER’ÝN
ASÝSTANI OLARAK ÇALIÞMIÞ,
ADANA'DA JANSEN PLANI
UYGULAMALARINI YÜRÜTMÜÞ VE
KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, ÝMAR
BAÞ MÜÞAVÝRLÝÐÝ YAPMIÞ, AYRICA
ÇOK SAYIDA KAMU YAPISI VE ÝLÇE
ÝMAR PLANINA ÝMZA ATMIÞTI.
AÝLESÝ VE MESLEKTAÞLARIMIZA BAÞ
SAÐLIÐI DÝLERÝZ.
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MÝMARLIK MESLEK HÝZMETLERÝ
ÝÇÝN REFERANS TABAN
ÜCRET TARÝFESÝ
ÜZERÝNE BÝR DENEME

Aykut Ülkütekin

YENÝ KAMU ÝHALE YASASI BAYINDIRLIK
BAKANLIÐININ UYGULAMAKTA OLDUÐU BÝRÝM
FÝYAT SÝSTEMÝNÝ SONA ERDÝRDÝ. BUNDAN
SONRA YAKLAÞIK MALÝYETE ESAS OLACAK
YENÝ FÝYAT GÝRDÝLERÝ ÝHALEYE ÇIKAN ÝDARE
TARAFINDAN HER TÜRLÜ ARAÞTIRMA
YAPILARAK OLUÞTURULACAK. DÝÐER
TARAFTAN YAPI DENETÝM YASASINDA ORAN
OLARAK ÝFADE EDÝLEN HÝZMET BEDELÝNÝN
DENETÝM HÝZMETÝNÝ FÝÝLEN VERMESÝ
ÖNGÖRÜLEN TEKNÝK PERSONELÝN
ÜCRETLERÝNÝ NASIL BÝR DOÐRULUKTA
KARÞILAYABÝLECEÐÝ BELÝRSÝZ.
BU SORUNLAR VE BENZERÝ DÝÐERLERÝ
ÜCRETLÝ OLARAK ÇALIÞAN MÝMARLAR ÝÇÝN
BÝR AYLIK TABAN ÜCRET REFERANS SÝSTEMÝ
OLUÞTURULMASI VE BU SÝSTEMÝN BU
YASALAR KAPSAMINDA OLUÞTURULUCAK
HER TÜRLÜ MALÝYET BELÝRLEME
ÇALIÞMASINA BÝR GÝRDÝ OLARAK SUNULMASI
GEREÐÝNÝ GÜNDEME GETÝRÝYOR.

Kamu Ýhale Yasasý, Yapý Denetimi Yasasý ve Ýmar ve
Þehirleþme Yasasý gibi son günlerde gündemimizi dolduran
yeni yasal düzenlemelerin çok temel olmasý gereken bir
ayaðýnýn sürekli olarak
ihmal edilmekte olduðu
görülmektedir. Yasalar hizmete karþýlýk gelen görevleri
tanýmlarken bu hizmet karþýlýðý bedellerin dayandýrýlmasý
gereken temel maliyetlerin, bu arada özellikle profesyonel
hizmet karþýlýðý ücretlerin bu bedeller içerisinde ne þekilde
yer alabileceði konusunda bilgi verici olmanýn çok uzaðýnda
kalmaktadýr.
Kamu Ýhale Yasasý ihaleye çýkýlmadan önce, çok gizli
tutulmasý gereken bir tahmini bedel hazýrlanmasýný
öngörmektedir. Ýhalenin verileceði teklif konusunda karar
verilirken, nasýl yapýlacaðý çok açýk olmamakla birlikte, bu
gizli tahmini bedel bir þekilde deðerlendirme kriteri olarak
kullanýlacaktýr. Yapý Denetimi Yasasý ise, yapýlacak denetim
hizmetleri karþýlýðý, Yasanýn bir maddesinde asgari bedel ve
baþka bir maddesinde de tavan bedel olarak ifade edilen,
dolayýsýyla, bu þekilde tanýmlanmamakla birlikte standart
olarak belirlenen bir bedel öngörmektedir. Bu her iki
kapsam altýnda da mimarlýk hizmeti verecek olan personelin
ücretlerinin bu toplam bedeller içinde nasýl ve ne
büyüklüklerde yer almasý gerektiði konusunda oluþmuþ
herhangi bir somut bilgi yada öngörü bulunmamaktadýr. Bu
durumda mimarlýk hizmeti karþýlýðý ücretlerin saðlýklý bir
hizmetin verilebilmesi için gereken düzeylerin çok altýnda
kalmasý sonucunda mimarlýk hizmetinin karþýlýðýnýn gerektiði
þekilde alýnamamasý tehlikesi bulunduðu gibi, bu yasalar
kapsamýndaki hizmetlerin taahhüt bedellerinin de hatalý
þekilde belirlenmesi sonucu öngörülen hizmetin yerine
getirilememesi riski de olasýdýr.
TAAHHÜT BEDELÝNÝN BÝLEÞENLERÝ
Bir bina yapýmý sürecini kapsamasý öngörülen taahhüt
bedelini oluþturan maliyet kalemlerinin genellikle aþaðýdaki
gibi olduðu düþünülebilir:
1. Doðrudan inþaat maliyeti,
2. Teknik hizmet ücretleri,
3. Genel giderler ve
4. Kâr.
Kamu Ýhale Yasasý kapsamýndaki taahhütlerde bu maliyet
kalemlerinin tamamýnýn, Yapý Denetimi Yasasý kapsamýndaki

taahhütlerde ise, malzeme ve imalat iþçiliklerini kapsayan
doðrudan maliyetin dýþýnda kalan son üçünün toplam
taahhüt tutarý içerisinde bulunduðu söylenebilir.

GENEL GEÇERLÝ OLABÝLMESÝ ÝÇÝN REFERANS
ÜCRETÝN OLÞTURULMASINDA KAMU KAYNAKLARI
TEMEL ALINMALIDIR

Ýþ alabilmek için verilen teklif
fiyatlarýnda rekabetçi
indirimler normal koþullarda ancak kâr kaleminden
yapýlabilir. Kâr kalemi dýþýnda kalan ve teklif fiyatýnýn diðer
bileþenlerini oluþturan malzeme ve iþçiliklerle ilgili teklif
birim fiyatlarýný teklifte belirtilen mertebelerden farklý
þekilde uygulamak hile sayýlmalýdýr. Çünkü bu tür bir
uygulama, ya verilen birim fiyatlarýn dürüst olarak
hazýrlanmadýðýný gösterir, yada teklif veren kuruluþun
baþkasýna ait olduðu öngörülmüþ bulunan haklara el atmasý
anlamýna gelir.

Hizmet karþýlýðý ödenen ücret yukarýda da ifade edildiði
üzere verimliliðe doðrudan baðýmlýdýr. Ýki taraf arasýnda
yapýlan anlaþmalar ya da sürekli çalýþanlara verilen ücret
zamlarý bu temel üzerine oluþturulur. Verimlilik genellikle

Yapý Denetimi Yasasý’ndaki bedel deðiþmez olduðu için artýk
kârdan söz edilemez, giderlerin yapýlmasýndan sonra kalan
tutar ancak rant olarak tanýmlanabilir. Rantlarýn söz konusu
olduðu bir alanda ise iþ daðýtýmý yöntemleri çok önemli hale
gelecektir.
Standard bedeller öngörülerek yapýlan bir ihale
(görevlendirme) ise yukarýda ifade edilen birim fiyatla ilgili
bu tür bir iç denetimden yoksun olacak ve kaçýnýlmaz olarak
hizmet bedellerini baský altýna alacaktýr. Çünkü gider
kalemleri ne kadar düþük olursa elde edilen rant da o kadar
büyük olacaktýr.
Bu durum Yapý Denetimi Yasasý kapsamý altýnda çalýþan
teknik hizmetlerde bütün açýklýðý ile görülmektedir. Toplam
bedel sabit olduðu için yapý denetim kuruluþu iþvereni iþini
kârlý hale getirebilmek için hizmet personeli ücretlerini yasal
asgari ücretin altýna bile indirmek zorunluluðuyla karþý
karþýya kalmaktadýr. Sonuçta kuruluþ ya iþin gerektirdiði
nitelikte personel istihdamý yapamamakta yada mevcut
personeline aþýrý yük vermek durumunda olacaktýr. Bu
durumun yapý denetim uygulamasýnýn etkinliðini
sýnýrlayacaðý açýktýr. Bu çeliþkinin çözülebilmesi için gerçekçi
mimarlýk ve mühendislik hizmet ücretlerinin temel alýndýðý bir
yasal düzenlemenin yapýlmasý zorunludur.
MÝMARÝ MESLEK HÝZMETLERÝ ÝÇÝN DENEYÝMÝ TEMEL
ALAN REFERANS ÜCRET LÝSTESÝ BELÝRLENMELÝDÝR
Mimarlýk ve diðer benzeri meslek hizmetleri yýllara göre
deneyim kazanmakta, daha verimli hale gelmektedir. Daha
verimli hizmetin daha fazla ücrete hak kazanmasý doðaldýr.
Bu nedenle deneyim yýllarýna göre iþveren tarafýndan
mimarlýk meslek hizmetine ödenmesi kabul edilen ücret
daha fazla olabilmektedir. Bu ücretler belirli bir tarifeye
göre olmayýp genellikle, iþveren ve mimar arasýndaki
uzlaþmaya baðlý olmakta ve çalýþma hayatýnda herhangi bir
sorun yaratmamaktadýr. Ancak, konu ile ilgili olarak üçüncü
taraflarý ilgilendiren,dolayýsýyla kamusal alana dahil olan;
yasal metinler, sözleþmeler, teknik düzenlemeler, birim ve
genel fiyat düzenlemeleri veya mahkemeye intikal etmiþ
bulunan uzlaþmazlýklar gibi durumlarda referans olarak
kullanýlabilecek, gösterge niteliðindeki bir mimarlýk meslek
uygulamasý ücret tarifesine ihtiyaç bulunmaktadýr.
Böyle bir tarifenin gündemdeki en önemli kullaným alaný, yeni
Kamu Ýhale Yasasý kapsamýnda tahmini bedel belirlenmesi
ve Yapý Denetimi Yasasý kapsamýndaki standart hizmet
bedelinin çalýþanlarýn ücretleri temelinde doðrulanmasý
üzerine olacaktýr.

çalýþýlan kurumun o yýl içerisindeki baþarýsýný yansýtýr. Genel
geçerli olmasý düþünülen bir ücret tarifesinin de genel
anlamda bir verimlilik temeline oturtulmasý mantýklýdýr.
Ancak ülkenin bütünü için öngörülen böyle bir tarife için söz
konusu olabilecek verimlilik ülkenin bütünün verimliliðini
temel almalýdýr. Kiþisel verimlilikler bu temel üzerine yapýlan
kiþisel farklýlaþma girdileriyle farklý þekilde yapýlandýrýlabilir.
Bu çalýþmada kullanýlabileceðini düþündüðümüz kamu
kaynaklarý aþaðýda ifade edilmektedir:
GSMH: Gayri Safi Milli Hasýla: Bu çalýþmada yýl içerisindeki
bütün yurttaþlar tarafýndan yapýlmýþ bulunan toplam kazanç
tutarý olara ele alýnmýþtýr.Yýllýk deðiþmeler ülke ekonomisin
geliþmesini yada gerilemesini gösterir, ancak bu deðiþme
içerisinde enflasyonist büyüme ve gerçek kalkýnma birlikte
bulunur.
Deflatör: Kamu yönetiminin GSMH içerisindeki enflasyonist
büyümeyi ortadan kaldýrma eðilimini ifade eder. Bu
çalýþmada baþka bir düzeltme parametresi yerine
Deflatörün kullanýlmasý belirlenecek ücretlerin hükümet
politikalarý ile birlikte geliþmesinin saðlanmasý amacýna
yöneliktir. Deflatörün bu durumu Küreselleþme, Dünya
Ticaret Örgütü içeriðinde GATS (Hizmetlerin Ticareti Genel
Anlaþmasý) ve Avrupa Birliði gibi uluslararasý kuruluþlarla
geliþtirilmekte olan iliþkiler kapsamýnda ülke rekabetinin
korunmasý yönünden daha da önemli hale gelmiþtir.
Ýþsizlik Oraný: Bu çalýþmada GSMH ile ifade edilen kazançlar
toplam tutarýna katýlamamýþ bulunan iþgücü oranýný ifade
etmektedir. Bu oranýn deðerlendirmeye katýlmasý ile yýl
içerisinde çalýþmýþ bulunan nüfusun gerçek verimliliðinin
bulunmasý amaçlanmýþtýr. Konuyla ilgili dökümler TABLO
1'de görülebilir.
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0 YIL

503.602.020

1

570.399.288

2

646.056.493

3

731.748.780

4

828.807.207

5

938.739.366

6

1.063.252.817

7

1.204.281.607

8

1.364.016.315

9

1.544.938.075

10

1.749.857.117

11

1.981.956.415

12

2.244.841.132

13

2.542.594.615

14

2.879.841.822

15

3.261.821.161

Kiþisel verimlilik katsayýsýnýn hesaplama yönteminde GSMH
Deflatöre bölünerek ülkenin hedeflenen kalkýnma oranýnýn
belirlenmesi ve bulunan bu oranýn çalýþan iþgücü oranýna
bölünerek yýllýk bireysel verimlilik oranýnýn elde edilmesi
amaçlanmýþtýr.

16

3.694.465.858

17

4.184.496.115

18

4.739.523.495

19

5.368.169.152

20

6.080.197.741

21

6.886.669.089

Ülkemiz ekonomisinin içinde bulunduðu büyük ekonomik
deðiþkenliðin etkisini en aza indirebilmek amacýyla GSMH
ve Deflatörün geçmiþ oniki yýllýk ortalamasý alýnmýþ, iþsizlik
oranýnda ise güncel durumun etkisinin deðerlendirilebilmesi
için son yýl deðeri alýnmýþtýr. Ortalamalarýn bulunmasý için
deðerlendirmeye alýnan oniki yýllýk geçmiþ süresi her hangi
bir ön kabule dayanmamaktadýr, deneysel olarak
hesaplamaya katýlmýþtýr. Bu konuyla ilgili olarak daha
geliþmiþ yöntemler konusunda ayrýca çalýþma yapýlmalýdýr.

22

7.800.109.990

23

8.834.708.779

24

10.006.535.724

25

11.333.792.618

26

12.837.095.532

27

14.539.795.048

28

16.468.338.913

29

18.652.682.917

30

21.126.756.136

Deneyim dönemi

Brüt Taban Aylýk

En çok talep edilen performans dönemi

Çalýþýlan süre içerisinde kazanýlacaðý öngörülen deneyimin
parasal karþýlýðýnýn, geçmiþ her yýl için verimliliði ifade eden
bir katsayý ile çarpýlarak bulunabileceði varsayýlmýþtýr. Bu
verimlilik katsayýsý elde edilmiþ bulunan ülke verimliðinin o
yýl çalýþmýþ bulunan iþgücü tarafýndan yaratýldýðý
varsayýlarak, ülke toplam verimliliðinin toplam çalýþan
nüfusa bölünmesiyle birim verimlilik katsayýsýnýn
bulunabileceði öngörülmüþtür. Burada kiþisel verimliliðin
Ülkenin toplam verimliliði içerisinde bir payý olduðu ve
toplam verimliliðin kiþisel verimliliklerin toplamýný yansýttýðý
ön kabul olarak alýnmýþtýr. Kiþisel verimlilikler herkes için
ayný olmamakla birlikte genel hesaplamalarda geçerli
olabilecek bir referans tabaný niteliði taþýyacaðý
düþünülmektedir.

Deneyim

Niteliküstü performans

DENEYÝME TEMEL OLAN YILLIK VERÝMLÝLÝÐÝ
BELÝRLEMEK ÝÇÝN ÖNGÖRÜLEN HESAPLAMA
YÖNTEMÝ

TABLO 3: Verimlilik Katsayýsýna Göre Hesaplanmýþ Aylýklar

Genel verimlilik katsayýsýnýn hesaplanmasý TABLO 2'de
gösterilmiþtir.
Bu oran her yeni yýlýn baþýnda kamu
kaynaklarý tarafýndan açýklanan yeni deðerlere göre tekrar
hesaplanarak, gelecek yýllar için kolaylýkla, yeniden
belirlenebilir.

TABLO 2: 2003 Yýlý Ýçin Verimlilik Katsayýsý ve Deneyime Karþýlýk
Gelen Taban Ücret Hesabý

iþverenlerin yurtiçinden istihdam yapma arzularý sonucunda
artýk birbirlerinin deneyimleri ya da iþ beklentileri konusunda
bilgi sahibi olmayan anonim taraflarýn karþý karþýya
gelmesini gerektirmektedir. Bu gibi durumlarda, iþ
ilanlarýnda da görüldüðü üzere, iþverenin yaptýðý istihdam
taleplerindeki en önemli ölçütün deneyim süresi olduðu
görülmektedir. Ýþveren tarafýndan verilen iþ ilanlarýnda
istenen hizmet genellikle: “yeni mezun”, “en az 5 yýl
deneyimli” ya da “15 yýl deneyimli” gibi baþlýklar altýnda
tanýmlanmaktadýr. Bu tanýmlamalarýn arkasýnda taraflarýn
az, çok mutabýk olduðu belirli bir hizmet beklentisi
bulunduðu açýktýr. Bu hizmet beklentisini tanýmlamaya
yönelik örnek bir liste, konu ile çalýþmalara baþlangýç olmak
üzere TABLO 4'te ifade edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu tablo
hizmet tanýmlamalarý konusunda kesin olmayýp, yalnýzca
yapýlmasý gereken çalýþmayý anlatmak üzere, deneysel
olarak hazýrlanmýþtýr.
R E F E R A N S TA B A N Ü C R E T L E R Ý N K Ý Þ Ý S E L
ÖZELLÝKLERE GÖRE FARKLILAÞTIRMA ÖLÇÜTLERÝ
Deneyim yýllarýna karþýlýk listede belirtilmiþ bulunan referans
ücretlerin genel ortalama verimlilik anlamýnda olduðu
yukarýda ifade edilmiþti. Bu ücretlerin kiþisel verimlilik
temelinde farklýlaþmasý çok doðaldýr ve olmasý da gerekir. Bu
farklýlaþmanýn temel ölçütlerinin bazýlarý aþaðýda ifade
edildiði gibi olabilir:
Seçkinlik: Bütün mesleklerde, ancak özellikle mimarlýk
hizmetinde, sanatsal içerik çok büyük önem taþýr. Ýþveren
tarafýndan mimarlýk anlayýþlarý ve yetkinliðine göre mimarýn
seçkinliði ile ilgili bir tercih oluþturularak farklý ücret
uygulamasý yapýlmasý çok sýk görülmektedir. Bu durumda
tercih edilen hizmeti sunan mimarýn ücreti, gerçek deneyim
süresine bakýlmaksýzýn yapýlan sözleþmeler içeriðinde,
listenin daha üst deneyim kademelerine doðru týrmanma
eðiliminde olacaktýr.

Mesleki eðitim için Üniversitede geçirilen ortalama 4 yýllýk
eðitim dönemini karþýlamak üzere Asgari Ücret, TABLO 2'de
hesaplanmýþ bulunan genel verimlilik katsayýsý oranýnda 4
defa arttýrýlarak yeni mezun mimarlýk meslek hizmeti ücreti
belirlenir. Saptanmýþ bulunan bu yeni mezun ücreti
mezuniyetten sonra geçen ve mesleki deneyime karþýlýk
geldiðini varsaydýðýmýz her yýl için tekrar genel verimlilik
katsayýsý oranýnda arttýrýlarak deneyim yýllarýna karþýlýk
gelen taban referans ücretleri belirlenir. 2002 yýlý için
hesaplanmýþ bulunan deneyim yýllarýna karþýlýk gelen
Referans Ücret listesi TABLO 3'te gösterilmiþtir.

Temininde Güçlük/Kolaylýk: Daha çok talep edilen deneyim
yýllarýna ait ücretler genellikle listede ifade edilen
miktarlardan daha yüksek olma eðiliminde olacaktýr.
Listenin erken yýllarý genellikle eðitim sürecinin devamý
olarak görüldüðü ve daha ileri yýllarý ise daha az talep
yarattýðý ve niteliküstü (overqualified) kalacaðý için, daha
sýnýrlý istihdam imkaný bulabilecek, dolayýsýyla, ücretler daha
düþük olma eðiliminde olacaktýr. Ýleri deneyime sahip olan
mimarlarýn belirli bir kýsmý istihdam imkanýný arttýrabilmek
için orta düzey deneyim yýllarýnda talep edilen daha düþük
ücretli iþleri kabul etme eðiliminde olacaktýr.

Hesaplama Asgari Ücret temeline dayandýrýlmýþ olduðu için
bu ücretlerle ilgili olabilecek haftalýk çalýþma süresi, fazla
mesailer, yan ödemeler, yýllýk izin ve diðer izinler, tazminatlar
ve bunun gibi diðer bütün koþullar da asgari ücret tanýmýnda
olduðu gibi olmalýdýr.

Ýþ Güçlüðü: Mimarlýk hizmetinin farklý istihdam þekilleri,
örneðin; tasarým veya þantiye temelinde farklýlaþma,
iþyerinin coðrafik nitelikleri, Ýþin hacmi veya birden fazla
yükümlülük getirmesi, bireysel sorumluluk taþýmasý gibi
yapýda olmalarý nedeniyle ücret farklýlaþmasý yaratma
eðilimi göstermektedir. Bu farklýlýklarýn iþ sözleþmelerinde
ücret farklýlýðý yaratmasý doðaldýr.

DENEYÝME KARÞILIK GELEN REFERANS TABAN
ÜCRETLERÝNÝN HESAPLANMA SÝSTEMÝ

DENEYÝME GÖRE BEKLENEN MÝMARLIK
HÝZMETLERÝNÝN TANIMI

Deneyim yýllarýna karþýlýk gelen mimarlýk hizmetleri referans
ücretlerinin belirlenmesi için Çalýþma Bakanlýðý tarafýndan
her yýl ilan edilen Asgari Ücret temel alýnmaktadýr. Mimarlýk
meslek eðitimine baþlamadan önce her mimarlýk adayýnýn
hizmet karþýlýðý ücretinin, genel anlamýnda bütün diðer
yurttaþlar gibi Asgari ücrete tabi olmasý gerektiði
varsayýlmaktadýr.

Mimarlýk hizmetinin ücreti daima her zaman mimarlýk
hizmeti talep eden bir iþveren ile mimarlýk hizmeti sunan bir
mimarýn karþýlýklý uzlaþmasý ile belirlenmektedir. Taraflarýn
birbirleri hakkýnda az çok bilgi sahibi olduðu durumlarda
böyle bir uzlaþma da herhangi bir sorun bulunmamaktadýr.
Ancak Ülkemiz ekonomisinin gittikçe geniþlemesi,
yurtdýþýnda yeni iþ alanlarýnýn açýlmasý ve yabancý

Ýþ Riski: Bazý istihdam þekilleri ise tam anlamýyla risk taþýyýcý
nitelikte olacak, dolayýsýyla daha üst basamaklardan ücret
talep etme eðiliminde olacaktýr. Bunun yanýsýra, gelecek için
yaygýn iþ bulma olanaklarý taþýmayan uzmanlýklarý gerektiren
istihdam þekilleri de daha yüksek ücret talep etme
eðiliminde olacaktýr.

TABLO 4: Deneyime Göre Yerine Getirilmesi Beklenen Hizmet Tanýmý

(Deneysel çalýþma)

ÝLGÝLÝ NOTLAR
Bu çalýþma mimarlýk mesleðini çok yakýndan ilgilendiren,
Kamu Ýhale Kanunu ya da Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun'un
deðerlendirilmesi ve genel geçerli olarak belirli alanlarda
kullanmak üzere mimarlýk hizmetlerinin ücretlerinin belirli bir
tarifeye baðlanmasý yönünde yapýlacak çalýþmalara bir bakýþ
saðlamasý amacýný taþýmaktadýr. Bunun dýþýnda mimarlýk
hizmetlerinin ücretlerinin çalýþmada önerildiði þekilde olmasý
yönünde bir iddiasý bulunmamaktadýr.
Nüfus ve Milli Gelir ile ilgili bilgiler DPT kaynaklarýndan
aktarýlmýþtýr. Bu bilgilerin kullanýlma biçimi kesin bir yöntem
þeklinde deðil, yapýlmasý gereken daha geniþ çalýþmalar için
bir öneri olarak algýlanmalýdýr.
Mimarlýk hizmetlerine karþýlýk gelen ücretlerin belirlenmesi
muhakkak ki taraflar arasýndaki mutabakat içeriðinde ele
alýnmalý, bu ve benzeri çalýþmalarýn esas olarak sadece,
yapým süreci ile ilgili birim fiyatlar, genel giderler, kuruluþ
merkez giderleri, ihale için tahmini bedel bileþenleri, taahhüt
bedelleri veya yapým sýrasýndaki ara maliyetlerin
belirlenmesi amaçlarýyla kullanýlmak üzere bir mertebe
niteliðinde olmasý gerektiði göz önünde tutulmalýdýr.

1957

56

çaðrý... çaðrý ... çaðrý ... çaðrý ... çaðrý ...
BORÇLU HALE GELMEYÝN,
BORÇLU KALMAYIN…

2004 YILI SERBEST MÝMARLIK BÜROLARI LÝSTESÝNE GÝREBÝLMEK ÝÇÝN

Yeni bir yýla girdik. Eðer ihmal ettiyseniz 2003 yýlý aidatýnýz borç haline geldi. Merkez Yönetim Kurulu
kararýyla 31 Ocak 2004'e kadar yapýlan uzatmadan yararlanmazsanýz 2003 yýlý ve varsa önceki yýllar
aidatlarýný cezalý ödemek durumunda kalýyorsunuz. Yani 2004 yýlý aidatý üzerinden hesaplanan tutarý
ödemek durumunda kalacaksýnýz.

BAZI ÜYELERÝMÝZÝN AÝDATLARLA ÝLGÝLÝ, BÝZÝ KINADIKLARINI DUYUYORUZ.
BU HAKSIZLIK.
Herkesin þu sorulara yanýt vermesini diliyoruz:
· Bir yönetim, üyeleriyle; “borç” maddesinin hep gündemde olmasýný ister mi? Kim hoþlanýr bundan?
· Yýllarca konu ihmal edilmiþse, ihmal edildikçe düzenli aidat ödeme oraný düþmüþse, aidatýný
aksatmýþ üyenin borçlarý yýðýlmýþ ve üyemizi de Odayý da rahatsýz eder, hale gelmiþse; Yönetim
Kurulu olarak bunun izleyicisi haline gelebilir miydik? Bizi bunun için mi görevlendirdiniz?
Doðru yaptýðýmýza inanýyoruz. Sorunu görmezlikten gelmedik, uyutmadýk, bize kýzan olur mu diye
bakmadýk. 2 yýl boyunca yoðun ödeme duyurularý yaptýk. Yetmedi, kimi üyelerimize özel duyurular yaptýk.
Yaþanan iktisadi kriz içinde üyelerimizin sýkýntýya düþmemesi için; yapýlabilecek her þeyi, saðlanabilecek
her kolaylýðý saðladýk. Bazen yetkilerimizi bile zorladýk. Hiçbir konuyu üyenin yaþamýný zorlaþtýracak
biçimde yorumlamadýk. Oda ile üye arasýndaki iliþkinin sorunsuz olmasýna odaklandýk. Hiçbir özel
baþvuruyu yanýtsýz, hiçbir özel durumu çözümsüz býrakmadýk. Haksýzlýk etmeyiniz.
Lütfen Odanýn temel gelir kaynaðýnýn aidat olmasý gereðini unutmayýnýz. Borçlu hale gelmeyiniz, borçlu
kalmayýnýz.
HER TÜRLÜ SORUNUNUZ ÝÇÝN ODAYA BAÞVURUNUZ, BÝRLÝKTE ÇÖZÜM BULALIM

TMMOB MÝMARLAR ODASI
2004 YILINDA UYGULANACAK ÖDENTÝ VE HARÇ BEDELLERÝ
Ýlk kayýt ödentisi

30.000.000.-TL

Yýllýk üyelik ödentisi (6.500.000.-x12)

78.000.000.-TL

Yabancý uyruklu geçici üye ilk kayýt ödentisi

300.000.000.-TL

Yabancý uyruklu geçici üye yýllýk ödentisi

250.000.000.-TL

Büro Tescil Belgesi ilk baþvuru ücreti

60.000.000.-TL

Büro Tescil Belgesi yýllýk yenileme ücreti

25.000.000.-TL

Kimlik kartý yenileme ücreti

10.000.000.-TL

Yüklenicilik karnesi belgesi ilk baþvuru ücreti
Yüklenicilik karnesi belgesi yenileme ücreti

100.000.000.-TL
50.000.000.-TL

Ticari amaçlý üye tanýtma belgesi ücreti

5.000.000.-TL

Diðer üye tanýtma belgeleri

ücretsiz

SM / SMB Mühürü bedeli

duyuru ... duyuru ... duyuru ... duyuru ...

35.000.000.-TL

SON TESCÝL TARÝHÝ 31 OCAK 2004
Serbest Mimarlýk Hizmetleri uygulama ve Mesleki Denetim Yönetmeliðimizin 7. ve 8. maddeleri gereði
serbest mimarlýk hizmeti veren ya da vermek isteyen üyelerimiz, bu yýlýn Ocak ayý sonuna kadar büro
tescillerini yaptýrmak veya yenilemek durumundadýr. Odamýz bunlarý tescil listesine aktaracak ve en geç
15 Þubat 2004 tarihine kadar bu listeleri onaylayarak, Valiliklere, yerel yönetimlere, inþaat kullanma
izinleri veren diðer mercilere ve ek olarak ihale açan ve ihaleye katýlým için Odamýzdan belge isteyen
kurumlara iletilecektir. Yani kamuya arz edilecektir. Tüm bu kurumlar, büro tescili yaptýrmayan
üyelerimizin kanun gereði serbest meslek icra edemeyecekleri konusunda uyarýlacaktýr. Bu nedenle büro
tescillerinizi gecikmeksizin yapmanýz önem taþýmaktadýr.
Bir üyemiz, 31 Ocak'a kadar büro tescilini yeniletmemiþse, serbest mimarlýk yapamaz mý? Elbetteki
yapabilmektedir. Ancak bazý kayýplarý olmaktadýr. Örneðin, yönetmeliðimiz 31 Ocaktan sonra yapýlan
baþvurularý; belge yenileme olarak deðil, ilk baþvuru statüsünde deðerlendirmektedir. Evrak
farklýlýklarýnýn yaný sýra bu üyelerimiz 25 milyon yenileme harcý yerine 60 milyon ilk tescil harcý
ödemektedir. Diðer yandan Yönetimlerin, tekil baþvurularý ilgili kurumlara iletme zorunluluðu olmadýðý
gibi, pratik olarak da olanaksýzdýr. Belki de yoðun baþvuru olursa yýl ortasýnda da duyuru yapýlabilir. Bu
durumda üyemiz bir kurumda iþini yaptýracaðý zaman, odanýn verdiði evrakla kiþisel takip yapmak
durumunda kalacaktýr. Her halükarda 31 Ocak 2004'ü geçirmemenizi öneririz.
2004 YILI BÜRO TESCÝL ÝÞLEMLERÝ ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER
BAÞVURU SAHÝBÝ MÝMAR:
A. SERMAYE ÞÝRKETÝ ORTAÐI ÝSE
1. Yenileme baþvuru formu
(Ýmza sirküleri yerine de geçen bu formun Þubemizde þahsen doldurulmasý gerekmektedir)
2. Eski Büro Tescil Belgesi
3. Þirket ana sözleþmesinde belirtilen iþtigal konularýnda 'mimarlýk hizmetlerinin' ve en az '%20'
hissenin yer aldýðý Ticaret Sicil Gazetesi ya da noter onaylý sureti (Þubemizdeki sicil
dosyasýnda mevcutsa gerekmeyecektir)
4. Hisse oranýnýn % 20'nin altýna düþmediðine dair sicil memurluðundan belge
5. Mimarýn 'þirket adýna sorumlu olduðuna dair noter onaylý yönetim kurulu kararý
6. Þirket defterlerinden herhangi birinin (envanter veya yevmiye) 2004 yýlý için noter onaylý ilk
sayfa fotokopisi

B. KENDÝ ADINA VE SERBEST ÇALIÞAN ÝSE
1. Yenileme baþvuru formu
(Ýmza sirküleri yerine de geçen bu formun Þubemizde þahsen doldurulmasý gerekmektedir)
2. Serbest meslek kazanç defterinin 2004 yýlý için noter onaylý ilk sayfa fotokopisi
3. Eski Büro Tescil Belgesi
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çaðrý... çaðrý ... çaðrý ... çaðrý ... çaðrý ...
Ocak ayý içinde çok yoðun bir gündem ile hem Genel Kurul hem de yeni
dönem hazýrlýklarýný bir arada ele almamýz gerekiyor. Bu amaçla Ocak ayý
takviminde bir dizi Danýþma Kurulu ve hazýrlýk toplantýsýna yer verdik. Bu
toplantýlara katýlacaðýnýzý ve sürecin kurgulanmasýna katkýda bulunacaðýnýzý
umuyoruz.
Toplumun ve Sivil Toplum Örgütlerinin
Yerel Yönetimlere / Kente Ýliþkin
Politikalar Düzenleyebilmesi
Için
Hazýrlýklar
Atölye çalýþmasý
çaðrýsý
17 Ocak 2004 cumartesi günü saat 14:00'de, Mimarlar Odasý Ankara Þubesinde, yerel yönetimler seçimlerine doðru,
kentle ve
kentlerin ya da
kent parçalarýnýn,
kentsel sektörlerin
yönetimi ile ilgili beklentilerimizi
nasýl formüle edebileceðimiz, ya da
içinde yaþadýðýmýz kentsel çevrelerin nasýl olmasýný istediðimiz
üzerinde birlikte düþünmek üzere bir iþlik (atölye çalýþmasý) planlanýyor.
Bu iþlik, Mimarlar Odasý'nýn yerel yönetimlere iliþkin politikalarýný yenilemek üzere hazýrlamakta olduðu programýn
çalýþmalarýndan biri olacak ve dönem sonuna kadar, programa diðer çalýþmalar eklenerek sürdürülecektir.
Tarih: 17.01.2004, saat: 14:00-17:00

BÝR GENEL KURUL PROJESÝ ÝÇÝN DESTEK ÇAÐRISI
YAPMAYA ÇALIÞTIKLARIMIZI,
YAPABÝLDÝKLERÝMÝZÝ,
BENÝMSEMEMÝÞ, YARARSIZ/ YETERSÝZ BULMUÞ,
HATTA TÜMÜNE KARÞI ÇIKMIÞ OLABÝLÝRSÝNÝZ…
YÝNE DE 7 ÞUBAT 2004'Ü MÝMARLAR ODASINA AYIRMALISINIZ
ÇÜNKÜ; Genel Kurulumuzu çok iyi yapmamýz gerekiyor. Ýyi yapýldýðýnda da kötü yapýldýðýnda da bu hepimiz adýna
yapýlýyor. BÝZ GENEL KURULUMUZU CÝDDÝYE ALMAZSAK, BUNU BAÞKALARINDAN BEKLEMEK GÜÇ.
ÝKÝ YILDA BÝR YALNIZCA YÖNETÝMLERÝMÝZÝ SEÇMÝYORUZ;
Ayný zamanda Oda olarak çizgimizi yeniden belirliyoruz.
Deneyimlerimizi, koþullarý yeniden deðerlendiriyor, yeni açýlýmlar için uðraþýyoruz.
Mimarlar Odasý'ný mimarlarýn gücüyle bütünleþtirmeye çalýþýyoruz.
HER GENEL KURUL YENÝ BÝR BAÞLANGIÇ VE ORTAYA ÇIKARDIÐIMIZ DA BUNUN ÝLK GÖRÜNTÜSÜ
BAHANE YOK;
·
Ýki yýlda bir günü Odaya ayýrmanýz için bütün engelleri kaldýrmanýzý istiyoruz.
·
Çocuðunuzu býrakacak yer mi yok? Oda'ya bildirin; talep artarsa çocuklarýnýz için ayrý bir program
gerçekleþtirmemiz çok güç deðil.
·
Yetiþecek iþ mi var? Mimarlarýn iþi zaten bitmez. Yine de çok mu acil? Öncesinde veya sonrasýnda
yardýmlaþabiliriz. Odaya bildirin.
·
Patronunuz mu izin vermiyor? Bir de biz konuþalým.
·
31 Ocak 2004'e kadar bu tür talepler oluþursa, organizasyonu saðlayabiliriz.
·
Çok mu sýkýcý olur diyorsunuz? Hepimiz için keyifli hale getirmenin yolunu bulalým. AMA HÝÇBÝR BAHANE
BULMAYALIM.
MÝMARLIK ORTAMINA ÇOK GÜVENÝYORUZ VE GENEL KURULU DSÝ SALONUNDA YAPACAÐIZ

GENEL KURUL HAZIRLIKLARI

DSÝ Salonunun ön birkaç sýrasýný doldurduðumuz bir Genel Kurul da yapabiliriz. Kamuoyunun, basýnýn, kurumlarýn
ilgisini çekmiþ; salonun, fuayenin dolup taþtýðý bir Genel Kurul da yapabiliriz. Bu bizlere baðlý.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Genel Kurulu ile ilgili çaðrýmýzda da yer aldýðý gibi, Þubat ayý'nýn ilk 15 günü boyunca, bu Genel
Kurul çerçevesinde Mimarlýk'ýn gündem haline gelmesini istiyoruz. Genel Kurullarýmýzýn, sadece mimarlarýn ilgi gösterdiði bir
toplantý deðil, hazýrlýðý ve sonucu ile kamuoyunun ilgisini çeken bir süreç haline gelmesini saðlayabilir miyiz? Böyle bir Genel
Kurul süreci kurgulayabileceðimizi düþünüyoruz, ama bunun “gerçek” olabilmesi için ortak bir çaba haline gelmesi daha doðru
olmaz mý? Bu çabamýza “ortak” olmanýzý istiyoruz…

Gerçekte ihtiyacýmýz yalnýzca bir gün ayýrmanýz deðil, yalnýzca ertesi gün 10-15 dakikanýzý oy kullanmaya ayýrmanýz
deðil. Aslýnda “iyi bir Genel Kurul” için yaratýcý fikirlerinize, zaman ayýrýp düþünmenize, önerilerinizi iletmenize, daha
çok zaman ayýrabiliyorsanýz önerinizi gerçekleþtirme uðraþýsýna ihtiyacýmýz var.

DANIÞMA KURULU I / 17.01.2004, saat: 17:00-19:00

DANIÞMA KURULU II / 24.01.2004, saat: 17:00-19:00
ADAYLAR ve PROGRAMLAR
Þubemizde, yeni dönem için görev almaya talip arkadaþlarýmýzýn, hem birbirleri ile tanýþacaklarý hem de kendilerini ve
“programlarýný” tanýtacaklarý, sýcak iliþkiler ile kurulacak yapýcý bir ortamda buluþmak istiyoruz. Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi'nin yeni dönemi için görüþlerin, önerilerin, yakýnlýklarýn, farklýlýklarýn serbestçe ortaya konabilmesi sadece daha saðlýklý bir
genel kurul ve seçim süreci için deðil, yeni dönemin kendisi için de katký saðlayacaktýr.

DANIÞMA KURULU III / 31.01.2004, saat: 17:00-19:00

GERÇEKTE ÇOK ÝYÝ BÝR GENEL KURUL PROJESÝNE ÝHTÝYACIMIZ VAR
Her durumda seçeceðiniz yönetim kurulu, sorumluluk vereceðiniz arkadaþlarýnýz arkalarýnda görkemli, verimli bir
Genel Kurulun vizyonunu almalýlar. Her halükarda yüksek katýlýmlý bir seçimde, yüksek oylar almýþ olmanýn güveniyle
hareket etmeliler ve hepimiz adýna inisiyatif kullanabilmeliler.
Sevgilerimle,
Ayhan Çelik

YEREL YÖNETÝM SEÇÝMLERÝ ve MÝMARLAR ODASI
Uzun zamandýr pek çok çalýþma grubu tarafýndan farklý boyutlarý ile ele alýnan “mimarlýk ve kent” konusu, Mart ayýnda
gerçekleþecek olan yerel yönetim seçimleri için Þube görüþü oluþturulabilmesi amacýyla sürmekte olan çalýþmalarla
bütünleniyor. Yeni dönemin en önemli konularýndan biri, baskýn gündem olarak karþýmýza çýkacak olan yerel yönetim seçimleri.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak, yaþadýðýmýz kent ve genel anlamda yerel yönetim politikalarý ile ilgili görüþlerimizi
kamuoyuna ileterek, varolan kýsýr çekiþmelerin ötesinde bir tartýþma ortamýnýn oluþmasýna katkýda bulunabiliriz. Hazýrlanmakta
olan taslak metni tartýþmak, yeni görüþler eklemek, bütünlüðü ve tutarlýlýðý olan bir yerel yönetim politikasýný kamuoyunun
gündemi haline getirebilmek için katkýlarýnýzý bekliyoruz.

ÞUBE DANIÞMA KURULLARI MÝMARLAR ODASI 5. KAT TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR

TMMOB
MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ 38. DÖNEM GENEL KURULU
Tarih
: 07 Þubat 2004
Saat
: 09:00-18:30
Yer
: D.S.Ý Genel Müdürlüðü Toplantý Salonu (Yücetepe-ANKARA)
SEÇÝMLER
Tarih
: 08 Þubat 2004
Saat
: 09:00-17:00
Yer
: Mimar Kemal Ýlköðretim Okulu (Yüksel Caddesi Kýzýlay-ANKARA)
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MÝMARLAR ODASI
ANKARA ÞUBESÝ
DAVA ÖZETLERÝ

verilmesi üzerine dava bu kez Danýþtay Ýdari Dava
Daireleri Genel Kurulu'nun 2002/937 E. sayýlý dosyasýyla
incelenmektedir.
Öte yandan Bakanlýðýn, Ankara Büyükþehir Belediye
Baþkanlýðýnca onaylanan ve mahkeme kararýyla iptal
edilen nazým planda olduðu gibi söz konusu taþýnmazlarý
yine hastane alaný olarak tanýmlayan ve yüksekliði 8 kat
olarak belirleyen 4.6.2001 tarihli imar planý onaylama
iþlemi Çankaya Belediye Baþkanlýðý tarafýndan
yürütmeyi durdurma istemiyle dava konusu edilmiþ ve bu
davaya Mimarlar Odasý Ankara Þubesi müdahil olmuþtur.
Bu davanýn açýlmasýndaki gerekçe ise davalý Bakanlýðýn
anýlan planlarý onaylama iþleminin yetki yönünden
hukuka aykýrýlýðýdýr.

BAÞKENT HASTANESÝ
Çankaya Ýlçesi, Yukarý Bahçelievler, 2643 ada
13,14,33,43,44 sayýlý parseller 1/5000 ölçekli kat rejimi
planlarýna göre 4 katlý konut alaný olarak, 4304 ada, 36
sayýlý parsel ise yüzme havuzu olarak tanýmlanmýþ iken,
Baþkent Üniversitesi'nin mülkiyetindeki bu yerler,
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin 31.11.1999 tarih ve
707 sayýlý kararýyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazým imar
planý deðiþikliði ile 8 katlý hastane binasý ve hastane
binasýnýn otopark ihtiyacýný karþýlayacak þekilde
düzenlenmiþtir. Bu planlama ile dört katlý konut alaný
arasýnda böyle bir yapýlaþmaya olanak tanýnmýþ, hem
bölge kat nizamý dýþýna çýkýlmýþ hem de konut alaný
arasýna hastane kullanýmý getirilerek tüm alt ve üst yapý
hizmetlerini olumsuz yönde etkileyecek bir yapýlaþma
öngörülmüþtür. Bu nedenle nazým imar planýnýn iptali
istemiyle Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin açtýðý
davada Ankara 10. Ýdare Mahkemesi, 07.02.2001 tarih
ve E.1999/1374, K.2001/157 sayýlý kararýyla imar
mevzuatýna, planlama esaslarýna, þehircilik ilkelerine ve
kamu yararýna uymayan planýn iptaline karar vermiþtir.
Hukuka aykýrý bulunarak iptal edilen plan, Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý'nýn 4.6.2001 tarihinde tesis ettiði 1/5000
ve 1/1000 ölçekli imar planý onaylama iþlemi yapýlmýþtýr.
Danýþtay 6. Dairesi de, Bakanlýðýn bu yeni iþlemine
binaen Ankara 10. Ýdare Mahkemesi'nin kararýný
bozmuþtur. Bozma kararýna karþý direnme kararý

Bu iþleme karþý açýlan ikinci dava devam ederken
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý bu kez 18.06.2003 gün ve
415 sayýlý kararý ile yeni bir imar planý deðiþikliði
yapmýþtýr. Baþta yetki yönünden hukuka aykýrý olduðu
iddasýyla bu iþleme karþý Bahçelievler sakinleri ile
Çankaya Belediyesi ayrý ayrý dava açmýþtýr. Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi, açýlan davalara katýlma talebinde
bulunacaktýr.
AKAY KAVÞAÐI
Ankara Ýli, Çankaya Ýlçesindeki Akay Kavþaðý ve trafik
düzenlemesi ile ilgili Ankara Büyükþehir Belediyesi ilk
olarak 30.5.1995 tarihinde 1/5000 ölçekli nazým imar
planý deðiþikliði yapmýþtýr. Bu plan deðiþikliði iþlemine
karþý açýlan davada Ankara 3. Ýdare Mahkemesi imar
mevzuatý, þehircilik ve planlama ilkeleri açýsýndan uygun
bulunmayan planý iptal etmiþ ve bu karar Danýþtay 6.
Dairesi'nin kararýyla onaylanmýþtýr. Bunun üzerine
Ankara Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý 25.4.1997 gün
ve 187 sayýlý meclis kararýyla söz konusu düzenlemeyi
1/2000 ölçekli nazým imar planý deðiþikliði ile yapmýþ, bu
plan deðiþikliði de Ankara 2. Ýdare Mahkemesi'nin
26.3.1998 günlü kararýyla iptal edilmiþtir.
Bu yargý kararlarýnýn gerekçesi özetle; bu plan
deðiþikliklerinin tek bir eksene baðlý olarak yapýldýðý,
temelde köklü yapýsal bir deðiþiklik getirmediði, arazi
kullaným kararlarýna, uzun dönemde önerilen raylý sistem
çözümlerine bakýlmaksýzýn, yalnýzca bu yolun niteliðini
deðiþtiren, kent içinde tek bir kavþaða ait bir kararýn
üretilmesi için kullanýldýðý, kentin ulaþým aðý içerisinde tek

öðeyi ilgilendiren bu plan deðiþikliklerinin nazým imar
planý niteliðinde deðil, uygulama imar planý niteliðinde
olduðu, geçici çözümler aramanýn kent içi trafik sorununu
gidermeyeceði gerek kuramsal anlamda gerekse 3194
sayýlý Yasada tanýmlanan anlamda aykýrý bulunmasýdýr.
Bu yargý kararlarýndan sonra Ankara Büyükþehir
Belediyesi, kentsel nazým ve uygulama imar planý ile
iliþkilendirmeden kavþak çözümü öngören 1/500 ölçekli
Akay Kavþaðý Projesinin uygulanmasýna iliþkin yeni bir
iþlem tesis etmiþtir. Bu iþleme karþý Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi ve Çankaya Belediye Baþkanlýðý ayrý
davalar açmýþlardýr. Ýmar mevzuatý ile þehircilik ilkelerine
ve kamu yararýna uygun bulunmayan bu iþlem Ankara 4.
Ýdare Mahkemesi'nin 1.4.2003 günlü kararýyla iptal
edilmiþtir. Davalý Ankara Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý
kararýn yürütmesinin durdurulmasý istemiyle temyiz
yoluna gitmiþtir. Danýþtay 6. Dairesi 28.8.2003 günlü
kararýyla yürütmenin durdurulmasý istemini reddetmiþtir.
Temyiz incelemesinin sonucu beklenmektedir.
SHERATON OTEL
Çankaya Belediye Meclisinin 5.11 2001 tarih ve 286
sayýlý imar planý deðiþikliði ile plan deðiþikliði kararýna
yapýlan itirazýn reddedilmesine iliþkin 25.1.2002 tarih ve
25 sayýlý kararýnýn iptali istemiyle açýlan davaya Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi müdahil olmuþtur.
Söz konusu plan deðiþikliði ile 2944 ada, 22 ve 23 nolu
parseller birleþtirilmiþ, 22 nolu parselde kullanýlmadýðý
iddia edilen inþaat alanýnýn 23 nolu parsele aktarýlarak bu
þekilde elde edilen inþaat alanýnýn otel-apart otel- kongre
ve kültür merkezi adýyla yeni kullaným alaný belirlenmiþtir.
Bu deðiþiklik ile yapý, nüfus ve trafik yoðunluðunun
artýrýldýðý ve bununla yeni sorunlara yol açýlacaðý,
kentleþme ilkelerine ve plan yapma tekniðine uygun
hareket edilmediði, ayrýca Ýmar Kanunu hükümlerine
aykýrý iþlem tesis edildiði gerekçesiyle kararýn iptali
istenmiþtir.
Ankara 10. Ýdare Mahkemesi Belediye Meclis Kararýný
hukuka aykýrý bularak iptal etmiþtir. Ýdare Mahkemesi
kararý Çankaya Belediye Baþkanlýðý ve Belediye yanýnda
müdahiller tarafýndan temyiz edilmiþtir. Danýþtay 6.
Dairesi 29.9.2003 tarih ve 2003/4533 sayýlý kararýyla, ek
bilirkiþi raporu alýndýktan sonra karar verilmesi gerektiði
þeklindeki gerekçeye binaen Ýdare Mahkemesi kararýný
bozmuþtur. Danýþtay'ýn bu kararýna karþý davacýlar ve
müdahil Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan karar
düzeltme yoluna baþvuruldu.
ÝMRAHOR KÖYÜ
Ankara ili, Mamak Ýlçesi, Ýmrahor Köyü ve çevresine ait
1/5000 ölçekli “Ýmrahor Köyü ve Çevresine Ait Nazým
Ýmar Planý Deðiþikliði”nin onaylanmasýna iliþkin Ankara
Büyükþehir Belediye Meclisi'nin 20.8.2002 tarih ve 446
sayýlý kararýna karþý Þehir Plancýlarý Odasý'nýn açmýþ
olduðu davaya Mimarlar Odasý Ankara Þubesi de
katýlmýþtýr. Bu davada söz konusu nazým imar planý
deðiþikliyle, 1/50.000 ölçekli “Ankara 1990 Nazým
Planý”nda “Aðaçlandýrýlacak Alan” kullanýmýnda kalan
Ýmrahor Köyü ve çevresinin herhangi bir üst ölçek plan

çalýþmasý yapýlmaksýzýn ve kent bütünü dengeleri göz
önüne alýnmaksýzýn yerleþime açýlmasýnýn kamu yararýna,
þehircilik ilkelerine ve planlama esaslarýna uygun
olmadýðý vurgulanmaktadýr. Ankara 3. Ýdare Mahkemesi
yürütmenin durdurulmasý isteminin reddine karar
vermiþtir. Davanýn esasýna iliþkin inceleme devam
etmektedir.
KIZILAY MEYDANI
Kýzýlay Meydaný’ndaki tüm hemzemin sinyalli yaya
geçitlerinin fiziksel engellerle kapatýlarak, yayalarýn
Kýzýlay Ankaray/Metro istasyonunun mezanin katýný
geçiþ amacýyla kullanmaya mecbur kýlýnmalarýna iliþkin
iþlem ve eylemlerin iptali istemiyle Ankara Büyükþehir
Belediye Baþkanlýðý ile Ankara Valiliði'ne karþý dava
açýlmýþtýr. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, 11. Ýdare
Mahkemesi’ne verdiði dava dilekçesinde bu iþlemin
þehircilik ve kent planlama ilkelerine, ulaþým planlama
bilimi ve kent merkezi düzenleme ilkelerine, Ankara
Ulaþým Planý karar ve ilkelerine, 3194 sayýlý Ýmar
Kanunu'na, raylý sistem planlama ve mühendislik ilke ve
kurallarýna, insan haklarý, kentli haklarý ve yaya haklarýna,
kamu güvenliðine ve kamu esenliðine aykýrýlýðý teknik ve
hukuksal yönlerden ayrýntýlý bir þekilde açýklanmýþtýr.
Dava,”dava konusu iþlemin dayanaðýný oluþturan tüm
bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulmasý ve davalý
idarenin birinci savunmasý alýndýktan sonra incelenmesi”
kararýyla devam etmektedir.
KATLI KAVÞAKLAR
Bu hukuki sürecin ilk aþamasýnda Þubemiz, Þehir
Plancýlarý Odasý, Çevre Mühendisleri, Elektrik
Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý Ankara Þubeleri’nin oluþturduðu ve
ulaþým politikasý konusunda deneyimli üyelerimizin
katkýlarýyla yürütülen çalýþmalar ayrýntýlý bir rapora
dönüþmüþtür.
Ankara Büyükþehir Belediye Meclisi'nin 20.11.2002 tarih
ve 595 sayýlý kararý ile onaylanan
Ziya Gökalp Caddesi ile Aksu Caddesi kesiþimindeki
Kolej Kavþaðý
Celal Bayar Bulvarý ile Adnan Saygun Caddesi
kesiþimindeki Aksu Kavþaðý
Talatpaþa Bulvarý ile Adnan Saygun Caddesi
kesiþimindeki Hasýrcýlar Kavþaðý
Atatürk Bulvarý ile Ýstiklal Caddesi kesiþimindeki
Hergelen meydaný Kavþaðý
Atatürk Bulvarý ile Cumhuriyet Caddesi
kesiþimindeki Heykel önünde Ulus Meydaný Kavþaðý
Ýstiklal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi
kesiþimindeki Stad Oteli Baruthane Kavþaðý
Türk Ocaðý Caddesi Kavþaðý

yapýlmasý planlanan katlý kavþaklarla ilgili 1/2000 ölçekli
nazým imar planý deðiþikliðine, her kavþak için ayrý ayrý
dava Þehir Plancýlarý Odasý tarafýndan açýlmýþtýr. Ulaþým
Ana Planý'na ve çaðdaþ ulaþým politikalarýna aykýrý olan
planýn bu kýsýmlarýnýn iptali istenmektedir.
Þubemizin ve diðer Odalar’ýn bu davalara müdahil olma
sürecinde ise Ankara Büyükþehir Belediye Meclisi,
kavþaklarýn yapýmýnýn iptaline iliþkin yeni bir idari karar
aldýðýndan, hukuki açýdan müdahil olma gerekliliði
ortadan kalkmýþtýr.
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Batý'nýn gözünde, düþünde, düþüncesinde, 'Doðu, bunu ister' diye
bir yaklaþým ve yöntem var. Gelip bize bizi göstermeye
çalýþýyorlar. Bizler de bunu memnuniyet içinde alkýþlýyoruz
Son birkaç hafta Akmerkez'in önüne anlayamadýðýmýz, bir acayip
þeyler yapýlmaya baþlandý. Nihayet akýl ettik ki, bu, Cumhuriyet
Bayramý için bir hazýrlýktýr. Binanýn cephesine giydirilen, beyaz
televizyon ambalajlarýndan çýkan 'köpük'ten yapýlmýþ izlenimi
veren þey bir tür süslemedir. Ama süs dediðimiz þey bütün binayý
boydan boya, enden ene dolaþýyordu. En fecisi de ortaya çýkan bu
yeni 'mimari'nin arabesk havasýydý.
Ortadaki yeni 'yapý' gerçek anlamda bir arabeskti. Elbette,
soysuzlaþmýþ, 'kýrýk', özgünlükten uzak, saçmasapan bir þekilde.
Kimi yerde Tac Mahal'i, kimi yerde cami giriþini anýmsatýyordu.
Baktýkça bakýp, 'eh' dedim kendi kendime; 'Türkiye'nin gerçek
meselesi arabesk ve kiç. '80. yýla armaðan' diye hazýrlanan bir
süslemenin bunu vurgulamasý ayrýca cumhuriyetin özgün bir
estetik yaratmadaki beceriksizliðini büsbütün açýða vuruyor, itiraf,
hatta ifþa ediyor.' Tam bu iþi böyle kapatmýþ olarak, 'Bu berbat
süsler acaba daha ne kadar orada kalacak?' diye düþünürken
Hürriyet'in ekinde (1 Kasým 2003) okuduðum bir haber benim
'teori'mi baþka bir noktaya taþýdý.

Süsleme uzmaný Ýtalyan
Habere göre süslemeyi yapan bir Türk deðil, Ýtalyan bir 'þenlik
tasarýmcýsý'ymýþ. Hazret 26 yýldýr bu iþi yapar ve yýlda 70 þenlik
düzenlermiþ. 'Þenlik kutsal bir zamandýr' türünden fiyakalý sözler
de eden Valerio Festi isimli bu yüksek sanatçýnýn ilhamýný 'barok
katedrallerin vitraylarý da Ýran halýlarý da' beslermiþ. Bu, bize
verdiði 'bayram armaðaný' imiþ. Bunun üstüne beni bir düþüncedir
aldý; iþler karýþýyordu.
Ben, ilkin þöyle bir muhakeme yaptým: 'Adam, bizi biliyormuþ. Ne
istediðimizi anlayýp, onu yapmýþ. Biz de sesimizi çýkarmadan ve
beðenerek (tabii, 'beðeni'yle deðil; malum, o, 'zevk' demek)
izliyoruz.' Söylediðimin doðruluðunu ölçmeliydim. Bizim binanýn
görevlisine sordum, 'çalýþma'yý görüp görmediðini. 'Hocam' dedi,
'herifler ne yapmýþ ama, dur dur bak!...' Artýk, rahatlamýþtým.
Bütün söylediklerimi kendimce kanýtlamýþtým.
Sonra, Toplumsal Tarih Dergisi’nde 'Oryantalizmler' isimli 'dosya'yý
gördüm. Ahmet Ersoy'un Osman Hamdi Bey araþtýrmasý ilgimi
çekti. (Ersoy'un bu konuda Harvard'a yazdýðý çok önemli, artýk
yayýmlanmasý gereken bir doktora tezi vardýr.) Gerçi, Osman
Hamdi'nin 'kendi kendini Oryantalistleþtirmesi' ile benim üstünde
durduðum sorun tam anlamýyla örtüþmüyordu ama, Jules Laurens
hakkýndaki yazý bu iþin öyle bir çýrpýda kestirilip atýlamayacaðýný
düþündürüyordu.
Evet, ne yazýk ki, bu hikâye yüzlerce yýldýr sürüyor. Batý'nýn
gözünde, düþünde, düþüncesinde, 'Doðu, bunu ister' diye bir
anlayýþ, yaklaþým ve yöntem var. Türkiye'ye geliyorlar; bize bizi
göstermeye çalýþýyorlar.
Baþlangýçta iþ belki biraz daha farklýydý: yapýlan resimlerin bir
'gazetecilik' deðeri vardý. Belki, bazý görüntüleri 'saptýyor', kayda
geçiriyor, hem bize hem de Batý'ya aktarýyordu. 'Gerçeklik'
meselesi elbette bir sorundu ama iþin özü bu mantýða göre
kuruluyordu. Bu, sonradan geliþti ve Batý, 'Doðu budur'
düþüncesine vardý. 'Budur' denilen, düþsel, gerçekle uzak yakýn
iliþkisi olmayan bir Doðu zinciri, Doðu'nun boynuna, bileklerine
vuruldu.

'Çizmeyi aþma' denince...
Sonra daha da garip, Batý, Doðu'nun 'baþka bir þey
yapamayacaðý'na inandý. 'Doðu' ülkeleri eksik fazla kýmýldayýp
Batý'nýn ölçülerinde þeyler yapýp onlarla yüz yüze gelince, onlara,
'bunlarý býrakýn siz minyatürlerle, kendinize ait imgeler ve
söylemlerle uðraþýn' dendi. Bu bir anlamda onlardan çizmeyi
aþmamalarýný istemekti. Bedri Baykam'ýn 'Maymunlarýn Resim
Yapma Hakký' diye ortaya attýðý görüþün altýnda bu
deðerlendirmeye dönük itiraz yatar. (Bu nedenle olacak Bedri,
'minyatür' yerine 'maksitür'ler yaptý.)
Önemlisi, böyle bir kavþakta ne yapýlacaðýna karar vermektir.
Gerçekten Batýlý deðerlere, içerik, kapsam ve ölçütlere sahip bir
þey yapmak çabasýný gütmek mi gerekir yoksa yerel deðerlerden
kalkan bir duyarlýlýðý ortaya koymak mý? Kesin bir yanýtý yok.
Türkiye, o kesin olmayan yanýtla yüzlerce yýldýr uðraþýyor. Ortaya
zaman zaman 'sentez' önerileri çýktý. Onlara göre Batýlý biçim
içinde yerli bir öz sergilenmeliydi. Yerine göre doðru, yerine göre

Ýmar mevzuatýna uygundur
Uður Vardan
Radikal Gazetesi, 21/11/2003

Sistemin kýyýsýnda duran iki amelenin günün birinde eline
geçirdikleri fýrsatla, sonu belirsiz bir serüvene atýlmalarýný anlatan
'Ýnþaat', sezonun þu ana kadar gösterime giren en iyi Türk filmi.
Sade ama iþlevsel anlatým. Son dönemde popüler sinema adýna
çekilen ve çoðu fiyaskoyla sonuçlanan örneklerin ardýndan 'Ýnþaat',
popüler olanýn da iyi olabileceðine inananlarýn yüreðine su serpen
bir örnek. Yönetmen Vargý, birkaç elden geçen ama sonuçta son
derece akýcý bir hale gelen senaryoyu, belki çok da özel sinemasal
numaralara baþvurmadan, sade ama iþlevsel bir anlatýmla ete
kemiðe büründürmüþ. Film kamerasýný, Ýstanbul'un iki temel
bileþeni; tarihi yarýmada ve gökdelenler dýþýnda kalan bir baþka
dokuya uzatýyor ve büyüme isteðinin en bariz hissedildiði, öte
yandan kentin belki de gerçek yüzüne damgasýný vuran varoþlardan
aldýðý kesitleri önümüze atýyor. Orada, uzakta bir yerde iki amele,
Ali ve Sudi, Nizamettin'in inþaatýnda aslýnda hayallerini
karmaktadýrlar. Kazandýklarý parayla, gizli yollarla yurtdýþýna kapaðý
atacaklardýr. Sudi'nin, köyden tanýdýðý ve þehre taþýdýðý Nazife,
onlarý sosyalleþtiren en önemli figürdür. Rutine baðlanmýþ gibi
görünen hayatlarý, bir gece Ali'nin dýþarýdaki týkýrtýlara uyanmasýyla
birlikte deðiþir...
Bir anlamda ülkenin genel dinamiklerini de içine katan bir metafora
dönüþürken alttan alta elbette mesaj veren, ama bunu kör gözüm
parmaðýna bir üsluptan kaçýnarak gerçekleþtiren 'Ýnþaat', dýþýnda
durduklarýný sandýklarý sistemin günün birinde kapýlarýný çaldýðý iki
garibanýn serüvenlerini bizimle paylaþýyor. Ali ve Sudi, emeklerini
sömüren bu âlemden, pratik zekâlarýný ve Doðu'ya özgü
uyanýklýklarýný kullanarak bir tür intikam alýyorlar ve bulduklarý boþ
koridorlarda ilerledikçe ilerliyorlar. Arka planda ise, deðiþen ahlakýn
kendine ait kurallarý ve bu kurallarýn muhataplarý var: Mafya, derin
devlet, din sömürüsü, insan ticareti vs...
Filmde reji baþarýsý ve senaryo kadar, oyuncu performanslarý da
devreye giriyor (hatta zaman zaman bu iki öðenin önüne geçiyor)
ve mesela Sudi'de Þevket Çoruh, kredisi uzun yýllara sarkacaða
benzeyen unutulmaz bir gösteriye soyunuyor. Ana kadrodan Emre
Kýnay, Yeþim Büber, Suna Pekuysal ve Ahmet Mümtaz Taylan da
çok iyiler ama ara rollerdeki titiz cast çalýþmasýnýn da altýný çizmek
lazým.
Ya eksiler? Ýkinci yarý, karakter trafiði artarken, zaman zaman sanki
ipler elden kaçýyor. Ayrýca, ilk yarýda iki ana karakterin yalnýzlýk
hissini, mimari açýdan da yansýtan ve çölün ortasýnda bir vaha gibi
duran (bu aþamada çevrede, onlarýn dýþýnda tek insan unsuru Suna
Pekuysal'ýn canlandýrdýðý yaþlý kadýn) inþaatýn bulunduðu mahal,
sonlara doðru anlamsýz bir biçimde kalabalýklaþýyor. Bu ortamdan
payýný alan ve birebir eþleþmelerde Sudi'nin aþký olarak beliren Ayþe
karakteri de zorlama olmuþ. Bu bir tercih ve rahatsýz etmiyor ama
bence final de belki daha iyi bir yere baðlanabilirmiþ. Bütün bunlara
raðmen 'Ýnþaat', sezonun bu haftaya kadar gösterime giren en iyi
Türk filmi. Giriþ bölümüne ve 'Shallow Grave' örneðine dönersek;
Batýlýya bir ceset yetiyor, bizi ise 13'ü bile kesmiyor...

g e ç e n

Hasan Bülent Kahraman
Radikal Gazetesi, 06/11/2003

yanlýþ olan bu sav ortaya ucubeler de çýkarmadý deðil. Kýsacasý,
tartýþma sürüyor ve ortada. Daha da sürecek...
Bütün bunlar yerli yerinde fakat benim asýl aklýmý çelen,
Akmerkez'deki ‘süs'ün kimsenin, ama en çok da mimarlarýn
tepkisini çekmemesi. Oysa bana göre toplumsal yozlaþmanýn özü
mimarlýktaki yozlaþmada yatar. Hiçbir görsellik çünkü, onun kadar
ideolojik ve etkili deðildir. Diyeceðim o ki, bayram pek bana
uðramadý. O aydýnlýk 'cephe giydirme' benim içimi kararttý. Galiba
pek de þaþacak bir þey yok. Baksanýza yapan adamýn adý bile
'festival'i tamamlayamamýþ, 'festi' de kalmýþ !...
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Bir Bina, Masumiyeti Ýspat
Edilinceye Kadar
Suçludur
Ayþe Özek Karasu
Hürriyet Gazetesi, 25/10/2003

Türkiye'de kaç bin ya da milyon kiþi akýllý binalarda çalýþýyor bilmiyorum.
Ancak sözde akýllý geçinen bu binalarda günün tamamýný geçiren
insanlarýn sürekli zehir soluduðu artýk global bir gerçek.
ABD'deki uzmanlar, Hasta Bina Sendromu'nu çok önemli bir çevre
sorunu olarak görüyor. Çünkü sýmsýký kapalý binalarýn içindeki hava,
dýþarýdakinden kesinlikle daha kirli ve birçok hastalýðýn da müsebbibi;
sinüzit, solunum yolu enfeksiyonu, alerji, astým, sinir sistemi bozukluðu
ve hatta kansere kadar.
Hasta bina dediklerine bakmayýn, hepsi turp gibi. Esas hasta olan
insanlar. Ama adý böyle konmuþ; Hasta Bina Sendromu (sick building
syndrome).
Doðru, tabir yeni deðil.
ABD'de 1970'lerde yaþanan enerji krizinden sonra, elektriðin kýsýtlý
kullanýmý zorunlu hale gelince bu sýmsýký binalar icat edilmiþ. Yani taze
havayý içeri sýzdýrmayan, pencereleri açýlmayan binalar. Ayrýca çok daha
ucuz sentetik yapý malzemeleri ve mobilyalar da, çelik kasa gibi binalarýn
içinde yeni kimyasal tuzaklar oluþturmuþ. 1980'lerde yapýlan ölçümlerde
binalarýn içinde sýkýþýp kalmýþ bol miktarda karbonmonoksit, böcek ilacý
içeren gazlar ve 'benzen' gibi kansere yol açan kimyasal gazlar tespit
edilmiþ. Hem de dýþarýdaki havanýn iki - beþ katý oranlarda.
ABD'de bugün yapýlan tespitlere göre her hafta 35-60 milyon çalýþan,
iþyeriyle baðlantýlý hastalýk semptomlarý gösteriyor. Son 20 yýldýr ortaya
çýkan bütün veriler içerideki havanýn dýþarýdakinden daha kirli olduðunu
gösteriyor ve insanlar zamanlarýnýn yüzde 90'ýný o iç mekanlarda
geçiriyor.
Stanford Üniversitesi'nden çevre mühendisi Wayne Ott ''Ýç mekanlardaki
hava kirliliði, en fazla endiþe uyandýrmasý gereken çevre sorunlarýndan
biri'' diyor. Gerçekten de bugün bütün dünyayý etkisi altýna alan çevre
bilinci, kapalý ortamlarý içermiyor. Çevre saðlýðý uðruna hükümetler fon
ayýrýrken, kimse binalarýn içini temizlemek için zýrnýk harcamýyor.

'Baltalý Yasa' Geçti
Radikal Gazetesi, 18/11/2003
Orman Yasasý deðiþikliðini onaylayan Cumhurbaþkaný Sezer, aþýlý
kestanelik ve kýzýlaðaçlar için Anayasa Mahkemesi'ne dava açacak.
Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, daha önce bir kez daha görüþülmek
üzere TBMM'ye gönderdiði, ancak yeniden çýkarýlan Orman Yasasý'ný, bu
kez veto edemediði için mecburen onayladý.
Eleþtiri bombardýmaný altýnda 31 Temmuz 2003'te kabul edilen 4965 sayýlý
'Orman Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'la kýzýlaðaç ve aþýlý
kestanelikler orman sahasý dýþýna çýkarýImýþ, bu yerlerin doIaylý olarak
satýþýna zemin hazýrlanmýþtý. Cumhurbaþkaný Sezer, yasanýn bu konularý
düzenleyen 1 ve 13. maddelerini bir kez daha görüþülmesi için 15 Aðustos
2003'te TBMM'ye geri göndermiþti.

Binalarda sigarayý yasaklamakla iþ bitmiyor. Bu kozmetik önlemle
savuþturulan sigara dumaný, binalarýn içinde tespit edilen
karbonmonoksidin, yani kabaca egzoz gazýnýn ve diðer kimyasallarýn
yanýnda hiç kalýyor.
Kapalý ortamda kirli hava soluyunca bakýn neler oluyor: Solunum yollarý
enfeksiyonlarý, astým, alerji nöbetleri, deri, göz, burun ve boðazda tahriþ,
þiddetli baþ aðrýsý ve yorgunluk, merkezi sinir sisteminde hasar ve
kanser. Uzmanlara göre dýþarýdaki hava kirliliðinde kaynaklarý görmek
mümkün. Oysa iç mekandaki havayý etkileyen milyonlarca bireysel
kaynak var. Ýnsanlarýn giysilerinden, duvar ve halýlardan, temizlik
maddelerinden havaya karýþan kimyasallar, bakteriler, maytlar ve
kurþun.
ABD'deki temiz hava standartlarý, bir binaya dýþarýdan giren taze hava
miktarýnýn bir dakika içinde kiþi baþýna 15-20 metreküp olmasýný
öngörüyor. Ancak yapýlan ölçümlere göre hiç kimse bu standardý ciddiye
almýyor.
BEDELÝ 2.5 MÝLYAR DOLAR

Aynen geri yollanmýþtý

ABD'deki sigorta þirketleri geçtiðimiz yýl Hasta Bina Sendromu
baðlantýlý hastalýklar için 2.5 milyar dolar ödemiþler. Dýþarýdaki hava
kirliliðinden kaynaklanan hastalýklar için ödenen meblaðý kat kat aþmýþ.
Ýþverenlerin, havayý temizlemek için harcama yapmanýn ileride tasarruf
saðlayacaðýna ikna edilmesi gerekiyor. Ama bu kolay bir iþ deðil.
Þirketlerin çoðu, masraf kapýsý açacak diye sorunu teþhis etmekten
korkuyor. Oysa iþverenler, bina içindeki çevre koþullarýný iyileþtirdiði
takdirde, çalýþanlarýn saðlýk harcamalarýnýn azalmasý ve verimlilik
artýþýyla bir yýlda 7 milyar dolar tasarruf saðlanmasý mümkün.

Hükümet ise konuda geri adým atmamýþ, TBMM Genel Kurulu'nun 5 Kasým
2003 tarihli oturumunda, veto edilen düzenleme görüþülerek yeniden kabul
edilmiþ ve Cumhurbaþkanlýðý'na gönderilmiþti.
Sezer'in yeni yasayla ilgili kararý, Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi'nce
açýklandý. Açýklamada, Sezer'in Orman Yasasý'nda deðiþiklik yapýlmasýna
iliþkin yasayý onayladýðý belirtildikten sonra þöyle denildi:
“Sayýn Cumhurbaþkaný, yasanýn, kýzýlaðaçlýklar ile aþýlý kestaneliklerin
orman sayýlmayacak yerler arasýna alýnmasýna iliþkin 1. maddesi ile bu
yerlerden yararlanmayý özel bir rejime baðlayan 13. maddesinin iptali için
Anayasa Mahkemesi'nde iptal davasý açacaklarýný ifade etmiºlerdir.”

Yürütmeyi durdurma isteyebilir
Ýç mekanlardaki hava kirliliði insanlar üzerinde farklý etkiler
gösteriyor ve bazýlarý da zehir solumaktan etkilenmiyor. Çok deðiþik
bileþenler mevcut. Örneðin baþ aðrýsý gibi semptomlarýn birden fazla
kaynaðý bulunabiliyor.
Astým ve alerji uzmaný Dr. Robyn Levy'ye göre, baðýþýklýk sistemi zayýf,
kalp ve akciðer hastalýðý olan kiþiler binadaki hava kirliliðinden daha
fazla etkileniyor. Hasta Bina Sendromu görülen onlarca hastayý tedavi
ettiðini söyleyen Dr.Levy, binadaki hava ile hastalýk arasýndaki baðýn
kesin olmadýðýný savunanlara þöyle karþýlýk veriyor: ''Bir bina, masumiyeti
ispat edilinceye kadar suçludur.'’

Sezer'in, söz konusu maddelerin iptaline dair dilekçesini geciktirmeden
Anayasa Mahkemesi'ne iletmesi bekleniyor.Sezer'in iptal davasýnýn uzun
sure sonuçlanmayabileceðini göz önün alarak,maddelerle ilgili ayrýca
'yürütmenin durdurulmasý' isteminde bulunacaðý belirtiliyor. Yürütmeyi
durdurma istemi kabul edilirse hükümet, projesini hayata geçiremeyecek.
Ancak mahkemeden ilk karar çýkana kadar yapýlan iþlemler geçerli
sayýlacak.

‘Meyveli aðaç' sayýlacaklar
Yasayla, kýzýlaðaçlar ve aþýlýkestanestanelikler meyveli aðaç kapsamýna
alýnýp orman kapsamýndan çýkarýlýyor. Orman sýnýrý içinde veya bitiþiðinde
tapuyla, orman sýnýrlarý dýþýnda her türlü tasarruf belgesiyle özel mülkiyette
bulunan kýzýlaðaçlýk ve aþýlý kestaneliklerin sahiplerine yararlanma
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Isfahan günleri

gel¡yor, geld¡...

Kaçýncý sefer gidersem gideyim Isfahan
beni büyülüyor
Ýlber Ortaylý
Milliyet Gazetesi 02.11.2003

DERKEN, SÝZ BU SATIRLARI OKURKEN 2004 YILI

Bir zamanlar Þark'ýn en büyük þehriydi; kuþkusuz bu büyüklüðü
ortaçaðýn teknik imkanlarý içinde tasavvur etmek lazým. Bazý
tarihçilerin, özellikle Ýranlýlarýn 1250'deki Moðol istilasýndan
önceki Isfahan'ýn nüfusunu bir milyon olarak göstermeleri tam
bir ölçüsüzlük. Ayný ölçüsüzlüðü Ýstanbul ve Baðdat için de
yaparlar. Bir milyonluk halkýn yiyeceði hangi araçlarla gelecek; o
kadar kiþinin günlük kanalizasyona yýðdýðý hangi suyla
temizlenecek, hesaplayan yok.

ÝÇÝNDE OLACAÐIZ...
TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ,
2004

Bu arada biraz mahalle dedikodusu yapalým. Kahvelerdeki kalýn
duvarlarýn içindeki pencere pervazlarýna gençler, kýz-oðlan
yerleþmiþ nargile çekiyorlar. Artýk el ele gezen gençleri
görüyorsunuz; "Aþna fiþne artmýþ deðil, açýða çýktý" diyorlar.
Ramazan'ýn ilk günü birtakým restoranlarda oruç yiyenlerin sayýsý
da bir hayli kabarýk gibi.
Isfahan 17'nci asýrda düzenlenen Nakþ-ý Cihan adlý ünlü
meydanýyla bilinir. Þah Mescidi, Þeyh Lütfullah Mescidi yanýnda
Babýali'nin daha Türkçesi olan "Ali Kapu" denen hükümet binasý
þehre bir hava veriyor. Isfahan güzel. Çölün kenarýnda zümrüt
yeþili. Bu bölgede su, dikkatle kullanýlýyor. Dünyanýn derdi bir
yana, kaçýncý sefer gidersem gideyim Isfahan beni büyülüyor.
(...)

KIZILAY

MEYDANI'NDA

KARÞILAYABÝLMEK DÝLEÐÝYLE; 16 ARALIK 2003
TARÝHÝNDE
•

Þurasý açýk. Isfahan güzeldi ve her zaman güzel, sakinleri de
Allah yoldan çýkarmasýn, her zaman þehirliydi, bugün de öyle.
Nitekim bir ara þehrin ortasýna iþbilir belediyecilerin; para
kazanýrýz, hem de þan olur deyu dikmeye çalýþtýðý -gerçi
bizimkilerle kýyaslanamaz-gökdelen, UNESCO'nun ve Ýran
aydýnlarýnýn tepkisini çekti diye "yarý yýkýk" duruyor. Onlar da
açgözlü ama Isfahan'ýn ortasýnda veya kenarýnda çürük diþ gibi
dikintiler yok. Oysa Baku'nun iç þehrinde bir KGB þefinin
yenilerde diktiði binaya bakýlýnca; bu gibi rezaletin sadece para
hýrsý ile izah edilmesi mümkün deðil. Galiba bizim Türk kavminin
estetik kýstaslarýnda önemli bir sapma var. Ýtalyanlarýn Roma'yý,
Siena'yý, Palermo'yu rezilane binalarla donatmasý gerekirdi.
Demek ki, paranýn önüne koyduklarý deðerler var. Ýranlýlar da
þehirlerini seviyor. Sadece Isfahan deðil; Yezd, Þiraz, Kaþhan ve
her yerde bu görülebilir.
Isfahan'ý gezmek, Ýran'ýn tarihini, medeniyetin bu ünlü
kompartýmanýný öðrenmek demektir. Þehirde halen küçük bir
Zerdüþti cemaati var, mabetlerini gezmek ve ibadetlerini izlemek
mümkün. Þehrin ortasýndan geçen Zayende Nehri'nin öbür
yakasýnda, Culfa'da Ermeni kiliseleri var. Isfahan'ýn eski
mahallelerinin ortasýnda Yahudi sinagoglarý bulunuyor ama
Yahudilerin sayýsý azalmýþ. Selçuklular devri, bütün haþmetiyle
Cuma Camii'nde, Sarývan denen uzun minareyle Isfahan'da
yaþýyor; fakat þehre zorlukla vize alýp gelen Avrupalý turist
gruplarýn yanýnda, Ýran'a vizesiz gelebilecek Türk gruplara hiç
rastlanmýyor. Oysa sanýrsýnýz ki, Isfahan'dan çýkmayacaðýz;
Türkiye'de iddialarýn aksine, milliyetçiliðin zayýf bir duygu
olduðunu bu gibi durumlarda gözlemek mümkün. Prag'ý istila
eden Alman kalabalýklarýn, iktisadi vaziyette çalkantýlar olsa bile
Anadolu'da ve Mýsýr'da Hellenizmin izlerini arayan Yunanlý turist
gruplarýn ilgisini, Türkler arasýnda göremeyiz.
"Isfahan nýsfh-ý cihan" yani dünyanýn yarýsý denmiþ; Ýstanbul gibi
kendisine hor davranýlsa, Isfahan'da bu lafý doðrulayacak hiçbir
þey kalmazdý. Oysa nehir üstündeki Ýtalyan Rönesansý'nýn
etkilerini taþýyan Sisepol (33 kemerli köprü), Hacýpol gibi
köprülerin tadýný çýkaran Isfahanlýlarýn þehirlerini ne kadar
sevdikleri belli.
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Sn. Gülnur Güvenç,
Ankara Þubesi’nin yayýnlamakta olduðu
BÜLTEN'in Ekim 2003 tarihli sayýsýnda
yayýnlanan "Mesleki Kontrollük Yok Edilebilir
mi?" baþlýklý yazýyý ilgi ile okudum.
Mesleðimizle ilgili en önemli sorunlardan biri
olan ve yeni Yapý Denetimi Kanunu ile daha
da büyük bir sorun haline gelen bu konuda
aydýnlatýcý bilgi verilmesini çok olumlu
buldum. Ancak konu yazýdan yeni Kamu Ýhale
Kanununa göre mesleki kontrollük
hizmetlerinin, proje müelliflerine
yaptýrýlamayacaðý gibi bir anlam çýkmakta
olduðunu saptadýðým için, aþaðýdaki
açýklamalarý yapmakta yarar görmekteyim.

TARAFINDAN KULLANIMINI ÖNEMSEDÝÐÝ
ÝÇÝN,
•

KENTLÝLERÝN KENTE KATILIMINI, KENTTEN
KEYÝF ALMALARINI SAÐLAMAK ÝÇÝN,

•

ANKARALI'NIN

BULUÞMASINI

KURGULAMAK ÝÇÝN,
BAÞTA ANKARA VALÝLÝÐÝ, BÜYÜKÞEHÝR VE ÝLÇE
BELEDÝYE BAÞKANLIKLARI OLMAK ÜZERE KENT
YÖNETÝCÝLERÝNE, KENT ÖRGÜTLERÝNE, KENTLÝ
ÝNÝSÝYATÝFLERE 16 ARALIK 2003 TARÝHÝNDE BÝR
ÇAÐRIDA

BULUNMUÞTUR.

BU

ÇAÐRI
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KURUMA FAX YOLU ÝLE ÝLETÝLMÝÞ; TOPLANTIYA

ALFABENÝN OTUZUNCU HARFÝ VE BAÞKA
MONOLÝTLER

KATILIMIN OLACAÐI ÝNANCI ÝLE, BASINA DA
BÝLDÝRÝ GÖNDERÝLMÝÞTÝR. ANCAK; ÇAÐRIMIZA
SADECE ANKARA VALÝLÝÐÝ GÖREVLENDÝRMESÝYLE

Levent Þentürk
Sanat Dünyamýz, Sayý 89, Güz 2003-12-26

ÝL

KÜLTÜR

VE

TURÝZM

Mesleki kontrollük hizmetleri 4734 sayý Kamu Ýhale
Kanunu'nun “Ýlan yapýlmaksýzýn doðrudan temin"
usulünü açýklayan 22. Maddesinin “Sadece gerçek
veya tüzel kiþinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip
olma”
durumunu açýklayan (b) bendine göre
yaptýrýlmaktadýr. 22. Madde'nin bu bendi sadece
gerçek veya tüzel kiþinin idarenin duyduðu ihtiyaç ile
ilgili teknik, bilimsel, sanatsal ve bu gibi nedenler ile
özel bir hakka sahip olmasýný ifade etmektedir.
Gerek mesleki kontrollük hizmetlerini yapacak proje
müelliflerine, gerekse yarýþmalarda birincilik ödülü
almýþ müelliflere bu bende göre, ilan yapýlmaksýzýn,
yalnýzca teklif alýnarak ihale yapýlabilmektedir.
Saygýlarýmla,
Özgür Ecevit,
28.10.2003

MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN,

KORDER'DEN, ODTÜ MEZUNLAR DERNEÐÝ'NDEN,
...APA (Açýk Proje Alaný) yürütücüleri, Eylül ayýnýn ilk haftasýnda Ankara'da
birkaç arkadaþýmla birlikte bacalarý belgelememiz için her türlü desteði verdi.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, yayýmladýðý broþürle APA'yý tanýtmýþ, her
sayfasý manifesto niteliði taþýyan bir çaðrýda bulunmuþtu. Bu açýkça sanrýlý bir
çaðrýydý: “Hiyerarþisi ve bürokrasisi en aza indirgenmiþ yeni bir örgütlenme
kültürü, yeni üretimleri özendirici olabilir mi?” Soruyu aþaðýdaki saptamalar
izliyor:
“-Mimarlýk toplumda giderek daha az tartýþýlmaktadýr.
-Mimarlýk ürünleri daha az heyecan yaratmaktadýr.
-Mimarlýk mesleðinin ülkenin gündemindeki aðýrlýðý, özellikle geçmiþ yýllara
oranla giderek azalmaktadýr.”
APA'nýn yapmak istediði basitti aslýnda harekete geçirmek, araþtýrma yapmak
isteyenlere olanak sunmak, kýsacasý Türkiye'de kolay bulunmayan bir özgürlük
alaný açmak, Buna raðmen sayýn Akýn Atauz bu çaðrýnýn yanýtsýz kalmasa bile,
cýlýz bir tepkiyle karþýlandýðýný itiraf etmiþti, Baþka cesur giriþimler için APA'nýn
devrimci sayýlabilecek desteðini yýllar boyu sürdürmesi gerek.
Ekim ayýnýn baþýnda, Mimarlýk Haftasý'nda APA'nýn ilk ürünleri, sýcaðý sýcaðýna
sergilenmeye baþladý, Ankara'da Karum. Armada gibi tüketim tapýnaklarýnda
ve Kýzýlay, Konur Sokak'ta gezici bir sergi düzenlendi; þimdilerde de
Karabük'ten baþlayarak Anadolu'yu geziyor bu sergi.

ATATÜRKÇÜ DÜÞÜNCE DERNEÐÝ'NDEN VE ÞEHÝR
PLANCILARI ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NDEN YANIT
GELMÝÞTÝR.
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TARÝHÝNDE

YAPILAN TOPLANTIMIZA KATILARAK BÝRLÝKTE
ÜRETME ÝSTEKLERÝNÝ GÖSTERMÝÞLERDÝR.
KENTÝ,

MEYDANLARI

KULLANABÝLME

HERÞEYE

RAÐMEN

DÝLEÐÝMÝZ,

KENTLÝ

ÝNÝSÝYATÝFLERÝN DESTEÐÝNÝ BÝLE ALAMAMIÞTIR.
KENTLÝLER ÝSE, HERÞEYE RAÐMEN KIZILAY
MEYDANI'NDA BULUÞACAKLAR, YÝNE BÝR YENÝ
YILA GÝRECEKLER, YÝNE KENT YÖNETÝCÝLERÝ VE
KENTLÝ ÖRGÜTLER KENTLÝ ÝLE BÝRLÝKTE HAREKET
EDEMEYECEKLER...

UMARIZ

GELECEK

YILI,

2005'Ý; TÜM KENTLÝLERLE BERABER, ANKARA
ÝÇÝN BÝR “YENÝ YIL KARÞILAMASI” TASARLAMIÞ
OLARAK KUTLARIZ.

Deðerli Meslektaþlarým,
Uzun zamandýr okuduðum en doyurucu bülten için
teþekkür etmek istedim.
Her ne kadar teknoloji ilerledi ve pek çok þeye her
an ulaþabilecekmiþiz gibi geliyorsa da, kiþisel
deneyimlerin aktarýmý kolay deðil. Hele böylesi
hýzlý ve yoðun çalýþma ortamlarýnda, zorunluluklar
dýþýnda yapabildiklerimiz öylesine kýsýtlý ki...
Deneyimlerini bizimle paylaþabilmek adýna zaman
ayýrýp yazýya döken aðabey-ablalarýmýza da
teþekkürler.
Bir sonraki bülteni merakla bekliyorum.
Ýyi çalýþmalar diliyorum.
E. Ezgi Kayaoðullarý
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Þevki Vanlý

3. MERKEZ DANIÞMA KURULU
YAPILDI
MÝMARLAR ODASI 38. DÖNEM 3. MERKEZ
DANIÞMA KURULU 14-15-16 KASIM 2003
TARÝHLERÝNDE ANTALYA'DA YAPILDI
Danýþma Kurulu'nun ilk günü Mesleki Denetim
Uygulamalarý gündem maddesinde; Mimarlar Odasý
Serbest Mimarlýk Hizmetleri Uygulama ve Mesleki
Denetim Yönetmeliði'nin Resmi Gazete'de
yayýnlanmasý için yapýlan çalýþmalar, bugüne kadar
yaþanan süreç, geliþmeler ve yönetmelik
maddelerindeki deðiþikler üzerine görüþüldü. Ýlk
günün Genel Kurullar sürecine hazýrlýk gündem
maddesinde ise; temsilcilik seçimli toplantýlarýnýn
Kasým-Aralýk 2003 aylarýnda, çoðunluk aranacak
Þube Genel Kurullarýnýn ise en geç 7-8 Þubat 2004
tarihlerinde yapýlmasý gerektiði; Merkez Genel
Kurulunun (çoðunluk aranmayan) 12-13-14 Mart
2004 tarihlerinde yapýlacaðý belirtildi. Oda
birimlerinin ve tüm üyelerin katkýsýyla oluþacak,
Aralýk ayýnda ilk sayýsý çýkarýlacak olan “Genel
Kurullara Doðru Gazetesi” için görüþler sunuldu.

Örgütsel Yenilenme ve Ulusal Mimarlýk Politikasý
ikinci günün ilk gündem maddesiydi. Þubemizin de
bu ay dosya olarak ele aldýðý konuyla ilgili, Örgütsel
Yenilenme Projesi Yürütücüsü Mehmet Bozkurt'un
bilgilendirme ve sunuþunun ardýndan; Þubelerin ve
katýlýmcýlarýn da çeþitli deðerlendirmeleri oldu.
Sürekli Mesleki Geliþim konusu Yücel Gürsel'in
sunuþunun ardýndan; Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý 2
çerçevesinde sürmekte olan hazýrlýk çalýþmalarý ve
kurultay atölyelerinin raporlarý ile birlikte
deðerlendirildi. Yasama sürecindeki konular olan son
gündem maddesinde; Yapý Denetimi Kanunu
Tasarýsý, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarýsý ve
Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý ile YÖK Yasa Tasarýsý
üzerine bilgilendirmenin ardýndan konular
görüþmeye açýldý.
Danýþma Kurulu'nun son günü UIA 2005 Kongresi
gündemde yer aldý. 2005'de Ýstanbul'da
gerçekleþecek olan XXII. Dünya Mimarlýk Kongresi
için yapýlan çalýþmalarýn ve hazýrlýklarýn bilgileri Suha
Özkan, Gürel Tüzün ve Eþgüdüm Komitesi
tarafýndan sunuldu.

SANART “80. YILINDA
CUMHURÝYET’ÝN TÜRKÝYE
KÜLTÜRÜ” SEMPOZYUMUNUN
ARDINDAN
SANART Görsel Kültür ve Estetik Derneði'nin “80. Yýlýnda
Cumhuriyet'in Türkiye Kültürü” konulu sempozyumu, Orta
Doðu Teknik Üniversitesi'nin de katkýlarýyla 13-14 Kasým
2003 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde
gerçekleþtirildi. Amacý, Cumhuriyet'in kuruluþundan bu yana,
bilimden halk sanatlarýna, müzikten sinemaya kadar, Türkiye
kültürü baþlýðý altýnda toplanabilecek her türlü etkinliði
belirlemek ve bu farklý ilgi ve uðraþ alanlarýndaki çeþitliliði
açýða çýkarmak olarak ortaya konan sempozyumun, çeþitli
disiplin ve branþlardan katýlýmcýlarý biraraya toplamasý ve
özgün çalýþmalar aracýlýðýyla Türkiye kültürüne çok farklý
açýlardan bakmayý baþarabilmesi ile ilk aþamada amacýna
ulaþtýðý söylenebilir. Nitekim sempozyuma katkýda bulunan
isimler ve uðraþý alanlarý, hedeflenen bu çeþitliliðin ve farklý
bakýþ açýlarýnýn birer göstergesi niteliðindedir:
Prof. Dr. Necdet Adabað, Ýtalyan Dili ve Edebiyatý,
Dil Tarih ve Coðrafya Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Bahattin Akþit, Sosyolog, ODTÜ
Prof. Dr. Ali Alpar, Fizikçi, Sabancý Üniversitesi, Ýstanbul
Prof. Dr. Ýnci Aslanoðlu, Mimar, Mimarlýk Tarihçisi, ODTÜ
Ulus Baker, Felsefeci, GÝSAM, ODTÜ
Bedri Baykam, Sanatçý, Yazar, Ýstanbul
Yrd. Doç. Dr. Cana Bilsel, Mimar, Kentsel Tasarým, ODTÜ
Doç. Dr. Ali Cengizkan, Mimar, Þair, ODTÜ
Prof. Dr. Canan Çilingir, Mühendis, ODTÜ Rektör Yardýmcýsý
Yrd. Doç. Dr. Elvan Ergut, Mimar, Mimarlýk Tarihçisi, ODTÜ
Prof. Dr. Sýtký Erinç, SanatTarihi/Felsefesi/Eleþtirisi, Anadolu Üniv.
Dr. Namýk Erkal, Mimar, Mimarlýk Tarihi, ODTÜ
Prof. Dr. Buþra Ersanlý, Tarihçi, Marmara Üniversitesi, Ýstanbul
Prof. Dr. Jale Nejdet Erzen, Ressam, Sanat Tarihi/Felsefesi
SANART Baþkaný, ODTÜ
Doç. Dr. Kýymet Giray, Sanat Tarihçisi, Yazar,
Dil Tarih Coðrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluþ Kayalý, Tarihçi, Film Tarihi,
Dil Tarih Coðrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Pultar, Yapý Mühendisi, Eðitim Danýþmaný, Bilkent
Mehmet Saner, Mimar, ODTÜ,
Doç. Dr. Ayþen Savaþ, Mimar, Sergi Tasarýmcýsý,
ODTÜ Rektör Danýþmaný,
Prof. Dr. Uður Tanyeli, Mimar, Mimarlýk Tarihçisi,
Arredamento Mimarlýk Editörü, Yýldýz Üniversitesi, Ýst.
Prof. Dr. Ýlhan Tekeli, Tarihçi, Þehir ve Bölge Planlama,
Tarih Vakfý Baþkaný, ODTÜ,
Prof. Dr. Tosun Terzioðlu, Matematikçi,
Sabancý Üniversitesi Rektörü, Ýstanbul.

Ýki günün ardýndan bir deðerlendirme yapmak gerekirse,
sempozyumun özellikle iki açýdan önem kazandýðý, dolayýsýyla
kendi konusu olan “kültür” alanýna da öncelikle bu iki açýdan
katkýda bulunduðu düþünülebilir. Birincisi, Cumhuiyet'in 80
yýllýk kültür tarihinin, genellikle kültür alaný dýþýndan üretilmiþ
tarihyazýmý çerçevelerini aþamadýðý, bu çerçevelerin ve onlarý
üreten paradigmalarýn çok açýlýmlý bir alan olan kültür alanýný
ve kültürel etkinlikleri tatmin edici bir biçimde açýklamakta
yetersiz kaldýðý bugünün ortamýnda, yöntem açýsýndan,
kültürü kendi elemanlarý ve dinamikleri ile kendi içinden
deðerlendirmenin önemine yapýlan vurgudur. Ýkincisi ise,
kültürün geniþ bir etkinlik alaný olduðunun hatýrlanmasý, bu
alanda yapýlan bir çalýþmanýn diðerinin etkisini gözardý ederek
deðerlendirmenin eksik bir yargýya yol açacaðýdýr; ki
sempozyumdaki geniþ tabanlý katýlým bu eksikliðin
giderilemez olmadýðýný göstermiþtir. Aslýnda sempozyum
süresince bu iki noktanýn öne çýkmasý, sempozyumun
amaçlarý ile içeriðinin örtüþtüðünü göstermektedir. Farklý
bakýþ açýlarý ve yaklaþýmlarý biraraya getiren bu etkinliðin
baþarýsýný da bu örtüþmede ve bütünlükte aramak gerekir.
Mehmet SANER

ÇANKAYA BELEDÝYESÝ
ÇANKAYA KENT KONSEYÝ
9 Ekim 2003 tarihinde Çankaya Belediyesi
tarafýndan, Çankaya Kent Konseyi' nin ilk toplantýsý
gerçekleþtirilmiþtir. 'Katýlýmcý bir yerel yönetim ve
saðlýklý bir kent' temasýyla gerçekleþtirilen Çankaya
Kent Konseyi; hem yerel gündem 21 kapsamýnda,
hem de Dünya Saðlýk Örgütü' nün “Saðlýklý Kentler
Projesi” kapsamýnda, kentin saðlýklýlaþtýrýlmasý ve
yerel yönetim sorunlarýnýn çözümünde katýlýmcý bir
model olarak hayata geçirilmesi için çalýþmaktadýr.
Çankaya Kent Konseyi, Çankaya'da faaliyet yürüten
tüm sivil toplum örgütleri, vakýflar, sendikalar,
dernekler, birlikler, meslek odalarý, muhtarlýklar,
devletin ilgili birimleri, belediye baþkaný, meclis
üyeleri, üniversiteler ve akademisyenlerden oluþan
çok sesli bir katýlým ortamý yaratmayý
hedeflemektedir.
Genel bir sunuþun ardýndan; eðitim, saðlýk, çevre,
kent planlama, spor, kültür ve sanat, kentte suç ve
þiddet, eþitsizliklerden (kadýnlar, çocuklar, yaþlýlar,
özürlüler, yoksullar vb.) oluþan dokuz alt komisyon
çalýþma, raporlarýný sunmuþlardýr.
Yoðun katýlýmla gerçekleþen Çankaya Kent Konseyi
altý ayda bir, komisyonlar ise daha kýsa zaman
aralýklarýyla toplanarak çalýþmalarýný yürütecektir.
Ayrýca Çankaya Kent Konseyi, Çankaya Belediyesi'
nin mülkiyetinde bulunan Abidin Paþa Köþkü' nün,
çalýþmalarýn yürütülmesinde kullanýlmak üzere,
konseye tahsis edilmesi için tavsiye kararý almýþtýr.
Tezcan KARAKUÞ CANDAN

YAPI DENETÝMÝ DANIÞMA KURULU
TOPLANTISI VE ANTALYA'DA
YAPILAN MERKEZ DANIÞMA
KURULU TOPLANTISINA
YANSIMALARI
Yapý Denetimi Hakkýndaki Kanun Tasarýsý uzunca bir süredir
Bakanlar Kurulu dosyasýnda bekliyor. Ýki ay kadar önce
aynen yasalaþmasýna kesin gözüyle bakýlan Bayýndýrlýk
Bakanlýðý Tasarýsý, konuyla ilgili çok kararlý bir izlenim
vermekte olan Hükümetin deðerlendirmesinden çýkýp Meclis
gündemine ulaþabilmeyi henüz baþaramadý. Tasarý öngörülen
bu haliyle yasalaþsa bile hemen ardýndan gündeme gelmesi
beklenen ikincil mevzuat ve diðer yasal düzenleme
çalýþmalarýnýn daha da yoðun bir gündem oluþturmasý
bekleniyor. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi geliþmelerle ilgili
bilgi iletmek ve üyelerinin görüþlerini almak üzere Yapý
Denetimi Danýþma Kurulunu 13.11.2003 günü bir toplantýya
çaðýrdý.

Danýþma Kurulu, önümüzdeki günlerde yoðunlaþarak devam
etmesi kaçýnýlmaz olan ikincil yasal mevzuat çalýþmalarýnýn
daha hýzlý ve etkin bir deðerlendirmesinin yapýlabilmesi için
Mimarlar Odasý’nýn geliþtirmesi gereken yaklaþýmlara temel
olabilecek ana tartýþma ve görüþ baþlýklarýnýn belirlenmesi ve
Antalya'da toplanmasý öngörülen Genel Merkez Danýþma
Kurulu’na iletilmek üzere, yapý denetimi konusunda bir
politika belirlenmesine temel olabilecek görüþlerin elde
edilmesi amacýyla düzenlendi. Danýþma Kurulu toplantýsýnda
Mimarlar Odasý’nýn diðer organlarýyla birlikte Ankara
Þubesi’nin bugüne kadar bu konuda geliþtirmiþ olduðu
görüþlerin genel olarak dört baþlýk altýnda toplandýðý, bu
görüþlere bugüne kadar geliþtirilen çalýþmalarýn ýþýðý altýnda
iki ilave daha yapýlabileceði ifade edildi. Toplantýda Danýþma
Kurulu’ndan konuyla ilgili deðerlendirmeleri istendi ve
Mimarlar Odasý’nýn Yapý Denetimi politikasýnýn belirlenmesi
için katký yapýlmasýnýn beklendiði ifade edildi.
Ankara Þubesinin çalýþmalarý sonucunda yapý denetimi
konusunda belirlenmiþ bulunan genelleme baþlýklarý
toplantýda aþaðýdaki þekilde ifade edildi:
1. Mimarlýk yasalara göre deðil yasalar mimarlýða göre
düzenlenmelidir. Yapý denetimi konusunda geliþtirilmesi
düþünülen yasal düzenlemeler mimarlýðý engellememelidir.
2. Yapý denetimi kapsamýnda mimarlýk bireysel meslek
uygulamasý olarak korunmalýdýr. Meslek hizmetlerinin
kapsamý tanýmsýz olursa meslekle ilgili yükümlülüklerin
sahipsiz kalma tehlikesi bulunmaktadýr.
3. Yapý ile ilgili kusur düzeyindeki olumsuzluklarýn
deðerlendirilmesi meslek uygulamalarýnýn doðru yapýlýp
yapýlmadýðý konusunda yapým sürecine katýlan diðer taraflara
bilgi verici olacaktýr. Taþýyýcý sistem dýþýndaki sýk karþýlaþýlan
olumsuzlara da yaptýrým uygulanmasý yapý denetiminin
saðlýklý þekilde iþleyebilmesi için bir güvence oluþturacaktýr.
4. Yapý denetimine katýlan taraflarýn çýkar çeliþkisi içerisinde
olmalarý yapý denetiminin etkinliðini arttýracaktýr. Denetim
sürecinde taraflardan birinin haksýz kazanýmý diðer bir tarafýn
mutlak kaybýna yol açarsa sistemin etkinliði artacaktýr.
5. Yapý denetimi hizmet bedellerinin, gerekli olan denetimin
uygun þekilde yapýlabilmesini saðlayabilecek yeterlikte
deneyime sahip bulunan teknik elemanlarýn ücretlerini
karþýlayabilecek düzeyde olup olmadýðý denetlenmelidir.
Mimar ve mühendis ücretlerinin düþük düzeylerde oluþmasý
yapý denetiminin etkinliðinin eksilmesine yol açacaktýr.
6. Yapý Denetimi Yasa Tasarýsý Taslaðý’nda Mimarlar
Odasý’na yükümlülükler ve ek hizmetler getirilmektedir.
Mimarlar Odasý’nýn sýnýrlý kaynaklarý ile bu yükümlülüklerin
altýndan kalkabilmesi kolay olmayacaktýr. Yasada öngörülen
bu ek hizmetler için ilave kaynak tanýmlanmalýdýr.
Antalya'da 14-15-16 Kasým 2003 tarihlerinde yapýlan Genel
Merkez Danýþma Kurulu toplantýsýnda Ankara'da yapýlmýþ
bulunan toplantýdaki yukarýda ifade edilen çalýþmalar üzerine
bilgi verildi ve altý baþlýk altýnda toplanan yaklaþým katýlanlara
iletildi. Danýþma Kurulu katýlanlarýndan konu ile ilgili
aþaðýdaki eleþtiriler alýndý:
·
Sýk karþýlaþýlan kusurlarýn sigortalanmasý pahalý yükler
getirmektedir, benzeri bir içerik taþýyan Fransýz sigorta
sistemi bugün büyük sýkýntýlar içerisindedir.
· Yapý denetimi konusunda tüketici haklarýnýn korunmasýna
daha fazla önem verilmelidir.
· Yapý Denetimi Yasasýnýn varolan çarpýk kentleþmenin
rehabilitasyonu için de bir dizi olanaklar getirebileceði göz
önüne alýnmalýdýr.
Konu ile ilgili çalýþmalar sürdürülmektedir.

ÝLETÝÞÝM KÝTABEVÝ KAPANDI
17 KASIM'DA ÝLETÝÞÝM KÝTABEVÝ, BOÞ RAFLARI ÝLE
SON KONUKLARINI AÐIRLADI. AKIN ATAUZ'UN
ÇAÐRISIYLA BÝRARAYA GELEN BÝR GRUP MÝMAR,
ELLERÝNDE ÇÝÇEKLERÝ VE PASTALARI ÝLE ÝLETÝÞÝM'E
VEDALAÞMAYA GÝTTÝLER.
KÝTAPSIZ KALMIÞ VÝTRÝNDE MUMLARIN
AYDINLATTIÐI BÝR VEDA MEKTUBU VE BÝR DEMET
ÇÝÇEK VARDI.

Ýletiþim Kitabevi Kapanýyor.
Bunca Yýl Gidip Geldiðimiz, Bunca Kitabý Severek
Aldýðýmýz, Bunca Konuþmayý Ve Tartýþmayý Salonunda
Dinlediðimiz, Çocuklarýmýzýn Kitap Alýrken Ayný
Zamanda Oyunlar Oynadýðý, Bulamadýðýmýz Bir Kitabý
Bize Bulup Hazýrlayan, Kýþýn Bize Aydýnlýk Ve Sýcak/
Yazýn Bize Aydýnlýk Ve Serin Bir Mekan Sunan…..
Ve
Bütün Bunlarý Sadece Orasý Bir Kitapçý Olduðu Için
Yapan,
Bütün Bunlarý, Sadece Biz Bir Okur Olduðumuz Için
Yapan,
Ve
Böyle Yaparak,
Bizim Kiþisel Kültürümüze,
Kýzýlay'ýn Kültürüne,
Ankara'nýn Kültürüne
Katkýda Bulunan, Bu Yaptýklarý Için Hiç Bir Karþýlýk
Beklememiþ Olan
Ýletiþim KÝtabevÝ,
Artýk Kapanýyor. Hatta Artýk, Ankara'nýn Kültür Tarihi
Içinde Bir Yeri Var Sadece.
Raflarý Boþaltýldý,
Kasalarýnda, Raflarýnýn Arasýnda Duran Dostumuz
Nazik Tezgahtarlarý Yok Artýk.
Afiþler Aldýðýmýz, Ankara'daki Diðer Kültürel
Etkinliklerin Haberini Izlediðimiz,
Panosunda Birbirimizle Haberleþtiðimiz, Bize Hoþ
Sürprizler Yapmayý Seven
Ýletiþim KÝtabevÝ Bitti….
Bitti Ne Yazýk Ki….
Artýk Onun Yerinde Bir Bilgisayar Satýcýsý Görmeye
Alýþacaðýz.
Bu Acý Verici.
Hatta, O Mekandaki Tanbay Resim Galerisinin
Kapanmasý Bile Acý Vericiydi, Ama Hiç Olmazsa
Resimlerin Yerine Gelenler Kitaplar Olmuþtu.
Artýk Onlarýn Yerine Makineler Gelecek Ve Hiç Bir
Zaman Tam Da Bir Ticarethane Olmayan Mekan, Artýk
Tam Bir Ticarethaneye Dönüþecek.
Çünkü Kent Merkezi Ancak Çok Karlý Olan Ticaretleri
Barýndýrabiliyor.
Kitap Satmak, Çok Da Karlý Bir Ticaret Deðil.
Karlý Olamayan Ticarethaneler, Yerlerini Karlý
Ticaretlere Býrakýrlar.
Kültürel Hizmet Verenler Gider,
Karlý Hizmet Verenler Onun Yerini Alýr.
Kural Galiba Böyle.
Ve,

ICOMOS PIETRO GAZZOLA
ÖDÜLÜ
Dünyada kültür varlýklarýnýn korunmasý konusunda
üstün katkýlarý olan kiþilere ICOMOS tarafýndan üç
yýlda bir verilen “ICOMOS Pietro Gazzola Ödülü” 29
Ekim 2003 günü, Victoria Falls, Zimbabve'de yapýlan
törenle ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Öðretim Üyesi, Sn.
Prof. Dr. Cevat Erder'e verilmiþtir.
Cumhuriyetin 80. yýlýnda, Cumhuriyet Bayramý'nda ve
ilk kez bir Türk'e verilen bu ödül, Fakültemiz Öðretim
Üyesi Sn. Prof. Dr. Cevat Erder'in þahsýnda, hem
ODTÜ hem de Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir
övünç kaynaðý olmuþtur.
ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, Restorasyon Programý'na
onurlu ve saygýn bir kurumsal kimlik kazandýran;
varlýðý, bilimsel bakýþý, disiplin anlayýþý ve destekleyici
tavrý ile her zaman kurumumuz için bir ayrýcalýk
yaratan Sn. Prof. Dr. Cevat Erder'i bu vesile ile
kutluyor ve ODTÜ Mimarlýk Fakültesi adýna teþekkür
ediyorum.
Saygýlarýmla,
Doç. Dr. Neriman Þahin Güçhan
Dekan Yardýmcýsý
ODTÜ, Mimarlýk Fakültesi

PERÞEMBE SÖYLEÞÝLERÝ
Perþembe söyleþileri baþladý.
Bu dönem,“Kent üzerine, Kent Okumalarý” temasýyla
kurgulanan söyleþiler
20 Kasým 2003 tarihinde Mustafa Aslan Aslaner'in
“Kafka ve Prag” baþlýklý sunumuyla açýldý. Prag'ýn
Ortaçað kent dokusu ile Kafka üzerindeki etkisi ele
alýndý. Kafka'nýn Yahudi oluþu ve Prag'ýn da II. Dünya
Savaþý sýrasýnda Yahudileri saklayan kent oluþu üzerine
kurulan paralelliklerle, Kafka'daki tanýmsýz mekanlarýn,
herþey olabilen küçük ve dar alanlarýn, kent dokusu
içerinde de rastlanýlabilirliði tartýþýldý.
80 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen söyleþi, kent
okumalarýnýn sürmesi dileðinin habercisi oldu.

Yapacak Hiç Bir Þey Yok.

DÜZELTME ve ÖZÜR

Akýn Atauz (veya, Bu Çaðrýya Evet Diyen Herkesin Adý……)

Kasým 2003, Bülten 16’da yer alan Raci Bademli Anma
Toplantýsý haberinin Þehir Plancýlarý Odasý Ankara
Þubesi tarafýndan kaleme alýndýðý belirtilmemiþtir, özür
dileriz.
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Aralýk ayýnda personele birer maaþ ikramiye ve yakacak yardýmý yapýlmýþtýr.

