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Ankara'da Sakarya Caddesi'ni bilmeyen yoktur.
Ankara'da yaþayanlar, yolu Ankara'ya düþenler
mutlaka Sakarya Caddesi'nde bir birahanede buz
gibi biralarýný yudumlamýþlardýr. Ankara'nýn en yoðun
yaya bölgelerinden olan Sakarya Caddesi ve ona
baðlanan sokaklar sýcak yaz günlerinin  serinlemek
için tercih edilen mekanlarýndandýr. Deðiþik gelir
gruplarýnýn  mekaný haline gelen Sakarya
Caddesi nde, havuzu geçtikten sonra Bayýndýr
Sokak'tan Fransýz Kültür Derneði ne doðru giderken
, altý, sekiz katlý binalar arasýna sýkýþmýþ, yazýn
aðaçlardan görünmeyen bahçeli, iki katlý bina bütün
saklanmýþlýðýna raðmen ‘k’ yýl üç ay öncesine kadar
oradaydý …

Sular Ýdaresinden Mühendis Eþref'in Konutu nam ý
diðer Körfez Lokantasý…

1931 yýlýnda birinci katý 1932 yýlýnda ikinci katý inþaa
edilen yapýnýn arsasý ;söylenceye göre  çevredeki
arsalarýn deðeri 400 lira iken  1000 liraya
alýnmýþ ve  yapý ,  bahçe demirleri de dahil  olmak
üzere 10.200 liraya mal olmuþtu... Eþref Özand tam
40 yýl yaþamýþtý bu konutta, ilk ve tek çocuðu Pýnar
Tevfik Özand bu evde dünyaya gelmiþti. Hayatýnýn
bütün güzelliklerini ve acýlarýný bu evde yaþamýþ olsa
gerek ki, Eþref Bey,  çok sevdiði eþini kaybetmesinin
ardýndan o evde yaþamak istememiþ ve Eþref Özand
Evi'nin konut serüveni evin hanýmýn vefatýndan sonra
sona ermiþti...

Eþref Özand Evi; 1972 yýlýnda Körfez Lokantasý'na
ev sahipliði yapmasýyla baþka bir serüvene
baþlamýþtý. Ankara'da orta halli memurlardan,
öðretim üyelerine, belediye baþkanlarýndan,
müsteþarlara kadar, yüksek  bürokrasiden,
müdavimlerin her gün geldikleri bir uðrak yerine
dönüþüyordu artýk Körfez Lokantasý ... Müdavimleri
için özel ayrýlan yerler orada her gün rezerveydi.
Müdavimleri o kadar tanýdýktý ki, hangi gün, hangi
saatlerde geldikleri, nerede oturduklarý bilinirdi. Ve
tanýmasanýz bile onlarý, bulmak o kadar kolaydý ki...
Bu haliye Ýstanbul'un  Cumhuriyet Lokantasý
gibiydi...Tanýdýk, alýþýldýk, bir ev hali... Garsonlar
tanýdýðýnýz  misafirperver ev sahipleri gibiydiler.
Emekliliði yaklaþmýþ olanlar bile vardý aralarýnda.
Öyle diðer lokantalardaki gibi sürekli deðiþen bir
personeli hiç olmamýþtý. Ýþletme sahibi Nazmi Canlý,
harbiden insan canlý...Yemeklerinin lezzetine gelince,
onu hiç tartýþamazdýnýz bile...Orada teknolojinin
naylon paralarý geçmezdi... Orada çalýþýyorsanýz
eðer o serüvenin sonuna kadar, ya da emekli olana
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kadar oranýn ayrýlmaz  parçasý oluverirdiniz. Ve yoksanýz
eðer bir gün, ister çalýþan olun, ister müdavim, mutlaka
merak edilirdiniz….

Körfez lokantasý 1996 yýlýnda Ankara Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Kurulu'nun eski eser tescil kararý ile;
tüm bu yaþanmýþlýklarý çocuklarýmýza aktaracaðýmýz bir
sevince dönüþmüþtü. Erken dönem Cumhuriyet
yapýlarýndan olan Eþref Özand Evi çaprazýndaki ( þimdiki
adýyla) Mado Pastanesi, iki sokak ilerisindeki Ziraat
Bankasý Çocuk Yuvasý ile  o dönemin planlama
yaklaþýmýný göstermesi açýsýndan nadide bir örnek
olarak  gelecek kuþaklara taþýnmak üzere korumaya
alýnmýþtý...

Bu tescil kararý çok uzun sürmemiþti... Eþref Özand'ýn
1995 yýlýnda vefatýndan sonra mal varlýklarýnýn varisi
oðlu Pýnar Tevfik Özand tarafýndan, tescilin
kaldýrýlmasýna iliþkin 1997 yýlýnda dava açýlmýþ ve
Ankara 5.idare mahkemesine açýlan davada  sunulan
bilirkiþi raporu ile birlikte yapýnýn tescili kaldýrýlmýþ ve bu
karar Danýþtay 6.dairesinde de onanmýþtý.

Eþref Özand Evi'nin  tescilinin devamýna iliþkin hukuki
süreçler de  böylece tamamlanmýþtý…

Ancak gerisinde býraktýðý þüpheler hala dile getiriliyor...
Tescilin kaldýrýlmasýna iliþkin tanýk olanlar hala bu
þüphelerini, yaþananlarý fýrsat bulduklarý her yerde dile
getirmekten de geri durmuyorlar. Anlatýlanlara göre
tescil kararýnýn kaldýrýlmasýnda dönemin yüksek
mevkilerdeki siyasetçilerinin do[rudan müdahil olduðu,
hatta bilirkiþilere iliþkin itiraz dilekçelerinin dava
dosyalarýndan alýnarak kaybettirildiði, Suudi prenslerin
bile siyasilere, tescilin kaldýrýlmasý konusunda
telkinlerde bulunduðu öne sürülüyor.Tüm bunlarýn geri
planý, ne kadar gerçekçi ya da deðil  bilemiyoruz. Ama
ortada bir gerçek var. Eþref Özand Evi'nin tescilinin
kaldýrýldýðý... Ve bu süreci yaþayanlarýn þüpheleri... 70
yýllýk yapýnýn  yýkýldýðý… bahçesindeki ýhlamur aðacýnýn
kesildiði…

Bilirkiþilerin mahkemeye sunduklarý raporda, binanýn
gerek estetik , gerekse teknik nitelikleriyle döneminin
alelade bir örneðini oluþturduðu ve ortaya çýkan
deðiþiklerle büsbütün kimliksiz ve kiþiliksiz bir kýlýða
bürünmüþ bu binanýn, çevreye etkisin n olumlu olmaktan
çok olumsuz bir görüntüden ibaret olduðu
vurgulanýyordu.

Bir yapýyý kimlikli ve kiþilikli yapan þey nedir? Atatürk
Bulvarý üzerinde yapýlan içeriði boþaltýlarak bir cephe

,

,
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makyajýyla “korunmaya” çalýþýlan “Bulvar Palas” ne
kadar sahicidir...? Ne kadar kiþiliklidir...? Anýlarýndan
yaþanmýþlýklarýndan arýndýrýlarak  bir bina kimlik sahibi
olabilir mi tek baþýna...?

“Estetik  ve teknik nitelikleri” olmasa da , orada
yaþanan ilk aþklarýn,  kaldýrýlan ilk kadehin, dost
canlýsý sohbetlerin, torunlarýnýn ellerinden tutarak
yemek yemeye gelen dedelerin, anneannelerin,
babaannelerin, yani yaþama dair yaþadýðýmýz tüm
güzelliklerin deðeri yok mu dur? Ve belki de tescil
edilmesi gereken  yapýlarýn özellikleri ile birlikte
anýlarýmýz da deðil midir...?

Bir kent  anýlarýmýz varsa daha bir anlam
kazanýr...Horoz þekerleri, topaç çevirdiðimiz, çelik
çomak oynadýðýmýz arsalar, köþedeki bakkalýn varlýðý
bir bakýma çocukluðumuzun anlamýný tescil  eden
þeylerdi. Þimdi bakkallarýn yerini hipermarketler, iki
katlý evlerin yerlerini apartmanlar, arsalarýn yerlerini
ise oyun salonlarý aldý.

Böyle bir deðiþimin içinde kimilerince  Eþref Özand
Evi artýk çevresiyle uyuþmayan bir duruma
bürünmüþtü...Sekiz katlý binalarýn arasýnda sýkýþýp
kalmýþtý... Rant kaygýsý anýlardan ve yaþanmýþlýklardan
daha öne çýkar olmuþtu.  Ve sonunda  70 yýllýk çýnar
devrildi… hafýzamýzdan bir yýldýz daha kaydý,
anýlarýmýz bir enkazýn altýnda örselendi... Týpký Milka
Pastanesi gibi, týpký Bulvar Palas gibi…

Eþref Özand Evi ; Otuz yýllýk Körfez Lokantasý' yla
birlikte  yetmiþ yýllýk bir sürece tanýklýk etmiþti.
Ankara'da bir hafýza oluþturmuþtu...Bir kenti
belleksizleþtirmek, geçmiþinden anýlarýndan
koparmak  o kenti yok etmekti. Ankara'nýn bir parçasý
yok  þimdi.

Artýk önünden geçtiðimiz yapý, iki katlý bahçe
içerisindeki, öðlen yemekleri yediðimiz, akþamlarý raký
sofralarýnda muhabbet ettiðimiz yer  deðil… Orasý
artýk ne Eþref Özand Evi  ne Körfez Lokantasý …Orasý
artýk  sekiz katlý ticaret merkezi…

Kaç kere geçtim önünden  bilmiyorum demeyeceðim.
2 yýl 3 ayda ya iki  ya üç kere… öyle çok uðraþmýþtýk
ki, Mimarlar Odasý olarak yýkýlmasýn diye,  içim
elvermiyor þimdilerde,  zorunlu olmadýkça  o sokaktan
geçmeye…
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Eþref Özand Evi  bahçe içindeki iki katlý binasýyla
alçak kaldý, yükselen deðerler ve yapýlar
arasýnda...

,

En son Körfez Lokantasý taþýnýrken oradaydýk…
Bir de bina yýkýlýrken… Ihlamur aðacýný kestiklerini
görmedim… Ýyi ki de görmemiþim.

Körfez Lokantasý Eþref Özand Evi yýkýlýnca yeni bir yer
bulamadý ama hep bekleyiþ ve umut içerisinde oldu
müdavimleri…Þimdi yeniden þafak saymaya baþladý
Nazmi Canlý.

2 yýl üç ay 22 gün oldu diyor  Körfez  Lokantasý
kapatýlalý… önünden geçememiþ hiç… Bir akþam
zorunlu olarak geçmiþ ama dönüp bakamamýþ bir türlü,
yükselen yapýya… elemanlarýnýn bir kýsmý ayrý bir yer
açmýþlar ama hala onun bir yer açmasýný bekleyenleri
de var. Müdavimleri sürekli arýyormuþ
ne zaman açýlacak Körfez Lokantasý diye..Nazmi Amca
dertli… Unutamýyor o iki katlý evi,  bahçesindeki
ýhlamur aðacýný… onlar benim evladým gibiydi diyor. Bir
fide almýþ ýhlamurdan, Akçakoca daki yazlýðýna dikmiþ,
fidesi tutmuþ.. gözlerinin içi parlýyor anlatýrken…
yanýnda çalýþan Mustafa Bey 58 yaþýnda ve 30 yýl
birlikte çalýþmýþlar Körfez Lokantasý'nda ..Þimdilerde
Nazmi Amca nýn dükkaný açmasýný bekliyor.

Nazmi Amca Körfez Lokantasý'ný yeniden açmak için
tam 150 yere bakmýþ ama hiçbiri sinmemiþ içine ve en
son  yine bahçe içerisinde, yine Cumhuriyet
Döneminden kalan bir bina bulmuþ. Yani Körfez
Lokantasý  kendine yakýþan bir yerde  yýlbaþýnda
yeniden yaþantýmýza girecek… Eþref Özand Evi'nde
baþlayan Körfez lokantasý hikayesi  þimdi eski Malatya
Milletvekili Mahmut Nedim Evi nde devam edecek.

Mahmut Nedim Evi  1973 yýlýna kadar konut olarak
kullanýlmýþ, o tarihten bu yana otel olarak  yaþamýna
devam ediyor. Selanik Caddesinde 3 katlý bahçe içinde
bir ev,  Erken Cumhuriyet Dönemi yapýsý ama  o da
Eþref Özand Evi gibi tescilli deðil… Oldukça sessiz
haliyle bahçe içerisinde aðaçlarýn arkasýnda kaybolan ,
metropol sinemasýna giderken önünden geçtiðimiz
Mahmut Nedim Evi Körfez Lokantasý ile hayatýmýza
yeniden girecek ve Körfez Lokantasý'nýn anýlarý ,
sohbetleri Mahmut Nedim Evi'nin bahçesinde yeniden
devam edecek…Hoþgeldin Körfez Lokantasý ,
yaþantýmýza…

Kentimize gelen Hafýza

Körfez Lokantasý Þafak
Sayýyor
Eþref Özand Evi'nden, Mahmut Nedim Evi'ne,

, yeniden hizmete girmek için
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NAM-I DÝÐER KÖRFEZ LOKANTASI...
Tezcan Karakuþ Candan
tcandan@mimarlarodasi.org.tr

KENTÝMÝZDEN KAYAN YILDIZ,

SULAR ÝDARESÝNDEN MÜHENDÝS EÞREF'ÝN KONUTU...

son günlerde ankara’da...
2 3

son günlerde ankara’da...
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Tezcan Karakuþ Candan

“12 Eylül’ün 24. Yýlýnda

Bir pazar günüydü ve  Ankara'da Abdi
Ýpekçi Parký’nda tam çeyrek asýr
sonrasýnda 12 Eylül Darbesi’ni
protesto mitingi gerçekleþti. Öldürülen
yüzlerce insanýn fotoðraflarý vardý
ellerimizde…Hepsi siyah ve
beyazdý…bakýþlarý masumdu... 24
yýllýk bir sorunun cevabýný bekler
gibiydiler...

Belki tanýmadýk birçoklarýný, isimlerini
hiç bilmedik…17 yaþýnda idama giden
bir çocuðun bizim çocuðumuz da
olabileceðini aklýmýzýn ucundan bile
geçirmedik…Ama her kaldýrýlýþýnda
fotoðraflar yükseklere, o fotoðraflarda
biz de vardýk yakýnlarýmýz da.

Bir pazar günüydü.. Gözlerimiz
doldu… gözyaþlarýmýzý içimize
akýtmadýk bu sefer. O yumuþak kadife
sesin gölgesinde, sevgimizi dýþa
vurduk, aðladýk .

Her þey ne kadar yakýndý. Zaman ne
kadar da  acýmasýzdý… Ve çocuk
masumiyetimize indirilen  o kocaman
darbe ne kadar da unutulmazdý.

12 Eylül'ün 24.Yýlý nda 78’liler Vakfý’nýn
giriþimiyle onlarca sivil toplum örgütü,
meslek odasý ve partiler,  yeni bir
baþlangýcýn ilk adýmýný atmýþlardý.
Darbeye karþý demokrasi mitingi ve
darbecilerin yargýlanmasý talebi,
demokrasi mücadelesinde ne kadar da
anlamlý bir yere oturuyordu. Sesler
giderek çoðalacaktý… Týpký Latin
Amerika ülkelerinde çoðaldýðý gibi…
Giderek çoðalmalýydý. Yüreðimizdeki
sevgi gibi…

’

24 yýl sonra  12 Eylül  darbecilerinin
yargýlanmasý için biraraydýk,
aramýzdan
alýnanlar ve sevgisi yüreðimizde
saklý kalanlar da aramýzdaydý...

onlar  siyah ve beyazdýlar...bakýþlarý masum
ve 17 yaþýnda çocuktular...serildiler birer
birer çimenlerin üzerine...

yürüyüþ için hazýrlýklar baþladý...
bugün onlarýn fotoðraflarýyla yürüyeceðiz....

derler ki zorunlu ayrlýklarýnýn özlemleri de
büyük olurmuþ... 24 yýllýk aðýrlýk var
yüreðimizde.. ellerimizde...

ve yargýlansýnlar istiyoruz...
yaþamýmýzý tam ortasýndan kesenler ...
dostlarýmýzý, yakýnlarýmýzý, arkadaþlarýmýzý,
çocuklarýmýzý, aramýzdan zorla
koparýp gidenler...

24 yýlýn yok edemedikleri yüreklerindeki
sevgi ve umutla oradaydýlar, çocuklarýyla...

beyazlar yürüyordu Ankara
sokaklarýnda, sýralanmýþlar...
yüzlerce fotoðraf gelip geçiyordu
gözlerimizin önünden...
Binlerce aný ,özlem, düðümlenip
kalýyordu içimizde..

bir kýrmýzý karanfil neyi anlatýr... özlem, acý,
ayrýlýk ama ille de onlarý...

belki hiç tanýmadýk onlarý... isimlerini hiç
bilmedik belki de...Yüreklerindeki ülke
sevgisi, güzel günlere olan umutlarý tuttu
bizi bir arada...

bir miting alanýnda biraradayýz iþte,
masum ve güleç yüzleriyle...
kimbilir  belki de hayatta kalýþýmýzý
sorgulayýþýmýzýn derin üzüntüsüyle...

Fotoðraflar: 78’liler Vakfý

Bir pazar günü... Tarih 12 Eylül 2004…

24 yýl önce çocukluk hayallerimize  kara bir

perde gibi inen o gün bugündü. Acýlarýmýz, çocuksu

masumiyetimiz, her kapý vuruluþunda

kocaman açýlan gözlerimiz ve postal

seslerine karýþan yürek atýþlarýmýzýn üzerinden tam

24 yýl geçmiþti.

DARBEYE KARÞI
DEMOKRASÝ
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Ekim ayý
bülteninin dosya konusu “

” olarak belirlenmiþtir.

Avrupa Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan yürütülen
“

” çalýþmalarý Aralýk
2003 tarihinden itibaren Mimarlýk ortamýnýn da
gündemindedir.  Bu çalýþmalar, Saðlýk Bakanlýðý,
Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, TMMOB
Mimarlar Odasý, Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu, Yüksek
Öðretim Kurumu, Türk Tabipler Birliði, Diþ Hekimleri
Birliði ve Serbest Mimarlar Derneði temsilcilerinin
katýlýmý ile devam etmektedir ve tasarý tamamlanmak
üzeredir.

Kanun tasarýsý taslaðý genel olarak, Avrupa Birliði'ne üye
ve üyeliðe aday ülkelerdeki, serbest dolaþým hakkýna
sahip olacak meslek mensuplarýnýn, mesleðini icra
edebilmesi için gereken

belirlemek üzere, kendi mevzuatlarýnda
yapmalarý gereken düzenlemeleri içermektedir. Bu
taslakta belirtilen genel hükümler, ayrýca, tüm meslekler
için ulusal bir mevzuat olarak kabul edilmektedir. Ýlgili

direktiflerinde olduðu gibi, tanýma
koþullarý dýþýnda kalan eðitim programlarý da doðrudan
düzenlenmiþ meslekler için taslaðýn yasallaþmasý ile
birlikte yürürlüðe girecektir.

Kanun tasarýsý taslaðý; genel hükümler, hizmet sunumu,
kendi adýna iþ kurma veya bir iþyerinde çalýþma
özgürlüðünün genel prensipleri, mesleðin icrasý ve idari
iþbirliði, diðer hükümler olmak üzere beþ bölümden
oluþmaktadýr. 24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 mükerrer
sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ olan Avrupa Birliði
Müktesebatýnýn üstlenilmesine iliþkin Türkiye Ulusal
Programýnýn “

” ana baþlýðý altýndaki “
” bölümünde,

konusu, öncelik taþýmasý nedeniyle, Avrupa

Avrupa Birliði Sürecinde
Mimarlýk Eðitiminin Dönüþümü

Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanýnmasý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý

eðitim ve iþ deneyimi
koþullarýný

Avrupa Birliði

Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme
Yeteneði Kiþilerin Serbest
Dolaþýmý Mesleki Niteliklerin Karþýlýklý
Tanýnmasý

Komisyonu tarafýndan Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi'ne sunulan 12 Mart 2002 tarihli direktif temel
alýnarak hazýrlanmýþtýr.

Kanun tasarýsý taslaðý tartýþmalarý sürecinde
nin yeniden düzenlenmesi de ele alýnmýþ, eðitim

sürecinin düzenlenmesi ile ilgili olarak çalýþma yapmak
üzere Üniversitelerarasý Kurul, Orta Doðu Teknik
Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan
Üniversitesi ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi dekanlarýný
görevlendirmiþtir. Komisyon Baþkanlýðý'ný da ODTÜ
Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk PAMÝR
yürütmüþtür.

Mimarlýk Eðitimi ile ilgili öneriler;

3 + 2 + 2 modeli (3 yýl lisans eðitimi, 2 yýl
profesyonel eðitim + 2 yýl mesleki pratik)

5 yýl kesintisiz eðitim + 2 yýl mesleki pratik
4 yýl lisans eðitimi + 2 yýl yüksek lisans eðitimi + 2 yýl

mesleki pratik

þeklinde özetlenebilecek görüþler etrafýnda
oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr.

Mimarlýk eðitimi konusunda, ulusal düzeyde bir
mutabakat saðlamadan ve mimarlýk mesleðinin yerel
koþullarý yeterince deðerlendirilmeden, AB Genel
Sekreterliði'ne görüþ iletilmesi, ileride tartýþmaya neden
olacak sonuçlar doðurabilir. Zaten Avrupa Birliði Üyesi
Ülkeler de kendi aralarýnda bir mutabakat
oluþturamamýþtýr ve kendi ulusal uygulamalarýnýn doðru
olduðu konusunda görüþ bildirmektedir.

Bütün bu tartýþmalarýn meslek ortamýmýzda da yapýlýyor
olmasýnýn sayýsýz yaralarý vardýr. Çünkü hem mimarlýk
eðitimi konusunda hem de mimarlýk mesleðinin
uygulanmasý konusunda üzerimize düþen görevleri
yeterince yaptýðýmýz söylenemez.

yasa tasarýsý
taslaðýný gündemine almýþ ve birçok platformda konuyu
tartýþmaya açmýþtýr.  Dosya konusu olarak bilgilerinize
sunulan açýk oturum, ortamý bilgilendirmek ve sürece
müdahale edebilmemiz amacýyla 14 Eylül 2004 tarihinde
“

” baþlýðý altýnda gerçekleþtirmiþtir.  Þubemiz,
14 Ekim 2004 tarihinde ise Yasa Tasarýsý Taslaðý'nýn
bütününün ele alýnacaðý “

”
konulu bir panel düzenleyecektir.

Mimarlýk
Eðitimi

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi

Avrupa Birliði Sürecinde Mimarlýk Eðitiminin
Dönüþümü

Avrupa Birliði Uyum Yasalarý
Çerçevesinde Mimarlýk Mesleðinin Dönüþümü

-

-
-

-

-

-

16 Eylül 2004 tarihinde yapýlan “ ” baþlýklý açýk oturum, Kasým ayý bülteninin tartýþma
konusunu oluþturacaktýr.

Avrupa Birliði Genel Sekreterliði'nin vermiþ olduðu bilgiye göre “
”nýn Ekim ayý sonunda yasallaþmak üzere Meclis gündemine geleceði ifade edilmiþtir.

Yasa Tasarýsý taslaðý ile ilgili daha geniþ bilgiye adresinden ulaþýlabilirsiniz.

Avrupa Birliði Sürecinde Mimarlýk Mesleðinin Dönüþümü

Mesleki Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Tanýnmasý Hakkýnda Kanun Tasarý
Taslaðý

http://www.mimarlarodasiankara.org

E Ð Ý T Ý M Ý N Ý N
H. Ali Ulusoy

Dosya Editörü Nurcihan Doðmuþ Kadýoðlu
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H. ALÝ ULUSOY - Þube bülteninin Ekim ayý dosya
konusu, “Avrupa Birliði Sürecinde Mimarlýk
Eðitiminin Dönüþümü” olarak belirlendi. Uzun
süredir mimarlýk ortamýnýn gündeminde olan bu
konuyu sizlerin de yakýndan takip ettiðini
bildiðimizden bu tartýþma platformunu oluþturduk.
TMMOB Mimarlar Odasý Genel Merkezi, Mehmet
Bozkurt aracýlýðýyla bu süreci doðrudan takip ediyor
ve Avrupa Birliði Genel Sekreterliði'ne görüþlerimizi
aktarmaya çalýþýyor. Bu arada konu, üniversitelerde
de oldukça yoðun bir þekilde tartýþýlýyor ve
önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelecek.

avrupa birliði sürecinde
mimarlýk eðitiminin
dönüþümü

Sonuç olarak, bu önemli konuyu, bültenimiz
aracýlýðýyla hem mimarlýk ortamýna, hem de
kamuoyuna sunalým istedik. Bu toplantýya özellikle
öðrenci arkadaþlarýmýzý da davet ettik; çünkü
sorunun doðrudan muhataplarý onlar.
Toplantýya katýldýðýnýz için hepinize tekrar teþekkür
ediyorum.

“Avrupa Birliði'nde Mimarlýk
Hizmetlerinin Karþýlýklý Tanýnmasý ve Serbest
Dolaþýmý”,  AB Genel Sekreterliðiyle 2001 yýlýndan

HALUK PAMÝR-

beri baþka konularda yürüttüðüm iliþkiler nedeniyle
uzaktan duyduðum bir konuydu. Doðrudan
baðlantým, 2003 Kasým ayý baþýnda AB Genel
Sekreterliðinin bu konuda görev alýp alamayacaðýmý
sormasýyla oldu. Böylelikle, deðiþik alanlarda
mimarlýk hizmetleri veren mimarlardan bir komisyon
oluþturmaya çalýþtýk. Bu komisyonda Serbest
Mimarlar Derneði'nden, Mimarlar Odasý'ndan ve
Mimarlar-Müþavirler Birliði'nden de temsilci
arkadaþlarýmýz yer aldý. AB Genel Sekreterliði'ndeki
ilk toplantý çok baþarýlý gitmedi. Bu toplantý olumlu
sonuç vermeyince, AB Genel Sekreterliði
Üniversitelerarasý Kurul'a baþvurdu ve bu kurul bir
komisyon oluþturdu. Bu komisyonda Orta Doðu
Teknik Üniversitesi Dekaný olarak ben, Yýldýz Teknik
Üniversitesi Dekaný Emre Aysu, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Dekaný Ýlgi
Aþgun ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlýk
Fakültesi Dekaný Ferhan Yürekli görevlendirildik.
Ben baþkan olarak görevlendirildim.
Üniversitelerarasý Kurul da belli aralýklarla toplandýðý
için 7 Mart 2004 günü görevlendirildik ve direktif
üzerindeki çalýþmayý tamamlayýp 7 Mayýs 2004 günü
AB Genel Sekreterliðine teslim ettik. Ýki önemli
sorun ve saptama var. Birincisi, Türkiye, Avrupa
Birliði ile Gümrük Birliði anlaþmasýný imzalamýþ
olmasýna raðmen anlaþmasýnýn getireceði sonuçlar
üzerinde fazla bir çalýþma yapmamýþtý. Bu eksikliðin
bir daha yaþamamak için meslek kurumu olarak
muhakkak bir hukuk bürosunun kurulmasý, Resim
Gazete'nin takip edilmesi ve çýkan bütün kanunlarýn
mimarlýk hizmetleriyle iliþkilerinin deðerlendirmesi
zorunludur. Ýçinde bulunulan ortamýn bu yeni
kanunlarla nasýl deðiþeceðinin sürekli yorumlamasý
lazým. Anýnda tepki gösterebilen bir sistem
oluþturmalýyýz. Bunu oluþturmadýðýmýz için de son
anda insanýn kucaðýna býrakýlan bir konu ile baþ baþa
kalýyoruz. Ýkinci saptama ise tanýmlarýn tam olarak
tekrar yorumlanmasý gerektiði yönündedir. Konunun
içinde birçok taným problemi var. Mesela tanýmlanan
hizmetin niteliði, AB ortamýný deðiþiyor olarak kabul
ediyor. O hassasiyet seviyesine inmiþ deðiliz.
Tanýmlamalarýn mimarlýk yasasýnýn hazýrlanmasý
süreci tamamlanýncaya kadar yapýlmasý lazým. Bu
arada bu hizmetlere sahip çýkan kurumlarla iliþkili
olarak da Türkiye'deki mimarlýk yasasýnýn bir þekilde
daha zengin hale getirilmesi lazým. Mesela “serbest
mimarlar”, “müþavir mimarlar”, “iç mimarlar”,
“peyzaj mimarlarý” diye kavramlar var. Ciddi olarak
bu konularýn deðerlendirilip, verecekleri hizmetlerin
çakýþan ve ayrýþan noktalarýnýn saptanmasý
açýsýndan tanýmlara ihtiyacýmýz var. Ayný zamanda
mimarlýk hizmetinin, yapý ve proje üretim sürecindeki
yerinin de tekrar tanýmlanmasý lazým; yani bütün
bunlar eksik.
Bunlara paralel olarak mimarlýk eðitiminde de yeni
tanýmlamalara ihtiyaç var. Daha önce 4 yýllýk bir
eðitim sonunda bir diploma veriyorduk ve o kiþilere
“mimar” diyorduk. Biz þunu hep göz ardý ettik.
Mimarlýk eðitimi sýrasýnda alýnan birtakým dersler
var; statik, mimarlýk tarihi, tesisat gibi. Bu derslerde
oldukça baþarýlý olan, ama tasarým derslerinde fazla
baþarýlý olamayan bir öðrenci de mezun oluyor. Peki,
bu durumdaki bir öðrencinin meslek hayatýna hemen
baþlayýp, baþarýlý olacaðýný nasýl garanti ediyoruz.
Buna karþýlýk tasarým derslerinde çok baþarýlý olan

“Biz þu anda Avrupa Birliði'nde, inþaat
mühendisliðinin de serbest dolaþýma girmesi için lobi
faaliyeti yürütüyoruz” dedi. Bu iþ demek ki bir
þekilde yayýlacak.
Þu anda bir örgüt yapýsý var. Akademik ortamý,
Mimarlar Odasý'ný ve Serbest Mimarlar Derneði'ni iyi
yönlendirebilirsek ve ilgimizi kaybetmezsek konuyu
yayabilir ve önemli geliþmeler kaydedebiliriz. Hedef
mimarlýk hakkýndaki kanunun çýkmasýdýr. Mimarlýk
kanunuyla birlikte bizim bazý riskli tanýmlar
yapmamýzda da yarar var. Bir tanesi; bu serbest
dolaþým kapsamýnda olan mimarlar, AB'ye þirket
veya kiþi olarak gittiklerinde -ki 4,5 milyon Türk var
Avrupa'da- bu kiþi ve gruplara Türk Hükümeti nasýl
bir destek verecek? Bir teþvik verilmesinde yarar
var. Böylelikle bu kiþilerin oraya yerleþmelerinde,
kazanç elde etmelerinde ve Türkiye'ye vergi
gelirlerini aktarmalarýnda düzenlemeler yapmak
lazým. Eskiden müteahhitler bir ara Arabistan'a,
Libya'ya gittiler, mahvoldular. Ayný þeyi Avrupa
þehirlerinde kaybolan mimarlar þeklinde tekrar
ettirmemek için önlem almak lazým.
Diðer tanýmlama ise; eðer bu yasa mimarlýðýn
devletle baðlantýsýný tanýmlayacaksa, bu tanýmlama
Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðýyla mý, yoksa Kültür
Bakanlýðýyla mý ilgili olacak önemlidir. Benim kiþisel
düþüncem, mimarlýk hizmetlerinin bundan sonra
Kültür Bakanlýðýna baðlý olarak verilmesi gerektiði
yönündedir. Bazý profesyonel hizmetler, yapýnýn
yapýlma süreciyle ilgili olanlar ve bir kýsým müþavirlik
hizmetleri yine Bayýndýrlýk Bakanlýðý çerçevesinde,
Belediyeler Kanunu çerçevesinde olabilir. Bu konu,
mühendisler ve mimarlar arasýnda bu çok önemli bir
ayrým noktasý olabilir. Bu birçok ülkede de böyle.
Tasarýda, YÖK'le yine bir iliþki noktasý kuruldu.
Avrupa Birliði Genel Sekreterliði, temas noktasýný
“YÖK” olarak tanýmladý. Son toplantýda,
akademisyen olmama raðmen bunun Mimarlar
Odasý olabileceðini söylemiþtim.  Artýk mimar olan
bir kiþinin, eðitiminin test edilmesi çok yanlýþ bir þey
ve hâlâ da öyle düþünüyorum, ama bu birim kurulsun
diye YÖK görevlendirildi. YÖK Yürütme Kurulu ile
bir toplantý yaptým. O toplantýda böyle bir görevi
benim yürütebileceðimi söylediler. Ancak benim de
birtakým taleplerim oldu çünkü bu kadrosuz
yapýlacak bir þey deðil. Bütün bu süreci ben ve üç
dekan arkadaþýmýz, Emel Aközer'in deðerli
desteklerini ve saðladýðý altyapýyý alarak oluþturduk.
Sayýn Selahattin Önür bu iþle 78 yýldýr uðraþýyor.
Avrupa Birliði Mimarlýk Okullarý Birliði'nde kendisi
okulumuzu temsil ediyor. Bu toplantýlara Türkiye'den
giden az sayýda kiþiden birisi. O da o konuda bize
çok yardýmcý oldu. Bir tek gücü, MOBBÝG'i sürekli
davet ettik. Katýlan arkadaþlarla aþaðý yukarý 4
toplantý yaptýk ve katýlan arkadaþlarýn yorumlarýyla
tasarý bugüne kadar geldi. Ancak, sürekli hukuk
danýþmaný desteðine ihtiyacýmýz var. Ayrýca Hazine
Müsteþarlýðý'ndan destek almamýz gerekiyor.
Düzenlenecek iþlerin bir kýsmý yurtdýþý iliþkili, paralý
iþler ve bunlarýn tanýmlanmasý lazým. Milli Eðitim
Bakanlýðýyla iliþkimizin çok aktif olmasý lazým. Þunu
da söyleyeyim: lise müfredatýna mimarlýk konularýnýn
girmesi kabul edildi. AB'nin talep ettiði 12 yýllýk
eðitimin son paketinde, bir alt paket olarak, yapý ve
inþaat konusu öðretilecek. Biz daha çok “tasarým ve
teknoloji” diye talep ettik, fakat sonunda onlarýn

bir öðrencinin diðer derslerinde baþarýlý olmamasýna
raðmen bir projeyi yönetebileceðini nasýl garanti
edebiliyoruz? Çünkü bir “proje yönetimi” konusu var.
Yani “bu çocuk iyi tasarýmcýdýr” diye acaba gerekli
profesyonel hizmeti verebilecek mi? Evet, projeyi iyi
yapacak, ama nasýl yapacak? Eminim bu konuda
Mimarlar Odasý, birçok fikir ve belge üretmiþ; hatta
bir kanun teklifi hazýrlamýþtýr. Bunlar hiç
düþünülmemiþ konular deðil ama uzlaþmaya
varýlamadýðý için daha ileri safhalara taþýnamamýþ.
Mimarlýk eðitimi konusunda da baðlamda daha önce
birkaç kere gündeme gelmiþ; hatta Mimarlýk Okullarý
Bölüm Baþkanlarý Birliði Grubu bu konuda bir karar
almýþ. Bu kararý, yani bu profesyonel hizmet verme
tanýmýný ve o tanýmýn gerektirdiði eðitim sürecini
saptamýþ. Bunu da yýllar önce ODTÜ Mimarlýk
Bölümü aracýlýðýyla Üniversitelerarasý Kurula
yollamýþ. Sonuç olarak bilgilenmeye baþlama gibi bir
problem yok ama bir örgütlenme problemi var.
Düþünceyi güncelleþtirememek ve dýþ dinamiklerin
farkýnda olarak yeniden yorumlamama gibi bir durum
var.
Dolayýsýyla biz; 4 dekan arkadaþ, bu konuda hýzlý bir
þeyler yapmak zorundaydýk. Birikimimiz olduðunun
kabul edildiðini bilerek ve sorumluluðu alarak
birtakým metinleri ürettik.
Bu direktif sadece mimarlýk hizmetlerinin karþýlýklý
tanýnmasý ve serbest dolaþýmý üzerine deðil; bütün
mesleklerin AB'de dolaþýmýyla ilgilidir. Avrupa Birliði
Genel Sekreterliði, kurduðu komisyona saðlýk
hizmetleri alanýndan da deðiþik gruplarý davet
etmiþti; týp doktorlarý, veterinerler, diþçiler gibi.
Hukuk konusu da serbest dolaþýma girmesine
raðmen, o kiþiler ve þirketler en azýndan karþýlýklý
dolaþým hakký alacaðý için eðitim boyutunda bir
düzenlemeye gidilmedi. Yani saðlýk hizmetlerinin
eðitim boyutu da, Avrupa Birliði direktifine baðlý
olarak geliþiyor. Bu toplantýda profesyonel
hizmetlerin Türkiye'deki nitelikleriyle ilgili birçok bilgi
edindik. Mesela sürekli eðitim verme biçimleri týpta
çok yoðun; onu anlamýþ olduk. Yine týpta bir tür tabii
uzmanlýk aþamasý olduðu için, yani lisans programý
üzerine ek bazý programlar olduðunu fark ettik. Bu
da yararlý oldu. Ancak önümüzde 400 tane daha
meslek var; direktif 400 tane mesleði daha kapsýyor.
Bu meslekler önümüzdeki yýllar içinde serbest
dolaþým hakký kazanacak. Þu an bu 3 mesleðin
yalnýzca Türkiye'de dolaþým hakký kazanmasý deðil;
bütün Avrupa Birliðinde dolaþým hakký kazanmasý
söz konusudur. Bunun nedeni de Avrupa Birliði
vatandaþlarýnýn emniyeti ve saðlýðý için bu 3
mesleðin öncelikle seçilmiþ olmasý. Temel 3 meslek
arasýnda mimarlýðýn, bir kere daha onaylanmasý çok
önemlidir.
Biz de bu anlayýþla davranmak zorundayýz.
Mesleðimizin eskiden beri varolan temel meslek
kurgusunu devam ettirmenin yanýnda, felsefesini
düþünmek - özellikle insanlarýn saðlýðýný ve
emniyetini vurgulayarak - ve eðitim programýný buna
göre düzenlemek zorundayýz.
Bu süreçte Mimarlar Odasý'ndan da destek aldýk.
Süreci hem izlediler, hem de üretime katkýda
bulundular. Ayný þekilde Serbest Mimarlar
Derneði'nden ve Müþavirler Birliði'nden de önemli
katkýlar oldu. Bu mimarlýk adýna övünülecek bir
durum. TMMOB adýna katýlan bir inþaat mühendisi
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koymak durumundayýz. Avrupa Birliði'nde
sürdürülmekte olan yasa nedeniyle elimizde bazý
olanaklar sunuluyor. Bu çerçeve yasaya baðlanarak,
mimarlýk eðitimini ve mimarlýk alanýný yeniden
düzenleme imkâný doðuyor.
Konunun diðer bir boyutu ise, bizim hizmet
sunucularýmýzýn da uluslararasý alana çýkma ihtiyacý
olduðudur. Finans dünyasýna baktýðýmýzda, ekonomik
büyümeler var, ama þirket sayýlarý azalýyor. Bu
þirketler dünyanýn her tarafýnda hizmet vermeye
baþlýyor. Dolayýsýyla kaçýnýlmaz olarak bizim hizmet
sunucularýmýz da, bu organizasyonlarda yer alarak
yurtdýþýnda çalýþacaklar. Kamuoyunda yanlýþ bir
algýlama var: Avrupa Birliði'ne girersek “”karþýlýklýlýk”
ilkesi hemen çalýþacak ve her hizmet sunucu bize
geldiði gibi bizim hizmet sunucumuz da oraya
gidecek. Haluk Bey'in de aktardýðý gibi bu konular
etüt edilecek; eðitim süreleri, eðitim içerikleri,
kazanýlan bilgi ve beceriler bir ölçme ve
deðerlendirmeye tabii tutulacak. Dolayýsýyla gerek
dýþardan gelecek hizmet sunucularýn, gerek dýþarýya
gidecek hizmet sunucularýn, bu yasal düzenleme
nedeniyle belirli standartlara sahip olmasý gerekiyor.
Bu anlamda mimarlýk eðitimi konusunda yapýlan
çalýþma, bizim hizmet sunucularýmýza iliþkin kýsýtlarýn
kaldýrýlmasý için bir olanak saðlýyor.
YÖK'ün oluþturduðu ve Haluk Bey'in baþkanlýk ettiði
bir çalýþma grubu ile müþterek toplantýlar yaptýk. Ýlk
çalýþmalarýmýzda eðitim süresi konusunda bir ayrýntý
hariç, mutabýk kalmýþtýk. O da þöyleydi: Ýlk öneride
ilk 3 yýlý temel eðitim olmak üzere yapýlacak olan bir
sýnav ve not deðerlendirme sisteminden geçecek
öðrencilerin 5 yýl sonunda mimarlýk diplomasýna
sahip olmasý konusunda akademik camianýn bir
mutabakatý olmuþtu. Biz bu süreye iliþkin
görüþümüzü kesintisiz 5 yýllýk eðitim olarak
belirlemiþtik ve o 3 yýlýn sonunda yapýlacak olan
deðerlendirmeye ihtiyaç olmadýðýný, o barajý
geçemeyecek ve yetkiyi alamayacak
arkadaþlarýmýzýn maðdur olacaðýný ifade etmiþtik.
Ayrýca sonradan yapýlacak olan bir yasal
düzenlemeyle 3 yýllýk eðitim almýþ kiþilere de belirli
sertifikalarla yetki tanýnabileceðini, düz elemanýn
böyle bir zafiyet içerdiðini düþündüðümüzü ifade
etmiþtik.
YÖK tarafýndan görevlendirilen akademik kesim,
4+2 ve artý 1 ile 3 yýl içerisinde tarif edilen
profesyonel meslek eðitimini ifadelendirdiler. Altý
yýlýn sonunda bir konsey modeli öneriyorlar.
Üniversite yetkililerinin, meslek odalarýnýn ve meslek
gruplarýnýn içinde bulunduðu bu modelin
koordinasyonu ve denetiminde yapýlacak 2 yýllýk bir
meslek pratiði var. Bu meslek pratiðinin sonunda,
yetkili mimar unvanýnýn kazanýlmasý öngörüyorlar.
Toparlayacak olursak; 4 yýl temel eðitim, 2 yýl yüksek
lisans ve bu 2 yýlýn sonunda kazanýlmýþ diplomayla
meslek pratiðine girilecek. Meslek pratiði belirli
koþullarda yapýlacak. Akredite edilmiþ kuruluþ ve
bürolarda bir usta-çýrak iliþkisi yaþanacak ve ölçme-
deðerlendirme sistemi olacak. Yeterli bulunanlar
mesleði yapmaya yetkili olacaklar. Bu kiþiler, daha
sonra devam etmek isterlerse profesyonel
uzmanlýklarýyla ilgili eðitimlerine devam edecekler.
Alýnacak eðitim, içeriðine göre 1 ila 3 yýl arasýnda
deðiþecek.
Mimarlar Odasý bu konuda katýldýðý toplantýlarda,

restorasyon alanýnda seçerlerse 60 kredilik bir yýl
daha dolmuþ oluyor. Profesyonel ve yetkin bir
mimarýn restorasyon uzmaný olmasý için 1 yýl daha
okumasý gerekiyor. Dolayýsýyla o zaman hem yetkin
mimar, hem de restorasyon mimarý olarak mezun
olabilecek konumda oluyor. Yani o zaman 4+2+1'lik
bir sistem kurgulanýyor. Avrupa Mimarlar Birliðinin
yolladýðý en son dokümanda 3+2+2'den söz ediliyor
ve “minimum 2 yýllýk bir profesyonel eðitim” diyor.
Bunu gerçekleþtirmiþ oluyorsunuz.
European Consule of Architects'in tam bir metni var.
Avrupa Mimarlar Birliði, pozisyonunda çok önemli bir
takým deðiþiklikler yapýlmýþ. Daha önce pozisyonlarý
“mimarlýk yöresel bir meslektir ve dolayýsýyla yöresel
kiþilerin desteðinde yürütülmelidir” derken, bu
seferki doküman maalesef “mimarlýk uluslararasý bir
meslektir ve uluslararasý bir denetim ve ortam içinde
verilmelidir” diyor.
Bu tür deðiþmeler var, ama biz kendi içeriklerimizi
düzenleyebiliriz. Kendi içeriklerimizle onlarýn
içeriklerini daha sonra gerçekleþtirilecek ikili
görüþmelerde karþýlaþtýracaðýz.
Bizim yapmaya çalýþtýðýmýz, mimarlarýn Türkiye'ye
giriþini ve Türk mimarlarýnýn Türkiye'den yurtdýþýna
gidiþini saðlam bir zemine oturtmak yönündedir.
Mimarlýk eðitimini günün þartlarýna göre yenilemek;
mimarlýk hizmetleri için mimarlýk eðitimini oluþturmak
ve iþi þansa býrakmamak gerekiyor.

Sizin anlattýklarýnýz 2005’teki
hizmetlerin serbest dolaþýmý yani GATS süreciyle
doðrudan iliþkili görünüyor.

Haluk Bey gibi ben de
Kasým 2003'ten bu yana Avrupa Birliði Genel
Sekreterliði'nde yürütülen çalýþmalara
katýlmaktayým. Dönem içerisinde bu konulara iliþkin
yapýlan tartýþmalar ve görüþler de Odamýzýn yayýn
organlarýnda yer aldý.
Ben son durumdan bahsedeyim: Bu ayýn sonunda
uluslararasý platformlardan bazý uzmanlar gelecek.
Bu organizasyonun yurtdýþýnda nasýl yapýldýðýna
iliþkin bilgilerini bizlere aktaracaklar.
Temel olarak bu ihtiyaç, GATS, GATT, küreselleþme
ve bunlarýn yansýmalarý olarak ortaya çýktý. Türkiye,
1995 yýlýnda uluslararasý bir anlaþmaya imza attý ve
2005 yýlýnýn ikinci yarýsýnda bu antlaþma yürürlüðe
girecek. GATS'da yeralan hükümlerden bir tanesi
hizmetlerin serbest dolaþýmý. Bu baðlamda yaklaþýk
2 yýldýr Türkiye'de bazý yasal düzenlemeler yapýldý.
Bu yasal düzenlemelerin neticesinde Türkiye, hizmet
alýmýna hemen hemen koþulsuz olarak kapýlarýný açtý.
Avrupa Birliði Genel Sekreterliðinde sürdürülmekte
olan çalýþma, bir anlamda bize bir olanak yaratýyor.
Kaçýrdýðýmýz bazý hususlar ve yabancýlarýn koþulsuz
çalýþmalarýna iliþkin yasal düzenlemeler konusunda,
ortamýn yeniden düzenlenmesi þansýný bize veriyor.
Küreselleþmeyi ve Avrupa Birliði'ni bütün
boyutlarýyla tartýþabiliriz. Ancak karþý karþýya
olduðumuz somut bir durum var. Yasal düzenlemeler
konusunda etkili olamamýþýz; üzerinde görüþ
bildirmemize raðmen isteklerimiz kabul edilmemiþ.
Dolayýsýyla dýþardan gelecek olan yabancý hizmet
sunucularýna Türkiye'deki çalýþma koþullarýnýn ulusal
menfaatlerimize, meslek etiðine, mesleki kurallara,
ulusal kültüre uyumu konusunda belirli kýsýtlar
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HALUK PAMÝR - O konuda da bir þeyler
söyleyebilirim isterseniz.
YÖK Yürütme Kurulu üyeleriyle konuþtuk ve konu
üniversitelerarasý kurulun bu ayýn baþýnda yaptýðý
toplantýda görüþülecekti; olmadý, baþka bir gündem
oluþtu. Kanunun görüþülmesi 7 Ekim 2004 civarýnda
olacak ve buna paralel olarak bu konu yeniden
görüþülecek. Ancak, çýkacak 2005-2006 ÖSYM
kýlavuzunda artýk mimarlýk 6 yýl olarak ilan edilecek.
Bu karar kabaca oluþtu.
6 yýlýn önemi þu: çok sayýda meslek alaný serbest
dolaþýma girdiði zaman kritik bir durum kalmayacak.
Mimarlýk eðitimi için 3+2 dediðimiz zaman bu erkek
adaylar için askerlikle ilgili iþlemler konusunda
birçok problem yaratabilir, yanlýþ anlamalara yol
açabilir. Bazý arkadaþlarýmýz da Avrupa Birliði'nde
serbest hizmet dolaþýmý kapsamýnda olmak
istemeyecektir. 4 yýlýn sonunda ayrýlýp meslek pratiði
ortamýna katýlmak isteyeceklerdir. Ortama
katýlýmlarýnýn 3 yýllýk bir eðitimle olmamasý çok
önemli.
Bir de Avrupa Birliði üzerinden Amerika'da hizmet
vermek mümkün. Daha önce Amerika'daki eyaletler
arasýnda dolaþýmý düzenleyen kurul, Amerika Birleþik
Devletleri'yle Ýngiltere ve Avustralya arasýndaki
gidiþ-geliþleri de düzenlemiþ. 1992'den itibaren
Avrupa Birliði'nde kaydedilen geliþmeler nedeniyle
yeniden düþünmek için bu hareket durdurulmuþ.
Geçen yýl yapýlan Avrupa Birliði Rektörler
Toplantýsý'na davet edilen Amerikalý bir rektör
temsilcisi, Avrupa Birliði'nin 3 yýlýný
tanýmayacaklarýný, Amerika'da çalýþabilmek için
kesinlikle 4 yýllýk lisans eðitimi gerektiði söylemiþ.
Dolayýsýyla esas olan 4 yýllýk tanýmlamayý bozmadýk.
Zaten Türkiye'de 4 yýl lisans ve 2 yýl da yüksek lisans
eðitimi almak, alýþýlmýþ bir model. Biz herkese 6 yýl
okuma þansý tanýyoruz. Herkes okuyup yüksek
mimar olarak mezun olacak. Bu 6 yýl sonunda,
isteyenler uzmanlaþmak için þöyle bir sistem
kullanýlýyor. ABD'de ile uyumda þöyle bir durum var:
Onlar 60'ar kredi olacak þekilde 3 yýl sonunda 180
kredi istiyorlar. Biz dördüncü yýla da 60 kredi
koyarsak, bu çok fazla oluyor. Erasmus
programlarýnda, karþýlýklý gidiþ-geliþte belirsizliðe yol
açýyor. Onun için, birinci yýlý daha bir mimarlýk
eðitimine giriþ yýlý gibi görerek, farklý bir þekilde
deðerlendirebiliriz. Ondan sonraki 3 yýl, AB'deki
serbest geçiþ için kullanýlacak esas 180 krediye
eþdeðer yapýlandýrýlacak.
Bunun üstüne, 120 kredilik ve 2 yýllýk bir eðitim
öngörülüyor. Bu iki yýllýk eðitim burada profesyonel
bir eðitim olarak tanýmlanmaktadýr. Bu tanýmlama,
mimarlýk tarihi, yapý bilgisi ile ilgili bir þey deðil.
Sözünü ettiðimiz profesyonel eðitim, yeniden
yapýlandýrýlmasý gereken 12 yýllýk eðitimdir. Biz
bunun bazý açýlýmlarýný MOBBÝG toplandýkça
konuþtuk ve hemen hemen bir noktaya getirdik. Bu
açýlým, genellikle proje, inþaat yönetimi ve kanunla
ilgili oluþturuluyor. Hem ABD'de mimarlarý sýnýrlayan
bazý kanunlarýn, hem de Türkiye'deki Ticaret
Kanunu'nun bilinmesi gerekiyor. Tamamen
profesyonelleþmeye yönelik bir eðitim öngörülüyor.
Öðrenci 180 kredinin 30 kredisini -ki bu bütün
okullarýmýzýn çoðunda var- belli bir alanda, mesela
restorasyon alanýnda seçtikten sonra, eðitiminin
ikinci aþamasýnda, 120 kredinin 30 kredisini, yine

önerisi “yapý” oldu. Bu durum hiç olmazsa
öðrencilerin hazýrlýklý olmasýný, bu seçmeli dersleri
alarak üniversiteye daha bilinçli gelmesini
saðlayacak. Görüþmeler hâlâ devam ediyor. Biz o
konuda da grubumuzdan bir kiþi bulundurmalýyýz ki,
müfredatý tanýmlayalým.
Avrupa Birliði'nden sorumlu müsteþarlýkta veya
genel sekreterlikte çalýþanlardan bir kiþinin de
sürekli bu grupta olmasý lazým. Çünkü biz oradaki iç
hukuku bilmiyoruz. Þimdi yapacaðýmýz birçok þeye
burada “tamam” denilecek ama sonra orasýyla nasýl
karþýlaþtýrýlacak.  Bütün AB ülkeleriyle tek tek
oturup ayrýca ikili olarak görüþmek gerekir. Mesela
Ýngiltere'yle görüþmemizde Ýngiliz mimarlarý eðer
“Türk mimarlarýný þu þartlarda kabul ediyoruz”
derse, biz de “Türk ortamýna Ýngiliz mimarlarýný þu
þekilde kabul ediyoruz” deme þansýnda oluruz. Ama
bunu yapabilmemiz için bu tür görüþmelerin baþka
konularda nasýl yapýldýðýný bilmemiz lazým. Çok

amatör bir þekilde gidip bir iki þey söyleyebiliriz,
ama sonra birçok þey havada kalýr ve konuya yanlýþ
yaklaþýmlar doðabilir. Bunun olmamasý için uzman bir
grubun sürekli çalýþmasý lazým.
Bu konunun önceki safhasýyla ve yapýlmasý
gerekenlerle ilgili bir miktar þeyler söyledim. Aslýnda
ortada olan durumu çok konuþtuk. Belki öðrenci
arkadaþlar dýþýnda herkes durumdan haberdar.
Zaten bu konularda bazý yayýnlar da yapýldý. Paralel
görüþte olmayanlar adýna Kenan Güvenç bir þeyler
söyleyebilir. Mühendislik ve mimarlýk hizmetleri
arasýndaki iliþki açýsýndan belki siz bir þeyler
söyleyebilirsiniz.
Teþekkür ederim.

Teþekkür ediyoruz. Eðitim
meselesiyle ilgili somut bir durum var: Mimarlar
Odasý'nýn oluþturmuþ olduðu görüþ resmi olarak
deklare edildi. 5 yýllýk temel eðitim, artý 2 yýllýk
“meslek ve pratik” diye tabir edilen 7 yýllýk bir süreç.
Bu konuda sizin bir öneriniz vardý.
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muhatap olabilecek yapýlarýn karþýmýzda belirmesi
lazým. Benim bu yasaya muhatap olabilecek bir
yapým yok. Peki, bu yasa oluþtuðu zaman ben ne ile
karþý karþýya kalacaðým? 3, 5, 4+2 falan hiç
umurumda deðil. O yapým yok ama ben bir eksiklik
içinde deðilim. Ben bu yoksunluk içinden -ben diye
bahsediyorum baðýþlayýn akýþ içinde cereyan ediyor;
o günün durumundan bahsediyorum- baþka bir yapý
çýkartmýþým, ama bu yapý da olasý yasayla
iliþkilenebilecek bir yapý deðil. Bakýn, benim mimarlýk
tarihi dersim yok. Hocam diyor ki: “Proje yönetimini
becerebilecek mi yeni mezun mimar?” Yeni mezun
ve asistan kadrolarýndaki mimarlar, mimarlýk tarihi,
tasarým, proje, yapý gibi her derse giriyorlar. Bunlar
insan yetiþtiriyorlar. Durum proje yönetimine deðil,
insan kaynaklarýnýn yönetimine dönük bir þey. O
yetkiyi orada veriyorsunuz ama neden? Bir tarafta
yasal bir boþluk var, öbür tarafta onun kendini ifade
etme özgürlüðüne bir üst noktada baþka bir alandan
karþý çýkýyorsunuz. Bu yasa gerçekten anayasal bir
suç bana göre. Ulusal düzeyde Osmangazi
Üniversitesi, bu meselede gerekirse bir kriz
çýkaracak. Çünkü bu yasanýn kendisi, eþdeðerdeki
güçleri ve karþý karþýya gelebilecek güçleri ayný
platforma koyamýyor. Koyamaz, çünkü o toplumsal
hayata ait birþey. Toplumsal hayat incelmedikçe,
geliþmedikçe bir yasaya maruz kalacak düzeyde bir
yapý saðlayamazsýnýz. Dolayýsýyla þu andaki bütün
bu giriþimlerde hem ODTÜ, ÝTÜ, YILDIZ gibi
metropol üniversiteleri, hem de Mimarlar Odasý, altý
boþu çalýþmalarý yürütüyor. Bu yasa çýkar -çünkü
sonunda bir güçler mücadelesi bu- ama bunun
arkasýndan gelecek olan boþluklarýn sorumluluklarýný
da bu kurumlar üstlenir. Böyle bir sorumluluðu
Mimarlar Odasý'nýn üstlenmeye hakký zaten yok.
Oda baþka bir platformda durmalý. Merkez
üniversiteler ise bu yasanýn arkasýndan gelecek olan
sorunlarýn sorumluluðunu üstlenmek zorunda
olacaklar.
Söyleyeceklerim þimdilik bu kadar.

Yaptýðýmýz toplantýlarýn ilkine
Sayýn Ferhan Yürekli de katýldý. Orada fazla olumsuz
deðildi. Böyle bir sürecin zorunlu olduðunun
farkýndaydý.  Daha sonra toplantýlara katýlmadý.
Toplantýlara katýlmayýnca ortamý etkileyemiyorsunuz.
Sayýn Kenan Güvenç MOBBÝG'in bu konuda yaptýðý
hiçbir toplantýya katýlmadý ve dolayýsýyla bu sürecin
karar oluþturulma aþamalarýnda ne üniversitesi ne
de kendisi var. Ýnsanlar bir emek sarf etmeden bir
süreç, üstüne bir þey söylerlerse, bu çok büyük bir
haksýzlýk oluyor. Bunu bir yayýn organýnda tek baþýna
yapýnca, bu daha büyük bir haksýzlýk oluyor. Sayýn
Güvenç'in biraz önceki görüþlerini aktardýðý bir
gazete var. Orada karþý görüþe falan yer yok.  “Bir
taraf kendisi konuþuyor, kendisi uyguluyor” diye
suçluyor; ben bunun tam tersini söylüyorum: Biz
herkesi 4 kere davet ettik, daha önceki toplantýlarýn
CD'lerini sizlere gönderdik ve sizleri bilgilendirmek
için ben, fakültenin parasýný harcadým. AB
Sekreterliði bize hiçbir maddi destek vermedi. Bütün
sorumluluðu fakülte olarak aldýk ve yürüttük. Tek bir
yanýt gelmemiþtir; kendisi tek bir yazýlý görüþ
yollamamýþtýr, bölümü de yollamamýþtýr. Bütün
üretim bittikten sonra bir karþý çýkýþ vardýr. Ayný
þekilde; tartýþmayý o gazetede açtýktan sonra
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durum, kendi örgütsel yapýmýzda ve Türk Mühendis
ve Mimar Odalarý Birliði'nde de ciddi tartýþma
konusudur. “uluslararasý olalým” derken öncelikle,
uluslararasý alanda bu meselelerin nasýl
tanýmlandýðýný ve nasýl yetkilendirildiðimizi
anlamamýz gerekiyor. Mesleki disiplinlerin içerik ve
yetki olarak örtüþtürülmesi gerekiyor.
Özellikle 1999 sonrasý yapýlan yasal düzenlemelerle
bütün olan yapý üretim sürecinin; tasarým, üretim ve
yapý kullanma süreçleri çalýþtýrýlmýyor. Mimar, yapý
üretim süreçlerinin neredeyse bütününden dýþlanmýþ
vaziyette. Bazý umut verici geliþmeler var. Yasa
taslaklarýnda izleyebildiðimiz kadarýyla proje
yönetimi kavramýna, yapý kontrol ve kamusal yapý
denetimine bazý göndermeler yapýlýyor ve mimar
konularla az da olsa iliþkilendiriliyor. Gerçek
anlamda, mimarýn ve alanýnýn bilimsel doðrularla
tanýmlanmasý lazým ve bu tanýmlamaya iliþkin
yetkilerinin de net olarak belirlenmesi lazým.
Bu turdaki sözlerimi, Haluk Bey'e bir soru sorarak
bitirmek istiyorum: en son yaptýðýmýz görüþmede,
“6+2, 5+2” tartýþmasýnda, fazla bir yýla þöyle bir
ihtiyaç olduðu söylenmiþti. “Temel mimarlýk
kültürünün liselerde öðretilmemesi nedeniyle buna
ihtiyaç duyuyoruz” denmiþti. Þimdi sevinerek
öðreniyorum ki lise müfredatýna bu konu girmiþ. Bu
durumda konuyu tekrar deðerlendirmeye tabii
tutacak mýsýnýz?

Bu konuda söz almak isteyen
arkadaþýmýz var mý?

Oda da, merkez üniversiteler
de çok kötü bir sýnav veriyor bence. Taraflarý henüz
belirginleþmemiþ bir durum söz konusu olduðundan,
oda meselede bir taraf olamaz.  Mesela Mehmet
Bozkurt'un hem yazýsý, hem söylediklerini göz önüne
alýrsam, artýk sanki bir uzlaþmalar ortamýna gelinmiþ
ve rötuþlar yapýlýyor. Oda meseleye buradan bakýyor.
Oda, bir taraf olamaz; Oda bir sürekliliðin parçasýdýr.
Yani bir ortam saðlar ve o ortamda herhangi bir
konuya ait tavýrlarýn belirginleþmesi için hayatý
kolaylaþtýrýr, bir þekilde önünü açar. Sizin
yazdýklarýnýz ve söyledikleriniz, genel olarak ülkenin
sorunla þu anda iliþkilendiði noktanýn çok uzaðýnda
duruyor.
Osmangazi Üniversitesi Mimarlýk Bölümünün hangi
yasal statüde olduðunu biliyor musunuz? Osmangazi
Üniversitesi Mimarlýk Bölümü bir kararname
üniversitesidir. Bu þu demek: Ben kadro havuzumu
oluþturamýyorum. Bütün üniversitelerin kadrolarý var
ve kendi ellerinin altýndadýr, ama benim kadromu
hükümet belirliyor. Bu yüzden Anadolu Üniversitesi
Mimarlýk Fakültesinde 100'e yakýn kadro varken
benim kadromda 10 kiþi var ki bunlarýn 8 tanesi
asistan. Bu 8 asistanýn 3 tanesi 35. maddeyle gitti.
Bu durum mimarlýk ortamýna iliþkin yasal bir
düzenleme deðil. Ben bir parçasýyým ve kararname
üniversitesi olmam ya da 35. maddeye maruz
kalmam düzeyinde de üniversiteler için hazýrlanmýþ
bir durum. Ortamda þöyle bir þey var: Kurumsallýklar
açýsýndan, ben bir banliyö treniyim, hocam Baþkent
Ekspresi. Hangisi daha yetkin ve deðerli; bu tartýþma
yapýlamaz. Kendi kapsamlarýnda ikisi de þekillenmiþ
þeyler. Siz bir yasa yapýyorsunuz: Sezer yasayý
“anonim, genel ve soyut.” olarak tanýmlýyor. Yasaya
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Bir diðer görüþ ise, yapýlacak olan stajlar da dâhil
olmak üzere 5 yýllýk bir eðitim, artý 2 yýl meslek
pratiði þeklinde bir kurgu oldu.  Meslek pratiðinin
yapýlmasý ile ilgili bir konsey modeli var. Mimarlar
Odasý da bunun içinde ve üniversitelerden de katký
alýyor. Ayrýca ilgili diðer kurumlardan da katký
alýnýyor ve sistem öylece yürütülüyor.
Burada tartýþýlan baþka bir ayrým var. Mimarlar
Odasý, þu ana kadar oluþturmuþ olduðu görüþlerde
bu süre ve içerikle ilgili belirli toplantýlarýn izlenmesi,
seminerlere üniversitelerde yapýlan meslek içi
eðitimlere katýlma zorunluluðu þeklinde belirli
krediler tarif ediyor. Yapýlan etkinlik ve eðitim gibi
toplantýlara da katýlarak kredi tamamlanabilecek.
Bunun sonucunda herhangi bir ölçme-deðerlendirme
sistemi yok, ama bunlarýn yapýldýðýna dair bir sicil
tutulmasý gerekiyor.
Þu anda ortamda tartýþýlan konular ve çerçeve
içerikleri bunlar. Ben ortamdaki tartýþmalarý
aktarmak anlamýnda bütün bu bilgileri size ifade
etmeye çalýþýyorum. Netleþmiþ üzerinde mutabakata
varýlmýþ açýlýmlar deðil.
“Neden durup dururken eðitim süresini

arttýrýyoruz?” konusunun anlaþýlamayan yanlarý var.
Süreç, durup dururken bir meslek ortamýnda
sayýlarla ifade edilen “4 sene mi olsun, 5 sene mi
olsun?” tartýþmasý deðildir. Serbest dolaþýma yasal
düzenlemelerle kapýmýzý açmýþýz; buna bir kýsýt
getirmek ve hizmet sunucularýmýz dýþarýya giderken
onlara mesleðini orada yapma donatýsýný ve
seviyesini kazandýrmak anlamýný taþýmaktadýr.
Öte yandan deðiþen ve geliþen meslek alanýmýzýn
getirdiði bir zorunluluk ve dayatma var. Mesleðin
geçmiþine bakýyorsunuz; usta-çýrak iliþkisiyle
baþlayan ve bütün alanlarda hizmet veren mimar;
mesleðinin parçalanma sürecini yaþýyor. Önce þehir-
bölge planlama ve peyzaj bölümü ayrýldý. Þimdi de
koruma planlarýnýn üretilmesiyle ilgili bir de yasal bir
düzenleme yapýldý ve geçtiðimiz günlerde ve bunun
yetkisi de þehir plancýlarýna verildi.
Bu nasýl oluyor; buna da iliþkin aslýnda biraz
konuþmak lazým. Mimarlýk mesleðinin alanýnýn
tanýmlanmasý gerekiyor ve bu tartýþmanýn Türkiye
ortamýnda diðer disiplinlerle yapýlmasý gerekiyor.
Yayýnlara, ortamdaki belgelere bakýldýðýnda biraz
kendiliðinden bir süreç var. Örneðin kentsel tasarým
bölümü Bilkent'te açýlmýþ; Mimar Sinan
Üniversitesinde lisansüstü eðitim olarak açýlmýþ;
yarýn öbür gün yetki isteyecekler. Buna hangi
bilimsel gerekçeyle izin veriliyor ve bu süreç nasýl
oluþuyor? Aldýklarý disiplin ve eðitimin içeriði
nedeniyle bu iþi yapmaya yetkinler mi diye
gerçekten ciddi bir tartýþma yapýlmalý ve bu durum
sorgulanmalý.
Sonuç olarak bakýyorsunuz, mimarlýk parsel bazýnda
bir eylemliliðe dönüþtü. Gündemde “Þehircilik Ýmar
Yasasý Taslaðý” var. Tasarýda her ölçekli planda, þehir
plancýlarýnýn yetkili olacaðýna iliþkin bir taným
getirilmiþ. Oysa bizim öngördüðümüz, planlamanýn
multi-disipliner bir çalýþma olduðu, çalýþmalarýn ortak
bir müelliflikle yapýlmasý gerektiði yönünde idi.
Belki bir pazar anlayýþýndan belki de paylaþýmý ya da
bir kazanýmý elde etmek için, bu alanlar bizim
disiplinimizden alýnýyor. O zaman mimar ne yapacak?
Yani mimarýn üretim ya da tasarým sürecindeki
rolünü gerçekten doðru tanýmlamak gerekiyor. Bu

kesintisiz 5 yýllýk eðitimde ýsrar ettiðini Avrupa Birliði
Genel Sekreterliði'ne ve üniversitelerde oluþturulan
Çalýþma Grubu'na ifade etti ve yazýlý metinlere de
yansýttý.
Tabii belirli sýkýntýlar var. Temel olarak 4+2+2+3 yýlý
hedeflenirken, sayýn hocalarýmýz temel gerekçesinin
de olduðunu ifade ediyorlar: Mimarlýk bir kýsým
uzmana göre yetenek isteyen bir meslek; bir kýsým
uzmana göre de arzu ve istekliliðe dayanan bir
meslek. Tanýmlanan uzun bir süre ve bunu herkes
iradi olarak kabul etmez. YÖK'ün tayin ettiði bir
düzenekle okullarýmýza gelen öðrencilerimizden
yeterli neticeyi ve sonucu alamýyoruz. Bunu sýnamak
þu anda mümkün deðil. Bir öngörüdür ve açýkçasý
neye tekabül eder, belli deðil.  Gerçekten eðitiminde
isteði ve arzuyu arttýrýr mý, zaman içerisinde
göreceðiz. Mimarlar Odasý olarak oluþturduðumuz
görüþ, Avrupa'daki birtakým organizasyonlardan,
Avrupa Mimarlar Konseyi'nin ve UIA'nýn

belgelerinden, tavsiye niteliðindeki kararlarýndan ve
bu konuda yapýlmýþ çalýþmalardan kaynaklanýyor.
Buna ek olarak, 1998 senesinde Mimarlar Odasý'nýn
Genel Kurulu'nda alýnmýþ karar gereði de 5 yýllýk
mimarlýk eðitiminin ilk 3 yýlý -bunu temel mimarlýk
eðitimi olabilir. Bir ayrým yapýlmaksýzýn ve araya bir
baraj konulmaksýzýn toplam 5 yýlda mimarlýk
diplomasý verilecek.
Bu eðitim sürecinde yapýlacak pratik ve büro stajlarý
belirli bir zaman dilimini ya da krediyi içerecek.
Tezlerimizde bunu, Mimarlar Odasý'nýn eþgüdümünde
ve koordinasyonunda yapýlacak bir çalýþma olarak
düþünüyoruz. Stajlarýn amacý, yapýlacak olan stajlara
müdahale etmek deðil, lojistik destek vermek ve
koordinasyonu saðlamak üzerine bir kurguda olmalý.
Bu konuda görüþ üreten bazý akademisyenler,
akademik eðitim sürecinde yapýlacak olan meslek
pratiðinin 1 yýl olmasýný ifade ediyorlar.
Mezuniyetten sonra da 1 yýl meslek pratiði yapýlarak
bu konuda imza kullanma, yetkili olma noktasýna
gelinmesini düþünüyorlar.
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- SORUMLULUK SAHÝBÝ MÝMAR: Yasal temeli
Avrupa Ekonomik Topluluðu'nu  Kuran Antlaþma
olan 1985 “Mimarlar” Direktifi'nde tanýmlanan
ortak yeterlikler çerçevesi, AB yurttaþlarýnýn söz
konusu hak ve özgürlükleri, temel hak ve
özgürlüklere saygý temelinde ve sorumluluk
bilinciyle kullanmalarýna olanak verecek bir
eðitim altyapýsý saðlamaya yöneliktir.

UIA
Mimarlýk Eðitimi Komisyonu tarafýndan
hazýrlanan 16 Mart 2002 tarihli “UIA ve Mimarlýk
Eðitimi: Düþünceler ve Tavsiyeler” baþlýklý
belge

- “Mimarlar” Direktifi'nde daha 1985 yýlýnda
tanýmlandýktan sonra Uluslararasý Mimarlar
Birliði (UIA) ve Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE)
tarafýndan da kabul gören üniversite düzeyindeki
mimarlýk eðitiminin saðlamasý gereken mesleki
yeterlikler, ülkemizde ilk kez “Mesleki
Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Tanýnmasý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý”nýn 48.
maddesinde yasal bir düzenleme içerisinde
tanýnmaktadýr. Türkiye'de mimarlýk eðitiminin, ilk
kez bu yasayla “düzenlenmiþ” bir meslek
alanýnýn eðitimi haline gelmesi öngörülmektedir.
Mimarlýk okullarýnýn söz konusu yeterlikleri,
kazandýrdýklarý güvencesini verecek reformlarý
gerçekleþtirebilmeleri, yükseköðretim reformu
kapsamýnda yeni düzenlemeleri de
gerektirmektedir.

10 Haziran 1985 tarihli “Mimarlar” Direktifi'nde yer
alan 11 mesleki yeterlik koþulu Haziran 1996
tarihinde Barselona'da toplanan Uluslararasý
Mimarlar Birliði (UIA) Genel Kurulu'un benimsediði
“UIA/UNESCO Mimarlýk Eðitimi Þartý”nda da
mimarlýk eðitiminin kazandýrmasý gereken nitelikler
olarak tanýmlanmýþ, ancak “Mimarlar” Direktifi'nden
söz edilmemiþtir.  Buna karþýlýk Mart 2000 tarihli
“Politika Konularý: Mimarlýk Mesleðinin Ýcrasý”
baþlýklý belgede mimar olarak kayýt/ruhsat/sertifika
hakkýný elde etmek için temel koþullar konusunda
“Mimarlar” Direktifi kaynak gösterilmektedir.

de de Mimarlýk Eðitimi Þartý'nda mimarlýk
eðitiminin kazandýrmasý gereken özel yeterlik
alanlarýnýn formüle edildiði belirtilmekte ve 1985
tarihli “Mimarlar” Direktifi'ne de gönderme yapýlarak
ilgili bilgi ve beceriler sýralanmaktadýr.

- Yasa tasarýsý tartýþýlýrken dikkate alýnmasý gereken
diðer konu, Bologna Süreci'dir. Bologna Süreci 2010
yýlýna kadar, bir Avrupa Yükseköðretim Alaný'nýn
gerçekleþtirilmesi konusundaki politika kararlarýnýn
benimsendiði bir dizi toplantýyla baþlamýþtýr. Bu
süreci tanýmlayan en önemli dört belge 25 Mayýs
1998 Sorbonne Bildirgesi, 19 Haziran 1999 Bologna
Bildirgesi, 19 Mayýs 2001 Prag Bildirisi ve 1819
Eylül 2003 Berlin Bildirisi'dir.

Bologna Süreci'nin baþlýca ilkeleri Mayýs1998'de
Paris'te imzalanan “Avrupa Yükseköðretim
Sisteminin Mimarisinin Uyumlaþtýrýlmasý Hakkýnda
Sorbonne Bildirgesi”nde bulunabilir.  Avrupa
Mimarlar Konseyi (ACE) tarafýndan Ocak 1996'da
yayýmlanan Beyaz Kitap'la ilgili sunuþ yazýsýnda,
mimarlýk mesleði açýsýndan bakýldýðýnda Avrupa'da
siyasal kurumlarýn ekonomik sorunlara verdiði
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Mesleki Yeterliliklerin Tanýnmasýnda Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi Ýçin Bir Öneri

Mimarlarýn iþ kurma hakký ve hizmet sunma
özgürlüðünden etkin bir þekilde yararlanmalarýný
kolaylaþtýran tedbirleri de kapsayan, mimarlýkla
ilgili diploma, sertifika ya da diðer resmi mesleki
ehliyet belgelerinin karþýlýklý olarak tanýnmasýna
iliþkin 10 Haziran 1985 tarihli Konsey Direktifi de
(“Mimarlar” Direktifi) Komisyon Önerisi içinde
birleþtirilmesi amaçlanan sektörel direktifler
arasýndadýr.

iþ kurma hakký ve
hizmet sunma özgürlüðü, AB hukukunun temel
ilkeleri Temel Haklar
Þartý meslek seçme özgürlüðü ve
çalýþma hakký her Birlik
yurttaþýnýn istihdam edilme, çalýþma, herhangi
bir üye devlette iþ kurma ve hizmet sunma
hakkýný kullanma özgürlüðü

1957 Avrupa Ekonomik Topluluðu'nu Kuran
Antlaþma

ayrýmcýlýk yapmama ve karþýlýklý tanýma
ilkelerine uygun olarak mallarýn, kiþilerin,
sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaþýmý

mesleki yeterliklerin karþýlýklý
tanýnmasýný garanti eden kurallar

Hocam siz söz istemiþtiniz.

“Mesleki Yeterliklerin
Düzenlenmesi ve Tanýnmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý
Taslaðý”nda yer alan mimarlýk mesleðini ve eðitimini
ilgilendiren düzenlemeler konusunda,
Üniversitelerarasý Kurul Baþkanlýðý'nýn
görevlendirmesiyle, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Haluk Pamir baþkanlýðýnda
yürütülen komisyon çalýþmalarý sýrasýnda, Dekan
Danýþmaný sýfatýyla bilgi edinme fýrsatý buldum. Bu
konuda yine Dekan Danýþmaný sýfatýyla hazýrladýðým
ve Aðustos 2004'te ODTÜ Mimarlýk Fakültesi
Dekanlýðý'na sunduðum raporda özetlenen ve burada
da dile getirmek istediðim kiþisel görüþ ve
deðerlendirmelerin sorumluluðu bana aittir.
- Mesleki Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Tanýnmasý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý'yla ilgili tartýþmalarda
dikkate alýnmasý gereken iki süreçten söz edilebilir.

Avrupa Birliði süreci
Avrupa Yükseköðretim Alaný'nýn gerçekleþtirilmesi

süreci (Bologna Süreci)

“Mesleki Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Tanýnmasý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý” Avrupa Birliði
süreci içinde iç koordinasyon ve uyumu saðlamak
üzere kurulan Avrupa Birliði Genel Sekreterliði'nin
“Türkiye Ulusal Programý” çerçevesinde sürdürdüðü
çalýþmalar arasýnda yer almaktadýr. Taslakta Avrupa
Komisyonu tarafýndan 2002 yýlýnda sunulan
“

”
baþlýklý metin temel alýnmýþtýr. Bu metin 20 Nisan
2004 tarihli yeni Komisyon Önerisi'yle deðiþtirilmiþ,
18 Mayýs 2004 tarihinde Konsey öneri konusunda
siyasi görüþ birliðine varmýþtýr.

- AB yurttaþlarýnýn AB içinde

arasýnda sayýlmaktadýr.
'nýn 15. maddesi “

” çerçevesinde “

”nü de kapsar”. Beceri
ve bilgilerin (yeterliklerin) nerede kazanýldýðýna
bakýlmaksýzýn Avrupa iç pazarýnda bir mesleði icra
etme (iþ kurma ve hizmet sunma) özgürlüðü daha

'de
da (Roma Antlaþmasý) tanýnmýþtýr. Ortak

pazar, “ ” “ ”

ný
öngörür. Meslek sahiplerinin söz konusu temel hak
ve özgürlüklerden yararlanabilmesi üye devletler
arasýnda

ýn geliþtirilmesini
gerektirmiþtir.

!

!
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süre ayný ortamý sürdürürler. Bu bir atölye de olabilir,
baþka bir þey de olabilir ve 10 yýl da sürebilir. Böyle
örnekler dünyada da var. Fakat o birimin,
örgütlenmenin bir kolu gidince kalitesini kaybediyor.
Akreditasyon olmasý için o kurumun kadrolarýnýn
oluþmasý lazým ve sürdürülebilir bir eðitim ortamýnýn
hem ulusal, hem de uluslararasý olarak ispat
edilmesi lazým. Yani bu konuda heyecanýmýzla bir
yere varabiliriz; Þöyle: Yapýlan þeyi eleþtirebiliriz ve
bu da yararlý. Tartýþýlýnca bazý kavramlar söyleniyor.
Biz onlarý kaydediyoruz ve kullanabiliyoruz. Biz
sürdürülebilir güçlü bir akademik ortam ve bunun
ürünlerinin ortaya çýkarýlabilmesi için çaba
harcýyoruz. Siz birilerini eðitiyor olabilirsiniz ve
bunlar çok iyi olabilir. Bu ayrý bir þey. Akademik
araþtýrma olarak, siz o ortamý zaten araþtýrma ortamý
gibi kullanýyorsunuzdur ki; akademik ortamýn baþka
beklentileri de vardýr. Onu yerine getirip
getirmediðiniz de, sizin dediðiniz çok doðru, bu birim
kurulduktan sonra, yetkin olup olmadýðý
deðerlendirilecek.
Son yaptýðýmýz son MOBBÝG toplantýsýnda siz de
vardýnýz Mehmet bey. Bazý gruplar dedi ki: “Biz
ancak 4 yýlý baþarýrýz, 6 yýlý baþaramayýz”. “Tamam,
bir problem deðil” dedik. Ama “kendi aramýzda
örgütleneceðiz ve her okulun 6 yýllýk eðitim vermesi
için mimarlýk okullarý olarak destek vereceðiz” dedik.
Bununla ilgili olarak da hükümetten, devletten
taleplerimiz olacak. Bu iþ uzun zamanlý bir plan;
bugünün, yarýnýn iþi deðil. Biz bunu 10 yýl içinde
baþaracaðýz, ama hep beraber baþaracaðýz. Kenan
Güvenç'in yaratýcýlýðý ve eleþtirileri bu yöne giderse
hepimiz için çok daha yararlý olabilir. Kendi kurduðu
modelin sürdürülebilirliði için, içine kapanan bir
halde durmamalý. Bizim geliþtirdiðimiz pozisyona çok
yakýn olduðundan, size ÝTÜ'nün yazdýðý ve yolladýðý
metni okumak istiyorum:
“1- Mimarlýk eðitimi 4 tam zamanlý yýldýr. Bu eðitimi
baþarýyla tamamlayanlara mimar unvaný verilir.
2- Mimarlýk yetkisi almak için;
a) Her yýl Temmuz ayý içinde Üniversitelerarasý
Kurulun yapacaðý ulusal düzeydeki sýnavý baþarmýþ
olmak veya,
b) Bir üniversitede en az 1,5 yýl süreyle bir yüksek
lisans programýný bitirmiþ olmak gerekir.
A þýkkýnda belirtilen sýnavda baþarýsýz olanlar izleyen
yýllarda sýnava sonsuz sayýda girme hakkýný saklý
tutarlar. Bunun dýþýnda yapýlacak pratik yapma
zorunluluðu ve meslek konusunda yapýlacak bir yetki
sýnavý gibi önerilere mimarlýk eðitimi anlayýþýmýz
nedeniyle olumlu bakamamaktayýz” diyorlar.
Bu metni imzalayanlar Mine Ýncioðlu ve Ferhan
Yürek. Ne demek oluyor; bizim 6 yýl dediðimize,
onlar 5,5 yýl diyor. Yani 2 yýl olarak tanýmladýðýmýz
sürece 1,5 yýl diyorlar. Gazetelere çýkýp yapýlan o
açýklamalar aslýnda yarým yýl içindir. Üstelik: “4 yýlý
okusunlar, sonra da çýksýnlar ve Üniversitelerarasý
Kurulun yapacaðý sýnavý alsýnlar.” diyorlar. Bu,
kurslar çýkacak demek. Ne olacak o sýnav? Bu sýnav
2 yýlda öðretilen yasalarla ilgili bir sýnav olacak.
Yasalarla ilgili sýnava okulda hazýrlanmýyorsunuz ve
kursa gideceksiniz; çevresel denetimle ilgili þeyin
kursuna gideceksiniz. Kýsacasý Ferhan Yürekli Bey'in
yine gazetelere çýkan, sizinle yaptýðý þeyin aslýnda
hiçbir þekilde tam operasyonel olmadýðýný gösteriyor.
23 sayfa yazý var ama iþlevsel sonuç hakkýnda bir
bilgi yok.

“bunun karþýsýndaki görüþlere bir yer verelim mi?”
gibi bir aktarým da olmamýþtýr.
Ben hem kendisine, hem de bölümüne çok deðer
veriyorum. Çünkü çok büyük bir çaba gösteriyorlar;
çok az kiþiyle, tamamlanmamýþ bir kadroyla
çalýþýyorlar. Aslýnda esas yasal olmayan onlarýn
bölümüdür. Yasallýk demek, kanun ya da kararname
çýkarmak deðildir. Bir þeyin bütün boyutlarýyla
yapýlmasý gerekir. Meslek tanýmýmýz yapýldýðý zaman,
o tanýma göre yürütülecek eðitim ortamýnýn nasýl
olmasý gerektiði ile ilgili konuþuyoruz. Þimdi Kenan
Bey çok heyecanlý, çok birikimli ve çok enerjik birisi.
Kenan Bey'le beraber çalýþan 12 kiþi de belki öyle.
Fakat Kenan Bey baþka bir þey yapmak istedi ve o
ortamdan çýktý. O ortam sürdürülemez. Buradaki
bütün yasalarýn esas amacý, sürdürülebilir ortamlar
kurmak. Ýnsanlar gidince de sürdürülebilecek
ortamlar oluþturmak. Diyoruz ki: “Akademik ortamýn
uluslararasý ortamda da test edilmesi gerekiyor.” Bu

mesleðin uluslararasý ortamda test edilmesi ve o
ortama baðlanmasýyla ilgili bir durumdur. Þu anda da
çok övünmüyoruz mimarlýk üretimimizden. Bizim
mimarlýk üretimimiz, meslek üretimimiz,
mesleðimizin korunmasýyla ilgili bir aþamadýr. Sayýn
Güvenç'in baþýnda bulunduðu kurumun akademik
ortama yayýnlarýyla, çalýþmalarýyla, araþtýrmalarýyla
katkýlarý nedir? Uluslararasý ortamdaki akademik
tartýþmaya katkýlarý nedir? Biz bunu da bilmiyoruz.
Mimarlýk eðitimiyle ilgili ortamlarýn da düzenlenmesi
lazým. Böylelikle belki sizin bölümünüzün de yeniden
oturup kendisini örgütleyecek, eðer kanuna
baðlanmasý gerekiyorsa, kanuna ihtiyaç var. Biz de o
konuda MOBBÝG olarak yardýmcý olabiliriz. Bunu
sizinle, bir köþeye de çekilip konuþmuþtuk
hatýrlarsanýz. Siz dediniz ki: “Ziyaret edin bizi.”
Tamam ziyaret edilir, ama bir gövde olarak edilir ve
bu kanun çerçevesinde de sizin kurumunuz da
akademik olarak varolur.
Eðitim ortamlarý çok deðiþik þekilde kurulabilir. Ýþte
sizin gibi çok güçlü kiþiliði olan, becerisi, enerjisi
olan 3-5 kiþi bir araya gelir, bir atýlým yaparlar; bir



önemle toplumsal ve kültürel sorunlara verdiði önem
arasýnda tehlikeli bir dengesizlik olduðu, gerçekte
ekonomik stratejinin toplum hayatýnýn kalitesinde
olabilecek en yüksek düzeye nasýl ulaþýlacaðýna
iliþkin siyasal, kültürel ve toplumsal
deðerlendirmelerin ýþýðýnda belirlenmesi gerektiði
ifade edilmiþtir. Sorbonne Bildirgesi'ni söz konusu
sunuþ yazýsýnda dile getirilen soruna siyasal bir
çözüm olarak yorumlamak mümkündür:

“Avrupa sürecinde yakýn zamanda ileriye dönük
son derecede önemli bazý adýmlar atýlmýþtýr. Ne
denli geçerli olsalar da bu adýmlar, Avrupa'nýn
sadece Euro, bankalar ve ekonomiden ibaret
olmadýðýný unutturmamalýdýr: Avrupa, ayný
zamanda bir bilgi kýtasý olmalýdýr. Kýtamýzý
entelektüel, kültürel, toplumsal ve teknik açýdan
güçlendirmemiz ve geleceði bu yapý üzerinde inþa
etmemiz gerekmektedir. Bu yapý büyük ölçüde

entelektüel, kültürel, toplumsal ve teknik
boyutlarda, geliþmede merkezi bir rol oynamayý
sürdüren üniversiteler tarafýndan
þekillendirilmektedir.”

Bildirge'de Avrupa'da ilk üniversitelerin doðduðu
dönemde, öðrencilerin ve akademisyenlerin
serbestçe dolaþtýðý ve Avrupa kýtasýnda bilginin hýzla
yayýldýðý hatýrlatýlmaktadýr. Oysa 21. yüzyýlýn
eþiðinde, pek çok öðrenci ulusal sýnýrlarýn dýþýnda bir
süre öðrenim görme olanaðý bulamadan, mezun
olmaktadýr. Bildirge'de imzasý olan ülkelerin eðitim
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bakanlarý, eðitim ve çalýþma koþullarýnda önemli
deðiþikliklerin yaþandýðý bir dönemde, öðrencilere ve
bütün topluma “mükemmelliðe ulaþabilecekleri
alaný, arayýp bulabilmeleri için en iyi fýrsatlarý sunan
bir yükseköðretim sistemi” borçlu olduklarýný
belirtmektedirler. Amaç, farklýlýklara saygý duyan,
buna karþýlýk dolaþýmý ve yakýn iþbirliðini
kolaylaþtýran bir öðretim ve öðrenim çerçevesi
geliþtirmek ve bu konuda mevcut engelleri
kaldýrmaktýr. Bunun için “ ” ve
“ ” gereklidir.
Uluslararasý düzeyde karþýlaþtýrmaya olanak veren
ve lisans ve lisansüstü olmak üzere iki kademeli
eðitime dayanan bir sisteme, ayný zamanda bu
sisteme özgünlük kazandýran ve esneklik getiren
kredi ve dönem uygulamalarýna bu bildirgede yer
verilmektedir. Öðrencilerin çok çeþitli programlardan
yararlanabilmesine, farklý dillerin öðrenilmesine ve
yeni bilgi teknolojilerini kullanýlabilmesine olanak
veren bu sistem, “yaþam boyu öðrenme” ve çok
disiplinli çalýþmalar için gerekli altyapýyý da
saðlayacaktýr.

19 Haziran 1999 Bologna Bildirgesi'nin
imzalanmasýndan iki yýl sonra yükseköðretimden
sorumlu Avrupa Bakanlarý ilerlemeyi gözden
geçirmek ve yeni hedefler ve öncelikler belirlemek
üzere bu kez Prag'da toplanmýþtýr.  Prag Bildirisi'nde
2010 yýlýna kadar Avrupa Yükseköðretim Alaný'nýn
kurulmasý hedefi yeniden teyit edilmiþtir. Bakanlar,
hareketliliði destekleme gayretlerinin öðrencilerin,
öðretim görevlilerinin, araþtýrmacýlarýn ve idari
görevlilerin Avrupa Eðitim Alaný'nýn demokratik
deðerlerinden, kültürlerin ve dillerin çeþitliliðinden
ve yükseköðretim sistemlerinin çeþitliliðinden
yararlanmasý için sürdürülmesi gerektiðini de
yeniden teyit etmiþlerdir.

Prag toplantýsý'ndan sonra 33 Avrupa ülkesinin
yükseköðretimden sorumlu Bakanlarý 19 Eylül
2003'te Berlin'de toplanmýþtýr.  Berlin Bildirisi'nde
Bologna Süreci'nin toplumsal boyutu üzerinde
durulmaktadýr. Yükseköðretimin kamusal bir hizmet
ve kamusal bir sorumluluk olduðu hatýrlatýlmakta ve
uluslararasý akademik iþbirliði ve alýþveriþlerde
akademik deðerlerin egemen olmasý gereði
vurgulanmaktadýr. Berlin'de tanýmlanan yeni eylem
alaný, bilgi temelli toplumun iki ayaðý olarak görülen
Avrupa Yükseköðretim Alaný ve Avrupa Araþtýrma
Alaný arasýnda daha yakýn baðlar kurmak ve tüm
Avrupa'da araþtýrmayý yükseköðretimin bütünleþik
bir parçasý haline getirmek için

ný
desteklemektir.
Bologna Süreci içinde Avrupa yükseköðretim
derecelerinin dünyanýn her yerinde anlaþýlabilir ve
karþýlaþtýrýlabilir olmasýnýn yaný sýra, tutarlý kalite
güvencesi ve akreditasyon/belgelendirme
mekanizmalarýnýn saðlanmasý, bilgilendirmenin
artýrýlmasý ve nin
geliþtirilmesi gerekli görülmektedir.

anlaþýlabilir
karþýlaþtýrýlabilir bir sistem

Prag toplantýsýnýn
Türkiye'de yükseköðretim için önemi, Türkiye'nin
de Avrupa Yükseköðretim Alaný'na katýlma
baþvurusunun bu toplantýda kabul edilmesidir.

yükseköðretimde
üçüncü kademe olarak doktora çalýþmalarý

ortak bir yeterlikler çerçevesi

- Bu süreç içinde de ortak bir yeterlikler
çevresinin geliþtirilmesinin esas amacý

yükseköðretimde temel hak ve özgürlüklere
dayalý bir sistemin yaratýlmasýdýr. Bu amacýn
gerçekleþmesi kuþkusuz ulusal Yeterlikler
Çerçevesi'nin temel hak ve özgürlüklerin ve
bunlarýn dayandýðý insan deðerinin bilgisi
ýþýðýnda geliþtirilmesine baðlýdýr. Öðretim ve
araþtýrmanýn hedeflerinin belirlenmesinde ve bu
hedeflerle uyumlu içeriklerin ve yöntemlerinin
geliþtirilmesinde temel hak ve özgürlüklere saygý
ve bunlara dayanan etik mevzuat ve
sözleþmelerin bilgisi, AB Temel Haklar Þartý'nýn
13. maddesinde, “sanat ve bilim özgürlüðü”
kapsamýnda yer alan  “akademik özgürlük”ten
yararlanmanýn getirdiði bir sorumluluk ve
görevdir.

SELAHATTÝN ÖNÜR -

- Avrupa Eðitim Alaný'nýn inþasýna, ortak bir
Yeterlikler Çerçevesi'nin geliþtirilmesine karþý çýkan
ya da kuþkuyla yaklaþan kiþi ya da topluluklarýn,
çoðu zaman bu süreç içinde ulusal kimliklerin ve
halklarýn kültürel çeþitliliðinin ve geleneklerinin
kaybolacaðý iddiasýndan yola çýktýklarýný söylemek
yanlýþ olmaz. Bunun sonuçlarýndan biri “Avrupa
boyutu”nun göz ardý edilmesi ve Bologna Süreci'nin
gerektirdiði reformlarý gerçekleþtirmek yerine
yüzeysel ve göstermelik düzenlemelerle
yetinilmesidir. Þubat 2004'te gerçekleþtirilen 7.
Avrupa Öðrencileri Toplantýsý'nýn Genel Raporu'nda,
bazý ülkelerin ders programlarýný öðretim hedefleri
ve öðrenci merkezli yeni yaklaþýma göre baþtan
sona yeniden yapýlandýrdýklarý, buna karþýlýk
bazýlarýnýn örneðin görünüþte Bologna modeline
uysun diye mevcut programlarý ikiye bölüp farklý
adlar vermekle yetindikleri belirtilmektedir.
Bu, Bilgi Avrupa'sý düþüncesinin gerçekleþmesinin
bir zihniyet deðiþikliði gerektirdiðini ve bunun da
zaman alacaðýný göstermektedir.

Sanýrým þu ana kadarki
konuþmacýlar genel tabloyu çok iyi bir þekilde çizdi.
Avrupa'daki geliþmelerle ilgili, temelindeki zihniyet
olsun, ne anlama geldiði olsun, Sayýn Emel Aközer
iyi bir þekilde ortaya koydu. Sayýn Haluk Pamir son
bir yýl içerisinde yapýlan çalýþmalarý, konunun ortaya
çýkýþ nedenlerini ve yapýlmasý gerekenleri de geniþ
bir þekilde anlattý. Sayýn Mehmet Bozkurt da
Mimarlar Odasý'nýn görüþlerini belirtti. Tabii kiþiler
arasýnda, farklý gruplar, farklý ortamlardan gelenler
arasýnda muhakkak ki görüþ farklýlýklarý olacaktýr.
Fakat temelde gördüðümüz kadarýyla, genel bir
ortaklýk var görüþlerde ve bu çok önemli. Bu durum,
üniversite ve meslek ortamý arasýndaki yakýnlaþma
açýsýndan da çok sevindirici. Bence ortaya konulan
farklýlýklar çok önemli farklýlýklar deðil. Bu
farklýlýklarý, sadece bu konularý henüz gündeme alan
Türkiye ortamýnda deðil, Avrupa'daki ortamlarda da
görüyoruz.
Mimarlýk açýsýndan Türkiye'deki durum, aslýnda
Avrupa Birliði'ne girmek ile ilgili bir durum deðil. Ben
70'li yýllardan beri, içinde bulunduðum akademik
ortamda ve toplantýlardaki konuþmalarda, eðitimle
ilgili hep benzer konularý tartýþtýðýmýzý hatýrlýyorum.
“Biz kimi yetiþtiriyoruz; bu eðitimimizin ürünü nedir
ve hedefleri neler olmalý?” Bu sorular hep havada
dolaþtý ama cevaplarý hiçbir zaman net bir þekilde
ortaya konulmadý. Sanýyorum bu sorular, pratikte
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birçok yaklaþýmý da etkilemiþtir; çünkü en azýndan
insanlar bu sorularý düþünme fýrsatýný bulmuþtur. Bu
tartýþmalar, özellikle 1980'li yýllarýn ortasýndan
itibaren, okullar arasýnda da sürmeye baþladý.
Özellikle Ýstanbul'da toplanýlýrdý ve yine bu mimarlýk
eðitiminin dönüþümü konusu görüþülürdü. Bunun
gerekçeleri vardý, çünkü çoðu kimse okullarýn 4 yýllýk
eðitim sonunda verdiði diplomanýn bir yetki verme
belgesi olabileceði konusunda iç rahatlýðýyla
konuþamýyordu. Belgeyi aldýktan sonra ne yapýlacaðý
konusunda, üniversite ne yapar, meslek odasý ne
yapar konusunda sorular yine vardý. Staj, sýnav gibi
mekanizmalar eðer konulacak olursa, bunlar nasýl
yürütülecek, kim yürütecek sorularý hep
gündemdeydi. Karþýlýklý güvensizlikler de vardý.
Üniversitelerin Oda'yla, Oda'nýn üniversitelerle
düþünsel alýþveriþi çok yüzeysel kalabiliyordu.
Bugün de giderek derinleþerek ortaya çýkan bir
durum var ve o da, Sayýn Haluk Pamir'in bahsettiði
yasa boþluðudur. Yasalarla ilgili olarak bu ortamýn
kendi haklarýný ve sorumluluklarýný takip etmedeki
zafiyetleri söz konusudur.
Bunlarýn dýþýnda, mesleðin taným olarak bir boþluk
taþýdýðý görülmektedir. Sanýrým bu boþluk, sadece
mimarlýk ortamýnda deðil. Toplumda mimara iliþkin
oluþan imajla, mimarlarýn kendileri hakkýnda
düþündükleri imaj arasýnda çok büyük farklýlýklar var.
Bunlarýn farklýlýðýn en önemli nedeni, mesleðin
parçalanmýþ olmasý. Sorumluluklarýn tanýmlanmamýþ
olmasý, yasanýn olmamasý, bunlar hep bu
parçalanmaya, bu tanýmdaki eksikliklere neden olan
sebepler olarak saptanabilir, düþünülebilir.
Bir baþka faktör de, mimarlýk okullarýnýn hazýr
olmadan, çok süratle artmasý. Türkiye'nin her
tarafýnda politik bir seçim olarak; politikacýlarýn
seçimi, her zaman halkýn istedikleri, arzu ettiklerinin
yerine getirilmesi yönünde oluyor. Buraya kadar
doðru bir yaklaþým olabilir. Ama her ilde bir
üniversite açýlmasý, bu üniversiteden her türlü
alanda eðitim vermesinin istenmesi, insan kaynaðý
bakýmýndan, fizik kaynaklarý bakýmýndan eksikliði
olan okullarýn ortaya çýkmasýna neden oluyor. Bu
okullarýn bazýlarýnda, çeþitli þekillerde, birtakým
finansal desteklerle, insan kaynaðýnýn
yetiþtirilmesiyle ilgili bazý yöntemlerle, birtakým
iyileþmeler olabilmektedir. Ýçinde olmadan,
gerçekten þartlarý hissetmek, tam olarak sorunlarý
saptamak zor. Ancak o okullarda eðitim veren kiþiler
anlattýðýnda ve kendi deneyimlerini ortaya
koyduðunda ortaya çýkan bilgilerle birtakým sorunlarý
anlayabiliyoruz. Sayýn Kenan Güvenç'in sözünü
ettiði, bu koþullarda olan bir okulun çýkýþ için özgün
bir yöntem arayýþý sonucu ortaya koyduklarý, bir
modelin bir þekilde bu ortama sunulmasý, arkasýnda
durulmasý ve bunun bir savunusunun yapýlmasý.
Tabii, ben buna savunu demeyeceðim, eðer
gerçekten somut durumlarla karþýlaþýldýðý zaman,
insanlar yaratýcý bir þekilde bazý yöntemler
oluþturabiliyorlarsa, bu çok deðerli bir þey. Ama
onun dýþýnda bu eðitimin ve pratiðin sürekliliði
açýsýndan, sürdürülebilirliði açýsýndan, birtakým
sorunlar belirlenmeye baþladýðý zaman, bu sadece
çok genelleþtirilemeyecek bir özel durum olmaktan
öteye gidemiyor. Haluk Pamir'in yaptýðý eleþtiriye
katýlýyorum. Bu þartlar altýnda çok özgün bir çýkýþ
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yapan bir okul olabilir, birtakým sorunlarý o
yöntemlerle aþýyor olabilir; ama bunun kalýcýlýðý ve
sürdürülebilirliði konusunda kuþkular
giderilemiyorsa, bu genelleþtirilemeyecek bir
örnektir.
Aslýnda bizi bir araya getiren konu, Avrupa
Komisyonunun direktifi sonucu ortaya çýkan
durumdur. 2001 yýlýndan beri biz, MOBBÝG
toplantýlarýnda, Avrupa yükseköðretim alanýyla ilgili
reformu izliyoruz. Sorbonne Deklarasyonu ile
baþlayan, Bologna, Prag ve arkasýndan geçtiðimiz yýl
yapýlan Berlin toplantýlarý ile süren Bolonya sürecinin
altýna Türk Hükümeti de imzasýný atmýþtýr.
Yükseköðretim alaný, kendi içerisinde bazý felsefeler,
bunun yaný sýra ele alýnmasý gereken konular
konusunda açýk birtakým direktifler ve ortak verilen
bazý kararlar taþýmaktadýr. Üç payanda var: eðitimin
iki etaplý (“cycle”) olmasý, eðitimin kalitesinin
deðerlendirilmesi, kalite güvencesinin saðlanmasý;
bir de hareketlilik. Hizmetlerin dolaþýmý daha çok
mesleki bir ortamdaki dolaþým olarak tanýmlanabilir.
Fakat, öðretim elemanlarýnýn ve öðrencilerin
dolaþýmý eðitim süresindeki bir dolaþým ki, bu da çok
önemli. Tabii, dolaþým konusunda getirilen
düzenlemenin, eðitimin kademelenmesi ve yýllarýyla
ilgili düzenlenmesiyle çok yakýn iliþkisi var. Burada
bir benzerlik, tutarlýlýk olmasý lazým ki, bu hareketlilik
olabilsin. Þu anda yapýlan hesaplara göre, Avrupa'da
saðlanabilen dolaþým, öðrenci sayýsýnýn yüzde 5'i ve
önümüzdeki yýllarda “dolaþan” öðrenci sayýsý 12
milyona çýksa bile, bu yüzdeyi aþamayacaðý
konusunda bir hesaplama var. Dolayýsýyla, A.B.D.'de
olduðu gibi, sanal kampuslar yaratýlmasýnýn belki çok
daha etkili olabileceði düþünülmekte; yani
enformasyon teknolojisi aracýlýðýyla mobilite, sanal
mobilite, çok daha önemli bir düzeye gelebilecektir.
MOBBÝG toplantýlarýnda, yükseköðretim alanýyla
ilgili geliþmeleri her toplantýda ele aldýk, neler olup
bittiðini izlemeye çalýþtýk. Bizi en çok ilgilendiren
tarafý da, eðitimin süresiydi. Bolonya sürecinden de
biliyorsunuz, eðitimin 5 yýl olmasý için YÖK'e
önerimiz oldu. Uluslararasý mimarlýk camiasý, meslek
odalarý ve eðitimle ilgili dernekler, kurumlar hatta
Avrupa Birliði'nin, Avrupa Komisyonu'nun kurmuþ
olduðu komitenin öngördüðü 5 yýllýk bir eðitim süresi
ve 2 yýl staj bir referans oldu. Bu referansý birçok
ülkedeki mimarlýk okullarý hemen hemen istisnasýz
benimsedi. Altýna imza atýlan Bolonya süreci ile ilgili
hususlar üniversitelere yansýtýlmadý. MOBBÝG
olarak, süreçte imzasý olan Türkiye Hükümeti
tarafýndan, Yüksek Öðretim Kurulu aracýlýðýyla, belki
bu iki devreli (“cycle”)(3+2) yüksek öðretimin
mimarlýk okullarýnda 5 yýl süreklilik taþýyacak þekilde
düzenlenmesinin gerçekleþtirilmesi için çalýþmamýz
gerektiðini saptadýk. Bu çalýþmalar sürerken
YÖK'ten herhangi bir tepki gelmedi. Dolayýsýyla, biz
daha çok kendi kendimize konuþuyorduk. Meslekte
yeterlilik ve hizmetlerin serbest dolaþýmý konusu
gündeme geldiðinde, bunun gerektirdiði eðitim
boyutu birdenbire bizim çalýþmalarýmýzýn ve
isteklerimizin gerçekleþmesi için bir yol açtý.
Sonunda ortaya çýkan, 3+2 deðil de, 4+2'li bir
model oldu. Bu tabii ki, Türkiye'deki mevcut koþullar
ve üniversitenin genel olarak 3+2'yi, daha doðrusu
Yüksek Öðretim Kurulunun 3+2'yi kabul
etmemesinden de kaynaklanan bir sonuç; bu

gerçeði de göz ardý edemezdik. Askerlik konusu bile
gündeme geldi, “3 yýl sonunda lisans diplomasý
alýnýnca ne olacak” gibi. Dolayýsýyla, üniversite
dýþýndaki ortamlarýn da böyle bir deðiþime adapte
olmasý gerekir. Yasalarýn da buna göre düzenlenmesi
gerekir. Bunlar olmadýðý takdirde, büyük sorunlarla
karþýlaþabileceði gerçeði karþýmýza çýktý.
Çok yakýn zamanlarda, Eylül'ün baþýnda, yedincisi
yapýlan Avrupa Mimarlýk Okul Baþkanlarý
Toplantýsý'na katýldým. Þu anda Avrupa'daki bu
uygulamaya geçmiþ olan okullarda 3 yýlý bitirip de,
lisans derecesi alanlar var. 3 yýl sonra mezun olanlar
için biz nasýl bir meslek tarifleyeceðiz? gibi sorular
soruldu. Hâlbuki böyle bir tarif yapmak okullarýn iþi
deðil; 3 yýl sonunda alýnan bir lisans diplomasýnýn
herhangi bir yetki vermeyen belge olduðu, akademik
bir derece olduðu konusu, daha önceki toplantýlarda
alýnan ilke kararlarýnda zaten vardý. Bunlarýn
profesyonel hayatta nasýl bir meslek erbabý olacaðý
konusundaki tartýþmalar, geriye bir dönüþ gibi
yansýdý ve doðrusu üzüldüm. Bunun böyle
olabileceði de muhtemeldir, yani çok da þaþýrtýcý
olmamalý.
Aslýnda öngörülmüþ olan reform süreci 2010 yýlýný
hedeflemiþtir. Dolayýsýyla, 2010'a kadar muhakkak ki
adaptasyonlar, birtakým denemelerden çýkan
sonuçlar olacaktýr. Onun için Türkiye'deki
uygulamanýn, deðiþmez bir yasa ile belirlenmesi çok
sakýncalý olabilir. Yasada öyle bir madde olmalý ki, bu
gerçeði açýkça belirtmeli. Bu süreç, bütün Avrupa'da
2010'a kadar sürecek olan bir süreçtir. Bizim kendi
deneyimlerimizden ve diðer ülkelerin
deneyimlerinden yararlanarak, yapýlmasý
gerekenlere belki zaman içinde ayrýca karar
vermemiz gerekebilir. Dolayýsýyla, bu yasadaki
maddelerde yapýlabilecek deðiþimlerle ilgili bir
uyarýnýn,  esnekliði getirmekte büyük yararý olur diye
düþünüyorum.
Bu arada bir baþka konudan söz etmek istiyorum.
Avrupa Komisyonu'nun “Tematik Aðlar” diye bir
birimi var. Avrupa Komisyonu'ndan finansal destek
alan bu birimden beklenen; ülkelerin, meslekleriyle
ilgili kriterleri kendi aralarýnda oluþturmalarý;
araþtýrmalarla daha yakýn iliþki kurmalarý; toplumla
disiplin arasýndaki baðlantýnýn güçlendirilmesi; bunu
yaparken de Avrupa ülkeleri dýþýndan kiþilerden de
yararlanabilmesi ve daha da önemlisi, okullar
arasýndaki eðitimin ayarlanmasý (“tuning”) yönünde
çalýþmalarý var. Bu ayarlama (“tuning”) ile güdülen
amaç: bir eðitimden geçen öðrencinin edinmiþ
olmasý beklenen bilgi ve becerilerin ne olduðunun
saptanmasýdýr (“learning outcomes” and
“competences”). Dolayýsýyla, okullardan birtakým
bilgilerin gelmesi gerekiyor. Bu çerçeve içerisinde
Avrupa Mimarlýk Eðitimi Derneði (EAAE) nin de
desteðiyle “Avrupa Mimarlýk Okul Baþkanlarý Aðý”
diye bir tematik að kuruldu ve Avrupa Komisyonu
tarafýndan destekleniyor. Ýki senedir çalýþmalarýný
yürütüyor. Geçen yýl ve bu yýl düzenlenen birtakým
anketler oldu. Anketlerle amaçlanan,  araþtýrmada
olsun, eðitimde olsun, profesyonel yaþamla iliþkili
eðitimin boyutlarý olsun, okullarýn ne tür bilgi ve
beceriler verebildiklerini ortaya koymalarýdýr. Bilgi
toplanacak ve bu bilginin sonuçlarý da paylaþýlacak.
Gerçekten ne kadar saðlýk sonuçlarý olur, bilinmez,

ama en azýndan iletiþimin daha çok artmasýna
yardýmcý olacaðý, birtakým bilgilenmelerin daha çok
olmasýna yardýmcý olacaðýný tahmin edebiliyoruz.
Sayýn Mehmet Bozkurt'un stajlarla ve eðitimin
süresiyle ilgili söylediði birkaç þey vardý. Þu çok
önemli: 3+2 olsun, 4+2 olsun veya 5 yýl olsun, 6 yýl
olsun; 5 veya 6 yýl olan ve arada lisans diplomasý
vermeyen bir programý herkes sorgusuz kabul
ediyor. Fakat 3+2, 4+2 gibi bir etaplaþmadan
bahsedilince, sorunlar ortaya çýkýyor. Aslýnda
düþünürken, bu artý konusunun bir süreklilik
içermesini kesinlikle akýldan çýkarmamak gerekiyor.
Bu 3+2'ler, 4+2'lerin aslýnda bir esneklik, öðrenciye
belli kanallara ayrýlmasý bakýmýndan saðlayabileceði
bir esneklik olarak görmek doðru bir yorum olacak.
Bu modelin kesintili olarak algýlanmasýný yaratacak
bir pekiþtirmeyi sakýncalý görüyorum.
Stajla ilgili olarak: bir okuldan mezun olduktan sonra
bir kiþi staj yapacaksa, bunun süresi 2 yýl olsun diye
bir öneri var. Oda'nýn, eðitim süresinde yapýlan stajýn
bu süreyi kýsmen azaltabileceði konusunda bir
kanaati olursa, o zaman buna 2 yýllýk bir süre
içerisinde yer verilebilir. Ama Oda'nýn, genel olarak
stajlarýn, bütün okullar için benzer bir þekilde
örgütlenmesi konusuna girmemesinde büyük yarar
var. Her okulun kendi inisiyatifiyle bunu geliþtirmesi,
farklý deneyimler açýsýndan çok daha yararlý
olabilecektir. Ama Oda'dan beklenebilecek þeyler de
var; özellikle öðrencilerin gerek yurtiçi, gerek
yurtdýþýnda katýlacaklarý staj yerlerinin niteliði ve bu
stajlara imkân saðlanmasý konularýnda bir meslek
kuruluþu olarak yardýmcý olabilir.
Diðer bir tartýþma da, ortaöðretimde mimarlýk
alanýna bir ilgi, yönlenme saðlayacak yaklaþýmlar
konusudur. Burada, yine Avrupa Birliði çerçevesinde
Avrupa Komisyonu'nun bir programý olan ve
ortaöðretim için öðretim elemaný yetiþtirmede
destek saðlayabilen Commenius Programý'ndan
yararlanýlabilir. Bu konuya belki pilot bazý okullarla
baþlayýp, sonrasýnda ortaöðretimdeki öðretim
elemanlarýnýn eðitilmesiyle ilgili bir programdan
yararlanarak, bir çalýþma baþlatmak ve bunu zaman
içerisinde ortaöðretimde daha da yaygýnlaþtýrmak iyi
olabilir.
Mesleðin parçalanmasý konusu ile ilgili olarak
bütünleþtirme yöntemleri aranabilir. Meslek alanýnýn
tanýmlanmasý, meslek yasasýnýn çýkmasý buna çok
yardýmcý olacaktýr.
Doktora konusu, Avrupa gündemine, üçüncü bir
evre olarak geçen sene Berlin toplantýsýnda girdi;
Avrupa A.B.D.'de varolan uygulama biçimleri ile yeni
tanýþýyor. Biz çok önceden tanýþmýþtýk, onun için bize
çok yabancý deðil. Doktora konusu çok yoðun bir
þekilde araþtýrma çerçevesinde tartýþýlmaya
baþlandý. Mimarlýk alanýnda birdenbire zýt fikirler
ortaya çýkmasýna sebep oldu. Þu anda bir grup hâlâ,
tasarýmýn aslýnda bir araþtýrma alaný, araþtýrma aracý
olduðunu söylüyor, baþka bir grup da, bunu
kabullenmiyor. Sanýyorum bu tartýþma, akademik
dünyada üzerinden rahatlýkla gelinebilecek bir
husustur. Hiçbir araþtýrma içermeyen bir tasarýmýn
çalýþmasý düþünülemez; ama tabii ki, onun dinamiði,
etmenleri, salt araþtýrma çalýþmasýndan da farklýdýr.
Salt araþtýrma alanýnda bile çok farklýlýklar var.
Teþekkür ederim.
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Teþekkür ederiz.
Buyurun.

Ben söze þöyle baþlayayým: Mimarlýk öðrencilerine
ben þunu söylüyorum: “Siz ölümsüzleþmek istiyor
musunuz? O halde iyi bir mimar olun, çok çalýþýn,
çok çalýþýn” diyorum. Mimarlýk öyle bir meslek ki,
hem eðitimi çok yorucu, hem de mezuniyet
sonrasýnda da çok çalýþmayý gerektiren bir meslek,
bunu birebir yaþayarak biliyor ve görüyoruz.
Mimarlýk eðitiminde, ülkenin geleceði bakýmýndan
da, önemli olan nokta,  en iyi öðrencileri mimarlýk
eðitimine almaktýr. Bence, toplumun en kaliteli, en
yüksek, yani baþka anlatýmla en iyi öðrencileri,
birinci tercihini mimarlýk üzerine yapmalý, Mimarlar
Odasý ve üniversiteler iþbirliði halinde, bunu
saðlamak zorundayýz. Çünkü mimarlýk mesleði diðer
mesleklerden çok farklýdýr. Bu mesleðin ayrýcalýðý
vardýr ve buna göre de öðrencilere imkânlar
tanýnmasý lazýmdýr. Mimarlar Odasý, mimarlýðýn,
toplumun birinci tercihi haline gelmesi için ne
yapýlmasý gerekiyorsa, onu yapmalýdýr. Bu noktada
ne yapýlabilir? Örneðin ben Kültür Bakanlýðý
nezdinde giriþimde bulunacaðým. Amacým, “özel,
ayrýcalýklý” burslar temin etmektir. Bu senenin
üniversite giriþ sýnavlarýný incelediðimiz zaman,
Ýstanbul'daki bir mimarlýk okulundaki puanlamaya
bakýyoruz, bursluyla burssuz arasýnda 80-90 puan
fark var. Burslu olduðu zaman, o üniversitenin sýrasý
yukarýlara týrmanmýþ. Demek oluyor ki, toplumun
burs konusunda tercihi çok önemlidir, bu mimarlýk
için çok önemlidir. Kültür Bakanlýðýyla görüþülüp
bütün mimarlýk okullarýnda, mimar olacaklara burs
temin edilmesi þarttýr.
Ýkincisi; Mimarlýk Kanun Tasarýsýnýn çýkarýlmasý
kaçýnýlmazdýr. Þu an bir kanun var, 1938 yýlýnda
çýkarýlmýþ, mühendis ve mimarlarýn nasýl çalýþacaðý,
ne yapacaðýný tarifleyen bu yasa bugünün þartlarýnýn
çok gerisindedir.
Ben ayný zamanda, Deprem Þûrasýnda Eðitim
Komisyonu Baþkanýyým. Orada 7 komisyon var; biri
de Eðitim Komisyonu. Bu komisyonun bir görevi de,
mimarlýk ve mühendislik alanýnda yetkin olarak ne
yapýlmalý sorusuna cevap bulmak. Bu komisyonun
çalýþmalarýný göre, gerek mühendislik, gerekse
mimarlýk mesleðinde yetkili olmak isteniyorsa, bu
kiþiler, 3 sene mesleðini icra edecek daha sonra bir
sýnava girecek ve eðer baþarýlý olursa yetkinliði
alacaktýr. 3 yýllýk süre, genel bir yaklaþýmdýr. Bu
düzenleme “bizim üniversitelerimiz, 4+2 mi olsun,
3+2 mi olsun?” sorusunun cevabý deðildir.
Türkiye'nin gerçekleri itibariyle, ve diðer meslek
alanlarý arasýndaki daðýlým açýsýndan, eðitimin esasta
4 yýl olmasýnýn zaruret olduðuna inanýyoruz. Çünkü
bütün meslek alanlarýnda, 5 yýla göre düzenleme
yaptýðýmýz zaman, yeni uygulamalar bir faydayý ifade
eder. Ýstanbul Teknik Üniversitesi geçmiþte mimarlýk
bölümünün eðitim süresini, kýsa bir dönem için 6 yýla
çýkardý ve sonra vazgeçti. 6 yýl okumak isteyen insan
sayýsý azaldý; süre uzadýkça öðrenci talebi azaldý. Bu
nedenle, bütünü çözmeden, içinden bir birini çekip,
düzeltmenin doðru olmadýðýna inanýyorum. Yasalar
bütüne þamildir, herkesi ilgilendirir. Ancak bütün
okullarýn bu yasalara bir anda tabi olmasý
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beklenemez. Bazý taþra üniversitelerinde, bölgesel
imkânlarla, bölümlerin çok güçlendiðini biliyoruz.
Yakýn tarihte bizim bölümden bir üniversiteye üç
hoca transfer oldu. Transferlerin yapýlabilmesi
mümkün, biz de izin veriyoruz. O þehrin, o
üniversitenin çocuklarý da bizim çocuklarýmýz. Biz
hiçbir üniversiteyi bir diðerinden ayrý görmüyoruz,
ülke bir bütün olduðuna göre, herkesin iyi yetiþmesi
lazýmdýr. Ancak bugünkü imkânlar dahilinde, diyelim
ki kiþi mevcut imkânlarla yeterince bilgi alamamýþsa,
4 yýl eðitimle diplomayý aldýktan sonra, týpta olduðu
gibi, uzmanlýk sýnavý gibi bir yetkinlik sýnavýna
girecektir. Bunun için de bizim bu tasarýmýmýzda
Oda, devlet ve üniversite iþbirliðiyle oluþan bir
kurum öngörülmüþtür. Bugün için yaklaþýk 400 bin
kiþiyi ilgilendiriyor bu yasa, yalnýz mimarlarý
ilgilendirmiyor, çok önemli bir yasa. Eðer bu yasa
kabul edilirse, yetkin mühendislik, yetkin mimarlýk
yapanlarý da ilgilendiriyor. Tabii bunun, þartlarý,

altlýklarý, baþlýklarý, içerikleri ayrýca yönetmeliklerle
düzenlenecek, ama önce bir taslak yasanýn
çýkarýlmasý gerekiyor. Bugün 4 yýllýk mezun olan bir
üniversite öðrencisi, herhangi bir üniversiteden 10
yýllýk, 30 yýllýk bir mühendis veya mimarla eþdeðer
haklara sahip oluyorsa ve bunda da bir sýkýntý varsa,
dünya da bunu kabul etmiyorsa, burada yanlýþ bir
iþleyiþ var demektir. Bütün uygulamalarda, 4 yýllýk
eðitimden sonra, bir mühendis veya mimarýn
dünyanýn hiçbir yerinde bir iþ bulmasý mümkün
deðildir. Onun için bir yetkinlik olayýný herkes kabul
ediyor. Bu durumda bu eðitim “asgari kaç yýlda
olur?” sorusu gündeme geliyor. Görüþümüze göre,
eðitimde bir kere 4 yýl esas alýnmalýdýr. Öðrencilerin
okullarda eðitim görmesi tamam ama mesleki pratik
de çok önemli. Bir aylýk bir stajla öðrencinin bir
þeyler öðrenmiþ olmasýný beklemek doðru deðil,
Mimarlar Odasý da bunu beklemiyor. Eðer yetkinlik
olsa bile, staj kurgusunun aynen devamýndan
yanayýz. Ancak, staj yeri bulma imkânýmýz maalesef
çok zor. Hele bu geçtiðimiz kriz döneminde çok
zorlandýk, 1 aylýk stajyerler için bile yer bulmakta

zorlandýk. Özellikle mimari bürolarda iþsizliðin had
safhada olduðu bir dönemde, öðrenciler sýkýntýya
düþtüler. Onun için staj konusunda da benim
söyleyeceðim;  gerçek staj belki daha fazla olmalý
ancak, biz 1 aylýk stajlarý da mesleðe yararlý olarak
görüyoruz, Bu yetkinlik olayý olduktan sonra, artýk 9
ay, 10 ay gibi stajýn kendi kendini yetiþtirecek
anlamýnda olduðu için, gerekmediðine inanýyorum.
Yasa çýktýðýnda, “Anayasaya aykýrý” diye biri iptal
ettirirse ettirir. Bölümler arasýnda bir bölümün
aleyhine bir yasa çýkmaz, o bölüm o yasaya kendini
uydurmaya çalýþýr. Bizim düþüncemiz gibi yasa da
çýkmayabilir, bizim beðenmediðimiz þekilde çýkabilir.
Mecliste en son dakikada bir bakýlýr mahzurlarý var,
eksikleri var, bunlar düzeltilebilir. Yasa çýkýyor diye
feryat etmenin de bir anlamý yok. Yasa mutlaka
çýkarýlmalý. Haluk Bey'in çalýþmalarýný takdirle
karþýlýyorum, Bu toplantý ile bazý þeyleri öðrendim.
Okumadým tabii ama buradaki anlatýmdan anladýðým
kadarýyla, Odanýn, gayet baþarýlý çalýþmalarý var. Bu
konunun incelenmesinin, mimarlýk mesleði lehine
olduðunu ve mimarlýk mesleðinin toplumda
saygýnlýðýný kazanmasý için çok önemli adýmlar
olduðuna inanýyorum.
Benin söyleyeceklerim bu kadar. Teþekkür ederim.

Teþekkürler. Buyurun.

Ben 4 yýllýk bir mimarlýk fakültesini bitirdim. Mimarlýk
fakültesini bitirdiðimde, bana mimarlýkla ilgili bir
nosyon verdiler ve en önemlisi mesleðimi sevmeyi
öðrettiler.  Bugün büroda birini iþe alacaðým zaman,
sorduðum soru, “Ne biliyorsun?” deðil, “Mesleðini
seviyor musun?” oluyor. Bize üniversitede bina
yapmayý deðil, konuya yaklaþmayý öðrettiler.
Dolayýsýyla, bu artýk 4+2+4 mi olur, 4+3+3 mü
olur, o kadar önemli deðil. Ama mimarýn aldýðý
yetkiler nedeni ile eðitim ve eðitim sonrasý için
gereðinin yapýlmasý lazým.
Bir baþka düzenlemenin daha yapýlmasý gerekiyor.
Türkiye'de Mimarlýk Bölümleri'nde eðitim veren
öðretim üyelerinin pratik yapma olanaklarý yasal
olarak ellerinden alýnmýþ durumda. Ameliyat etmeyi
öðreten bir operatör, hiç ameliyata girmemeli gibi bir
yasa var. Bu uygulama derhal deðiþmeli, büyük
sakýncalarý var.
Haluk Bey'in söylediklerine katýlýyorum, “Hedef
mimarlýk yasasý” dedi. Ama þöyle bir durum var;
yasa bir sonuçtur. Hedef; týr. “Mimarlýk mý,
mimarlar mý?” diye bir kargaþa da olabilir. Hiç yok,
hedef mimarlýktýr. Mimarlar mimarlýðýn en büyük
düþmanýdýr. Denetlenmemiþ, yetiþtirilmemiþ, uygun
þartlara gelmemiþ mimarlar, mimarlýðýn en büyük
düþmanýdýrlar.
Bu çerçevede mimarlýk mesleðinin Türkiye'de yasal
bir tanýmý yok.  Ortada mimarlýk diye bir kavram var,
fakat mimarýn hiçbir tanýmý yok. Bu taným olmadan,
bizim burada “Bu sözleþmelerle, þartnamelerle,
þöyle bir yasa çýksýn” diye yaptýðýmýz her tartýþma
havada yüzüyor. Derhal bir mimarlýk yasasý çýkmalý
ve mimarýn yetki sorumluluk alanlarý ve mimarlýðýn
tanýmý yapýlmalý. Bu taným yapýldýktan sonra,
mimarlýkla ilgili düzenlemeler gelebilir.
Yine, böyle bir yasa yapýlacaðý zaman, buna sahip
çýkacak ve yasayý hazýrlayacak bir Bakanlýk gerekir.
Bu Bayýndýrlýk Bakanlýðý veya Kültür Bakanlýðý
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deðildir. Bayýndýrlýk Bakanlýðý ancak mühendislik
disiplinleri ile ilgili düzenlemeleri yapabilir.
Olmasý gereken üçüncü þey, Mimarlar Odasý'nýn
TMMOB'den ayrýlmasý, baðýmsýz bir kimliðe
kavuþmasý ve kendi içinde reorganizasyon
yapmasýdýr. Bugün burada “meslek parçalanýyor”
diye konuþuluyor. Parçalanacak, daha da fazla
parçalanacak, bunda o kadar yanlýþ bir taraf da
görmüyorum. Hýzla deðiþen bir çað içinde yaþýyoruz.
Güvenlik çok önemli bir parametre olmaya baþladý,
paralel olarak yangýn keza. Ayný zamanda, iþletmeler
çok karýþýk hale gelmeye baþladý, malzeme
seçenekleri arttý. Eskiden bir tesisat projesi pis su,
temiz su, ýsýtma konularýný kapsardý. Oysa içinde
yaþadýðýmýz þu ana bakýn. Ayný þey elektrik
projesinde de var. Bütün bu disiplinlerin
organizasyonu mimarýn elinden geçiyor. Örneðin;
güvenlik mimarý diye bir ihtisas bir branþ olacak.
Tesisatý, elektriði, malzemesi, fiyatlarý ve teknolojisi
ile hergün yeniden araþtýrýlmasý gereken bir ihtisas
alaný ortaya çýkacak. Hergün öðrenmek gerekiyor ve
her diplomalý mimar bunu yapamaz. Sadece bir
kiþinin yapabileceði veya üniversitede
öðretilebilecek þeyler de deðil. Üniversite size, bu
bilgilere ulaþma yollarýný öðretmek üzere var.
Öðrenmeyi öðrenmek adýna çýktýðýnýz bir noktada,
bunlarý yapmaya baþlayabilirsiniz.
Teþekkür ederim.

Çok teþekkürler. Buyurun.

Aslýnda eðitimin temelinde üniversite yatýyor, biraz
üniversite üzerinden bir þeyler söylemek istiyorum.
Kendi pratiklerimi þu an aktarmanýn pek bir yararý
yok. Nasýl bir kurumdan bahsediyoruz, tarihsel
olarak nerede duruyor bu kurum, aslýnda nereye
gidiyor ve bu yasalar, bu AB süreci ve tartýþýlan bu
durum nereye tekabül ediyor, onun biraz altýný
çizmek istiyorum.
Baþvuracaðým kaynak, Ýlhan Tekeli ve Yasin Aktay'ýn
yazdýðý iki tane temel makale. Fikir açýcý bulduðum
için, bu ortamla da paylaþmak istiyorum.
Üniversitenin özelliðinden bahsederek baþlamak
istiyorum. Üniversitenin otonomisi yüksek bir kurum
olduðundan ve uluslararasý iliþkiler içinde
bulunmasýndan söz ediyor Ýlhan Tekeli. Genelde tek
bir disiplinden deðil de, daha fazla, farklý disiplinleri
bir çatý altýnda toplayan bir kurum aslýnda üniversite
ve her kurumun kendi içinde olacaðý gibi, büyük
ölçüde muhafazakâr, yani gündelik hayat nasýl böyle
akýp gidiyorsa, onu bir þekilde donduran her kurum
gibi bir baðlamda üniversite. Ancak tarihsel,
ekonomik ve politik süreçte ortaya çýkan birtakým
geliþmeler var; sanayi toplumundan bilgi toplumuna
geçiþ. Fordist birikimden esnek birikime geçiþ,
bunlar hep üniversitenin etkilendiði durumlar. Ulusal
devlet yerine artýk küresel bir ekonomiden,
küreselleþmeden bahsediyoruz. Aslýnda
moderniteden de postmoderniteye bir geçiþ var ve
üniversiteler bundan çok fazla etkileniyor. Bu
süreçte üniversite üç farklý çatýda toplanýyor. Ýlk
baþta kilise merkezli bir üniversiteyken, ardýndan
ulus-devlet üniversitesine, Humbolt Üniversitesine
tekabül ediyor. Ardýndan, Emel hocanýn da
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bahsettiði gibi, þu an kavram olarak bilgi toplumunu
kuracak multiversite, tartýþýlýyor. Akademik yaþam
bundan çok fazla ve derinden etkileniyor. Bu bilgi
toplumuna geçiþ, “multiversite” kavramýyla beraber,
akademisyene iþ güvencesi azalýyor, giriþimci ya da
“yýldýz öðretim üyesi” çok daha fazla popüler olmaya
baþlýyor. Yüksek lisans öðrencileri birtakým projelere
angaje oluyorlar ve ucuz emekle bu projelerde
çalýþýyorlar. Akreditasyon, bahsettiðimiz bu
yoðunluk, çok fazla bir denetimin aracý oluyor ve
aslýnda akademisyen çok fazla kýsýtlanýyor. Yayýnlar,
birtakým baþka aygýtlarla beraber, insani
deðerlendirmeye býrakýlýyor. Kenan Bey'in yaþadýðý
problem de böyle bir problem aslýnda. O kiþinin
yaptýðý müthiþ katkýlar var akademik ortama, ama
bir þekilde bunlar deðerlendirilirken belki de
ýskalanýyor. Bilgi toplum üniversitesinde, “yayýnla ya
da yok ol” ilkesi çok fazla baskýn oluyor ve
üniversitelerde aþýrý yayýn yapýlýyor. Ýlhan Tekeli kötü
bilginin iyi bilgiyi kovduðunu söylüyor. Böyle bir
ortamda olduktan sonra, yaþanan deðiþimlere
eleþtirilerimizi kaybetmemek gerekiyor. ODTÜ'nün,
Osmangazi'nin ya da Erciyes Üniversitesi Yozgat
Mühendislik Mimarlýk Fakültesi'nin içinde bulunduðu
duruma bir þekilde eleþtirilerimizi sürdürebilmek için,
özgür bir ortama ihtiyacýmýz var.
Bu “multiversite” denilen yerde, döner
sermayesiyle, etrafýndaki kurumlarla, pazar
ekonomisinin içine çok fazla dahil olan bir
üniversitede, bir takým parazitler de doðuyor.
Burada pek tartýþýlmadý aslýnda, ama üniversite bilgi
toplumu üretirken, bir yandan da pazarýn bilgisini
üretmeye çalýþýyor ve böyle bir tehlikesi de var.
Burada belki de bunun söylenmesi gerekiyor.
Üniversite bir kominite olmaktan çýkýyor, kendi
içinde sohbetleri, muhabbetleri olan
akademisyenlerden ziyade, Amerika'dan gelen, dilini
bile bilmediðiniz - bunu muhafazakâr anlamda
söylemiyorum - çok fazla iletiþim kuramadýðýmýz
akademisyenlerle birlikte oluyoruz. Derinlemesine
iletiþimi kuramadýðýmýzý da düþünüyorum. Bu
doðrultuda profesyonel adanmýþlýk, yani mimariye
adanmýþlýk, belki biraz daha mesleðe kayýyor. Yani
akademiye olan adanmýþlýk ve bilgi üretmenin o
kutsallýðý biraz da çökmeye baþlýyor. Bourdieu'nun
da söylediði gibi, artýk üniversite sosyal sermaye
oluþturamýyor ve çeþitlik içinde performans
benzerliði doðuyor. Üniversiteler, taþra üniversiteleri
böyle bir bakýþ açýsýyla tekrar deðerlendirilebilir,
irrasyonel bir rasyonellik doðuyor. Belki, Anadolu'da
buna ihtiyaç var, hani bir þehre giden üniversite, o
þehri etkisiyle çok daha geliþtirebilir bir pozisyonda
olmasý gerekirken, tek bir katta iki bölümün olduðu
çok garip ucubelere dönüyor.
Temel olan þu, öðrenciler bir doyumsuzluk yaþýyor.
Öðrenci arkadaþlar da buradalar, çok daha iyi ifade
edeceklerdir bunu. Tatmin olamama durumu ortaya
çýkýyor. Bir araþtýrma görevlisinin yetkinliði elbette ki
tartýþýlýr, ama o derinliði hissetmeden alýnan bir ders,
belki bu doyumsuzluðu etkileyen faktörler arasýnda
yer alýyor. Üniversite, ulus-devlet idealini kurarken,
o idealini de yavaþ yavaþ yitiriyor. Üniversite bir
yandan da bir elek vazifesi de görüyor. Bourdieu,
taþradan gelen öðrenciler, Ankara'ya gelen
öðrenciler, bir þekilde “devþirme” diyor, Yasin Aktay
da buna katýlýyor. IQ'leri yüksek olan kiþileri bir
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þekilde tutulup, diðerlerini, zayýf düþen IQ'lerle
beraber, bambaþka bir öteki yaratýlýyor ve toplumsal
uçurumlarý da belirleyen bir faktör olmaya baþlýyor.
Bacasýz fabrika diye açýlan üniversiteler, Neil Smith'in
de söylediði gibi, bir sosis fabrikasýna mý dönüþüyor?
Öyle bir eleþtiri de söz konusu olabilir diye
düþünüyorum.
Bunlarýn yanýnda, aslýnda tartýþýlmasý gereken,
teknolojik geliþmelerle ve AB süreciyle oluþan
deðiþiklikler ve rakamlar deðil de, eðitimin kendi
içeriðidir. Biraz önce bahsedildi, “sanal üniversite
nasýl kurulacak, kaç tane bilgisayar gelecek, stüdyo
kaç kiþilik olacak, bunu YÖK mü belirleyecek?” gibi,
çok farklý anlayýþlar doðacak. “Mimarlýk tarihinde ne
anlatýlacak? Birinci Cumhuriyet, Ýkinci Cumhuriyet
gibi bir tarihsel perspektiften bakan bir anlayýþ mý
olacak yoksa yeni anlayýþlar mý ortaya çýkacak?
“Disiplinlerarasý” olma durumu nasýl saðlanacak?
Mesela, biz Yozgat'ta þehircilik ve mimarlýk

bölümünde ilk iki sene ortak bir çalýþma yapýyoruz.
“Nasýl olacak, bütün üniversitelerde bu nasýl
uygulanacak?” gibi çok fazla sorunun burada
tartýþýlmasý gerekiyor. Tabii ki, sadece dillendirmenin
bile, bunu okuyacaklar açýsýndan çok deðerli
olduðunu düþünüyorum.
Bir de, bu yasalarla beraber mimarlýðýn tanýmý biraz
daha daralýyormuþ gibi geliyor bana. Bu tasarým alaný
fikri çok daha cazip görünüyor ve bunun mimarlýk
alanýnýn biraz daha geniþlemesine, mimarlýðýn yeni
biçimlerde üretilmesine çok daha fazla katkýda
bulunacaðýný düþünüyorum.
Teþekkür ederim.

Teþekkür ederim.

Ben müsaadenizi isteyeceðim,
ama bir iki þey söyleyebilir miyim?

Buyurun.

H. ALÝ ULUSOY -
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AB'deki mesleðin dolaþýmý
açýsýndan eðitimi tartýþacaðýz diye, ben bilgi aldýðým
için öyle geldim; ama bunun iki bacaðý daha var. Bu
eðitim, kendisiyle ilgili AB'de bir ortam var, Avrupa
eðitim alaný, birisi araþtýrma alaný. Zaten burada
Mehmet Bey de onlardan bahsetmiþ, onunla ilgili de
MOBÝK'in bir þeyleri var.
2005 yýlýnda mecburen Vergen Toplantýsýna Türkiye'nin
bir doküman götürmesi lazým, yani 2005 yýlýnda
Vergen Toplantýsýna hem biz mimarlar olarak bir
doküman hazýrlamak durumundayýz, çünkü artýk
serbest çalýþma, en fazla týpla biz, saðlýk bilimleriyle
biz yüz yüzeyiz, bu dokümaný hazýrlamamýz lazým.
Ondan sonraki dönemde, iþte o 2010'a kadar olan
dönemde, bizlerin hep beraber bu sefer, Vergen
sürecine katýlan bütün ülkelerle beraber ortak bir
þeyler yapmamýz gerekiyor. Ama 2005 Vergen'e kadar
ulusal olarak, bizim bir programýmýz vardý,
“toplandýðýmýz zaman her ay ne yapacaðýz?” diye. O
toplantýdakine göre, zaten bizim Ekim ayýnda bir
þeyler yapmamýz olmamýz lazýmdý, onu hazýrlamamýz
lazým.
Ýkincisi; UNESCO'nun 11-12 Ekimde OECD'yle
beraber, bu eðitimin mesleki boyutlarýný ele alan bir
toplantýsý olacak. YÖK buna Naric þeyine katýldýðý
için, aslýnda Avrupa eðitim alanýndaki karþýlaþtýrmalý
ortama katýldýðý için, yine katýlýyor. Ama biz buna
mimarlýk için de katýlabilirdik. Katýlmadýk, yani hazýrlýk
yapmadýk.
Bir þey daha söylemek istiyorum: En son
söylediðimiz, mimarlýðýn … AB'de serbest dolaþan
mimarlarýn þeyi lazýmdý. Onun dýþýnda mimarlar yine
kuramsal çalýþabilecekler, o alanda eðitim
yapabilecek, tarihle eðitim yapabilecek, yani onu
konuþtunuz. Biz burada bir boyutu aldýk, tek bir
boyutla uðraþýyoruz, herhalde bu toplantýnýn amacý o
gibi. Serbest dolaþým ve eðitim iliþkisi ve orada AB
normlarýna göre bizim 70 bin tane aktif mimarýmýz
olmasý lazým. Þu anda bizim 9 ila 12 bin aktif
mimarýmýz var, bizim hedefimiz bu 70 bin kiþiyi þey
yapabilmek, yani 70 milyona 70 bin kiþi gerekiyor.
Ama bunun için de, iþte o kanun çýkarsa, mimarlarýn
tanýmý yapýlýrsa, mimarlarýn nerelerde çalýþacaðý,
istihdam edileceði yerler de ortaya çýkacak. Bizim de
eðitimimizi, bu boyutunu ona göre yönlendirmemiz
lazým. Ama öbür teorik þeyler, proje yönetimi…

Ama hocam, Tonguç Hocamýn
bahsettiði böyle bir kaygý deðil. Esas kaygý, tartýþýlan
bu merkez üniversitelerle, olmayanlar arasýnda çok
açýk bir þekilde üniversiteye, eðitime, mimarlýða,
toplumsal hayata dair farklý bir yaklaþým var. Bu yasa
yasalaþtýðý zaman, merkez üniversitelerin bahsettiði,
iktisada, piyasaya ve pazara referanslý, meslekler
sosyolojisini öne çýkaran mimarlýk hâkim, baskýn unsur
haline gelecek. Hâlbuki ayný yükü, ÝTÜ'nün, ODTÜ'nün
taþýdýðý yükü, toplumsal hayatta bütün diðer eðitim
birimleri de taþýyor ve onlarýn çoðu en azýndan iktisadi
olarak bir meslekler sosyolojisi konusuna bakmýyor.

Buyurun.

Benim söyleyeceklerim çok fazla
deðil. Hocalarým konuþurken, Avrupa Birliði'ne katýlým
sürecinde nasýl bir yol izleneceði üzerine konuþtular.
Kendi düþüncelerimi ve arkadaþlarýmýn düþüncelerini

dile getirmek istiyorum. Avrupa Birliði denildiðinde,
gençlerin ilk düþünceleri ekonomik baðlamda oluyor.
Orayý bir çýkýþ kapýsý ve meslekleri ne olursa olsun,
bunu ekonomik bir özgürlük olarak görüyorlar.
Öncelikle gençlerin, içinde bulunduklarý mesleðin
bilincini idrak etmeleri, farkýna varmalarý gerekiyor diye
düþünüyorum. Çoðu öðrenci, nerede olduðunu bilmiyor,
ne yapmakta olduðunu, neyle uðraþtýðýný bilmiyor.
Sevmekten öte bunun farkýna varmalarý gerekiyor. Ben
farklý bir üniversiteyi kazanmýþ ve daha sonra bir
þeylerin farkýna varýp okulu býrakarak, tekrar bir þeyler
yapma gayretinde olmuþ bir insaným. Bu yüzden
mimarlýðý severek, isteyerek ve ne olduðunun farkýna
vararak iþe baþladýðýmý düþünüyorum. Öðrencilere her
þeyden önce, entelektüel bir bakýþýn verilmesi
gerektiðini düþünüyorum. Çoðu üniversitede ne yazýk
ki, öðrenciler bunun farkýna varamýyorlar. Sizler
mimarlýðýn tanýmýný yapmamýz gerektiðini söylediniz;
buna katýlýyorum. Öncelikle bu tanýmý yapmalýyýz. Çoðu
arkadaþým, sadece meslek kazanmak için oraya
geliyorlar ve mimarlýðýn ne demek olduðunu bilmiyorlar.
Gençlerin geleceðe güvenle bakmasý için ne yaptýklarýný
biliyor olmalarý, son derece önemli bir þey.

Buyurun.

ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Öðrenci
Temsilcisi)
Arkadaþýmýn söylediklerine ve üniversiteye dair yaptýðý
tariflere büyük oranda katýlýyorum.
Þöyle bir þeyle baþlayacaðým: mimarlýk bölümüne
baþladýðým ilk hafta,  Feyyaz Erpi Hocamýz, bir soru
sormuþtu; “siz buraya niçin geldiniz?” demiþti. Birisi de,
“mesleðe hazýrlanmak için geldim” demiþti. Feyyaz Bey
de, “hayýr, yanlýþ düþünüyorsun, üniversiteler meslek
adamý yetiþtirmez, aydýn yetiþtirir, siz buraya aydýn
olmaya geldiniz ve aydýn adayýsýnýz” demiþti. Bu
tartýþmalara bir miktar oradan bakýyorum.
Üniversitelerin gidiþatýyla ilgili bu tartýþmanýn bir miktar
da bu nedenle olduðunu düþünüyorum. Son
zamanlarda, üniversitelerin piyasayla daha içli dýþlý
olmaya baþladýðýný ve bunun da etkisiyle, üniversitenin
toplumsal kaygýsýnýn ya da aydýn yetiþtirme kimliðinin
daha geri planda olduðunu düþünüyorum.
Bir diðer tartýþma da þu: Mimarlýk eðitimine ve meslek
alanýna iliþkin yasal düzenlemelerde aslýnda iki konu
fazlaca iç içe geçti. Bence ayrý deðerlendirilmesi
gerekiyor. Bir ülkedeki üniversitelerin, o ülkenin
toplumsal ihtiyaçlarý doðrultusunda þekillendirilmesi
gerektiðini, o ülkenin kendi nesnelliðiyle birlikte
düzenlenmesi gerektiðini düþünüyorum. Ama elbette,
Avrupa Birliði tartýþmasý bambaþka bir tartýþma, ya da
Türkiye'nin Avrupa Birliði üyeliði konusu da baþka bir
tartýþma, devam eden bir süreç var. Dolayýsýyla, bir
mesleðin yurtdýþýndaki ayný meslekle iliþkiye geçmesi
ve akredite olmasý baþka bir tartýþma. Yasa taslaðýnda
her iki kavram iç içe geçmiþ durumda. Öncelikli olarak
aslýnda Avrupa'yla ve Amerika'yla bir uyumu, eþgüdümü
saðlamayý düþünüyor. Ama Avrupa Birliðinde de henüz
bu kesinleþmiþ bir durum yok. Bu da Türkiye'deki bir
düzenleme için aslýnda çok daha esnek bir ortam
sunuyor.
Öngörülen düzenlemeye dönersek, mimarlýk eðitiminin
3+2 ya da 4+2 þeklinde tarif edilmesi, bir
parçalanmýþlýðý anlatan durumdur. Üniversitenin daha
teknik bir eleman ya da meslek elemaný yetiþtirmeye

H. ALÝ ULUSOY -

ALÝ ALPTEKÝN -

baþlamasýyla ilgili olduðunu düþünüyorum. Böylelikle,
mimarlýkta tasarým kültürünün daha fazla geri plana
düþeceðini zannediyorum. Selahattin Bey Avrupa'daki
okullardan örnekler verdi. Geçen dönem bizim
fakültemize Belçika'dan bir öðrenci grubu geldi. Onlarýn
sistemleri 3+2 þeklinde idi. Birkaç gün bizim
stüdyolarýmýza katýldýlar. Kritiklerle tasarýmýn, projenin
ilerleyiþini gördüklerinde çok þaþýrdýlar. Gelen öðrenciler
üçüncü sýnýf öðrencileriydi, mezun olacak öðrencilerdi ve
þunu söylediler: “Biz tasarým dersi almadýk, sizin burada
tasarladýðýnýz þeyleri çok iyi çizebiliriz, sunumunu çok iyi
yapabiliriz, ama biz bunu tasarlayamayýz” dediler. Yasa
taslaðýnýn böyle bir sýkýntý getireceðini ve mimarlar
arasýnda büyük bir eþitsizlik, farklýlýk doðuracaðýný ve de
mimarlýðý teknikleþtireceðini düþünüyorum. Lisans
eðitiminin kesintisiz olmasý gerektiðini düþünüyorum. Bir
de Türkiye'de stajlar, ucuz emek sömürüsü olarak
ortaya çýkýyor. Mimarlýkta þu anda çok fazla görmüyoruz
belki ama,  dershanelere ya da hukuk bürolarýna
bakýldýðýnda, öngörülen zamanlar için bürolar ya da o
meslek alanlarý stajyer çalýþtýrýyorlar. Çok düþük ücretle,
hatta ücretsiz çalýþtýrýyorlar. Aslýnda bu durumun reel
olarak da, mimarlarýn ücretlerinin düþmesi anlamýna
geleceðini düþünüyorum. Dolayýsýyla, çok daha ayrýntýlý,
çok daha tartýþarak ve de öðrencileri de gündeme dâhil
edilerek, bu yasanýn hazýrlanmasý gerektiðini ve ortamýn
bilinçlenmesi gerektiðini düþünüyorum.

Hepinize, katýldýðýnýz için çok
teþekkür ediyoruz.
H. ALÝ ULUSOY -

“ ”
toplantýsýnýn tam metnine
adresinden ulaþabilirsiniz.

Avrupa Birliði Sürecinde Mimarlýk Eðitiminin Dönüþümü
http://www.mimarlarodasiankara.org
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varlýðýnýn olduðu gibi korunmasýnýn Ankara kentinin
büyüyebileceði alanlar dikkate alýndýðýnda
irdelenmesi gerektiði görülmüþ, ancak arazilerin
baþka kullanýmlara ayrýlmasý sürecinin hem kent,
hem de A.O.Ç. açýsýndan plansýz ve yanlýþ kararlara
dayandýrýldýðý gözlenmiþtir.

Arazinin baþka kullanýmlara ayrýlmasý sýrasýnda
A.O.Ç. mal varlýðý bütünlük ve sürekliliðini yitirmiþ,
günümüzde 15 parçadan oluþan, iþletmesi giderek
güçleþen bir “ ”a dönüþmüþtür.

Yapýlan çalýþmada:
1. A.O.Ç.'nin planlama sorunlarý tartýþýlmýþ
2. Uygulama modelleri irdelenmiþ
3. A.O.Ç.'nin arazilerinin özellikleri ve kent

içindeki konumlarý deðerlendirilmiþ ve her
bir parçanýn problemleri ile geleceðe yönelik
olarak üstlenebileceði iþlevler için önermeler
geliþtirilmiþtir.

kayýp mekân

Þekil 1: Kamusal Alanlar- Ankara

Þekil 2: A.O.Ç. Sýnýrlarýnýn Deðiþimi

Þekil 3: A.O.Ç.'nin  Ankara Kenti içindeki konumu

Aþaðýda sunulan önermeler ODTÜ Mimarlýk
Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel
Tasarým Yüksek Lisans Programý Stüdyosu'nun
görüþlerini yansýtmaktadýr. Her bir konu hem A.O.Ç.
yönetiminin, hem de  kamuoyunun dikkatine
sunulmaktadýr.

Planlama düþüncesi son 30 yýlda önemli deðiþimlere
sahne olmuþ ve Master Plan anlayýþý statik ve
uygulamaya yönelik bulunmadýðý için eleþtirilmiþtir.
Buna karþý geliþtirilen Stratejik Planlama anlayýþý ise
temelde ele alýnan planlama alanýnýn yapýsýný
belirlemekte, bu yapý içinde problem alanlarýna, özel
dikkat isteyen konulara ve proje üreterek

uygulamayý sürdürmeye  yönelmektedir. Bu yaklaþým
benimseniyor ise öncelikle A.O.Ç. arazilerine ait
genel hedeflerin belirlenmesi, daha sonra A.O.Ç.'nin
alt bölgelerinin  tanýmlanmasý, alt bölgelere ait
politikalarýn kurgulanmasý ve bu süreci yürütecek bir
planlama örgütünün kurulmasý gerekmektedir.

A.O.Ç.'nin Atatürk'ün baðýþ mektubundaki amaçlarý
doðrultusunda yeniden düzenlenmesi düþüncesi
yeniden irdelenmelidir. Özellikle tarýmsal faaliyetin
sürdürülmesinin, Metropoliten Alan içinde önemli
güçlükleri olduðu bilinmektedir. Ancak temelde,
kalan A.O.Ç. arazilerinin Ankara Çayý boyunca
uzanan, ne kadar zedelenmiþ olursa olsun yeþil
kuþaðýn açýk alan iþlevleri olarak düzenlenmesi
gerekir. Yeþil kuþak kentin diðer bir çok iþlevi ile
birlikte ele alýnmak zorundadýr. Ankara Metropoliten
Alaný'nýn parçasý olan yeþil kuþak içinde yer alan
A.O.Ç. arazileri bu baðlamda irdelenmek
durumundadýr. Bu nedenle Büyükþehir Belediyesi'nin
planlama çalýþmalarý ile eþgüdüm  içinde ele
alýnmalýdýr.

Planlamanýn Hedefleri:

Bu yeþil kuþak Gençlik Parký ve eski Hipodrom
Alanýndan baþlayarak A.O.Ç. arazileri ile devam
etmek üzere tasarlanmýþken günümüzde büyük
ölçüde zedelenmiþtir. Özellikle Hipodrom'un
kaldýrýlarak yapýlaþmaya açýlmasý, uzantýsýnda
getirilen toptancý iþlevleri yeþil kuþaðý zedelemiþtir.
Daha sonra Traktör ve Çimento fabrikalarý bozulmayý
sürdüren yapýlaþmalar olmuþtur.  Buna karþýlýk
Güvercinlik ve Etimesgut hava alanlarýnýn açýk
kullaným ilkelerini südürdükleri için korunmalarýnýn
doðru olacaðý düþünülmektedir.

A.O.Ç. arazileri kent içinde doðu  batý yönünde
uzanmaktadýr.  Bu arazilerin  güneyinde ODTÜ,

Bilkent ve Hacettepe üniversiteleri ile Balgat ve
Çayyolu konut bölgeleri bulunmaktadýr. Kuzeyinde
ise Yenimahalle, Demetevler Batýkent konut
bölgeleri yer almaktadýr. A.O.Ç.'nin bugün kente de
hizmet veren Söðütözü  Demetevler kavþaðý
arasýndaki kullanýmlarý (hayvanat bahçesi, meyve
suyu ve süt fabrikalarý, istasyon ve merkez,
Marmara oteli söðütözü) kentin kuzey ve
güneyindeki kent parçalarý arasýnda köprü görevi
görmektedirler. Kentin batý koridorundaki geliþimi
dikkate alýndýðýnda benzer þekilde, yeþil kuþak içinde
köprü görevi görecek sosyal, kültürel ve bilimsel
kullanýmlarý içeren iki geliþme koridoru daha
önerilmiþtir.

A.O.Ç.'nin Ýstanbul yoluna paralel olarak kuzeye
yönelen parçasý ise Batýkent ve Eryaman bölgeleri
arasýnda bir yeþil kuþak oluþturmaktadýr. Kýsa erimde
üretim faaliyetinin sürmesi önerilen bu alanýn uzun
erimde hayvanat bahçesi ve doða parký olarak
düzenlenmesi Baþkentin de uzun dönem geliþme
süreciyle örtüþecektir.

AOÇ TARÝHÇE ÖNERÝLER

Cansu Canaran

ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama
Bölümü, Kentsel Tasarým Yüksek Lisans Programý
stüdyosu kapsamýnda 1997-98 eðitim döneminde
Ankara kentinin en çok tartýþýlan konularýndan
birisini oluþturan Atatürk Orman Çiftliði (A.O.Ç.) ele
alýnmýþtýr.

Günümüzde A.O.Ç., bir döneme (Cumhuriyet'in
kuruluþ yýllarý), bir kente (Baþkent Ankara), bir
ideolojiye (yeni toplum), bir üretim tarzýna (tarýmda
modernleþme ve üretim) ve bir yaþam biçimine
(kentsel dinlence) iliþkin özelliklerini yitirmiþtir. Artýk
A.O.Ç.'nin arazi bütünlüðünden söz etmek olasý
deðildir. Ayrýca, A.O.Ç.'nin mal varlýðýnýn baþka
amaçlar için kullanýlmasý ve bunun sonucunda
kurumun elindeki arazi miktarýnýn azalmasý diðer bir
önemli konu olarak hep tartýþýlmýþtýr.

A.O.Ç.'nin karþýlaþtýðý bu temel sorunlar, yani
kuruluþ amaçlarýndan sapma ve mal varlýðýnýn
yitirilmesi 1960'lý yýllardan baþlayarak kamuoyunda
tartýþýlmýþ, ancak kurumun geleceðine iliþkin
amaçlarý, kent içindeki yeri, arazilerinin konum ve
nitelikleri irdelenmemiþ, A.O.Ç. yalnýzca genel bir
gösterim ile, üretilen planlarda (Ankara 1990,
Ankara 2015) ifade edilmiþtir.

Kentsel Tasarým Stüdyosu kapsamýnda yapýlan
çalýþma A.O.Ç.'nin bu sorunlarýný irdelemeyi
hedeflemiþ, bu hedefe baðlý olarak bilgi toplama,
bilginin deðerlendirilmesi, amaçlarýn yeniden
irdelenmesi ve A.O.Ç.'nin geleceðine iliþkin
senaryolarýn geliþtirilmesi yönünde çaba
gösterilmiþtir.

Bu çalýþmalarda Ankaralýlar için çeþitli anlamlar ifade
eden A.O.Ç.'nin, mal varlýðýný yitirmesinden daha
önemli olarak, kurumun Cumhuriyet dönemindeki
kuruluþ amaçlarýndan uzaklaþtýðý gözlenmiþtir.
Kentin temel geliþme alanýnda yer alan Çiftliðin arazi
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Batý ülkelerinin mekansal düzenlemeleri içinde yeþil
alanlar, kent parklarý bu özellikleriyle varolurlar. Bu
alanlarda hiçbir þekilde yapýlaþmaya, ya da
ülkemizdeki gibi çevreyi ta rip eden türde yalnýzca
yemek yemeye yönelik pasif piknik etkinliðine yer
verilmez. Bu tür alanlarda kiþiye yürüme, bisiklete
binme gibi doðayla baþbaþa kalma olanaklarý
sunulur, yaban hayatý da bu doku içinde yerini alýr.
Eðer A.O.Ç. arazileri kentin açýk alan gereksinimleri
için yeniden düzenlenecek ise bu türden daha
incelmiþ etkinliklere olanak tanýyacak düzenlemeler
hedeflenmelidir.

Yukarýda açýklanan hedeflere eriþmek kuþkusuz yeni
bir planlama anlayýþýný ve örgütlenmesini
gerektirmektedir. Bu süreçte öncelikle bir Master
Plan yapýlabilir, çünkü A.O.Ç. arazilerinin 1. Derece
Doðal ve Tarihi Sit olarak belirlenmesi bunu gerekli
kýlmaktadýr. Ancak uygulamayla, proje üretimi ile,
merkezi ve yerel diðer kurumlarla iþbirliði yapmadan,
hedeflere varmak için parasal kaynaklarý bulmadan,
yani temel sorunlarýn üzerine eðilmeden yapýlacak
yalnýzca iki boyutlu bir çizimden oluþan bir plan kýsa
erimli olacak ve A.O.Ç.'nin sorunlarýný
çözemeyecektir. A.O.Ç.'nin statik bir Master Plan'a
deðil dinamik bir planlama - uygulama sürecine
gereksinimi vardýr. Bu amaçla A.O.Ç. ya kendine
baðlý bir planlama ekibi kurmak, ya da bu hizmeti
uzman kuruluþlara yaptýrmak zorundadýr. Bu hizmet
baþka kurumlara da yaptýrýlsa A.O.Ç.'nin þehir
plancýsý, mimar, mühendis,vb. uzmanlardan oluþan
bir çekirdek kadroya, harita ve bilgi arþivine
gereksinimi bulunmaktadýr.

h

Planlama Modeli:

Planlama Birimi bir yandan fiziksel biçimlenme, alt-
bölgelerin tanýmlanmasý, proje üretimi ile ilgilenirken,
diðer yandan ürettiði projeler ile mali kaynak
arayacaktýr. Unutmamak gerekir ki, proje üretmeden
yerel, ulusal ya da uluslararasý kurumlar mali olanak
saðlamamaktadýrlar. Bu baðlamda bu kurumlarla
aþaðýda tanýmlanan iliþkilerin kurulmasý
gerekecektir:

ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama
Bölümü, Kentsel Tasarým Yüksek Lisans Programý
stüdyosu kapsamýnda 1997-98 eðitim döneminde
yapýlan bilgi toplama ve analiz çalýþmalarýna göre
A.O.Ç.'nin alt bölgecikleri belirlenmiþ ve bu
bölgeciklere ait önermeler geliþtirilmiþtir. Aþaðýdaki
tabloda bu bölgeciklere ait temel politikalar,
karþýlaþýlan problemler, bölgelerin sunduðu olanaklar
ve çalýþma grubunun önermeleri özetlenmiþtir.

A.O.Ç. Arazilerinin Deðerledirilmesine Ýliþkin
Önermeler:

A.O.Ç. Arazilerinin Deðerledirilmesinde
Bölgeciklerin Projelendirilmesinde Ýþbirliði
Yapýlacak Kurumlara Ait Önermeler:

Sonuç:
Atatürk Orman Çiftliði'nin Ankara kentinin tarihsel
oluþumu içinde önemli bir yeri bulunmaktadýr. Ancak
bu kurum yalnýzca arazilerini yitirmekle kalmamýþ,
ayný zamanda kimliðini yitirmiþtir. Baþkent Ankara
için A.O.Ç. bir yeni heyecanýn kaynaðýný oluþturacak
heyecanlar taþýmaktadýr. A.O.Ç. yalnýzca sivil ve
askeri kamu kurumlarýnýn arazi gereksiniminin
karþýlandýðý bir yer olmamalýdýr. Bu nedenle ODTÜ
Mimarlýk Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama
Bölümü, Kentsel Tasarým Yüksek Lisans Programý
Stüdyosu bu konunun üzerine eðilmiþ ve öðrenci
çalýþmasýnýn ötesinde bir bilgi toplama,
deðerlendirme ve düþünce geliþtirme sürecini
yaþamýþtýr. Bunun ötesinde dinamik bir planlama
uygulama süreci için ODTÜ, kendisinden istenen
hizmetleri sunmaya devam edecektir.

Þekil 4: A.O.Ç. Arazi Kullanýmý Þekil 5: A.O.Ç. Alt Bölgeler

Yerel Yönetimler: Büyükþehir Belediyesi
ve Ýlçe Belediyeleri

. Plan onayý ve ruhsat iþleri

. Ulaþým hatlarý

. Altyapý

. Yeþil alan üretimi

Merkezi Yönetim: Bakanlýklar, diðer
kamu kurumlarý, Maliye Bakanlýðý, DPT

. Proje üretimi

. Mali kaynak yaratma

Özel Kurumlar: Yatýrýmcýlar, Gönüllü
Kuruluþlar, Odalar

. Mali kaynak yaratma

. Ortak yatýrým

. Yeþil alan üretimi

Uluslararasý Kuruluþlar: Baþkentlik iþlevi,
Diðer Ülke Temsilcileri, Birleþmiþ
Milletler ve diðer kurumlar

. Proje üretimi ve mali kaynak yaratma

. Örnek projeler: Hayvan Parký, Doða
Parký, Golf Alaný, vb.

“...Günümüzde A.O.Ç., bir döneme
(Cumhuriyet'in kuruluþ yýllarý),
bir kente (Baþkent Ankara),
bir ideolojiye (yeni toplum),
bir üretim tarzýna
(tarýmda modernleþme ve üretim)
ve bir yaþam biçimine
(kentsel dinlence) iliþkin
özelliklerini yitirmiþtir...”
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Fatih Erduman Kongre Vad sile i i’ne dair...

6 Þubat 1974 tarihinde Burdur'da doðdu. 1997 yýlýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk
Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yine ayný üniversitede “Dionysos'ca Iþýk: Iþýk ve Mimarlýk Üzerine
Bir Araþtýrma” konulu tezi ile yüksek lisans eðitimini 2000 yýlýnda tamamladý. UIA Ýstanbul 2005 Dünya
Mimarlýk Vadisi Mimari Tasarým Yarýþmasý birinciliði dýþýnda, 1995 yýlýnda Thomas Godfrey “Unfinished
Buildings” ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Öðrenci Yarýþmasý'nda Jüri Özel Ödülü, 1997 “Büyülü Fener”
Sinema Merkezi Ýsim Yarýþmasý'nda ve 2002 T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, “Güneþ Enerjisinin
Kullanýmý” konulu ordular arasý proje yarýþmasýnda birincilik ödülleri kazandý. Fatih Erduman, meslek
yaþamýna kendi bürosunu kurup serbest çalýþarak devam etmeyi hedefliyor.

UIA Ýstanbul 2005 Dünya Mimarlýk Kongre Vadisi Mimari Tasarým Yarýþmasý sonucunda birinci olan Ankara Þubesi
üyemiz Fatih Erduman ile bir söyleþi yaptýk. Sadece tasarýmý ve önermeleri deðil, ayný zamanda kongrenin
“katýlýmcý” yönünü sorgulayan söyleþi, Kongre hakkýnda daha fazla bilgilendirmeye ihtiyaç duyan üyelerimizi de
aydýnlatacak bir çerçevede geliþti.

söyleþi
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- UIA Ýstanbul
2005 Kongre Vadisi Yarýþmasý sonucunda sizin
tasarýmýnýz, 99 proje arasýnda birincilik ödülü aldý.
Bültenin Ekim sayýsý için sizinle bir söyleþi yapalým
istedik çünkü birçok insan projenizi ve UIA Ýstanbul
2005 sürecini merak ediyor.

- Þu soru ile
baþlayalým: Aslýnda altý yýllýk bir süreç olmasýna
raðmen, UIA Ýstanbul 2005 son bir yýlda basýnda çok
daha fazla yer almaya baþladý. Bu yarýþmanýn
ilanýndan önce UIA Ýstanbul 2005 sürecinden
haberdar mýydýnýz?

Süreçten haberdardým, ama
kongreye hazýrlýk olarak yapýlan alt etkinliklere
katýlamamýþtým. Kongrenin 2005 yýlýnda yapýlacaðýný
ve temasýnýn “Kentler: Mimarlýk(lar)ýn Pazaryeri”
olduðunu biliyordum. Ayrýca logo yarýþmasýný ve
bunun üzerine yapýlan tartýþmalarý takip etmiþtim.

- Kongre
alanýnýn düzenlenmesi için yapýlan bu yarýþma UIA
Kongreleri için bir ilk, daha önce hiçbir UIA
Kongresi'nde böyle bir yaklaþým olmadý. Bu konuda
ne düþünüyorsunuz?

- Binalar arasýndaki boþluklarýn
deðerlendirildiði, açýk alanlarýn düzenlendiði,
“Pazaryeri” gibi bir temada kurgulanan özel bir
düzenlemenin yapýldýðý bir kongre ilk defa olacak.
Bunun yanýsýra, yarýþmanýn kendi kurgusu da
oldukça özgün ve bu anlamda, diðer yarýþmalardan,
Türkiye'deki bina odaklý yarýþmalardan da farklý tabii.

- Söz konusu
olan açýk alanlarýn  boþluðun tasarlanmasý ve bu
anlamda kendi içinde farklý bir dinamiði barýndýrýyor.

- Tasarýmý zorlayan girdileri vardý
yarýþmanýn; bir yanda müdahale iznimizin olmadýðý
kapalý mekânlarda bir takým etkinlikler yapýlacak,
diðer yanda vadi kapalý ve açýk mekânlarý ile bir
bütün olarak ele alýnacaktý. Þartnamede
yarýþmacýlardan kongre etkinliklerinin yer alacaðý
mekân düzenlemelerinin tasarýmý isteniyordu.
Buradaki “mekân düzenlemeleri” ifadesinin de
yarýþmacýlarýn önünde özgür bir alan açtýðýný
düþünüyorum. Öyle ki, yapýlacak olan mekân
düzenlemelerinin doðasýna dair sorgulamalar
kafamda oluþtu. Ýlk sorgum þöyle oldu: bir mimar
olarak bu mekân düzenlemelerini nasýl yapabilirim,

nereye kadar müdahale edebilirim ve bu mekânlar
hangi öðeler ile düzenlenecek - tarifleyenecekti?
Üstelik jüri, etkinlikler için ayrýlacak alanlarýn
sayýsýný, büyüklüðünü, mekansal biçim ve kimliklerini
yarýþmacýlara býrakmýþtý ki, bu durum, kongre vadisi
yarýþmasýný öncekilerden ayýran önemli bir özellikti.
Tasarýmý zorlayan bir baþka durum da vadinin
mevcut düzeni ve kimliði idi. Kalýcý müdahale
yapýlmayacaktý, ama yapacaðýnýz mekân
düzenlemeleri ile kongre vadisinin mevcut
karakterinin -ki son NATO toplantýsý ile yasaklý
bölge ve Bush'un geldiði yer þeklinde bir imaj yayýldý
kamuoyuna- ötesine geçerek pazaryeri temasý
altýnda yeni bir kimlik oluþturulacaktý. Özetle,
yarýþma koþullarý evet mimarýn iþini zorlaþtýrýyordu
fakat bunlar ayný zamanda yarýþmayý heyecanlý kýlan,
özgür alanlar oluþturan unsurlardý.

- Projenizi
anlatabilir misiniz?

- Yarýþmacýlardan beklenen açýk
alandaki mekân düzenlemeleri ifadesini, ben vadi
boþluðunun bir bütün olarak düzenlenmesi olarak ele
aldým. Vadide farklý zemin çeþitleri, binalar, þehir
mobilyalarý, aðaçlar, yollar, vs… ve bütün bunlarý
sarýp sarmalarken bir yandan da büyük ölçüde
bunlarla tanýmlanan bir boþluk vardý. Benim
yapacaðým müdahale bu boþluðu bir bütün olarak
düzenleyecek, geçici bir süreliðine de olsa yeni bir
karakter verecek bir düzenleme olmalýydý. NATO
toplantýlarý sýrasýnda bu olayýn medyaya yansýmasýný,
nasýl çekimler yapýldýðýný, bu alana ne gibi
müdahaleler yapýldýðýný gözlemledim. Oradaki
müdahaleler kongre vadisini mevcut kimliðinden
sýyýrma potansiyeli bulunmayan ve binalara asýlan
pankartlar ya da çeþitli ihtiyaçlar için yapýlmýþ
çadýrlardan oluþan müdahalelerdi. Yasaklý alanlar
tanýmlamayý bir kenara býrakacak olursak bunlar
mekânsal düzenlemeler olarak NATO toplantýlarýný,
olup biteni bir önceki kongreden ayýran, vadiye farklý
bir mekânsal karakter getiren müdahaleler deðildi.
Zaten böyle bir amaçlarý da yoktu. Ama mademki
“mimarlýk kongresi” için bir mimarlýk yarýþmasý
açýlmýþtý, mevcut kimliðin üstüne çýkabilecek vadide
daha önce deneyimlenmemiþ bir mekânsallýk içeren
bir müdahale önerilmesi gerekiyordu. Bir de, daha
önce yine söylediðim gibi yarýþma þartnamesi
netleþmiþ fonksiyonlarý ve hacimleri tarif etmiyordu.
Zaten tarif etmesi de beklenemezdi. Çünkü kongre
zaman içinde bir içerikle dolacak. Çalýþmalar bunun
için yapýlýyor zaten, mimarlar ve kentliler bu içeriði

TEZCAN KARAKUÞ CANDAN

FATÝH ERDUMAN

Hazýrlayan    Nurcihan Doðmuþ Kadýoðlu



dolduracak. Ýçeriði henüz belli olmayan bir kongre
için mekân düzenlemeleri yapýyordum. Bir stant
yapacaksýnýz, ama standýn kimin için olacaðý belli
deðil. Bir sergi alaný düzenleyeceksiniz ama serginin
kaç metrekare olacaðý belli deðil. Bu alanda ne
kadar sergi, ne kadar stant alaný gerekecek belli
deðil. Sanki herþeyi ben bilebilirmiþim gibi öneriler
getirilebilirdim ama, bunu sorguladýðýmda doðru bir
yaklaþým olmayacaðýný düþündüm.

- Herþey
tasarýmcýya býrakýlmýþ, sýnýr yok, taným yok.

- Tasarýmcýnýn özgürlüðünü
oluþturan böylesine bir tanýmsýzlýk ortamýnda ve
mimarlýðý kente yaymak gibi büyük beklentileri ve
zorluklarý olan böylesine girift bir problemi nerdeyse
bir temel tasarým problemine dönüþtüren aslýnda çok
da basit bir tasarým yöntemi ile çözdüðümü
düþünüyorum. Örneðin, 50x50x50 santimlik bir küp
içinde bir hacimde belli bir tema altýnda mekân
düzenlemesi isteniyor olduðunu düþünelim.  Bu
hacmi üç boyutlu olarak kurgulamanýn ve mekânlar
oluþturmanýn bir yöntemi de yine üç boyutlu bir birim
oluþturup bunu farklý yönlerde, farklý boyutlarda,
farklý ölçeklerde, farklý konularda kullanmak olurdu.
Ben de ayný yöntemi uyguladým. “Etkinlik omurgasý”

olarak isimlendirdiðim taþýnabilir, uyarlanabilir,
pratik, hareketli, sökülüp takýlabilir, çok fonksiyonlu
bir birim oluþturdum ki,  bu birim aslýnda bir kule
vincin dönüþtürülmesinden ibaretti. Tabii, böylesine
bir tasarým yönteminde kritik olan konulardan biri
oluþturduðunuz birimin bir potansiyel barýndýrýp
barýndýrmayacaðýdýr. Çünkü eðer kullanýlan birim
yeteri kadar güçlü olmazsa ve kurguyu saðlayacak
potansiyeli taþýmazsa, baþarýsýz bir sonuçla karþý
karþýya kalýnabilir. Ýþte bu noktada kule vinçlerden
oluþan etkinlik omurgasý birimlerim çok güçlü bir
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potansiyel oluþturdu. Dönüþtürülmüþ haliyle, kule
vincin strüktürel, iþlevsel, mekânsal, simgesel ve
dinamik özellikleri pazaryerindeki etkinlikler ve
bunlara ait mekânlar için düþeyde ve yatayda üç
boyutlu bir omurga görevi üstlenecektir. Böylesine
güçlü bir birim, daha sonra vadide kendini
tekrarlayarak ama tabi ki bir yandan da her yeni
konumda farklý dönüþümlere uðrayarak vadinin
kapalý ve açýk mekânlarýnýn bir bütün olarak üzerini
örten bu üst strüktür oluþturdu. Birimlerin gerek
birbirleri gerekse de çevrelerindeki mevcut
oluþumlarla olan iliþkileri vadide yeni akslar, sýnýrlar,
odak noktalarý, kütle hacim iliþkileri ve yüzey
çeþitlemeleri oluþturmakta.
Bu projenin kongre vadisinin tümünde nasýl bir
mekân oluþturduðunu görmek için aslýnda vinçlerin
kendisinden çok yine onlarý ve beraberinde binalarý,
aðaçlarý, zeminleri, vs… sarýp sarmalayan boþluða
bakmamýz lazým. Japon kültürünün “noh” olarak
bilinen geleneksel tiyatro oyunlarýnýn temel öðesi
oyuncularýn yaptýklarýndan çok yapmadýklarýdýr; iki
söz arasýnda kalýnan o sessiz an gibi. Vinçlerden
oluþturduðum etkinlik omurgalarýný farklý
katmanlarda okumak mümkün. Bu katmanlardan
birinde de vinçler; týpký atrium gibi, büyük bir
boþluðu-açýklýðý geçerek tanýmlayan strüktürel
elemanlar gibi vadi boþluðunu tanýmlamaktalar.  Bu

projede birbirinden farklý olgularmýþ gibi görünen
mekân, zaman, madde ve ýþýðýn, aslýnda hep
olageldiði gibi nasýl da birbirleriyle sürekli bir iliþki
içinde bir ortaklýk oluþturduklarýný görmek olasý diye
düþünüyorum.
Diðer yandan yüksek uyarlanabilme potansiyeline
sahip vinçlerin yarýþma aþamasýnda tam da nereye
yerleþtirildikleri önemli deðildi. Proje ile “ben bu
vinçleri ihtiyaca göre ve yeni koþullara göre,
kaydýrabilirim, farklý yerlere koyabilirim, artýrabilirim,
azaltabilirim”i ifade etmek istedim.
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- Barselona'da
yapýlan UIA Kongresi'ne katýlým, son anda yapýlan
kayýtlar ile çok fazla olmuþ. UIA Ýstanbul 2005 için
kullanýlacak kongre vadisinin önemli bir bölümü için
önerilecek fonksiyonlar da son dakikalarda
netleþtirilebilecek gibi görünüyor. Sizin tasarýmýnýz,
böylesi bir esnekliði içinde barýndýrýyor. Peki, þu an
geliþmeler nasýl? Uygulama aþamasýna geçmek üzere
görüþmeler baþladý mý, sorunlar tariflendi mi?

- Görüþmeler baþladý. Yarýþma
þartnamesinde belli olmayan bazý içerikler
tariflenmeye, kavramlar ya da beklentiler netleþmeye
baþladý. Ama tabii ki, yine de þu aþamada “evet,
vadinin þurasýnda bu olacak, þu olacak” þeklinde bir
durum yok. Bilgiler zaman içinde gelecek ve kongrenin
yapýlacaðý tarihe kadar sonlanmayacak gibi görünüyor.
Vinçler, kongre içeriðini kendi üstüne alma
potansiyelini oluþtururken, aslýnda bir yandan da
bütün bu içerik haricinde de, bir üst kimlik
oluþturabiliyorlar. Üst ölçekte bir omurga olduðu için,
bu belirsizlikleri karþýlayabilecekler. Dolayýsýyla, proje
bir yandan incelecek ama ayný zamanda son sözünü
de neredeyse söylemiþ durumda.

- Bu ürüne giden
süreci de anlatabilir misiniz?

- Kongre Vadisi'nin içinde
bulunduðu alaný günlerce takip ettim. Ýstanbul'da
sadece bir gün bulundum. Ama orada yapýlan Ýslam
Örgütü toplantýsýný ve NATO toplantýsýný basýndan
takip ettim. Kamuoyuna yansýmasýný, mekânlarýn nasýl
dönüþtürüldüðünü gözlemledim. Ýnsanlar nereden
giriyorlar, nereden çýkýyorlar ya da tüm bunlar
medyaya nasýl yansýyor? Neredeyse tüm haberleri,
tüm görüntüleri, takip ettim ve kaydettim. Ýstanbul'da
iken de orasý nasýl kullanýlýyor, müzik festivaline
insanlar nasýl geliyorlar, mekân nasýl dönüþüyor diye
takip ettim. Vinçlerin dönüþtürülmesi suretiyle
tasarýmýn oluþturulmasý fikrine 1,5 aylýk bir gözlem,
araþtýrma ve deneme yanýlma sürecinden sonra
ulaþtým. Vinçlerin dönüþtürülmesi fikrinden önce
beliren ve sonradan da son ana kadar koruduðum
kentteki otobüs duraklarýný dönüþtürme fikrim vardý.
Kente yayýlmasý açýsýndan çok büyük bir ölçeði vardý,
tüm kente yayýlýyordu. Otobüs hatlarý ve duraklar
kente ait bir strüktürü yansýtýyor. Belli frekanslarý ve
saatleri var ve bu að o an için kentin bir fotoðrafýný
çekiyor. Fakat diðer yandan da insanlarýn birebir
kullanýmýnda küçük bir ölçeði vardý duraklarýn. Vinçle
kýyasladýðýnýzda, ayný birimi kullanarak bir boþluðu, bir
mekâný düzenlemek mümkün olmadý. Vadiyi
düzenlerken, otobüs duraklarý pek etkili olmayacaktý,
bir mekân düzenlemesi yapabilme potansiyeline sahip
deðillerdi. Farklý alternatifler düþünürken hareketlilik
aklýma geldi. “Acaba buraya týrlar gelse, bir süre
kalsalar da, gitseler” derken, inþaat, kamyon derken,
vinç kullanýlabilir diye düþündüm. Vince bir þeyler
asýlabilir, vinç binalarla ve yerle þöyle iliþki kurabilir,
hacmi þu þekilde tanýmlar ve kendisi de hareketli diye
düþündüm. Bunu bir birim olarak korurum, ondan
sonra bunu tekrarlarým, bir düzen oluþtururum diye

kurguladým. Vinç tasarýmý devam ettirme
potansiyeline sahip olduðundan birden önüm açýldý.

- Aklýma 2002
yýlýnda Berlin'de yapýlan UIA Kongre'si geldi. Kongre
ile baðlantýlý deðil ama inþa edilen bir baþkenti
görüyorsunuz orada. Özellikle Postdamerplatz
vinçlerle dolu idi. Önerdiðiniz vinçler, sanki bir önceki
kongrenin kentinden fotoðraflanmýþ gibi hissettim.
Bir de þunu merak ediyorum. Yarýþma henüz ilan
edilmeden, “birinci olan projenin yaný sýra diðer
projeler de birinci olan proje ile birlikte uygulanabilir”
gibi niyetler dile getiriliyordu. Sonrasýnda belki
deðiþmiþtir ama ben bu fikri o an çok yanlýþ
bulmuþtum. Þimdi de söz konusu mu diye merak
ediyorum. Sizinle böyle bir þey paylaþýldý mý?

- Aslýnda, þu ana kadar resmi
kanallardan birinci projenin uygulanacaðýna dair bir
beyan oluþmadý. Þartnamede, Mimarlar Odasýnýn bu
projenin uygulanmasýna karar vermesi halinde,
“uygulama projeleri ve mesleki kontrollük hizmetleri
birincilik kazanan proje müellifine yaptýrýlacak”
deniliyor.

- Uygulama
sürecinde, maddi boyutun haricinde
karþýlaþýlabilecek sorunlara iliþkin aktarýmlar yapýldý
mý?

- Gerek uygulama projelerinin
hazýrlanmasý sürecinde gerekse de bizzat uygulama
aþamasýnda farklý kurum ve kiþiler arasýnda
koordinasyon kurulmasý, eþgüdüm içinde çaba
sarfedilmesi gerekecek. Sponsorlar var, yükleniciler
var, organizasyon komiteleri var, Mimarlar Odasý var,
yani çok fazla birim ve kurum var. Bu iþin bir
üstlenicisinin olmasý ve bu üstlenicinin bir yapý,
organizasyonu kurup projeyi hayata geçirmesi
gerekiyor. Gerek kongrenin yapýsý ve ilgili taraflarý
gerekse de projenin kendine özgün yaklaþýmýndan
dolayý bayaðý deðiþik bir süreç olacak diye
düþünüyorum.

- Bir ekip
kuracak mýsýnýz?

- Mutlaka, ama öncelikle önümü
biraz görebilmem lazým. Mimarlýk ve mesleki
kontrollük hizmetleri için sözleþmenin yapýlmasý
gerekiyor. Þimdiden söyleyebilirim ki, bence
böylesine büyük ve profesyonel organizasyon içinde
diðer disiplinlerin katkýsý da mutlaka gerekecek ki bu
þartnamede de var. Örneðin bir grafik danýþmaný ya
da aydýnlatma danýþmaný gibi.

- Þartnamede
okumuþtum galiba; “projenizde, bir obje veya bir
öneri kongreye iliþkin bir belleðin anýtý olarak kalýcý
olabilir”. Yanlýþ hatýrlamýyorum, deðil mi?

- Evet, kalabileceði belirtiliyordu.
Ama vinçler geçici olacak. Bir iz býrakmak açýsýndan
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düþündüðümüzde, bu önerinin baþka türlü bir kalýcýlýk
taþýdýðýný düþünüyorum. Belli bir zaman diliminde bir
olay ve mekân deneyimi tüm coþkunluðuyla yaþanýp,
sonrasýnda belleklerde bir kalýcýlýða dönüþebilir.
Vinçler için ben etkinlik omurgasý terimini kullandým ki
bunu da çok önemsiyorum. Bu kongrenin bir içeriði
olacak ve yerli yabancý binlerce mimar, öðrenci ve
kentli vadiyi dolduracak. Her bir katýlýmcý orada
oluþan mekânýn, ambiyansýn bir parçasý ve vinçler
burada onlarýn etkinliklerine bir omurga oluþturmak
için varlar. Dolayýsýyla, katýlýmcýlarýn ve kongre
içeriðinin olmayacaðý gelecekteki herhangi bir
zamanda, bu projeden de kalýcý bir öðenin varlýðýný
anýtsal bir þekilde sürdürmesini tercih etmedim.

- Yarýþma
sürecinin dýþýnda neler yapýyorsunuz?

- Kendi iþimi kurma niyetim hep
vardý. Kendi baþýma birþeyler yapabileyim diye
çalýþtýðým þirketten zaten ayrýlmýþtým. Büro kurmak
istiyordum, fakat elimde büronun sürekliliðini
saðlayacak bir proje yoktu. Bu yarýþma bu anlamda
bir fýrsat oldu.

- UIA Ýstanbul
2005 Kongresi sürecine, bildiri, afiþ gibi baþka
ürünlerle de katýlmayý düþünüyor musunuz? Kongre'yi
bu anlamda da takip ediyor musunuz?

- Projenin bundan sonraki
aþamalarýný ve uygulama sürecini aktarabileceðim bir
çalýþma ile kongreye katýlabilirim diye düþünüyorum.
Zaten kongre süresince de mekân orada hâlâ
kurgulanmaya devam edecek. Süreci sunmak, kendi
dinamiðini içinde barýndýrýyor olacak.

- Aslýnda kongrenin,
belki de en büyük katýlýmcýsý þu anda sizsiniz.
Katýlýmcýlar açýsýndan, vadinin tasarlanma sürecini
görmek ilgi çekici olacaktýr. Kongre süresince bu
süreç üzerine bile bir gündem oluþturulabilir.

- Süreçlerin de sergilenmesinin
faydalý olacaðý düþüncesindeyim. Buranýn son halini
almasýný birçok koþul belirleyecek. Bunlarýn
yansýmasýný katýlýmcýlarla paylaþmak önemli olacaktýr.

- Projeniz bu açýk
alanda alternatif akslar da oluþturacak gibi
görünüyor.

- Buradaki mevcut açýk alan
düzenlemelerinin kendi sýnýrlarý var. Bariyerler var ve
sanki kimse kimseye alanýný kaptýrmak istemiyor.
Sadece askeriye demir parmaklýklar koymamýþ, sivil
binalarda sýnýrlar tanýmlamýþ. Mesela Darül Bedai
Caddesi tamamen bir koridora dönüþmüþ.
Ulaþabilirlik ve katýlýmcýlýðý teþvik eden çaðdaþ kamu
mekanlarýna ait özellikler burada maalesef yok.
Yaptýðým öneride, bu bariyerleri daha doðrusu
vadideki mevcut mekânsal unsurlarýn üzerine çýkan ve
onlardan baðýmsýz bir kurgu oluþturan bir yapý var.
Bütün o bariyerlere ve kot farklarýna raðmen, orada
hiç varolmayan akslarý vinçlerle tanýmlayarak geçici
bir dönüþüm kurguladým.
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- UIA Ýstanbul 2005
Kongresi ile ayný zamanda, mimarlýðýn toplumla
bütünleþmesi ve halkýn o sürece dâhil edilmesi
hedefleniyor. NATO toplantýsýnda olduðu gibi sýnýrlar
konmuyor. Tasarýmýnýz, süreçleri toplumla paylaþmayan
bütün yaklaþýmlara bir cevap anlamýna da geliyor.

- Mimarlar Derneði
1927'nin desteði ile TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi olarak Berlin'e, kongre ortamýný gözlemlemek için
gittik. Elimizdeki program kitapçýklarýyla, harita takipleriyle
etkinliklerin ve sergilerin yerini bulmaya çalýþýyor ve kentin
varolan ulaþým akslarýný kullanýyorduk. Öneriniz olan üçüncü
boyuttaki omurga, görsel olarak direkt mekâný takip
etmenizi ve etkinlik alanlarýna ulaþmanýzý saðlayacak bir
kurguda düþünülmüþ.

- Vinçler farklý ölçeklerde, farklý
sayýlarda deðiþik görevler üstleniyorlar. Çok uzaktan
bakýldýðýnda, vinç bir yer tanýmlýyor. Yaklaþtýðýnýzda ise
farklý bir etkisi var. Tek baþýna kullanýldýðýnda ya da çoklu
kullanýldýðýnda farklý tanýmlamalar getirecek. Üç, dört ya da
beþini bir arada görmeye baþladýðýnýzda, yine farklý
fonksiyonlarý barýndýrmaya baþlýyor. Üçüncü boyutta
vinçlerin kollarýnýn tanýmladýðý düzlemler, akslar olmaya
baþlýyor. Bütün vinçler kent ölçeðinde bir imge oluþturmak
için kullanýlmayacak. Bazý vinçler göz seviyenizde olacak,
bazýlarý farklý perspektifleri tanýmlayacak ya da arazideki
kotlar arasýnda baðlantýlar kurarak deðiþik kullanýmlarý
tarifleyecek.

- UIA ile yapýlan antlaþma
çerçevesinde düzenlenecek mekânlarýn yaný sýra, Ýstanbul
Kongresi'nin önerdiði bir “pazaryeri” kurgusu var. Mimarlar
Odasýnýn ve Türkiye'deki mimarlýk ortamýnýn bu pazaryerine
nasýl taþýnacaðýný da tartýþmamýz gerekir.

- UIA ile yapýlan antlaþma
çerçevesinde tanýmlanan her þey paralý. Dolayýsýyla,
pazaryeri herkese açýk olmasý ve insanlarýn izleyebilecekleri
bir alan olmasý nedeniyle önem kazanýyor.

- Mimarlýk Kongresi
sürecine gelir düzeyi açýsýndan baktýðýmýzda, kongreyi gelir
düzeyi yüksek olan kesimler takip edebilecek. Üçüncü
dünya ülkelerinden buraya katýlým olabilecek mi? Mimarlýk
artýk belli bir kesime hitap eder duruma gelmiþ oluyor. Eðer
siz maddi olanaklarý olana bir þey üretmeye baþlýyorsanýz,
ticarileþen bir noktaya doðru gidiliyor. Bunun dýþýnda
yeralan çoðunluk için bir þey üretemiyorsunuz, onlar da
gelip kendilerini bu ortamlarda ifade edemiyorlar. Benim
eleþtirdiðim yanlardan biri de bu. O yere dair yaþanan
sorunlarý bu ortamlara kimler taþýyacak? Sorunlarýn
muhataplarý sürece katýlamýyor.

- Pazaryerindeki etkinlikler, ne kadar
canlý tutulur ve alternatif bir program olarak ortama
sunulursa, yoðun bir katýlýma ulaþma olasýlýðý o kadar çok
olur. Kongre kendi içeriði ile buluþmayý saðlayamaz. Biz
hangi mekâný önerirsek önerelim, kaç kiþi buradaki bir
bildiriyi okuyup, anlayabilme ve dolayýsýyla etkileþime
girebilme þansýna sahip olacak diye eleþtirel yaklaþmak
lazým. Sonuçta etkileþimi barýndýrabilecek ortamlar bu
pazaryerinde kurgulanacak.

-  Zaman ayýrdýðýnýz
için,  projenizi ve düþüncelerinizi ortama aktardýðýnýz için
çok teþekkür ederiz.

Türkiye Kongreleri'nin ikincisi, 26 27 28 Aðustos 2004 tarihlerinde Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun
Þubeleri'nin ev sahipliðinde Trabzon'da gerçekleþti.  Tema olarak önceden belirlenmiþ olan ve ortama sunulan
“Kýyý Kentlerinde Mimarlýk ve Yaþam” konusu iþlendi. Daha önce Konya'da gerçekleþtirilen ve sonrasýnda Ýzmir,
Diyarbakýr, Antakya, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleþtirilecek Türkiye Kongreleri'nde de olacaðý gibi kurgu, 1. gün

ube ve Temsilciliklerin de katýlýmý ile Geniþletilmiþ Merkez Yönetim Kurulu, 2. gün kongre, 3. gün ise gezi ve
panel þeklinde idi.

Olumlu yönleri vardý Kongre'nin…

Yerel yönetimlerle kurulan iliþkiler ya da daha önce kurulmuþ olan iliþkilerin güçlendirilmesi aþamasýnda kongre
önemli bir rol oynadý. Ev sahibi kentlerin belediye baþkanlarý ve valileri, mimarlarýn düzenlediði bu kongreye ve
tartýþtýðý konulara yoðun ilgi gösterdi. Bunun da ötesinde sorunlarýný anlattýlar ve kendi açýlýmlarýný tariflediler.
“Mimarlar” ile iþbirliði yapmak yönündeki isteklerini dile getirdiler.

Ulusal düzeyde düzenlenmiþ olan kongreye geniþ katýlýmýn saðlanmýþ olmasý da diðer bir önemli geliþme olarak
vurgulanabilir. Kýyý kentlerinin sorunlarý üzerinde geliþen tartýþmalara ve konuþmacýlara ilgi çok oldu. Bu ilgide
Kültür ve Turizm Bakaný Erkan Mumcu'nun kongreye katýlýmý da etkili oldu.

Diðer taraftan çok ciddi sorunlar, eksikler ve tanýmlamalar da vardý bu “yerel” kongrede…

Teoride UIA Ýstanbul 2005'e dönük olarak kurgulanmasý ve bu kongreye katýlýmý nitelik ve nicelik olarak
arttýrmasý, “bilinçli katýlýmý” hedeflemesi gereken Türkiye Kongreleri amaca ne kadar hizmet etti, tartýþýlýr. Süha
Özkan'ýn UIA Ýstanbul 2005'e iliþkin bilgilendirmeleri; Kongre'nin “ne” olduðunu anlatmasý, süreci tariflemesi,
gelinen noktanýn ne olduðunu aktarmasý, doyurucu oldu. Ama UIA Ýstanbul 2005 Kongresi'ni ilk defa duyanlar
için, bu bilgilendirmeyi somutlaþtýracak, yazýlý doküman, broþür, kayýt standý kesinlikle vurgusuz, belirsiz ve
“atýldý”. Kongre ile yeni “tanýþan” kiþiler için kongre orada gerçekleþmiþ ve bitmiþti.

Diðer bir sorun ise “MimarlýkLARýn Pazaryeri” temasý altýnda o pazaryerinde sergileri, etkinlikleri, bildirileri ile
yer almayý hedefleyen þubelerin, o pazaryerinde varolamak için kiminle hangi þekilde muhatap olmasý gerektiðini
tarifleyen bir birimin eksikliði idi.

UIA Ýstanbul 2005'e dönük hazýrlýklar hala UIA ile imzalanan çerçeve içerisinde yürüyor. Bu çerçevenin dýþýnda
yer alan ve ortamý zenginleþtirecek tariflerden biri olarak ortaya çýkan Türkiye Kongreleri ise içerik yeterince
tartýþýlmadan ve amaca yönelik kurgusu netleþtirilmeden devam ediyor. Sadece mimarlarýn deðil, kentlilerin ve
yakýn disiplinlerin de katýlýmý ile kongre sonrasýnda elimizde kalacak olan ürünün daha anlamlý kýlýnabileceði bir
gerçek. Bu nedenle Türkiye Kongreleri'nin kurgusunda bu hedefe yönelik adýmlarýn geciktirilmeden atýlmasý
gerekir.
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UIA ÝSTANBUL 2005'E DOÐRU

TÜRKÝYE KONGRELERÝ
TRABZON KONGRESÝ'NÝN ARDINDAN…

Nurcihan Doðmuþ Kadýoðlu
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UIA nedir..? Yenir mi, içilir mi..?

Ahmet Sönmez, Mimar

D RTÖ

Nerede kalmýþtýk..?? Yaz geldi geçti filan...
Son yazýyý ;
“.......Bir ay sonra Temmuz ayý geliyor. Nasýl olsa
mimar milleti tatile filan gider, Ankara Þube
Bülteni'ni de kimse okumaz. Ben de oturup tekrar
yazarým, Chicago'da ne oldu, 'Aztek'ler ve 'Ýnka'lar
genel kurulda ne yaptý, Makedonya son saniyede
nasýl üye oldu, oylamaya gelecek delegeler adresi
nasýl þaþýrdý, Semih banyo küvetinde uyurken ilkel
'laptop' bilgisayarý neden bozuldu, Aydan'ý nasýl aday
gösterdik, Aydan neden kaybetti... Azerbaycan,
Kazakistan, Makedonya, Yunanistan Bosnia-
Herzegovina...  filan... Bekleyiniz görünüz. “
þeklinde noktalamýþtýk.... “Netekim” Bülten'in
Temmuz-Aðustos sayýsý birleþik olarak yayýmlandý.
Görünen o ki, bizim “Chapter DÖRT” Eylül veya
Ekim sayýsýnda yer bulacak.

*******
Her neyse.... Soru cevap devam....
SORU: Sayýn Ahmet Sönmez, son olarak UIA
Montreal kongresini þeyettirmiþtiniz. Sonra ne
oldu..?
CEVAP: Baktýk ki vaziyet kel, iþ ciddiye bindi,
Montreal dönüþünde oturup çalýþmaya baþladýk.
Artýk Yýldýz Sey UIA Konsey üyesiydi, Berrak Seren
de yedek üye olarak Yýldýz'a destek oluyordu.
UIA'nýn ne kadar tüzük, yönetmelik, yönerge, önerge
(pardon) önerge uymadý.. genel kurul kararlarý filan
derken bunlarý Türkçeye çevirip millete okutmaya
baþladýk. Genel kurullarda Ýngilizce, Fransýzca,
Ýspanyolca, Rusca resmi dil olarak kullanýldýðý için ve
genel kurul evraký her bir dilde ayrý ayrý yayýmlandýðý
için elimizde mavi, penbe, yeþil... bir sürü ciltlenmiþ
doküman vardý. Yýlda iki kez toplanan UIA Konsey
toplantýlarýna...
SORU: Konsey toplantýlarý nerede yapýlýyordu...?
CEVAP: Önemli bir noktaya parmaðýnýzý
þeyettirdiniz. UIA Konsey toplantýlarý dünyanýn
çeþitli yerlerinde, “UIA Ulusal Kesimi” olarak bilinen
üye ülkelerin mimarlýk örgütlerinin evsahipliði
teklifleri deðerlendirilerek karara baðlanýr. Diyelim ki
1882 Yýlýnýn ilk UIA Konsey toplantýsý için Selanik
önerilmiþ...
SORU: Ahmet bey, 1882 Selanik..?
CEVAP: Pardon aklým baþka yere gitti. Diyelim ki
Macaristan UIA'da bölge baþkanlýðýna talip olacak.
O zaman ne yapýyor..? Hadi bu yýl Konsey
toplantýsýný Budapeþte'de yapalým diye teklif
götürüyor. Endonezya da baþka bir teklif getirmiþ...
Arjantin mimarlýk örgütü de 'gelin bizde yapalým'
diyor...  UIA Konsey üyelerinin tuzu kuru. Otel
bedava, yemek-içmek bedava, þehir içindeki

transferler bedava, çay içsen bedava, her akþam bir
kuruluþ kokteyl filan verir bunlar da bedava. Ne
yapýlacak..? Toplantý için en keyifli, en uygun yer
seçilecek, gidilecek. Bu arada UIA merkez için kulis
filan yapýlacak...
SORU: Þigako (pardon) Þikago öncesinde..?
CEVAP: Oturduk bir sürü hazýrlýk yaptýk. Bu arada
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði SSCB
'rahmetli' olmuþ, Berlin Duvarý yýkýlmýþ Baðýmsýz
Devletler Topluluðu adý altýnda yeni bir siyasi çözüm
yaþanýyor... Eskiden SSCB delegasyonlarý içinde
kendilerine zar zor yer bulan Azerbaycan,
Kazakistan gibi ülkeler baðýmsýz olarak piyasaya
çýkmýþ. Filan...
SORU: Ahmet bey, Allah'ýn izniyle konuya
dönersek..?!
CEVAP: Walla (we Allahi) o dönemlerde çok çalýþtýk.
Madem ki UIA içinde söz sahibi olacak ve UIA
kongresini Ýstanbul'a getirecektik, bizim oy
desteðine ihtiyacýmýz vardý. “Azerbaycan Me'marlar
Ýttifagý” ile iþe baþladýk, sonra “Kazahstan
Seyletçiler Odaðý” ile devam ettik. (Kod ismi olarak
Aztekler ve Ýnkalar olarak bilinir) Bu arada bir de
“Akademi” giriþimimiz oldu. Avrasya Mimarlýk
Akademisi adý altýnda bir giriþim baþlattýk. O günleri
Emin Mahir ve Semih iyi hatýrlar. Diyorduk ki; biz bu
ülkelerin mimarlarýna serbest piyasa mekanizmasýnýn
ne gibi tuzaklarla dolu olduðunu Türk mimarlarýnýn
deneyimlerine dayalý olarak anlatalým. Bazý þeyleri
yeniden keþfetmek için uðraþmasýnlar. Türkiye
Mimarlar Odasý bir çeþit enformasyon merkezi
haline gelsin. Hatta günlerden birgün Aydan Erim'le
birlikte TÝKA'ya gittik. (Türk Ýktisadi Kalkýnma
Ajansý.. diye hatýrlýyorum... kendileri Dýþiþleri
Bakanlýðýmýz bünyesinde “Türki Cumhuriyetler” ile
iliþki kurmayý amaçlayan resmi ajans oluyor...) Dedik
ki biz Türkiye Mimarlar Odasý olarak bu iþin altýndan
gireriz, üstünden çýkarýz... Yeter ki bize destek olun.
SORU: Peki yardým alabildiniz mi..?
CEVAP: Chicago kongresi oncesinde sadece Turizm
Bakanlýðý'ndan bir çuval dolusu Ýstanbul þehir
haritasý, Kapadokya'da peri bacalarýný gösteren
Fransýzca broþür, Anýt-Kabir fotograflý, Ýngilizce
Ankara tanýtým broþürü... ve bunlara benzer birsürü
kaðýt-kürek yardýmý aldýk. Sonra baktýk ki devletin
bize yardýmý olmayacak, sponsor aramaya baþladýk.
Bu arada “Türki” cumhuriyetlerle telefon ve faks
aracýlýðýyla sýcak iliþkiler kurmaya çalýþtýk. Türk asýllý
cumhuriyetlerin vatandaþlarý ve örgütleri olarak
aramýzdaki haberleþmeyi Ýngilizce veya Rusça
yapmamýz gerekiyordu çünkü kimse birbirini
anlamýyordu. Necip Türk Milleti Adriyatik'ten Çin
Seddi'ne kadar dünyanýn neresinde olursa olsun

prensip olarak “Türkçe” konuþuyordu ama milletin
birbirini anlamasý için Ýngilizce veya Rusça þartý
vardý. Her neyse... Ekledik, bükledik, milleti razý ettik
ve Chicago kongresi öncesinde Kazakistan'dan,
Azerbaycan'dan gelecek resmi UIA delegasyonlarýný
Ankara'ya çaðýrdýk. Ankara'da yapýlacak
hazýrlýklardan sonra hep birlikte Amerika'ya
gidilecekti ve acaip bir gövde gösterisi olacaktý.
SORU: Oldu mu bari... Yani gövde filan..?
CEVAP: Ýlk gövde gösterisini uçakta yaptýk. Çok
örgütlü, kalabalýk bir delegasyon grubu  olarak
Ýstanbul'dan uçaða bindik ama hayatýnda ilk kez
yurtdýþýna çýkan “Türki” meslektaþlarýmýzla Türkçe
konuþarak iletiþim kuramadýðýmýz için rezil olduk.
Allahtan Azerbaycan delegesi Sinan Sinanov
Anadolu Türkçesi'ni oldukça iyi konuþuyordu ve
delegasyonlarýn diðer üyelerine Rusça tercüme
yaparak vaziyeti idare ediyordu. Uçak Amerika'ya
indiðinde bendeniz kafayý yemiþ durumda ortalýkta
dolaþýyordum. Chicago'ya kýsa bir 'domestic' uçuþ
mesafesi kalmýþtý ama benim de pilim bitmiþti. Her
neyse, sað salim Chicago'ya eriþtik, otellere
yerleþtik, bavullarýmýzda taþýdýðýmýz tanýtým
malzemelerini, video filmlerini, incik-boncuk
malzemesini ve daha neler neler.....
SORU: Ahmet bey, konu yine biraz karýþtý galiba.
UIA Chicago kongresinde Türkiye Mimarlar
Odasý'nýn yaptýklarýný konuþuyoruz... Siz ise..?!
CEVAP: Sevgili abilerim, ablalarým... My name is
James Brown... I am a book... I come from Alabama
with my banjo on my knee... Nerede LAN benim
papyon kravatým..?? Mc Cormics Place'deki
komisyon odasýnýn kapýsý niye kilitli..? Gidin açýn.
Nerede bizim öðrenciler..? Her okuldan bir öðrenci

gelmiþti ya... Haber verin gençler yardým etsin bizim
tanýtým çantalarýmýzý kongre delegelerine daðýtsýn.
Seçime 2 gün kaldý, Aydan biraz daha ortalýkta
dolaþsýn, delegelere þirin görünsün. Salih..! Adamý
illet etme git þu Fransýzlarla, Tunuslularla, Cezayir
delegasyonuyla görüþ. UIA bölge baþkanlýðý
adaylýðýmýzý anlat... Tamam tamam... Toplantýyý bizim
otelde, benim odada yapalým, “Türki”
meslektaþlarýmýza votka filan... Bildirileri çoðalttýnýz
mý..? NE..??? Kazakistan delegasyonu turistik gezi
yaptýðý için oylamaya katýlamýyor mu..? Makedonya
mý..? Kim gelmiþ..? Hemen resmi delegasyon kaydý
yapýlsýn, bir oy bir oydur... Giriþ formunu biz
dolduralým, vakit kazanalým. NE..? Chicago
konsolosumuz toplantýya katýlamýyor mu..?  Abi
fotokopiler tamam mý..? Yes sir.. Ýstanbul is NOT the
capital city of Turkey.. Ankara is.... No we do NOT
write from right to left. Ancak taksiyle yetiþiriz xtiret
parasýný cebimizden verelim. Oylama yarýn sabah
yapýlacak millet hazýrlýklý olsun. Saat farkýný da
gözeterek Konur Sokak 4 numaraya telefon açýn
bilgi verin. Evet bütün delegelere teker teker
daðýtýlsýn Ýngilizcesi kalmadýysa Fransýzca daðýtýn. Ne
demek kalmadý..?? Ýstanbul rozetleri torbalarýn içinde
benim odada duruyor gidin alýn milletin yakasýna
takýn. NE??? Chicago Bulls üçüncü kere NBA
þampiyonu mu olmuþ..? Abi Mc Cormics Place'in
altýndaki bar neden geç açýlýyor..? Sabah sabah gidip
bir çay içelim.... Olsun, sabaha karþý saat 04'te
yatmýþ olabiliriz 06'da kalkarsak bugünkü raporu
yazmak için vaktimiz olur. Ýstanbul Belediye Baþkaný
imzalý yazýnýn aslý nerede..? Bakanlýk yazýsýnýn aslý
hangi dosyada..? Çoraplarýmý bulamýyorum, papyon
kravatým nerede..? Tamam tamam herife haber verin
8 dakika içinde otelin lobisinde kendisini karþýlayýp
Ýstanbul hakkýnda nümerik bilgi verebilirim. Yes I
hereby confirm the facts that... Abla eteðinin
fermuarýný kontrol et çirkin görünüyor sen bizim
adayýmýz olarak ince, zarif ve .....
SORU: Ahmet bey iyi misiniz..? Ambulans filan
çaðýralým mý..?
CEVAP: Ayaaakþamdan Iþýýýtýr... YaaAAaaylalar
yaylalar..! Getirin lan UYYA'yý Ýstanbul'da
þeyettirelim. Bugün olmazsa yarýn...!

*****

Yazarýmýz sayýn Ahmet Sönmez, (mimar 3745) kafayý
hafifçe serinlettiði için UIA Chicago kongresinin geri
kalan bölümlerini bir sonraki sayýda yayýmlanmak
üzere þeyettirecektir. VEFA, Ýstanbul'da bir semt
olup boza üretimiyle tanýnýr. Hayýrlýsý neyse o
olsundur.

“Chapter”



Belgesel Sinemacýlar Birliði ve ODTÜ GÝSAM’a katkýlarý için teþekkür ederiz.



38

39. DÖNEM BÝRÝNCÝ MERKEZ DANIÞMA KURULU

11-12 EYLÜL 2004 TAÞUCU/MERSÝN

H. Ali Ulusoy

TMMOB MÝMARLAR ODASI Danýþma Kurulu
Üyeleri,

Serbest Mimarlýk Hizmetleri Uygulama ve Mesleki
Denetim Yönetmeliði Taslaðý,
Mesleki Bilimsel Çalýþma Kurullarý Yönetmeliði
Taslaðý,
Aday Üyelik

gündem maddelerini görüþmek üzere Mersin,
Taþucu'nda bir araya geldi.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Delegasyonu, Danýþma Kurulu öncesi bir dizi hazýrlýk
toplantýsý gerçekleþtirdi. Bu toplantýlarýn ilki 28
Temmuz 2004, ikincisi ise 6 Eylül 2004 tarihinde
yapýldý. Yapýlan toplantýlarýn sonucunda, TMMOB
Mimarlar Odasý Mesleki Uygulama ve Denetim
Komitesi'nin (MDUK) hazýrlamýþ olduðu taslaðý
deðerlendirmek ve Þube politikasýný belirlemek
üzere, H. Ali Ulusoy, Semra Uygur,  Osman Sualp
Güreþçioðlu, Ömer Faruk Atay ve Ýmran
Karaman'dan oluþan bir çalýþma grubu
görevlendirildi. Çalýþma grubu, hazýrlýk
toplantýlarýnda belirtilen görüþ ve önerileri de dikkate
alarak, yönetmelik taslaðý üzerindeki çalýþmalarýný
tamamladý ve “Ankara Þube Görüþü” Merkez
Yönetim Kurulu'na ve Þubelere gönderildi. (Þube
görüþü için: http://www.mimarlarodasiankara.org
adresine baþvurabilirsiniz.)

Ankara Þubesi Yönetim Kurulu üyelerinden, Mesleki
Denetim Çalýþma Grubu üyelerinden ve mimarlýk
bölümü öðrencilerinden oluþan 32 kiþilik bir grup ile
Mersin'e gidildi.

Merkez Danýþma Kurulu'nun birinci gününde, açýlýþ
ve UIA 2005 Ýstanbul Kongresi bilgilendirmesinin
ardýndan, gündemin birinci maddesi tartýþmaya
açýldý. “Serbest Mimarlýk Hizmetleri Uygulama ve
Mesleki Denetim Yönetmeliði Taslaðý” üzerinde
genel deðerlendirmeler yapýldý. Bu konuda Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi delegeleri de görüþlerini
Danýþma Kurulu üyelerine aktardý. Uzun süredir
örgütün gündeminde olan ve oldukça yoðun
tartýþmalara neden olan yönetmelik taslaðýnýn,
Kasým 2004 tarihinde Olaðanüstü Genel Kurul'a
götürülerek yeniden görüþülmesi kararý Genel
Kurul'da alýnmýþtý. Þubemiz tarafýndan, Olaðanüstü
Genel Kurul öncesi, þubeler arasýnda bir mutabakat
saðlanmasýnýn önemi üzerine bir görüþ belirtildi.
Böyle bir mutabakatýn saðlanmasý durumunda,
Mimarlar Odasý Olaðanüstü Genel Kurulu 600700
kiþi ile yapýlmak zorunda kalmayacak, kongreye
harcanacak emek, zaman ve parasal kaynak (2004
yýlý Olaðan Genel Kurulu'nun maliyeti yaklaþýk 120
milyar olmuþtur.) Genel Merkez'in kuracaðý,

-

-

-

Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nin kurulmasýna,
hukuksal sürecin takibi için bir birim oluþturulmasýna
harcanabilir.
(Bu öneri Olaðanüstü Genel Kurul'un yapýlmamasý
anlamýný taþýmamaktadýr. )

Danýþma Kurulu'nda, yönetmelik taslaðýnýn geneli
üzerinde çok fazla görüþ ayrýlýðý olmadýðý gözlendi ve
yönetmelik baþlýðýnýn “TMMOB MÝMARLAR ODASI
MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝ UYGULAMA, TESCÝL
VE MESLEKÝ DENETÝM YÖNETMELÝÐÝ TASLAÐI”
olarak deðiþtirilmesinin daha doðru olacaðý ifade
edildi.

Ancak, yönetmeliðin 5. Maddesinde yer alan ve
“Mimarlýk Hizmetleri” baþlýðý altýnda sýralanan imar
planlama çalýþmalarý, kentsel tasarým hizmetleri,
çevre düzenlemesi hizmetleri, iç mekân düzenleme
ve mobilya tasarýmý hizmetleri, alan olarak diðer
meslek disiplinleri ile çakýþtýðýndan, önceki
dönemlerde yapýlan tartýþmalar da dikkate alýnarak,
bu konularda TMMOB düzeyinde bir uzlaþma zemini
oluþturulmasýnýn gerektiði belirtildi. Bunun
saðlanmamasý durumunda, yönetmeliðin
yayýnlanmak üzere Resmi Gazete'ye
gönderilmesinde problem çýkacaðý tarafýmýzca ifade
edildi.

Yönetmeliðin 9. maddesinde yeralan (eski
yönetmelikte 06.03 maddesidir.) “mimar sermaye
þirketi ortaðý olarak mimarlýk hizmeti yapýyorsa,
mimarýn þirketteki hisse oraný %51 den az olamaz. “
ibaresinin, günümüz koþullarýna uygun bir düzenleme
olmadýðý, þirket hisse oranlarýnýn nasýl olmasý
gerektiði konusunun Ticaret Kanunu'nda belirlendiði,
yapýlacak düzenlemenin mevcut yasa ve
yönetmeliklere uygun olarak yapýlmasý gerektiði,
hem ulusal, hem de uluslararasý düzeyde yapýlan
yeni hukuksal düzenlemelerin mesleðin
uygulanmasýna iliþkin yeni kurallar getirdiði
tarafýmýzca ifade edildi.

Gün boyunca yapýlan tartýþmalarda, Ankara Þubesi
Delegasyonu'nun, Danýþma Kurulu ortamýna
sunduðu görüþ ve öneriler diðer þubelerce de olumlu
karþýlandý. Ancak hisse oraný konusunda ortak bir
noktaya gelinemedi. Mimarlar Odasý Genel Baþkaný
Oktay Ekinci %51 hisse oranýnýn “çok önemli”
olduðu üzerine görüþ bildirdi ve bu oranýn,
Olaðanüstü Genel Kurul'da mutlaka kabul edilmesi
gerektiðini ifade etti.

Mesleki Bilimsel Çalýþma Kurullarý Yönetmelik
Taslaðý, Danýþma Kurulu'nun ikinci günü görüþüldü,
ancak çok fazla tartýþma olmadý.

Esas olarak Mimarlar Odasý'nýn, mimarlýk
öðrencileri ile iliþkilerini düzenleyen, Oda'yý
tanýmalarýný öngören ve bu iliþkilerin kurumsal bir
yapýya kavuþturulmasýný amaçlayan “Aday Üyelik
Maddesi” görüþmelerine geçildiðinde, bazý yönetim
kurulu üyeleri söz aldý. Ankaradaki mimarlýk
öðrencilerinin hazýrladýðý taslaðýn daha önce Genel
Merkeze iletilmediði, “son dakika”da Danýþma
Kurulu'nun gündemine getirildiði, yönetmelik
taslaðýnýn görüþülmeden önce lobide daðýtýlmasýnýn
anlaþýlamadýðý ve bu nedenle Ankara Þubesi'ni
“kýnadýklarý” ifade edildi. Merkez Yönetim Kurulu
üyelerinin deðerlendirmeleri bununla da kalmadý.
“Öðrencilerin Oda'da çalýþmalarýnýn önünde bir
engel mi var da böyle bir yönetmelik
hazýrlýyorsunuz? Yedi bin öðrenci ile iliþkilenmenin
sýkýntýlarý olabilir. Ýki sayfalýk yönetmelik sihirli bir
deðnek mi olacak? Öðrencilere gönderilecek
yayýnlarýn maliyetini düþündünüz mü?” þeklinde,
Danýþma Kurulu Üyelerini ve bu çalýþmayý yapan
öðrenci arkadaþlarý hayrete düþüren ve hayal
kýrýklýðýna uðratan ifadeler, tam da 12 Eylül
darbesinin yýldönümüne rastlayan bir günde dile
getirildi. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bu
ifadelerini  “dersini iyi çalýþamamýþ öðrenci”
psikolojisi içerisinde söylenmiþ sözler olarak
deðerlendirmek lazým.

Mimarlar Odasý Danýþma Kurullarý'nýn demokrasi
anlayýþý ile baðdaþmayan bu yaklaþýmlarýn, Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri tarafýndan ortama ifade
edilmesi üzerine Þubemiz, bu gündem maddesinin
Danýþma Kurulu'nun gündemine önerilmesi ile
amaçlananýn, genel çerçevenin tartýþýlmasý
olduðunu belirtti ve Danýþma Kurulu'na
getirilmesinin arkasýnda “baþka bir niyet”in saklý
olmadýðý vurgulandý. Ankara Þubesi, delegelerin
Danýþma Kurulu'nda “danýþmak” üzere bir araya
geldiðini, Ankara Þubesinin de gündem gereði,
gerekli hazýrlýklarý yaparak ortama pozitif katký
saðlamayý amaçladýðýný vurguladý. Mimarlýk
öðrencilerinin de kendilerini ilgilendiren birçok
konuda sorumluluk hissederek böyle bir taslak
çalýþma yapýp ortamla paylaþmasýnýn önemli olduðu
vurgulandý. Bunun, öðrenciler tarafýndan yapýlmýþ
bir “Toplu Kalkýþma” olmadýðý belirtildi. Bunun
aksine, Mimarlar Odasý'nýn demokrasi anlayýþýna
uygun olarak, öðrencilere katkýlarýndan dolayý
teþekkür edilmesi gerektiði ve ortada “kýnamayý”
gerektirecek bir durumun olmadýðý anlatýldý.

Yapýlan bu tartýþmalar sonrasýnda, bu hazýrlýðý
yapan öðrenci arkadaþlar, sýrayla söz alarak,
heyecanlarýný, duygularýný, yönetmelik taslaðýna
iliþkin neler düþündüklerini, ilk defa böyle bir
çalýþma içerisinde olduklarýný, eksikliklerinin
olabileceðini ve bu konuda Danýþma Kurulu
üyelerinin katkýlarýna ihtiyaç duyduklarýný ifade etti.

Öðleden sonra saat 14.00'da Danýþma Kurulu
çalýþmalarýný tamamladý. Bizler de, Mersin
Danýþma Kurulu'nda üyelere nasýl  “danýþýldýðýný” ve
örgütümüzün gündemine iliþkin “demokratik”
açýlýmlara nasýl yaklaþýlmasý gerektiðini bir kez
daha öðrenmiþ olduk.

Ankara'nýn ay ýþýðýyla aydýnlanan soðuk gecesi
küçük bir sahil kasabasýnýn güneþine,
mavi sonsuzluðuna býrakmýþtý yerini
ulaþmýþtýk Taþucu'na

Mimarlar Odasý Danýþma Kurulu'nun içinde bulduk bir anda kendimizi…
mimar büyüklerimiz yýllardýr konuþulan bir konuyu gündeme getirmiþ,
“Mimar Adayý” olarak bizleri de davet etmiþlerdi...
Biz “Mimarlýk Bölümü Öðrencileri”
“Aday Üye” idik...

Danýþma Kurulu'nda neler olup bitecek diye
bilgi almak için birilerini aradýk…
ilk danýþma kurulumuz haliyle,
heyecanlýydýk, ürkektik…

öðrendik ki
aday üyelik son gündem maddesi
bir sonraki gün tartýþmaya açýlacak
kendi aramýzda konuþmaya…
daha fazla fýrsatýmýz olacak

kurulun olduðu ilk günün gecesi
uyuya kaldýk hepimiz
sabah bir telaþla kalktýk
birbirimizi uyandýrdýk, kahvaltýda toplandýk
gelecekteki meslektaþlarýmýzýn karþýsýnda
bir isteðimizi dile getirecektik ya,
daha detaylý konuþtuk...

tahmin bile etmediðimiz bir þekilde
konu gündeme getirildi.
aday üyelik konusu tartýþýlmaya baþlandý...
söz isteyenler konuþtukça farklý düþünceler ortaya çýktý

ortam biraz gerildi...
bir mimar maddiyat derken
bir mimar öðrenci ruhundan, potansiyelinden bahsediyor
kimisi çýkýp kendi yaptýklarýný överken,
aday üyeliðe gerek olmadýðýný söylüyor

bir ara ortam sakinleþiyor
hazýrladýðýmýz taslak için teþekkür ediliyor.

bitmesini istemediðimiz
kýsa zaman bize inat akýp gitmiþti...
yolumuza rehber eþliðinde
Taþucu gezisiyle devam ettik
kýz kalesi,
sonrasýnda yüksekliðiyle insaný ürperten cehennem çukuru,
keçi boynuzu satan yaþlý amca
kendine hayran býrakan cennet çöküðü,

türküler söyleyerek mesafeleri azalttýk
ulaþtýk Ankara'ya

sonuç ne olur bilinmez ama
galiba “aday mimarlara” alýþmasý gerekiyor mimarlarýn...
ki kazanan yine mimarlýk olsun…

MÝMARLAR ODASI’NA

“ADAY ÜYE” OLMAK

Ýhsan Yýldýrým
Gazi Üniversitesi Mimarlýk Bölümü 3. Sýnýf Öðrencisi
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Felsefeci Hannah Arendt "Ýnsanlýk Durumu" (
) baþlýklý eserinde kamusal alaný,

çevresinde oturan insanlarý biraraya getiren, onlarý
birbirleriyle iliþkilendiren ve birbirlerinin üzerine
düþmelerine engel olan bir masaya benzetir; masayý
ortadan kaldýrdýðýnýzda çevresindeki insanlar
arasýndaki bu iliþki de ortadan kalkar.  Arendt'e göre
kamusal alan ( ) insan yapýsý
nesnelerden oluþan ve yine insanlar tarafýndan
ortaklaþa paylaþýlan dünyadýr. Bu dünya tüm
bireylerin ortak buluþma zeminidir, ancak her bireyin
bu alanda farklý bir konumu vardýr. Kamusal alan
bireylerin birbirlerini gördükleri, duyduklarý ve
birbirleri tarafýndan görülüp duyulduklarý alan, bir
diðer deyiþle bireylerin aktif olarak katýldýklarý bir
iletiþim ve eylem alanýdýr. Baþkalarý tarafýndan
görülmek ve duyulmanýn, özetle kamusal alanda var
olmanýn ve kamusal yaþamýn ( ) anlamý, her
bireyin farklý bir konumdan görüyor ve duyuyor
olmasýdýr. Paylaþýlan bu dünyanýn sürekliliði, onu
paylaþan insanlarýn benzer ya da türdeþ olmasý ile
deðil, konumlarýnýn farklýlýðý ve bundan doðan görüþ
açýlarýnýn çeþitlilði içerisinde "ortak ilgi alaný" olarak
paylaþýlýyor olmasý ile saðlanabilir.

Ýnsanlarýn ortak etkinliðiyle var olan, biçimlenen ve
onlarýn paylaþarak birlikte yaþamlarýný sürdürdükleri
kentler de bu anlamda kamusal alan tanýmlar. Kent
yaþamý bir kamusal yaþam biçimi gerektirir. Tarih
boyunca kentler farklýlýklarý barýndýrmýþ; düþünsel ve
toplumsal geliþmeler, farklý kültürler ve farklý
düþüncelerin biraraya geldiði kentin kamusal
alanýnda gerçekleþmiþtir. Kentin kamusal alaný
kentlilerce paylaþ lan, ancak herkese açýk, bu
niteliðiyle anonim olan, kimsenin yabancý
sayýlmadýðý, herkes tarafýndan eriþilebilen, farklý
konum ve bakýþ açýlarýnýn birlikte var olduðu bir
paylaþým alanýdýr. Soyut bir felsefi kavram gibi
algýlanabilecek olan kamusal alanýn kentin fiziksel
mekâný ile doðrudan bir iliþkisi bulunur. Kentin,
kentlilerin kamusal yaþamý kent mekânýnda
gerçekleþir. Kentsel kamusal mekânlar, bireylerin
birarada olduklarý, birbirlerini gördükleri ve birbirleri
tarafýndan görüldükleri iletiþim ve eylem alanlarýd r.
Giderek, kamusal mekânlarýn ortadan kalkmasý ile
kamusal yaþamýn da var olma zemininin ortadan
kalkacaðý söylenebilir.

Arendt'e göre konformist davranýþýn egemen olduðu
kitle toplumlarýnda, kamusal alan özel alan
tarafýndan iþgal edilerek ortadan kalkar; bireyler
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kendi öznellikleri dýþýnda farklýlýklarý görmez ve
duymazlar.  Günümüzde kitle iletiþim araçlarýnýn özel
alana girmesiyle birlikte kamusal alan ile özel alan
arasýndaki sýnýr belirsizleþmektedir.  Bu iki alan
birbiriyle yer deðiþtirirken, gerçekte bir iletiþim ve
eylem alaný olarak kamusal alan ortadan kalkmakta,
kitle iletiþim araçlarýyla bir kitle kültürü yaratýlmakta
ve yaygýnlaþmaktadýr. Eylemsizleþmiþ, atomize
olmuþ toplum bireylerinin toplumun bütününe ve
kamusal alana karþý ilgileri giderek yok olmakta,
bireylerin farklý konum, düþünce ve eylemleri ile
birbirleriyle iletiþim içerisine girdikleri kamusal alanýn
yerini, bugün ironik bir biçimde "kamuoyu" olarak
adlandýrýlan kitle görüþü almaktadýr. Günümüz
toplumlarý bir yandan homojen kitlelere dönüþürken,
öte yandan ekonomik gelir düzeyleri ve kültürel
kimlikler temelinde ayrýþma eðilimi de artmaktadýr.
Böylece ortak bir paylaþým ve ilgi alaný olarak
kamusal alan giderek parçalanmakta ve ortadan
kalkmaktadýr.

Bugün kentlerde ya anan merkezkaç dinamikler bu
sürecin hem nedenlerinden biri hem de sonucu
olarak görülebilir. Oysa ki, merkez olma nitelikleriyle
kentler ve özellikle kent merkezleri kentin kamusal
alanýný birarada tutacak çekim gücüne sahiptirler.
Kentin kamusal mekânlarý toplanma, paylaþým ve
iletiþim mekânlarý olarak, kentlileri tüm farklýlýklarýyla
biraraya getirebilecek alanlar olmayý sürdürebilirler.

Cumhuriyet'in modernite projesinin baþkenti olan
Ankara'nýn bir model kent olarak inþa edilmesi
sürecinde, "modernite"nin gerektirdiði bir kamusal
alanýn yaratýlmasýnýn amaçlanýp amaçlanmadýðý, ya
da bunun baþarýlýp baþarýlamadýðý bugün
tartýþýlmaktadýr.  Cumhuriyet yönetimi, bir ulus
kimliði yaratma ülküsü ile bir kollektif bilinç/kollektif
bellek çevresinde "temsili bir kamusallýk" oluþturmayý
amaçlamýþ, bunu kent meydanlarýnda anýt heykeller
ile somutlaþtýrmýþtýr. Ancak bunun yanýsýra,
ulaþýlmak istenen çaðdaþ toplum yaþamýnýn
geçeceði kent mekânlarý, bulvarlar, parklar, gezinti
alanlarý, spor alanlarý oluþturulmuþtur. Cumhuriyet'in
ilk yýllarýnda Ankara bu anlayýþla "planlanmýþ", kent
mekâný önce Lörcher planý,  ardýndan da sýnýrlý
uluslararasý yarýþmayla elde edilen Jansen planýna
göre biçimlendirilmiþtir. Bu dönemde Ankara'da
toplumun gündelik yaþamýnýn odaðýný oluþturan
kamusal mekânlar yaratýlabilmiþtir. Eski þehri
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Ankara'nýn kamusal alaný

Yeniþehir'e baðlayan ve kentin ana eksenini
oluþturan Atatürk Bulvarý ulaþým iþlevinin ötesinde,
kentlilerin bir gezinti ve buluþma alaný, "görme ve
görülme" mekâný olmuþtur. Gençlik Parký kentlilerin
buluþup gezinti yaptýðý, yüzme yarýþlarýnýn
düzenlendiði, nikâh törenlerinin yapýldýðý bir
mekândýr. Kurtuluþ Parký, Eski Ankara'da Eser Park
kentlilerce yoðun olarak kullanýlan rekreasyon
alanlarýdýr. Hipodromda adýna uygun olarak at
yarýþlarý, stadyumda spor karþýlaþmalarý
düzenlenmekte; Ankaralýlar gündelik yaþamlarýnda
bu mekânlarda düzenlenen çeþitli aktivitelere
kat larak biraraya gelmektedirler. Jansen'in planýna
göre inþa edilen bu kent, birkaç onyýl planlandýðý gibi
kamusal mekânlarý ile yaþayabilmiþtir.

Bugün, sayýlan bu mekânlarýn önemli bir bölümü
amacý dýþýnda kullanýmlarla yozlaþmýþ, ya tümüyle ya
da kentlilerin bir bölümü tarafýndan terkedilmiþ
durumdadýr. Hipodromdan at yarýþlarý çok uzun
süredir kaldýrýlmýþ, yalnýzca resmi bayramlarda
kullanýlan bir tören alaný olarak kalmýþ, ulaþýlmasý zor
bir Kültür Merkezi ve Müze'ye amacý dýþýnda tahsis
edilmiþ, Gençlik Parký gecekondu görünüþlü
gazinolar ve çay bahçeleri tarafýndan parsellere
bölünmüþ, Eser Park'ýn yerine Altýndað Belediyesi
inþa edilmiþ bulunuyor. Atatürk Bulvarý yol
geniþletmeleriyle önce geniþ kaldýrýmlarýný ve bulvar
kafelerini yitirmiþ, son olarak da kentin ekseninde
bir kamusal mekân iken, kenti boydan boya ikiye
bölen bir hýz yoluna dönüþtürülmüþ durumda.
Cumhuriyet'i temsil eden mekânlardan Güven Park
otobüs duraklarý tarafýndan iþgal edilmiþ, parkýn ve
"Bakanlýklar Kartiyesi"nin ekseninden geçerek
Meclis'e doðru uzanan yaya allesi güvenlik
gerekçesiyle "Kamu" tarafýndan kamuya kapatýlmýþ
bulunuyor.

Kentin bir zamanlar toplumsal yaþamýnýn odaðý olan
kamusal mekânlarýnýn anlam ve nitelik yitirmesinin
sosyo-kültürel nedenleri uzun uzadýya tartýþýlabilir.
300 bin nüfus için planlanmýþ bir kentin hazýrlýksýz bir
biçimde 3,5 milyon nüfusa ulaþmýþ olmasýnýn bu
durumun temel nedeni olduðu savunulabilir; ancak
yukarýda sýralanan bu dönüþümlerin hemen tümü
kamu kurumlarý tarafýndan kent bütününü ve kent
yaþamýný dikkate almadan yapýlmýþ olan
müdahalelerle gerçekleþmiþtir. Bugün gelinen
noktada, kentin mevcut kamusal mekânlarýnýn nitelik
yitirmesiyle, kentlilerin birlikte paylaþtýklarý kamusal
alanýn da -týpký Arendt'in masa metaforunda olduðu

ý

gibi- ortadan kalktýðýný söylemek yanlýþ olmaz.

Kentin demografik yapýsýný çözümlemeye yönelik
sosyal statü araþtýrmalarý Ankara kent mekânýnda
kuzey/güney biçiminde özetlenen bir toplumsal
ayrýþmanýn varlýðýný çok açýk biçimde ortaya
koymaktadýr.  Kökeni, kentin demiryolu hattý ile
birbirinden ayrýlmýþ olan Eski Ankara / Yeniþehir
ayrýmýna uzanan bu ikili yapýlanma kentin toplumsal
yapýsýnda güçlenerek varlýðýný sürdürüyor. Ancak,
geçmiþten farklý olarak kentin güneyinde yaþayan
varlýklý gruplarýn bugün gerekmedikçe artýk Kýzýlay'a
da "inmemeyi" tercih ettiðini izliyoruz.

Giderek bu gruplarýn azýmsanmayacak bir bölümü
daha iyi bir yaþam çevresi özlemiyle güneybatý
yönünde kent dýþý uydu-kent alanlarýna yerleþmeyi
seçiyorlar. Bunda, "suburbia" özlemleri yanýnda
mevcut kent mekânlarýndaki niteliksizleþme de
önemli bir neden oluþturuyor. Sonuç olarak
Ankara'da toplumsal gruplar kent mekânýnda
giderek birbirlerinden uzaklaþarak ayrýþmakta, farklý
gruplar ayný kent mekânlarýný kullanmamaktadýr.
Kentin kamusal alanýnýn parçalanmasýnda bu
ayrýþma önemli bir etken oluþturmaktadýr.

Üst gelir gruplarýnýn kent mekânýnda yer
deðiþtirmesine koþut olarak Ankara'da yeni kent
merkezleri oluþmuþtur. Jansen'in planladýðý kentin
tek ticaret ve iþ merkezi Ulus''tur. Bakanlýklar
kartiyesi bir idari merkez olarak düþünülmüþ, Bulvar
üzerinde sýnýrlý bir ticaret öngörülmüþtür. Tuðrul
Akçura'nýn kitabýnda çözümlemesini yaptýðý gibi,
1950'ler sonrasýnda nüfus artýþýyla birlikte Kýzýlay
Yeniþehir'in merkezi olarak geliþmiþ, böylece Eski
Ankara - Yeniþehir ikili yapýlanmasý güçlenmiþtir.
Ulus ve Kýzýlay merkezlerinin birleþmesinde
demiryolunun bölücü bir eþik oluþturmasý ve
demiryolu boyunca konumlanmýþ olan depolama ve
endüstri kullanýmlarýnýn ve kamu kurumlarýnýn önemli
payý olmuþ olmalýdýr.

Yeni kentin merkezi Kýzýlay -bir ulaþým odaðý
olmasýna karþýlýk- göreli olarak çok kýsa sayýlabilecek
bir süre içerisinde merkez iþlevlerinin bir bölümünün
yer deðiþtirmesiyle bugün büyük ölçüde nitelik
kaybýna uðramýþ; depolama iþlevleri ve dersanelerle

Bölünmü toplumsal mekân

Merkezini arayan kent
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yapýlaþmaktalar. Eskiþehir yolu üzerinde merkez
iþlevlerinin yoðunlaþtýðý ve bugün kentin yayýldýðý
alanýn geometrik merkezinde konumlanan Söðütözü
bölgesi bu durumun belirgin bir örneðini oluþturuyor.
Herhangi bir kentsel tasarým yaklaþýmý olmaksýzýn
yapý parsellerine bölünmüþ olan bu alanda verilen
yapýlaþma haklarýyla, birarada bir bütün
oluþturamayan yapýlar birbiri ardý sýra yükseliyor.
Yollar dýþýnda, yapý parselleri arasýnda kalan artýk
alanlar, bu yeni kent parçasýnda hiçbir biçimde bir
kamusal mekân oluþturma düþüncesinin olmadýðýný
açýkça ortaya koyuyor. Konut dýþý iþlevlerin
yoðunlaþtýðý alanda tek bir yapýnýn içerisine
kapatýlmýþ yoðun bir ticaret aktivitesi dýþýnda, kent
mekânýnda bir kamusal yaþamýn yer bulmasýnýn
düþünülmediði anlaþýlýyor.

Bugün Ankara kenti uydu yerleþimlerle hýzla
çeperlerine doðru geniþleyen, sermayenin keyfi yön
deðiþtirmeleri ile yeni kent merkezlerinin
oluþturulmaya çalýþýldýðý ve tüm bunlarýn sonucunda
mevcut kent merkezlerinin çöküntü alanlarýna
dönüþmekle karþý karþýya olduðu, devleþmiþ ancak
içi boþalmakta olan bir kent. Daha da önemlisi
toplumsal gruplarýn mekânda segregasyonu ile
kamusal alaný giderek daha da parçalanan ve
mevcut kamusal mekânlarý niteliksizleþen bir kent.
Yeni oluþan kentsel alanlarda ise, tasarým niteliði bir
yana kamusal mekânlarýn oluþturulmasý gereði bile
görülmüyor.

Oysa ki saðlýklý bir kentsel geliþimin olabilmesi ve
kentlilerin ortak deðerler çevresinde kentte birlikte
yaþayabilmeleri, birbirlerini dýþlamadan birlikte var
olabilmeleri, farklýlýklarý barýndýran bir kent toplumu
oluþturabilmeleri için kentin kamusal alanýnýn
onarýlarak sürdürülebilir kýlýnmasý yaþamsal önem
taþýyor. Bunun için öncelikle kamusal alan odaklý
kentsel politikalarýn benimsenmesi gerekiyor.
Kentsel tasarým -kenti güzelleþtirme pratiði olarak
deðil- ama kamusal alaný onarmayý / gözetmeyi etik
ilke edinen, kamusal mekân tasarýmýnýn bilgisini
üreten bir tasarým etkinliði olarak önem taþýyor.
Planlama ile mimarlýk pratiklerinin arakesitinde, iki
disiplinin de sahiplenmemekle birlikte
paylaþamadýðý, yeni yasal düzenlemelerde de yerini
bulamayan bu tasarým alanýný anlamaya çalýþmanýn
artýk zamaný gelmedi mi?

Kamusal alan odaklý kentsel politikalar gereði ve
kentsel tasarým
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parklar, bir hayvanat bahçesi, þehir gazinosu, fuar alaný vd.
kullanýmlarýn yer alabileceði belirtilmektedir. Ankara Belediyesi,

,
Doðuþ Matbaasý, Ankara, 1954'den alýntý yapan M. Saner, a.g.e.

AMANPB Raporlarý (01.04.1971: 4)'den alýntý yapan M. Saner,
a.g.e., s. 59-63

Kadri Atabaþ, "Þehrin merkezini tanýmak biraz da þehrin
kendisini tanýmak demektir.", , Boyut
Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1994 (2. baský), s. 13-51'den alýntý yapan M.
Saner, a.g.e., s. 65-68

The City of Collective Memory, Its
Historical Imagery and Architectural Entertainments

Ankara'nýn Kamusal Yüzleri, Baþkent üzerine
Mekân-Politik Tezler

Ankara'nýn Ýlk Plan 1924-25 Lörcher Planý

arih Ýçinde Ankara II

The Transformation of Old Industrial District of Ankara
and Political Actors

Ankara Þehri Yeni Ýmar Planýna Ait Ýmar Komisyonu Raporu

Yerel Yönetimler ve Mimarlýk

Ý

ý

ý

iþgal edilmiþ bulunuyor. Merkez kullanýmlarý
Kavaklýdere'nin ardýndan Gaziosmanpaþa ve en
sonunda Köroðlu'na güneye doðru kaymasýný
sürdürüyor. Ekonomik etkenlerin yanýsýra, toplumsal
davranýþ kalýplarý, ya da daha açýkça "öteki
Ankara"dan uzaklaþma dürtüsünün de etkili olduðu
bu süreçte kent merkezinin farklý toplum gruplarýnýn
buluþma alaný olma potansiyeli de ortadan kalkýyor.

Ankara'nýn önce eski þehir/Yeniþehir, ardýndan da
kuzey ve güney biçiminde özetlenen
mekânsal/toplumsal bölünmesine çözüm
arayýþlarýnýn odaklandýðý alanlardan birini Sýhhiye'de
demiryolu boyunca Atatürk Bulvarý'ndan Ýstasyon'a,
oradan da daha batýya doðru uzanan alan
oluþturuyor. Kentin iki yakasýný biraraya
getirebileceði düþünülerek üzerinde 50 yýldan beri
projeler geliþtirilmiþ  olmasýna karþýlýk, bu alan
bugün kentin merkezinde büyük bir bo luk olarak
durmakta.

1950'lere gelindiðinde kent nüfusunun hýzla artmasý
ve Jansen planýnýn yetersiz kalmasý ile yeni bir
uluslararasý þehircilik yarýþmasý açýlmasýna karar
verildiðinde, yarýþma öncesinde Ankara Belediyesi
tarafýndan hazýrlanan 1954 tarihli Ýmar Komisyonu
Raporu'nda bu alanda yer alan demiryolu triyaj
alanlarý ve marþandiz depolarýnýn ve diðer depolama
iþlevlerinin artýk kentin merkezinde kalmýþ olan bu
alandan kaldýrýlmasý, onun yerine Ankara'nýn
demiryolu ile bölünmüþ "mimari-estetik-ekonomik ve
kültürel bütünlüðünü" saðlamak amacýyla bir "kültür
merkezi" önerildiðini görüyoruz.   Bu öneri 1970'li
yýllarýn baþýnda Ankara Metropoliten Alan Nazým
Plan Bürosu tarafýndan Atatürk Bulvarý'nýn
doðusundaki Üniversite alanlarýnýn devamýnda Ulus
ve Kýzýlay merkezlerini birleþtirecek bir kültür ekseni
olarak  yeniden ele alýnýr.   Ayný alan 1970'lerin
sonlarýnda bu kez Ankara Belediyesi tarafýndan,
AOÇ'den Atatürk Bulvarý'na Hipodrom, Stadyum ve
Gençlik Parký'ný içine alarak uzanan "Ankara Tarih,
Yeþil, Kültür ve Rekreasyon" ekseninin doðu ucunu
oluþturur.   Sonuçta bu alanýn bütünü Atatürk'ün
doðumunun 100. yýlÝ kutlamalarý çerçevesinde Kültür
Bakanlýðý'nca ele alýnacak ve 1980 askeri
müdahalesi sonrasýnda alanýn planlamasý bu amaçla
kurulan Milli Komite'ye devredilecektir. Atatürk
Kültür Merkezi için Hipodrom alanýnýn seçilmesinin

Kuzey ve güney Ankara'yý birleþtirecek bir kültür
merkezi

9

10

11

12

þ

ardýndan, bu alanda uzun tartýþmalar sonucu
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý binasý için
yarýþma açýlmasýna karar verilir. Alanýn bir bölümü
ise önceden Adliye Sarayý için tahsis edilmiþ
durumdadýr.

Ankara'nýn merkezinde, Ulus ve Kýzýlay merkezlerini
birleþtirecek bir kamusal mekân olma potansiyeli
taþýyan bu alan üzerinde yaþanan bu süreç,
baþkentte bir bütün olarak kentin geleceðini
biçimlendirecek bir kentsel politikanýn ya da
uygulama araçlarýnýn bulunmadýðýný gösteriyor. Bir
kamu kurumundan (TCDD) bütün olarak devralýnan
bu alanýn sonuçta parsellere bölünerek birbiriyle
bütünleþemeyecek -üstelik her ikisi de içe dönük
iþlevleri olan- iki kamu kullanýmýna (Adliye Sarayý ve
Senfoni Orkestrasý) tahsis edilmiþ olmasý bu denli
önemli bir kentsel alanýn planlamasýnda hiçbir
biçimde bütünsel bir kentsel tasarým yaklaþýmýnýn
bulunmadýðýný gösteriyor. Sonuç olarak nitelikli bir
mimari proje elde edilmiþ olsa da, kent merkezinde
konumlanan bu alanda kentin kuzeyi ile güneyini
birleþtirecek, kamusal yaþamýný destekleyecek bir
aktivite çeþitlilðinin tek iþlevli bir yapý kompleksi ile
saðlanabilmesi olanaklý görünmüyor. En son
aþamada Ankara Koruma Kurulu tarafýndan
korunmasýna karar verilen Cer Atölyeleri'nin Çaðdaþ
Sanatlar Galerisi olmak üzere projeye dahil edilmesi
de yine ayný parçacý yaklaþýmýn sürdüðünü
gösteriyor.

Son yýllarda, artan otomobil kullanýmý ve yol
altyapýsýna (çevre yolu, katlý kavþaklar vd.) yapýlan
yatýrýmlarla koþut olarak büyük sermaye gruplarýnýn
kent merkezi dýþýnda ana ulaþým arterleri üzerinde
yaptýklarý yatýrýmlarla kentin mevcut strüktürünün
hýzla dönüþmekte olduðuna tanýk olmaktayýz. Bu
yatýrýmlarýn etkisiyle kentin merkez iþlevleri hýzla
desantralize olmakta. Ulaþým düðümleri üzerinde
konumlandýrýlan büyük alýþveriþ merkezlerinin,
bankalarýn, Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn hatta
sendikalarýn merkez binalarýnýn kent dýþýnda yer
seçmelerinin mevcut kent merkezleri üzerinde
azýmsanmayacak olumsuz etkileri olmakta.

Merkez iþlevlerinin konumlandýðý yeni kent alanlarý
ise büyük ölçüde otomobil ulaþýmýna yönelik olarak,
otopark alanlarý ile sarýlý içe dönük yapýlarý ile bir
kent dokusu oluþturmaktan uzak bir biçimde

Kent dýþýnda yeni kent merkezleri
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15-25 Haziran 2004 günleri arasýnda,
Ankara'da DAM Sanat Galerisi’nde
Koleksiyon Kulüp Ankara Grubu
“Koleksiyonlarda Ankara” isimli bir sergi
açtý. Sergide, koleksiyon dünyasýnda
“Ephemera” diye tanýmlanan “kýsa
ömürlüler” diye çevirebileceðimiz
malzemelere dayalý bir sergi açýldý. Sergi
süresince Süren Dinçer “Yeni Bir Baþkent,
Yeni Bir Kültür, Yeni Bir Ulus”, Turan Tanyer
“Ankara'da Edebiyat ve Edebiyatçýlar”
söyleþisini yaptýlar. Oldukça ilgi gören
sergide, 19 koleksiyoncu, kartpostal,
fotoðraf, hisse senedi, býçak, yataðan,
edebiyat dergileri, sinema radyo dergileri,
pullar, piyango biletleri, oyuncaklara dayalý
koleksiyonlardan örnekler sergilediler.
Serginin katalogunu da çýkardýlar.

Serginin açýlmasýnda öncülük yapan “Zaman
Sanat ve Kültür Merkezi” sahibi Korkut
Erkan ve Turan Tanyer ile bir söyleþi yaptýk.

Soru

Cevap

S

C

: Bu sergiyi açan grup kimlerden oluþuyor?

: Her biri deðiþik alanlarda profesyonel olan,
çalýþan insanlar. Özel konulara yoðunlaþmýþlar.
Örneðin; sadece Ankara üstüne veya Ankara'nýn
herhangi bir alanýna yoðunlaþmýþ olanlar var.
Bizlerde bazýlarýný teþvik ediyoruz, örneðin; “Sende
“Ankara” baþlýklý pul var mý?” diyoruz. “A, bir
düþüneyim” deyip bu konuya eðiliyor.

: Hep merak edilir. Gazete haberlerinde çýkan
“Müzayede”lerde öyle fiyatlar yazýlýyor ki
“Koleksiyon” yapmak sanki para ve zengin olma ile
ilgili gibi gözüküyor, gerçekten öyle mi?

: Hiç de sanýldýðý gibi deðil. Öncelikle “Ephemera”
türü koleksiyonlar çok mütevazý olanaklarla oluþur.
Her meslek grubundan insan koleksiyon yapabilir.
Bizim kulüpteki pek çok arkadaþýmýz böyledir.

Bu topluluðun önemli bir hedefi, normalde, günlük
yaþamda önemsenmeyen belge ve objelerin,
kültürümüzün bir parçasý olduðunu göstermek,
belgelemek. Örneðin; gittiðiniz bir lokantanýn
menüsünü, belediye otobüs biletini, kibrit kutusuna
atarýz. Oysa bu nesneler o toplumun günlük yaþam
deðerlerini gösterir. Dönemin yaþam anlayýþýna,

standartlarýna, teknolojisine, davranýþ biçimine örnek
oluþturur. Saydýðýmýz bu nesnelerin koleksiyonu ise
“çok para” gerektirmez.

: Peki koleksiyoncu olmak “biriktirmek midir,
toplamak mýdýr” Nedir?

: Koleksiyonculuk sadece bir toplama iþi deðil.
Sistematik bir çalýþma. Sadece toplamýyoruz,
arkasýnda ne var araþtýrýyoruz. Posta pulu olsun,
fotoðraf olsun, tarihini inceliyoruz. Daðýnýk belgeleri
bir araya getiriyoruz. Bir “bilmeceyi” tamamlýyoruz.
Böylece “araþtýrmacý” bir kimliðe bürünüyoruz. Bu
yeni bir heyecan oluþturuyor.

Ankara'daki bu çalýþma Anadolu'da ilk oldu.
Ýstanbul'da varolduðu düþünülen bir etkinliðin,
Ýstanbul dýþýnda da yapýlabileceðini gösterdik. Bunu,
belirttiðimiz “sistematik” çalýþma ve karþýlýklý güven
duygusu ile gerçekleþtirdik. Açýkçasý Korkut Bey'in
dükkâný da bir merkez iþlevi gördü. Yoksa Anadolu'da
da, örneðin; Eskiþehir ve Konya'da da koleksiyoncu
arkadaþlar var ama bir türlü bir araya gelemediler.

: “Ankara”da sergi fikri nasýl geliþti?

: Deðiþik konularda fikirler vardý. Ama “kente”
olan vefa borcunu ödemek için bu temayý seçtik.
“Ankara” denilince “Atatürk, Cumhuriyet, Devlet”
kavramlarý akla geliyor. Oysa bunlar, ülke için de
ortak deðerler. “Ankara'lý Olmak”, bu deðerlere sahip
çýkmanýn yanýnda yaþama biçimimiz, yeme / içme /
davranýþ / eðlence biçimimiz. Arkadaþlýk
kültürümüz… Ankara yaþayanlarý ruhen verici bir
halk, Kurtuluþ Savaþý'na neyi varsa verdi. Biz de ilk
sergimiz “Ankara”da olsun istedik.

: Sergi masraflarýný nasýl karþýladýnýz?

: Aramýzda para katkýsý yaparak karþýladýk çünkü

S

C

S

C

S

C

sponsor bulmakta zorlandýk. Ama sergimiz çok yanký
uyandýrdý. Çünkü arkasýnda sistematik bir çalýþma ve
çaba vardý.

: Sergide aðýrlýk hangi malzeme ve konularda
toplandý?

: Sergi görsel malzeme aðýrlýklý oldu. Kartpostal,
belge, fotoðraf vb. gibi. Osmanlý'dan Cumhuriyet'e
uzanan Ankara'nýn kentsel geliþmesini gösteren,
Ankara'nýn Kültür / Sanat yaþamýnýn tarihçesini
ortaya koyan yazýlý, görsel belgeler ve objeler vardý.
Örneðin; 1940 yýllarýnda Ankara Radyosu'nun yayýn
setini sergiledik.

Sergide yer alan arkadaþlarý ve konularýný belirtelim;

Cumhuriyetin Devraldýðý Ankara, Uðurlu Tunalý
Kurtuluþ Savaþý'nda Ankara, Korkut Erkan
Ankara 1924 - Bir Ankara Haritasýný Okumak,

Muzaffer Keleþ
Ankara'da Erken Cumhuriyet Yapýlarý,

Kadri Atabaþ
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Binalarý,

Koray Özalp
Ankara'nýn Ýlk Otelleri, Alaattin Durmuþ
Park ve Bahçeleri ile Ankara, Yalçýn D. Memlük
Ankara'da Taþýt ve Ulaþým Araçlarý, Haluk Giray
Eski Görüntülerde Ankara Akarsularý,

Necati Kazancý
Ankara Keçisi ve Ankara Tiftik Dokumacýlýðý,

Erman Tamur
Cumhuriyetin Ýlk yýllarýnda Ankara'da Ekonomi,

Cengiz Aslantepe
Ankara Býçakçýlýðý, Ýzzet Alkan
Ankara'nýn Eski Sanat ve Edebiyat Dergileri,

Turan Tanyer
Ankara'nýn Eski Fotoðrafhaneleri,

Gülseren Mungan Yavuztürk
Ankara'dan Müzisyen Portreleri,

Mehmet Murat Göðüþ
Radyo ve Ankara, Süleyman Durdað
Filatelik Materyallerde Ankara, Ýrfan Can Kýlýç
Piyango Biletlerinde Ankara,

Ömer Cumhur Yanmaz
Ankara Oyuncaklarý, Cumhur Sönmez

Bundan sonraki sergi ve çalýþmalarýnýzda sizlere
baþarýlar dileriz. Ayrýca, bu çabanýn diðer kentlere de
öncülük etmesini dileriz.

S

C

Sergilenen Koleksiyonlar:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

“KOLEKSÝYONLARDA ANKARA”
SERGÝSÝ
M. Kadri Atabaþ

KENT KÝMLÝÐÝNE SAHÝP ÇIKMANIN GÜZEL BÝR ÖRNEÐÝ
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…Benim nirengi noktam her zaman Ursula H'x idi ve
onun dönerek gidiþi, düþüþümüzün biraz sýkýp, biraz
gevþeyen bit tür sarmalýn dolanmasý ya da çözülmesi
þeklinde açýklanmasýný kolaylaþtýrýyordu. Ama Ursula
H'xin dikkatle bakýnca- bir þuraya bir buraya salýnýþý
ile çizdiðimiz görüntü daha da karmaþýktý. Evren,
demek ki, oraya dikilmiþ bir turp gibi kocaman bir
þiþme yuvarlak deðil, ama dirsekler, çýkýntýlarla dolu
bir þekildi ve her girinti ve çýkýntý ve çokyüzlülüðün
her bir boþluðu, her bir peteði ve diþi, bizim kat
ettiðimiz yolun parçasýydý. Ama bu henüz þematik bir
görüntüydü sanki düz yüzeyli çokgen bileþikli, bir
kristaller topluluðu görmüþtük þimdiye dek!
Gerçekte içinde devindiðimiz uzay, dantelli, delikli,
kuleli, piramiti bir yerdi ve bütün bu kubbeler,
sütunlar, deðiþik kolonlar, ikili, üçlü pencereleri, gül
pencereleri ile her yanda ýþýldýyordu ve biz kendimizi
dümdüz aþaðý düþer sanýrken, aslýnda görünmez
kabartmalar, süsler üzerinde kayýyorduk, bu
halimizle, bir kenti aþmak için çizilmiþ yollardan deðil
de ev duvarlarýndan, tavanlardan, perde raylarýndan
ve avizelerden dolaþan karýncalara benziyorduk.
Þimdi kent derken, zihinde dik açýlý, simetrik orantýlý,
düzenli bir biçim olduðunu varsayýyoruz, oysa,
uzayýn, her kiraz aðacý, her dalýn her yapraðýnýn
rüzgarda kýmýldamasý ve her yapraðýn kenar çizgileri
ile nasýl kesildiðini; her yaprak nervürü üzerinde
þekillendiðini, yapraðýn iç damarlarýnýn aðý ve ýþýðýn

oklarýnýn her an yarýldýðýný, her þeyin boþluk
hamurunda negatif olarak basýldýðýný, iz býrakmayan
hiçbir þey varolmadýðýný, her olasý þeyin, her olasý
izinin ve izlerin an be an uðradýðý her deðiþimin,
örneðin bir halifenin burnunda çýkan bir sivilcenin
büyümesi ya da bir çamaþýrcý kadýnýn göðsüne konan
sabun köpüðünün uzayýn genel formunu, her
boyutunda nasýl deðiþime uðrattýðýný hiç akýldan
çýkartmamamýz gerekir.

Uzayýn bu þekilde oluþtuðunu kavramamla, burada
bazý yumuþak girintiler olduðunu fark ettim. Bu
hamaksý yerlerde Ursula H'x ile birleþebilir,
birbirimizi baþtan ayaða ýsýrarak birlikte
sallanabilirdik. Uzayýn özellikleri öyleydi ki bir paralel
bir yana götürüyordu, bir diðer paralel diðerine,
sözgelimi ben kývrýmlý bir yerçukuruna düþerken,
Ursula H'x, bir yer altý tüneli tarafýndan emiliyor ve
uzayaltý bir tür adada, yosun halýlar üzerinde
karþýlaþýp, birlikte yuvarlanmaya, her türlü þekilde
birbirimize dolanmaya, altüst olmaya baþlýyor,
sonradan her ikimizin yörüngesi kendi yolunu
buluyor ve sanki hiçbir þey olmamýþçasýna düz
yolumuzu sürdürüyorduk.

Uzay kesiti, pürüzlü, yarýklar ve tepeciklerle dalga
dalgaydý. Ýyice dikkat edersem, Teðmen
Fenimore'nin yolunun dar ve dolambaçlý bir
kanyonun dibinden geçtiðini fark edebilirdim, iþte o
zaman bir tepenin üzerine denk geliyor ve tam
zamanýnda onun üzerine atlýyordum, amacým bütün
aðýrlýðýmla, onun beyinciðinin altýndaki omurgasýný
ezmek istiyordum. Boþluðun bu uçurumlarýnýn dibi
kuru bir sel yataðý gibi taþlý olurdu, yukardan uçarak
iki kaya çýkýntýsýnýn arasýna düþen Teðmen
Fenimore'nin baþý buraya sýkýþýyor ve ben bir dizimi
onun midesine bastýrýyordum, ama o da
parmaklarýmý bir kaktüsün dikenlerine, -yoksa bir
kirpi miydi?  (her neyse, uzayýn bilenmiþ
kasýlmalarýndan biriydi iþte) batýrýyor ve böylece bir
tekmeyle düþürdüðüm tabancasýna yetiþmemi
engelliyordu. Nasýl oldu bilmem, birdenbire, baþýmýn
uzayýn ufalanmasýyla kuma benzer bir katmanýna
dönüþmüþ o boðucu pütürlerine boðulduðunu fark
ettim, tükürdüm, þok olmuþtum, gözlerim
görmüyordu.
…

Hybrid Spaces (Melez Mekânlar), baðlamsal
sýçramalar aracýlýðýyla, kentsel ölçekli tasarým
süreçlerini deneyleyen ve hem yerel yönetimlerin
hem de Üniversitenin kurumsal desteðiyle etkinlik
kazanan akademik bir çalýþmanýn son ürünlerini
içeriyor. Bu anlamda kitap, fiziksel ve sosyal
baðlamýn yer deðiþtirmesi ve/veya yeniden
kurulmasýný örgütleyen ve sözcük/tema/kavramsal
göndermeler aracýlýðýyla, mimarlýk düþün ve tasarým
ortamlarýný baþkalaþmýþ, alýþýk olunmayan ortamlara
taþýyan deneysel bir çalýþma. Güven Arif Sargýn,
Ayþen Savaþ ve Kerem Yazgan'ýn yürütücülüðünü
üstlendiði ve farklý kavramlar ve koþullar altýnda,
mimari tasarýmýn “güncel” olmayanla tanýmlandýðý bir
stüdyo sürecinin, basýlý çizili bütün ürünleri, gerçekte,
Hybrid Spaces'in kendisini oluþturuyor. Orta Doðu
Teknik Üniversitesi Mimarlýk Bölümü Yüksek Lisans
seviyesinde düzenli olarak sürdürülen bu tasarým
stüdyosunun (Arch 505 Advanced Architectural
Design Studio), 2002-2003 ders yýlý kapsamýndaki
temasý “Melez” ve “Melez Mekânlar”, baðlamsal
sýçramasýna yardýmcý olan alt-mekân ise, Politik bir
döngüyle “arada kalmýþlýðý” son 10 yýldýr yaþayan
Arnavutluk. Pogradeç kenti özelinde sürdürülen ve
10 günlük bir araþtýrma gezisini de içeren sürecin
sonunda, sorun alanlarýnýn betimlenmesi, kente
iliþkin programlarýn metne dönüþtürülmesi ve tasarým
üzerinden olasý mekânsal zenginliklerin aktarýmý,
stüdyoya katýlan hem yüksek lisans öðrencilerinin,
hem de stüdyo eleþtirmenlerinin ortak çalýþmasýyla
elde edilmiþ. Devrim Çimen, Adelina Greca, Valbona
Koçi, Özlem Mutlu, Alper Öden, Ali Özer ve Öznur
Pekeren'den oluþan yedi yüksek lisans öðrencisinin
görsel öðelerle desteklenen yazýlarý ile ortaya
koyduklarý mekânsal önerileri ve stüdyo sürecine
eleþtirileri ile katkýda bulunan Baykan Günay, Güven
Arif Sargýn, Ayþen Savaþ ve Kerem Yazgan'ýn kaleme
almýþ olduðu metinleri içeren Hybrid Spaces'in
derleyeni Güven Arif Sargýn, görsel derleyen ve
grafik tasarýmcýsý ise Fatih C. Öz.

Derleyen  Güven Arif Sargýn:

Hybrid Spaces

ODTÜ, Mimarlýk Fakültesi Yayýnlarý, Haziran 2004

KOZMOKOMÝK ÖYKÜLER Italo Calvino Can Yayýnlarý, 1999
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“Ortak Kültür Mirasýmýz: Türkiye ve Yunanistan'da
Nüfus Mübadelesinden Kalan Mimari Miras ile Ýlgili
Yerel Bilincin Geliþtirilmesi Projesi”nin iki ana
etkinliklerinin ilki 18-24 Eylül 2004 tarihlerinde
Mustafapaþa'da gerçekleþtirildi. Lozan Mübadiller
Vakfý'nýn öncülüðünde hazýrlanan, Türkiye'den
Koruma ve Restorasyon Uzmanlarý Derneði
(KORDER), TMMOB Mimarlar Odasý ve
Mustafapaþa Belediyesi'nin, Yunanistan'dan ise
ICOMOS Yunanistan Milli Komisyonu'nun ortaklarý
olduðu projenin amacý, mübadillerden kalan mirasý
deðerlendirmek ve bu mirasýn korunmasý için gerekli
ölçütleri, her iki ülkedeki ilgili sivil toplum örgütleri
ve yerel yönetim temsilcilerinin, yerel halkýn ve
uzmanlarýn birlikte tartýþabilmesini saðlamak
þeklinde ifade edilmiþtir.

Etkinliðin içeriðine dair genel bir yorum yapmak
gerekirse, konu hakkýnda hiçbir fikri olmayan birinin
sadece programý izleyerek dahi yeterli sayýlabilecek
bir bilinç düzeyine eriþmesini saðlayacak ölçüde
genel ve özel bilgi ile donanabileceði bir etkinlik
olduðu söylenebilir. Bir gün boyunca süren
konferanslar, Türkiye ve Yunanistan arasýnda
gerçekleþen nüfus mübadelesinin sosyal ve kültürel
boyutlarý, her iki ülke halkýnýn mübadele nedeniyle
geride býraktýklarý yaþam çevrelerinin neden ortak
kültür mirasý olarak ele alýnmasý gerektiði, bu ortak
mirasýn neden ve nasýl korunmasý gerektiði ve
korumanýn karar, tasarým ve uygulama aþamalarý
konularýnda aydýnlatýcý oldu. Ýlk gün sonunda açýlan
sergi de yalnýz bu konularda süzülmüþ bir bilgiyi
aktarmasý nedeni ile deðil, ayný zamanda da konu ile
ilgili özgün ve deðerli görsel malzemeyi sergilemesi
nedeniyle de görülmeye deðerdi. Etkinliðin ikinci
gününde kalabalýk bir kafile ile gerçekleþtirilen gezi
ise, bazýlarý Ortaçað'dan, bazýlarý daha geç dönemler
ve özellikle 19. yüzyýldan miras kalan, mübadele
sonrasý bir kýsmý dönüþtürülerek kullanýlan, bir kýsmý
ise hiç kullanýlmayan mimari örneklerin yerinde
incelenerek deðerlendirilmesini saðladý. Etkinliðin ilk
iki gündeki olumlu ve verimli ortamýn son üç günde

Mustafapaþa / Sinasos Etkinliði bu amaca ne
kadar hizmet edebildi?

gerçekleþtirilen atölye çalýþmalarýna da yansýmýþ
olduðu haber verildiðine göre, Mustafapaþa
etkinliðinin, kýsa adý “Ortak Kültür Mirasýmýz” olan
projenin amaçlarý doðrultusunda baþarýyla
gerçekleþtirildiðini söylemek gerekir.

Etkinliðin sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim
temsilcilerinin, yerel halkýn ve uzmanlarýn birlikte
tartýþabilmesini saðlayýp saðlamadýðý sorusuna ise
þöyle bir cevap vermek mümkün sanýrým: arzu edilen
seviyede olmasa da farklý kesimlerden temsilciler ve
özellikle de yerel halkýn katýlýmý ortalamanýn
üstündeydi. Genelde bu türden özelleþmiþ konular
üzerine tartýþmalarýn uzmanlar arasý bilgi alýþveriþine
döndüðü düþünülürse, yerel halktan katýlan kiþilerin
konferans ve geziler sýrasýnda aktardýklarý kiþisel
anýlar, mübadil ailelerinin sözlü tarihleri ve yöresel
söylenceler, Mustafapaþa etkinliðinin “birlikte
bilinçlenme” hedefinin gerçekleþmesine bir ölçüde
katkýda bulunmuþ sayýlabilir.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin de etkinliðe
katkýsýndan söz etmek gerektiði kanýsýndayým.
Özellikle projenin büyük ortaklarýndan olan TMMOB
Mimarlar Odasý Genel Merkezi'nden temsilcilerin
bulunmadýðý ortamda Ankara Þube'nin Yönetim
Kurulu Baþkaný Ali Ulusoy ve Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Saner tarafýndan temsil edilmesi, hatta Ali
Ulusoy'un Mimarlar Odasý'ný temsilen açýlýþ
konuþmasýný yapmasý dikkat çekilmesi gereken bir
noktaydý. Bunun yaný sýra Ankara Þube'nin, Gazi
Üniversitesi Mimarlýk Bölümü öðrencileri ve Orta
Doðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi
Restorasyon Anabilim Dalý araþtýrma görevlilerinden
oluþan bir grubun da etkinliðe katýlýmlarýný
saðladýðýný ve ortamýn zenginleþmesine katkýda
bulunduðunu da hatýrlatmak gerekir.

Projenin ana etkinliklerinin ikincisi ise 21 27 Ekim
2004 tarihlerinde Yunanistan'ýn Resmo (Girit)
yerleþmesinde gerçekleþtirilecek. Proje ve gelecek
etkinlik hakkýnda daha detaylý bilgiler için:

-

info@lozanmubadilleri.org
http://www.lozanmubadilleri.org

MUSTAFAPAÞA / SÝNASOS ETKÝNLÝÐÝNÝN ARDINDAN

Mustafapaþa / Sinasos Etkinliði, 18-24 Eylül 2004,
Mustafapaþa-Nevþehir

Lozan Mübadilleri Vakfý

Prof. Dr. Filiz Yeniþehirlioðlu

Doç. Dr. Emre Madran, Dr. Nimet Özgönül,
Doç. Dr. Sacit Pekak

Koruma ve Restorasyon Uzmanlarý Derneði

TMMOB Mimarlar Odasý

Mustafapaþa Belediyesi

Koruma ve Restorasyon Uzmanlarý Derneði

Buket Coþkuner

Yönetici Koordinatör

Bilimsel Koordinatör

Koordinatörlük Danýþmanlarý

Organizasyon Komitesi

(Ali Fuat Tek, Ege Yýldýrým, B. Nilgün Öz)

(Aydan Bulca Erim)

(Halkla Ýliþkiler ve Basýn Sorumlusu, Süreyya Aytaþ)

Sergi Küratörü

(Ege Yýldýrým, B. Nilgün Öz)

Bilimsel Sekreter

“Ortak Kültür Mirasýmýz: Türkiye ve Yunanistan'da
Nüfus Mübadelesinden Kalan
Mimari Miras ile lgili Yerel Bilincin
Geliþtirilmesi Projesi”

Ý

Mehmet Saner
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TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesinde

eðiþikliðine Ýtiraz.
n Plan

D

Ankara Büyükþehir Belediye Meclisi 13.Aðustos
2004 günü yaptýðý toplantýda aldýðý 557 sayýlý kararý
ile "TOBB Birlik Ýdare Tesis Alaný"nda halen 1,5 olan
emsal'i on kat birden arttýrarak 5'e yükselmiþtir. Yani
140 bin metrekare olan alanda yapýlabilecek inþaat
alaný yaklaþýk 200 bin metrekare civarýnda iken
Belediye Meclisinin yaptýðý deðiþiklik ile bu miktar
700 bin metrekareye yükseltilmiþtir. Böyle korkunç
bir yoðunluk artýþýnýn kente yükleyeceði altyapý,
üstyapý ve ulaþým vb. maliyetler tüm Ankaralýlarýn
sýrtýna yüklenecektir. Bu yoðunluk artýþý Ankara da
bir kent suçunun iþlenmesi anlamýna geleceðinden
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Büyükþehir
Belediyesi'nin plan deðiþikliðine itiraz da
bulunmuþtur.

Mimarlýk Haftasý Programý

Basýna Tanýtýldý

Mimarlýk Haftasý programýnýn basýna tanýtýmý için, 25
Eylül 2004 tarihinde “ODA” lokalinde, Çankaya
Belediye Baþkaný Muzaffer Eryýlmaz ,Baþkan
Yardýmcýsý Metin Peker , Mimarlar Odasý Ankara
Þube Baþkaný H. Ali Ulusoy, Sekreter Üye Tezcan
Karakuþ Candan, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal
Nalbant, Erdal Altun ve basýn mensuplarýnýn katýldýðý,
sabah kahvaltýlý toplantý gerçekleþtirildi. Basýnýn
yoðun katýlýmý ile gerçekleþen toplantýda, Çankaya
Belediye Baþkaný Muzaffer Eryýlmaz ve Þube
Baþkaný H.Ali Ulusoy  Mimarlýk Haftasý Programýna,
Ankara Kentinin söküklerine Belediye-Oda iþbirliðinin
geliþerek devam etmesine iliþkin basýna geniþ bir
sunuþ yaptýlar.

5352

KAMU HÝZMETÝNDE
MIMARLIÐA TANIKLIK - 2

Söyleþi/Sergi/Kokteyl

“
”

Nurten Ürünay
DLHÝ Emekli Genel Müdür Yardýmcýsý

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Ýþyeri Temsilcileri Koordinasyon Komisyonu
DLHÝ Genel Müdürlüðü Ýþyeri Temsilciliði

: 21.10.2004
: 18.00

: Mimarlar Odasý 5.Kat Konur Sokak No: 4
Yeniþehir - Ankara

Geçmiþten Günümüze, Demiryollarý, Limanlar,
Hava Meydanlarý Ýnþaatlarý

Tarih
Saat
Yer

ÜYELERE e-posta HÝZMETÝ
Mimarlar Odasý Genel Merkezi Oda'ya kayýtlý tüm
üyelere e-posta vermeye baþlamýþtýr. E-posta
sunucusundan 10 MB'lýk alanýn kullanýmýna olanak
saðlayan adresler
þeklinde verilecektir. E-posta adresi alabilmek için
Þubemize baþvurmanýz ve talep formu ile ekli
sözleþmeyi doldurmanýz gerekmektedir.

isimsoyad@mimarlarodasi.org.tr

“MÝMARLIÐA SAYGI
YÜRÜYÜÞÜ”

Odamýzýn 50. yýlý anýsýna
günü 'da saat

'de 'ndan baþlayacak yürüyüþ,
'nde devam ederek, saat 12.30'da
'nda son bulacak ve “

”
okunacaktýr.

Bütün üyelerimizin katýlýmý dileði ile…

02 Ekim 2004 Cumartesi Ýstanbul
11.00 Tünel Meydaný
Ýstiklal Caddesi
Taksim Meydaný Mimarlýða
Saygý için Türkiye Mimarlýk Bildirgesi

Avrupa Birliði Uyum Yasalarý
Çerçevesinde
Mimarlýk Mesleðinin
Dönüþümü

PANEL
Gündem

Açýlýþ 10.00

1.Oturum 10.15

Avrupa Birliði Sürecinde Mimarlýk Eðitiminin
Dönüþümü

Oturum Baþkaný

Öðle Yemeði 12.30

2.Oturum 13.30-16.30

Avrupa Birliði Sürecinde Mimarlýk Mesleðinin
Dönüþümü

Sunuþ

Oturum Baþkaný

Çay arasý 16.30-17.00
Forum 17.00-19.00
Kokteyl 19.15

Yer

Tarih

“
”

: H. Ali Ulusoy
Prof. Dr. Haluk Pamir

Prof. Dr. Emre Aysu
Tonguç Akýþ

Kenan Güvenç

Doç.Dr. Selahattin Önür

Ali Haydar Alptekin

Mehmet Bozkurt

“
”

: Þükran Yazýcý

: Kaya Güvenç
Bülent Tuna
Umut Ýnan
Yavuz Önen
Doç.Dr. C.Abdi Güzer
Metin Aygün
Gülay Özdemir

:  Çaðdaþ Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Ankara

: 14 Ekim 2004 Perþembe

ODTÜ Mimarlýk Fakültesi
Dekaný

Y.Ü Mimarlýk Fakültesi Dekaný
ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Doktora

Öðrencisi
Osman Gazi Üniversitesi Mimarlýk

Bölümü Öðretim Görevlisi
Mimarlýk Bölüm Baþkaný-

ODTÜ
ODTÜ Mimarlýk Fakültesi

Öðrenci Temsilcileri
TMMOB Mimarlar Odasý

AB Genel Sekreter Yardýmcýsý

TMMOB Mimarlar Odasý II.Baþkaný
Ýstanbul Serbest Mimarlar Derneði Baþkaný

Mimar
ODTÜ Mimarlýk Fakültesi

Mimar
Ýnþaat Mühendisleri Odasý Genel

Sekreteri

Kültürler Mozaðine Yolculuk

Antakya-Ýskenderun -Suriye

28- 31 Ekim 2004
(3 Gece 4 gün)
Ýletiþim için: 0.312.417 86 65/2 Bilge Canan Duman

Uþak'ta bulunan Hitit Seramik Fabrikasý'na 16 Ekim

2004 tarihinde günübirlik bir gezi düzenlenecektir.

Fabrika gezisinin yaný sýra Hitit Seramik Showroom'u

ile Karun Hazineleri Müzesinin de gezileceði

programa katýlýmda herhangi bir ücret talep

edilmemektedir. Bir otobüs ile sýnýrlý tutulan katýlým

için 14 Ekim 2004 günü saat 18:00'a kadar ön kayýt

yaptýrmanýz gerekmektedir.

Ýletiþim için: Eylem Ekin
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi,
Tel: (312) 417 86 65
e-mail: info@mimarlarodasiankara.org

UIA Ýstanbul 2005 Sürecine
Dair

Geliþmeler,
Geliþme(me)ler,
Kurullar,
Deðerlendirmeler,
Eksikler,
Kongre'ye Katýlým Koþullarýnýz,
Ulusal Katýlým,
Ankara Þubesi'nin Katýlýmý,
...

:15 Ekim 2004 Cuma
:18.30
: TMMOB Mimarlar Odasý 5. Kat

Konur Sk. 4/5 Kýzýlay - ANKARA

UIA ÝSTANBUL 2005 KONGRESÝ

DANIÞMA KURULU

Toplant
Toplant
Toplant

’ne Ankara

Þubesi’nin katýlým sürecini birlikte tariflemek

istiyoruz.

ý Tarihi
ý Saati
ý Yeri

UIA ÝSTANBUL 2005
KONGRESÝ özet ve taslak
teslim tarihi ertelenmiþtir.

Yeni takvim aþaðýdaki gibidir.

13 Kasým 2004

14 Ocak 2005

15 Nisan 2005

37 Temmuz 2005

Özet ve taslaklarýn teslimi için son gün (kýsa özgeçmiþ
sayfasý ile birlikte).

Kongre sunuþlarý için kabul edilen çalýþmalarýn
açýklanmasý.

Tam bildiri metinleri ve afiþlerin teslimi için son gün

Kongre Akademik Takvimi (hazýrlýklar ve Genel Kurul
toplantýsý ile 210 Temmuz)

Detaylý bilgi için:
Http://www.mimarlarodasi.org.tr

DEPREM SEMPOZYUMU
KOCAELÝ 2005

23-25 Mart 2005 tarihleri arasýnda Kocaeli'nde

düzenlenecek olan Deprem Sempozyumu hakkýnda

ayrýntýlý bilgiye ulaþmak için:

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005
Kocaeli Üniversitesi, Veziroðlu Kampusu
Yer ve Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi (YUBAM)
41040-KOCAELÝ

;
YUBAM (Yer ve Uzay Bilimler Araþtýrma Merkezi)
Tel/Fax  : (0262) 335 01 59

Yazýþma Adresi

Bilgi için

http://kocaeli2005.kou.edu.tr
kocaeli2005@yubam.kou.edu.tr

Ankara Kültür Sanat ile

Mimarlar Odasý Ýþbirliði

Ankara'da Arkadaþ Kitabevi tarafýndan ayda bir
yayýmlanan Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri
rehberinin Yayýn Yönetmeni Timur Zeren ile Sekreter
Üye Tezcan Karakuþ Candan, mimar Semra
Sanýtürk'ün koordinasyonunda Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi'nde bir araya geldi.
Bu görüþmede, kent, mekan ve insan sayfasýna
yönelik yeni önermeler, etkinlikler ve Mimarlar Odasý
projelerinin, “ ”nin tanýtýmýna
iliþkin önermeler görüþüldü. Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi'nin Ankara ve kente dair organize ettiði
kültürel etkinliklerin duyurusunun yayýnda yer
almasýna iliþkin olarak prensipte mutabakat saðlandý.

Bina Kimlikleri Sergisi

GEZÝ... GEZÝ... GEZÝ... GEZÝ...

DEVAM EDEN YARIÞMALAR

- Fotoðraf Yarýþmasý:

Son Katýlým Tarihi: 15 Ekim 2004
http://www.mimarist.org

- Fotoðraf Yarýþmasý:

Son Katýlým Tarihi: 19 Kasým 2004

Proje Teslimi: 27 Ekim 2004

Katýlým: 1  30 Kasým 2004

“Yaþa(yan) Ýstanbul Yaþa(yan)
Mimarlýk”

“Çatýlar, Bacalar ve Yaþam”

Ýstanbul  Gaziosmanpaþa Belediye
Hizmet Alaný Mimari Kentsel
Tasarým Proje Yarýþmasý

http://www.bursamimar.org.tr

-

http://www.gaziosmanpasa.bel.tr

- OSAKA 2004 Uluslararasý Tasarým Yarýþmasý

Http://www.jdf.or.jp/eng/compe/index.html



MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÜYE ÖDENTÝ FORMU
ADI SOYADI :

ODA SÝCÝL NO :

DOÐUM TARÝHÝ :
ADRES :

ÝL: POSTA KODU:
TELEFON : FAX:
E-MAIL : @

.........................................................................................................................................

......./......./..................
.........................................................................................................................................

..................................................... .....................................................
......................................................... .......................................................................

......................................................... ............................................................................

GEÇMÝÞ YILLARA AÝT ÜYE AÝDAT BORCUMUN (2004 YILI ÖNCESÝNE AÝT BORÇLAR)..........................................., AYINDAN ÝTÝBAREN
............ TAKSÝTTE VE HER AYIN ............'ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM VE BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB
MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NÝ YETKÝLÝ KILIYORUM.

2004 YILINA AÝT ÜYE AÝDAT BORCUMUN, 2004 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR, …………………..AYINDAN ÝTÝBAREN ................ TAKSÝTTE VE
HER AYIN ........................'ÝNDE 'ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM VE BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB
MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NÝ YETKÝLÝ KILIYORUM.

1 OCAK 2004 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN, ÜYE AÝDAT BORÇLARIMIN, AÝT OLDUÐU YIL ÝÇÝNDE .......... AYINDAN ÝTÝBAREN ...................TAKSÝTTE  VE
HER AYIN ........................'ÝNDE 'ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM VE BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB
MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NÝ YETKÝLÝ KILIYORUM.

KREDÝ KARTINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER

......./ 20......

........................

......../.........../..............

KART NO: SON KULLANMA TARÝHÝ:

VISA MASTERCARD DÝÐER:

TARÝH: ÝMZA:

TMMOB Mimarlar Odasý bünyesinde çalýþmalarýna devam eden Ýþyeri Temsilcileri Eþgüdüm Komitesi (ÝTEK) 39.Dönem komite üyeleri
seçimle belirlendi. 18 Eylül 2004 tarihinde, Ankara'da gerçekleþen komite toplantýsýna, Ankara, Ýstanbul, Antalya, Konya ve Gaziantep
Þube'lerinden iþyeri temsilcileri katýldý.

“Kamu Personel Rejimi Reformu Yasa Tasarýsý”nýn, ilk gündem maddesi olarak tartýþýldýðý toplantýda  ÝTEK üyeliklerine aþaðýdaki isimler
seçilmiþlerdir:

Dicle Sema Yýlmazkardeþler (Ankara),
Hülya Akpoyraz (Ankara)
A. Tuncay Gürpýnarlý (Ýstanbul),
Erdinç Güner (Ýstanbul)
Ýbrahim Bal (Konya),
Ebru Candan (Gaziantep),
Sibel Unay (Antalya)

Kubilay Önal (Ýstanbul),
H.Ayþen Bayazýt (Ankara),
Alev Uyar (Ankara),
Yaþan Akýnbingöl (Ankara),
Rahmi Ekiz (Ýstanbul)
Muzaffer Kýrmacý (Konya),
Hayal Uçar (Ýstanbul)

Dicle Sema Yýlmazkardeþler,
Hülya Akpoyraz,
Erdinç Güner

Asýl Üyeler

Yedek Üyeler

Yürütme Kurulu

5554

AYVALIK KENT TAR
ÇALIÞMALARI

ÝHÝ

EGE'nin Ýki Yakasý-I:
Sergi ve Konferans

neriman@metu.edu.tr
neriman@arch.metu.edu.tr

tulya@terminal-nyc.com

28-30 Ekim 2004
Bildiri / afiþ / ürünler için ilk çaðrý

Ege'nin iki yakasýndaki kültürleri kaynak olarak
ilgilendiren sosyal, fiziksel ve ekonomik tarih
konusunda araþtýrmalar yapmak; iki toplumun
uzmanlarýný, bilim kiþilerini, akademisyenlerini,
sanatçýlarýný, sivil toplum öncülerini ve yerel
inisiyatifleri bir araya getirerek somut iletiþim
kanallarý, araþtýrma kaynaklarý ve altyapý oluþturmak;
her türlü yerel, sanal ve fiziksel ortamý yaratmak ve
sürdürmek üzere kurulmuþ olan Ege
Kültürleri Araþtýrma Grubu kuruluþ amacýna yönelik
olarak geniþ katýlýmlý bir çalýþmayý baþlatmayý
hedeflemektedir.

Bu doðrultuda kurgulanan ilk etkinlik olan “Ege'nin iki
yakasý -I: Ayvalýk Kent Tarihi Çalýþmalarý” temalý
Sergi ve Konferans, ODTÜ-Mimarlýk Fakültesi ve
Ayvalýk Belediyesi'nin desteðinde 2830 Ekim 2004
tarihleri arasýnda, Ayvalýk'ta gerçekleþtirilecektir.

Etkinlik temasý, katýlým koþullarý ve bilgi için iletiþim
adresi:

Ege Kültürleri Araþtýrma Grubu
ODTÜ-MATPUM Temsilciliði
Doç. Dr. Neriman Þahin Güçhan

Tel: 312 210 22 02
Fax: 312 210 11 08
E-posta:

Adres: Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Mimarlýk
Fakültesi, 06531-Ankara

Ege Kültürleri Araþtýrma Grubu
Ayvalýk  Temsilciliði
Tulya Madra

Tel: 0532 7109269
Fax: 0266 312 5676
E-posta:
Adres: Atatürk caddesi 2.sokak, No:17
Ayvalýk-Balýkesir

baykuþ Ege Kültürleri Araþtýrma Grubu
ODTÜ-Mimarlýk Fakültesi
Ayvalýk Belediyesi

Baykuþ

Baykuþ
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ESK ÞEH R  TEPEBAÞ
BELED YES H ZMET B NAS
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Eskiþehir  Tepebaþý Belediyesi Hizmet Binasý mimari
projelerinin elde edilmesi iþi, Tepebaþý Belediye
Baþkanlýðý tarafýndan

kurallarý içinde serbest,
ulusal ve tek kademeli olarak yarýþmaya çýkarýlmýþtýr.
Yarýþma þartnamesi ve ekleri 50.000.000.-TL
karþýlýðýnda raportörlük adresinden temin edilebilir.

, Ýnþaat Y. Müh.,
Tepebaþý Belediye Baþkaný

, Y. Mimar, Osmangazi
Üniversitesi Mimarlýk Bölüm Baþkaný

, Y. Mimar., Mimarlar Odasý Eskiþehir
Þubesi Baþkaný

, Y.Mimar, Eskiþehir KTVKBK
Müdürü

, Y.Mimar (ADMMA ODTÜ)
, Mimar (ADMMA)
, Y.Mimar (YtÜ)

, Y.Mimar (ODTÜ)
, Y.Mimar (ADMMA-ODTÜ)

, Y.  Mimar (ÝTÜ)
, Ýnþaat Y. Müh. (Münih Tek. Üni.)

, Y.Mimar (Gazi Ü.)
, Y.Mimar (ÝKÜ)

, Ýnþ. Y. Müh.
, Mimar (Gazi Ü.)

, Y. Mimar
, Y. Þehir Plancýsý

1. ÖDÜL (Net): 22.500.000.000.-TL
2. ÖDÜL (Net): 15.000.000.000.-TL
3. ÖDÜL (Net): 10.000.000.000.-TL

1.MANSÝYON (Net) : 7.500.000.000.-TL
2.MANSÝYON (Net) : 7.500.000.000.-TL
3.MANSÝYON (Net) : 7.500.000.000.-TL

SATINALMA : 4 x 3.750.000.000.-TL
(15.000.000.000.-TL)

Yarýþma takvimi ve detaylý bilgi için
Tel  : (222) 220 54 53/138  (Piraye CENGÝZ)
(222) 220 54 53/148  (Saygýn Can OÐUZ)
E-mail:
Web adresi:

“Mimarlýk, Peyzaj Mimarlýðý,
Mühendislik, Kentsel Tasarým Projeleri, Þehir ve
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri
Yarýþmalarý Yönetmeliði”

DANIÞMAN JÜRÝ ÜYELERÝ
Dr. M. Tacettin SARIOÐLU

Doç. Sadun ÖZEL

Halit HALAÇ

Hülya ÇOPUROÐLU

ASIL JÜRÝ ÜYELERÝ
Hasan ÖZBAY
M. Mürþit GÜNDAY
Bünyamin DERMAN
Abdi GÜZER
Yakup HAZAN
Mehmet Þener KÜÇÜKDOÐU
Alhan GEDÝK

YEDEK JÜRÝ ÜYELERÝ
Mehmet SOYLU
Fýrat GÜLMEZ
Prof. Dr. Hasan GÖNEN
Ýpek ÖZTÜRK

RAPORTÖRLER
Piraye CENGÝZ
Saygýn Can OÐUZ

ÖDÜLLER

tepebasibelediyesi@yahoo.com
http://www.tepebasi-bld.gov.tr

2. ULUSAL YAPI MALZEMESÝ
KONGRESÝ
VE SERGÝSÝ

TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul
Büyükkent Þubesi
Yapý Malzemeleri Komitesi

Prof. Dr. Nihat Toydemir'in Anýsýna

6-8 Ekim 2004
ÝTÜ Taþkýþla, salon 109

Yapý malzemesinin mimarlýk, tasarým ve uygulamadaki
rolü baðlamýnda yapýlacak olan 2.Ulusal Yapý
Malzemesi Kongresi ve Sergisi aþaðýdaki konularý ele
alacaktýr.

- Strüktür, Yapým ve Teknoloji
- Fiziksel, Çevre ve Sürdürülebilirlik
- Mimari Akýmlar, Yeni Eðilimler ve Estetik
- Tarihi Çevre ve Mimari Miras
- Kalite ve Ekonomi

Detaylý bilgi ve iletiþim için:

Fehiman Yurttaþ Eker

TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi
Yýldýz Sarayý Dýþ Karakol Binasý Barbaros Bulvarý
Beþiktaþ 34349 Ýstanbul
Tel.: (0212) 227 69 10-11
Faks: (0212) 236 85 28
E-Posta:
Web:

Kongre Sekreterliði

malzemekongresi@mimarist.org
http://www.mimarist.org

DÜZELTME

Þube bülteninin 24. sayýsýnda yer alan
Ýhsan Duygulu'nun “…Ankara: Paris seni
kýskanýyor-…” baþlýklý yazýsýnýn dipnotuna
Iliþkin düzeltme aþaðýdaki gibidir.

Hitler, A: “Die Reden Hitler am Parteitag der Freiheit6

ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLERÝ EÞGÜDÜM KOMÝTESÝ
SEÇÝMLERÝ GERÇEKLEÞTÝ
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