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son günlerde ankara’da...
ERKEN
CUMHURÝYET DÖNEMÝ
MÝRASI:

ANKARA KIZ LÝSESÝ
Y. Yeþim Uysal
Türkiye'de modernleþme projesi, Cumhuriyet'in ilaný ile
birlikte, çok boyutlu olarak ekonomik, sosyo-kültürel ve
siyasi alanlarda çeþitli atýlýmlarla inþa edilmeye
baþlanmýþtýr. Bu projenin ýþýðý altýnda yeni kurulan ülkenin
eðitim politikasý da modernize edilmeye çalýþýlmýþtýr.
Eðitimin modernizasyonu için gerekli olan kýz öðrencilere
de erkek öðrencilerle eþit imkanlarda modern bir eðitim
sunulmasý cumhuriyetin temel politikalarýndan olmuþ ve
cumhuriyet daha ilan edilmeden bu alanda atýlýmlara
baþlanmýþtýr.
Bu duruma bir örnek olan Ankara Kýz Lisesi, eðitim
hayatýna Cumhuriyet'in ilanýndan onsekiz gün önce, 11
Ekim 1923 yýlýnda baþlamýþtýr. Eðitime Hacýbayram
Mahallesinde iki katlý harap bir binada baþlamýþ olan
lisenin, daha sonra gerek bu binada faaliyet alanlarýnýn
kýsýtlýlýðý ve gerekse gün geçtikçe artan talep nedeniyle
daha büyük ve daha modern bir okula taþýnmasý gerekliliði
ortaya çýkmýþtýr. Lise, 1924 yýlýnda eski Halkevi yanýndaki
bir binaya taþýnmýþ, ancak bu bina da ihtiyaçlarý
karþýlayamayýnca 1930'da Kýz Enstitüsü binasýný
kullanmaya baþlamýþtýr. Yine ayný yýl, Türkiye'de
cumhuriyetin ilaný ile baþlayan çok boyutlu modernleþme
projesinin bir parçasý olarak Türk kadýnýnýn eðitiminin
modern temellere dayandýrýlmasý gereðiyle yeni ve modern
bir binanýn inþasýna baþlanmýþtýr.
Yeni binanýn inþa alaný Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan
Namazgah Tepesi olarak belirlenmiþtir. Böylece modern
devletin inþasý için öngörülen kültür devrimi Namazgah
Tepesinde Halkevi binasý, Etnografya Müzesi ve Ankara
Kýz Lisesi olmak üzere, bu tepenin eteklerinde yer alan
diðer eðitim ve kültür yapýlarýyla beraber Cumhuriyet'in
baþkentinde filizlenmeye baþlamýþtýr.
Ýþte Ankara Kýz Lisesi böylesine önemli bir mevkide, ünlü
mimar Ernst Arnold Egli (1893-1974) tarafýndan 1930
yýlýnda tasarlanmaya baþlanmýþ ve binanýn inþasý 1935
yýlýnda bitmiþtir. Ernst Egli 1927 yýlýnda Türkiye'ye gelmiþ
ve erken cumhuriyet döneminde uluslararasý üslupta bir
çok binaya ve 1930 yýlýnda Maarif Vekaleti’nde modern
okul binalarý için danýþman olarak atandýðýnda ise Musiki
Muallim Mektebi (1927-1929), Ticaret Lisesi (1928-1930),
Yüksek Ziraat ve Baytar Enstitüsü (1928-33) ve Ýsmet
Paþa Kýz Enstitüsü (1930) gibi eðitim yapýlarýna imza

atmýþtýr. Egli yalýn çizgilerle uluslararasý akýma yönelik
fonksiyonu öne çýkaran basit geometrik kütlelerin
birleþmesinden oluþan bir üsluba sahiptir. Egli'nin
Türkiye'deki modern mimarlýðýn önemli isimlerinden biri
olmasýnýn nedeni hem uluslararasý akýmýn Türkiye'deki
öncülerinden olmasý hem de bu mimarinin ülkede yeþeren
modernleþme projesinin bir uzantýsý olmasýdýr.
Ankara Kýz Lisesi de Egli'nin tasarladýðý diðer binalar gibi
yalýn çizgilerle uluslararasý akýmýn yansýmasýdýr. Bu binada
genç kýzlar için öngörülen müzik odasý, konferans salonu,
jimnastik odasý gibi pek çok faaliyeti içeren mekanlar
bulunmaktadýr. Bu mekanlarýn yaný sýra okul büyük bir
açýk alana sahiptir. Okulun arkasýnda bulunan büyük
bahçe, okul ve etrafýndaki diðer eðitim ve kültür yapýlarý
ile bir baðlantý oluþturmaktadýr. Bunun yaný sýra okula
1967 yýlýnda bu dönemde yaygýn olarak kullanýlan brutalist
akýmýn örneklerinden olan büyükçe bir konser salonu da
eklenmiþtir.
Binanýn sahip olduðu bütün bu tarihsel önemlere karþýn,
þu anda bu bina harap bir durumdadýr. Senelerce hor
kullanýlmasý ve eskimeye karþý önlem alýnamamýþ
olmasýndan dolayý binanýn bir erken Cumhuriyet dönemi
ürünü olduðu bile seçilememektedir. Ankara Kýz Lisesi
Mezunlarý Derneði’nin baþlatmaya çalýþtýðý, restorasyon
çalýþmalarý, Cumhuriyet Dönemi yapýlarýnýn korunmasý
açýsýndan bir örnek teþkil edebilecek olmasý bakýmýndan
önemlidir. Atatürk'ün bina ilk inþa edildiði zaman bahçeyi
küçük bularak, geniþlettirmesi ile oluþan ve bir rivayete
göre ana kucaðý þeklinde tasarlanmýþ olan bahçenin
kullanýlamayacak durumda olmasý ve civardaki diðer
eðitim binalarý ile olan iliþkisinin kopmuþ olmasý, gerek
lisenin kuruluþ nedenlerini ve gerekse binanýn tasarým
ilkesini yok etmektedir. Etnografya Müzesi, Zübeyde
Haným Kýz Meslek Lisesi, Türk Tarih Kurumu ve Halkevi ile
birlikte bir kültür aksý oluþturan ve o dönemin eðitim
anlayýþýný da yansýtan bu alanýn korunarak Ankara'ya
yeniden kazandýrýlmasý önemlidir. Öte taraftan bu
bahçede yer alan bir amfi-tiyatronun üzerinin toprakla
örtülmüþ olmasý, okuldaki öðrenci faaliyetlerini
kýsýtlamaktadýr. Bütün bu nedenlerden dolayý, bu bahçenin
yeniden okula kazandýrýlmasý hem okulun kampus
ortamýna kavuþmasý açýsýndan, hem de kültürel ve tarihsel
bir birikimin Ankara kentine yeniden kazandýrýlmasý
açýsýndan da önemlidir.

TÜRKÝYE MÝMARLIÐINDA

ANKARA KIZ LÝSESÝ
ANKARA ÞUBESÝNÝ ZÝYARET ETTÝ
22 Ekim 2004 tarihinde Ankara Kýz Lisesi
Mezunlarý Derneði'nden Jülide Gülizar, Necla
Kugin ve Fügen Fermen, Mimarlar Odasý
Ankara Þubesini ziyaret ederek, Ozan Saðdýç'ýn
da bulunduðu bir toplantýda Cumhuriyet
Döneminin ilk eðitim kurumlarýndan olan
Ankara Kýz Lisesi tarihçesi, günümüzde
karþýlaþtýðý sorunlar ve son durumu hakkýnda
Mimarlar Odasý Ankara Þubesine genel bilgi
verdiler.

MODERNÝZMÝN
YEREL
AÇILIMLARI
DOCOMOMO_TÜRKÝYE
ULUSAL ÇALIÞMA GRUBU POSTER SUNUÞLARI
10-11 Kasým 2004, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi-Ankara

Ankara (Kýz) Lisesi
Ankara'nýn Önemli Bir Söküðü
Okulun planý geniþ bir yay þeklindedir. Bu yayýn saðlý
sollu uzayan iki koluyla öðrenciler için geniþ bahçe
düþünülürken, yayýn yuvarlak yüzü, Ankara'ya baþka
tepeden bakan ön bahçe, Ankara iklimine uygun
aðaçlarla küçük bir koru olarak tasarlanmýþ ve
Hüseyin Gazi tepelerinden getirilen kýrmýzý taþlarla
oluþturulan teraslar ve onlara baðlý merdivenlerle
aþaðýya inilen bir düzenleme yapýlmýþtýr. Bir bütünlük
saðlanmasý için de, binalar ayný renk boyanmýþtýr.
Üç kattan oluþan binada, çeþitli Avrupa ülkelerinden
getirtilen laboratuar malzemeleri, piyano, gramafon,
porselen çay takýmlarý, siyah deri koltukarýyla çaðdaþ
bir eðitim yuvasý kurulmuþtur. Atatürk sýk sýk okulu
ziyaret etmiþ, “imtihanlarda mümeyyizlik” yapmýþtýr.
Bugün ise, seksen bir yýl hizmet veren okul, yorgun bir
binadýr. Binlerce genç yetiþtirmiþ; gerek öðrencilerin,
gerekse ilgisiz yönetimlerin hoyrat ellerinden geçmiþ
binada eskinin kalýtýndan çok az þey kalmýþtýr.
Kanalizasyonlarý taþan, çatýsý akan, ahþap kapýlarý ve
trabzanlarý yaðlý boyayla boyanmýþ, bahçesi çöplüðe
dönüþmüþ bir viranedir adeta. Yeri itibariyle bazý
kurumlarca bazen bahçesi otopark olarak, bazen de
binanýn kendisi Numune hastanesine katýlmak
istenmektedir.
Büyük sorunlarla baþetmek için uðraþ veren Ankara
(Kýz) Lisesi Mezunlar Derneði, bu önemli eðitim
kurumunu yaþatmak için ilgi beklemektedir.
Ankara (Kýz) Lisesi Mezunlar Derneði

Kamunun dikkatini 20. yüzyýlda öne çýkan Modernizm'e çekmek
ve “modern mimarlýk, tasarým ve þehir plancýlýðý ürünlerini
belgelemek ve korumak” amacýyla 1990 yýlýnda oluþturulan
uluslararasý bir kuruluþ olan DOCOMOMO (DOcumentation and
COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the
MOdern MOvement)'nun Türkiye Çalýþma Grubu 2002 yýlýnda
kurulmuþtur. DOCOMOMO_Türkiye Çalýþma Grubu, 10-11
Kasým 2004 tarihlerinde ODTÜ Mimarlýk Fakültesi'nde “Türkiye
Mimarlýðýnda Modernizmin Yerel Açýlýmlarý” baþlýklý bir toplantý
düzenlemektedir. Bu toplantýda, erken 20. yüzyýldan yaklaþýk
1970'lerin baþýna kadar devam eden süreçte, özellikle Ankara,
Ýstanbul ve Ýzmir gibi büyük kentler dýþýnda üretilmiþ ve bugüne
kadar belgelenememiþ olan modern mimarlýk örneklerini görsel ve
yazýlý belgelerle tanýtan veya yorumlayan poster sunuþlarý
yapýlacaktýr. Bu sunuþlarýn ardýndan, Türkiye'de modern
mimarlýðýn belgelenme ve korunma sorunlarýna odaklanan
tartýþma oturumlarý gerçekleþtirilecektir.
Detaylý bilgi için: Elvan Altan Ergut
tel: (312) 210 2218 210 2203
e-posta: docomomo_ankara@arch.metu.edu.tr
http: www.docomomotr.itu.edu.tr
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ANAYASA MAHKEMESÝ
Yarýþmasý Sonuçlandý

Kolokyum 1 Kasým 2004
Projeler 22 Ekim 2004 Cuma ile 2 Kasým
2004 Salý günleri arasýnda Kocatepe
Kültür Merkezi’nde sergilenecektir.
Kolokyum 01 Kasým 2004 Pazartesi
günü saat 17.30'da Kocatepe Kültür
Merkezi konferans salonunda
yapýlacaktýr.
1. ÖDÜL:

2. ÖDÜL:
Yardýmcýlar:

3. ÖDÜL:
Yardýmcýlar:
Maket:

Ali Aybars Acarsoy, Gökhan Aksoy,
Salih Gökhan Büyükkýlýç

1. Ödül
Ali Aybars Acarsoy
Gökhan Aksoy
Salih Gökhan Büyükkýlýç
1. ÖDÜL

Affan Yatman, Nesrin Yatman
Özlem Yýldýz Kaya,
Berna Araz Arslan,
Mehmet Pýnarevli, Fulay Uysal
Gülay Keleþ Usta, Ayhan Usta,
Ali Kemal Þeremet
Þükrü Henden,
Necmettin Selimoðlu
H.Emre ENGÝN

1. MANSÝYON: Haldun Ertekin, Oya Ýnci Eertekin
Yardýmcýlar:
Güner Küçükal, Mustafa Aakar
2. MANSÝYON: Osman Sualp Güreþçioðlu
Danýþmanlar:
Faruk Eþim, Mustafa Aytöre
Yardýmcýlar:
Necmettin Kahya

2. ÖDÜL

3. MANSÝYON: Selim Velioðlu, Sunay Yusuf,
Erce Funda
4. MANSÝYON: Funda Öztürk Kerestecioðlu
Danýþmanlar:
Yavuz Selim Sepin
Yardýmcýlar:
Barýþ Canpolat, Ferman Akgül,
M. Ali Özbek, Bahar Dinçaslan

1999 yýlýnda ODTÜ Mimarlýk Fakültesinden mezun
oldular, 2000 yýlýnda bürolarýný açtýlar. Çevre
Bakanlýðý Hizmet Binasý mimari proje yarýþmasýnda
satýn alma ödülünü, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü
yarýþmasýnda üçüncü ödülü, ardýndan Noterler Birliði
yarýþmasýnda da satýn alma ödülünü aldýlar. Üçü de
doktora öðrencisi ve tasarým stüdyolarýnda kendi
tasarýmlarýný, kendi ürettikleri ürünleri sergilemek
amacýyla da bir senedir çalýþýyorlar.
“Genelde her þeyi tasarým olarak deðerlendiriyoruz.
Bu bir bina olabilir, bir mobilya olabilir, bir iç mekân
olabilir, bir bardak olabilir. Yurtdýþýnda;
Kazakistan'da, Rusya'da, Tataristan'da, Moskova'da
belli iþler yaptýk. Þu anda, halihazýrda Kazakistan'da
kaba inþaatý devam eden bir þantiyemiz var,
projemiz devam ediyor. Onun dýþýnda, Tataristan
Baþbakanlýk Binasý'ný Sayýn Affan Yatman'la birlikte
yaptýk. Yurtdýþýnda yaptýðýmýz tüm projelerde,
binanýn tasarýmýndan tutun da son kullanýcýya
gelinceye kadar her þeyiyle ilgileniyoruz. Ýç
mekândaki genel dekorasyon prensipleri, mobilyasý
ve aksesuarlarýna kadar çalýþýyoruz yani projede
mimarisini yapýp býrakmýyoruz. Dolayýsýyla bu
çalýþmalar bizim için zor oluyor, çünkü bu þekilde
piyasadaki bürolarla rekabet edebilmemiz
zorlaþýyor, ama bittiði zaman her þeyiyle bizim
oluyor.”
“Anayasa Mahkemesi Binasý yarýþma ilanýný
gördüðümüz zaman çok heyecanlandýk ve
programýný da inceleyince, “tamam” dedik, “eðer
bu yarýþmaya girersek belli sonuçlar alabiliriz”.”

5. MANSÝYON: Haydar Yeþil
Yardýmcýlar:
Sevinç Gündoðdu, Gonca Taþdemir,
Nurcan Yýldýz, Cemile Öztürk,
Linda Güzel
3. ÖDÜL

Anayasa Mahkemesi Binasý yarýþmasýný, tüm
tecrübelerini ortaya koyabilecekleri bir ortam olarak
deðerlendirdiler. Çalýþmalarýný kendi ekipleriyle,
yaklaþýk iki ay boyunca sürdüler.
“Bu iki aylýk çalýþmanýn sonucunda, her geri dönüp
baktýðýmýzda, bizi heyecanlandýran bir proje oldu.
Diðer projelerde olduðu gibi radikal bir projeydi,
yani sade olmasýna raðmen, standardýn biraz
dýþýnda: projemize “uygulama yapýlamaz” gözüyle
bakýlabilirdi. Seçilecek olan projenin kesinlikle
uygulanabilir olmasý lazým. Yani o projenin artýk geri
dönüþü yok, birinci seçtiðiniz zaman projenin
uygulanabilirliðine inanmanýz gerekiyor. Projemizin
yapýlabilirliði, fonksiyon þemasýnýn çok güzel
çalýþýyor olmasýnda, çünkü çok büyük bir bina ve
Anayasa Mahkemesi Binasýnda devamlý çalýþan
birimler var. Bunlarýn organizasyonu çok baþarýlý
bulunmuþ.”

“Mimari tarzýmýzý; kütlesel dolu-boþ ve
þeffaf-masif dengelerini gözeten ve bu yolla
da kullanýcýya, diðer gözlemcilere mesaj
veren bir tarz olarak özetleyebiliriz.”
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nce 23.10.2004 tarihinde
yapýlan söyleþiden derlenmiþtir.
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EDEBÝ MEKANLAR
ÞANS MÜZÝÐÝ Paul Auster Can Yayýnlarý, 1993

Yönetmen Nathaniel Kahn
Yapýmcý Susan Rose Behr, Nathaniel Kahn
Senaryo/Anlatýcý Nathaniel Kahn
Yapým yýlý: 2003 Süresi: 116’
2003 yýlýnda tamamlanan ve gösterildiði bir çok
festivalde ödüllendirilen My Architect 2004
Oscar Ödülleri'ne adaylýðý ile yeniden gündeme
geldi. Ekim ayý sonlarýnda Ankara’da gösterime
giren film, Louis Kahn'ýn oðlu Nathaniel Kahn'ýn
20. yüzyýlýn en önemli mimarlarýndan olan
babasýnýn ardýndan, onu anlamak üzere çýktýðý
yolculuðun hikayesini anlatýyor.

diyor. Her biri, þehrin uyumunu sürdürmekte önemli rol
üstleniyor. Hapishaneye bakacak olursanýz, mahkumlarýn
çeþitli iþlerde mutluluk içinde çalýþtýklarýný, hepsinin yüzünde
gülümseme olduðunu görürsünüz. Suçlarýnýn cezasýný
çektikleri için mutlular ve çok çalýþarak içlerindeki iyiliði
yeniden bulmayý öðreniyorlar. Willie'nin þehri iþte bu yüzden
bana esin veriyor. Düþsel bir yer, ama ayný zamanda gerçekçi.
Kötülük yine var, ama þehre egemen olan güçler kötülüðü
nasýl iyiliðe dönüþtüreceklerini bulmuþlar. Burada akýl
egemen, ancak mücadele yine sürüyor ve ayrý ayrý her biri
þehrin tamamýný içinde taþýyan vatandaþlardan büyük gayret
bekleniyor. Beyler, William Stone büyük bir sanatçý ve ben de
kendimi onun dostlarý arasýnda saymaktan büyük onur
duyuyorum."
Oda, Nashe'in tahmininden çok daha büyüktü, neredeyse bir
ahýr kadar kocamandý. Yüksek, saydam tavaný ve açýk renk
döþemesiyle, havada asýlý bir odaymýþ gibi açýklýk ve aydýnlýk
izlenimi veriyordu. Sol taraflarýndaki duvar boyunca üstleri
araç gereçlerle, tahta parçalarýyla, metal eþyalarla dolu
masalar ve banklar sýralanmýþtý. Bunlarýn dýþýnda odadaki tek
eþya, tam orta yerde duran, üzerinde minyatür bir þehir
maketi bulunan büyük platformdu. Kuleleri, yapýlarý, dar
sokaklarý ve mikroskobik insanlarýyla görülecek manzaraydý.
Platforma yaklaþtýklarý zaman, bu buluþ ve ince iþ karþýsýnda
þaþkýna dönen Nashe gülümsemeye baþladý.
Stone alçakgönüllü bir tavýrla, neredeyse sözcükleri aðzýndan
kerpetenle sökerek, "Bunun adý Dünya Þehri" dedi. "Daha
ancak yarýsý bitti, ama nasýl bir þey olacaðýný tahmin
edebilirsiniz." Stone baþka ne söyleyeceðini düþünürken kýsa
bir sessizlik oldu ve Flower bunu fýrsat bilip oðlunu konuklara
piyano çalmaya zorlayan gururlu babalar tavrýyla hemen söze
girdi. "Willie bunun üzerinde beþ yýldýr çalýþýyor. Þaþýrtýcý, akýl
almaz bir iþ olduðunu kabul etmeniz gerek. Þuradaki belediye
binasýna bir bakýn hele. Yalnýzca onu yapmasý tam dört ayýný
aldý."
Stone gülümsemeye çalýþarak, "Bunu yapmak hoþuma
gidiyor," dedi. "Dünyanýn böyle olmasýný istiyorum. Her þey
ayný anda oluveriyor."
Flower, Willie'nin þehri oyuncaktan öte bir þey," dedi.
"Ýnsanlýðýn sanatsal bir görünümü. Bu bir anlamda
otobiyografi; ama bir baþka açýdan ütopya da denebilir geçmiþle geleceðin buluþtuðu, iyinin kötüye üstün geldiði bir
yer. Dikkat ederseniz, insanlarýn çoðu Willie'nin kendisi.
Bakýn, þuradaki çocuk parkýnda onu çocuk olarak görüyoruz.
Þurada ise yetiþkin biri olarak dükkanýnda oturmuþ gözlük
camlarýný törpülüyor. Þu sokaðýn köþesinde de, ikimizi piyango
bileti alýrken görüyorsunuz. Karýsý, anasý babasý buradaki
mezarlýkta gömülü, ama evin üzerinde melek gibi kanat
açanlar da onlar. Biraz eðilirseniz, Willie'nin kýzýný
merdivenden el sallarken görebilirsiniz. Buna özel yaþam
perdesi, kiþisel malzeme, iç varlýk denebilir. Ama bütün bunlar,
daha büyük bir ortama yerleþtirilmiþ durumda. Bunlar yalnýzca
birer örnek, insanýn Dünya Þehrindeki gezisinin
canlandýrýlmasý. Adliye Sarayýna, kitaplýða, bankaya,
hapishaneye bir bakýn. Willie onlara 'Beraberliðin Dört Alaný,"

Stone kýpkýrmýzý kesilip yere bakarken, Nashe platformun
üstündeki boþ bir alaný gösterip oraya ne yapmayý planladýðýný
sordu. Stone basýný kaldýrdý, boþ alana baktý, sonra kendisini
bekleyen iþi düþünerek gülümsedi. "Þu anda içinde
bulunduðumuz ev," dedi. "Evi, araziyi, tarlalarý, korularý
yapacaðým. Saða da" -uçtaki köþeyi göstererek "bu odanýn
maketini yapmayý düþünüyorum. Tabii benim de odada olmam
gerek, bu da yeni bir Dünya Þehri daha yapmam demek.
Daha ufak çapta, odanýn içindeki odaya sýðacak büyüklükte."
Nashe, "Yani maketin maketi mi demek istiyorsun?" diye
sordu.
"Evet, maketin maketi. Ama önce ötekilerin hepsini bitirmem
gerek. Bu, son parça, en sonda eklenecek parça olmalý.”
Pozzi, Stone'u bir deliye bakarcasýna süzerek, "Kimse o kadar
ufacýk þeyi yapamaz," dedi. "Bunu yapmaya kalkýþýrsan gözün
kör olur."
Stone, "Merceklerim var," dedi. "Ufak çaptaki iþler büyüteç
altýnda yapýlýr.”
Nashe, "Ama maketin maketini yapacak olursan, kuramsal
olarak onun da maketini yapman gerekecek," dedi.
“Bu böyle sonsuza dek sürer gider.”
Stone, Nashe'in sözüne gülümseyerek yanýt verdi. “Evet, öyle
galiba. Ama ikinci aþamadan sonrasý çok zor olur, öyle deðil
mi? Yalnýzca yapým iþinden söz etmiyorum zamandan da söz
ediyorum. Bu kadarým yapmam beþ yýlýmý aldý. Bu ilk maketi
bitirmem için bir beþ yýl daha gerekecek. Eðer maketin maketi
sandýðým kadar zor olacaksa, on yýl, hatta yirmi yýl alabilir.
Þimdi elli altý yaþýndayým. Hesaplarsan, bu bittiðinde bile
epey yaþlý olacaðým. Kimse de sonsuza kadar yaþamaz. Hiç
deðilse ben öyle düþünüyorum. Bill'in farklý görüþleri olabilir,
ama o görüþlere büyük para yatýrmam. Ben de herkes gibi, er
geç bu dünyayý terk edeceðim."
Pozzi þaþkýnlýkla sesini yükseltti. "Yani, ömrünün sonuna
kadar bunun üzerinde çalýþacaðým mý söylüyorsun?"
Stone, baþka türlüsü düþünülemezmiþ gibi þaþýrarak "Tabii,"
dedi, "tabii öyle yapacaðým”.

” Birinin bir þeyi yapma yolu özeldir, fakat yaptýðý
herkese aittir. En büyük deðeriniz hiçbir þekilde
sahiplenemeyeceðiniz alanlardadýr ve yapýp da size
ait olmayanlar da en deðerli olandýr.
Sunabileceðiniz bir þeydir, çünkü sizin daha iyi
yanýnýzdýr; herkese ait belli ortak deðerlerin bir
parçasýdýr. Gerçekten sunmanýz gerektiðini
düþündüðünüz ise daima bir sonraki çalýþmanýz
olacaktýr, daha önce yaptýklarýnýz ise daima eksik
kalacaktýr. Bence, Bach gibi, yaptýðý her þeyi sanki
herkese malolmuþ gibi yapan büyük bir bestecinin
bile, hiçbir þey yapmadýðým sanarak öldüðüne
inanýrým çünkü kiþi çalýþmalarýndan daha büyüktür.
O yüzden de çalýþmaya hep devam etmelidir.
Mimar olmanýn uzun zaman aldýðýna; birinin
hayallerinin mimarý olabilmenin uzun sürdüðüne
inanýyorum. Profesyonel anlamda, bir gecede de
mimar olabilirsiniz. Fakat mimarlýðýn ruhunu
hissedip, kendini bunun üzerinden sunabilmek, çok
daha uzun bir zaman alýr.
Peki mimar nerede durur? Ýþte tam da burada
durur: Boþluklarýn güzelliðini ortaya koyandýr, bu da
mimarlýðýn asý anlamýdýr. Anlamlý boþluðu
düþünerek bir çevreyi tasarlarsýnýz; bu da sizin
buluþunuz olur. Ýþte mimar da tam buradadýr.”
Louis Kahn

Filmde, muhteþem Salk Enstitüsü, Exeter Akademisi,
Bangladeþ Parlamento Binasý görüntüleri dýþýnda, MoMA
arþivlerinden elde edilen eski çekimlerin belirip
kaybolmasýyla Kahn’ýn mimarlýkla ilgili düþüncelerini kendi
aðzýndan izleyebileceðiz. Sevgilileri, aile üyeleri,
müþterileri, taksi þoförleri ve mimarlar ile söyleþiler ve
tasarladýðý mekanlara yapýlan ziyaretlerle Nathaniel’in
babasýný tanýma arzusuna eþlik edeceðiz. Babasýný erken
yaþta kaybeden, onunla bir aile ortamý paylaþmamýþ olan
gayrý meþru oðul Nathaniel’in babasýný ‘yaptýklarý’
üzerinden anlama çabasý ile belgesel olmayý aþarak
mimara ve mimarlýðýn kendisine nüfuz ediyor film. Moshe
Safdie (çekimleri tek seferde ve çölde yapýlan söyleþi),
Philip Johnson, Kahn’ýn az bina yapmasýna raðmen
kendisinden daha baþarýlý olduðunu düþünen M. Pei, ilk
yapýlarýný Kahn ilhamýyla yaptýðýný söyleyen Frank Gehry,
onunla 40 yýl önce baþladýðý kavgayý hala sürdüren
Edmund Bacon ve Vincent Scully gibi bir çok ünlü isim de
filmde yer alýyor.
Ýstasyon tuvaletinde ölü bulunan ve kimliði teþhis
edilemediði için morgda günlerce bekletilen Louis Kahn’ýn,
ölümü gibi özel hayatýnýn da çok sýra dýþý ve tutarsýzlýklarla
dolu olmasý filmin ana ekseni. Karýsýný ve ailesini asla terk
etmeyeceðini bildikleri halde 1960’larýn tutucu ortamýnda
ondan birer çocuk yapan ve hayatlarý boyunca baþkalarýyla
olmamayý seçen iki sevgilisi, yasal eþiyle sürdürdüðü
yaþam; birbirlerini tanýmayan üç kardeþin ilk kez cenaze
töreninde bir araya geliþi, hem dahi mimar, hem iflas etmiþ
baþarýsýz biri olarak görülmekteyken New York’da yerine
sýradan bir bina yapýlmak için yýkýlan ve yýkým sonrasý derin
piþmanlýklar uyandýran ve çok tartýþýlan Pen Ýstasyonu’nda
erkekler tuvaletinde ölmesi gibi...
Kahn’ýn son yapýsý olan Bangladeþ Parlamento Binasý’nda
sona eren yolculukta, bir yapýnýn bir ulusun kimliðini
biçimlendirebilme gücüne tanýklýk eden Bangladeþli
mimarýn söyledikleriyle izleyicinin duygulanma doruðuna
ulaþmasý ve Nathaniel’in babasýný anlamasý ve kabul
etmesi filmin bitiþini gerçek bir final haline getiriyor.
King Vidor’un Ayn Rand’dan uyarladýðý ve Frank Lloyd
Wright ilhamlý Fountainhead, Peter Greenaway’in Boullée
arayýþýndaki mimarýn dokuz ay süren kaybediþ hikayesi
Mimarýn Göbeði, Peter Cohen’in Nasyonal Sosyalist
estetik üzerine çektiði belgesel The Architecture of
Doom gibi ‘hafif’ mimari deðinili filmlerden sonra gerçek
bir mimar filmi olma özelliði taþýyor My Architect. Bu
özelliðiyle, müzisyenler, ressamlar, edebiyatçýlar hatta
dansçýlar üzerine sayýsýz film üretilen sinema dünyasýnda
nadide bir konuma sahip.
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ÇEVREYE KARÞI
SUÇ ÝÞLEMEK
2 YIL BOYUNCA SERBEST
12 ekim 2004 Tarihli Resmi Gazete’de
tanýmlanan “Çevreye Karþý Suçlar” son
eklenen madde ile 2 yýl sonra yürürlüðe
girecek hale getirildi.
Madde 181- Ýlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykýrý
olarak ve çevreye zarar verecek þekilde, atýk ve artýklarý topraða,
suya veya havaya kasten veren kiþi, 6 aydan 2 yýla kadar hapis
cezasý ile cezalandýrýlýr.
Madde 182- 1-Çevreye zarar verecek þekilde, atýk ve artýklarý
topraða, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kiþi,
adli para cezasý ile cezalandýrýlýr. Bu atýk ve artýklarýn toprakta,
suda veya havada kalýcý etki býrakmasý halinde, 2 aydan 1 yýla
kadar hapis cezasýna hükmolunur.
2-Ýnsan veya hayvanlar açýsýndan tedavisi zor hastalýklarýn ortaya
çýkmasýna, üreme yeteneðinin körelmesine, hayvanlarýn veya
bitkilerin doðal özelliklerini deðiþtirmeye neden olabilecek
niteliklere sahip olan atýk veya artýklarýn topraða, suya veya
havaya taksirle verilmesine neden olan kiþi, 1 yýldan 5 yýla kadar
hapis cezasýyla cezalandýrýlýr.
SON HÜKÜMLER
Madde 344- (1) b- “Çevrenin kasten kirletilmesi” baþlýklý 181.
Maddesinin 1. Fýkrasý ile “Çevrenin Taksirle kirletilmesi” baþlýklý
182. Maddesinin 1. Fýkrasý yayýmý tarihinden itibaren 2 yýl

sonra yürürlüðe girer.

Ayrýca ruhsatsýz binalarla ilgili yapýlan
Ýmar Kirliliðine Neden Olma baþlýklý yeni
düzenlemelerle ruhsatsýz bina
sorumlularýna hapis cezasý getirildi. Bu
maddeler yayýmý tarihinden itibaren
geçerli.
Madde 184- (1) Yapý ruhsatiyesi alýnmadan veya ruhsata aykýrý
olarak bina yapan veya yaptýran kiþi, 1 yýldan 5 yýla kadar hapis
cezasýyla cezalandýrýlýr.
(2) Yapý ruhsatiyesi olmadan baþlatýlan inþaatlar dolayýsýyla
kurulan þantiyelere elektrik, su veya telefon baðlantýsý
yapýlmasýna müsade eden kiþi, yukarýdaki fýkra hükmüne göre
cezalandýrýlýr.
(3) Yapý kullanma izni alýnmamýþ binalarda herhangi bir sýnai
faaliyetin icrasýna müsade eden kiþi 2 yýldan 5 yýla kadar hapis
cezasý ile cezalandýrýlýr.
(4) 3. Fýkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sýnýrlarý
içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanýr.
(5) Kiþinin, ruhsatsýz ya da ruhsata aykýrý olarak yaptýðý veya
yaptýrdýðý binayý imar planýna ve ruhsatýna uygun hale getirmesi
halinde, 1 ve 2. Fýkra hükümleri gereðince kamu davasý açýlmaz,
açýlmýþ olan kamu davasý düþer, mahkum olunan ceza bütün
sonuçlarýyla ortadan kalkar.

UIA ÝSTANBUL 2005'E DOÐRU

TÜRKÝYE KONGRELERÝ
ÝZMÝR: ”TARÝHÝ KENTLERDE
BÜYÜME VE MÝMARLIK”
UIA Ýstanbul 2005 Kongresi'ne hazýrlýk
amacýyla kurgulanmýþ olan Türkiye
Kongreleri'nin üçüncüsü Balýkesir,
Çanakkale, Denizli ve Ýzmir Þubeleri'nin
ev sahipliðinde Ýzmir'de gerçekleþti.
21 Ekim 2004 Perþembe günü yapýlan basýn
açýklamasýnýn ardýndan 22 Ekim 2004 Cuma günü
kongre, yoðun bir katýlýmla baþladý. Açýlýþ
konuþmalarýný þube ve belediye baþkanlarý, ev sahibi
illerde yer alan üniversite rektörleri ve mimarlýk
fakültesi dekanlarý ile valilerin yaný sýra
Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri Kemal
Nehrozoðlu gerçekleþtirdi. UIA Ýstanbul 2005'e
iliþkin bilgilendirmenin ve “Kentler ve Mimarlýk”
baþlýklý tematik sunuþun ardýndan, þube baþkanlarý
kentlerine bakýþlarýný dile getirdiler. Diðer
oturumlarda “Tarihi Kentlerde Büyüme ve Mimarlýk”
temasý altýnda; Prof. Dr. Sezai Göksu'nun
yöneticiliðinde Balýkesir için Prof. Dr. Mete Tapan,
Çanakkale için Mimar Ýsmail Erten; Mimar Hasan
Topal'ýn yöneticiliðinde ise Denizli için Prof. Dr.
Necati Ýnceoðlu ve Ýzmir için Prof. Dr. Ahmet Eyüce
kentleri ile ilgili sunuþlarý sýrasý ile yaptý. Oturumlar
“Tarihi Kentlerde Büyüme ve Mimarlýk” temasý
açýsýndan ele alýndýðýnda, sorunlarý ortaya
koymaktan ve bunlarý deðerlendirmekten çok
kentlere iliþkin bilgilendirmeler þeklinde geliþti. 23
Ekim 2004 Cumartesi günü düzenlenen panelde ise
kongrenin genel bir deðerlendirmesi, Tematik
Danýþma Kurulu üyeleri ve Belediye Baþkanlarý
tarafýndan yapýldý. Dinleyicilerin de katýlýmý ile
zenginleþen panele katýlým yine çok yoðundu.
Günün geri kalan bölümünde, 9 Eylül Üniversitesi
öðretim görevlilerinin rehberliðinde, Oteller Sokaðý
gezildi ve yapýlan restorasyon çalýþmalarýna iliþkin
bilgilendirmeler yapýldý. Ýzmir Agorasý'na yapýlan
gezinin ardýndan, Ýzmir Arkeoloji Müzesi'nin
bahçesinde, valiliðin verdiði resepsiyon ile Türkiye
Kongreleri'nin üçüncü ayaðý da sona ermiþ oldu.
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çalýþýyor. Bununla ilgili olarak konu iki kapsamda
tartýþýlýyor; birincisi Mimarlýk Eðitimi, bu konuyu ilk
toplantýda ele aldýk. Ýkincisi ise Mimarlýk Mesleði.

avrupa
birliði
sürecinde

mimarlýk
mesleðinin
dönüþümü
yuvarlak masa toplantýsý 17 Eylül 2004

ALÝ ULUSOY- Merhaba, hoþ geldiniz.
Bugün Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bülteninin
dosya konusunun ikincisini tartýþacaðýz. Bildiðiniz
gibi ilk dosya konusu 14 Eylül 2004 tarihinde
“Mimarlýk Eðitiminin Dönüþümü” baþlýðý altýnda
tartýþýldý. Bugünkü tartýþma konumuz “Mimarlýk
Mesleðinin Dönüþümü”. Bu tartýþmalarýn tamamýný
bültende yayýnlayarak, mimarlýk ortamýnýn
bilgilendirilmesini hedefliyoruz.
Son birkaç yýldýr sürekli gündemimizde olan ve
mimarlýk ortamýný doðrudan ilgilendiren hem ulusal
düzeyde hem de uluslararasý düzeyde yasal
düzenlemeler yapýlmakta. Yapýlan bu yasal
düzenlemeler, mimarlýk ortamýný nasýl etkiliyor, nasýl
dönüþtürüyor, bunu gündeme taþýmak istiyoruz. Bu
konularý uzunca bir süredir çeþitli platformlarda
tartýþýyoruz.
Ulusal düzeyde yapýlan yasal düzenlemelerin büyük
bir kýsmý Avrupa Birliði Müktesebatý kapsamýnda
yapýlan yasal düzenlemeler, bir kýsmý da Ýç Hukuk
Düzenlemeleri anlamýnda kýsmen ona baðlý, kýsmen
baðýmsýz yapýlan deðiþiklikler. Bunlardan bir tanesi
gerçekleþti; biliyorsunuz, “Kamu Ýhale Yasasý” diye
tartýþýlan ve 2003 yýlý Ocak ayýnda yürürlüðe giren
Yasa Tasarýsý. Daha sonra bu yasanýn uygulama
yönetmeliði hazýrlandý. TMMOB Mimarlar Odasý,
yönetmelik çalýþmalarý sýrasýnda görüþlerini ve
önerilerini Kamu Ýhale Kurumuna o tarihlerde iletti.
Bu günlerde tekrar “Kamu Ýhale Yasasý”nda
deðiþiklik söz konusu.
“Belediyeler Yasa Tasarýsý”, 9 Temmuz 2004
tarihinde, “Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kanunu ile Çeþitli Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun” 14 Temmuz 2004
tarihinde TBMM'de kabul edildi. “Büyükþehir
Belediyeleri Yasa Tasarýsý”, “Ýmar ve Þehirleþme
Yasa Tasarýsý”, “Kentsel Dönüþüm Yasa Tasarýsý”,

“Yapý Denetimi Yasa Tasarýsý” gündemde. Yasa
tasarýlarýnýn bir kýsmý ile ilgili olarak, Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen atölye
çalýþmalarý Þubat 2004'de yapýldý ve tamamlandý,
zannediyorum önümüzdeki günlerde bu konular
TBMM gündemine gelecek.
Bir de 2003 Aralýk ayýnda gündemimize gelen,
“Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve
Tanýnmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý” çok yoðun
bir þekilde tartýþýlýyor. Bu tasarý, GATS (Dünya
Ticareti Genel Antlaþmasý) süreciyle baðlantýlý olarak
ele alýnan bir yasa tasarýsý. 1995 yýlýnda Türkiye ile
yapýlan ve hiçbir kýsýt getirmeden imzalanan
antlaþma gereðince, 2005 yýlýnda Mimarlýk
Hizmetleri ülkemizde serbest dolaþýma girecektir.
Burada da esas olarak þu söyleniyor; “2005
yýlýndan itibaren hizmetlerin serbest dolaþýmý
süreci baþlýyor, dolayýsýyla bu süreçlerle ilgili
bütün ülkeler, özellikle Avrupa Birliði ülkeleri ve
Avrupa Birliði sürecinde olan ülkeler kendi
müktesebatlarýný, kendi hukuksal yapýlarýný bu
sürece uygun olarak düzenlemek zorundalar.”
Bu yasa tasarýsý da bu kapsamda gündeme gelmiþ
bir tasarý. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak bu
çalýþmalarý yaklaþýk 10 aydýr takip ediyoruz. Bu
çalýþmalara, Mimarlar Odasý adýna Mehmet Bozkurt,
TMMOB'den Serdar Kaynak, Ýnþaat Mühendisleri
Odasý'ndan da Gülay Özdemir katýlýyorlar, bildiðim
kadarýyla Serbest Mimarlar Derneði'nden bu süreci
izleyen arkadaþlar var.
Bu yasa tasarýsý, mimarlýk mesleðinin nasýl
uygulanacaðýný yeniden tarifliyor, yeniden düzenliyor.
Dýþarýdan Türkiye'ye gelecek mimarlarýn iþ yapma
düzenini bir anlamda belirlemeye çalýþýyor ya da
Türkiye'den baþka bir ülkeye gidecek mimarlarýn
herhangi bir Avrupa ülkesinde nasýl mimarlýk
mesleðini icra edeceðine dair kurallarý belirlemeye

Eðitim konusunda en son gelinen noktada 3 farklý
öneri var; 4+2+2 modeli, Mimarlar Odasýnýn
ACE(Avrupa Mimarlar Konseyi) direktiflerine,
tavsiyelerine dayanarak önerdiði 5+2 modeli, bir de
bu yasa tasarýsýnda önerilen 4+2 modeli.
Kanun Tasarýsý Taslaðý, genel olarak Avrupa Birliði'ne
üye ülkeler ile Avrupa Birliði'ne aday ülkelerin
serbest dolaþýma giren meslek mensuplarýnýn,
mesleðini icra edebilmesi için gereken Eðitim ve Ýþ
Deneyimi Koþullarýný belirlemekte ve bu konuda
ülkelerin kendi Ulusal Mevzuatlarýnda yapmalarý
gereken düzenlemeleri içermektedir.
Ýlgili AB direktiflerinde olduðu gibi mimarlar, týp
doktorlarý, hemþireler, diþ doktorlarý, veteriner
cerrahlar, ebeler ve eczacýlýk meslekleri özel
bölümlerde doðrudan düzenlenmektedir. Bu
mesleklerin dýþýnda kalan yaklaþýk 400 meslek grubu
için ise ortak uygulamaya geçilmek üzere yeni
tarifler, yeni koþullar, yeni düzenlemeler
oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr.
TMMOB Mimarlar Odasý'nýn gözlemci üyesi olduðu
Avrupa Mimarlar Konseyi'nden, 21.Yüzyýl için 21
Önemli Mesaj (Mayýs 2004) baþlýðý altýnda, bu
konuyla ilgili olarak þunlar söylenmekte:
“Genel olarak toplum ve özel olarak vatandaþlar,
mimarlýk hizmetleri için hem iþveren, hem de
sonuç ürünün kullanýcýsý durumundadýrlar.
Kamusal politikalarýn, her düzeyde, toplum
içinde yapýlarýn ve kamusal mekanlarýn
kalitesine deðer veren bir kültürel yapý
oluþturmaya çalýþmasý gereklidir. Bunun
ötesinde, mimari deðerleri anlamaya yönelik
farkýndalýðýn ve yeteneðin eðitim sürecinde
mümkün olduðunca erken aþýlanmasý,
anaokulundan baþlayýp formel eðitimin tüm
aþamalarýnda sürdürülmesi önemlidir.”
“Kaliteli mimarlýk, tüm sürdürülebilirlik
ilkeleriyle bir araya geldiðinde, vatandaþlarýmýzýn
asli ihtiyaçlarý ve yasal isteklerini karþýlayacak,
güzel ve varlýðýný sürdürebilir bir yapýlý çevre için
ön þarttýr.”
“Kiþilerin ve hizmetlerin dolaþýmý yoluyla
kazanýlan zenginliðe her zaman önem vermiþ
olan mimarlýk mesleði, yüksek eðitim ve staj
standartlarýyla desteklenecek serbest dolaþým
hedefini ve bu dolaþýmýn yasal açýdan da
tanýmlanmasýný saðlayacak koruyucu önlemleri
desteklemektedir.”
“ACE, Bolonya modeliyle uyumlu bir þekilde
üniversite düzeyinde minimum 5 yýllýk eðitim
üzerine kurulu, yüksek kalitede mimarlýk
eðitiminin sürdürülmesini desteklemektedir.”

Bu yasa tasarýsý, mimarlýk
mesleðinin nasýl uygulanacaðýný
yeniden tarifliyor, yeniden
düzenliyor. Dýþarýdan Türkiye'ye
gelecek mimarlarýn iþ yapma
düzenini bir anlamda belirlemeye
çalýþýyor ya da Türkiye'den baþka bir
ülkeye gidecek mimarlarýn herhangi
bir Avrupa ülkesinde nasýl mimarlýk
mesleðini icra edeceðine dair
kurallarý belirlemeye çalýþýyor.

“Mimarlýk, ülkelerimizden her birinin tarihi,
kültürü ve yaþam dokusunun temel bir
özelliðidir.”
AB tarafýndan 6 Ekim 2004 tarihinde açýklanan
Türkiye Ýlerleme Raporu'nda da meslek
alanlarýmýzla ilgili düzenlemelerin henüz yapýlmadýðý
ifade edilmektedir.
“BÖLÜM 2: Kiþilerin Serbest Dolaþýmý (Sayfa 81)
Son Rapordan Sonraki Ýlerlemeler
Bu bölümde (Kiþilerin Serbest Dolaþýmý) çok az
ilerleme kaydedildi.
Karþýlýklý mesleki niteliklerin tanýnmasý,
vatandaþlarýn haklarý ya da sosyal güvenlik
sisteminin gelecekteki koordinasyonu hakkýnda
hiç ilerleme kaydedilmedi.”
“Türkiye, Akademik diplomalarýn ve mesleki
niteliklerin tanýnmasýný ele almak için hala yasal
bir zemin oluþturmak zorunda. Hala kaldýrýlmasý
gereken uyruk, yerleþim ve dil maddeleri var.
Profesyoneller (meslek sahipleri) için
minimumdaki eðitim gereklilikleriyle ve eðitimin
koordinasyonu için tanýmlý direktiflerle (altý
saðlýk profesyonelleri ve mimarlar için verilen
direktifler) ve eðitimin nitelikleri ve bu
niteliklerin direktiflerinin (bu direktif de ayný
meslekler için ve ek olarak genel sistemde ve iki
avukatýn direktiflerinde geçen meslek gruplarý
için) tanýnmasýyla uyumlu olarak, yasalaþma bir
standarda kavuþturulmalý.”*
Bütün bu geliþmelerle ilgili kritik eþik 17 Aralýk 2004
tarihidir. Eðer bu tarihteki geliþmeler Türkiye'nin
beklediði doðrultuda olursa ulusal düzenlemeler
devam edecektir, yoksa Türkiye farklý bir kulvara
girecektir.
17 Aralýk 2004 tarihinde açýklanacak olan sonucun
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negatif yada pozitif olmasýnýn elbette toplumsal
alana, mimarlýk ortamýna ve mimarlýk mesleðine
yansýmalarý olacaktýr, bu noktada yapýlmasý gereken
bütün bu süreçlerden baðýmsýz olarak, ülkemizin
yerel özellikleri, tarihi, kültürü ve mimarlýk birikimi de
dikkate alýnarak, TMMOB Mimarlar Odasý'nýn,
Ulusal Mimarlýk Politikalarý'nýn oluþturulmasý ve
Mimarlýk alanýnýn düzenlenmesi ile ilgili olarak yoðun
bir çabaya içerisine girmesini gerekli kýlmaktadýr.
AB Müktesebatý kapsamýnda yapýlan “Mesleki
Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanýnmasý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý” bu kapsamda
deðerlendirilmesi gereken bir çalýþmadýr. Bu konuda
Mimarlar Odasý'nýn diðer mimarlýk örgütleri ve
üniversitelerle birlikte alacaðý pozisyon mimarlýk
mesleðinin geleceði açýsýndan da önemli olacaktýr.
Avrupa Birliði ülkelerinde de bu konuyla ilgili olarak
farklý görüþler olduðunu biliyoruz. Henüz AB ülkeleri
bir uzlaþma saðlamýþ deðiller. Bu noktada bizim de
oldukça fazla eksiðimiz olduðu kesin.
Ulusal düzeyde baktýðýnýzda mimarlýk fakültelerinde,
eðitim süreci dahil olmak üzere, eðitimin niteliði,
kadro yapýsý, fiziki yapýlarý, olanaklarý vb. sorunlar,
uluslararasý alanda ise diplomalarýn karþýlýklý
tanýnmasý, akredite edilmesi, bu süreçte hangi
kurullarýn yetkili olacaðýna kadar birçok konuda
tartýþma ve belirsizlik var. Örneðin yetkili kurul
konusunda ortak bir mutabakata varýlamadý. Bu
kurulun YÖK olacaðý söyleniyor, biz AB ülkelerinde
olduðu gibi Mimarlar Odasý'nýn yetkili kurul olmasý
gerektiðini ifade ediyoruz.
HASAN ÖZBAY- Ben size bir soru sormak
istiyorum, önce bu tartýþmalar için belki bizim
açýmýzdan da bilgi eksikliðini tamamlamak açýsýndan:
Bunun paralelinde bir yönetmelik þu anda AB
tarafýndan yürürlüðe girmiþ durumda mý?
ALÝ ULUSOY- Henüz girmedi. Avrupa Birliði
Parlamentosundan gelen bir taslak var, ilk tartýþma
öyle baþladý. Taslak, tartýþýlýyor. Hâlâ orada da bir
ortaklýk yok; çünkü Avrupa Birliði ülkelerinde de þu
anda bildiðim kadarýyla konu tartýþýlýyor. 5 Mayýs
2004 tarihinde Almanya Kuzey Ren Westfalen
Mimarlar Odasý yetkilileri ile yaptýðýmýz
görüþmelerde, kendi ortamlarýnda bu konuyu
tartýþtýklarýný söylediler. Henüz yasallaþmadý, belki
eþzamanlý olarak yasallaþabilir.
HASAN ÖZBAY- Benim merak ettiðim þey; biz
diyelim bu metni yürürlüðe soktuk, ama onlar
bambaþka bir metni yürürlüðe soktular, ne olacak bu
durumda?
ALÝ ULUSOY- Öyle bir tehlike olabilir tabii, ama
esas olarak AB Parlamentosunda bunun kabul
edilmesi lazým, bu arada biz karþýlýklý koþullarý
belirlenmeden bunu kabul edersek, kendimizi
baðlamýþ oluruz.
ÞEVKÝ VANLI- Bu konular eþit ortamlarda

AB Müktesebatý kapsamýnda
yapýlan “Mesleki Yeterliliklerin
Düzenlenmesi ve Tanýnmasý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý”
bu kapsamda deðerlendirilmesi
gereken bir çalýþmadýr. Bu konuda
Mimarlar Odasý'nýn diðer mimarlýk
örgütleri ve üniversitelerle birlikte
alacaðý pozisyon mimarlýk
mesleðinin geleceði açýsýndan da
önemli olacaktýr.

konuþulacak þeyler. Görüþmeler baþlasa bile, biz
Avrupa'ya vizesiz gidemiyor, onlar buraya gelebiliyor.
Bu durumda herhangi bir rekabet yapýlamaz. Eþitlik
olmayan bir yerde, iþ alanýnda da eþitlik saðlanamaz.
Bir taraf baskýn çýkar. 1995'te ön anlaþma da olsa
kabul edilemez . Kaldý ki bizim yetiþme koþullarýmýz,
ilk ve orta öðretim, toplumun eðitim düzeyinde
altyapýsý zayýf gençler, mesleki eðitimi de tam
alamazlar... Mimarlýk okullarýnýn çoðunun hali ayrýca
yürekler acýsý... Belki bazý okullarýn durumu orta
öðretimden daha periþan. En önemlisi bu açýdan
olmayan eþitlik.
KADRÝ ATABAÞ- Efendim, 1995 yýlýnda biz serbest
dolaþýmý hizmet sektöründe kabul ettik. Dolayýsýyla
2005 yýlýnda sadece bu alanda (o tarihte hükümetler
arasý anlaþma yapýldýðý için) yani proje sektöründe
tek taraflý olarak Avrupa Birliði üyesi olan ülkelerin
mimarlarý bu ülkede çalýþma yapabilecekler.
TMMOB, o tarihte buna gerekli itirazý yapamadýðý
için, veya gücü yetmediði için, neyse, bilmiyorum, bu
noktaya geldik.
ALÝ ULUSOY- Bu kanunun kapsamýný okuyayým:
“Bu kanun, ülkemizde belli mesleklerin edinilmesi
ve icrasý için gereken mesleki yeterliliklere sahip
olunmasý ve düzenlemeye tabii bir meslekle ilgili
mesleki yeterlilikleri Avrupa Birliði üyesi ülkelerden
birinde edinmiþ Avrupa Birliði üyesi ülkelerin
vatandaþlarýnýn, mesleklerini ülkemizde kendi
iþyerinde veya baþkasýnýn yanýnda çalýþarak icra
edebilmesi için gerekli esas ve usulleri kapsar,
bunu düzenler” diyor. Yani çok yerinde bir soru, siz
haklýsýnýz.
Ben tartýþmalar konusunda bilgi vereyim: Avrupa
Birliði Genel Sekreterliðindeki tartýþmalarýn hepsini
izlemedim, bir kýsmýný izledim. Burada bir de þöyle
bir kaygý var: “Dýþarýdan mimarlar gelecek, bu
ülkede serbest hizmet üretecekler, biz de bunu

düzenleyelim. Öyle bir düzenleyelim ki, bir taraftan
da kendimizi koruyalým, yani birtakým kýsýtlar
getirelim.” Bunlar tartýþýldý orada. Dil meselesini
örneðin demin sen sordun, kýsýtlardan bir tanesi bu
olabilir, Türkçe'yi biliyor olmak gibi. Örneðin
Yunanistan'da benzer bir kýsýt var. Bütün bunlar
konuþuluyor, ama “uyum yasalarý kapsamýnda böyle
yasayý Meclisten geçireceðiz” diyorlar, biraz “kapalý
devre” sürüyor tartýþmalar. Biz oraya görüþlerimizi
iletiyoruz, Mimarlar Odasý Merkezi, buna iliþkin
görüþlerini yazýlý olarak Avrupa Birliði Genel
Sekreterliðine verdi. Bildiðim kadarýyla Serbest
Mimarlar Derneðinin oraya ilettiði görüþleri var.
Bizim dýþýmýzda AB direktifinde adý geçen meslek
örgütlerinin temsilcileri de toplantýlara katýlýyorlar.
HASAN ÖZBAY- Bu kanunun enteresan bir tarafý
var, o da þu: Bu kanun, týp branþlarýný (yani
doktorluk, hekimlik, diþçilik, ebelik gibi), avukatlýðý,
hukuku ve mimarlýðý içeriyor ama mühendislik
dallarýný içermiyor. Bu perspektiften baktýðýmýz
zaman, bu saydýðýmýz mesleklerin dýþýnda
mühendislik, iktisat, ekonomi gibi meslek dallarý da
var, yani binlerce meslek dalý var, þoförlükten tutun
da sanayi sektörüne kadar. Kanunun sadece bu
dallarý barýndýrmasý, burada bir yandan þöyle bir
açýlým da yaratýyor: Bu meslekler, belirli yerel
bilgilerle yapýlmasý gereken meslekler, bu anlamda
doðal olarak korumayý da içeriyor izlenimini
ediniyorum. Çünkü kanunun bir bölümünde diyor ki,
“bu mesleði o ülkede uygulayabilmek için,
uygulayacak kadar o ülkenin dilini bilmek gerekir.”
Benzer þekilde -benim ilk sorum buydu- mesela
Avrupa Birliði de bunu kabul ederse, ben diyelim ki
Belçika'da bir iþ yapmaya kalkarsam, Belçika'nýn o
bölgesinin dilini bilmem gerekecek demektir. Aslýnda
bu açmak deðil de, bir anlamda sýnýr koymak
anlamýna da geliyor. Ancak burada benim
bilemediðim þey þu: Avrupa Birliði bu kanunu
çýkarýrken o maddeyi kaldýrýrsa, dil üzerinden koruma
beklentim ortadan kalkmýþ oluyor; o zaman geriye ne
kalýyor? Diploma olarak yeterliliðiniz kalýyor. Sanýrým
Avrupa Birliðinde de 4 + 2'yi tartýþýyorlar,
kesinleþmiþ bir formülasyon onlarda da yok, ama
Avrupa ülkelerinin çoðunda eðitimin bizdekinden
daha uzun olduðu gibi bir izlenimim veya gözlemim
var. Bir de adýný vermediði bir meslek örgütünün sizi
bir anlamda refere etmesi, sizin yeterli olduðunuzu
deklare etmesi gerekliliðini istiyor. Bu yönetmeliðin
içindekiler bu tür bürokratik tanýmlar yapýyor. Bu
yeterliliði edinen her kiþi, eðer o dil engeli kalkarsa,
o ülkede gidip o mesleði icra etme þansýna sahip
olacak.
Ancak mimarlýk üzerinden konuþtuðumuz zaman,
bildiðim kadarýyla baþka yönetmelikler de var.
Avrupa Birliði'nin yarýþmalarla ilgili yönetmeliði,
örneðin 200 bin Euro'dan yüksek bedelli hizmet
içeren proje yarýþmalarýnýn Avrupa Birliði ülkelerini
içerecek þekilde uluslararasý olarak çýkarýlmasýný

zorunlu kýlýyor. Keza yine bizim Kamu Ýhale
Kanununun bir eþik deðer tabiri var; proje hizmeti
için 850 milyar gibi bir rakam hatýrlýyorum, bu
rakamýn üstünde olan hizmetleri uluslararasý olarak
yaptýrmak zorunda. Þu anda yürürlükte olan
uygulamalarla, bir anlamda bazý hizmetlerin
uluslararasý alana açýlmýþ olduðu bir durum var.
Ancak buradaki durum, sanýrým daha kiþisel bir
çalýþma alanýný tarif ediyor, yani bir kiþi Türkiye'ye
gelip de mesleki faaliyetini nasýl yürütecek? Bir
þirket olarak sürdürmeye kalkarsa, zaten bir þekilde
bunun yolunu buluyorlar. lokal ortak, partner
buluyorlar ve dünyanýn her yerinde bu þekilde
yürüyor. Lokal ortak o ülkedeki bürokrasiyi bilen kiþi
olarak ruhsat alma gibi iþlemleri takip ediyor. Ancak
buradaki taným bir kiþinin o ülkeye gidip birey olarak
çalýþma þartlarýný belirliyor diye yorumluyorum.
ALÝ ULUSOY- Hayýr, zaten bu yasa tasarýsýnda
þöyle söylüyor: Mesleki faaliyetinin yerine
getirilmesiyle ilgili madde 51: “Bu kanun
kapsamýnda bir mimarýn mesleki faaliyetleri, mimar
unvaný altýnda düzenli olarak icra edilen
faaliyetlerdir” diye, senin söylediðin anlamda
tariflemiþ.
ÞEVKÝ VANLI- 1995'te böyle bir þey kabul
edildiðine göre geçen10 sene içinde uygulamalar ne
oldu, bu sorunlar ortaya çýkmaya baþladý mý, yoksa
kimsenin haberi yok mu veya Türkiye krizde olduðu
için mi gelmiyorlar, bunlar gibi bir sebep var mý?
KADRÝ ATABAÞ- Türkiye'ye 10 yýl hazýrlýk süresi
verildi, bu arada hazýrlýk yapýlmadý. Sözleþme 95'te
imzalandý, 2005'e Türkiye'yi hazýrlamak için 10 yýl
verildi. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti olarak 10 yýldýr
bekledik, þimdi 10 uncu yýl, yumurta kapýya geldiði
için… uðraþýyoruz.
HASAN ÖZBAY- Yalnýz, bir bilgiyi de eklemek
lazým: GATS 95'te yürürlüðe giriyor, 10 yýllýk bir
süreci var. Bu süre içerisinde, sanýrým yeniden
gözden geçirilip deðerlendirilme periyodu vardý, ama
ilgili yönetmelikte de diyor ki, “üye ülkeler,
önerdikleri, açtýklarý alanlarda geriye yönelik
öneride bulunamazlar.” Bir örnek vereyim: Biz
mimarlýk alanýný açmýþýz, hiçbir kýsýtlama
koymamýþýz, ama bazý ülkeler koymuþlar. Biz
kýsýtlama koymadýðýmýz için “bu ülke koymuþ,
mütekabiliyet esasýnca ben de isterim”
diyemiyorsunuz; çünkü kanun zaten diyor ki, “geriye
yönelik kýsýtlamaya yönelik öneride bulunamazsýn.”
O yüzden bizimkiler baþtan zaten bu konuda duyarlý
olmadýklarý için, kaybetmiþ durumdalar. Sadece
birkaç meslek dalý var, haritacýlýkta mesela bir
þeklide sýnýr koymuþlar.
ALÝ ULUSOY- Söylediðiniz doðru, biz hiçbir kýsýtta
bulunmamýþýz, o sözleþmeyle birlikte bütün alanlarý
açmýþýz. Ancak bundan sonraki süreçte, en azýndan
o yasa tasarýsý meclise geldiðinde, -onun için biz bir
miktar bu tartýþmalarý yapýyoruz- bu noktada baský
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Birliðine o deðiþiklikleri sunacaktýr. Onlar da
bakacak ve kabul etmeyecekler. Önerilebilirse,
bilelim ki böyle bir sýkýntý var.

Öyle görülüyor ki, yerel koþullardan
daha az etkilenen büyük
programlarý yani seçme iþleri onlar;
orta iþleri onlara taþeronluk
yapanlar yapacaklar; hizmet
bedelinin düþük olduðu durumlarda
Türk mimarlar devreye girecek.

oluþturabiliriz, yasa tasarýsýnýn bazý maddelerine
iliþkin, örneðin mimarlýk alanýna iliþkin birtakým
kýsýtlarý orada önerebiliriz, önermek durumundayýz.
Þu anda bu yasanýn geçmesi durumunda, senin
söylediðin gibi, dil falan gibi birtakým kýsýtlar buraya
girmezse, dýþarýdan gelecek mimarlar burada hiçbir
kýsýt olmadan serbestçe mesleklerini icra edecekler.
Ama bizim de kendimizi koruyacak kýsýtlarý
koymamýz lazým.
ÞEVKÝ VANLI- Her ne kadar bugün, mimarlýkta
kimlik arayýþý rafa kalkmýþ görünüyor, uluslararasý
deyimi ile, bir pasaport gibi veya serbest dolaþým
izni gibi dünyadaki örnekler geçerli oluyor ise de
yerel bazý pratik ve kültürel baðlamlarý hiç olmazsa
düþünce olarak yok sayamayýz. Mimarinin sanýldýðý
gibi teknik, mühendislik hizmeti olmadýðýný ilgililere
anlatmalýyýz. Öyle görülüyor ki, yerel koþullardan
daha az etkilenen büyük programlarý yani seçme
iþleri onlar; orta iþleri onlara taþeronluk yapanlar
yapacaklar; hizmet bedelinin düþük olduðu
durumlarda Türk mimarlar devreye girecek.
KADRÝ ATABAÞ- Ýki þey olabilir: Birincisi, ancak
þunu yapabilirsiniz: “Avrupa Birliðinin bu konuda
çýkaracaðý ortak yasanýn koþullarý da Türkiye 'de
geçerli olacaktýr” demeyi deneyebiliriz. O zaman
ortak yasaya konuluyorsa bize de gelir. Yoksa
Hasan'ýn söylediði, geri dönüþü yok. Yani 2005
yýlýnda hizmet sektöründe tamamen açýlacaðýz. Bu
saatten sonra “sýnýr koyuyorum” bence olmaz, ancak
“Avrupa Birliðinin kendi hazýrladýðý taslakta veya
öneride yer alacak koþullar da geçerli olacaktýr”
diyebilirsin. Ben bunun dýþýnda baþka bir kýsýt
getirebileceðini sanmýyorum; çünkü o geri adým
atmak olur. Karþýmýzdakiler bizden daha fazla
birikimli, onun için böyle bir þeyi kabul etmezler. Yani
Meclise öyle bir öneri vermenin bir yararý olacaðýný
sanmýyorum. Meclis de muhtemelen dönüp, Avrupa

Bir þey daha ilave edeceðim Sayýn Ulusoy; ben tam
bilmiyorum, ama çeþitli tevatürler var, tarihe not
düþmek için bilmeliyiz: 95 yýlýnda bu meþhur yasa
taslaðý tartýþýlýrken veya bu anlaþma tartýþýlýrken, o
tarihteki bürokrasi, (Hazine ve Dýþ Ticaret
Müsteþarlýðý mý veya Baþbakan Müsteþarlýðý mý, bu
anlaþmayý yürüten kurum yetkilileri) iddia ediyorlar
ki; “TMMOB'yi bu konuda bilgilendirdiler.
TMMOB'nin bu tartýþmalara katýlmasýný istediler,
ama TMMOB, 'bu iþe prensip olarak karþý olduðunu
belirterek', bizim toplantýlarýmýza katýlmadý”. Bu bilgi,
3-4 sene önceki tartýþmalar sýrasýnda “bu sorun nasýl
atlanýr” diye tartýþýlýrken gelmiþti. Yani hakikaten
TMMOB tamamen dýþýnda býrakýlarak, hiç haber
verilmeden böyle bir anlaþma mý yapýldý, yoksa bir
þekilde ilgili meslek kuruluþlarýnýn, mesela
TMMOB'nin bu süreçten haberi vardý, ama bir
þekilde TMMOB kendi isteðiyle sürecin dýþýnda mý
kaldý? Nasýl olduðunun artýk bir yazýlý belgeye
dönüþmesi lazým, çünkü bu durum bizim mesleðimiz
açýsýndan çok önemli nokta ve bunlarýn artýk
belgelere geçmesi gerektiði fikrindeyim.
ALÝ ULUSOY- Benim bununla ilgili
söyleyebileceðim þöyle bir þey olabilir: Geçen yýl
yapýlan tartýþmalarý hatýrlýyorum, bu konu
TMMOB'nin gündemine geldiðinde, konu doðrudan
mimarlarý ilgilendirdiði için, yazýyý Mimarlar Odasý'na
gönderdiler, “Konu sizi ilgilendiriyor, lütfen bu
konuyla siz ilgilenin” diye. 1995 yýlýndaki GATS
süreci ile ilgili bir tartýþmayý hatýrlamýyorum.
Atlandýðý kesin, sonuç itibariyle o dönemki
hükümetimiz bu antlaþmanýn altýna imza atmýþ, ama
kimse de sesini çýkarmamýþ. O anlamda söylediðiniz
doðru, bunun altýnýn çizilmesi lazým, demek ki bunu
herkes atlamýþ; Mimarlar Odamýz da atlamýþ,
TMMOB de atlamýþ.
HASAN ÖZBAY- Yalnýz, þöyle bir þey var: GATS,
sadece Avrupa Birliðini deðil tüm dünyayý içeriyor.
GATS anlaþmasý yürürlüðe girdiði zaman, sadece
Avrupa Birliði deðil, diyelim ki Meksika'daki bir
mimarlýk firmasý da Türkiye'ye gelip faaliyette
bulunacak. Avrupa Mimarlar Konseyi'nin Beyaz
Kitabý'nda GATS konusu da geçiyor, “GATS'a karþý
ne yapacaðýz” anlamýnda onlarýn da endiþeleri var,
bu sadece bizim problemimiz deðil, Avrupa'nýn da
problemi. Çünkü Avrupa Birliði, bir yandan kendi
içinde bir iç pazar oluþtururken, bir yandan da
dýþarýdan gelen þeyleri denetleyemezse, zaten o
birliðin bir avantajý kalmamaya baþlýyor. Aslýnda
onlar, kendi içlerinde kapalý pazar oluþturmak
istiyorlar; herkes oraya girdikten sonra, birlik
olmanýn da bir mantýðý kalmayacaktýr. Onlar büyük
ihtimalle bence GATS'ý bizden daha iyi
deðerlendirmiþlerdir ve kendi sektörlerinde, tüm
kritik noktalarda kýsýtlamalarý koymuþlardýr.

KADRÝ ATABAÞ- Çoðunda var, bir tek Türkiye'de
kýsýtlama yok. Yani, diðer ülkeler kendilerine göre
zamanlarla ya da koþullarla ilgili karþýlýklý ikili
anlaþmalar yapmýþlar. Bir tek biz (benim bildiðim
kadarýyla) kayýtsýz þartsýz kabul etmiþ durumdayýz.
ALÝ ULUSOY- Hayýr, þöyle bir þey söylendi, bu
süreci izleyen arkadaþlarýn aktardýðý bir durum bu:
“2005'te böyle bir süreç baþlýyor, ama süreç bütün
ülkeler açýsýndan devam ediyor aslýnda, 2010 yýlýna
kadar böyle bir geçiþ sürecinin yaþanacaðý ifade
ediliyor. Dolayýsýyla o süreç içerisinde de bu
düzenlemeleri yapan ülkeler ya da yapmayan ülkeler,
kýsýtlarý koyanlar/koymayanlar, neler olabileceðini
gözleyecekler.
KADRÝ ATABAÞ- Ama þöyle ya da böyle, isterseniz
bir baþka yere bakalým: Diyelim ki biz bir anlaþma
yaptýk, dolayýsýyla 2005 yýlýnda bu anlaþma bir
þekilde yürürlüðe girecek, çalýþmalarý da devam
ediyor. Bir yandan da bizim kendi meslek pratiðimiz,
yani Türkiye'nin mesleki koþullarý var. Biz ne
yapacaðýz? Hani hukuki boyutu bir yana, bir þekilde
de görünüyor ki, yürümekte olan dünya ölçeðinde bir
süreç ve iliþki biçimi var. Þu anda bile Türkiye'ye bir
yýðýn yabancý proje firmasý geliyor ve maalesef
kavram projeleri çizip, (bana sorarsanýz, çoðu da çok
kötü projeler) ve bunlar uygulanýyor. Uygulamalarýný
Türkiye'deki mimarlar yapýyor, ya da Türkiye'nin en
büyük firmalarýndan birisi, Anitsa-Doðan Tekeli
firmasý gibi bir firmaya kazýk atýp -baþka kelimesi
yok- kavram projelerini onlarýn elinden alýp Amerikalý
bir dekorasyon firmasýna üstelik uygulama
çizdiriyorlar ve ne Oda ne de ilgili proje firmasý bir
þey yapamýyor, Türkiye'nin en köklü proje firmasý
maalesef bir þey yapamadý, yani sonucunu kabul
edip oturmak zorunda kaldýlar.
Dolayýsýyla bizim bütün endiþe ve çabalarýmýzýn
dýþýnda yürümekte olan bir süreç de var. Geçen
günlerde Sayýn Ulusoy bir kitapcýk hazýrlatmýþtý.
Avrupa'da bu konuda yapýlan tartýþmalarla ilgili.
Almanya'da bir açýk oturumda Alman Ýmar
Bakanlýðý'nýn ve Konut Bakanlýðý'nýn Müsteþarý çok
ilginç bir þey söylüyor Almanya için: “Almanya'daki
bürolar maalesef diðer ülkelerdeki geliþmelerin
gerisinde kaldýlar ve bizdeki bürolar en fazla 3-5
kiþilik bürolar. Dolayýsýyla Alman mimarlarý, þu anda
pazarýný küçülttüðü için geliþemiyor. Süratle yapýnýzý
deðiþtirin ve derhal büyümeye bakýn, yoksa diðer
ülkelerin gerisinde kalýyorsunuz” çok ilginç bir not.
Aslýnda yýllardýr Alman mimarlýðýnda bu kadar bilgi
birikimi var, hakikaten bir açýdan bakarsanýz…
Hasan bir açýkoturumda adamlara sormuþtu,
Teknoloji ve Mimarlýk Seminerinde, “detay mimarlýk
mý demektir?” diye; yani muhteþem teknoloji, detay
filan, ama dünya mimarlýðýnda bir veya iki isim
dýþýnda hiçbir yönlendirici güçleri yok. Adamýn o
konuþmasýný okuyunca anladým ki, uluslararasý proje
üretme sürecinin neredeyse dýþýnda kalmýþlar. Adam,
“derhal bundan çýkýn ve büyüyün” diyor, yani

Türkiye'de mimarlýðýn küçük iller,
ilçeler bile dahil, artýk bir araya
gelme, uluslararasý ölçekte
yarýþmayý kabul etme durumunda,
Türkiye'de bundan sonra mimarlýk
tartýþýlacaksa, çok büyük çapta
yarýþmalarýn çok sayýda çýkmasý için
uðraþmak gibi alanlara kaymasý
gerektiðini düþünüyorum.

Almanya'nýn bile kendi içinde böyle bir sorunu
olduðu anlaþýlýyor.
Bizde ise durum daha da felaket, bir de bir yandan
serbest mimarlýk mesleðiyle ilgili garip garip
taslaklar çýkýyor. Özür dileyerek söylüyorum, ama
küçük ilçe bürolarýnýn -onlara da çok saygý duymama
karþýn- mantýðýyla biz meslek uygulamasý ile ilgili bir
yönetmelik çýkarmaya çalýþýyoruz. Bence ne
yapýlabilinirse bir bakmak lazým. Geliþime
baktýðýmda, þöyle ya da böyle, ben artýk tek baþýna
bir mimarlýk mesleði ya da bürosu kavramýnýn
gittikçe yok olmasý gerektiðine inanmaya baþladým.
Mimarlýk, bence modern mimarlýðýn baþlangýcýndaki
gibi bir takým kaptanlýðý gibi yorumlanmalý. Mimarlýk
gittikçe, böyle bir kiþinin oturup, tek baþýna proje
çizdiði bir þey olmaktan çýkýyor, kabul edin ya da
kabul etmeyin. Aydan Balamir bir yazýsýnda “cilalý
kaporta mimarlýðý” diye bir deyim kullanmýþtý. Yani
artýk öyle garip þeyler yaþamaya baþladým ki, benim
projeme dýþarýda gezen bir giydirme cepheci, bir
bakýyorum, iþverene gitmiþ, “efendim, biz sizin
binanýzý þöyle giydiririz” diye üç boyutlu çizim
sunuyor. Dolayýsýyla, biz, kendimiz eðitim ve pratik
olarak bu deðiþimlere hazýr mýyýz diye baktýðýmda,
mimarlýk pratiðinin de, mimarlýk örgütlenmesinin de,
proje anlamýnda daha çok katýlým gerektiren, daha
ortaklý, daha büyük yapýlara dönüþmesi gerektiði
fikrindeyim. Dolayýsýyla eðer bunu Avrupa Birliði
zorluyorsa, bu durum bana bu kýsmýyla ters gelmiyor.
Türkiye'de mimarlýðýn küçük iller, ilçeler bile dahil,
artýk bir araya gelme, uluslararasý ölçekte yarýþmayý
kabul etme durumunda, Türkiye'de bundan sonra
mimarlýk tartýþýlacaksa, çok büyük çapta
yarýþmalarýn çok sayýda çýkmasý için uðraþmak gibi
alanlara kaymasý gerektiðini düþünüyorum. Meslek
dönüþümüyle ilgili çok kýsa fikrim bu.
ÞEVKÝ VANLI- Bizim Osmanlýdan kalma huy haline
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var. Fakat çoðunluðu, kendileri çapsýz eðitimcilerden
oluþan üniversite ortamý ülkenin vasatýnýn bir parçasý
olarak bunu çözemeyecektir. Azýnlýktaki istisnalarýn,
çoðunluktaki vasatý yönlendirmesi, her konuda
olduðu gibi olasý deðildir.
HASAN ÖZBAY- Bu yönetmelik, diyelim yürürlüðe
girecek veya girmese bile, biz Avrupa Birliðine
girersek, doðal olarak genel bir pazar içinde
davranma zorunluluðumuz kalacak. Burada da bizim
ve bizim dýþýmýzdaki birtakým bürolarla veya
mimarlarla rekabet edebilmek için, onlarýn
standartlarýna ulaþmamýz gerekecek, iþin bir boyutu
bu.
Ancak iþin bir yaný daha var, Avrupa Mimarlar
Konseyinin “Beyaz Kitap” adlý direktifinden
örnekleyeceðim. “Pazara girme özgürlüðü” baþlýðý
altýnda size kýsa bir metin okuyayým:

gelmiþ kötü bir alýþkanlýðýmýz var. Uzmanlýk iþlerinde,
týpký ithal mallarýna, “ingiliz ipi ile asýlmayý” istemek
gibi bir güvenimiz var. Çocukluðumda, “yahudi
doktor” veya “gavur doktor” pek sevilirdi.
Yüzyýllardýr Türkler yabancýlara muhtaç
yaþamaktadýrlar. Sabancý'lar, Üniversitelerinin
projelerini illa Amerikalýlar yapacak diye tuttururlar
ve ortaya çýkan maskaralýðý göremezler... Örnek
çok... Hatta mimarlarýmýz bile bir Türk mimarýnýn
yapýsýndan deðil, yabancý yapýlardan öðrenmeyi
yeðlerler... Kendilerine olan güvensizliði bir türlü
tam yenemediler “Kim iyi yaparsa o yapsýn” derken
yabancýlar kastediliyor. Türklerin yapýlarýný da
deðerlendirirken onlara benzemeyi kriter olarak
gösteren bir toplumuz. Yalnýz yapýlarda deðil,
yazýlarýn altýnda da baþvurulan yabancý yayýnlar
listesinin kalabalýklýðý yazýnýn deðer ölçüsüdür,
genelde... Düþünün, yeni ve Ýstiklal Savaþý gibi bir
mücadele ile kurulan Ankara'yý berbat eden
yabancýlara hala toz kondurmayýz... AB'ye girmek
deðil müzakere tarihi almak için verdiðimiz tavizleri
düþününce, kahroluyorum... Aileler çocuklarýný
Amerika'da okutmak için evlerini satýyorlar. Oradaki
öðrenci sayýsýnýn 200.000 olduðu söyleniyor.
Doðruysa paralý üniversitelere ve çocuklarýn
geçimine yýlda en az 5-6 milyar dolar ödeniyor.
Türkiye'deki eðitim parasýzlýktan kývranýyor ve
toparlanamýyor...
AB'nin belki faydalarýný da göreceðiz... Örneðin
eðitime de belki kriterler gelecek... Avrupa'yla
bütünleþmek için okuma yazma oranýný yükseltmek,
olmazsa olmaz bir koþul olsa da, kesinlikle, çaðdaþ,
ülkeyi yönlendirecek, her konuda bir elit kesime
ihtiyaç var ve her konudaki sorunlarda sorumluluk
eðitimdedir... Ýstanbul'da mimarlýk eðitimi konulu bir
toplantýda bulundum, yürekler acýsý, kimse kimseyi
dinlemiyor, kervan yoluna devam ediyor... Yani
Türkiye'nin kesinlikle bir eðitim politikasýna ihtiyacý

“Saydamlýðýn artmasý kasýtlý olmasa da, geniþ
toplum çýkarlarýný daraltmaktadýr; çünkü küçük
ölçekli iþletmelerin, orta ölçekli tasarým ve yapým
iþleri için bile piyasa eriþimi bakýmýndan
karþýlaþtýklarý zorluklar, saydamlýðýn nesnel ölçütler
arayarak piyasaya yeni yeni giriþler olmasýný ya da
küçük iþletmelerin pek çok kamu sektörü projesine
katýlma olasýlýðýný azaltmasý nedeniyle ortaya
çýkmaktadýr. Bu durum, yenilikçiliði ve kültürel
çeþitliliði azaltacak, küçük iþletmecilere zarar
verecek ve tasarým sürecinin merkezileþmesine yol
açacaktýr” diyor.
Devamýnda da son zamanlarda tasarla ve yap türü
giriþimlerin iþverenlerin kolayýna geldiði, ama
sonunda ciddi bir ürün çýkmadýðýný örnekleriyle
anlatýyor.
Aslýnda metne girmiþ olan bu sorunlar, bizim de
karþýmýza çýkacak olan sorunlar; çünkü Avrupa Birliði
kurulduktan sonra, oradaki meslek örgütleri, bu
zamana kadar kendi alanlarý, kendi ülkeleri içinde
kurumlaþmýþken, gelenekler oluþturmuþken, birden
bire Almanya'daki bir mimara Fransa'da,
Hollanda'daki bir mimara Ýtalya'da iþ yapma olanaðý
çýktý. Bu tabii rekabeti artýrýyor. Burada da belirtildiði
gibi, sadece büyük bürolarýn deðil, hani örnek
verirsek, konfeksiyon deðil de, butik çalýþan terzinin
de korumasý gerekiyor. Aksi takdirde mimarlýk
mesleðindeki birtakým dinamiklerin, yeni
geliþmelerin, “sanatçý” diye mimarlarýmýzýn týrnak
içinde anlattýðýmýz boyutunun ortadan kaybolmasý
tehlikesi var; çünkü bu iþi fabrikasyon hizmet olarak
gören büyük büro karþýsýnda sizin o iþi alma þansýnýz
olmayabilir.
Batýnýn bu anlamda refleksler geliþtirdiðini
görüyorum. Aksi takdirde örneðin Libeskind gibi,
yeni yeni insanlarýn, yeni yeni fikirlerin çýkma olanaðý
kalmaz. Batý bunlarý saðlýyor. Yani baktýðýnýz zaman,
Avrupa'daki bürolarýn hepsi de böyle 300-500 kiþi
bürolar deðil, gerçekten içlerinde büyük bürolar var,

Avrupa'nýn karþýsýna ayný düzeye
sahip olarak geçtiðimizde bir sorun
kalmaz. Onlar eskiden olduðu gibi
emek arýyorlar...

ama küçük bürolarýn da ayakta kalma þartlarýný bir
þekilde oluþturuyorlar. Soru, sanýrým küçük ve orta
ölçekli bürolarýn veya kuruluþlarýn ayakta kalma
sürecini nasýl saðlayacaðýz, onlarý büyüklere
ezdirmeyeceðiz?.. Büyük bürolara da ihtiyaç var;
çünkü birtakým iþler var ki, bunlar küçük bürolarýn
altýndan kalkamayacaðý hizmetler. Mesela ben size
bir þey anlatayým: Biliyorsunuz, Libeskind, ikiz
kuleler yarýþmasýný kazandý, ama aslýnda iþi SOM
yapýyor. Tabii bunda da aslýnda Amerikalýlarý
suçlamamak gerekiyor; çünkü bizim aklýmýzýn
almayacaðý büyüklükteki bir yapý, bir yatýrým. Büyük
ihtimalle Libeskind'in konsepti çok olumlu
bulunmuþtur, ama teknik olarak onun bürosunun
altýndan kalkamayacaðý düþünüldüðü için, Libeskind
iþin baþýna danýþman diye oturtulmuþ durumda,
projeyi SOM yapýyor. Bunu sizin verdiðiniz Doðan
Tekeli örneðine benzetmeden, bir danýþman
pozisyonu kurarak, ekibin baþýnda onu tutarak
yapma reflekslerini yine geliþtiriyor; çünkü o ülkede
karþý mekanizmalar oluþturuluyor. Bizim ülkemizde
bu oluþturulmadýðý için, birden bire pazarýn sonsuz
açýlmasý, özellikle küçük bürolarýn bu iþin altýndan
kalkamamasý sonucunu doðurmakta.

Mimarlar Odasýnýn birinci görevi,
toplumun mimarlýk hizmetlerinin iyi
görülmesi. Oda bunun için ne
yapýyor? Hizmetin düzeyinden
sorumlu mu? Çizim kalitesi vizesi ile
nereye varýlýr? Oda bir mimarlar
kulübü deðildir! Nasýl bir sorumluluk
taþýyor? Eskiden beri ülkenin
mimarlýk sorumluluðuna deðil, hep
ülkenin yönetimi, sosyal sorunlarý
gibi büyük iþlere heveslenmiþ,
mimarlýða gerçek hizmeti iki yýlda bir
düzenlediði Ulusal Sergiden ibaret...

adamlarý yokuþa süreceðiz; fakat bence bunlar kýsa
vadeli çözümler olacaktýr.
Bir konferansta Ýstanbul'a gelen Hollandalý mimarlar
demiþler ki, “biz, iþlerimizi Hindistan'da çizdiriyoruz,
arada saat farký olduðu için, akþam onlara
yolluyoruz, sabah geldiðimizde projeler hazýr oluyor.”
Küreselleþmenin karþýlýðýnda eðer biz,
standartlarýmýzý o noktaya getirmezsek bunu
yaþayacaðýmýz kaçýnýlmaz. Bence bir yandan da
bizim “standartlarýmýzý nasýl yükseltiriz, veya ne
yapmalýyýz” konusunda çaba göstermemiz lazým.
Mesela ben, eðitimin 4 yýldan 6 yýla çýkmasýný tek
baþýna yeterli görmüyorum.
KADRÝ ATABAÞ- Mimarlýðýn kalitesinin
yükselmesinden bahsediyorsak, þu andaki 30 bin
fiilen varolan mimarýn niteliði deðiþmeyeceðine göre
o kanunla, uzun bir süre zaten varolanla gidecek
demektir.

KADRÝ ATABAÞ- Bir korku refleksi, ama geçerli
deðil…

HASAN ÖZBAY- Bir ikincisi, mimarýn mesleði
uygulamasý için diploma deðil de bir yeterlilik
süzgecinden geçirilmesi söz konusu. Sanýrým Oda,
yazdýðý metinde de 2 yýllýk bir mesleki pratiði kabul
ettiðini belirtiyor. Bu 2 yýllýk pratik nasýl
uygulanacak, bunun mekanizmalarý nasýl olacak,
süreçler nasýl iþleyecek?

HASAN ÖZBAY- Buna benzer refleks mesela
küçük kentlerde büyük kentlere karþý yürütülüyor.
Mesela Mimarlar Odasý'nýn bazý temsilcilikleri
biliyorsunuz, mesleki denetim harcýný kendi ilindeki
mimara ve dýþarýdan gelen mimara baþka oranda
uyguluyor. Bunlar tabii benzer refleksler. Biz de týrnak içerisinde söylüyorum- eðer kendi mesleki
niteliklerimizi yükseltmezsek, o zaman çaremizi bu
tür refleksler geliþtirmekte bulacaðýz, yani “dil
bilmiyorsun, gelme” diyeceðiz, “hisse oraný içinde
yüzde 51 Türk ortak bulundur” diyeceðiz , “Odaya
kaydol” diyeceðiz mesela, böyle bürokrasilerle

Bunlar üst üste gelmeye baþladýðý zaman,
Türkiye'nin mimarlýða genel bir bakýþ açýsýnýn
olmadýðý gözleniyor. Hâlâ biliyorsunuz ki, -biz de o
süreç içindeyiz- Kamu Ýhale Kurumunun yeni
yönetmeliði çerçevesi içinde, en düþük fiyat teklifine
iþin verilmesi süreci, bugün yüzde 80'lerde-90'larda
neredeyse… Böyle bir rekabet sürecinde mimarlýk
standartlarýnýn geliþmesi, hizmetlerin standartlarýnýn
artmasý beklenemez. Tabii bu böyle gelir, dolanýr,
sonunda “Türkiye'de yaptýramýyoruz, o zaman
dýþarýda yaptýralým.” Bizim bence bu noktadan
itibaren “standartlarýmýzý nasýl yükseltiriz” diye bir
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Bizim tipik davranýþýmýzdýr,
Türkiye'de herkes bir þeyle
karþýlaþtýðý zaman, bunu kendi
pozisyonunu korumak açýsýndan
bakar. Biz de þu anda GATS veya
Avrupa Birliði geldiði zaman, “kendi
pozisyonumuzu nasýl koruruz” diye
bakýyoruz. Tabii bu ortamý
kýsýrlaþtýrýyor, yani “nasýl
standartlarýmýzý yükseltiriz de nasýl
onu yakalarýz” diye bakmýyoruz.

paketi tartýþmamýz lazým.
ÞEVKÝ VANLI- Avrupa'nýn karþýsýna ayný düzeye
sahip olarak geçtiðimizde bir sorun kalmaz. Onlar
eskiden olduðu gibi emek arýyorlar...
Mimarlar Odasýnýn birinci görevi, toplumun mimarlýk
hizmetlerinin iyi görülmesi. Oda bunun için ne
yapýyor? Hizmetin düzeyinden sorumlu mu? Nasýl
sorumlu? Çizim kalitesi vizesi ile nereye varýlýr? Oda
bir mimarlar kulübü deðildir! Nasýl bir sorumluluk
taþýyor? Eskiden beri ülkenin mimarlýk
sorumluluðuna deðil, hep ülkenin yönetimi, sosyal
sorunlarý gibi büyük iþlere heveslenmiþ, mimarlýða
gerçek hizmeti iki yýlda bir düzenlediði Ulusal
Sergiden ibaret... Önümüzdeki yýl yapýlacak, büyük
Ýstanbul Uluslararasý Toplantýsýnýn, yine ülke
ölçeðinde tanýtma ve turizm hizmeti olacaðýný,
Türkiye'nin mimarlýk ortamýna bir yararý olmadýðýný
herkes biliyor mu?
ALÝ ULUSOY- Tabii bu sizin söylediðiniz, meslek
örgütünün asli görevlerinden bir tanesi.
HAMDÝ HATÝPOÐLU- Mesleki birlik, mesleki ahlak,
birliktelik olmadýðý müddetçe, biz birbirimizle
geçinemiyoruz. Þehrimde þunu gördüm:
Meslektaþlarýn hiçbirinin hiçbirine güveni yok.
Meslek örgütü olarak bizim emek verip karþýlýðýnda
maddi kazanç yaratacak hiçbir istikrarlý durum yok.
Aldýðý rant karþýlýðýnda da emeði ayaða düþmüþ bir
meslek. Artý, istisna da olsa çok büyük bir ahlaksýzlýk
var, bu da piyasayý olduðu gibi altüst ediyor. Hocam
da biraz önce iletti, bence özellikle biz,
meslektaþlarýmýzýn arasýnda bu birlikteliði nasýl
saðlarýz, mesleki ahlaký nasýl ediniriz, birbirimize
nasýl güveniriz, birlik nasýl saðlanýr, bu konuda bir
çalýþma yapmak zorundayýz meslek örgütleri olarak.
Yüzde 70-80'e yakýn tenzilat yapýlýyor, emek
verilmiyor, kalite beraberinde ortaya çýkmýyor. Böyle

bir maddiyat karþýlýðýnda ne kadar emek sarf
edilebilir, bunlarýn hepsi çok büyük problem.
Meslektaþlarýmla bire bir görüþüyorum, “bunu nasýl
aþarýz” diye. Meslektaþlarýmýn verdiði yanýt; “ben
yapmasam, ayný tenzilatý baþka arkadaþým yapacak,
ben ne yapayým” diyor. Kalitenin arttýrýlmasý için
buna bir çözüm bulmak zorundayýz; özellikle küçük
illerimizde, taþra teþkilatlarýmýzda bu çok büyük bir
sorun.
ÞEVKÝ VANLI- Bir de biz kalabalýklaþtýkça, iþ
zorlaþýyor; yani 40 bin kiþiysek, þimdi 30 küsur
fakülte varsa, mimarlýk okulu varsa… Hangi ülkede
var bu kadar kalabalýk?
HASAN ÖZBAY- Sait Kozacýoðlu “Türkiye'de
mimar sayýsý az, bütün sorunlar bundan
kaynaklanýyor.” diyor. Onun perspektifi de þu;
mesela bir ortamda bir tane mimar varsa, her þey
onun dediði olmaya baþlýyor. Hani daha çok olsa,
belki yeni fikirlerin ortaya çýkmasýný oluþturacak
daha geniþ bir tartýþma ortamý yaratabilecek. Batý
ülkelerinde nüfusa oranla mimar sayýsýnýn daha
yüksek olduðu biliniyor. Ancak þöyle bir sorun da
var: Bundan birkaç sene önce Pakistan'da bir proje
yapma deneyimimiz oldu. Bakýyorsunuz, ülkenin
normlarý Ýngilizlerden kalmýþ, mimarýn haklarý
Türkiye'deki standartlardan çok daha yüksek, yani
mimar imzalamadý mý, inþaat olamýyor, onun izni
alýnmadan çivi çakýlamýyor. Ancak bu saydýðýmýz
standarttaki hizmeti nüfusun kaçta kaçý alýyor;
baktýðýný zaman, çok düþük bir kesim ancak bu
standartta hizmet alabiliyor. Türkiye'de de evrensel
standartlarda iþ yapan insanlar var; Türkiye'deki
nüfusun ne kadarý böyle hizmet alýyor” diye
baktýðýnýz zaman, gelir daðýlýmýndaki eþitsizlikten
dolayý bu oran tabii düþüyor. Batýda daha büyük bir
kitle, mimarlýk hizmetine ulaþýyor, yani doðal olarak
sorunun böyle ekonomik bir boyutu var.
Yine bir örnek vermek lazým: Almanya'da mimarlýk,
mühendislik ve müþavirlik hizmetleri, toplam inþaat
hizmetinin yüzde 15'ini buluyormuþ. Amerika'da bu
yüzde 7 civarýndaymýþ, ama Amerika'da buna
karþýlýk inþaat maliyetleri yüksek olduðu için,
hizmetin bedeli de yüksek. Türkiye'de de benim
tahminim, Bayýndýrlýk birim fiyatlarýyla çarpýnca kâðýt
üstünde 4'ü buluyor ama fiiliyatta yüzde 1-2 çýkýyor.
Doðal olarak sizin dediðinize geliyor, yani bu hizmeti
hakkýyla bir ücretle yapmak baþka bir þey. Buradan
þuna gelmek lazým: bu süreçte sadece kanunlar
deðil mimarlar da suçlu, yani biz de iþimizi doðru
yapmýyoruz demektir bu. Biz mimar camiasý,
topluma “bakýn, biz yaptýðýmýz zaman böyle yaparýz”
diye bir kentsel çevre veya yapýlý bir çevre
sunamýyoruz ki… Burada tekil örnekler önemli deðil;
önemli olan, topluma sunulan ortalama hizmetin
standardý. Ortalama hizmetin standardý çok düþük
ve öyle olduðu zaman da kimse, bizim hayal
ettiðimiz ücretleri vermez. Yani bir yumurta-tavuk

hikayesi gibi oluyor, ama burada bizim mimarlýk
ortamý olarak kendimize tekrar dönmemiz lazým.
Aslýnda bu konuda 10 sene önce Mimarlýk Meslek
Yasasý diye baþlayan tartýþma vardý. Bu, Oda'da çok
tartýþýldý, sonunda gündemden kalktý. Bu
tartýþmalara tekrar dönmek istemiyorum, ama o
zaman benim en azýndan beklentim þuydu: Bizim
kendi mesleki standartlarýmýzý yükseltmek için bir
altyapý hazýrlamamýz gerekiyordu. Eðer o çalýþma
sürseydi ki, sürmedi, yani bu Oda'daki iç hesaplara
dönüþtü. Bizim tipik davranýþýmýzdýr, Türkiye'de
herkes bir þeyle karþýlaþtýðý zaman, bunu kendi
pozisyonunu korumak açýsýndan bakar. Biz de þu
anda GATS veya Avrupa Birliði geldiði zaman,
“kendi pozisyonumuzu nasýl koruruz” diye bakýyoruz.
Tabii bu ortamý kýsýrlaþtýrýyor, yani “nasýl
standartlarýmýzý yükseltiriz de nasýl onu yakalarýz”
diye bakmýyoruz.
Tekrar özetlersek; önümüzdeki pakette eðitimin 6
seneye çýkmasý bunlardan bir tanesi gibi gözüküyor.
Doðal olarak 4 senede öðrencilerin çok da fazla
hazmedemeden ve kavrayamadan mezun olduðunu
görüyorum. O yüzden 6 seneye çýkmasý, yine de
arada bir fark saðlayacaktýr, ama bu farkýn
dönüþmesi, geliþmesi süre alacaktýr.
Ýkincisi, diploma deðil de, mesleki yeterliliðin hizmet
üretmek için bir þart haline gelmesi; bu belki önemli,
bunun ciddi bir þekilde izlenip, Oda tarafýndan
saðlanmasý gerekiyor. Gerçekten bizim öyle bir
mekanizma oluþturmamýz gerekiyor ki, burada bize
de görev düþüyor. Gelen genç insanlarý eðitip,
bunlarýn gerçekten yapý yapacak nitelikteki bir
donanýmla meslek hayatýna atýlmalarýný saðlamak
gerek. Bu Odanýn, mimarlarýn toplumsal görevi
haline de dönüþüyor. Ama bunu nasýl iþlerliðe
sokarýz veya nasýl saðlýklý bir mekanizmaya
büründürürüz? Bu bence, iþin özü burada gözüküyor.
Üçüncüsü; bizim mesleki normlarý ve hizmet üretim
standartlarýný da artýrmamýz gerekiyor. Bu konuda
da aslýnda belki, Odaya görevler düþüyor.
Standartlarýn yükseltilmesi problemlerini birbirine
baðlý olarak görüyorum. Mesela, bizde mesleki

sorumluluk sigortasý yok, belki gündeme gelmesi
gerekecek. Yapý Denetim Yasasý da ciddi olarak
tartýþýlmalý. Ben Türkiye'deki fenni mesullük
mekanizmasýnýn çok doðru çalýþmadýðýna inandýðým
için Denetim Yasasý belki süreçte etkili olabilir diye
bekliyordum; ama geliþmeler öyle olmadý.
ÞEVKÝ VANLI- Her þeyi mevzuattan beklemeyelim.
Yapý Kontrol Bürolarý ne amaçla kuruldu, þimdi ne
durumda? Düzeysiz uygulama örneði...
Eðer Yabancý mimarlar bizim piyasamýzý ele
geçirirlerse, acaba Türk mimarlarý tembelliði býrakýp,
diploma aldýktan sonra da kendilerini yetiþtirmeye
devam edecekler, üreticiliklerini geliþtirmek için çaba
sarfedecekler mi? Haklý olsalar da, piyasa ortamýný,
ülke koþullarýný bahane edip, aylaklýk yapmayý
býrakacaklar mý?
Türkiye okul sayýsýný, mimar sayýsýný artýrdý, hizmeti
çeþitlere böldü... Þehirci, iç mimar, tasarýmcý, bahçe
mimarý vb... onlarý da katarsak sanki bir orduyuz...
Biraz da iþsizler veya aylaklar ordusu...
Yanýlmýyorsam genelde iþ sulandýrýldý. Hep yetenekli
bir kesime bakarak avunuyoruz. Halk çevreye
bakýyor ve dövünüyor... Acele düzeyi yükseltmek için
gerekeni yapmalýyýz. Eðitimi uzatmakla birlikte
düzeltmek þart... Nicelikten niteliðe geçmekte çok
geciktik diye düþünürüm.
ALÝ ULUSOY- Mimarlýk Eðitimi konusunda,
ODTÜ'nün altyapýsýyla, kadrosuyla vermeye çalýþtýðý
mimarlýk eðitimiyle, Osmangazi Üniversitesi
Mimarlýk Bölümü arasýnda uçurum var. Osmangazi
Üniversitesi'nin hem mekânsal anlamda, hem kadro
anlamýnda, hem altyapý anlamýnda ciddi sýkýntýlarý
var, orada da olanaksýzlýklar içerisinde mimarlýk
eðitimi verilmeye çalýþýlýyor. Erciyes Üniversitesi
Yozgat Mimarlýk Fakültesi'nden tartýþmaya katýlan
arkadaþýmýz mimarlýk eðitiminden örnek verdi,
onlarýn da kendine has sýkýntýlarý var. Dolayýsýyla,
ulusal düzeyde de mimarlýk eðitiminin standardýný,
eþitliðini oluþturmak durumundayýz, bizim öyle bir
eksiðimiz var. Gene bir örnek vereceðim, ACE
sürekli meslek içi eðitimden söz ediyor, artýk 4 yýl ya
da 6 yýl mimarlýk eðitimi sonunda, elinize yetki
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“Ne yapýlabilir?”e gelince, nereden
bakarsak bakalým, çok büyük
miktarda yarýþma açýlmasý gerekiyor.
Yarýþma þöyle ya da böyle, bütün
hatalarýyla bile þeffaflaþmanýn bir
parçasý bence. Yani belirli düzeyin
üstündeki tüm konularýn yarýþmaya
çýkmasýný, Mimarlar Odasý çok
þiddetli bir þekilde yeniden
gündemine alsa, gündeminin böyle 1.
maddesi yapabilse, bence çok önemli
bir iþ yapmýþ olabilir.

belgesini aldýktan sonra iþ bitmiyor, “Mimarlýk
pratiði içerisinde sürekli meslek içi eðitiminin
öneminden” söz ediyor. Bu da, bizim meslek
odamýzýn kendine dönük bir “ev ödevi”.
KADRÝ ATABAÞ- Epeyce bir þey birikti, ama kýsa
kýsa öncekileri söyleyeyim, sonra öneriler var.
Hasan'ýn söylediklerine, bir kýsmýna eklemeler gibi.
Amerika'da geçen sene ciddi olarak þunu tartýþtýlar:
'Büyük firmalar yüzünden mimarlýk týkanýyor'.
Amerika'da fark ettiler ki, bütün büyük iþleri yarýþma
yoluyla ya da davet yoluyla büyük firmalar alýyor ve
yeni fikirlerin çýkmasý engelleniyor. Bunun için kendi
aralarýnda dahi, “bu nasýl aþýlabilir?” diye
tartýþýyorlar. Son zamanlarda, Amerika'da Avrupalý
mimarlar inanýlmaz iþ yapmaya baþladý. Amerika hep
onu yapmýþtýr. Kendi yerleþik kültürü olmadýðý için,
hep Avrupa'dan alýyor. Bütün geçmiþi de o zaten,
son 3-5 yýl içindeki dergilere baktýðýmýzda, bugüne
kadar olmadýðý sayýda Avrupalý mimar Amerika'nýn
bütün prestijli projelerini bölüþüyorlar. Neredeyse
Amerikalý mimar içlerinde birkaç tane kalmýþ
durumda. Dolayýsýyla, anlaþýlýyor ki, kendi içlerindeki
bu yenilenme meselelerini, adamlar da tartýþýyorlar,
böyle bir taze kana kapýlarýný açýyor. Mesela,
Amerikalý firmalar, Avrupalýlar geliyor diye
baðýrmýyorlar, çünkü onu mimarlýðýn prestiji diye
görüyorlar; Hasan'ýnkine sadece bir eklemeydi.
HASAN ÖZBAY- Eþit koþullarda rekabet
ederseniz, niye olmasýn. Mesela, Türkiye'deki
projelerin uluslararasý yarýþmalara açýlmasýna hiç
karþý deðilim.
KADRÝ ATABAÞ- Doðrudan da verilenler var, yani
Amerika, doðrudan da veriyor, kültür merkezini
doðrudan verdiler.
HASAN ÖZBAY- Þevki Bey'in de baþta bahsettiði
gibi, Türkiye'ye ikinci sýnýf mimarlar geliyor.

KADRÝ ATABAÞ- Farkýndayým, adamlar tam
tersine, dünya literatüründe en etkili kimse, ve o
kendi ülkesinde deðilse, getiriyor. Ne yaptýðýnýn çok
farkýnda, burjuvazi farkýnda, yapý sektörü farkýnda,
belki oradaki Mimarlar Odasý da farkýnda, yani
biliyor ki, kendi prestijini de bir þekilde yükseltiyor
ya da ortak yapýyorlar, o da mümkün. Yani oradaki
bir firmayla projeyi ortak götürüyor, bilgi birikimini
aktarýyor. Bunu þunun için söyledim; demin
okuduðum belgede var ya, “büyük proje firmalarý
radikal düþünceyi, yeni düþünceyi týkýyor” meselesi,
haklý eleþtiri. Ona bir þekilde, bir çözüm çabasý
dünyada tartýþýlýyor ve aranýyor, fark etmiþler. Bizim
farkýnda olmadýðýmýzýn, o kadar büyük ekonomiler,
kültürler farkýnda, onu söylemek istedim.
“Ne yapýlabilir?”e gelince, nereden bakarsak
bakalým, çok büyük miktarda yarýþma açýlmasý
gerekiyor. Yarýþma þöyle ya da böyle, bütün
hatalarýyla bile þeffaflaþmanýn bir parçasý bence.
Yani belirli düzeyin üstündeki tüm konularýn
yarýþmaya çýkmasýný, Mimarlar Odasý çok þiddetli bir
þekilde yeniden gündemine alsa, gündeminin böyle 1
inci maddesi yapabilse, bence çok önemli bir iþ
yapmýþ olabilir. Türkiye'de bir þekilde senede 200
yarýþmanýn çýkmasýný, Avrupa Birliði yasalarý mý
saðlar, uyum yasalarý mý saðlar, kendimiz mi
saðlarýz, belki bu yasalara bu açýdan bir giriþ mi
yapýlýr, bunu yapmalýyýz. Yani bu ülkede senede 200
yarýþma çýksa, bence hem kaynak bölüþümü, hem
proje rakamýnýn yükselmesi, hem mimarýn rolü
deðiþir diye inanýyorum. Bu 400'e çýktýðý zaman,
zaten inanýlmaz bir þey olur, yani bu tartýþtýðýmýz
konularýn çoðunu baþka bir zeminde tartýþýyor
oluruz. Maalesef burada, Þevki beyi tenzih ederek,
(çünkü onun bu konudaki bütün çabalarýný biliyorum)
ve çok az insaný ayýrarak, bizden önceki kuþaklarýn
yarýþma sistematiðini çok kötü kullandýðý, -çok özür
dileyerek- etik dýþý kullandýðý fikrindeyim. Þimdi
gelinen iþte bu yarýþmalardan kaçma, çünkü
yarýþmalar Türk mimarlýðýna hemen hemen hiçbir
þey katmadý, bunu da bilmemiz lazým.
Övünebileceðimiz, “evet, Türk mimarlýðý bu yapýyla
anýlabilir” diyebileceðimiz yapý yarýþmayla elde
edildi. Dolayýsýyla, insanlar da bakýnca, “yarýþmayla
elde edilen en seçkin yapý bu ise, ben de buna göre
yaparým” dediler, adam da kendi yapýsýný ona göre
yaptý. Bu da bir gerçek hayatta. Dolayýsýyla, bir
kere, “bu da bizim kendi kabahatimiz, bizim kendi
meslekiçi sorunumuzdur” diye düþünüyorum. Ben
yabancý mimarlarýn Türkiye'deki yarýþmaya
girmesine varým, sonuna kadar girsinler, yarýþma
olgusu, çok önemli.
Ýkincisi de; mesela, ihaleler yoluyla olabilir, ama þu
andaki Ýhale Yasasý bu konuda maalesef çok yanlýþ
kullanýlýyor. Bunun örneklerini bizim Oda olarak
teþhir etmemiz lazým, yazýlarýmýzda teþhir etmemiz
lazým, yani þöyle bir ihale olabilir mi: yaptýðý iþ
bitirme belgesi neyse, bunun yüzde 45'i fazlasýnda

bir teklif verebilir” Böyle bir ihale sistemi yapýldý. Þu
demek: Teklif verenin 50 milyarlýk en büyük iþ
bitirmesi varsa, en fazla 70 milyarlýk teklif veriyor.
Halbuki, iþin deðeri 150 milyar, 'en düþüðü verdi'
diye, iþi onu veriyorlar. Bu ihale yapýldý, buna benzer
bir yýðýn örnek var, Oda'nýn bu durumlarý teþhir
etmesi yani “bu iþin deðeri bu iken, sen böyle bir
ihaleye nasýl çýkarsýn?”ý veya “bu yöntemi ne
olmalý?”yý yazmasý gerekli. Ýhale Yasasýný hakikaten
doðru yere oturtmamýz lazým. Dünyada da ihale
yapýlýyor, ama adam yýllýk bilançona bakýyor, seni
elerken bir yýðýn þeye bakýyor. Biz de bütün bunlarý
atlayýp, hep 'en az fiyat vereni' oturtuyorlar ve bu
olacak þey deðil.
Bir temel sorun da proje hizmet bedelini (uygulama
aþamasýnda keserek) yüzde 50 olarak kabul
ediyoruz, böyle bir gelenek oturmuþ. Mimarlýk
hizmeti bir bütünse, “kardeþim, yüzde 100'ü
hizmettir”e geçmemiz lazým, bunun içinde detayý da
vardýr, keþif metrajý da vardýr.
Bizim bir kere mimarlýk 'hizmet tanýmý' dönüþtürme
politikasýný, çizgisini nasýl oturtacaðýz, ona bakmamýz
lazým. Sigorta meselesini de bununla baðlantýlý
olarak gündeme getirtmemiz lazým.
En önemlisi, tabii Mimarlar Odasýnýn þu TMMOB
üyeliði konusu. Üyelik kibarlýðý adý altýnda, bir yýðýn
hakkýmýzdan vazgeçe vazgeçe, hakikaten ortada
mimarlýk kavramý kalmamak üzere. Ýç mimarlýk, dýþ
mimarlýk, biraz da þimdi giydirme cephe mimarlýðý,
derken mimarlýk yok olmak üzere. Dünya baþka bir
yöne gidiyor, bizse baþka bir yöne gidiyoruz. Bir
kere, 'mimarlýk bir bütündür', “mimar eserinin
sahibidir” politikasýna dönmemiz lazým. Bütün bunlar
taþra için de önemli, yani ev bile çiziyorsan, detayýný
vereceksin arkadaþ, sorumlusu da mimar olacak,
keþfini de o ev sahibine verecek, “kardeþim þuna
göre keþif yapýyorum” diye. Adam kontrollüðünü de
yapacak, ona göre çýkmýyorsa da, mal sahibi
hesabýný soracak. Bak o zaman, nasýl parasýný
ödüyor, bak o zaman mimar nasýl parasýný alýyor,
nasýl kýymete biniyor, nasýl o hizmet bir yere
oturuyor. Bunlar uðraþla olur, Odanýn bence bu
yönde çok ciddi çalýþmasý lazým. Profesyonel yan
hizmet, destek, avukatý tutup, kurultay düzenleyip,
UIA'cýlýk ve eski esercilik oynamaktan çýkmasý ve bu
temel meselelere yönelmesi lazým. Kusura
bakmayýn, bu böyle, ömrümüzün 3 senesini, 5
senesini UIA tartýþarak geçirdik, bu arada yapý
denetim geçti. Bütün bunlarla uðraþmakla, biz
mesleðimizin bu dönüþüm süreçleri içindeki
rollerimizi tayin edemedik. Dolayýsýyla, öbürlerini de
yapalým, tabii ki memnuniyetle, hiç itirazým yok, ama
esas kendi iþimizle uðraþalým, bu dönüþüm sürecinin
içinde yerimizi bulalým. Dünyada mimarlýk nasýl
tanýmlanýyor, þunu bile tercüme edip, üyelerimize
vermedik. Türkiye'deki mimarlarýn herhalde yüzde
99'u, dünyada mimarlýk pratiði nasýldýr bilmiyor.
Bunu bile saðlasak, ciddi bir baþlangýç yapmýþ

oluruz. Onun için bu önermeler Mimarlar Odasý'nýn
genel platformuna, hemen yansýtýlmalý diye
düþünüyorum.
HASAN ÖZBAY- Çok kýsa bir þey söyleyeyim: Bu
yasanýn tanýmlar bölümünde yetkili kurum;
“Kanunun uygulanmasýnda ve kanunda tanýmlanan
görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu kurum”
diyor. Mimarlýkla ilgili bölümde de, bu kuruma
birtakým görevler veriyor. Mesela, mesleki
yeterliliðin tanýnmasý iþlemlerinden kurum görevli.
Fakat yetkili kurumun ne olduðu belli deðil. Bu Oda
mý, Bayýndýrlýk Bakanlýðý mý?
ALÝ ULUSOY- YÖK tarif ediliyor.
HASAN ÖZBAY- YÖK mü veya bir sivil toplum
örgütü mü? Burada þöyle bir þey var: Mimarlar
Odasý doðal olarak, tüm mimarlarý barýndýrdýðý için,
sektörün de temsilcisi olma arzusu içinde. Fakat bu
arada da þimdi bir sektör temsilcisi olmak için de,
bazý þartlar gerekiyor. Gerçekten o sektörü temsil
edeceksen, üyelerinin de o sektörün hepsini temsil
etmesi lazým. Bu durumda Oda'nýn da belki, bu
pozisyona dönüþmek istiyorsa, kendi üyelerinden de
atmasý gerekebilir. Mesela biliyorum ki, sadece
üniversiteden mezun olmanýn belki üye olmak için
yetmemesi gerekir, çünkü hep beraber ayný mesleði
uygulayan insanlar olarak, o insanlarýn örgütü olmasý
gerekir. Tabii, Odanýn yapýsý buna uygun deðil. Böyle
bir durumda, hani Oda kendi içinde nasýl dönecek
veyahut da kendi üye profilini nasýl
güncelleþtirecek? Mesela, Ankara için deðil belki,
ama Ýstanbul'da biliyorum ki, binlerce üyenin adresi
çalýþmýyor, yani bu üye var mý, yok mu, böyle bir yapý
içindeyiz. Oda'nýn kendi üyesinin profiline sahip olup
da, belki bunlar içinde kendi ilgi alanýyla, mimarlýk
unvanýna sahip olup da, mimarlýk yapmayan insanlarý
da ayýklamasý gerekecek. Bunu nasýl yapacak, onun
nasýl mekanizmasýný bulacak?
ALÝ ULUSOY- Biz bunu dert ettik hocam, Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi dert etti ve bu konuyu
tartýþýyor, yeni yeni biz de öðreniyoruz. Bu konunun
çok önceleri tartýþýlmasý ve politikalar oluþturulmasý
gerekiyormuþ ama ihmal edilmiþ. Bu süreç devam
edecek, her iki konuyu da, hem eðitim ayaðýný, hem
de mesleðin dönüþmesini tekrar tartýþalým ve
kamuoyu oluþturalým. Ekim ayý sonlarýnda bu yasa
tasarýsý Meclise gelecek. O aþamada bizim, gidip
milletvekilleriyle, ilgili kurumlarla, birimlerle birebir
mesai yapmamýz gerekecek, baský yapmamýz
gerekecek. Hazýrlanan tasarý hem mimarlýk
mesleðini baðlýyor, hem de ortamý deðiþtiriyor,
dönüþtürüyor, bir sürü tehlikeleri de içerisinde
barýndýrýyor, bu anlamýyla da hazýrlýklý olmamýz lazým.
Biz belki bugün bunun birinci adýmýný gerçekleþtirdik
ve bu nedenle ben hepinize katkýlarýnýzdan dolayý
çok teþekkür etmek istiyorum.
*Türkiye Ýlerleme Raporu'nun tam metnine Ankara Þube'si web
sitesinden ulaþabilirsiniz: www.mimarlarodasiankara.org)
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Brüksel'den karþý rüzgar

Selçuk Köse Y. Mimar

Michael Arns, AKNW Mimarlar Odasý II. Baþkaný

Deðerli Meslektaþlarým,
Avrupa Politikasý uzun zamandýr biz mimarlarýn ilgi
alanýnda deðildi. Sebebi çok basit, oradaki kararlar þu
ana kadar bizi doðrudan ilgilendirmiyordu. Ancak olaylar
yavaþ yavaþ deðiþmeye baþladý. Bu entegrasyon süreci
geliþerek önemli ölçüde ulusal düzenlemeleri de
etkileyecek boyutlara ulaþtý.
Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Mimarlar Odasý bu
nedenle, Avrupa Birliði düzeyinde meslek politikasýný
ilgilendiren alanlarda ve kanunlarýn hazýrlanmasý
aþamasýnda konuyla yoðun olarak ilgilenmekte ve etkili
olmaya çalýþmaktadýr. Alman mimarlarý Brüksel'de
Almanya Federal Mimarlar Odasý aracýlýðýyla bir irtibat
bürosuna sahiptir ve konuyu yakýndan takip etmektedir.
Bu herkes için bir erken uyarý mekanizmasý anlamýný
taþýmaktadýr.
Ancak, eyalet Mimarlar Odalarý da konuyla ayný þekilde
ilgilenmek zorundalar çünkü Avrupa yasalarýnýn ulusal
alanlarda uygulanmasýnda hükümetlerin veto hakký
bulunmaktadýr. Eyaletler bazýnda özel uygulamalar da söz
konusu olabilir.
Ne pahasýna olursa olsun Liberalleþme mi?
Mimarlarýn mesleðini uygulamasýna iliþkin ve doðrudan
etki anlamýný taþýyacak bir dizi yasa tasarýsý þu anda
Brüksel'in gündeminde bulunmaktadýr. Güncel konular
arasýnda Hizmet Pazarýnýn Liberalleþmesi, Mesleki
Yeterliklerin Tanýnmasý Sorunu, Yarýþmalar Politikasý
ve Ýhale Mevzuatýnýn Yeni Düzenlemeleri
bulunmaktadýr. Avrupa Birliði Komisyonu’nun hizmet
pazarýnýn liberalleþmesini bayrak edinmesinden beri
Brüksel'den gelen bu karþý rüzgar, biz mimarlarýn suratýna
bir tokat gibi inmektedir.
Bu nedenle sözü edilen hizmetlerle ilgili uygulamalarý
biraz daha açmak istiyorum. Çünkü, bu konu Brüksel'in
düþündüðünden daha farklý bir örnek teþkil etmekte ve
bu hukuki düzenlemelerin içerisinde Mimarýn Kayýtlý
Olduðu Ülke Prensibi bulunmaktadýr. Avrupa Birliði
Komisyonu'nun düþüncelerine göre mimarlar gelecekte
Avrupa Birliði’ne üye baþka bir ülkede kendi ülkesindeki
kurallara ve uygulamalara göre mesleðini icra etme
hakkýna sahip olacaktýr. Mesleki unvanlarla ilgili
düzenlemeler, mesleðin uygulama alanlarý, etik kurallar
bu prensibe göre, mesleðin uygulanacaðý ülkenin
kurallarý devre dýþý kalacaktýr. Kendisini ispatlamýþ
Alman Kalite Standartlarý ve Tüketiciyi Koruma Yasalarý
bu þekilde bypass edilecektir.

AKADEMÝSYEN *

Tüketiciyi koruma herþeyden önce gelir
Hizmetlerin Avrupa iç pazarýnda serbest dolaþýma
açýlmasý adý altýnda Almanya'daki mimarlýk hizmetlerinin
kalitesi tehlikeye atýlmamalý, çok açýk bir þekilde bu
alanda çalýþan ideologlarýn sadece hizmet pazarýnýn
liberalleþtirilmesini düþünüp bu arada pazarýn
þekillendirilmesine iliþkin önemli kriterleri gözden
kaçýrmakta olduklarý müþahede edilmektedir.
Brüksel'deki bürokratlarýn kalite, hizmetlerin güvenliði ve
tüketicilerin korunmasý gibi uygulamalarý bilmemeleri
sonucu bu durum ortaya çýkmaktadýr. Biz mimarlýk
hizmetlerinin rasgele bir hizmet olmadýðýný
savunmaktayýz. Bizler planlamada ve inþaatta seviyenin
aþaðýya çekilmesini istemiyoruz. Ayný þekilde Avrupa
Birliði ülkelerinden gelen niteliði düþük mimarlarýn
Almanya pazarýnda mimarlýk mesleði uygulamalarýna
ve mimarlýk mesleðinin görüntüsünün bu þekilde
kötüleþtirilmesine karþýyýz.
Bu baðlamda hizmet pazarýnýn liberalleþtirilmesi ile bizim
için ikinci önemli bir kritik nokta ortaya çýkmaktadýr: Bu
yasal düzenleme mimarlýk ve mühendislik hizmetleri
ücret tarifesini tamamen ortadan kaldýrmak için bir
manivela görevi üstlenecektir ve yine bu sebepten
ötürü biz, Avrupa Komisyonu'ndaki bu Yasa
Tasarýsý'nýn deðiþtirilmesi için mücadele etmekteyiz.
Birinci aþamadaki zaferimizi þu þekilde tanýmlayabiliriz:
Almanya Federal Konseyi’nde görüþülen hizmet
sektöründeki uygulamalarýn deðiþtirilmesine dair karar
Eylül sonunda oy birliði ile konseyden çýkmýþ durumdadýr.
Biz, Mimarlar Odasý'ndaki temsilcileriniz, Avrupa Birliði
düzeyinde meslek politikasý alanýndaki geliþmelere karþý
Brüksel'deki bürokratlarý erken zamanda uyaracak ve
NRW'deki meslektaþlarýmýzýn Avrupa iç pazarýndaki
yasal haklarýný savunmak için uyanýk olmaya devam
edecektir.
Selamlar,
Michael Arns (AKNW Mimarlar Odasý II. Baþkaný)
arns@aknw.de
*Bu yazý AKNW (Almanya, Kuzey Ren Westfalya Eyaleti
Mimarlar Odasý) 18 Ekim 2004 tarihli internet sayfasýndan
alýnmýþtýr.
Almanca'dan Türkçe'ye Çeviren: Mesut Tanyel
AKNW ve TMMOB Mimarlar Odasý üyesi
Redaksiyon: H. Ali Ulusoy

Öndeyiþ
Bundan sonra yazacaðým; daha sýk yazacaðým ve
düþüncelerimi paylaþacaðým deðerli
meslektaþlarýmla. Aradýðým bir þey var. Sýký bir
arayýcýyým. Ne arýyorum? Henüz bilemiyorum, ama
kurcalýyorum. Ýnsanýn önüne yine kendisi tarafýndan
konan engelleri temizlemek her þeyin baþlangýcý
olabilir. Gelin heyecan verici bir baþlangýç yapalým.
Ýlk Karþýlaþma
Onu bekliyorum. Genç mimarýn “eðiticisi” kapýdan
içeri girdi. Kendini farklý görüyor. Yýllarýný vermiþ
“eðitime.” Gururlu, kendinden emin ve olgun. Diðer
tarafta saf ve bilgisiz, eðitilmeye hazýr “öðrenciler.”
Direnmek yok. Yaptýðýn tasarýmý þekillendirecek,
sahip olduðun düþünceleri törpüleyecek.
“Akademisyen”in olmazsa olmaz dediði bir amacý
var: “uysallaþtýrmak.” Vahþi beyinleri uysallaþtýrmak.
Bu sefer onun için biraz farklý olacak. Orada bir ses
var. “Akademisyen” bunun farkýnda ve rahatsýz.
-Bu gün yine ayný þeyi yapacak mýsýn?
-Evet bu benim iþim.
-Evet bu senin iþin, ama aslýnda ne yapýyorsun?
- Ben insanlarý olgunlaþtýrýyorum, hayata
hazýrlýyorum. Entellektüel mimarlar yetiþtiriyorum
ben.
Ýçeride
“Akademisyen”i yakalayýn! O bir hain. “Ýnsana”
ihanet etmektir onun için alýþýlmýþ olan.
Mimarlýkta benim aradýðým saflýk. Saf mimarlýk saf
mimarlarla olur. “Akademisyen” kim? O bir hayalet.
Hayaletler egoma ait düþüncelere yön veremez.
Uysallaþmak? “Akademisyen” þunun farkýnda mý?
Gerçek eser þekillendirilmemiþ düþüncelerin
sonucudur. Vahþi düþüncelerdir benim aradýðým.
Olgunlaþmanýn karþýsýndadýr benim felsefem.

“Akademisyen” son bir atakta: “Benim görevim ayný
zamanda öðrecilere tasarýmýn yaný sýra üslup da
öðretmek. Üslup çok önemli ve çok yönlü. Ýyi
konuþmak, yazmak, kýsaca iletiþim kurmak iyi bir
üslupla olur.”
“Akademisyen” büyük bir sahtekar. Bir þekle sokma
budalasý. Üslubu her bireyin kendi öz egosu
belirlemeli. Þekillendirilmemeli. Baþkasý tarafýndan
yönlendirilmemeli.
Sondeyiþ
Akademisyenlerimizin yapmasý gereken þey belki de
çok kolay: Susacak, sadece susacak ve
dinleyecekler. Çok konuþan deðil, az konuþan bir
akademisyen. Konuþtuðu zamansa müdahale
etmeyen, yönlendirmeyen, þekle sokmaya
çalýþmayan, bilakis daha çok merak uyandýran bir
tavrý olan akademisyen. Bu doðru yol olabilir mi?

Genç mimarlaradýr son sözlerim.
Ülkemiz kendi felsefesini
yaratmaktan yoksun mimarlarla dolu.
Nasýl bir çöküntü içinde
mimarlýðýmýz? Ama hayal kýrýklýðý
deðil, umuttur bizi çözüme götürecek
olan. Hadi herkes kendi içindeki
gücün farkýnda olsun ve kendine özgü
felsefeler yaratmak için yola çýksýn.
Sizinleyim.

* Hedef alýnmýþ somut bir kiþi yoktur. Sadece
engellerden bir tanesidir.
E-posta: selcuk@artu.com.tr
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Konur Sokak’ta Ankara’nýn
Ýki Yüzü
Ahmed Arif Parký’nda Þehrin Zulasý

TCDD Sanat Galerisi’nde
Ankara’nýn Ýki Yüzü ve Þehrin Zulasý

Sergiler
Sergile Bina Kimlikleri, Ankara’nýn Ýki Yüzü, Þehrin Zulasý

Karum’da Bina Kimlikleri

2.3,4

“Ucuz ve Güzel Münasebetler”
“Ucuz ve Güzel Münasebetler” üzerine bir kýsa film

Demiryolu Güzergahý Atölyesi
Konusu “Demiryolu Güzergahý” olarak açýklanmasýna raðmen Kenan

Ankara Garý ve diðer dönem yapýlarýnýn o günün koþullarýnda hem

Güvenç-Semra Uygur Atölyesi Ankara Garý ile yakýn çevresinde olup

“mimarlýk” hem “þehir fragmaný” rolü üstlenmelerinin

bitenler üzerine 11 dakikalýk bir kýsa film çalýþmasýyla Mimarlýk

zorunluluðunun bugün artýk kendini “hissettirmeden” orada olmaya

Haftasý etkinliðine katýldý.

doðru evrildiðini hatýrlatan Güvenç, “Ucuz ve Güzel

Atölyenin 3 gün 2 gece süren çalýþmasýna Eskiþehir ve Ankara'dan
toplam 11 kiþi katýldý. Ankara Garý’ndaki TCDD Sanat Galerisi ve
Arþivi Müdiresi Servet Sarýaslan ev sahipliði yaptýðý Atölye mekaný
yine kýsa film kapsamýnda bir röportaj dolayýsýyla Þevki Vanlý'yý
Atölye Katýlýmcýlarý
Emrah Karaduman
Hakan Akýn
Nihan Sýrýklýoðlu
Pýnar Ünal
Ceyda Gün
Ebru Baysal
Güven Erten
Özgür Oylu
Nazmiye Öztürk
Yuvacan Atmaca
Mert Üçer
Atölye Yürütücüleri
Kenan Güvenç
Semra Uygur

aðýrladý.

kemirilmesini hem de hiçbir zaman tüketilmeyecek olmasýnýn
soyluluðuna dikkat çekiyor. Gar eski fotoðraflar hariç filmin hiçbir
anýnda “bütünlüðüne” bir planda gösterilmiyor. Garýn ana salon
ýþýklýk katý gibi ya da bavulla taþýnan Ginkgo Biloba aðacý tozanlarý
gibi söylencelere yer veren “Ucuz ve Güzel Münasebetler”; þehir-

Þehir ile Mimarlýðýn ara yüzünde bu iki çatýþmalý doðanýn birbirleriyle

mimarlýk; gece-gündüz; sinema-fotoðraf; ses-müzik gibi çeliþkili

etkileþimini konu edinen çalýþma mimarlarýn þehirle iliþkilenmelerinde

doðalarý görüntüsel gezintilerle sergiliyor.

kýrmalarý gereken davranýþ kalýplarýna karþý araçlarýn neler olduðunu
araþtýrýyor. Mimarlarýn þehirle onun ne olduðunu anlamak üzere deðil
de “meslek erbabý” evhamýyla karþýlaþmak istemelerinin ÞehirMimarlýk iliþkilerini ortamlardan kopuk bir bölgeye sürüklediðini iddia
eden Kenan Güvenç þehrin þimdiki zamaný olmayan oluþ bozuluþ
süreçleri sürekliliðinde ve þekilsiz ve maddesizlikle yorulduðunu ileri
sürüyor… Mimarlýklarýn aritmetik toplamý olmayan bir þehri
görebildiðinde mimarýn etkili bir çevre oluþturucusu konumuna
eriþebileceðini düþünen Kenan Güvenç, atölyenin bu sorunsala
sinemadan bakarak irdelenmenin kendilerini zenginleþtirdiðinden

3.1

Münasebetler”de Ankara Garýnýn þehir tarafýndan hem usul usul

bahsediyor.

Baþka bir kaygýsý da Garýn mimarý Þekip Akalýn'ýn dramatik meslek
yaþantýsýný sezdirmek olan film Güvenç’in deyiþiyle þehrin
kendiliðinden, raslantýsal, antisteril bir bilinç akýþýndan baþka bir þey
olmadýðýný ve fakat mimarlýðýn kendi dondurulumuþ-durdurulmuþ
aklýný þehre ancak empoze edebileceðini içten içe hissettirmek
niyetinde. Þehir-mimarlýk iliþkisinin filmde irdelenme biçimini en iyi
anlatan þey herhalde Garda bulunan bir Bechstein 1896 piyanonun
bozuk akorduyla seslendiren “Yýldýzlarýn Altýnda” þarkýsýnýn filmin
sonunda Seyyan Haným’ýn yorumuna dönüþmesi olsa gerek…

Koruma Geliþtirme Kentsel Dönüþüme Ýliþkin Görüþ ve Öneriler

Modern Çarþý-Hal-Suluhan Atölyesi

3.2

1. Tarihçe ve Koruma Deðerleri
Sulu Han ( Hasan Paþa Haný ) 1511 tarihinde inþa edilmiþ, 102 odalý Ankara'nýn en büyük
programlý tarihsel hanýdýr. 16. yy'da Ankara tarihsel kent merkezinin Atpazarý ve Hanlar
Bölgesi kesiminden Çýkrýkçýlar yokuþu aracýlýðý ile ''Taht-el Kal'a'' ( Tahtakale-Kale altý )
kesimine doðru geliþmesinin sonucunda oluþmuþtur. Yukarý Yüz'de Bedesten, Çukur Han,
Çengel Han, Zaðfiran Haný, Kapan Han vb. sayýlarý 33'e yaklaþan irili ufaklý ticari hanlar yer
almýþ idi. Aþaðý Yüz denilen Tahtakale çarþýsýnda ise Hasan Paþa Haný ( Suluhan ), Tahtakale
Çarþýsý, Haseki Hamamý, Haseki Camii vb. ticari ve sosyo-kültürel yapýlar yer almýþtý. 1892
yýlýnda Ankara'ya Ýstanbul-Eskiþehir demiryolunun baðlanmasý ve Ýstasyon Caddesi'nin
açýlmasý ile Tahtakale Çarþýsý ''Karaoðlan Çarþýsý'' adýný alarak Taþhan'a ( Ulus Meydaný /
Sümerbank binasýnýn yerinde idi ) doðru büyümesini ve geliþimini sürdürdü.
Hal; 1929 yýlýnda çýkan bir yangýn ile Tahtakale Çarþýsý yanmýþ ve Suluhan da metruk bir hale
dönüþmüþtür. Tahtakale Çarþýsý bugünkü Modern Çarþý yangýný benzeri bu kesimin dönüþümü
için bir neden olmuþtur. 1930 yýlýnda Suluhan önünden Posta Caddesi geçirilerek Ulus Hali
inþa edilmiþtir (*).
Modern Çarþý; “Ankara Valiliði ve serbest tüccarlarýn iþtiraki ile kurulan A.Ortaklýk tarafýndan
inþasýna karar verilen bu büyük maðaza ve iþhaný binasý için Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'den
teklif alýnarak mahdut bir müsabaka yapýlmýþtýr. Neticede jüri Rýza Aþkan'ýn teklif ettiði projeyi
seçmiþ ve tatbikatýna baþlanmýþtýr (*)”
Modern Çarþý'nýn yapýmý 1954'de tamamlanýr. (ARKÝTEKT 1957/1, S.154-157)

Atölye Yürütücüleri
Mehmet Tunçer
Kemal Nalbant
Nermin Atýlkan Çelik

2. Ulus Hali ve Çevresinin Bugünkü Durumu ve Deðerlendirme
HAL : Robert Orley tarafýndan 1929 yýlýnda projelendirilen Ulus Hali; bulunduðu tarihsel çevre
içerisinde ulaþým, servis ve depolama sorunlarý yaratan, özellikle Sulu Han, Anafartalar
Caddesi, Posta Caddesi üzerindeki Osmanlý ve Erken Cumhuriyet Dönemi yapýlarýnýn kullaným
ve korumalarý hakkýnda olumsuz etkileri olan bir yapýdýr.
Bu olumsuzluklarý yaný sýra, cazibe noktasý olmasý, orta-orta alt kesime yoðun bir þekilde
hizmet vermesi, renkli ve canlý bir alýþ-veriþ ortamý sunmasý nedenleri ile de olumlu nitelikleri
taþýmaktadýr.
SULUHAN : Vakýf mülkiyetinde olan Suluhan; restore edildiði 1984-86 yýllarýndan bu yana,
mimari niteliði ve özgününe aykýrý kullanýmlar (züccaciye, billuriye, nalburiye vb. ) ile giderek
tahrip olmaktadýr. Suluhan, Ankara Tarihsel Kent Merkezi içinde Venedik Tüzüðü ilkeleri
doðrultusunda özenle korunmasý, özgünü ile uyumlu kullanýmlar verilmesi ve çevre
düzenlemesi yapýlmasý gerekli önemli bir anýtsal yapýdýr.
ÇERKEÞ SOKAK : Suluhan çevresi, Ýbadullah Camii çevresi Çerkeþ Sokak; yer yer Hal'in
devamý niteliðinde sebze meyve satýþý ile daha çok düþük nitelikli toptan ve perakende gýda,
niteliksiz giyim, kuþam vb. gibi daha çok kýrsal kesime ya da kýrdan kente yeni göç etmiþ
düþük gelirli kesime toptan / perakende hizmet veren niteliklerdir. Tarihi kent dokusu içinde
kuzey-güney baðlantýsýný yaya aðýrlýklý olarak saðlayan önemli bir akstýr. Bu kesim ayný
zamanda Kentsel Sit Alaný ve ''Tarihi Ticari Bölge'' içinde bulunmaktadýr.
( GEEAYK A-2167 Sayýlý Kararý, 1980 )

SOBACILAR SOKAK : Bu kesim Suluhan duvarýna sonradan eklenerek erken
Cumhuriyet Dönemi'nde oluþmuþ geleneksel nitelikli el sanatlarýnýn üretildiði ve
satýldýðý bir sokaktýr.
MODERN ÇARÞI : Ýçinde toptan / perakende zücaciye, nalburiye, ilaç ve hastahane
malzemesi satýþ dükkanlarý (232 adet) yer almaktaydý. Çeþitli dönemlerde küçük
yangýnlar geçirmiþ ve 24 aralýk 2003 tarihinde büyük bir yangýnla boþaltýlmýþtýr.
Yeniden yerleþimi, onarýmý ve yenilenmesine iliþkin tartýþmalar devam etmektedir.
3. Geleceðe Yönelik Görüþ ve Öneriler
Anahtar Kelimeler :
* Dönemsellik / spontane geliþim,
* Yangýn yerleri (Harik mahalli),
* Girift / karmaþýk (organik),
* Tarihi Merkez / Odak (12. yy-20.yy)
* Geleneksel üretim biçimleri (Lonca Ahi - Zenaat),
* Günümüz Merkezi : ULUS (2004) (MÝA),
* Sürdürülebilir Koruma (Fiziksel, sosyo-kültürel),
* Örgütlenme / Finansman,
* Ulaþým (Toplu taþýn- yayalaþtýrma servis)
Suluhan ve çevresi 1986 yýlýnda açýlan ''Ulus Tarihi Kent Merkezi Çevre Düzenleme
Yarýþmasý''nda özel proje alaný olarak belirlenmiþtir. Ulus Koruma-Islah Projesi'nde ise
gene özel planlama alaný (KPA) olarak belirlenmiþtir.
Ulus Tarihi Kent Merkezi içinde yer alan ve ''Tarihi Ticari Merkez''in önemli bir bölümü
olan ''Hal Bölgesi''nin yeniden ele alýnarak çaðdaþ þehircilik, koruma, yenileme,
peyzaj ilkeleri doðrultusunda düzenlenmesi gereklidir.
Bu düzenlemeyi saðlamak amacýyla;
Uluslar arasý ve/veya ulusal planlama ve projelendirme yarýþmasý açýlabilir,
Bu yarýþma iki aþamalý olabilir (makro-mikro).
Planlama ve Projelendirme Aþamalarý:
1. NAZIM PLAN: 1/5000 : Ulus Merkezi Ýþ Alanlarý içindeki yeri ve konumu,
2. KORUMA AMAÇLI ÇERÇEVE PLAN: 1/1000 : Yakýn çevre iliþkilerini içeren
yapýsal plan niteliðinde bir ''Çerçeve Plan''
3. KENTSEL TASARIM PROJELERÝ: 1/500 ve 1/200 ölçekli kentsel tasarým,
peyzaj, kent mobilyasý ve altyapý projelerini içeren projelerin elde edilmesi.
4. MÝMARÝ PROJELER: Hal, Suluhan, Modern Çarþý, Ýbadullah Camii, Sobacýlar vb.
mimari projeleri ölçeðinde ele alýp yenileme, koruma ve geliþtirmeyi birlikte içeren
mimari projelerin elde edilmesi.
5. MAKET: 1/500 veya 1/200 ölçekte çevre düzenleme proje maketi, 1/100 ölçekte
mimari proje maketlerinin elde edilmesi.

1929 Tarihli Kadastral Haritalarda Suluhan ve Çevresi
(Yangýn Öncesi)

Bu projede;
Halin altýnýn otopark olarak deðerlendirilmesi,
Suluhan'ýn caddenin 6 m. altýnda kalmýþ olan
özgün giriþi ile Hal'in bütünleþtirilmesi,
Suluhan yanýndaki deve barýnaklarýnýn
deðerlendirilmesi,
Sobacýlarýn çaðdaþ bir halde yeniden
düzenlenmesi,
Hal'in ''Çiçekçiler Pasajý'', ''Balýkçýlar Hali'',
''Sebze-Meyve Hali'' özelliðinin korunarak, daha
çaðdaþ, servis ve depolama sorunlarý çözülmüþ
bir yenileme projesi getirilmesi,
Modern Çarþý esnafýnýn maðduriyetini
engelleyecek önlemler acilen alýnmalýdýr.
Modern Çarþý'nýn Hal ile entegre edilerek,
çaðdaþ ve modern yeni bir alýþ-veriþ merkezi
olarak düzenlenmesi
Vb. öneriler yer almalýdýr.

“Geçmiþimize Bir Gelecek”
Antik Tiyatro ve Çevresi Atölyesi
Atölye Yürütücüleri Emre Madran, Sedvan Teber, Nimet Özgönül ,
Kutalmýþ Görkay, Musa Kadýoðlu
Atölye Katýlýmcýlarý Gökçe Þimþek Kuran, Açalya Alpan , Orçun Ertürk,
Derviþ Kýzýltepe, Aykut Fenerci, Didem Yýlmaz, Elif Bulut , Ali Üzüm

Kýzýlay Yaya Bölgeleri Atölyesi
Atölye Yürütücüleri
Erdal Kurttaþ
Kadri Atabaþ,
Atölye Katýlýmcýlarý
Semiha Demirbaþ
Ýlknur Çýplak
Burak Gürbüz
Özgür Bayramoðlu
Gonca Þahin
Demet Yücel
Tuðba Arslan
Bilge Babacan
Derya Keskin
Onur Oruç
Ahmet Buðra Kýlýçaslan
Cevat Uðraþ
Mete Sezer
Seçil Sözeri
Ýlkay Vural
Ekin Ertaç
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Büfeler ihtiyaç fazlasý...

Olgunlar’da kentsel objeler

Karanfil Sokak’ta kentsel tasarým

Aman arabam gözümün önünde olsun!

Bu kadar baba ne iþ yapar ayaklarýmýn altýnda?

GüvenPark’ta yaya düzenlemesi!

Ýlan panosu heykel

GüvenPark’ta büfe...

Her þey her yerde...

Herkesin her istediðini rahatlýkla koyabileceði DEPOlardýr sokaklar

Ortada büfe var yandan geç!

Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Geliþtirme Projesi

Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý
Konser Salonu ve Koro Çalýþmalarý Binalarý

4.3,4
4.1, 2

Ankara Kalesi Koruma ve Geliþtirme Projesi
Ankara Kongre ve Kültür Merkezi
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Ankara Palas Sunuþu

Kadri Atabaþ

Ankara Þube, “Varolmayan Ankara” Panel’ine ikinci
konuþmacý olarak katýlmamý istedi. Þube sekreteri
ile baþlýðý tartýþýrken, bana “Varolmayan Ankara”
konumuzu tam anlatmýyor gibi gelmiþti, o
zaman da söyledim. Bunun daha güzel bir
karþýlýðý, Ýngilizce'den gelerek bulunabilir:
“Yapýlamayan (Unbuild) Ankara”
“Yapýlamayan Yapýlar” anlamýnda
Dünya`da da çok kullanýlan bir taným.
Dolayýsýyla sizlere, proje bazlý, Ankara
üstüne kurgulanmýþ, ama
gerçekleþmemiþ yapýlar ya da
senaryolarý kapsayan bir sunuþ
yapacaðým. Bu bir akademik çalýþma
deðil; aklýmdakiler, yaþadýklarým,
onlarýn bir toplamý, eksiklikler olabilir.
Ben kendime göre öncelikler yaptým,
baþka bir konuþmacý kendine göre
baþka öncelikler de kurabilir.
Burada sunacaðým projelerin bir
bölümünün düþünüldüðü alanlarda þimdi
baþka projeler düþünülüyor. Süreç içinde
ülkenin koþullarý, düþünülen projelerin/ yapýlarýn
önceliklerini deðiþtirebilir. Bu ne yapýlmamýþ olanýn iyi
ne yapýlanýn kötü olduðu anlamýna gelir ya da tersi; bu
durum, o geliþme süreci içinde yeni önceliklere göre
düþünmelerdir. Dolayýsýyla sunacaðým projeler, kendi
dönemlerindeki öncelikler mantýðý içinde önerilmiþ,
düþünülmüþ çalýþmalar; gerçekleþmemiþler. Burada önemli
olan, size sunacaðým projeleri seçme mantýðým. Bu
projeler niye yapýlmak istendiler? Neydi onlarý dürtükleyen
öncelikler ya da politik istekler? Size sunduðum
varolmayan ve yapýlamayan Ankara'yla ilgili ilk iki görüntü,
Jansen perspektifleri(1,2). Jansen'in Ankara'yla ilgili o
tarihte sunduðu bir toplumsal yapý. Ýlk perspektif çok
meþhur, eminim çoðumuz biliyoruz, ama bilmeyenler de
olabilir, Bent Deresi Jansen'in ilk projesinde, orada
barajlar, yüzme imkânlarý, tramplenler, mayolu insanlar
görünüyor. Böyle bir yapýlamayan Ankara...
Ýkinci perspektif, Jansen'in kale ve civarýyla ilgili.
Bakarsanýz, tarihi dokuyu hem koruyan, hem ona atýfta
bulunan düzenlemeler, setlemeler var. Bugün gidin
Kale'ye, yani gidenler biliyor zaten; o, okul yapýlarý ve diðer
garip yapýlarla Kale zedelenmiþ durumda. Jansen'in
yapýlamamýþ Ankara'sýnýn burada gösterilmesinde doðrusu
yarar gördüm. En azýndan Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki
kadrolarýn bütün o “kopma” iddialarýna raðmen, kültürel
sürekliliðe ve mekân anlayýþýna duyduklarý saygýyý
göstermek için. Bu da varolmayan, yapýlamayan bir
Ankara bence.
Sunacaðým ikinci proje, benim de yönetiminde
bulunduðum, 78-80 dönemi Belediyesinin önemli
projelerinden biri; “Kültür/Rekreasyon/Tarih Aksý”(3). Bu
proje -demin söylediðimin çerçevesinde düþünürseniz
sevinirim- ve bununla baðlantýlý olarak Batýkent Projesi,
kentin batýya yönlendirilmesiyle ilgili
1970'lerde baþlamýþ olan Nazým Plan Bürosunun
öncülüðünde kentin batýya doðru açýlabilmesi yönündeki
politika demetlerinin manupülasyon araçlarý olarak
düþünülmüþ projeler. Yani arka planlarýna baktýðýnýzda,

1 Jansen, Bent Deresi

YAPILMAMIÞ ANKARA
kentle ilgili politikalar var. Yanýnda da tabii o dönem için çok
önemli olan gecekondulaþmanýn, son derece saðlýksýz kentsel
altyapýnýn çözümüne yönelik projelerin ana hatlarý var.
Bu politikalarýn yapýldýðý dönemlerde, Ankara Türkiye için çok
önemli bir kent. Þimdi iddia edildiði gibi, sadece idari güce sahip
deðil; ciddi bir ekonomik potansiyele sahip, Türkiye'nin genel
yapýsýný etkileyecek sektörleri de baðrýnda tutan bir kent.
Sanýyorum 1-2 sayý önce Baykan Günay bir makale yayýnladý.
Orada Ankara-Ýstanbul kýyaslamasýný görüyorsunuz. Yani bir ara
nüfus oraný yüzde 60'a yaklaþmýþ durumda, ama 1990 sonrasý
aniden fark artýyor. Þimdi Ankara, Ýstanbul'un yüzde 30
nüfusunda. Müthiþ göç ve maddi anlamda kaynak çeken bir baþka
merkez, Ankara'yý bastýrmýþ durumda. Ama 70'li ve 80'li yýllarda,
bu orantý neredeyse yarý yarýya, hatta üstünde. Ankara, o
tarihlerde kentin büyümesiyle ilgili endiþeleri olan ve kentin
Türkiye içindeki ekonomik ve sosyal yeriyle ilgili iddialarý olan
kadrolar tarafýndan yönetildi. Bu kadrolarýn siyasi önermeler ile
baðlantýlý projeleri vardýr. Ben bir mimar olarak hayatým boyunca
mimarlýkla ilgili herþeyin politik olduðuna inandým. Bunu yakýn
zamanda Michael Sorkin aynen söylüyor: “Mimarlýk tümüyle
politik bir iþtir; çünkü sonuçta rant ve mekân kullanýmýyla
ilgilidir ve bunun politika dýþý olmasý mümkün deðildir.” O
nedenle de bütün projeler, þöyle ya da böyle, bizim mimari estetik
ve mekânsal kurgulamamýz dýþýnda, politiktir. Bunu hiç
unutmadým, unutulmamasý gerektiðini de düþünüyorum.
“Ankara Yeþil ve Rekreasyon Aksý” diye tanýmladýðýmýz bölge, Abdi
Ýpekçi Parký ve Adliye yapýsýndan baþlayarak þu anda Semra ve
Özcan Uygur’un (maalesef bütün çabalarýna raðmen hâlâ temelini
geçemedikleri) Senfoni yapýsýnýn yer aldýðý bölge, Gençlik Parký,
19 Mayýs spor sahalarý, Atatürk Kültür Merkezi (1980'de
Hipodrom alanýydý) Atatürk Orman Çiftliði ve dolayýsýyla büyük
yeþil kuþaðý kentin merkezine kadar getirmeye çalýþan bir
düþüncenin kültür ve tarih aksýyla birleþmesini içeren, Bozkurt
Beyin deyimiyle bir mega proje. Bu projenin çok parçalarý vardý,
bir bölümü yapýldý, bir bölümü yapýlamadý. Ne oldu? Abdi Ýpekçi
Parký, o tarihi bilenler varsa, Gümrük Bakanlýðýnýn gümrükte
kalmýþ eski arabalarýnýn Sýhhiye`deki depo yeriydi. Zabýta
Müdürlüðünün bir tane yapýsý vardý, bir tane de küçük bir
kahvehane vardý. Bu alan düzenlenebildi; büyük bir kavga, uzun
bir hikâye, ama sonuçta Abdi Ýpekçi Parký yapýldý. Abdi Ýpekçi
Parkýnýn arkasýndaki þimdi pazar yeri olan alan -dünyanýn baþka
neresinde, kentin bu kadar merkezinde bir pazar yeri var
bilmiyorum - Abdi Ýpekçi Parký'nýn devamý olarak düzenlenecek ve
Kurtuluþ Parký'na baðlanacaktý, 12 Eylül burayý durdurdu. Abdi
Ýpekçi Parký'nýn yanýnda bulunan apartmanlarýn kamulaþtýrýlma
çalýþmalarý baþlamýþtý, yýkýlýp parka katýlacaklardý, o da durdu.

2 Jansen, Kale

3 Ankara Yeþil ve Rekreasyon Aksý

Tabii Sýhhiye'nin bizce önemi, Ankara'nýn ezeli ve ebedi derdi olan
bu kuzey-güney aksýnýn doðu batý yönündeki demiryoluyla
birleþtirilmesi çabasýydý. Sýhhiye, aslýnda kentin çok önemli bir
merkezi olmasý gerekirken, bu önemine hiç sahip olamamýþtý.
Orada yarý yýkýk bir köprü, (Ekrem Barlas döneminden) duruyordu,
Devlet Demiryollarýnýn yöneticileri, Celal Bayar Bulvarý`nýn
açýlmasýna inanýlmaz rant istedikleri için, onu reddettik.
Dolayýsýyla köprüyü, Strazburg'a baðladýk. Hiç deðilse bir
alternatif ulaþým aksý açmak istiyorduk; çünkü metroya
baþlayacaktýk. Yani bütün bunlar entegre projeler, metroya
baþlayýnca, kuzey-güney ve doðu-batý istikametinde alternatif
ulaþým hatlarý kurmak gerekiyordu. Kocatepe Cami'sinin altýndan
geçen yol bile bu düþüncelerin bir parçasý olarak baþlatýlmýþtý,
sonradan bitirilmiþtir.
Þimdiki Senfoni Orkestrasýnýn yapýlmaya çalýþýldýðý bölgede yýkýk
dökük bir Hal yapýsý vardý. Hal yýktýrýldý. Gençlik Parký ile 19 Mayýs
spor sahalarý arasýndan geçen yolu yaya bölgesi haline getirip
Ulus’a baðlayacaktýk. Onu daha kolay yapacaðýmýzý
düþündüðümüz için beklettik. Esas büyük sorun Hipodrom'du.
Hipodrom senede 30 gün kullanýlýyordu ve alanýn tümü,
Belediyenindi, daha doðrusu 12 Eylüle kadar Belediyenin
mülkünde olan bir yerdi. Yanlýþ hatýrlamýyorsam, 25 yýllýðýna Jokey
Kulübü’ne çok komik bir rakama kiraya verilmiþti. Sonunda büyük
çabalarla -uzun hikâye- buradan çýkartýldýlar ve yeni bir hipodrom
alanýna taþýnmayý kabul ettiler ve böylece bu alan yeniden
düzenlenme imkânýna kavuþtu.
Hipodrom’da düþünülen, kentin büyük rekreasyon kalbinin burada
kurulmasý ve Ulusal Müze’nin yapýlabilmesiydi. Anadolu
kültürünün burada toplanarak sunulmasýnýn Ankara’nýn Dünya
iliþkisinin geliþmesine katkýsý olacaðý gibi bir politika vardý. Sayýn
Turgut Cansever'le o dönemde bir çalýþma yapýldý. Sn. Cansever
ön projesini hazýrladý. Bu projede, Gençlik Parký havuzunun büyük
bir su kanalý olarak Fevzi Çakmak Caddesi’nin altýndan geçip
Hipodrom'un sonuna kadar devam etmesi ve bütün bu alanýn
etrafýndan da Gençlik Parký'ndaki küçük trenin (bir ulaþým aracý
olarak) dolaþtýrýlmasý düþüncesi de vardý.
Sunduðum çizimler, Sayýn Cansever'in Hipodrom alaný için
hazýrladýðý Ulusal Müze ve önündeki Arasta’dan oluþan
projesidir(4,5). Söylediðim meþhur su kanalý bu projede
gözüküyor, þimdiki bayramlarda merasim alaný olarak kullanýlan
piste paralel yapýlacak olan su kanalý Gençlik Parký'na

4 AKM Önerisi

baðlanacaktý. Sayýn Cansever, buraya müze ve önünde
çok büyük bir arasta önerdi. Anadolu'daki her tür el
sanatlarý, hatta yemek sanatlarýný da kapsayan çok büyük
bir arasta ve ticaret kullanýmýný da müzeyle beraber
düþündü. Bu proje detaylandýrýlacak noktaya kadar
gelmiþti. Alanýn hazýrlanmýþ olan maketini görüyorsunuz.
Burada kanal ve yolun üstünden iki alanýn birbirine
baðlanmasý görünüyor. Bunlar, Sayýn Cansever'in çok hoþ
ve duyarlý perspektifleriyle birlikte, Ankara Kalesi'ni de
içine alan el çizimleri. Onun için görün istedim, bu da bizim
Mimarlýk kültürümüzün bir parçasý, Cansever çizimlerini
görmek hoþ bir þey. Ayrýca Planlarýný müzenin tavaný için
düþündüðü strüktür düzenlemesini giriþ perspektifi,
Cansever saçaklarýyla birlikte, izlemenize sunuyorum.
Bu projenin uygulanmasý çalýþmalarýna gelince;
Büyük su kanalý baþladý, 12 Eylül olduðunda bir bölümünü
Belediye olanaklarýyla kazmýþtýk. Eski Hipodrom alanýnýn
içinde þu anda bir tepe vardýr, onun ne olduðunu
bilmeyenlere söyleyeyim: Hipodrom için hazýrlanan proje
içinde çocuklara yönelik, evcil hayvanlarýn içinde
bulunduðu ve çocuklarýn da içinde birlikte yaþayacaklarý
bir hayvanat bahçesi düþüncesi vardý, onun için oraya
topraklar yýðýldý, toprak yýðýntýsý olarak 30 yýldýr bekliyor;
kimse niye olduðunu hatýrlamýyor, o tepe hâlâ orada
bekliyor.
Sonra 12 Eylül oldu, bu projenin önemini, karþý çýkanlar
bile kavradýðý için, 12 Eylül Yönetimine anlattýlar. Bütün bu
arazi tekrar Atatürk Kültür Merkezi olarak tasdik edildi,
parasý ödenmeden, Belediyenin elinden alýndý ve üstüne
þimdiki, Atatürk Kültür Merkezi diye bilinen yapý yapýldý,
en azýndan projemizin o tarafý (bizce tamamen yanlýþ bir
biçimde) devam etmiþ oldu.
Ulus’a doðru olan güzergahta, II. Meclis Binasý’ný alarak,
bahçesiyle birlikte yeniden kullanýma açmak istiyorduk. O
tarihte rahmetli Ahmet Taner Kýþlalý Kültür Bakanýydý, tüm
bürokratlarýyla birlikte bu projeye direndi. Biz binanýn
elektriðini, suyunu vermedik, onlar da sonunda Baþbakana
gittiler, Sayýn Ecevit'in “büyük” emirleri gereði suyu ve
elektriði verdik. Bence II. Meclis Yapýsý ve bahçesi yerel
yönetimlerin olmalýydý, o bahçe geniþ kullanýma
açýlmalýydý. Þimdi önünde minibüs duraklarý var ve de
bahçe kapalý duruyor.
5
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Yukarýya doðru çýktýðýmýzda, Hacýbayram önü için
yaptýðýmýz çalýþma, daha sonradan bir baþka proje olarak
gerçekleþti. Vilayetinin önünün açýlmasý ve Hacýbayram'la
birleþmesi kaldý. Onun için yapýlamamýþ bu proje halen
duruyor. Esenpark'ý bilenler varsa (þimdiki Altýndað
Belediye Baþkanlýðýnýn olduðu alandýr) o tarihlerde çok
kullanýlmayan harabe bir parktý. O dönemde parkýn
etrafýndaki gecekondumsu dükkânlar yýkýldý ve park iç
düzenlemesi baþladý. Ankara taþý o güne kadar
gündemden kalkmýþtý, yeniden bir ocak bulunarak Ankara
taþý aðýrlýklý bir düzenlemeye gidildi. O da 12 Eylülle kaldý
ve sonuçta oraya bugünkü gördüðünüz Altýndað Belediye
Sarayý yapýlýp Ankara'nýn en güzel temaþa noktalarýndan
biri týkatýldý. Yarýþma yapýlýrken de çok tartýþmasý olmuþ bir
konu, ama neyse, uzun hikâye… Tabii burada, araya
koymam gereken proje, Batýkent. Batýkent, benim için ve
Ankara için “yapýlamamýþ” bir proje. Yapýlan þey Batýkent
deðil, onu tarihe not düþmek için söylemek istiyorum;
çünkü Batýkent Projesinin esasý, o tarihte Ankara'daki
olaðanüstü hava kirliliði, altyapý ve barýnma sorunlarýnýn
çözümünde, merkezi yönetim tarafýndan uygulanan
politikalar týkandýðý için, yeni alternatifler aranmasýydý.
Batýkent Projesi, rahmetli Vedat Dalokay zamanýnda
baþlatýlmýþ bir projedir, o projenin mirasýnýn devam
ettirilmesidir, yani iki dönemi kapsayan bir proje.
Vedat Bey görevden ayrýldýðýnda, ilk kamulaþtýrmalar
baþlamýþ ve model çalýþmasý için bir ön rapor hazýrlanmýþtý.
O proje, (Vedat Bey döneminde yanlýþ hatýrlamýyorsam
proje adý “Gündüzkondu'ydu”); sonra Batýkent oldu; batýya
geliþmeyi vurgulamak için. Temel mantýðý, Ankara'da bir
senede yapýlan sayýda gecekondu ve yapýlý olanlarýn da bir
kýsmýnýn yýkýlarak bu bölgeye gönüllü taþýnmasý esasýna
dayanýr. Senede 10 bin konut yapýlmasý gibi çok ihtiraslý
bir rakamla yola çýkmýþtýr. Temel yaklaþým, bu süre içinde
taþýnan insanlarýn alanlarýnýn boþaltýlýp yeniden planlanmýþ
bir biçimde kente katýlmasýna yöneliktir. Bunun için inþaat
ustalarýnýn eðitilmesi, yerel ustalardan yararlanýlmasý,
altyapý getirildikten sonra arsalarýn verilmesi, çeþitli cephe
seçenekleri içinden arsa sahiplerinin seçecekleri
cephe’lere göre, ustalarla birlikte yapýlarýný yapmalarýna
uzanan çok geniþ bir proje ve yapým seçeneði vardý.
Batýkent’i yapmak için Kent-Koop (Batýkent Konut
Kooperatifleri Birliði) kuruldu, bu yapýnýn içinde aðýrlýklý
olarak iþçi kooperatifleri bulunuyordu. Çünkü Batýkent`in
örgütlü emekçi kesimlere dayanan bir barýnma anlayýþý
vardý.
12 Eylül olduðunda, kamulaþtýrmalar önemli ölçüde bitmiþ,
imar planý onaylanmýþ, uygulamasý yapýlmýþ, ilk

8 UTE

kooperatifin 40 konutunun temeli atýlabilmiþ, ulaþýmda ana
caddeler açýlmýþtý, Orta Doðu Teknik Üniversitesi altyapý projelerini
bitirmiþti, su ve kanalizasyon çalýþmalarý baþlamýþtý ve orada kaldý.
Ondan sonra yapýlan proje ve bugünkü Batýkent farklýdýr. 12
Eylül’le birlikte gecekondu tepeden inme bir emirle durdurulduðu
için, artýk böyle bir sorun gündemden çýktý. O nedenle Batýkent
daha çok “küçük burjuvazinin bahçeli evler içinde yaþama”
özlemine bir cevaba dönüþtürüldü. Dolayýsýyla Batýkent
yapýlýyordu, ama bu projenin temel nedeni olan gecekondu öbür
tarafta duruyordu. Bence varolan ve yapýlan Batýkent, (hiç
küçümsemeden söylüyorum; her þeye raðmen, devlet desteði
olmadan, insanlarýn bir araya gelerek 50 bin konutluk bir kent
parçasý oluþturmasý, baþlý baþýna bir ciddi macera, ciddi cesaret
örneði) esas Batýkent Projesi deðil. Dolayýsýyla onu da
“yapýlamayan” Ankara'nýn bir parçasý diye görüyorum ve
yapýlamamýþ olmasýnýn bedeli olarak da sonuçta Turgut Özal geldi,
hiçbir hükümetin cesaret edemediði bir þeyi yaptý, hepimizin malýný
zorla gaspedip oturanlara o arazileri nerede ise bedava verdi ve
kentlerin geleceðini dondurdu, kentlere bence çok büyük bir zarar
verdi, bunun bedelini hep beraber daha çok ödeyeceðiz. Batýkent
bunun cevabýydý, olmadý, dolayýsýyla “yapýlamadý” bence.
Þimdi sunulan proje Hipodrom alanýnýn Kazýkiçi Bostanlarý
dediðimiz, küçük otomobil tamirhanelerinin bulunduðu alanýn ve
Roma Hamamý’na doðru olan bölgenin planlanmasý(6, 7, 8).
“Ankara Uluslararasý Ticaret Merkezi”, Murat Karayalçýn
döneminde hazýrlandý; o dönemde, rahmetli Raci Bademli Ýmar
Daire Baþkanýydý ve bir dizi proje geliþtirdi. Bu projelerin içinde,
UTM bence çok önemli, kilit projelerden birisidir; çünkü dert ayný,
Kent’in batýya açýlmasý... Ayrýca Ankara'nýn uluslararasý düzeyde
ticaretinin geliþmesinde gerekli mekân ve altyapýnýn saðlanmasý
ihtirasý var. Proje, Paris'ten Ahmet Gülgönen Hocaya ýsmarlandý ve
Can Ersan'la birlikte geliþtirdiler. Bilebildiðim kadarýyla proje
kavram düzeyinde kaldý, yani uygulama etabýna geçirilemedi.
Bununla ilgili Belediye, bankalarla, çeþitli kurumlarla görüþtü.
Bankalarýn, o alanlarýn üstünde büro yapýlmasý ile ilgili bir teþvik ve
yardým sistemi araþtýrmasý vardý iþin içinde.
UTM çok önemli bir proje; çünkü Raci Bademli ile yaptýðýmýz
çalýþmalarda, þu noktadaydýk: Çankaya`da, 1970'lerin konut
politikalarýna Kat Mülkiyeti Yasasýyla bulunmuþ pragmatik bir
çözüm var, yani “insanlarýn, paralarý yetmiyor, kamuda para yok, ne
yapalým; kat karþýlýðý evler yapýlsýn, böylece bir çözüm bulunsun.”
Bu yaklaþýmýn Ýlhan Tekeli'nin Yiðit Gülöksüz’le birlikte
hazýrladýklarý kitapta “Bu yasa geçici ve bir kuþaklýk çözümdür.
Konutlar mirasçýlara geçtiði andan itibaren her dairenin birkaç
sahibi olacaðýndan, yeni yapýlarýn yýkýlýp yapýlmasý, çok
zorlaþacaðýndan, Çankaya tekrar týkanma ve donma noktasýna
gelecektir“gibi bence doðru ve ciddi bir iddia vardýr. Bugün,
Ankara'nýn 20-30 yýl öncesinin çok prestijli bölgeleri, artýk
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çürümeye baþlayan konut stoklarýna dönüþüyor. Ayrýca, geliþen
ticaret anlayýþýnda eskiden küçük dairelerde ticari faaliyet
yapabilmek çok mümkündü; halbuki artýk büyük þirketler, orta boy
þirketler var, onlarýn gereksindiði büro düzenlemelerine konuttan
bozma mekanlar cevap vermiyor. Dolayýsýyla Çankaya, hem fiziki
anlamda, hem bu mekân ve yapý kurgularý nedeniyle týkanýyor.
Bunun doðrusu, kentin yeniden Batýya açýlmasýdýr ve büyük bir
þans eseri olarak Batýya halen el sürülmemiþtir. O nedenle bu
imkâný kullanalým ve buralara uzanalým” düþüncesi UTM`yi ortaya
çýkarmýþtýr. Bu projede gerisinde böyle bir ihtiras taþýyor, Ankara'yý
daha önemli bir role zorlayan bir ihtiras taþýyor. Bu da
“yapýlamamýþ” Ankara, yani bu da gerçekleþmedi.
Bu bölge de ayrýca bir baþka Kentsel Tasarým yarýþmasý da yine
Murat Karayalçýn döneminde açýldý. Bütün bunlar birbirinin parçasý
ve hepsi, bulunduklarý yer nedeniyle, þimdi Ankara'nýn
gündeminde olan Atatürk Orman Çiftliðinin ne olacaðýyla
baðlantýlý bir dizi sorunun entegre edildiði çabalardýr.
Þimdi sunacaðým proje eski AÞOT alaný için ATABAÞ Mimarlýk`ýn
bir çalýþmasý. Yine Murat Karayalçýn döneminde AÞOT alanýnýn
boþaltýlmasý gündemdeydi, yeni þehirlerarasý terminal yapýldýðý
için, (yaklaþýk 180 dönüm diye hatýrlýyorum), çok büyük bir alan
boþaltýlýyordu. Bu alanýn karþýsý da eski Hipodrom alaný. “Bu
alanda acaba ne yapýlabilir, ne geliþtirilebilir?” üstüne bizim
büromuza kentsel tasarým projesi verildi. Oldukça uzun bir
çalýþmaydý, kentin geçmiþinde rol almýþ tüm politikacýlar, þehir
plancýlarý ve öðretim üyeleriyle yapýlmýþ bir dizi toplantý ve Ticaret
Odasý baþkaný, Sanayi Odasý yöneticileriyle yapýlan çok uzun
röportajlar, ortak çalýþmalar sonucunda geliþtirildi. Sonuçta bu
alan için, (Uluslararasý Ticaret Merkezi ve AKM`de düþünülerek)
Ankara'nýn turizm geliþimi açýsýndan, çok önemli olabileceði
düþüncesi ile Uluslararasý Kongre Merkezi`nin kurulmasý önerildi.
Belediye Sarayý’na da mutlaka bir yer aranýyordu, UKM ve
yanýsýra 35 bin metrekarelik bir Belediye yapýsý önerildi. Bu yapýda
sadece Belediye Baþkanlýðý, Belediye Meclisi ve yakýn olmasý
gereken üniteler vardýr, diðer yatýrýmcý birimleri dýþarýda býrakýr.
Alanýn içinde, Cumhuriyet döneminin ilk eserlerinden 3 tane
otobüs hangarý vardýr. Bir tanesi hem bir aný olarak saklama, hem
de bunu bir kent müzesi olarak kullanmak üzere korunuyordu.
Belediye kompleksinden baþlayan bir büyük arkad, üstündeki
çeþitli Kültür Kule’leriyle uzanýp kongre merkezine kadar
geliyordu. Buradaki ana varsayýmlardan biri, demiryolunun ve
Garýn kentin önemli “giriþ kapýlarýndan” biri olduðudur. Kente
yaklaþýrken ve çýkarken, Anadolu'nun geçmiþinde varolan tüm
büyük kültürleri barýndýran kuleler düþünüldü ve her kulenin
üstüne de o dönemin önde gelen bir simgesinin heykelleþtirilmesi
ve kulelerin içine o dönemin kültürüne yönelik örneklerin
konulmasý düþünüldü. Peyzajýnda da büyük bir su öðesi yaratýlýp
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Hipodrom alanýna sarkmayý hep kafamýzda tuttuk.
Su, projelerimizin her yerinde vardýr. Size sunduðum
perspektif aþaðý yukarý o düþüncenin ilk eskiz
çalýþmalarýndan birisiydi. 3 boyutlu modelleme
çalýþmasýnda, kongre merkezi, hangar binasý, onlarýn
arasýnda kültür kulelerini ve arkadýn birleþtirici etkisi
görülüyor.
Tekrar Karayalçýn döneminin öbür projelerine geldiðimizde,
önemsediðim bir-iki proje var, onlarý da göstermek
istiyorum. “Ankara Kuzey Aksý, Kentsel Tasarým
Projesi”(9), Karayalçýn döneminin bir yarýþmasý,
uygulanamadý; temel mantýðý, havaalanýndan baþlamak
üzere kente giriþe kadar uzanan alanýn Çubuk Barajý ve
çevresi dahil olmak üzere bir kent giriþ kapýsý olarak
düzenlenmesi ve bu aksýn üstüne çeþitli görsel, ticari ve
kurumsal öðelerin iþlenerek kentin yine de uluslararasý
iddiasýný korumasýna yönelik bir çalýþmadýr. Birinci gelen
proje, hiçbir þekilde uygulanamadý.
Yine Karayalçýn döneminden kentin iki tane giriþ kapýsý
projeleri, Ýstanbul giriþ kapýsý, Semra Teber’lerin
projesi(10), bir de arkasýndan Ýzmir giriþ kapýsý var Hasan
Özbay'larýn birinci olduklarý proje(11). Bu iki proje de
uygulanamadý.
Ondan sonra zaten Melih Gökçek dönemi geliyor. Onun
dönemi ayrý bir konu, burada ne polemiðine girmek
istiyorum, ne de tartýþmak istiyorum. Ama þu ana kadar
sunduðum projelerin her biri, kentin büyümesine, etkinliðini
artýrmasýna ve geneline yönelik, genel bir istem, irade ve
inancýn manupülasyon araçlarýdýrlar. Bence bundan sonra
yaþananlar; tersine, içe dönük, bu tür ihtiraslardan
uzaklaþmýþ bir Ankara`yý iþaret ediyor. Tamamen küçük
dokunuþlarla, pragmatik ve bir adým ötesini düþünmeden
çözülmeye çalýþýlan projelerle donatýlan bir Kent. Bunun
Türk halkýnýn hoþuna gittiðini biliyorum, aksini söylemeye
niyetim yok. Bir psikiyatr dostum, bana bir tarihte “Kadri
Bey, ben uluslararasý sempozyumlara katýldýðým zaman,
Türk halkýnýn ortalama duygu yaþýný iki yaþ olarak tarif
ediyorum, ama Türk olduðum için iltimas geçiyorum, Türk
halkýnýn ortalama duygu yaþý 6 aylýk çocuðun duygu
yaþýdýr” demiþti. Dolayýsýyla bugün yapýlanlarý ben çok iyi
anlýyorum, çok da þaþýrmýyorum, yöneticiler açýsýndan da
“gerçekçi” buluyorum.
Sunduðum projelerin, Türkiye'nin ve Ankara'nýn bugünüyle
ilgili yerleri nedir, o ayrý bir tartýþma konusu, ben size
“yapýlamamýþ” Ankara'nýn bazý örneklerini sunmaya
çalýþtým.

45

05 EKÝM 2004

Ýzleri”

(…) Ankara kenti, büyük ölçüde kent

merkezinin yer deðiþtirdiði bir kent.
Ama yeni ortaya çýkan merkez alanlarý
nasýl tasarlanýyor, nasýl ortaya çýkýyor?
Planlama süreci içerisinde aslýnda
özel mülkiyetlerin yeniden mümkün
olduðunca rasyonel bir þekilde
daðýtýldýðý bir planlama anlayýþýnýn
olduðunu ve eskisinden farklý olarak da
artýk parçacý bir yaklaþým olduðunu
görüyoruz. Yani eskiden büyük ölçüde bir
bakýþ açýsýyla bir planlama anlayýþý varken,
bugün daha parçacý, belki de sermayenin
seçtiði ve tabii kârlýlýk açýsýndan belli bir
rasyonalitesi olan alanlarda geliþen bir
merkezleþme var. Ama bu alanýn kentsel ölçekte
nasýl oluþtuðuna, yani mekansal olarak nasýl
oluþtuðuna baktýðýmýzdaysa, büyük ölçüde
mülkiyetlerin yeniden en rasyonel þekilde düzenlenmesi
yönünde olduðunu görüyoruz. Eþit büyüklükte
parsellere bölünüyor, ama bir kamusal alan tasarýmý, bir
kamusal alanlar dizgisinin baþtan tasarlanmadýðýný
görüyoruz. Oysa ki bugün Avrupa kentlerindeki o
yeniden dönüþüm, yeniden yapýlanma, yeniden
merkeze dönüþ, merkezi kentin yeniden ele alýnmasý ya
da yeni kentlerin tasarlanmasý sürecinde kamusal
mekanlar yani toplumsal yaþamýn odaðý olacak olan ve
o kamusal alaný toplumun kaybetmemesini saðlayacak
olan bu mekanlarýn tasarýmý son derece öncelikli. Yani
baktýðýnýzda, belki orada da artýk parçacý planlama
yaklaþýmý var. Fakat bu alanlarda, kentsel tasarým
ölçeðinde, büyük ölçüde kamusal mekanýn
oluþturulmasýnýn, kamusal mekanlar dizgisinin
oluþturulmasýnýn öncelikli olduðunu görüyoruz. Bence,
gerçekten de kentlerimizin, ama özellikle de Ankara
kentinin bu kamusal mekân odaklý bir kentsel geliþme
politikasýna ihtiyacý var. Daha da ayrýntýda, yani bunun
da ötesinde kentsel tasarým denen pratiðe ihtiyacý
olduðunu düþünüyorum ve bu gerçekten mimarlarla
plancýlarýn ortak platformu olmasý gereken bir alan.
Yani kentsel tasarýmý sadece kent güzelleþtirme pratiði
olarak görmemek gerekiyor. Sanýrým kentsel tasarýmýn
bizim kentlerimiz açýsýndan ve Ankara açýsýndan gerekli
olmasýnýn en önemli nedeni de iþte bu kamusal odaklý
tasarým konusu. Þimdi böylesine bir tablo çizdikten
sonra, yani aslýnda Ankara kentinin giderek yayýldýðý,
büyüdüðü, toplumsal gruplarýn birbirinden ayrýþtýðý,
mekansal parçalanmanýn ve toplumsal segregasyonun
oluþtuðu, insanlarýn birbirlerine dokunmadan yaþamayý
tercih ettiði, kent merkezini boþalttýðý, belki de kent
merkezinin niteliksizleþtiði bir durum. Yani sonuçta
boþalýp daha farklý gruplarca farklý iþlevlerle; örneðin
dershanelerle, depolama iþlevleriyle doldurulan kent
merkezinin, Kýzýlay ve çevresinin giderek
niteliksizleþtiðini söylüyoruz ve ciddi olarak bir kamusal
alanýn parçalanmasý sorunuyla karþý karþýya
olduðumuzu bir anlamda savunuyorum. (…)
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“ANKARA'NIN KENT PLANI”

Emre Madran

Murat Güvenç
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(…) Ankara'nýn üçüncü planýný yapan meþhur Raþit

Türk þehirlerinin manzaralarý biliniyor, binalarý tanýnýyor,
fakat “toplumsal coðrafyasý” dediðimiz zaman, yani
þehirlerin yapýsý nasýldýr, içyapýsý nasýldýr, zenginler
nerededir, fakirler nerededir, en fakirler nerededir? Bu
içyapýnýn haritalanmasý müthiþ bir problem ve çok zor bir
problem, hiç müþterisi yok.

Uybadin’in evi, Ankara Ýl Bayýndýrlýk Müdürlüðü. Bugün
Kýzýlay’daki gökdelenin olduðu yer, gökdelen bunun
yerine yapýlmýþ. Bu binadan 3 tane var. Ýkincisi,
Kýzýlay’dan Demirtepe’ye doðru giderken eski
Macaristan Sefareti, bugün kebapçýdýr. Bir de onun
karþýsýnda Tapu Kadastro Bölge Müdürlüðü binasý var.
Tapu Kadastroya sonra bir kütle eklemiþlerdir, ama
Macar Sefareti bunun aynýsýdýr. Bugün bu yapý mevcut
deðildir. “Uybadin’in hatýrýna kalsaydý” diye insan
düþünüyor. Çok önemli bizim yaþamýmýzda; Ankara'nýn
üçüncü planýný yapmýþ.

Aslýnda o üçüncü plan hâlâ biraz yürürlüktedir. Daha
sonra Devlet Su Ýþleri’nin ilk genel müdürlük binasý
olarak ismi geçer. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü ilk
defa -kaynaklar öyle söylüyor- bu yapýyý kullanmýþ. Son
binamýz Kýzýlay. Ýlk olarak “Kýzýlay binasý mimari olarak
belli bir modern üslubun göstergesidir” derler; düþey
hatlarýyla. Ýkincisi buraya adýný vermiþtir. Bir ara,
1960’larda Hürriyet Meydaný diye bir isim verilmeye
kalkýldý ve kimse bilemedi, herkes birbirine soruyordu
“Hürriyet Meydaný nerede?” diye. Vazgeçtiler ve Kýzýlay
Meydaný adýna devam ettiler. Üçüncüsü de çok önemli
bir kurumun temsil edildiði yapýdýr. Efendim, Kýzýlay
binasý evvela Gayrimenkul Eski Eserler ve Anýtlar
Yüksek Kurulu tarafýndan korunmasý gerekli eski eser o zaman adý eski eserdi- olarak tescil edildi. Kurul,
büyük bir heyecanla tescil etti ve sanýrým ilk 5-10 bina
içerisindedir erken cumhuriyet döneminin tescil
anlayýþýyla. Sonra, 1974-75 yýllarýnda (ben o zaman
Yüksek Kurulda çömez raportör olarak çalýþýyordum)
Ankara'dan Ýstanbul’a dosya taþýyoruz, kurul
baþkanýmýz rahmetli Orhan Alsaç. Aklýnýza gelen ne
kadar sayýn büyüðümüz varsa, rahmetli Söylemezoðlu,
rahmetli Bahadýr Alkým, Sedat Akyelden, Akurgal,
Doðan Kuban hocamýz, icazet aldýðýmýz, aðzýnýn içine
baktýðýmýz bütün hocalarýmýz Yüksek Kurul üyesi. Bir
toplantýda bizden Kýzýlay’la ilgili dosya hazýrlamamýz
istendi. Dedik: “Herhalde onarým falan olacak, Yüksek
Kuruldan izin alacaðýz.” Aslýnda vardý, ama biz bir daha
hazýrladýk dosyayý. Yüksek Kurula gitti ve Yüksek
Kuruldan akþamüstü saatlerinde Kýzýlay binasýnýn
rölövelerinin alýnarak, fotoðraflarýnýn ayrýntýlý olarak
çekilip yýkýlabileceðinin kararý çýktý. Rahmetlilerin
kemiklerini sýzlatmayayým, ama nasýl bir þeyler
döndüðünü hâlâ bilmek mümkün deðil. 2 saat içerisinde
bu yapýnýn yýkým kararý çýkmýþtýr ve biz böyle aðzýmýz
açýk Sedat Akyelden’e baktýk, Kemali hocaya baktýk,
“Herhalde bir yanlýþlýk var biz yanlýþ duyduk” dedik ve
2-3 ay sonra bu yapý yýkýldý. Bunu devlet yýkmýþtýr.
Devlet bunu evvela tescil etmiþtir, sonra hangi kaygýyla
bilinmez yýkmýþtýr. Kýzýlay demiþ ki “kaynaða ihtiyacýmýz
var; rant tesisi yapacaðýz.” Beyler þart mýdýr? Baþka
kaynak arayýn. Bu hepimizin mirasýydý. (…)

(…)1985 yýlýnda Ankara'da okuma-yazma bilmeyenler ve
ilkokul mezunlarý çok, yani esas aðýrlýk merkezi o,
nüfusun büyük bir kýsmý ilkokul mezunu düzeyinde
olduðu için, aðýrlýk merkezi orada çýkýyor. Bu olay
1985'ten 2000'e doðru birazcýk geliþmiþ, fakat
geliþirken, Çankaya bölgesinde 1985-2000 döneminde
gecekondu, imar ýslah planlarý ile ortadan kaldýrýlmýþ.
Çankaya bölgesinde zaten az olan gecekondu tamamen
ortadan kalkmýþ vaziyette. Buna mukabil, Altýndað,
Mamak, Sincan ve Gölbaþý bunlar biraz geliþmiþlerse de
ayný düzeyde duruyorlar. Þehirdeki bu ikili yapý, yani
“Çankaya ve diðerleri” diyebileceðimiz bu ikili yapý
pekiþmiþ vaziyette, eðitim düzeyi üzerinden de kendini
yeniden üretebilir bir hale geliyor. Daha doðrusu, kendini
yeniden üretebilmesi de, Altýndaðlýlara, Sincanlýlara,
Mamaklýlara o kadar düþük eðitim düzeyindeler ki, düz
sanayi iþçiliðinden baþka çok da fazla bir fýrsat
býrakmýyor, yani onlar iþ pazarýna girmekte çok fazla
kalifiye olamýyorlar.
(…) Çankaya da artýk almýþ baþýný gidiyor, Çankaya artýk
Ankara'dan kopmuþ vaziyette. Çankaya aðýrlýkla yüksek
tahsilli, doktorasý mastýrý olan, erkek-kadýnýn iþ hayatýna
katýldýðý son derece çaðdaþ, ama Ankara'nýn gerisiyle
çok da fazla paylaþtýðý bir þey olmayan bir bölge, bir
adacýk.

(…) Ama bütün tarih, toplumsal tarih onu gösteriyor ki,
eðer siz bir problemi kafanýza koyar ve “ben bunu nasýl
çözerim?” diye kendinize dert ederseniz, o problemin
belli çözümleri olabiliyor, yani belki de, benim anlattýðým
bu kötümser okunabilecek senaryo bir kader deðildir,
belki bunun bir çözümü vardýr. Ben onun çözümünün ne
olduðunu bilmiyorum ama o çözümü beraber bulmak için
alternatif programlar geliþtirmek lazým, iþte bunun da
nasýl yapýlabileceðini beraber düþünmek lazým.

Söyleþilerin tam metnine http://www.mimarlarodasiankara.org
adresinden ulaþabilirsiniz.

Cânâ Bilsel

KENTÝN KAYBOLAN ÝZLERÝ

Söyleþi metinleri bant kayýtlarýndan derlenmiþtir.
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HER ETKÝNLÝK BÝRAZ BÝZE BENZER
Tezcan Karakuþ Candan

Konserler, Belgesel Film Gösterimleri

Yeni Türkü Konseri

6.1, 2

Þubat Yolcusu
Baðcýksýz Ayakkabýlar

“Türkiye'nin Kalbi Ankara”

Sergey Yutkeviç
1933 / 56'
Cumhuriyetin 10.yýlý kutlamalarýnda Ruslarýn
çektiði Ankara filmi.

“An.kara”

Aras Özgün-Ersan Ocak
1996 / 15'
Baþkent Ankara'nýn ideolojik ,sosyal, mekansal
dönüþümü üzerine deneysel-belgesel bir videofilm. Filmdeki Cumhuriyet çocuðunun söylediði
gibi: “Bu bizim þimdiki halimiz, þimdiki hayatýmýz"

“Saraçoðlu Mahallesi”

ODTÜ GÝSAM
1995 / 28'
Ankara Saraçoðlu Mahallesi üzerine bir
belgesel.

“Üçleme (Zaman-Mekan-Ýnsan)”

Güler Polat- A.Ü.Ýletiþim Fakültesi
1997 / 14'
Ankara'nýn baþkent oluncaya kadarki ve olduktan
sonraki durumundan baþlayarak oluþan
meydanlar ile insanlarýn etkileþimi anlatýlmakta.

“Çýnarlarýn Ruhu Ölümsüzdür”

Bülent Çaplý
1996 / 22'
Ankara Üniversitesinin kuruluþunun Türk
ve Cumhuriyet Tarihi açýsýndan önemi
anlatýlmakta. Arþiv görüntüleriyle
üniversitenin kuruluþunda önde gelen kiþi
ve olaylar belirtilmekte.

“Anýlarla Ankara Palas”

Deniz Ç. Yazýcý
2001 / 28'
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda yaþanan
toplumsal deðiþimin önemli sosyal ve
siyasal mekanlarýndan olan Ankara Palas,
çeþitli arþivlerden saðlanan fotoðraf, film
ve röportajlara yer verilerek anlatýlýyor.

“Mimarlýk Balosu Filmi-2003”

A. Bülent Acar
1993 / 35'
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi’nin, Ankara
Palas'ta gerçekleþtirdiði Mimarlýk Balosu
esnasýnda çekilen geleneksel mimarlýk
balolarý üzerine belgesel.

O kadar çoktu ki sökükler, hani tutunca bir ucundan nasýl
sökülürse, öyle sökülmüþ Ankara… Yaya bölgeleri,
Atatürk Orman Çiftliði, Modern Çarþý, Kale, meydanlar,
demiryolu hattý, kentin katmanlarý, Antik Tiyatro…
Söküklerin fazlalýðýna neredeyse biz bile
inanamadýk!…Neyi tuttularsa sökmüþler, neyi tutmuþsak
belki de sökülmesine vesile olmuþuz, elimizden kayýp
gitmiþ Ankara… Kayýp gidiyor da hala ve Baþkent Kimliði
yoksullaþýyor... Ve biz de tutmasak ucundan daha da
sökülecek, daha da yoksullaþacak…
Çaðrýmýz tüm kentlilereydi onun için… Ankara kentini
kültürel olarak nasýl zenginleþtireceðimizi, nasýl hissedip
özümseyeceðimizi yaþamak istedik. Onun için de bu
kentin her yerini kullanmak istedik, parklarýnda ,alýþveriþ
merkezlerinde,sokaklarýnda sergiler açtýk, pazarlarýndaki
caddelerindeki billboardlara ilanlar astýk, “Her kent biraz
bize benzer, bazen yalnýz…”, “Her kent biraz bize benzer,
bazen keyifli…” Biz de hem keyfedelim istedik hem de
herkesle haþýr neþir olalým… On bin el ilaný daðýttýk,
daðýtýrken sokakta yeni dostlarla tanýþtýk, gazetecilerle,
Ankara sevdalýlarýyla günlerce sohbet ettik…Binlerce afiþ
astýk ve inatla hep birlikte yapmayý, paylaþmayý öne
çýkarttýk…

Her kent kendi kültürünü kendisi
yaratýr … Ankara'nýn meydansýzlýðýna
inat, Konur Sokaðý meydan haline
getirmeyi bir Konur Sokak kültürü
yaratmayý istedik… Yeni yýlda daha
büyük alanlarý meydan yapma
umutlarýný Konur Sokak'ta kentlilerle,

Mimarlýk Haftasý’nýn ardýndan

Hedef Mimarlýðýn
toplumsallaþtýrýlmasý, toplumla
buluþmasý, Ankara'nýn bir hafta
boyunca da olsa Mimarlýðý tartýþmasý
idi. Ankara'nýn sorunlarýný gündeme
getirerek; söküklerini birlikte dikelim
istedik… Biz belki nasýl dikileceðine
iliþkin mütevazý da olsa bir þeyler
söyleyebilirdik, ama bu sökükleri tek
baþýmýza dikmeye gücümüz
yetmezdi…

Önce Baðcýksýz Ayakkabýlar, sonra Þubat Yolcusu Mimarlýk
Haftasý devranýmýza katýldý, onlarla yol aldýk ve sonra Derya
Köroðlu'nun Maskeli Balo'suyla gün batýmýný karþýladýk…
Þarkýlarla tamamladýk bir tam günü… Kentliler aramýzdaydý,
evet bu kez bir nebze de olsa baþarabilmiþtik…Onlarca
radyo ve televizyon programýna çýktýk, gazetelerde gün, gün
programlarýmýz yayýnlandý… Onlarca kentli telefonla bizleri
kutladý, yüzlerce mimarlýk öðrencisiyle yeniden hasret
giderdik… Heyecanlarýný, ideallerini, enerjilerini yüreðimizde
hissettik….
Öyle þeylere tanýklýk etti ki bu hafta, her katýlan kendinden
bir þeyler aradý ve buldu… Ve olmak isteyen aramýzda, taktý
kendi rengini koluna, katýldý Mimarlýk Haftasý kervanýmýza…
Gýptayla bakanlar, kervaný kaçýranlar, bir sonrakini
bekliyorlardýr mutlaka….
Mimarlar Odasý'nýn duvarlarý þahidimizdir… Demiryolu
Atölyesi ve Kýzýlay Yaya Bölgesi Atölyesi çalýþanlarýnýn
kokusu var odalarda, bilgisayar klavyelerinde… Kim ne
derse desin gitmez… Sinmiþ bir kere… Sonra Derya
Köroðlu'nun izi var her adýmda, sonra atölyelere katýlan lise
öðrencilerinin gülen gözlerinin heyecanlarý var… Sinmiþ bir
kere kimse yok edemez…

Sokakta göstermek istedik Ankara ile ilgili belgesel filmleri,
soðuk izin vermedi… Kentin kaybolan izlerinde biz bir kere
daha kaybolduk…Kamusal mekaný kamuya açmak…Kim bilir
açmýþýzdýr belki de bazýlarýný…
Sonra sokaklarda söylenceler, espriler vardý, diyorlar ki
“Mimarlar Ankara'nýn söküklerini dikiyorlarmýþ”… Ne güzel
þey anlaþýlmak…

Sonra Varolmayan Ankara vardý gündemimizde… Ankara'yý
yeniden var etmek, kültürel ve mekansal olarak
zenginleþtirmek ise hiç çýkmadý aklýmýzdan… Bir haftayý
böyle bitirdik iþte, hep bir artýrarak geçti günlerimiz, hep
birbirinin üstüne ekleyerek büyüttük…Sekreteryamýzýn, büro
çalýþanlarýmýzýn, öðrencilerin, mimarlarýn kentlilerin kocaman
emekleri bu etkinlikte… Yani kolektif… En son bir Ankara
sevdalýsý noktayý koydu günümüze ve onu da aldýk aramýza,
hep o güzel sesinden tanýrdýk onu… Þimdi artýk Jülide
Gülizar da aramýzda, fotoðraflarýyla Ozan Saðdýç da …
Evet her etkinlik biraz bize benzer, sosyal, heyecanlý,
paylaþýmcý, dinamik, aceleci, inatçý, toplumsal, keyifli, bazen
neþeli... Emeði geçen, katký koyan herkesin ellerine,
yüreklerine saðlýk… Siz yokken aramýzda sürç-i lisan
ettiysek affola…
tcandan@mimarlarodasi.org.tr

Mimarlýk Haftasý’nýn ardýndan

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi’nin, Mimarlar Derneði
1927 ve Çankaya Belediyesi iþbirliðiyle organize ettiði
Mimarlýk Haftasý etkinliklerini geride býraktýk. 4-11 Ekim
2004 tarihleri arasýnda, Mimarlar Odasý son yýllarda hiç bu
kadar kalabalýk olmamýþtý. Mimarlýk öðrencileri, mimarlar,
liseliler, kentliler, yani aslýnda Ankara'nýn söküðüne el
atmak isteyen herkes oradaydý. Onca yorgunluk ancak
böyle giderilebilirdi…

gençlerle birlikte dillendirdik, birlikte
büyütmeyi istedik… Dünya Konut ve
Mimarlýk gününde, hem de kendi
binamýzýn önünde, hem de aldýrmadan
soðuða, Ankara'nýn söküklerinin
dikilmesi için binlerce insanla
kenetlendik… Sokaklarda
yaþayanlarýn yürekleri ýsýnsýn diye
þarkýlar söyledik, evsizler için ve
herkes için barýnma hakký istedik…

Mimarlýk Haftasý’nýn ardýndan

Yaþadýðýmýz kentin son on yýlda geçirdiði deðiþimin
ne olduðunu, nelere yol açtýðýný da orada öðrendim,
yeni yapýlan onca kavþak ve köprüye raðmen artan
trafik
sorunu, kentin güzelleþmesi için yapýlan birçok
þeyin bunu baþaramamasýnýn nedeni. Bir zamanlar
çok severek gittiðim Gençlik Parký'nýn neden bu
hale geldiði sorularýnýn cevabý da hafta boyunca
verildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Müzesi
Veteriner Hekimliði Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalý arþivinden alýnmýþtýr

MÝMARLIK HAFTASI ÜSTÜNE
Savaþ Volkan Genç Veteriner Hekim

Veteriner Fakültesinin birinci sýnýfýnda Atlý Spor Grubu'nun
ihtiyaçlarý için Deontoloji Dersi hocamýz Prof. Dr. Ferruh
Dinçer ile görüþmeye makamýna gitmiþtik. Veteriner
Fakültesi Müze Binasý olarak kullanýlan bu yere
girdiðimizde adeta nefesim kesilmiþti. (Ayný þey ilerleyen
yýllar boyunca her final sýnavýnda baþýma geldi ama bu
seferki farklý bir durumdu.) Ýki katlý bu mütevazý binanýn
giriþi müzenin ana salonuydu. Saðlý sollu odalarda
asistanlar çalýþýyordu. Üst katta 150. Yýl Odasý, meslek
büyüklerine ayrýlmýþ köþeler ve Prof. Dr. Ferruh Dinçer'in
odasý vardý. O gün neler konuþtuk, neler oldu pek
hatýrlayamýyorum çünkü bu küçük binanýn güzelliði benim
aklýmý baþýmdan almýþtý.
Ýlerleyen günlerde o zamanlar araþtýrma görevlisi olan
hocam Tamay Baþaðaç ile Veteriner Hekimliði Tarihi ve
Deontoloji Anabilim Dalý ve Veteriner Hekimliði Tarihi
Müze binasý hakkýnda uzun uzun konuþma fýrsatý bulduk.
O zamanki adýyla Yüksek Ziraat Enstitüsünün ilk rektörü
Prof. Friedrich Falke'nin lojmaný olarak yapýlan bu binayla
birlikte ayný dönemde yapýlan binalarýn da tarihleriyle
ilgilenmeye baþladým. Özellikle fakülte binalarý hakkýnda
ne zaman, hangi amaçla yapýlmýþ, nelerde kullanýlmýþ
sorularýnýn cevabý benim için çok heyecan vericiydi.
Sonraki zamanlarda baþka þehirlerden gelen öðrenci
arkadaþlara Dýþkapý semtinden baþlayarak
Cumhurbaþkanlýðý Köþküne kadar þehrin adeta açýk hava
müzesi görünümünde olduðunu, bu binalarla birlikte
Cumhuriyetin oluþtuðunu anlatýrdým. Hele konu yapýlara
geldi mi benden iyisi yoktu.
Bu derin mimari bilgisine sahip olduðum düþüncesi bende
Mimarlýk Haftasý etkinliklerini muhabir olarak takip ettiðim
zamana kadar sürdü. Ben Ankara'nýn karamsar sert bir
þehir olduðunu düþünür çok sevmeme raðmen bunun
nedenini de þehrin ilk modern mimari örneklerinde iþlenen
güç ve erki simgeleme isteðinden kaynaklandýðý
yanýlgýsýna kapýlýrdým. Oysa ki þehri böyle gösteren bu
binalar deðil onlarda sonra yapýlan imarsýz, plansýz, çirkin
binalarmýþ. Öyle ya kendini bu kadar sevdiren yapýlar
neden böyle bir düþünceye yol açsýn ki?
Bunun cevabý iþin uzmanlarýnýn açýklamalarýnda, mimarlýk
haftasý boyunaca yapýlan etkinliklerin içinde mevcuttu.

Amatör rehberliðim sýrasýnda þehrin kültürel
etkinliklerinin sergilendiði yerleri övünerek
anlatýrken bu durumdan o kadar memnun
olmamam gerektiðini “Varolmayan Ankara” baþlýklý
sunuþta öðrendim. Meðer Ankara için ne güzel
konser salonlarý, müze projeleri hazýrlanmýþ, meðer
Ankara ne zenginliklere kavuþacakmýþ da olmamýþ.
Ama bu konuda umutluyum her þey hazýr, bir çok
projenin ilk kazmasý vurulmuþ bile, iþ sadece
bunlarý yürütmeye bakýyor. “Ankara'nýn Söküklerini
Dikelim” baþlýklý atölye çalýþmalarýnda ise eðitim
sistemimizde tavsiye edilen bir yöntemle konular
iþleniyor. Ýnteraktif çalýþmayla yürütülen derslerden
“Kýzýlay Yaya Bölgeleri”ne az da olsa katýlabildim.
Sonuç mu? Kýzýlay'da dolaþmanýn neden bu kadar
zor ve bunaltýcý olduðu cevabý çalýþmanýn içindeydi.
Erdal Kurttaþ Hoca'nýn deyimiyle çevremdekileri
görmekle kalmayýp onlara bakmayý da öðrendim.

Muhabir olarak izlediðim bu
etkinlikler, bana çok þeyler
kazandýrdý. Kentte dair
kaygýlarýmýn nedenlerini daha
somut olarak görmenin yaný sýra
bu kaygýlarýn giderilmesini
saðlayacak çözüm önerlerinin
de var olduðunun artýk
farkýndayým. Ülkemizin kronik
sorunu mesleki etkinliklere
sadece o mesleðe mensuplarýn
“ilgi” göstermesi, bu entelektüel
çalýþmalarýn dar bir çerçeveden
çýkamamasý ve kendi sorunlarý
hakkýnda aydýnlanamamýþ
kamuoyu. Mimarlar Odasý'na
dýþarýdan bakan bir göz olarak
Ankara Palas'tan ayrýldýðým
sýrada aklýmdan geçenler þu
olmuþtu; “neden daha fazla kiþi
yok?” Belki o zaman Bozkurt
Güvenç'in sorusuna evet bu
muhteþem kaosa dokunup
düzeltelim yanýtýný verebiliriz.

GÜZEL BÝR ANKARA GECESÝ

ANKARA’NIN ODASI

Jülide Gülizar

Baþak Tarcan

Kýzýlay'dan Atpazarý'na, Suluhan'dan
Gar binasýna, Taþhan'dan Roma
Hamamý'na kadar Ankara, en güzel
renkleri ve görüntüleriyle akýp
gidiyor gözlerimizin önünden. Bu
akýþa sevecen, içten ve coþkulu
sesler ayrý bir güzellik katýyor.
Seslerin çoðu gencecik. Bir de
henüz öðrencilik çaðýndaki kýzlar,
erkekler var. Gönüllerini, güçlerini,
coþkularýný seferber edip, dalmýþ
Ankara caddelerine, sokaklarýna,
hanlarýna, hamamlarýna.

Ankara Þubesi'nin 4-11 Ekim Mimarlýk Haftasý programýný,
hafta için düzenlenmiþ etkinlikler olarak
deðerlendirmemek gerekiyor kuþkusuz.

Yer Devlet Konukevi. Daha doðrusu, yapýldýðý günlerdeki
adýyla Ankara Palas. Zaman, akþamýn en güzel saati.
Mevsim kýþ ama, güzeller güzeli bir sonbahar havasý
yaþanýyor. Çok sayýda Ankaralý mimar, Mimarlar
Haftasý'nýn kapanýþ töreninde, yaptýklarý çalýþmalarý
sunuyorlar.

Haftanýn nasýl yaþandýðýna baktýðýmda ise bir buluþma,
biraraya gelme eylemliliðinde içerik kadar önemli, dahasý
ondan ayrýþmaz bir durumun da varlýðýný hissetmek
mutluluk vericiydi. Paylaþým ve hatta O'nunla bir olma hali
bu.

Ankara… 1900'lerin, yazýn topraktan tozdan, kýþýn
çamurdan buzdan geçilmez, 20 bin nüfuslu bir bozkýr
kasabasý. Kurtuluþ Savaþý'nýn önderine ve silah
arkadaþlarýna kucak açan, varýný yoðunu onlarýn önlerine
seren, olanca gücüyle destek veren insanlarýn kasabasý,
1923'ten beri Türkiye Cumhuriyeti'nin baþkenti.

Ziyaret edilen ve yapay zamanýnda
varolunan hijyenik bir organizasyon
olmaktan çok uzak bir program,
saðlam fikri altyapýsýyla da gevþeyip
daðýlmayacak kadar tanýmlý.

Ankara Palas, kurtuluþtan kuruluþa geçiþte, devletin en
önemli kararlarýnýn alýndýðý bina. Ve biz o binada kuruluþ
günlerinden bugüne Ankara'yý izliyoruz. 1950'lerden
baþlayarak, giderek daha çok sahipsizleþen Ankara'yý.
Ona sahip çýkan mimarlarýn çalýþmalarý aracýlýðýyla.
Ýçimde sevinç ve hüzün yan yana. Yiyecek yutacak gibi
seyrediyorum görüntüleri. Sayýsýz uygarlýklarýn gelip
geçtiði, konup göçtüðü bu topraklarda onlardan kalan her
þey sevindiriyor beni. Ama bunlarýn çürümeye býrakýldýðý,
amacýn hepsinin yok edilmesi olduðu aklýma gelince, bir de
bunlarý en yetkili aðýzlardan dinleyince içim hüzünle
doluyor.
Her þeye karþýn bu güzel gecenin keyfini kaçýrmamak için
çabalýyorum.
Ankara, benim kendimi bildiðimden beri, yaþamýmýn
tamamýný geçirmek istediðim bir kent. Ýstediðim ama
gerçekleþeceðine hiç inanamadýðým, rüyamda bile
göremediðim bir hayal kent. Ama bir gün gerçekleþti.
Yarým yüzyýlý aþkýn bir süredir Ankara'dayým, Ankaralýyým.
Taþýyla topraðýyla, daðýyla gölüyle, kurduyla kuþuyla,
çiçeði, böceði, insanýyla sevdiðim Ankara'ya mimar
arkadaþlarýn el attýðýný görmek içimi aydýnlýklarla,
umutlarla doldurdu. Osmanlý artýðý kafalarýn yerini
cumhuriyet mimarlarýnýn almasý, içimdeki bu güzelliklerin
nedeni.
Bana bu coþkuyu yaþatanlara teþekkür ediyorum.

Oda'nýn, Ankara'da yaþamasam da ister istemez haberdar
olduðum, katýldýðým ya da izlediðim tüm çalýþmalarýna ve
varoluþ biçimine baktýðýmda mimarlýk haftasý, kapsayan
deðil kapsanan gibi görünüyor daha çok.

Böyle bir geleneðin içi doldurulmaya
çalýþýlmamýþ da bir haftalýk niyetlerin
üzerindeki çalýþmalarý biraya
getirecek bir zemin inþa etmek için
bu hafta icat edilmiþ gibi. Geleneðin
geçen yýl Ankara Oda'da baþladýðýný
düþününce neden olmasýn ki...

Bu yapý,en temelde atölyelerle çok iliþkili görünüyor. Bir
gün sürmesi öngörülen ama kesin bir tarihle önceden
sýnýrlandýrýlmayan atölyeler, “Ankara'nýn Söküklerini
Dikmek“ temasý altýnda ele aldýklarý problem alanlarý
üzerine hafta boyunca çalýþtýlar.

Tüm olanaklarýný ve desteðini
katýlýmcýlara sunan Oda'nýn
paylaþýmcý tavrý mý atölyelere bu
ruhu verdi yoksa atölyelerin varoluþ
biçimi mi organizasyona yapýsýný
kazandýrdý? Ýkisi de sanýrým. Oda;
kendi çalýþmalarý, hafta etkinlikleri ve
atölye çalýþmalarýnýn yürütüldüðü bir
mekan olmanýn ötesinde katýlýmcýlar
için bir “ev” niteliðindeydi.
Mimarlýðý toplumla buluþturma çabasýndaki bu ayný zihin,
Oda Lokali'nden kapanýþ gününün düzenlendiði Ankara
Palas'a kadar her farklý mekanýn zamanýný bu tür niyetlerle
tekrar inþa etti. Atölye çalýþmalarý ise bir günde tüketilen
eksersizler olmayýp bir duruma doðru yoðrulmuþtu. Birer
proje olarak sunulduklarý kapanýþ günü zihinlerin “henüz”
uyarýldýðý bir mimarlýk ortamý oluþturuyordu.
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BÜTÜN YIL SÜRSÜN
Timur Zeren Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri Rehberi Yayýn Yönetmeni

ÖÐRENCÝ GÖZÜYLE
Deniz Üçer-Demet Yücel-Burak Gürbüz-Özgür Bayramoðlu

Bir öneriyle Mimarlar Odasý’na gitmiþtik. Ummadýðýmýz
bir ilgiyle karþýlaþtýk. Tezcan ablanýn (Ankara Þube
Sekreteri) cana yakýn, umutlu konuþmasý bizi
etkinliklere katýlmaya teþvik etti.
Üstelik önümüzdeki hafta mimarlýk haftasýydý.
Haftanýn ilk etkinliði Ýstanbul’daki mimarlýða saygý
yürüyüþüydü. 1 Ekim gecesi yarý dolu bir otobüsle
Ýstanbul’a doðru yola çýktýk. Ankara’dan ilginin az
olmasýna çok þaþýrmýþtýk. Buna raðmen genel katýlýmýn
iyi olmasý, bir birlikteliðin olmasý, eski dostlarýn
rastlaþmasý güzeldi. Yürüyüþ tünelden Taksim’e kadar
sürdü. Topluluk daðýlýnca biz de günümüzü dolaþarak
geçirdik. 3 Ekim sabahý Ankara’ya döndüðümüzde
yorgun ama mutluyduk.
Ankara’da mimarlýk haftasýnýn ilk günü çeþitli
etkinliklerle sürdü ve Yeni Türkü konseriyle ilgi doruða
ulaþtý. Konur Sokak ve Yeni Türkü bir araya gelince
kimse kayýtsýz kalamadý ve kalabalýk büyüdükçe
büyüdü. Konserin ardýndan Mimarlar Odasý’nda
kokteyl ve tanýþma toplantýsý yapýldý.
Ertesi gün atölye çalýþmalarý baþladý, dört farklý atölye
çalýþmasý yürütüldü. Biz (Özgür, Mete, Burak, Gonca,
Cevat, Buðra, Ekin, Demet ve dahasý...) Yaya
Bölgeleri atölyesine katýldýk. Üniversite öðrencilerinin
yaný sýra fotoðrafçý, lise öðrencileri ve mezunlar da
vardý. Yürütücüler Erdal Kurttaþ ve Kadri Atabaþ
sayesinde sýcak bir ortamda keyifli bir çalýþma yaptýk.
Çalýþmalarýmýzýn sonuçlarýný Ankara Palas’ta
katýlýmcýlarla paylaþtýk. Sunumun ardýndan kapanýþ
kokteyli ile mimarlýk haftasýna veda ettik.

4-11 Ekim tarihleri arasýnda ''Mimarlýk Haftasý '' süresince
yapýlan ve Ankara'da yaþayanlarýn ''Kendini ve Kentini
tanýmasýna'' olanak veren bu etkinliklerde, emeði geçenleri
kutlar, bu olumlu ve güzel giriþimden dolayý Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi'ni tebrik ederim.
Kent ve kent bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýna katký veren bu
deðerli çalýþmalarýn, yalnýzca bir hafta ile kalmayýp,
periyodik etkinliklere dönüþtürülmesini, hatta bir seneye
yayýlmasýný, bir eðitmen olarak da arzu ederim.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, kendi mesleki alaný ile ilgili
konular kadar, bir sivil toplum örgütü olarak da içinde
yaþadýðýmýz kentin ortak deðerlerini ve deðiþik mekanlarý,
kent mimarisi için neler yapýlabileceði gibi konularda ve bu
alanda yaptýðý kültürel çalýþmalarý, sadece mimarlarla deðil
toplumun bütün katmanlarý ile, özellikle öðrencilerle ve Okul
Aile Birlikleri ile iþbirliði yapýp yaygýnlaþtýrmasý, gerekirse
ayda bir kentteki okullarýn öðrenci temsilcileri ile toplantý
yapýlarak paylaþýlmasý ve bu sürekliliðin saðlanmasýnýn da,
ufak bir öneri ve olumlu bir adým olacaðý kanýsýndayým.

YENÝ YAYIN

Karþýlýklý destek ve iþbirliði içinde, çalýþmalarýnýzda baþarýlar
dilerim.

HAYAL KIRIKLIÐI
Elif Özlem Öndoðan
Odanýzýn düzenlemiþ olduðu “Mimarlýk Haftasý” etkinliklerini
ilk defa gördüm ya da dikkatimi çekti de diyebiliriz- ve
programda beðendiðim baþlýklara katýlmak istedim.
Programýnýzý da JMO da gelen maillerde gördüm. Bu
etkinlik ilk defa mý yapýlýyor yoksa her yýl yapýlan bir etkinlik
mi, aceleye mi geldi bilemiyorum. Ýnanýyorum ki bu çalýþma,
olmasý gereken bir zorunlulukla yani yapmýþ olmak için
yapmak þeklinde deðilde, meslektaþlarýnýza ve ilgi duyan
kiþilere yönelik bir hizmet ve paylaþým amaçlý düþünüldü.
Ben vaktim varken- önceden belirttiðim gibi bazý baþlýklara
katýlmak istesem de iki günde iki ayrý hayal kýrýklýðý yaþadým.
Ýlki atölye çalýþmalarý kapsamýnda “Atatürk Orman Çiftliði”
yürüyüþüydü. Büyük bir heyecanla gitsem de ne yazýk ki
kimse gelmedi. Yüksel Bey ve Baykan Bey vardý bir de üç
öðrenci. Sanýrým daha çok zamanlama kötüydü. Belki hafta
sonu ve iyi bir duyuru olsaydý katýlým artabilirdi. Yüksel
Bey'in de önerdiði gibi atölye öncesi bir toplantý da iyi
olurdu. Sonuçta gelenler vakit ayýrýp oraya gelmiþti ama
hiçbirþey elde edemeden döndük. Birþeyin karþýlýðýný
alamamak ve hayal kýrýklýðý sonuçtu. Yüksel Bey bu
çalýþmanýn daha sonraki bir hafta sonunda yapýlmasýný
önereceðini ve önemli bir konu olduðunuda dile getirdi.
Bence de böyle bir þey verilen emek adýna yapýlmalý.
Ýkincisi belgesel film gösterimleriydi. Hepsine katýlmadým
ama biri özellikle dikkatimi çekti ve mutlaka katýlmalýydým.
Programda Çarþamba günü gösterileceði belirtilen
“Ankara'yý Seviyorum” belgeseliydi. Benim merak ettiðim bu
program hazýrlanmadan gerekli izinler alýnmamýþ mýydý?
Herþey son ana mý býrakýldý? Yapamayacaðýnýz bir þeyi niye
basýyorsunuz ki? Büyük bir heyecanla belgeseli beklerken
hayal kýrýklýðý yaratacak açýklamanýz gecikmedi, belgeselin
gösterimine izin verilmemiþti. Bu belgeseli 1996 yýlýndan
beri merak ediyordum oysa. Sonuç itibarîyle farklý
olabileceðini düþündüðüm bu çalýþmalara katýlmak istemiþ
olsam da elim boþ döndüm, vaktim boþa gitti. Bazen size
önemsizmiþ gibi gelen bazý ayrýntýlar baþkalarý için önemli
olabilir. (Programýnýzýn geneli belki sorunsuz geçmiþ olabilir
onu bilemiyorum. Ben sadece benim tarafýmdan görünen
kýsmýný sizinle paylaþmak istedim.) Bundan sonraki
çalýþmalarýnýzda daha özenli davranmanýz dileðiyle,
çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan dosya konusu
“Yarýþmalar” olan ve editörlüðünü Ýlhan Kesmez ve Gülnur
Güvenç’in üstlendiði Eylül 2003 tarihli Bülten için mimarlýk
öðrencileri ile baþlatýlan “Yarýþmalar Dizini”, çalýþmanýn çapýnýn Bülten'de yayýnlanmasý düþünülenin çok ötesinde
olduðunun kýsa sürede anlaþýlmasýyla baðýmsýz bir kitap
projesine dönüþtü. Daha önceden baþlamýþ tüm çalýþmalarý
bir araya toplayan ve 1930’da yapýlan ilk yarýþma ile baþlayan
dizin, 2004’e kadar ulaþýlabilen tüm yarýþmalara ait bilgileri
kapsýyor. Mimarlýðýn Türkiye’deki 70 yýllýk geliþimine yarýþmalar üzerinden ayna tutan kitap, araþtýrmacýlara, yarýþmacýlara ve mimarlýðý anlama çabasýnda olan herkese bir
referans kitap olacaktýr. Kasým ayýndan itibaren Mimarlar
Odasý’ndan edinebilirsiniz.
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Çocuklar Yapý Fuarýndaydý...

Rabia Ç. Çavdar

Fuardaki çalýþma alanýmýz

“Barýnak” Tasarým Atölyesi 23-24-25 Eylül 2004

Kendi seçtikleri
malzemelerle barýnaklar
kurdular
Dr. Yonca Hürol, Doðu Akdeniz Üniversitesi

Çocuklarý farklýlýklarla buluþturmak ilkesiyle hareket
ederek, Yapý Ankara Fuarý'nda çocuklarla
birlikteydik. Çocuklar bu sefer de malzemeler ile
tanýþacaklardý...
Sadece malzemeler ile tanýþmakla kalmayýp,
firmalarla iletiþime geçecekler ve seçtikleri
malzemeleri kullanarak üretim yapacaklardý.
Çocuða “yapma” bilgisinin kazandýrýlmasý hedefiyle;
yapý malzemelerini tanýyarak, malzemeleri kendi
yaratýcýlýklarý ile dönüþtürerek bir “barýnak” tasarýmý
yaptýrýlmasý öngörüsüyle yola çýkýldý.
Çocukta “Strüktür” ve “Konstrüksiyon”
kavramlarýnýn oluþmasýný saðlayarak, çocuðun
mimari yapým süreçlerini tartýþabilir ve
deðerlendirebilir hale gelmesi için kurgulandý
“Barýnak Tasarým Atölyesi”.
Bu çerçevede, çocuðun gündelik hayatý içerisinde,
kentte yaþarken, kullandýðý gördüðü yapý
malzemelerinin nasýl kullanýldýðýný, ne için
kullanýldýðýný fuarý gezerek kavramasý ve bunun
ötesine geçerek malzemeleri dönüþtürerek, ya da
yeni kullanýmlar ve bir araya geliþler tanýmlayarak bir
tasarým yapmasý beklendi çocuklardan. “Barýnak” ýn,
yeni bir “ yapma” biçiminin en kolay denenebileceði
alan olarak görülmesi projenin bu aksa tutunarak
geliþmesini saðladý.
Üç gün süren çalýþmanýn ilk iki gününde tartýþma,
bilgi aktarýmý ve üretim süreçleri gerçekleþtirildi ve
son gün projeler tamamlanarak ortama sunuldu.
Hayal gücünü artýrabilmek ve bilindik barýnak, ev
formlarýnýn dýþýna taþabilmek için; doðadaki iki temel
öðe; güneþ ve su için/dair/ait bir “barýnak”
tasarýmý yapma yolculuðu öngörüldü. Böylece
çocuklar; doðaya karþý da bir duyarlýlýk
geliþtirebileceklerdi.
Proje kurgulanýrken, güneþ temalý barýnaklar
(güneþe barýnak, güneþte barýnak, güneþten
barýnak) ve su temalý barýnaklar (suya barýnak, suda
barýnak, sudan barýnak) yapýlabilmesini olanaklý

kýlacak öyküleme yöntemleri, drama, temsili mekan
oluþturma araçlarý programa yerleþtirildi.
Bir küçük fikri, sadece “çocuklarýn fuar alanýnda
strüktür temasý etrafýnda güneþ ve su için barýnak
yapmasý”ný vareden, ören, gerçekleþtirenlerle
birlikte olmak cesaret verici. Bazen çeþitli
durdurucular, “duman”durumlar, kiþiyi tutar, izlemek
ve varolmak istediði süreçlerin ötesinde/uzaðýnda
kalmasýný saðlar. Ýþte böyle zamanlarda, kartopunun
çýð yerine kardan adama dönüþmesini izlemek,
içinde bulunduðunuz ortamýn deðerini bir kez daha
kavramanýzý saðlýyor.
Çocuklarýn bir uzmanlýk fuarýnda kendilerini
kurmalarýný olanaklý kýlan Yapý Endüstri Merkezi'ne,
atölye yürütücüsü olarak bilgi, deneyim ve enerjisini
bizimle paylaþan, atölyenin fikri zeminini besleyen,
zenginleþtiren Yonca Hürol'a, etkin varlýklarý ve
yoðun çabalarýyla atölye ortamýný destekleyen
Leman Ardoðan, Fatma Baþaran, Gülseren Oray,
Sevgi Bölücek, Onur Yýlmaz, Nilay Özgeldi, Sevgi
Nur Þahin, Elif Zilan, Çiðdem Yýlman, Elif Gök, Pýnar
Ünal, Ezgi Us, Ýrem Akkaya, Baþak Demirel, Aynur
Acaralýoðlu ve Selda Taþkýn'a ve her ne olursa olsun
kendilerine güvenmemiz gerektiðini, ufuklarýnýn her
zaman bizlerden daha açýk olduðunu gösteren Eda,
Ufuk, Doðu, Mehmet, Türk, Merve, Gökhan, Özhan
ve Simge'ye sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum.
Ayrýca çocuklarýnda kendilerine dair öngörüleri ve
tasarýmlarý olabileceðini kabul ederek, onlarý dikkate
alan, dinleyen ve taleplerine cevap veren firma ve
firma yetkililerine de Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma
Grubu olarak teþekkür ediyoruz.
Küçük fikirlerin gerçek olmasý çabalarýnýn artmasý
dileðiyle...

Sekiz dokuz yaþlarýndan itibaren çocuklar birtakým
yapýlar kurmaya baþlayabilirler. Bunlarýn sonradan
kullanýlmalarý hedeflenmiþ olsa da, asýl hedef yapýnýn
kendisinin kurulmasýdýr. Bu gibi yapýlar arasýnda
aklýmýza gelmedik formlarda çadýrlar, kulübeler,
hayvan barýnaklarý vs. sayýlabilir. Fakat maalesef
büyük kentlerde çocuklarýn bu gibi ihtiyaçlarýnýn
ortaya çýkmasý dahi güç bir hale gelmiþtir.
Çocuklarýn pratik dünyaya yönelme ihtiyaçlarý
dýþýnda, mimarlar dahil profesyoneller de topluma ve
çocuklara yönelme eðilimindedir. Bu bir tür toplumla
bütünleþme, kendini ifade etme ve birlikte karar
verme ihtiyacý olarak da nitelendirilebilir. Bu gibi
ihtiyaçlarýn açýða çýktýðý kurumlardan biri olarak
Mimarlar Odasý da mimarlarý toplumla biraraya
getirmek için çeþitli vesileler yaratmaktadýr. Çeþitli
çalýþma gruplarý kurulmakta ve bu gruplar insanlarýn
ne istediklerini anlamaya çalýþmanýn yanýsýra,
mimarlarýn tercihlerini de insanlara açýklamaya
çalýþmaktadýrlar. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin
kurmuþ olduðu çalýþma gruplarýndan biri de “Çocuk
ve Mimarlýk” grubudur. Bu grup çocuklarla mimarlarý
çeþitli þekillerde ve çeþitli amaçlarla yanyana
getirmektedir. Mimarlar okullara gitmekte ve
çocuklar için her fýrsatta çeþitli atölyeler
düzenlenmektedirler. Ayný þekilde Ankara'da Yapý
Fuarýnýn kurulacak olmasý, çocuklarla birlikte
gerçekleþtirilecek bir konstrüksiyon ve strüktür
atölyesinin gerçekleþmesine vesile olmuþtur. Dokuz
tane çeþitli okullardan oniki yaþýnda çocuk böylece
biraraya gelmiþtir.
Barýnak kavramý, kurma eylemi ile imgesel tasarým
dünyalarýný birleþtiren bir kavram olarak kullanýlmýþ

Çocuklarýn kibrit çöpleri ve diðer malzemelerle kurduklarý barýnaklara örnekler

ve çocuklardan “güneþe ve/veya suya barýnak”
yapmalarý istenmiþtir. Güneþ ve su ile olan iliþki,
alýþmýþ olduðumuz barýnak kavramýnýn doða ile
iliþkisinin ve maddeselliðinin daha baþtan
anlaþýlmasýný saðlamýþtýr. Üç gün süren atölyenin ilk
gününde barýnaða dair kavramlar öyküler eþliðinde
konuþulmuþ, bu öyküler aracýlýðý ile “kurma” kavramý
üzerinde durulmuþ, ve doðada ve insanlýk tarihinde
yer alan strüktürler konusunda çocuklara bilgi
verilmiþtir. Burada, bir yapraðýn hem damarlarý hem
de yüzeyleri olduðu, tarihi yapýlarda da çubuklar ve
yüzeylerin birlikte çalýþtýklarý vs. üzerinde duruldu. O
sýrada hemen yanýbaþýmýzdaki tarihi ev de bize
modellik yapmakta idi. Daha sonra kibrit çöpleri ve
etrafta bulunan çeþitli malzemelerle (kaðýt, yaldýzlý
kaðýt vs.) maketler yapýldý, ve orada hazýr
bulundurulan mukavvalar, ahþap çubuklar, naylon ve
kumaþ yuzeyler kullanýlarak teatral ortamda
tasarýma geçildi.
Çocuklarýn yaptýklarý kimi maketler öykülerde
anlatýlan mekanlarý yansýtmýþ, kimileri güneþi ve
suyu yüzeyler yardýmý ile toplayýp tanýmlý bir alanda
yoðunlaþtýrmýþ, kimisi de ýþýk maketleri halinde
geliþmiþtir. Teatral tasarýma geçildiðinde ise tasarýmý
hýzlandýrmak ve kolaylaþtýrmak amacý ile “güneþe
ve/veya suya barýnak” konusuna çocuklarýn hemen
duyarlýlýk geliþtirebilecekleri dramatik bir tema
eklenmiþtir. Bu temaya göre barýnak iki dost için
tasarlanacaktýr. Ancak bu iki dosttan biri güneþ ve
su olmadan yaþayamamakta, diðeri ise güneþ ve su
varsa yaþayamamaktadýr. Ötesi, bu dostlar
biribirlerinden uzak da kalamamaktadýrlar. Tema
çocuklarý daha aþina olduklarý mekanlara
yönlendirmiþ ve o andan itibaren gruplar halinde
teatral tasarým yapmaya baþlamýþlardýr.

Teatral tasarýmlara örnekler
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konstrüksiyonu için de gerekli idiler. Taþýyýcý sistem
bölücü yüzeylerden ayrýþmamýþtý. Bunun en önemli
nedenlerinden biri, o ölçekteki ve bir kiþinin
kaldýrabileceði elemanlarý birleþtirme sýrasýnda,
çubuklar ve yüzeyleri birbirine destek olacak þekilde
kullanmanýn kolaylýðý idi.

Yapý Fuarýnda malzeme seçimi yaparken

Ýkinci gün zihinlerinde “nasýl birþey yapmalarý
gerektiðini bilerek” gelen çocuklar kendiliðinden
oluþmuþ gruplarý ile birlikte Yapý Fuarýný gezmiþ ve
yapacaklarý barýnak için malzeme seçmiþlerdir. Ben
kendi birlikte gezdiðim grubun malzeme seçerken
neler yaptýklarýný anlatabilirim. “Bize yansýtýcý
yüzeyler lazým” dediler ve ayna cam yüzeyler,
alüminyum paneller ve polikarbonat yarýþeffaf
yüzeyler seçtiler. Bunun yanýsýra da taþýyýcý olarak
olabildiðince ince ve hafif çubuklar seçtiler. Çekilen
filmlerden bildiðim kadarý ile diðer gruplarda firma
görevlilerine projelerini yaptýklarý resimlerle anlatan
ve onlarýn fikirlerini de alan çocuklar olmuþ.
Öðleden sonra malzeme þipariþleri verildi ve
çocuklar da bize gösterilen yer baðlamýnda “ne
yapmalarý gerektiðini” bir kez daha düþündüler, yer
seçimi yaptýlar. Son gün malzemelerimiz geldi,
çocuklara çeþitli strüktürel sistemlerin inþaat
halindeyken çekilmiþ resimleri gösterildi, ve hepsi de
hýzla inþaata giriþtiler. Çocuklara son gösterilen
örnekler ilk verilen örneklerin aksine taþýyýcý ile
bölücü elemanlarýn ayrýldýðý modern ve sistemleþmiþ
yapýlardý. En büyük sorun ise bütün bu malzemeleri
ne þekilde ve hangi araçlarý kullanarak
birleþtirecekleri idi. Kaygý ile standlardaki örnek
konstrüksiyonlarýn nasýl birleþtirildiðine dikkat
ediyorlardý.

Sürecin sonuna doðru “Nasýl gidiyor?” dediðim panik
halindeki bir delikanlý bana aynen þöyle cevap verdi.
“Saðlam oldu ama depreme dayanmaz. Yüzeylerin
yanlara doðru açýlma eðilimi var. Ustalar birþeyler
yaptý bu sorunu çözmek için, ama bence yeterli
deðil.”

Rabia Ç. Çavdar

gerçekleþtirilebileceðine dair fikir edinildi, çalýþmayý
yürüten kiþinin, ki kendisine “koç” denilmektedir,
hangi noktada duran ya da yönlendiren, takýmý nasýl
ilerleten bir yapýda olmasý gereði kavrandý.
Kamusal Baþarý'nýn, çocuklara ve gençlere, toplumu
ve çevrelerindeki dünyayý þekillendirebilme þansý
veren, onlarýn toplum ve kamu yararý açýsýndan
önemli bulduklarý bir sorunu çözme/çözebilme
gücüne ve yeteneðine sahip olduklarýnýn farkýna
varmalarýný saðlayan bir model olduðu görüldü.

Birlikte çok eðlendik. Kendilerine bakýlýrsa çocuklarýn
en çok eðlendikleri gün son gün, yani yapýlarýn
yapýldýðý gün olmuþ. Sanýrým pek çok deneyim
edindiler ve pek çok þey de öðrendiler. Ortaya çýkan
yapýlara bakacak olursak; yapýlarýn taþýyýcý
gereksinimini, yapýlarda kullanýlan elemanlarýn
birleþtirilmesi gerektiðini ve iþçiliðin önemini çok iyi
anladýklarýný söyleyebiliriz sanýrým. Bunun yanýsýra
yüzeylerin seçiminde ýsý izolasyonun göz önüne
alýnmasý gerektiðini de öðrendiler.
Bu deneyime dayanarak, bir sonraki “çocuk ve
konstrüksiyon” etkinliðinin iki aþamalý olarak
yapýlmasý önerilebilir. Ýlk aþama malzeme tespitleri
ile sona erer. Ýkinci aþama ise malzemelerin ve
gerekli üretim araçlarýnýn temin edilmesi ile baþlar.
Böylece çocuklarla birleþim yerleri hakkýnda da
konuþabilir hale gelebiliriz.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu
tarafýndan, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi

Bu güzel fýrsat için Mimarlar Odasý Ankara Þube'ye
sonsuz teþekkürler.

Psikoloji Bölümü'nden Serdar M.

Ufuk'a, Eda'ya, Türk'e, Mehmet'e, Doðu'ya,
Merve'ye, Simge'ye, Özhan'a ve Gökhan'a da
katýldýklarý için teþekkür ederim.

2004 tarihleri arasýnda Kamusal Baþarý

Deðirmencioðlu'nun katýlýmýyla 16-17 Ekim
Atölyesi gerçekleþtirildi.
Atölye'ye, Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu'nda
proje yapmýþ veya yapmakta olan mimarlarla
beraber, çocuk geliþimciler, psikoloji öðrencileri ve
de daha önce Kamusal Baþarý programýna katýlmýþ
kiþiler katýldýlar.

Konstrüksiyonlarý kurmak için sürekli bizimle birlikte
olan mimar arkadaþlar ve mimarlýk öðrencilerinin
yanýsýra inþaat ustalarýndan da yardým almalarý
mümkün olacaktý. Ancak araçlarýmýz yetersizdi ve
çocuklar seçtikleri yüzeyler ve çubuklarý naylon ip ve
bant kullanarak birleþtirdiler. Ortaya çýkan bütün
yapýlarda taþýyýcýlýk gereksinimi hem çubuklar hem
de çubuklara baðlanan yüzeyler tarafýndan
karþýlanýyordu. Yüzeyler ve çubuklar biribirlerinin
Çocuklar çalýþýrken

Kamusal Baþarý Atölyesi
16-17 Ekim 2004

Kamusal baþarýnýn amacý, hedefleri, hedef kitlesi ve
çalýþmalarýn gerçekleþme biçimleri üzerine
yoðunlaþan atölye çalýþmasý, katýlýmcýlarýnda içinde
yeraldýðý bir örnekleme ile sonlandý. Bu örnekleme
ile, Kamusal Baþarý çalýþmalarýnýn nasýl
Çocuklara ait barýnaklar

Kamusal Baþarý çalýþmalarýnda çocuklarýn ve
gençlerin önce kendi sorunlarýný belirledikleri ve
ardýndan þiddet içermeyen, yasal ve demokratik
takým çalýþmasý içerisinde bir araya gelerek
belirledikleri sorunlarý çözmeye çalýþtýklarý öðrenildi.
Kamu/Kamusal, güç ve güçlü olmak, özgürlük,
demokrasi, politika, çeþitlilik ele alýnan kavramlar
arasýnda sayýlabilir.
Kamusal Baþarý çalýþmalarýnýn, Çocuk ve Mimarlýk
Projesi çerçevesinde geliþtirilen projelerde
uygulanan yöntemlerle gösterdiði paralellikler ilgi
çekiciydi. Çocuk merkezli ve katýlýmlý projeler
geliþtirmenin ve onlarla birlikte “yapma”nýn önemini
ve doðruluðunu bir kez daha kavradýk. Onlarýn
projeyi yönlendirmesinin projeleri daha verimli hale
getireceði ve projeyi sahiplenecekleri görüþü
belirginleþti. Verilmek istenen kavram ya da
düþüncenin çocuk/genç tarafýndan
içselleþtirilebilmesi için çocuðun kendine
proje/program içerisinde bir yer edinebilmesinin ve
kendini varetmesinin gereðine ulaþýldý.
Oldukça öðretici, verimli ve de eðlenceli bir atölye
çalýþmasý yaþandý. Katýlýmcýlara ve Atölye'yi yürüten
Serdar Deðirmencioðlu'na teþekkürlerimizi
sunarken, yeni projelerde birlikte olabilmeyi, yeni
ufuklara çocuklarla üretmenin heyecanýyla
açýlabilmeyi diliyoruz.

Gazete Ankara, 8-14.10.2004

Cumhuriyet Ankara, 08.10.2004

Evrensel Gazetesi, 05.10.2004

Vatan Gazetesi, 05.10.2004

Hürriyet Gazetesi, 06.10.2004

Anayurt Gazetesi, 13.10.2004

Birgün Gazetesi, 05.10.2004

Evrensel Gazetesi, 05.10.2004

Anayurt Gazetesi, 02.10.2004

Mimarlýk Haftasý

Hürriyet Gazetesi, 05.10.2004

Ankara Kültür Sanat Rehberi, Ekim 2004

Gazete Ankara, 8-14.10.2004

Çað Ankara Gazetesi, 01.10.2004

Vatan Gazetesi, 07.10.2004

basýnda geçen ay
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Yeni Mimar 18-31.10.2004

Yeni Mimar 4-17.10.2004

Sabah Gazetesi, 10.10.2004

Çað Ankara Gazetesi, 01.10.2004
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MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN VE
MÝMARLIK MESLEÐÝNÝN
DÖNÜÞÜMÜ PANELÝ YAPILDI
Avrupa Birliði Uyum Yasalarý çerçevesinde “Mimarlýk
Eðitiminin ve Mimarlýk Mesleðinin Dönüþümü” Paneli,
14 Ekim 2004 tarihinde Çaðdaþ Sanatlar
Merkezi'nde gerçekleþti.150 kiþinin katýldýðý etkinlikte
sabah ve öðlen oturumlarýnda eðitim ve mesleðin
dönüþümü üzerine yapýlan çalýþmalar, deðiþik
alternatifler üzerinden bilgilendirme þeklinde sunuldu.
Panel, YTÜ Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. dr. Emre
Aysu, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof dr.Haluk
Pamir, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi doktora öðrencisi
Tonguç Akýþ, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Öðrenci
temsilcisi Ali Haydar Alptekin, Osman Gazi
Üniversitesi Öðretim Görevlisi Kenan Güvenç,
Ankara Þube Baþkaný H.Ali Ulusoy, Mimarlar Odasý
2.Baþkaný Bülent Tuna, Kaya Güvenç,Yavuz Önen,
Mehmet Bozkurt, Metin Aygün, Ýstanbul Serbest
Mimarlar Derneði Baþkaný Umut Ýnan, Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Genel Sekreteri Gülay
Özdemir'in katýlýmýyla gerçekleþti. AB Genel
Sekreterliði'nde görevli Genel Sekreter Yardýmcýsý

ESKÝ BAÞÝSKELE KAVÞAÐI
Yarýþmasý Sonuçlandý

Mimarlýk Öðrencileri
Yeniden Mimarlar Odasýnda

EAAE Yarýþmasý’nda
Deniz Ýncedayý’ya Ödül

27 Eylül 2004 tarihinde Mimarlar Odasý Ankara
1. ÖDÜL: Günay Erdem, Sunay Erdem
Yardýmcýlar: Serpil Öztekin, Pýnar Özyýlmaz
2. ÖDÜL: Murat Özyýlmaz
Danýþman: Özden Alýcýgüzel Özyýlmaz
Yardýmcý: Ali Serkan Güler
3. ÖDÜL: Dilek Topuz Derman, Fýrat Gülmez,
Cihan Sinan Bostancý, Mehmet Zafer Ünal
Yardýmcýlar: Þebnem Þoher, Orhun Ülgen
1. MANSÝYON: Özgür Bingöl, Nermin Tirben,
Ýlke Barka, Cem Himmetoðlu, Emel Öztep,
Saro Dionyan.
Yardýmcý: Emre Savga
2. MANSÝYON: Selami Demiralp, Can Kubin,
Burak Özdöver, Yardýmcýlar: Halis Özkan,
Cem H. Türkel, Derya Duman
3. MANSÝYON: Ýpek YÜREKLÝ,
Ahmet Arda Ýnceoðlu, Deniz Aslan
Yardýmcýlar: Burak PAK, Sevince Bayrak, Oral Göktaþ
Satýnalma Önerileri: Nimet Aydýn, Ervin Garip
Sergi: 21 Ekim 2004 - 1 Kasým 2004
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Sanat Galerisi
Kolokyum: 1 Kasým 2004 saat: 14:00
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Sanat Galerisi

Þubesi 5.katýnda ODTÜ ve Gazi Üniversitesi
Mimarlýk Öðrencileri ile Þube sekreteri Tezcan
Karakuþ Candan Koordinasyonunda geniþ bir
toplantý gerçekleþtirildi. 100’e yakýn Mimarlýk ve

EAAE (Avrupa Mimarlýk Eðitimi Birliði)
tarafýndan düzenlenen yarýþmada ödül alanlar
arasýnda Deniz Ýncedayý da bulunuyor.

Þehir Plancýlarý öðrencisinin katýldýðý toplantýda,

Mimarlýðýn toplumdan ve yapýlý çevre bütününden

geçmiþten bugüne yapýlan öðrenci çalýþmalarý

ayrýlamayan niteliðini desteklemek amacýyla, EAAE

bilgilendirmesi ve yeni dönem çalýþmalarýna iliþkin

(European Association for Architectural Education:

gündemler görüþüldü. Mimarlýk Haftasý çalýþmalarýna,

Avrupa Mimarlýk Eðitimi Birliði) tarafýndan iki yýlda bir

Mimarlýða saygý yürüyüþüne de katýlan öðrencilerle, 2
Kasým 2004, saat 18.30 da, Þube bünyesinde
komisyon oluþumu ve öðrencilerin Oda'ya aday
üyelikleri konusundaki yönetmelik çalýþmalarýnýn ve

YENÝ ÇIKTI......................

Sürdürülebilir Turizm Planlamasý
Yazan: Prof. Dr. Orhan KUNTAY

Alp Yayýnevi, Ankara
217 sayfa, 25 örnek, 30 þekil, 20 tablo ve ek CD.
Yayýn Tarihi: Aðustos 2004
Turist, yönetici ögeler ve toplam turistik arz ve talep döngüsü.

Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve
Tasarým Fakültesi Mimarlýk Bölümü'nde yeni bir
kütüphane oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Arþivinizde

düzenlenen “Mimarlýk Eðitimi Üzerine Yazýlar”

fazla olan mimarlýkla ilgili yayýnlarý 5 Kasým 2004

baþlýklý uluslararasý araþtýrma-makale yarýþmasý

tarihine kadar Þubemize iletmeniz durumunda,

geçtiðimiz günlerde sonuçlandý.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fethi Toker Güzel

EAAE, düzenlediði yarýþmanýn amacýný þöyle

Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Mimarlýk Bölümü

çalýþmalarýn programlanacaðý geniþ toplantýlarýn

tanýmlýyor: “Geleceðin mimarlýk eðitimi, bugün her

Kütüphanesinde sizinde katkýnýz olacaktýr. Desteðiniz

ikincisi gerçekleþecektir.

zaman olduðundan daha fazla araþtýrmaya dayalý

ULUSLARARASI FÝKÝR YARIÞMASI

Kahve Zamaný ve Mekâný
Make Your Espresso!
Domus dergisi ve Ýtalyan kahve üreticisi illy, kahve

olarak yeni yaratýcýlýk alanlarýný tanýmlamak

Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk - 2

pedagojik inisiyatifleri desteklemek, tartýþmak ve

Kamunun kendisini tasfiye ettiði, varolan bilgi

Katkýlarýnýzý Oda’ya iletebilirsiniz. Gelebilmenizin ya

eðitim dünyasýnda yayarak paylaþmaktýr. Böylelikle

birikimlerinin yok olduðu, sürecin, geçmiþten

da getirebilmenizin mümkün olmadýðý durumlarda

günümüze hem belge niteliðinde hem de

geliþtirebilmektir.”

info@mimarlarodasiankara.org adresine mail atabilir

deneyimlerin aktarýlmasý üzerine kurgulanan ve kamu

veya 417 86 65'ten bize ulaþabilirsiniz, iletmek

Per Olaf Fjeld (baþkan), Peter Mackeith, Juhani
Pallasmaa, Dagmar Richter ve Alberto Perez

sektöründe mimarlýk hizmetlerinin tanýtýmýnýn ve
politikalarýnýn tartýþýlmasý üzerinden Ýþyeri Temsilcileri

iletiþim mekânlarý”nýn tartýþýlmasý amacýyla genç
tasarýmcýlar, sanatçýlar ve mimarlar için bir yarýþma

sayýda makale arasýndan 10 eseri ödüllendirmiþtir.

Kýrþehir, Kastamonu ve Çaycuma Temsilciliðimizden

düzenliyor. Yarýþma programýnda kahve molasý,

Ödül alan eserler arasýnda, ülkemizden Doç. Dr.

dünyanýn her yerinden insanlar için gündelik hayatýn

Deniz Ýncedayý’nýn, “Architect as a Facilitator /

Temsilciliði tarafýndan 21 Ekim 2004 tarihinde

akýþý içinde bir an duraklamaya neden olan bir film

Architecture as an Instrument of Social Politics”

gerçekleþtirildi. Emekli Genel Müdür Yardýmcýsý

karesi, modern bir ritüel olarak açýklanýyor. Kahve

(Arabulucu Olarak Mimar / Sosyal Politika Aracý

Nurten Ürünay'ýn sunuþ ve bilgilendirmesi ile

molasýnýn herhangi bir mekânda (sokakta, barda,

Olarak Mimarlýk) baþlýklý makalesi de yer

baþlayan etkinlikte, o dönemlerde hava meydanlarý

almaktadýr. Doç. Dr. Deniz Ýncedayý, Mimar Sinan

inþaatlarýnda görev alan Nejat Ersin'in bilgilendirmesi

Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlýk Bölümü öðretim

ile konu daha da derinleþti. Demiryollarý, Limanlar ve

ilk bilgilendirme toplantýsý olmasý açýsýndan önemli bir
etkinlikti. Bant çözümleri ve redaksiyonu yetiþtiði
takdirde bültenimizin bu sayýsýyla birlikte sizlere
ulaþtýrýlacaktýr. Ayrýca konuyla ilgili belgeler,
düþünceler, güncel geliþmeler web sayfamýzda yer
almaktadýr.

verilebileceðinden hareket eden yarýþma, bu
I. ÖDÜL
Mimar Gizem Ünek (YTÜ)
MANSÝYONLAR (Sýralandýrýlmamýþtýr)
Mimar Tomris Akýn (ÝTÜ)
Mimar Ervin Garip (ÝTÜ)
Y. Mimar Begüm Yazgan (ÝTÜ, ODTÜ)
Öðrenci Emre Aydilek (Yeditepe Üniversitesi)
Jüri üyeleri: Tomur Atagök, Yücel Gürsel,
Baha Tanman, Uður Tanyeli, Uþun Tükel,
Raportör: Erol Özdoðan

etkinliðin kamusal mekânlardaki sosyal etkileþimi
nasýl güçlendirebileceði konusunda yeni fikirler
bekliyor. Katýlýmcýlarýn, kahve tezgahý ve kahve
makinesini tasarýmýn baþlýca bileþenleri olarak

teþekkür ederiz.

mimarlýk eðitiminde yeni düþünceler ve yöntemler

Zonguldak, Sivas, Bartýn, Kastamonu, Düzce,

uçuþ bekleme salonunda, müze lobisinde)

þekillenecektir. Ýlgi ve katkýlarýnýz için þimdiden

durumundadýr. Yarýþmamýzýn amacý da, bu alandaki

sonrasýnda konu, soru cevaplarla derinleþtirildi.

konuyla ilgili bilgi eksikliðine yönelik geniþ kapsamlý

ile, yeni kurulan bir mimarlýk fakültesi kütüphanesini

Etkinliði Gerçekleþtirildi.

Gomez’den oluþan bilim jürisi bu yýl katýlan çok

yöneticilerinin de katýlýmýyla gerçekleþen Panel

ÝSTEMEZ MÝSÝNÝZ?

38.dönem içerisinde öðrencilerle yapýlacak

içme keyfinin yaþanabileceði alternatif mekânlarýn

BURSA
MURADÝYE KÜLLÝYESÝ
Yarýþmasý Sonuçlandý

FAKÜLTESÝNE DESTEK VERMEK

içerisinde yer alan, Zonguldak Karaelmas

keþfedilmesi ve modern kentsel yaþamda “mola ve

Ýstanbul Þubeleri yöneticileri ve Genel Merkez

YENÝ KURULAN BÝR MÝMARLIK

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube coðrafyasý

Þükran Yazýcý'nýn da geniþ bir sunuþ yaptýðý panel

yöneticilerin ve üyelerimizin, Mimarlar Odasý Ýzmir,

BÝR ÇAÐRI...

üyeliðinin yaný sýra, TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul
Büyükkent Þubesi Yönetim Kurulu’nda da görev
almaktadýr.

Koordinasyon Komisyonu tarafýndan organize edilen

istediðiniz yayýnlar tarafýmýzca gelip alýnabilir.
Birlikte yeni ortamlarý þekillendirebilmek dileðiyle...

Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk projesinin
ikincisi, Ulaþtýrma Bakanlýðý, Demiryollarý Limanlar ve
Hava Meydanlarý Ýnþaatlarý Genel Müdürlüðü Ýþyeri

Hava Meydanlarý inþaatlarý tartýþýlýrken, hükümetlerin
siyasi yatýrým amacý olarak bu tür ileri teknoloji
yapýlarýný kullandýklarý, þu anda kullanýlmayan
hayvanlarýn otlatýldýðý hava meydanlarýnýn bulunduðu;

almalarý ve bunlarýn dýþýnda kalan tüm etkenler

Tüm katýlýmcýlarýn makalelerini tartýþacaðý uluslararasý

hükümetlerin planlý bir demiryolu, deniz yolu ve hava

konusunda kendilerini özgür hissetmeleri isteniyor.

eðitim platformu ise Kasým ayýnda Danimarka’nýn

yolu politikasýnýn bulunmadýðý belirtildi.

Projeler için son gönderim tarihi: 31 Ocak 2005
Bilgi için: Http://www.domusweb.it

Kopenhag kentinde gerçekleþtirilecektir.

Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk projesinin
üçüncü sunuþu, TCDD Ýþyeri Temsilciliði tarafýndan
hazýrlanmaktadýr ve 25 Kasým 2004 tarihinde
yapýlacaktýr.

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 isimsoyad@mimarlarodasi.org.tr
þeklinde verilecektir. E-posta adresi alabilmek için
Þubemize baþvurmanýz ve talep formu ile ekli
sözleþmeyi doldurmanýz gerekmektedir.
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