
Merhabalar,

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
38.Dönem Yönetim Kurulu

Temmuz /Aðustos özel sayýsýnýn ardýndan yoðun bir tempo içerisinde yaþanan UIA 2005 Ýstanbul Organizasyonu ile ilgili
üyelerimizin UIA deðerlendirmelerinin bir kýsmýna bu sayýda yer vermekteyiz. Ancak Þube'nin yapacaðý kapsamlý bir
deðerlendirme ve üyelerimizden gelen görüþler, Bülten'in Ekim sayýsýnda UIA eki olarak elinize ulaþacak.

Hazýrlýklarla geçen Aðustos ayýndan sonra yoðun bir çalýþma dönemine giriyoruz. Eylül ayý içerisinde, 8 Eylülde
Almanya'da gerçekleþtirilecek Bina Kimlikleri sergisi ve Ýngilizce/Almanca/Türkçe kitap hazýrlýklarýmýz tamamlandý.
Temsilciliklerle gerçekleþtirilecek 2.Bölge Toplantýsý ve Kamu ve Özel Sektör Ýþyeri Temsilcilikleri Buluþmasý yine Eylül ayý
içerisinde Bartýn'da gerçekleþecek.

Çocuk ve Mimarlýk 2005-2006 öðretim yýlý çalýþmalarý için katýlýmý artýrma çalýþmalarý ve hazýrlýklarý devam ediyor.
Mimarlýk Haftasýnda vereceðimiz startla öncelikle 100 Okulda baþlayacak çalýþmada okul sayýsý sizlerinde desteðinizle
giderek artacak. Çocuk ve Mimarlýk çalýþmasýna katýlýmýn artýrýlmasý için yeni bir yöntem deneniyor. Çalýþmaya katýlan
herkese kendi mahallerinde oturan 5 kiþinin iletiþim adresleri verilerek hem yüz yüze iletiþim olanaklarý kullanýlýyor hem de
ileride semt iliþkilerine dönüþecek bir organizasyonun alt yapýsý hazýrlanýyor. Bu yöntemle çalýþmaya yeni katýlan kiþilere
de bir 5 kiþilik grup verilerek büyüyen bir iletiþim zinciri oluþturuluyor.

Kamuda yürütülen iþyeri temsilciliklerinin, özel sektörde de yaygýnlaþtýrýlmasý için bir veri tabaný oluþturuluyor. Bu
kapsamda Eylül ayýnda büyük firmalarda baþlatýlacak iþyeri temsilcilikleri oluþturma organizasyonlarý devam etmektedir.

3 Ekim'de baþlayacak olan Mimarlýk Haftasý genel konsepti, Mimarlýk Haftasý Çalýþma Grubu tarafýndan oluþturulmuþ
durumda, bu sayýda genel kapsamýný sunduðumuz, Mimarlýk Haftasý programý geliþtirilmeye açýk. Uzun süredir
Finlandiya'dan getirmeye çalýþtýðýmýz Venedik Bienali'nde sergilenen “From Wood to Architecture” sergisi Ekim ayýnda
Mimarlýk Haftasýnda, Ankaralýlarla ve meslektaþlarýmýzla buluþacak.

25 Aralýk'da Ankara Þube, kuruluþunun 50.Yýlýný dolduruyor. Þube bünyesinde oluþturulan 50.Yýl Çalýþma Grubu genel
hazýrlýklarýný tamamlamak üzere, 50.yýl etkinliklerine kadar Oda'nýn 5.katý 50.Yýl çalýþma atölyesi olarak kullanýlacak ve
katký koymak isteyen üyelerimizin önerilerine açýk olacaktýr.

Oda'nýn 50.yýlýna yakýþýr bir Mimarlar Odasý Ankara Þubesi oluþturmak içinde bültenin ilerleyen sayfalarýnda ayrýntýlarýný
bulabileceðiniz, Elektronik-Oda Projesi'de 19 Aðustos itibariyle baþlatýldý. 60 gün içerisinde tamamlanacak proje
teknolojinin olanaklarýyla Oda'nýn altyapýsýnýn güçlendirilmesi ile hizmetlerin bürokrasisini ortadan kaldýracaktýr. Bu
konuda proje tanýtým seminerlerine katýlýmýnýz ve katkýlarýnýz bizim için önemlidir.

Uzun süredir kullanamadýðýmýz Mimarlar Odasý'nýn Arka Bahçesi'de 1 Eylül Dünya Barýþ günü etkinlikleriyle baþlayacak ve
haftalýk temalý söyleþilerle, film gösterimleriyle devam edecek bir buluþma mekanýna dönüþecektir.

Kentsel süreçlere iliþkin yürütülen çalýþmalarýmýzýn hukuksal boyutunun sürdürülebilirliði ve ortak hareket edilmesi için
Ankara Barosu ile ortak çalýþma yapmak üzere görüþmeler baþlatýldý. Olumlu cevaplarýn alýndýðý bu çalýþma giderek ciddi
bir kent izleme sürecine dönüþecek potansiyeli de beraberinde taþýmaktadýr.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi etkinlik ve çalýþmalarýnýn büyük bir kýsmý ise süresiz yayýn olarak sizlere ulaþtýrýlmak üzere
hazýrlýklarý baþlatýlmýþtýr. Baskýya hazýrlanmýþ süresiz yayýnlarýmýz ise Ekim ayýndan itibaren Þubemizden elde edilebilir.

5 aylýk Þube Projeksiyonu kapsamýnda programlanarak oluþturulan bu sürecin katkýnýza ve katýlýmýnýza ihtiyacý vardýr.
Ortamýn zenginleþmesi ve paylaþýlmasý olanaksýz deðildir. Kolektif bir çalýþma ortamý yaratmak hedefi olan Yönetim
Kurulumuz, her türlü kolaylýk ve olanaðý hizmetinize sunmayý önemsemektedir.

Yapýcý ve paylaþýmcý ortamlarda birlikte olmak üzere,
Hoþça kalýn…

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü

YAYIN KOORDÝNASYON KURULU

H. Ali Ulusoy
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Nuray Bayraktar, Nurcihan D. Kadýoðlu,

Ayþe Ergül, Tezcan Karakuþ Candan,
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Ýsben Önen, Aslý Özbay, Emel Özcanlý Akýn,
Ebabekir Özmert, Mehmet Saner,

Yeþim Uysal, Zeynep Ömür Yýlmaz, M. Onur Yýlmaz

Yayýna Hazýrlayan

Grafik Tasarým

Adres: Konur Sokak No: 4/3 Kýzýlay Ankara
Telefon: 0 312 417 86 65
Faks: 0 312 417 18 04

e-posta: info@mimarlarodasiankara.org
Http://www.mimarlarodasiankara.org
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
ayda bir yayýmlanmaktadýr.

Burada yer alan yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir.
Kaynak gösterilmek koþuluyla alýntý yapýlabilir.
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BAÞKENT ANKARA VE KÜLTÜR YAPILARI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ KURULMASI HAKKINDAKÝ KANUN

“ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ ALANI”

AKM ALANI “DEÐÝÞÝM VE DÖNÜÞÜM PROJESÝ”

Yasal olarak, 1/5000 ölçeðinde Nazým Planý mevcuttur

Program,

SONUÇ:
Sunulan planlama program olarak, Ankara'nýn taþralaþmaktan kurtulmasý için çok önemli olan tesisleri yok etmektedir. Atatürk
ve Cumhuriyet Müzesini içeren mevcut yapýnýn yýkýlmasý bir “skandal” niteliðinde olduðu gibi, yapýma hazýr Ankara Kongre ve
Kültür Merkezinin yok edilmesi de Atatürk Devrimlerine aykýrýdýr ve Baþkent Ankara'nýn son “kültürel” þansýnýn yok edilmesi
anlamýna gelecektir. Ayrýca tarihi “Tören Pisti”nin amacý ve ciddiyeti ile baðdaþmayan planlama da kabul edilemez niteliktedir.

AKM Alaný'nýn 1/5000 ölçekli, tasdikli Nazým Ýmar Planý, 1/1000 ölçekli alanýn uygulama imar planlarý hazýrdýr. Bu planlarýn ve
uygulama projeleri hazýr olan Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'nin inþaasý Ankara için “ÝSTEK DEÐÝL MECBURÝYETTÝR”.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunda Atatürk'ün önem verdiði devrimlerin baþýnda sanat ve müzik devrimi yer alýyordu. Bu kapsamda
1923 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, 1924’de Musik-i-Muallim mektebi kurulmuþtur. Konservatuar'ýn kurulmasý için
Avrupa'dan önemli sanat adamlarý Türkiye'ye davet edilmiþtir. Jansen planýnda Atatürk'ün emri ile Opera Tiyatro binasý için yer ayrýlmýþ ve
1937 yýlýnda ünlü Alman mimar Bruno Taut'a 1500 seyirci kapasiteli bir Opera-Tiyatro binasý projesi yaptýrýlmýþtýr. Atatürk'ün ölümünden
sonra bu proje gerçekleþtirilmemiþ, ancak hýzla geliþen Türk Opera ve Tiyatrosu'nun acil salon ihtiyacýný karþýlamak için 1947-48 yýllarýnda
mevcut Sergi Evi yapýsý Paul Bonatz'a tadil ettirilerek, tüm yetersizliðine raðmen bugün de kullanýlan Büyük Tiyatro yapýsý yaptýrýlmýþtýr.
Bu yapýdan sonra Baþkent Ankara'da önemli kültür ve sanat yapýlarý inþaa edilmemiþtir.

1980 yýlýnda çýkarýlan 2302 sayýlý kanun ile Sýhhiye'deki Adliye Sarayý'ndan baþlayan ve Hipodrom Alanýný da içine alan yaklaþýk 2 km.
Uzunluðundaki bölge, içinde yalnýz kültür yapýlarýnýn yer alacaðý ilan edildi. Ýlk uygulama
Hipodrom alanýnda yapýldý, mevcut Müze, Sergi yapýsý inþaa edildi, ulusal yarýþmalar açýlarak 4. Bölgede C.S.O Konser Salonu, 1.
Bölgede ise Ankara Kültür ve Kongre Merkezi (Opera-Bale, Tiyatro, Kongre Merkezi) projeleri elde edildi. Böylece Atatürk'ün
Cumhuriyetin kuruluþundan beri Ankara'da gerçekleþmesini istediði kültür yapýlarýnýn gerçekleþme aþamasý baþladý. Ancak, 25 yýl önce
çýkan kanunda finansman sorununun çözülmemiþ olmasý ve gerekli ödeneklerin tahsis edilmemesi, AKM alanýndaki kültür yapýlarýnýn,
imar uygulama projeleri ve inþaat projeleri hazýr olmasýna raðmen, gerçekleþtirilmesini önledi.

AKM Alanýnda öngörülen kültür yapýlarýnýn 25 yýlda gerçekleþtirilememesi ve özellikle 1.Bölge Hipodrom Alaný'nýn bakýmsýz görünüþü bu
alanda yasal olmayan alternatif projelerin düþünülmesine zemin hazýrladý. Özellikle Büyükþehir Belediye Baþkaný sayýn Melih Gökçek,
Milli Komite üyesi olmamasýna raðmen toplantýlara katýlarak, AKM Alaný'nýn, özelliklede Hipodrom Alaný'nýn Büyükþehir Belediyesi
kullanýmýna verilmesi þartýyla, bu alanlarý planlayýp yeþillendireceðini beyan etmekteydi.

AKM Alanýndaki tüm planlama ve uygulamalar konusunda karar veren ve uygulama çalýþmalarýnýn genel gözetimini yapan,
Cumhurbaþkanlýðý nezdindeki Milli Komite'nin 09.12.2004 günü yapýlan 7. Toplantýsýnda, Kültür ve Turizm Bakaný ile Büyükþehir Belediye
Baþkaný, AKM Alaný'nýn 5 bölgesini de kapsayan alternatif bir proje hazýrlamak için sayýn Cumhurbaþkaný'ndan izin istediler ve izinin
verilmesi sonucunda da sunulan "Deðiþim ve Dönüþüm" projesi hazýrlandý.

AKM Alanýnýn 2001 yýlýnda hazýrlanmýþ ve tasdik edilmiþ ve bu plan halen
geçerlidir. Bu plan iptal edilmeden yeni bir proje yapýlmasý yasal deðildir. Ayrýca 2302 sayýlý kanuna göre, AKM Alanýnda yalnýz Bayýndýrlýk
ve Ýskan Bakanlýðý projelendirme ve uygulama yapabilir. Bu nedenle de söz konu proje yasal deðildir.

Milli Komite tarafýndan saptanmamýþtýr. Projeyi hazýrlatan iki kuruluþun program esaslarýný saptadýklarý varsayýlabilir. Ancak
Milli Komite kararý olmadan mevcut "Atatürk Kültür Merkezi" olarak anýlan 30.000 m inþaat alanýna sahip Müze ve toplantý Salonu
binasýnýn yýktýrýlmasýna karar verilmesi, ulusal mimari proje yarýþmasý ile elde edilmiþ, projeleri hazýrlatýlmýþ Ankara Atatürk Kültür ve
Kongre Merkezi yapýsýnýn planlamada yer almamasý, söz konu projelendirmenin amacýný aþmasý anlamýna gelmektedir.
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GENÇLÝK PARKI
Ankara Büyükþehir Belediyesi Gençlik Parký'ný yenilemeye hazýrlanýyor. Ankara'nýn ve Cumhuriyet'in simgesi olan
Gençlik Parký'nda önemli bir dönemin kapanacaðýna iþaret eden bu dönüþüm, Atatürk Kültür Merkezi projesi
kapsamýnda yer alýyor. Büyükþehir Belediyesince, Harikalar Diyarý ve Göksu benzeri bir proje çalýþmasýnýn yapýlacaðý
Gençlik Parký'nýn ana çizgilerinin korunarak modern bir görünüme kavuþmasýnýn amaçlandýðý belirtiliyor.
19 Mayýs 1943'te açýlan “Ankara'nýn ilk kent içi parký” olma özelliðine sahip parký olan Gençlik Parký, kýsa sürede yeni
rejimin ve onun getirdiði yaþam tarzýnýn simgelerinden biri halini almýþtý.

Ulus Tarihi Kent Merkezinde bir süredir yaþanan geliþmeler þu þekilde özetlenebilir: Büyükþehir Belediye Meclisinin
14 Ocak 2005 gün aldýðý bir kararla 1989 yýlýnda onaylanan Raci Bademli Ýmar planýnýn iptaline yönelik kararý
neticesinde Mimarlar Odasý Ankara Þubesinin baþlattýðý çalýþmalar Ankaram Platformu-Ulus Girþimi bünyesine
taþýnarak ve büyüyerek devam etmiþtir. Bu kapsamda toplantý, eylem, gezi ve panel gibi birçok etkinlik organize
edilerek Ulus her zaman gündemde tutulmaya çalýþýlmýþtýr. Büyükþehir Belediyesi Meclis kararlarý neticesinde yýkýlma
olasýlýðý bulanan binalarýn tescili için Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kuruluna baþvurulmuþtur. Yine
Büyükþehir Belediyesinin aldýðý kararlarla ilgili olarak Ulus Tarihi Kent Merkezi Planýnýn iptal edilmesine yönelik dava
açýlmýþtýr.

Büyükþehir Belediye Baþkanýnýn basýn ve medya yoluyla verdiði demeçlerde Ulus Bölgesinde bulunan bazý binalarýn
yýkýmý ile büyük bir proje uygulanacaðý haberleri Büyükþehir Belediyesinin sahibi bulunduðu binalardan esnafýn
çýkartýlmaya çalýþýlmasý ile doðrulanmýþtýr. Bu kapsamda Ulus Bölgesinde bulunan yaklaþýk 300 esnafa 15 gün içinde
dükkanlarýný boþaltmalarý gerektiði teblið edilmiþtir. Ulus Giriþimi sadece Ulus Bölgesinde bulunan ve tarihi olduðu
kadar simgesel anlamlarý bulanan Binalarýn korunmasýný deðil maðdur olacak yüzlerce esnafýn da korunmasý

Ulus Giriþimini desteklemek ve yapýlan çalýþmalara katký koymak isteyen üyelerimiz numaralý telefon veya
mail adresi ile Þubemizle temasa geçebilirler.

417 86 65
info@mimarlarodasiankara.org

ULUS TARÝHÝ KENT MERKEZÝAKM ALANI ve KÜLTÜR PROJELERÝ



1. Derece Doðal Sit Alaný olan “Papazýn Baðý”nýn karþý parselinde, Çankaya Belediyesi Belediye Meclisi'nin 29.08.2003
tarihli kararýyla kabul edilen 1/1000 ölçekli imar planý deðiþikliði ile spor ve rekreasyon alaný olarak düzenlenmiþ, yapý
yaklaþma mesafeleri azaltýlmýþ ve parsel zemini altýnda Çankaya otel, kongre ve alýþveriþ merkezi binasýna hizmet
verecek 6 katlý otopark yapýlmasý öngörülmüþtür.

Bilimsel ve teknik gerekçeye dayanmayan ve kamu yararý taþýmayan bu plan deðiþikliði ile ilgili Çankaya Belediye Meclisi
kararýnýn iptali ve yürütmenin durdurulmasý istemiyle TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi, 20 Temmuz
2004 tarihinde dava açmýþ, ayný davaya daha sonra Mimarlar Odasý Ankara Þubesi de müdahil olmuþtur.

Yaklaþýk 1 yýl önce açýlan dava sonuçlanmýþ ve Ankara 6. Ýdare Mahkemesi “… dava konusu 1/1000 ölçekli plan
deðiþikliðinin yapý yaklaþma mesafeleri, emsal artýþý ve trafik yönünden þehircilik ilkeleri ve planlama tekniklerine, üst
ölçekli planlar ve imar mevzuatý ile kamu yararýna aykýrý olduðu sonucuna varýlmakla, tesis edilen dava konusu Çankaya
Belediye Meclis kararýnda hukuka uyarlýk görülmediði” gerekçesiyle; “… 2577 sayýlý Ýdari Yargýlama Usulü Kanunun 27.
maddesi uyarýnca, açýkça hukuka aykýrý olan ve uygulanmasý halinde telafisi güç veya imkansýz zararlar doðuracaðý açýk
olan dava konusu 1/1000 ölçekli imar planý deðiþikliði yapýlmasýna iliþkin 29.08.2003 tarih ve 319 sayýlý Çankaya
Belediye Meclisi kararýnýn yürütülmesinin durdurulmasýna, 01.04.2005 tarihinde oybirliði ile….” karar vermiþtir.

Kent planlama ve çevresel etkiler çerçevesinde deðerlendirildiðinde, kamusal bir yarar taþýmadýðý gerekçesiyle, iptalini
talep ettiðimiz plan deðiþikliði ile ilgili yargýnýn verdiði karar, bilimin ve hukukun üstünlüðünü bir kez daha göstermiþtir.
Vadideki doðal yaþama zarar verecek hatta yok edecek, kentsel yaþamý olumsuz yönde etkileyecek söz konusu plan
deðiþikliði ile ilgili yürütmenin durdurulmasý istemiyle açmýþ olduðumuz dava bilimsel temellere dayanarak, kamu
yararýna sonuçlanmýþtýr.

Mimarlar Odasý ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Ankara Þubeleri olarak, doðal ve tarihi deðerlerimizi, kültürel
mirasýmýzý yok etmeye yönelik her türlü yaklaþýmla mücadele etmeye devam edeceðimizi, pek çoðumuzun anýlarýna ev
sahipliði yapan, 1. derece doðal sit alaný olan Papazýn Baðý ile ilgili açtýðýmýz davayý Ankaralýlarýn kazandýðýný kamuoyuna
saygýlarýmýzla duyururuz.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝKLERÝ ÝNKUMU BULUÞMASI
ve

TEMSÝLCÝLÝKLER 2. BÖLGE TOPLANTISI

16-17-18 EYLÜL 2005 ÝNKUMU-BARTIN

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ
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15 Eylül 2005 Perþembe
Saat 24.00: Ankara'dan Bartýn Ýnkumu'na hareket

16 Eylül 2005 Cuma

07.00 Bartýn Ýnkumu'na Varýþ
Otele Yerleþme / Dinlenme

09.00 Kahvaltý

10.30
Y. Yeþim Uysal
H. Ali Ulusoy

11.00 Küreselleþme ve
Türkiye'ye Yansýmalarý
Dr. Sonay Bayramoðlu

12.00 Çay Arasý
12.15 Soru-Cevap
13.00 Öðle Yemeði

14.00 Avrupa Birliði Süreçleri
Mehmet Bozkurt

15.00 Çay Arasý
15.15 Soru-Cevap

16.00 Bartýn Koruma Süreçlerine Ýliþkin Pratikte
Karþýlaþýlan Süreçler
Doç.Dr. Emre Madran

17.30 Serbest Zaman
20.00 Akþam Yemeði

Kayýt / Açýlýþ / Bilgilenme

1.Sunum

2.Sunum

Soru / Cevap

Ankara Þube Sekreteri

Ankara Þube Baþkaný

17 Eylül 2005 Cumartesi

09.00 Kahvaltý

10.00 Yasal Düzenlemelerin Meslek Alanýna
Yansýmasý Çalýþma Yasalarý
Þirin Gülce Eren

11.00 Çay Arasý
11.15 Soru- Cevap

12.30 Öðle Yemeði

13.30 Forum Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Örgütlenmesinde
Ýþyeri Temsilciliklerin Önemi - 39. Dönem Perspektifleri
Oturum Baþkaný Nimet Özgönül

15.00 Çay arasý

15.15 Mimarlar Odasý Ankara Þube'ye Baðlý Temsilcilikler
ve Oda Temsilcilikleri Forumu Bilgilendirmeler,
39.Dönem perspektifleri
Oturum Baþkaný H. Ali Ulusoy-

17.00 Serbest Zaman
20.00 Akþam Yemeði

3.Sunum

Ankara Þube 2.Baþkaný

Ankara Þube Baþkaný

SON BAÞVURU TARÝHÝ 08 EYLÜL 2005

18 Eylül 2005 Pazar

07.30 Kahvaltý
08.30 Ýnkumu'ndan Bartýna Hareket
09.30 Bartýn Kent Merkezi Gezisi
12.00 Amasra Yolunda Kuþkaya Anýtý
13.00 Öðle Yemeði Amasra
14.00 Amasra Kent Merkezi Gezisi
15.30 Serbest zaman
17.30 Ankara'ya hareket
21.30 Ankara'ya varýþ

KATILIM KOÞULLARI VE DETAYLI BÝLGÝ ÝÇÝN
Telefon: [0312] 417 86 65 - www.mimarlarodasiankara.org
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“PAPAZIN BAÐI” ÝLE ÝLGÝLÝ ÇANKAYA BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NA
AÇMIÞ OLDUÐUMUZ DAVA SONUÇLANDI…



Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 38.Dönem Yönetim Kurulu Çalýþma programýnda yer alan
kapsamýnda,

· Oda'nýn teknolojik alt yapýsýnýn güçlendirilmesi,
· Odanýn üyelere saðladýðý hizmetlerin hýzlý yürütülmesi,
· Bürokrasinin azaltýlmasý,
· Baðlý bulunan temsilciliklerle hýzlý iletiþim kurulmasý ve çalýþmalarýn ortaklaþtýrýlmasý

çerçevesinde Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 21.yüzyýlda olmazsa olmaz gerçeklerinden biri olarak yer almýþtý.
Bu gerçekten hareketle 38.Dönem Yönetim Kurulu üyeleri 25 Aralýk 2005 de Þubenin kuruluþunun 50.yýlýnda,
21.yüzyýlýn odasý olmanýn önemi üzerine aylardýr sürdürdüðü yoðun tartýþmalarý ve görüþmeleri ile yeniden ele alýnan

yüklenici firma ile 19 Aðustos 2005 tarihinde yapýlan sözleþme ile baþlatýldý.

Genel Merkezdeki Biliþim Komitesi ile yapýlan görüþmeler sonucunda, Mimarlar Odasý Ankara Þubesinde yürütülen
E-Oda projesi, bir pilot uygulama haline getirilecek ve diðer Þubelerde de yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Yönetim Kurulu
tarafýndan projenin Genel Merkezde yürütülen çalýþmalarýnýn koordinasyonun saðlanmasý ve E-Oda projesinin her
aþamasýnýn denetlendiði bir oluþturulmuþtur. Aydýn Ufuk Yücel,
Raþit Gökçeli, Mehmet Ali Özgün, Y. Yeþim Uysal ve Tezcan Karakuþ Candan’dan oluþan Komisyon sürecin takibini
gerçekleþtirecektir.

8 projeden oluþan E-Oda projesi 60 iþ günü içerisinde tamamlanarak üyelerimizin hizmetine girecektir.

Baþka Bir Mimarlýk Mümkün, ideallerimizin gerçekleþmesinin önemli adýmlarýndan birisi olacak e-oda projesi 60 iþ
günü içerisinde Baþka Bir Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin mümkün olduðu gerçekliðini ortamla paylaþacaktýr.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin faaliyet gösterdiði hizmet katlarý, bilgisayar kurs odasý ve 5.katta açýlacak olan
internet cafe arasýnda kesintisiz iletiþim kuran, 802.11g standardýnda tasarlanacak kablosuz yerel aðýn kurulmasý,
gerekli donanýmlarýn kurulmasý imalatý ve teknik kontrollerin yapýlmasýdýr.

TMMOB Mimarlar Odasý'nýn deðiþik amaçlarla kullandýðý ve yenilemeler sonucunda hizmet dýþý kalan donaným ve
yan donanýmýn üst düzeye yükseltilmesi iþlerinin tasarýmý, gerekli donanýmlarýnýn temini, imalatý ve teknik
kontrollerinin yapýlarak 'ne baðlý temsilciliklere teslimi, kurulumu ve yerel veya merkezi mekânlarda
eðitimi iþlemlerinden oluþmaktadýr.

“ÖRGÜTÜN ÝÞLEVSELLEÞTÝRLMESÝ”

ELEKTRONÝK ODA PROJESÝ

Ankara Biliþim ve Koordinasyon Komisyonu

60 GÜN ÝÇERÝSÝNDE BAÞKA BÝR MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ MÜMKÜN

PROJE 1: ANKARA ÞUBESÝ KABLOSUZ YEREL AÐI

PROJE 2: TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ CÝHAZLARI'NIN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ
ve ROTASYONU

Ankara Þubesi

PROJE 3: TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝNTERNETCAFE

ANKARA ÞUBESÝ ÝNTERNETCAFE’

PROJE 4: TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ve ÖRGÜTLENMESÝ AÐI

PROJE 5: TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ SERBEST MÝMARLIK BÜROLARI AÐI

PROJE 6: / TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ

PROJE 7: ANKARA ÞUBESÝ SANAL MÜZESÝ

PROJE 8: TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ UNUTULMAYANLAR ETKÝLEÞÝMLÝ CD

Yukarýdaki 8 projeden oluþan elektronik oda projesi ile ilgili olarak Mimarlar Odasý 5.katýnda
yürütülecek çalýþmalar, kapsamýnda 20 Eylül 2005 tarihinden itibaren her hafta Salý, Çarþamba ve
Perþembe günleri 17:30 dan sonra üyelerimize proje tanýtým seminerleri verilecektir. Yine ayný
günlerde kurulacak olan eðitim atölyelerine katýlan üyelerimize de sertifika verilecektir.

“21. yüzyýlýn Odasý Olmaya Tanýklýk
Etmek”

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin bilgisayar kursunda kullanýlan bilgisayarlarýn yenilenmesi ile birlikte, eðitim
dershanesinden çýkarýlan cihazlarýn üst düzeye yükseltilmesi iþlerinin tasarýmý, gerekli donanýmlarýnýn temini,
imalatý ve teknik kontrollerinin yapýlarak TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi’nin 5.katýnda üyelerin ve
mimarlýk öðrencilerinin kullanýmýna açýlacak olan nin kurulumu
iþlemlerinden oluþmaktadýr.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve baðlý temsilciliklerinin, klasik iletiþim araçlarýný kullanmadan hýzlý þekilde
birbirleriyle iletiþim kurmasý için gerekli olan yazýlýmlarýn tasarýmý, uygulamasý ve belirlenen cihazlara
yüklenilmesi ile kullanýcýlarýnýn eðitimi, Þubeye baðlý temsilciliklerin her biri için kendi alan adlarý ile ulaþýlacak
web alaný ve yayýnlanacak web projesinin tasarýmý iþlemlerinden oluþmaktadýr.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Mesleki Denetim Bürosu ile Serbest Mimarlýk Bürolarýnýn, klasik iletiþim
araçlarýný kullanmadan hýzlý þekilde birbirleriyle iletiþim kurmasý için gerekli olan yazýlýmlarýn tasarýmý,
uygulamasý ve belirlenen cihazlara yüklenilmesi ile kullanýcýlarýnýn eðitimi, mimarlýk bürolarýnýn her biri için
kendi alan adlarý ile ulaþýlacak web alaný ve yayýnlanacak web projesinin tasarýmý, tüm bu sistemin bir portal
altýnda iletiþimi iþlemlerinden oluþmaktadýr.

2006 yýlýnda elektronik imzanýn kullanýmý ve ticaret kanununda yer alan þirketlerin web sayfasýnýn olmasý
zorunluluðu maddesinden kaynaklý, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Serbest Mimarlýk yapan üyelerine bu
hizmetin verilmesini önemsemektedir.

Yedi gün 24 saat Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ile kayýtlý üyeleri arasýnda verilecek hizmetlerin elektronik
ortam üzerinden günün her saatinde hýzlý þekilde iletiþim kurulmasý için gerekli olan yazýlýmlarýn tasarýmý,
uygulamasý ve belirlenen cihazlara yüklenilmesi ile kullanýcýlarýnýn eðitimi iþlemlerinden oluþmaktadýr.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 50 yýllýk faaliyet dönemi içinde vefat eden üyelerinin tanýtýmýnýn yapýldýðý,
etkileþimli, zengin görsel ve teknik içerikle hazýrlanmýþ olan web projesinin tasarýmý, teknik altyapýsýnýn
tasarýmý ve www.mimarlarodasiankara.org/unutulmayanlar adresinden yayýnlanmasý iþlemlerinden
oluþmaktadýr.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 50 yýllýk faaliyet dönemi içinde vefat eden üyelerinin tanýtýmýnýn yapýldýðý,
etkileþimli, zengin görsel ve teknik içerikle hazýrlanmýþ olan CD projesinin tasarýmý, teknik altyapýsýnýn
tasarýmý, belirtilen sayýda özel tasarlanmýþ kutular içinde ve kalanýnýn klasik ambalajlar içinde çoðaltýlmasý
iþlemlerinden oluþmaktadýr.

60 iþgününde hayata geçirilecek olan Elektronik Oda projesi Mimarlar Odasý Ankara Þubesinde bir devrim
sürecini iþaret etmektedir. E-Oda projesi ile ilgili detaylý bilgilenme ve

için tüm üyelerimizi ve mimarlýk öðrencilerini, Oda ortamlarýný kullanmaya bu süreci paylaþmaya
davet ediyoruz.

7 24

50. yýlda, 21. Yüzyýlýn Odasý Olmak
Mimarlar Odasý Ankara Þubesinde Devrim

Tezcan Karakuþ Candan
tcandan@mimarlarodasi.org.tr
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bilinmeyen ankara ...

Bina giriþinde bulunan maket üzerindeki notta
binanýn “Maarif Vekilliði Mesleki ve Teknik Eðitim
Müsteþarlýðý” tarafýndan 1941 yýlýnda yapýmýna
baþlanan “Bölge Sanat Okulu” olduðu bilgisi yer
almaktadýr.

1935 yýlýndan baþlayarak masraflarýnýn devlet
tarafýndan karþýlanmasý kararý ile birlikte sanat
okullarý yurt çapýnda yayýlmaya baþlamýþtýr. Bu
okullarda atelye ve meslek dersleri öðretmenleri
yetiþtirilmesi ihtiyacý ile bir yüksek okul açýlmasý
fikri benimsenmiþtir.

1937-1938 ders yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý'nca
Ankara 1. Erkek Sanat Okulu binasýnda Tesviye,
Demir ve Marangoz bölümleri ile “Erkek Meslek
Öðretmen Okulu” açýlmýþtýr.

1941-1942 ders yýlýnda Elektrik bölümü ilave
edilmiþ ve okul bugünkü binalarýna taþýnmýþtýr.

1945-1946 ders yýlýnda Motor, Model, Döküm,
Dülger-Duvarcý-taþçý bölümleri;1946-1947 ders
yýlýnda Kalorifer ve Sýhhi Tesisat bölümleri;1947-
1948 ders yýlýnda Radro (Elektronik) bölümleri
açýlan okul; 1948-1949 ders yýlýnda “Erkek Teknik
Yüksek Öðretmen Okulu” adýný almýþtýr.

Bilinmeyen Ankara baþlýðý altýnda her ay bu

sayfalarda bir yapý tanýtýyoruz. Bu yapýlarýn

ortak özelliði birçok kiþi tarafýndan

bilinmiyor, tanýnmýyor olmalarý, yaþadýðýmýz

þehrin sahip olduðu, ama varlýðýnýn bile

farkýnda olmadýðýmýz,

yayýnlarda rastlamadýðýmýz,

mimarlýk derslerinde okutulmayan, ama

mimari açýdan bilinmeyi hakeden yapýlar

bunlar...

iþlevleri veya

konumlarý yüzünden içlerine gir ip

çýkamadýðýmýz,

1971-1972 ders yýlýnda Makine Ressamlýðý bölümü
açýlan okul 1976-1977 ders yýlýnda “Yüksek Teknik
Öðretmen Okulu” adýný almýþtýr.

1982 yýlýnda 2809 Sayýlý Kanun ile “Teknik Eðitim
Fakültesi” adýyla Gazi Üniversitesi bünyesine dahil olan
okul halen baþlangýçta belirlenen iþlevini
sürdürmektedir.
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Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi A Blok Kat Planý

Teknik Eðitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nuray Bayraktar

Gazi Üniversitesi
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Ama,

Mimarlýk eðitimi verenlerin bile kendi
kendilerine nadiren sorduklarý bu soru
Bülten'in bu sayýsýnýn dosya konusu:

Dosya, , onu yetiþtirecek
ve yetiþeceði

mükemmel (stüdyo-
atölye-sýnýf vs.) tanýmlarý yapmayý,
örnekler sunmayý

Mesleki ya da toplumsal duyarlýlýðýn
ölçüldüðü bir anketin sonuçlarý

Deneyimin-gönülvermiþliðin zengin ve
özlemli yansýmalarýnýn aktarýldýðý bir
söyleþiler dosyasý da

Yapma biçimlerinin (yapma ya da mesleki
ideolojilerin) kendilerini üretme alaný
olarak farklý mimarlýk eðitimi anlayýþlarýnýn
karþýlaþtýrmasý

4+2 veya 3-5-15 kompozisyonlarý ile ilgisi

Akademisyen-uygulamacý polemiði
olmadýðý da

Bu dosya,

mimarlýða dair her türlü bilgi-görgü-
deneyimin olarak
örgütlendiði, sürecinin
gözlendiði (ýsrarla “öðrettiklerini”
izlemeye çalýþanlarýn varlýðýný da
unutmamak kaydýyla),

(çeþitli biçimlerde
sýnandýktan sonra diploma ile “yeterlilik”
tescil edildiðine göre bir ölçme ve
deðerlendirme sürecinin varlýðýný kabul
etmek zorundayýz) ve
yoluyla geliþtirildiði bir ortamý (bir eðitim
süreci olmasý durumuyla öyle olduðu
varsayýlan Mimarlýk Eðitimi) planlayan ve
yürüten aktörlerin (akademisyen-eðitimci
mimarlar),

ve bu süreci
yönetebilecek yeterliliðe ulaþtýklarýný,

biçimlenimi kazandýklarýný
anlamaya yönelik bir çalýþmadýr.

Bu nedenle de doðrudan doðruya
“profesyonel” mimarlýk eðitimcilerini
hedef almaktadýr ve soru sadece onlara
sorulmuþtur.

mimar yetiþtirip yetiþtiremediði bile
epeyce tartýþýlan bir eðitimin, kendi
sürekliliðini saðlayan “eðitimci”
kadrosunu nasýl yetiþtirdiði pek sýk
sorulmaz.

Mimarý eðitimci yapan nedir?

süper mimar
süper usta mimar

deneyim ortamý

amaçlamamaktadýr.

deðildir.

deðildir.

hiç deðildir.

yoktur.

akýldan çýkartýlmamalýdýr.

eðitim nesnesi-içerik
öðrenme

ölçüldüðü ve
deðerlendirildiði

geri besleme

nasýl hangi koþullar altýnda

eðitimci

Dosya konusu þekillendirilirken ve yazýlar
istenirken özellikle “eðitimci” sözcüðü
kullanýlmýþtýr. Bu dosyanýn baðlamýnda
olmamak kaydýyla, olmakla

olmak arasýndaki farka dikkat
çekilmiþtir. Ama, Yüksek Öðrenim
sistemimizde bu farký ortaya koyacak ve
ayrý ayrý deðerlendirecek herhangi bir
ölçüt yeralmadýðý için “profesyonel” olarak
mimarlýk eðitimi veren mimarlarý
tanýmlarken “akademisyen” sýfatýna da
yerverilmiþtir. Okuyucu, soruyu
“akademisyeni eðitimci yapan nedir?”
olarak okumakta serbesttir ve Türkiye'deki
üniversiteler, akademisyenlik ve eðitim
konusunda daha ayrýntýlý bir dosyayý
Toplum ve Bilim dergisinin

baþlýðý ile
hazýrlanan Güz 2003 sayýsýnda bulabilir.

Soru, farklý dönemlerde, farklý okullarda,
farklý anlayýþlar doðrultusunda mimarlýk
eðitimi almýþ, uygulama ile deðiþik
zamanlarda, çeþitli biçimlerde iliþkilenmiþ,
deðiþik coðrafyalarda profesyonel olarak

rolü üstlenmiþ
mimarlara sorulmuþtur. Yazarlardan
bazýlarý, eðitimin planlanmasý ve
yürütülmesi konusunda aktif rol üstlenmiþ,
bir kýsmý ise mimarlýk eðitimini akademik
uðraþý alaný olarak tanýmlamýþ, lisans
sonrasý çalýþmalarýný bu konuda yapmýþtýr.

Verilen yanýtlarýn çeþitliliði, farklýlaþan
yaklaþým biçimleri ve vurgularý, baþta
hedeflenen dosya bütünlüðü açýsýndan
oldukça önemlidir. Editör, sorunun,
(dosyanýn hazýrlanma sürecinde ve
yazýlarýn içeriðinde karþýlaþýlan ifadelerden
çýkarýlan bir yorum olarak) kurumsal
olarak eðitimin birer parçasý olan
yazarlarýn (ve özellikle hedef kitleye dahil
okuyucularýn), eðitim içerisinde çoðunlukla

'ler üzerine kurduklarý varlýklarýný,
'lar ile yüzleþtirmeleri için iyi bir fýrsat

yarattýðý kanýsýndadýr.

Verilen yanýtlarýn ortaya koyduðu tablo
ise, süre - Avrupa Birliði ve
eþkredilendirme gibi içerikten ve
öznelerinden soyutlanmýþ tartýþmalarýn
öncesinde, eðitimi verecek olanlarýn
kendilerini tanýmlama biçimleri ve
üstlendikleri roller üzerine daha temel-
ilkesel bir takým problemlere dikkati
çekmektedir. Bu anlamda yazarlara
teþekkür etmek bir borçtur.

Öte yandan, veril(e)meyen yanýtlarýn
varlýðý ve taþýdýklarý olasý gerilimler, verilen
yanýtlarýn zenginliðini ve tartýþtýrma
potansiyellerini gölgede býrakacak kadar
büyük ve ürkütücü görünmektedir. Bu
anlamda da eksik parçalarýn sahiplerine,
buzdaðýnýn görünmeyen kýsmý hakkýnda bir
fikir verdikleri için teþekkür ediyoruz.

akademisyen
eðitimci

Homo
Academicus Alla Turca

“akademisyen-eðitimci”
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Mimarlýk eðitimi tartýþýlýrken, “çoktan” seçilen, eðitimin baþarýsýnýn ve iyi yapýlý çevrenin önündeki en büyük
engel olan, görsel düþünemeyen, mimarlýk ve kent kültürü zayýf, yaratýcýlýðý vasat, sanata ve tasarýma ilgisi az
ö ð r e n c i l e r d e n s ý k ç a þ i k â y e t e d i l i r .

Öðrencilerin bu “zavallý” hallerinden sorumlu “kötü” mimarlýk ve kentlerden de bahsedilir.

E ð i t i m i n s ü r e s i n d e n , e þ k r e d i l e n d i r m e d e n , d e n k l i k t e n ;

Mimarlýkta ve eðitimde farklý “ekol”lerden, yeni deneyimlerden, eski ama saðlam yöntemlerden;

Ta r i h t e n , s a n a t t a n , f e l s e f e d e n , s o s y o l o j i d e n , i l e t i þ i m d e n , e d e b i y a t t a n ;

Akademik yükseltme ölçütlerinden, üniversiteden, YÖK'ten, 12 Eylülden, 60-70-80 kuþaklarýndan;

P r o f e s y o n e l a k a d e m i s y e n m i m a r - u y g u l a m a c ý m i m a r f a r k ý n d a n s ö z e d i l i r .

Mimarlýk eðitimi konuþulurken “süper” mimar ve iyi mimarlýk tanýmlanýr, baþarýlý örnekler gösterilir, stüdyo
d e n e y i m l e r i a k t a r ý l ý r .
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”Dosyada Le Corbusier’in fotoðraflarý ve Abidin Dino’nun “Eller” çalýþmalarý kullanýlmýþtýr.
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Bu soruya iki türlü cevap verilebilir diye
düþünüyorum. Birincisi, “neden eðitimci olunur?”
sorusuna cevap arayýþ, kiþisel deðilse de bireysel bir
alaný kapsýyor; ikincisi ise “nasýl bu iþe hazýrlanýlýr?”
a iliþkin sürecin irdelenmesi. Ýlkine burada hiç
deðinmeden ikincisine, daha tartýþmalý olana, yani,
“nasýl eðitimci olunmaktadýr?” ve “nasýl eðitimci
olunur?” sorularýnýn alanýna iliþkin konuþmak daha
anlamlý olacaktýr.

Daha tartýþmalý dedim, çünkü nasýl eðitimci
olunacaðýna ya da olunmasý gerektiðine iliþkin olarak
içerik ya da kapasite özlü tanýmlar deðil, formel
tanýmlar öncelik kazanmýþtýr; yani, doktoranýzý
tamamlarsýnýz, öðretim görevliliði ya da öðretim
üyesi unvanýyla eðitim yapabilme yetkisi
kazanýrsýnýz. Elbette bunun dýþýnda da eðitimci
modelleri vardýr, ancak daha yaygýn ve kalýcý olan
uygulama budur. Ancak, akademik ilerleme
kriterlerinin belirlenmesinde eðitim ayaðý en son ve
en yakýn zamanda irdelenen boyut olmuþtur, halen
de çok tanýmlý olduðu söylenemez. Sonuç olarak bu
ehliyetliliðin nasýl ölçüldüðü çok belirgin deðildir.
Hatta o kadar ölçülemezdir ki, meslekten olan
herkesin eðitim yapabileceði kanýsý yaygýndýr;
örneðin, Anadolu'daki kimi üniversitelere uzunca bir
süre büro pratiklerinin yaný sýra hizmet veren
mimarlar olmuþtur. Özellikle de tasarým alaný için
geçerli bir görüþ ve tutumdur bu, çünkü tarih,
teknoloji, strüktür gibi tanýmlý ya da genel geçer

kabul gören bir içeriðe sahip bir bilgi alaný mevcut
deðildir ve mimari tasarým stüdyosunda uygulamanýn
bilgisinin yeterli olduðu varsayýlýr, çünkü salt bir
uygulama alaný olarak kavranýr. Bugün hala,
stüdyonun uygulamanýn ötesinde bir bilgisinin
olduðunu, akademik camiaya dahi izah etmekte
zorlanýyoruz. Bu görüþ ancak, pratik odaklý lonca
sistemi içerisinde belki daha geçerli olabilirdi;
günümüz modern meslek ve bilgi alanlarý kavrayýþý
ve tutumu içerisinde herkesin her þeyin eðitimini
yapabileceði anlayýþý, söz konusu çaðdaþ ve modern
kavrayýþla bir tutarsýzlýk sergilemektedir. Mimar
olan herkesin mimarlýk eðitimi yapamayacaðý, ya da
yapmamasý gereði açýktýr sanýyorum. Bu noktadan
itibarense, eðitimci olmak için yaþanýlmasý gerekli
olan sürecin kendisini tartýþmak gerekecektir.

Ýki tür eðitimci eðitimi süreci olabilir diye
düþünüyorum; birincisi, bugün de olduðu gibi
deneyim birikimine dayalý bir süreç, ikincisi ise belki
eðitim alanýnýn bilgisiyle de baðlantý kurularak daha
modellenmiþ bir yaklaþýmdýr; yani deneyimin
kiþiselliði ve rastlantýsallýðýný bir yana,
modellenmiþliðin genel geçerliðini ve
planlanabilirliðini öte yana koyabiliriz. Eðitim,
psikoloji, gibi alanlarýn bilgisi ile mimarlýk alanýna
özgü olan bilgileri bir araya getirmesi beklenen bu
ikinci türden eðitimci eðitimi süreci anlayýþý, bildiðim
kadarýyla üniversite kademesinde ülkemizde hiçbir
alanda ve hiçbir yerde bulunmamaktadýr, baþka

ülkelerde de örgütlenmiþ bir biçimde var mýdýr
bilemiyorum. Bugün halen deneyim birikimi, ki daha
önce tasarým stüdyosu için belirttiðim þekilde kimi
zaman bu bile söz konusu olmamaktadýr, ile eðitimci
olunmasý süreci esastýr.

Bugün yaygýn olarak geçerli olan deneyim birikimi ile
eðitimci olunmasý süreci de pekala geçerli bir yol
olabilir; yeter ki deneyimi çok bulanýk ve keyfi olarak
çiðnenebilir bir alan olarak algýlamayalým. Deneyimin
edinileceði alanlar ve biçimler örtülü de olsa,
geçmiþte bir konsensus biçiminde var olmuþlardýr.
Burada sorun olan, konsensusun yýkýlmasý,
yýkýldýðýndan kimsenin haberdar olmamasý ve varmýþ
gibi davranmasý, ve bu kýrýk dökük tanýmsýzlýkla yola
devam edilmesidir. Geleneðin yýkýlmasý sonucu yerini
yeni organizasyonel biçimlere býrakan toplumsal
düzenin tersini düþünelim: Yeni tanýmlarýn ve
organizasyonel biçimlerin akademik yaþama dikte
edilmesi ile daðýlan farklý ekol/okullarýn farklý
geleneklerinin yok olarak standardize bir akademik
yaþama geçiþ, konsensusun yýkýlmasý olarak
anlaþýlmalýdýr. Gelenekte var olan, hiyerarþi
içerisinde birinin diðerini belirli kalýplar çerçevesinde
eðitmesi düzeni de büyük oranda yýkýlýp gitmiþ,
ancak yerine de yeni bir þey konmamýþtýr. Bu
noktada, bu deðerlendirmeyi “iyidir” ya da
“kötüdür” anlamýnda yapmadýðýmý belirtme ihtiyacý
duymaktayým; sadece bir durum tespiti yapýyor ve
tanýmlý geleneksel süreçler ile tanýmsýz yeni yapý

arasýndaki farký irdelemek istiyorum. Örneðin,
araþtýrma görevliliðinin aslen bir eðitimci yetiþmesi
süreci olarak algýlanmasý gerekirken yeni yasal
düzenin geçici statü tanýmlamasýna göre pek de öyle
olmamaktadýr. Bir baþka örnek de mimari tasarým
stüdyosundan verelim: geçmiþte stüdyo dersi
verebilmenin temeli, o stüdyo eðitimi deneyimini
belirli bir süre yaþamýþ olmaktýr; nasýl hiç stüdyo
eðitimi almadan mimar olmadý iseniz, eðitimci olarak
hiç stüdyoya girmeden stüdyo hocasý da
olunamazdý. Bu kendi içinde belirli bir tutarlýlýk
sergilemektedir, yani, tanýmlý bir pratik sonucu
ehliyet kazanýr kiþi. Bugünse stüdyo, en çiðnenebilir
eðitim alaný olarak görülmektedir. Deneyim, eðitimci
eðitimimizin temeli olacaksa, yeni geliþmeler ýþýðýnda
yeni bir konsensus oluþturmanýn tartýþmasý her
defasýnda yeniden yapýlmalýdýr.

Bu noktada asli görevimiz, çaðdaþ eðitimci eðitimi
pratiðinin nasýl olacaðýný belirlemek olmalýdýr. Ancak
burada da baþka sorunlar karþýmýza çýkacaktýr;
mimar ve mimarlýk pratiði alanlarýnýn tanýmlarýnda da
geleneksel anlayýþýn yýkýlmasýyla farklýlaþmalar ve
çeþitlenmeler, sonuç olarak da mimarlýkta farklý
ehliyetlilik durumlarý söz konusu edilir olmuþtur. Bu
farklý ehliyetlilik durumlarý nasýl bir yapýda, hangi
mimarlýk anlayýþý ya da tanýmýyla, ve ne þekilde bir
araya getirilebilecektir, bu da eðitimci eðitimi
sürecinin tanýmlý hale getirilmesinde temel bir soru
olarak karþýmýza çýkacaktýr.

Doç. Dr. Belkýs Uluoðlu >Ýstanbul Teknik Üniversitesi

“MÝMARI EÐÝTÝMCÝ YAPAN NEDÝR?”
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Mimarlýk fakültelerinde ders veren herkese eðitimci demek hata olur. Dünya
üzerinde mimarlýk eðitimine yöneltilmiþ çok sert eleþtiriler var. Mimarlýk
eðitimcileri öðrencileri arasýnda sýnýf ayrýmý yapmakla, öðrencilerine kötü davranýp
bundan zevk almakla vs. suçlanýyor. Ýlgilenenler Garry Stevens, Dutton ve Hasan
Ünal Nalbantoðlu'nun araþtýrmalarýný inceleyebilirler.

Eðitimden ne anladýðýmýz da ayrý bir konu. Talim ve terbiye mi? Öyle bakarsak
kökenleri askerlik ve din kurumlarýna gidiyor. (M. Foucault refere edilebilir.)
Eðitimciler öðrencilerin kendi kendilerini disipline etmelerini onaylýyorlar mý, yoksa
onlarý disipline mi etmeye çalýþýyorlar? Öðrencilerin sadece merak ettikleri þeyleri
öðrenmelerine yönelik deðiþiklikler yapýlabiliyor mu eðitim sisteminde?

Goethe'nin aþaðýdaki sözlerini yürekten onaylýyorum.
“Etkinliðimi artýrmadan ya da doðrudan doðruya canlandýrýp yaþamýma bir þey
katmadan bana yalnýzca bilgi veren her þeyden nefret ediyorum.”

Bu noktadan sonra mimarý eðitimci yapan nedir sorusuna cevap aranacak olursa,
bir tür “mimarlýk üzerine diyalog kurma (çizerek, konuþarak ya da yazarak)
sevgisinden” söz edilebilir öncelikle. Bu, rasyonel bir ihtiyaç aslýnda. Karmaþýk ve
asla bütünü ile (araçsal anlamda) rasyonelleþtirilemeyecek bir konuda rasyonel bir
ihtiyaç. Bu öyle bir diyalog ki, ancak karþýnýzdaki de sizi anlarsa ve zenginleþtirirse
samimi olabilir. Eðitimcinin sözcükleri varsa, öðrencilerin de çizgileri, duygularý,
fikirleri kimi zaman da bilinçli tercihleri vardýr. Mimarlýðýn maddeselliði ile düþünce
arasýnda gidip gelinir.

Bu bir tür geçici bilincin sürekli yeni dürtülerle yeniden ve yeniden þekillendirilmesi
gibi bir þey. Çok bencil bir talep aslýnda. Bu karþýlýklý bencillik mimarý eðitimci
yapar diye düþünüyorum.

Yard. Doç. Dr. Yonca Hürol >Doðu Akdeniz Üniversitesi
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Mimarlýk disiplininin öznesini sorgulayan “mimarý
mimar yapan nedir?” gibi daha temel bir soruyu belli
bir çerçevede kabul eden “mimarý eðitimci yapan
nedir?” sorusu iki farklý kulvardan mimarý ve eðitimciyi
bir araya getirirken ardýnda sayýsýz soru iþaretleri
býrakýr. Soru cümlesinde kolaylýkla yan yana getirilen
bu iki kimlik, aslýnda, çok da kolay bir araya gelemez;
ya da getirilse bile birbirlerini tamamen örtmezler.
Burada, soruyu iki farklý açýdan ele almak hem konuyu
irdelemeye hem de yazýnýn perspektifini geniþletmeye
yardýmcý olacaktýr. Birincisi mimarlýk disiplininin
eðitimle kurduðu iliþkiyi diðer disiplinlerdeki eðitime
referansla ele almak, ki bu daha geniþ bir çerçeveye
iþaret eder; ikincisi de eðitimci-mimarýn mimarlýk
disiplininin ilk bakýþta sýnýrlarýný çizen uygulamacý-
mimarlara, göre konumlandýrýlmasýdýr.

Öncelikle, bu yazýnýn, Orta Doðu Teknik Üniversitesi
öðrenci kimliðiyle on yýl, fakat Dokuz Eylül
Üniversitesi akademisyen kimliðiyle sadece on ay
geçirmiþ ve halen geçirmekte olan biri tarafýndan ele
alýndýðýný ifade etmek, yazýnýn pozisyonunu
belirlemede, ya da netleþtirmekte, faydalý olacaktýr.
Dolayýsýyla, yazýnýn temelinde, ne alana yýllarýný vermiþ
deneyimli bir eðitimci-mimar gibi mimarlýk eðitimi
üzerine deneyimlerden bir seçme yapmak, ne de
konuyu kuramsal bir düzleme taþýmak gibi bir amaç
yatmaktadýr. Burada yapýlmak istenen, henüz eðitimci-
mimar olmuþ birinin "mimarý eðitimci yapan nedir?” ile
birlikte kafasýnda dolaþan soru iþaretlerinin peþine
düþüp kýsa bir iç yolculuða çýkmaktýr.

Konunun çerçevesindeki sorular arasýndaki
yolculuða, yazýnýn baþýnda belirtilen yöntemle,
konuyu disiplinlerarasý ve disiplinin kendi içerisinden
iki farklý açýdan ele almakla baþlanýrsa akla gelen ilk
soru herhalde "eðitimci-mimarý diðer disiplinlerdeki
eðitimcilerden ayýran nedir?" olur. Bir diðer eþ soru
ise "eðitimci-mimarý uygulamacý-mimardan farklý
kýlan nedir?” olarak karþýmýza çýkar. Bu soru ardýnda
"mimarýn uygulamacý ve eðitimci alt-kimlikleri bir
arada olamaz mý?", "mimarý uygulamacý deðil de
eðitimci olmaya yönelten nedenler nelerdir?" gibi
baþka sorularý da taþýr.

Mimarlýk disiplinini, doðasý gereði bilimle sanat
arasýnda nesnellik ve öznelliklerle yüklü bir ara yüz
olarak ele alýrsak, bu alanýn sýnýrlarý içindeki
eðitimin, diðerlerine göre avantajlarý ve
dezavantajlarý daha belirgin bir þekilde ortaya çýkar.
Nesnel ve öznel deðerlerinin biraradalýðý yüzünden
mimarlýðýn ve dolayýsýyla da eðitiminin kapsadýðý alan
diðerlerine göre daha geniþ bir yelpazede yer alýr.
Bu, eðitimde ele alýnmasý gereken konular açýsýndan
çeþitlilik saðlamakla birlikte zorluklarýný da
beraberinde getirir. Bu kadar geniþ bir ilgi alaný
tayfýna hakim, her yönüyle bir 'mimar' olmak zaten
zor iken, eðitimde aktif rol almayý ve süreci
paylaþmayý tercih eden eðitimci-mimarýn, 'mimar'
kimliðinin gerektirdiði niteliklere bir de eðitim-

öðretimle ilgili özellikleri katmýþ olmasý
beklenmektedir. Ýdeal þartlarda sanattan politikaya,
ekonomiden fiziðe, sosyolojiden ekolojiye, tarihten
felsefeye vb. neredeyse her disiplin hakkýnda belli bir
fikri olmasý beklenen mimarýn eðitimci olduðunda
pedagoji ve psikoloji gibi eðitimle doðrudan ilgili
alanlarda da kuramsal bilginin ötesinde uygulamada
da yetkin olmasý gerekmektedir.

Öðretmen ve eðitimci arasýndaki nüans farkýnýn altýný
çizecek olursak, öðretmen "mesleði bir bilim dalýnýn ya
da bir sanatýn teknik, bilgi ve becerilerini kazandýrmak
olan kiþi", eðitimci ise "belli bir bilim dalý veya sanat
kolunda yetiþtirme, geliþtirme ve eðitme iþiyle
uðraþan kimse" olarak tanýmlanabilir. O halde,
eðitimci-mimarýn üstlendiði görev salt mimarlýk
disiplininin sýnýrlarý dahilindeki bilgileri verme, gerekli
beceriyi kazandýrmanýn ötesinde, alanýn sýnýrlarýný
zorlayarak bilgiye ulaþmada gerekli olan uslamlama
ve muhakeme yeteneði kazandýrma olarak
nitelendirilebilir. Baþka bir deyiþle, eðitimci-mimar
'balýk vermek yerine balýk tutmayý öðretmek'
misyonunu üstlenen kiþidir. Burada vurgulanmak
istenen, öðretmen ve eðitimcinin öðrenci ile kurduðu
iliþkiler farklý eðitim modellerine iþaret eder. Ýlki
ikincisine göre daha klasik, daha geleneksel, daha
normatif bir eðitimdir ve öðretmen belli kalýplar içinde
'bilen' otoriteyi temsil eder. Diðer taraftan, eðitimcinin
pozisyonu öðretmen ile öðrenci arasýnda daha
demokratik bir ara durumu belirler. Eðitimci-mimarla
öðrenci arasýnda aslýnda simbiyotik bir iliþki olduðu
için öðrenci kadar eðitimci de karþýsýndakinin
hayalgücünden faydalanýr, her seferinde
karþýsýndakine verecek yeni bir bilgiyle çýkmak için
kendini sürekli geliþtirme ihtiyacý duyar. Eðitimci-
mimar, bilgi, deneyim ve becerisini 'müstakbel-
mimarlar' ile paylaþýr; mimarlýðýn sýnýrlarýnýn tahmin
edildiðinden de ötede olduðunun fark edilmesine
zemin hazýrlar; ve bu sýnýrlarýn içinde doðruluðu
sorgulanmadan kabul edilecek yargýlara yer
olmadýðýnýn, fakat olasýlýklarýn birlikte
keþfedilebileceðinin altýný çizer. Aslýnda, eðitimci-
mimar 'öðreten' deðil, öðrenci ile birlikte 'öðrenendir';
onlara mimarlýk disiplinin mimarlýk kuramý-tarihi-
eleþtirisi-pratiðinin hem toplamý hem de toplamýndan
daha da fazlasý olduðunu gösterendir. Eðitimci-mimar,
mimarlýk eðitiminde farklý düþlere-düþünlere 'ortam
yaratan' kiþidir; mimarlýðýn sýnýrsýz olduðu kadar
ayaklarý yere basmasý gereken bir alan olduðunun
hatýrlatýcýsýdýr. Cesaret verirken frenleyen,
özgürleþtirirken sýnýrlayandýr. Eðitimci-mimar eðitim
sürecinde yeri geldiðinde mimarlýk tarihçisi, mimarlýk
kuramcýsý, mimarlýk eleþtirmeni ya da uygulamacý
mimar rollerine bürünendir. Tüm bunlarýn üzerinde,
eðitimci-mimar, öðrencinin mimarlýk eðitimine
baþladýðý andan itibaren bilgisi, görgüsü, deneyimi, ve
hatta duruþuyla müstakbel-mimarlar için bir modeldir.

Diðer pozitif bilimlerle kýyaslandýðýnda, mimarlýðýn ne
hareket alaný formüllerle, deðiþmez kesin kurallarla ve

teorilerle sýnýrlýdýr; ne de nesnesi sadece 'güzel' olarak
nitelendirilebilecek kadar özneldir. Dolayýsýyla, diðer
disiplinlerin eðitimcileriyle karþýlaþtýrýldýðýnda, belki de
en 'öðretmen' olmayandýr 'eðitimci-mimar'.
Disiplinlerarasý karþýlaþtýrma yaparken neredeyse
'efsaneleþmiþ' bir karakterle özdeþleþtirilebilecek kadar
diðer eðitimcilerden farklý bir yere oturtulan eðitimci-
mimar kimliðinin dýþ hatlarý, mimarlýk disiplininin kendi
içinde ele alýndýðýnda, bu kadar kolay þekillendirilemez.
Mimarlýðýn kapsama alanýnýn tarih, kuram, eleþtiri ve
pratik gibi alt baþlýklarda yoðunlaþtýðýný kabul
edildiðinde, bu yoðunlaþma noktalarýnýn mimarlýk
tarihçisi, kuramcýsý, eleþtirmeni ve uygulamacýsý
kimlikleriyle, eðitimci alt-kimliðinin kurduðu iliþki daha
tanýmsýz ve sorunludur. Özellikle benimsenen eðitim
politikalarý ve programlarýna baðlý olarak, bu alt
kimliklerin örtüþüp örtüþmemesi, aralarýndaki sýnýrlarýn
keskinliði, bir arada olup olmamasý, birinin diðerinin
önüne geçmesi ya da eþdeðerde olma olasýlýklarý
deðiþkenlik gösterir. Örneðin, bazý ülkelerdeki mimarlýk
eðitiminde mimarlýk pratiði yapmayan mimar eðitimci
olarak tercih edilmezken, bazý ülkelerin mimarlýk

eðitiminde bu iki alt-kimliði birbirlerinden tamamen
ayrýlabilecek özellikler olarak görülür. Bu alt-kimlikler
arasýndaki sýnýr bu kadar kalýn hatlarla çizildiðinde,
mimarlýk pratiðinde rol alan mimar tarafýndan, eðitimci-
mimara 'gerçeklerden kaçan' gözüyle bakýlmasý olaðandýr.
Pratik, mimarlýðýn temeli kabul edilse de, mimarlýk
uygulama ile anlamýný bulsa da, ve gerçekliðe dönüþse
de, eðitim de baþka çeþit bir gerçekliktir, ve bina
olmaksýzýn mimarlýk adýna bir þeylerin inþa
edilebileceðinin iþaret eder. Eðitimci-mimar gözünden,
meslektaþýnýn pratikte konu çeþitliliði açýsýndan
eðitimdeki kadar geniþ bir yelpazede rol almadýðý,
genellikle tek bir tip ya da ölçek aralýðýnda sýkýþýp kaldýðý
söylenebilir.

Mimarý eðitimci yapan nedir? Kimine göre burada hiç
deðinilmeyen bambaþka bir yanýtý da olsa bu sorunun,
bence mimarý eðitimci yapan öðretme, paylaþma ve
öðrenme isteðidir: Kant'ýn "bilmeye cüret etmek" deðimini
ödünç alýrsak, mimarý eðitimci yapan bilgiye giden yolda
öðretmeye ve öðrenmeye cesaret etmektir.

Gökçeçiçek Savaþýr >Dokuz Eylül Üniversitesi, Araþtýrma Görevlisi
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inançlarýný, beklentilerini pekiþtiren bir 'bilgi verici'
deðil, mevcut iliþki biçimlerini hem eðitim süreci
içinde, hem de dýþýnda- deðiþtirmeye, dönüþtürmeye
hazýr bir yol gösterici olmalýdýr. Zaten eðitimci olma
seçimi, mimarýn mevcut ideolojik oluþum içinde
pratik üretirken kendi ideolojisiyle çeliþmesi ya da
bu durumu öngörmesi ve bu çeliþkinin ya da
öngörünün onu ideolojik olarak sýnýrlamayan bir alan
olan eðitim alanýna yöneltmesinden
kaynaklanmaktadýr. Dönüþümün araçlarýný pratik
düzlemde bulamayan mimar, bilinçaltýnda bile olsa
bunu eðitim düzleminde sadece düþünsel pratiði ile
yakalamaya çalýþacaktýr. Ne var ki bu beklentilerle
kendini eðitim kurumunun içinde bulan mimar, eðitim
kurumunun iç dinamiklerini oluþturan hiyerarþi içinde
aslýnda pratik hayattan daha acýmasýz bir hakim
ideolojiyle karþýlaþacaktýr. Bu noktada, eðitimci
mimarýn kendine platform yaratma düþünün aslýnda
bir yanýlsama olduðunun ayýrdýna vardýðý anda almasý
gereken tavýr, ideolojik ve ütopyen olan arasýnda
yaptýðý seçimle ilintilidir. Tercihini ütopyen olandan
yana kullanmayan eðitimci mimar aslýnda ikinci bir
yanýlsama yaþamaya mahkumdur.

Aþaðýdaki satýrlarýn varoluþ nedenini oluþturan
“Mimarý eðitimci yapan nedir?” sorusunu “Mimarý
mimarlýk pratiði içinde deðil de, aslýnda eðitimini
almadýðý eðitimcilik pratiði içinde yer almaya iten
nedir?” olarak yeniden sorarak, bu baðlamda bir
çerçeve oluþturmanýn ve belki de soruya tersten
bakmanýn daha doðru olacaðýný düþünüyorum.
Yeniden sorulmuþ bu soru, aslýnda bir grup 'projeci'
ya da 'uygulamacý' diyebileceðimiz mimarýn pek de
tanýdýk bakýþ açýsýyla 'eðitimci mimar'a karþý
yönelttiði eleþtiriyle varolmaktadýr. Bu eleþtiri bazý
zamanlarda eðitimci mimarý 'mimar' sýfatý ya da
adýyla anmama biçimine dönüþebilmektedir. Bu iki
kutbun çok da yüzeye çýkmayan çatýþmasý, bu
sorunun çeþitli platformlarda defalarca sorulmasýna
neden olmuþtur.

Ýþte bu noktada, malum sorunun kiþisel
deneyimimdeki hem özne, hem nesne olarak-
izdüþümünü, mimarýn hakim ideolojiyle kurduðu iliþki
biçimi, bir baþka deyiþle, bu ideolojiye karþý tavrý
olarak açýklamayý doðru bulmaktayým. Yani mimarlýk
olgusunu yaþamýndan dýþlamaya cesareti olmayan
mimarý eðitimci yapan itki bu iliþkisizliktir. Her ne
kadar Althusser'in (hakim) ideolojinin aygýtlarý
kapsamýna eðitim kurumlarýný dahil ettiðini bilsek de,
burada sözü geçen ideoloji tanýmýný hakim ideoloji
olarak deðil, eðitimcinin ideolojisi olarak algýlamakta
fayda bulunmaktadýr. Bir baþka deyiþle, eðitimci
mimar toplumun halihazýrdaki deðer yargýlarýný,

Baþlangýçta ortaya konan soruya yanýt verdikten sonra, bu yanýta baþka ve tersten bir soru
sorarak, öne sürülen fikri zenginleþtirmek mümkündür. Bu yanýtýn sorusu, ayný zamanda, “Mimarý
eðitimci yap-amay-an nedir?” olmalýdýr. Mimarý eðitimci yapan nasýl baþka bir zamana ve mekana
dair paylaþacak öngörülerinin olmasýysa, eðitimci yapamayan da bu öngörüleri paylaþma
noktasýnda eðitim kurumunda hayal kýrýklýðýna uðradýðýnda, ütopyen bir eðitimci deðil, “öðretimci”
olmayý suskunlukla kabul etmesidir. Son söz olarak, her yanýtýn nokta deðil, yeni bir soru iþareti ile
bitmesi, içinde yanýtlanacak yeni bir soru barýndýrmasý gerekliliðini varsayacak olursak, bir yanýt
niteliði taþýyan bu yazýnýn sorusu da “ütopyen eðitimci mimar nasýl olmalýdýr?” þeklinde sorulmalýdýr.

“Mimarý eðitimci yapan nedir?” sorusuna yaklaþmanýn pek çok yolu olduðunu bilmekle birlikte
yanýtlarý altalta sýraladýðýmýzda yukarýda bahsi geçen, ideolojik bakýþ açýsýný yansýtan maddenin
altýnýn kalýn çizgilerle çizilmesi gerektiðini düþünmekteyim. Çünkü kendi dar alanýnda kurulu düzeni
inkar etmeyen mimar, dört yýl sonunda mimar ünvaný vereceði mimar adayýna ütopyalarý olmasý
gerektiðini anlatamaz; buna hakký yoktur.
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“MÝMARI EÐÝTÝMCÝ YAPAMAYAN NEDÝR?”
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Býçak “iyi”midir?
Keskin bir býçak (iyi) kesmek için uygundur; saðlamdýr;
kesebildiði için iyidir ve güzeldir. Bu “iyi” býçak baþkasýna zarar
vermek için kullanýldýðýnda “kötü” mü olmaktadýr? Bu sorunun
cevabý býçaðý elinde tutanýn niyetinde, yani özne baðýl bir durum.

Mimar olma veya mimar olma sürecinde olma hali de benzer bir
duruma iþaret etmektedir aslýnda…

Genellikle tanýþýk olduðumuz bir durumdur: Mimar olmuþ
mimarlar, mimar olma süreçlerini efsaneleþtirirler, öyle ki “iyi”
deneyimler her defasýnda ve hep geçmiþe ait bir yerdedir;
yaþandýklarý halde yaþandýklarýna dair bir iz olmamasý bir o kadar
da ilginçtir. Ancak serzeniþ aynýdýr: þimdiki zamanlar nedense
hep yetersizdir. Hal bu ki, kimlik elde etme/inþa etme/kurma
süreçlerini zamanýn akýþý ile senkronik kýlmak yerine belirli bir
zaman dilimine referansla kurup sonrayý o referanslar üzerinden
deðerlendirmeye çalýþmak anakronikleþmeyi getirir.

Kendi mimar olma süreçlerinden memnuniyet duymayan ve
kýyasýya eleþtiren yeni kuþak mimarlar veya mimar olma
sürecinde olanlarýn varlýðý da yadsýnamaz. Bu durum da
genellemenin en kaba haliyle komþunun tavuðu baþkasýna kaz
görünür sözünü hatýrlatacak niteliktedir. Kimse kendi
süreçlerinden memnun deðildir, diðer benzer süreçlerin bir
kýsmýna öykünerek dile getirir sýkýntýlarýný: “KEÞKE”nin
kucaðýndadýr eðitim buradan bakýnca da; kurumlar dýþýnda baþka
keþkeler, kurumlar içinde baþka keþkeler…

Bir

Ýki
Piyasa mesleki pratik içinde sayýlamaz. Hayatýn içinde
ana ait bir resimdir olsa olsa. Mimarlýðýn iç
dinamiklerinden üremez. Þüphesiz bu dinamikleri eðip
bükmekte, deformasyona uðratmaktadýr. Bu anlamda bir
çatýþma alanýdýr. Dolayýsýyla piyasanýn eðitimden talepleri
tartýþmalarýn merkezine oturtulamaz.

Mimari pratik içinde olanlarýn eðitim alanýnda olanlarý
yapýdan anlamamakla suçlamalarý benzer biçimde eðitim
alanýndan pratik alana kuramdan bihaber olma eleþtirisi
kadar geçersizdir. Piyasa için çizilen çerçeve ayný anda
akademik görünen topluluk için de geçerlidir.

Mevcut durum içinde þüphesiz kisveler her iki alanda da
bulunmaktadýr ancak bunlar tartýþma eksenine
oturtulamazlar.

Dolayýsýyla bir idea(l) durum veya düþünsel bir hayat
kavrayýþý tariflemek gerekir.

Zerk / Tezahür
Mimarlýk alaný söz konusu edildiðinde, neredeyse bu
alaný oluþturan “yapma” edimini kavrayabilmek için,
insan düþüncesinin yapý(t)a zerk edilmesi ve zerk
olanýn yapý(t)da tezahür etmesi þeklinde strüktüre
ettiðimizde bile yapý(t)nýn kolay açýklanamayacak, çok
katmanlý ve bileþenli, fakat mutlak bir etkileþim
gerektiren iþleyiþ içinde olduðu ortadadýr. Ýster sanat
olarak adlandýrýlsýn isterse zanaat, zihinsel olarak
yoðunlaþtýrýlmýþ düþüncenin yani zerkin tezahürüdür
yapý(t) ve öznenin kendisiyle olan bir etkileþimidir.

Böylelikle, söz konusu zerk ve tezahür etkileþimini
yaratan özne aslýnda ortaya çýkan yapý(t)da, olayýn
doðasý gereði, kendini de belli eder. Yapý(t), her ne
kadar kendi baþýna bir deðerse de, bir anlamda,
bünyesinde öznenin de tezahürünü barýndýrýr. Bu içsel
iliþki sayesinde kimlik, deneyim, kavrayýþ gibi zihinsel
kategoriler oluþur. Bir mimarýn kimliðini bu içselliðin
tezahüründen okuyabiliriz; benzer þekilde bir yapý-t/y-ý
“okumak” da mümkün olur ve hatta, deneyim
dediðimiz olgu “aktarýlabilirlik” ve “öðrenilebilirlik”
kazanýr.

Tüm bu iliþkiler etkileþimi, özünde, “ego”yu inþa
ederken ayný zamanda bir býçak sýrtýna iþaret eder: ya
bu tezahürün hazzýndan ben -merkeze odaklanýlýr ve
özne kendini “dýþarý”nýn dinamiklerine teslim eder ya
da bu iliþkiler etkileþimini yýkýp yeniden kuracak yeni
mecralara yönelir çünkü bu özne için sadece o yapý-
t/y-ý gerçekleþtirme dürtüsü varoluþsal bir haz içerir.
Bu haliyle diðerine göre daha gizil ve yýkýcý bir egoya
iþaret eder. Bu durumu daha iyi örneklemek için Ayn
Rand'ýn The Fountainhead (Yaþamýn Kaynaðý, Plato
Yayýnlarý) kitabýnda yer alan Peter Keating ve Howard
Roark karakterlerine baþvurulabilir. PK için önemli
olan yapýnýn kendi sosyal imgesine yapacaðý katkýyken
HR için o yapýnýn, kendi düþündüðü gibi yapýlmasý ve
yaþantýya katýlmasýdýr. “Ýyi” ya da “kötü” yargýsýndan
öte bir durum yine, býçaðý nasýl tuttuðumuzla ilgili…

Eðitim alanýna yönelen mimar olmuþlar nerede duruyor
peki?

Mimarlýk eðitiminin asýl amacý “mimarlýk bilgisi”nin
peþinde olmak ve sormaktýr: Mimarlýk bilgisi nedir?
Nasýl üretilir? Nasýl aktarýlabilir?

Mimar olmuþ olanla mimar olma sürecindeki, bir
mimarlýk bilgisi tezahürü için birliktedirler. Sorularýn
peþinde, zerk ede(bile)n ve zerk edilmeye açýk olan
özneler arasýnda bir simbiyotik iliþkidir söz konusu
olan ve kesinlikle bir “bitmiþlik” içermez.

Mimarlýk üretiminin hangi alanýnda olduðumuz
mesleki pratik ya da eðitim bir seçim halidir; kendi
varoluþ sorgulamasýný nerede konumlandýrmak
isteðine göre kiþiden kiþiye deðiþebilir. Önemli olan ise
nerede olduðumuzdan çok býçaðý nasýl tuttuðumuz ile
ilgili…

Burak Altýnýþýk Kocaeli Üniversitesi, Öðretim Görevlisi >
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Mimar olmayý bir sabitlenme noktasý olarak
görmüyorsak, eðitimci olmayý da ayný þekilde bir oluþ,
bir süreç olarak görmemiz olasýdýr. Dolayýsý ile mimar ve
eðitimci olmayý, aslýnda deneyim biriktirebilme ve
paylaþabilme kapasitesindeki farklýlýk olarak
tartýþabiliriz. Deneyim, birincisinde bir aþama sonrasý
için dükkaný döndürme amaçlý edinilirken, ikincisinde en
az bir kiþiye aktarma ve paylaþma nedeniyle toplanýr. Bu
yazý dükkana dönmekte olan kimi mimarlýk okullarýný
kapsam dýþýnda tutar.

Mimarlýk eðitiminin temel bileþenleri genel olarak teknik
bilgiler, mimarlýk kültürü ve tasarým eðitimi olarak ele
alýnabilir. Bu bileþenlerin türlü pedagojik yöntemlerle
verilmesi saðlanýr. Mimarlýk okullarý, mimarlýðýn bu
bileþenlerini kurumsal kapasiteleri el verdiði ölçüde
aktarýr. Eðitimci bu aktarýmda belirleyici aktördür ve
mimarlýðýn bileþenlerini her seferinde deðiþen bir gruba
sunar. Eðitimin içeriði ve kapsamý da deðiþen üretim
biçimleri ile þekillenir ve sosyal, kültürel ve ekonomik
baðlamda kendini yeniden üretir. Mimarlýðýn pratik yönü
piyasa koþullarýyla þekillenirken, akademi de bu nokta
da deðiþimlerden etkilenmekte geri durmaz.

Tasarým eðitimi bu bileþenler arasýnda farklý bir noktada
durur. Kiþi bu eðitim yoluyla üretime yönlendirilir,
düþünmeye ve sorgulamaya yönelik bir çabaya girerler.
Özellikle de pratik anlamda sorunlarla uðraþmaya dair
bir potansiyel barýndýran tasarým eðitimi, düþünceyi
eyleme dönüþtürmedeki pratikleri içerir.

Bu nokta da mimar ve eðitimcinin kiþisel deneyimleri
önplana çýkar. Benjamin, pratikten kaynaklý deneyimlerin
aktarýmýndaki yýkýcý yönü yukarýda alýntýladýðýmýz kýsa
metninde ele alýr. Deneyimin yetiþkinin elinde bir iktidar
aracýna dönüþüþünü ve dar görüþlülüðün izlerini sürer. Daha
önce yaþanmamýþ olaný yaþamýþlýk, yaþamamýþ tarafýndan
bir eksiklik olarak adledilebilir. Akademik yaþamda da
karþýlaþtýðýmýz bu tehlike, özellikle mimarlýðýn sadece bir
meslek olarak aktarýlmasýnda yaþanan türlü sorunlarý da
içinde barýndýrýr. Mimarlýðýn meslek olarak görüldüðü
akademik ortamlarda, bu tehlike eðitimcinin elinde bir güç
olarak durur. Bu gücün, mimarlýðýn mesleki pratiðinin,
akademik ortamý zaman zaman daralttýðýna da þahit oluruz.
Mimar, eðitimci olmaya baþladýðýnda bu daralma artabilir.
Ýstisnalar elbette vardýr.

Kendine has potansiyeli ile eleþtirel düþünüþü yaymada,
görsel algýyý arttýrarak duyarlýlýk saðlamada ve dokunsallýðý
þekillendirmede etkin bir role sahip olan eðitim, temel
tasarým eðitimidir. Tasarýmýn kendine ait yollarýndaki çokluðu
algýlamada, özgünlüðü zorlamada, alternatif üretmede ve
sorun gidermedeki bakýþ açýsýný oluþturmada önemli bir
baþlangýçtýr temel tasarým eðitimi. Görsel ve dokunsal algýyý
kavramaya yönelik deneyime dayalý çalýþmalarla kiþinin
zenginleþmesi amaçlanýr.

Kanýmýz odur ki, deneyim yani yetiþkinin maskesi ile en
fazla temel tasarým eðitimi sýrasýnda mücadele edilir. Bu
çaba iki cephede cereyan eder. Ýlki, mimarlýk eðitimi talep
eden talebelerin kendi deneyimlerinin yýkýmý ve yeniden
inþasý, ikincisi ise eðitimcilerin öðrenim sürecinde edindikleri
deneyimlerin her seferinde yeni talepkarlar üzerinden
yitirilmesi ve kurulumu. Ýki tarafta da, o ana kadar edinilen
deneyimlerin geride býrakýlmasý beklenir.

Bu pratiklerle edinilen deneyimler, stüdyo kapsamýnda
ödevler, stüdyo içi çalýþmalar, jüriler, stajlar çerçevesinde

geliþir. Farklý gruplar ya da kiþiler arasýnda her biri kendine
özgü deneyimlerle þekillenen öðrenmeler söz konusudur.
Bu öðrenme sürecinde taraflar diyaloglar, susmalar,
jestler, arzular, eskizler, þekiller, etkilenmeler, tesadüfler,
modeller, okumalar, yorumlar, sunumlar aracýlýðýyla, her
seferinde yeniden kurulan bir dil ile, anlaþmaya çalýþýrlar.
Bu dili kavramaya yönelik çabalarýn farkýnda olan
eðitimcidir. Her seferinde bu dil yeniden kurulduðu için,
eðitimci kendine has yöntemlerle bu dilin özelliklerini
kavramaya çalýþýr. Bilgi ve deneyim aktarma yolunda, bu
dile özgü yöntemler bulmasý gerekir. Aktarýmýn
zenginleþmesi bu çabaya baðlýdýr. Zira bir kiþiyle
kurulmaya çalýþýlan dil, bir baþkasý için, bir baþka ortamda
ve baþka bir zamanda geçerli olmayabilir.

Tasarým eðitimi özelinde ilerlersek, eðitimcinin bir rölü de,
kiþilere tasarým deneyimlerini aktarmaktan baþka,
yüzleþilen problemlerle baþa çýkma becerisi edinmeye
yardýmcý olmaktýr. Bu beceriyle birlikte, üretme
kapasitesinin her seferinde yeniden ve farklý bir biçimde
açýða çýkarýlmasý da beklenir. Bu yolda eðitimci kiþilere
özgü tasarým aygýtlarý, tasarým makinalarý
oluþturmalarýnda katký saðlar. Bu düþünsel aygýt, her
ihtiyaç duyulduðunda kendini duruma göre dönüþtürebilen
makine, tasarlama etkinliðinin yardýmcýsýdýr. Eðitimci,
kalýplardan baðýmsýz, önyargýlardan uzak, eleþtirel,
yenilikçi, özgürleþtirici, sýnýrsýz, zenginleþmeye açýk ve
önceden belirleyici olmayan bir düþünsel aygýt kurma
yolunda kolaylaþtýrýcý olmalýdýr.

Bu aygýtý oluþtururken, mimari tasarýmýn nesnesi olan
mekanýn kendi has dinamiðini kavramak da önemlidir.
Mekan, sosyal bir ürün olduðu gerçeði göz ardý edilmeden
anlaþýlmalý ve tartýþýlmalýdýr. Tasarýmcý olarak gündelik
hayatýn içinde mekaný oluþturan ögelerin tanýmlanmasý ve
bu ögelerle empati kurulmasý tasarlanan mekanýn
gerçeklenmesi açýsýndan yerinde bir çabadýr. Mekanlarýn

aktörleri yerine kendini koyma becerisi bu çabaya
baðlýdýr. Eðitimci mekanýn sosyal olarak örgütlendiðini ve
sadece tasarýmsal bir deðer olarak deðil, sosyal, kültürel
ve ekonomik aktörlerle belirlendiði unutmamalýdýr.

Mekaný kavrarken akademik alanýn dýþarýsý ile kurduðu
iliþki özel bir konumdadýr. Tek boyutlu bir tasarým
ürününden ziyade mekanýn çok boyutluluðunun da
vurgulanmasý gerekir. Disiplinlerarasý bir çalýþma ile
mekanýn kavranmasýnýn okul dýþýnda deneyimlenecek
çabalarla aktarýlmasý yerinde olacaktýr. Çünkü mekan
sadece akademik alanýn bir ürünü deðildir. Baþkalarý için
üretilen mekanlarýn oluþum koþullarýnýn aktarýlmasý ve
mekanýn bitmiþ bir tasarým son ürününden çok dýþarý ile
þekillenen bir pratik olduðu eðitimci tarafýndan
deðerlendirilmesi gereken bir girdidir. Baþka mimarlýklarýn
deneyimlenmesi ve bunlarýn mümkün kýlýnmasý için türlü
biçimlerle deneyimlenmesi gerekir.

Eðitim etkinliði çerçevesinde mekana ve öðrenmeye dair
her türlü deneyim yukarýdaki tehlikeden uzaklaþtýðý
ölçüde kiþiyi zenginleþtirir. Aðýrlýklý olarak piyasanýn
belirlediði koþullarda alternatif mekanlarýn tasarlanmasý
ve üretilmesinde, baþka mimarlýklarýn kurulmasýnda
mimarlarýn ve eðitimcilerin rolü bu zenginleþme yönünde
olmalýdýr. Eðitimcinin geleneksel mimarlýk öðrenme
biçimini tersine çevirip, deneyimlere eleþtirel bakarak, her
seferinde kendini yeniden kurduðu tavýr olan çýrak oluþu
tercih etmesi yerinde olacaktýr. Bunun farkýnda olunmasý
bile eðitimci olma yolunda önemli bir adýmdýr.

1 Walter Benjamin, Çocuklar, Gençlik ve Eðitim Üzerine, Dost Kitabevi,
Þubat 2001, p. 17-20.

“Sorumluluk için verdiðimiz kavgada bir maskeliyle dövüþürüz. Yetiþkinin maskesine
“deneyim” denir. Anlatýmý yoktur, arkasý görülmez, hep aynýdýr. Bu yetiþkin her þeyi çoktan
yaþamýþtýr: gençliði, idealleri, umutlarý, kadýný. Hepsi birer yanýlsama çýkmýþtýr. Çoðu zaman
cesaretimiz kýrýlmýþ ya da yaþama küsmüþüzdür. Belki o haklýdýr. Ona verecek ne yanýtýmýz
vardýr? Henüz bir deneyimimiz yoktur.”1

Tonguç Akýþ Erciyes Üniversitesi, Öðretim Görevlisi >

ÇIRAK

“
M

Ý
M

A
R

I
E

Ð
Ý

T
Ý

M
C

Ý
Y

A
P

A
N

N
E

D
Ý

R
?

”



yeni yayýn

LE CORBUSIER GÖZÜYLE
TÜRK MÝMARLIK VE ÞEHÝRCÝLÝÐÝ

BÝNA KÝMLÝKLERÝ:
ANKARA, CUMHURÝYETÝN 25 YILI

ENÝS KORTAN

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, kentin
mimarlýk tarihinin ve kültürünün belgelenmesi
amacýyla, “Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi”ni
yürütmektedir. Antik kökenlerinden bir orta Anadolu
Osmanlý yerleþimi olarak yaþadýðý geliþmelere,
Cumhuriyet'in baþkenti olarak yeniden yaratýldýðý
süreçten günümüze kadar, Ankara kentinin geçirdiði
tüm dönemleri kapsamasý planlanan bu projeyle,
Türkiye mimarlýðý ve mimarlarý hakkýnda detaylý bilgi
birikimi saðlanmaktadýr.

Proje çalýþmalarý tarihsel dönemler halinde
etaplanarak sürdürülmektedir. Cumhuriyet döneminin
ilk 25 yýlýný kapsayacak þekilde tanýmlanan ilk etabýn
çalýþmalarý tamamlanmýþ ve sergilenmiþtir. Çalýþmanýn
etkisinin sergi mekaný ve zamanýný aþmasý ve
yaygýnlaþmasý için önemli katký saðlayacaðý umularak
hazýrlanan bu katalog ise, sergilenen ürünleri daha
ayrýntýlý olarak anlatan bir çalýþmadýr.

Çalýþmanýn ilk aþamasý olarak, dönemin binalarýna ait
temel bilgiler, planlar, eski ve güncel fotoðraflar ve
benzeri tüm yazýlý ve görsel belge derlenmiþ ve geniþ
bir arþiv oluþmaya baþlamýþtýr. Ankara'nýn yapýlý
çevresini þekillendiren binalar arasýndan sergilenecek
ve katalogta yer alacak olanlar, hem mimarlýk
alanýndaki önemleri, hem de tarihsel geliþmelerde ve
kentin günlük yaþamýnda oynadýklarý rol gözönüne
alýnarak yapýlan seçim sonucunda belirlenmiþtir.
Binalarýn seçim kriterlerini oluþturulmasý, sunulacak
bilgiyi elde etme ve sunma yollarýnýn belirlenmesi ve
belgeleme çalýþmalarýnýn bu yönde sürdürülmesi, Prof.
Dr. Ýnci Aslanoðlu'nun akademik direktörlüðünde ve
akademisyenlerle diðer uzmanlarýn danýþmanlýðýnda
ve destekleriyle gerçekleþtirilmiþtir.

Bilindiði gibi Le Corbusier 20. yy Mimarlýðýnýn, hatta
belki de Rönesans sonrasý mimarlýðýn temel
taþlarýndan biridir. Modern mimarlýðýn kurucularýndan
sayýlan Le Corbusier, kendi mimari birikimini ve
eðitimini mimarlýk tarihinden alýr. 1909 yýlýnda yaptýðý
gezi mimarlýk görüþünün ve bilgisinin temellerini
oluþturacaktýr. daha sonra “Le voyage D'orient” adlý
eserinde bu gezide yapmýþ olduðu eskizleri
yayýnlayarak önemli bir belge býrakmýþtýr. Bugün Le
Corbusier üzerine yapýlan inceleme çalýþmalarý bu
dönemdeki etkilerin izlerini son eserlerine kadar takip
edip ortaya çýkartmaktadýr.Bizim açýmýzdan önemli
olan ise bu gezinin önemli bölümünün o günkü Osmanlý
Ýmparatorluðu topraklarýnda geçmiþ olmasýdýr.Yabancý
araþtýrmalar, Corbusier'nin Türk mimarlýðýndan aldýðý
etkileri, kendi cümleleri ile aktarmakla beraber, yeterli
derinlikte ve sistematik bir kaynak bu alanda mevcut
deðildir. Ayrýca Corbusier'nin “Le voyage D'orient”
(doðuya gezi) kitabý Türkçe'ye çevrilmemiþtir.Prof. Dr.
Enis Kortan “Le Corbusier gözüyle Türk Mimarlýk ve
Þehirciliði” adlý eserinde, hem Corbusier'nin mimarlýk
anlayýþý ve eserlerinden bahsetmekte hem de
Corbusier'nin Türkiye topraklarýnda yaptýðý
eskizlerden, buradan edindiði izlenim ve etkileri ortaya
çýkartmaya çalýþmaktadýr. Oldukça kapsamlý ve
detaylý bir çalýþmanýn ürünü olan eser, doyurucu bir
þekilde Corbusier'nin Türk mimarlýðýndan nasýl
etkilendiðini ortaya koymaktadýr.Hem büyük üstat
Corbusier'nin mimarlýðýndaki “Türk” etkilerini görmek
hem de kendi mimari mirasýmýza bakýþýmýzda yüzeysel
biçimciliðin ötesinde yaklaþýmlarý bu denli büyük bir
mimarýn eserleri üzerinden ortaya konmasý þüphesiz
Türk mimarlýk ortamý için çok önemlidir.Ayrýca Sayýn
Enis Kortan'ýn bu eserinin Ýngilizce ve Fransýzca
çevirilerinin de olmasý, dünya mimarlýk platformuna,
Türk mimari mirasýný tanýtmak ve güncel tutmak için
eþsiz bir fýrsattýr.

Kitabý þubemizden 25 YTL karþýlýðýnda elde edebilirsiniz. Y. Doç. Dr. Elvan Altan Ergut Proje Koordinatörü
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Mimarlýk camiasý, bu ülke için çok önemli bir insaný
kaybetti. Mimarlýk camiasý, 61 yýllýk uzun meslek
yaþamýnýn ardýndan, çok az gerçekleþtirilmiþ projesi
olmasýna raðmen, çölde açan çiçeðini yitirdi. Bir
rönesans adamý gibi, mimarinin yanýnda resim, heykel ve
seramik alanýnda da son derece önemli ürünler vermiþ
bir insaný, “Entellektüel çevrede bile sokaktaki adamýn
mimara danýþsam dediði þey, ‘makyaj’ dýr. Deride,
kabukta, bir estetik kalitedir mimariden anladýðý…
Bilmiyorum, belki de bu duruma tepki olarak, ben de
makine dünyasýna çok sýcak bakýyorum. Ýnandýrýcý, özgün
ve anlamlý geliyor bana. Bir daha ki sefere makine
mühendisi olarak geleceðim kesin.” diyen, ayný
zamanda buluþçu/detaycý bir mimarý kaybettik.
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1950’li yýllarýn baþýnda bulunduðu Ýtalya’da, Gio
Ponti’nin kalma teklifini geri çevirip ýsrarla hocalýðý
seçen, bunu da ona cazip teklifler sunan Ortadoðu
Teknik Üniversitesi’nde deðil, kendini ait hissettiði
Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nde sürdüren Nezih Eldem,
kendisine sorulan “öðretim üyeliði ve tasarlayýp
uygulama alanlarýnýn birinin ötekine göre önceliði var
mý?” sorusuna, “Milano’da Politeknik'teki genç hocalar,
benden inþa ettiðim binalardan sözetmemi istediler.
Gerçi ben o sýrada birkaç yýllýk mimardým; birkaç yarýþma
kazanmýþ ve birisini de uygulama þansý bulmuþtum. Ama
genelde bizde hocalarýn inþa etmesinin yasak olduðunu
söyleyince çok þaþýrdýlar. ‘Peki öðrencilerine bir þeyler
söylediðin zaman seni dinliyorlar mý? Nereden biliyorsun

diye sormuyorlar mý?’ dediler. Danýþmanlýk statüsü
altýnda bir sinema (Site Sinemasý), Ekrem Yaðcý
Lokantasý, kadýn güzellik salonu ile baþlayýp Taþkýþla'da
ve öteki ÝTÜ yapýlarýnda ve çevrelerinde inþa etmek
fýrsatý buldum. Daha doðrusu kendim yarattým bu
fýrsatlarý... Ancak ben, öðrencilerim için inþa ettiðimi
düþünüyorum. Her biri onlara anlatacaðým bir deneyim
oldu. Yani kýrk yýl önce Milanolu genç hocalarýn da dediði
olmadý; kimse bana ‘Nereden biliyorsun?’ diyemedi.”
diye cevap veriyor. Nezih Bey’in tercihi önce hocalýkta
olmuþ, ama özellikle de Þark Eserleri Müzesi ve Harbiye
Askeri Müzesi projeleriyle, bu alanda 20.yüzyýl kültü
olmuþ uygulamalar yapmýþtýr.

Modernizmin muzaffer vokabülerinin týkanmaya baþladýðý
yýllarda (60-70'li yýllar), biraz da Ýtalya yýllarýnýn etkisiyle,
bu týkanýklýðý aþacak, bu topraklara ait olduðunu
hissettiren çok önemli yapýtlar kazandýrmýþtýr. O yýllarda
Ýstanbul'da olup da Harbiye Askeri Müzesi, Þark Eserleri
Müzesi üzerine kafa yormamýþ öðrenci, mimar ya da
öðretim üyesi çok azdýr belki de. Sn. Uður Tanyeli’nin,
“Eldem’in ayrýntý çözümleri küçük boyutlu arkitektonik
heykellerdir. Örneðin Þark Eserleri Müzesi’nin ana
merdivenindeki mermer trabzan ne denli heykelsiyse, ÝTÜ
Taþkýþla binasýnýn çatý atölyelerinin çelik strüktürü, ayný
yapýdaki 109 no’lu amfinin projeksiyon ekranlarý ya da
balkon kesiminin çýplak beton taþýyýcý sistemi de o denli
heykelsidir. Eldem bir yapýyý nasýl tasarlýyorsa, onun
içinde yer alan hiç bir þeyin, hiç bir ayrýntýnýn onun
elinden kaçamayacaðý kesindir. Ýlk bakýþta abartýlý bir
yargý gibi dursa da, tüm Türk mimarlýk tarihinde mimari
ürüne bu kadar kapsamlý bir bütünsellik içinde ve en
önemsiz ayrýntýya dek inerek hakim olmaya çalýþan ikinci
bir mimar bilmiyoruz.” ifadeleri, aslýnda nasýl bir mimar
ile karþý karþýya olduðumuzu çok iyi anlatýyor.

Benim Nezih Bey’in binalarý ile ilk karþýlaþmam Þark
Eserleri Müzesi’nde olmuþtur. Uður Tanyeli’nin bahsettiði
trabzan detayý ile baþlayan sürprizler, bir bölümden
diðerine geçiþteki ustalýklarla devam etmekte idi. Ayrýca,
tasarýmýnda sergilenecek her objenin 1/20 maketleri
yapýlarak kullanýldýðý Müze’de , güçlü immaterial etkiyi
saðlayan doðal ýþýðýn kullanýmý çok etkileyicidir. Müze için
hazýrladýðý senaryonun mekana dönüþümü çok ustacadýr.

Harbiye Askeri Müzesi’nin cadde boyunca metrelerce
uzanan masif yalýn cephesinin içindekileri ele vermeyen
ketum hali, beni her zaman üzerine düþünmeye itmiþtir.
Nezih Eldem, belirli mimari ideolojilerin kalýplarýna ve
tasarýmlarýna hiç bir zaman öykünmemiþ, özellikle bu
yapýda oluþturduðu arkitektonik tavrýn özgünlüðü, belki
de Doðu modernizminin baþyapýtlarýndan birini
gerçekleþtirmiþtir.

Onunla ilgili birkaç anektodu aktarmak gerekirse; ilki
kendinden, “Taþkýþla’daki 109 numaralý Mimarlýk
Fakültesi Konferans Salonu’nu düþünüyorum. Mevcut
ana merdiven orta sahanlýðýndan girilen 100 kiþilik bir
balkonu, mevcut bina duvarlarýný yarmadan ve mevcut
pencereleri bölmeden, bir mobilya gibi kendi baðýmsýz
ayaklarý üstünde oturtma þansým vardý… Balkon
çanaðýna ve onu taþýyan ayaklarla konsollara gelince, en
özgün biçime ulaþmak için zor yolu denedim. Yüklerin ve
karþý koyuþlarýn betonarmeye vereceði biçime, etki ve

2

3

4

tepkinin sýfýrlandýðý en elveriþli biçime ulaþmak için
mühendisleri iþbirliðine çaðýrdým. Tanrý bir atýn bileðini, bir
insanýn çene kemiðini nasýl biçimlendirdiyse, öyle
meydana gelsin bu taþýyýcýlar. Ne bir eksik ne bir fazla.
Bunun için kapý kapý dolaþtým, baþaramadým… Ben bir
þeyler kanýtlamak, bir þeyler öðrenmek, en azýndan
denemek istiyordum. Bu fýrsatý bulamadýðým için
üzgünüm. Fakat salonumu seviyorum ve herkes de
memnun sonuçtan.” . Ýkincisi Ankara’da beraber yemek
yediðimiz Sheraton Oteli’nin hemen yanýndaki bir
kafeteryadan çýkýþýmýzda, baþýný yukarý doðru kaldýrdý. Bir
süre Sheraton Oteli’ne nam-ý diðer Pereja Þiþesi'ne baktý
baktý. Ve þunu sordu, “Ya, bu otelin içindeki odalarý,
giderek yataklarý merak ediyorum doðrusu. Acaba onlar
da merkeze doðru küçülüyorlar ve trapez/yamuk
formunda mý yapýlmýþlar diye?”

Sonuncusu yine kendinden, “Adamýn biri pastaneye
gidiyor. ‘Sizde fil biçimi çikolata var mý?’ diyor. ‘Hayýr.’
diyorlar, ‘paskalya zamaný tavuk ve yumurta biçimi
yapýyoruz ama.’, ‘Acaba yapar mýsýnýz ýsmarlasam?’,
‘Yaparýz ama hem zaman ister, hem de pahalý
olur.’diyorlar. ‘Zararý yok beklerim.’ diyor adam. On beþ
gün sonra çikolatayý almaya gelince ‘Hazýr Efendim’
diyorlar, ‘Beðeneceksiniz umarýz.’. Adam gerçekten çok
beðeniyor: ‘Gerçek bir sanat þaheseri olmuþ elinize
saðlýk.’ Tezgahtar kutusuna koyup paketlemeye kalkýnca,
‘Yok yok’ diyor adam. ‘Fakat böyle götüremezsiniz.’
diyorlar. ‘Götürmeyeceðim zaten, burada yiyeceðim.’
diyor adam. Þaþýrdýnýz deðil mi? Bayýlýrým fil biçimi
çikolataya.” .

10 gün kadar evvel, Mimarlýk Haftasý’nýn Ekim 2005’te
yapýlacak etkinliklerinin programý üzerine konuþurken,
Kentsel Dönüþüm/Ankara’ya etkileri, Nezih Bey’in
Ankara Belediye Binasý (ki Þube, bu binanýn tescili için
Ocak 2005'te Koruma Kurulu’na baþvurmuþ idi.) ve
Turgut Cansever’in Türk Tarih Kurumu Binasý’ndan
bahsettik. Ve haftayý, bu önemli mimarlar üstüne
kurgulama fikrini ortaya attýk. Henüz bu konuda bir adým
dahi atamadan, Nezih Bey’in ölüm haberi geldi. Bu
durumdan bize vazife çýkaracak unsurlar vardýr
herhalde… En azýndan onun ilk uygulanan yarýþma projesi
olan 1946 tarihli Ankara Belediye Binasý’nýn korunmasý
konusunda.

Sonuçta, 20. yüzyýlýn büyük bölümünü kapsayan
hayatýnda, bu coðrafyanýn özellikle geçen yüzyýlda
yaþanan çorak ikliminde çok az yeþeren unsurlardan biri
olan Nezih Eldem’in önemi giderek daha fazla
anlaþýlacak, boþluðu daha fazla hissedilecektir. Sonsöz,
Nezih Bey’in üretim temposu üzerine konuþanlara, Sn.
Uður Tanyeli’den: “Az düþünüp, az çizerek çok sayýda yapý
yapýlabilmektedir; ama bu yolla önemli bir yapý
tasarlanabildiði hiç görülmedi.” .
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1 Söyleþi, Arredamento Dekorasyon, 1991/6, Ýstanbul. sf. 88.
Söyleþi, Arredamento Dekorasyon, 1991/6, Ýstanbul. sf. 89.
Uður Tanyeli, Nezih Eldem'in Zor Mimarlýðý, Arredamento
Dekorasyon, 1991/6, Ýstanbul. sf. 91-95.
Edibe Uzunoðlu, Arredamento Dekorasyon, 1991/6,
Ýstanbul. sf. 107.
Söyleþi, Arredamento Dekorasyon, 1991/6, Ýstanbul. sf. 86.
Söyleþi, Arredamento Dekorasyon, 1991/6, Ýstanbul. sf. 89.

Kemal Nalbant

Çölde açan çiçek
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Nezih Eldem’in ardýndan



Mimari, bilimle iç içe ve ideolojik. Barýnak, insanoðlu
için hem yaþamsal hem de büyük çoðunluðumuzun
ömrümüz boyunca yapacaðýmýz en büyük yatýrýmdýr. Hal
buyken, mimarlarýn ideolojik yapýlanmalarý yaþamsal
oluyor; kararlarý, toplumun bütününü etkiliyor,
yönlendiriyor ve hatta dönüþtürüyor...

Eski Yunanca'da þehir, "politikos" yani "siyaset"
kelimesinden gelir. Atinalýlar için "þehir" siyasetin
yapýlaþmasý demektir. Eflâtun ve Aristo, þehrin
"toplumsal olarak ayrýþtýrýlmýþ ve ayrýcalýklý" olmasý
gerektiðini söylemiþlerdi. Ünlü filozoflarýn, kadýnlarý ve
köleleri "demokrasi ve yurttaþlýk haklarý"nýn dýþýnda
tuttuklarýný düþündüðümüzde, þaþýrtýcý bir tercih olmasa
gerek.

Atina'nýn baþlýca rakibi, Roma'nýn lâkabý “asalak
þehir”dir. Atina, hiç deðilse kendisini beslerdi, Roma,
yiyecekten hammaddeye, kölelerine varýncaya kadar
her ihtiyacý imparatorluk lejyonerleri tarafýndan temin
edilen, asalak bir þehirdi. Dünyanýn en büyük þehriydi,
bir milyon nüfusu vardý. Halkýnýn yüzde doksan beþi
sefaletin doruðunda sürünürken, saray mimarlarý altýn
varaklý kubbeler dikerlerdi. Dað gibi yýðýlmýþ çöp
yýðýnlarýnýn, karpuz kabuklarýnýn, yemek artýklarýnýn
arasýndan insan kollarý, bacaklarý fýrlardý. Roma'da
yoksullarýn cesetleri gömülmez, çöplüðe atýlýr. Roma'ya,
“sömürü kültürünün yapýlaþmasý” olarak bakýlmasýnýn
nedeni bu.

Mimarlýk ideolojiye teslim!

Fransýz Aydýnlanmasý, “hümanist” ideoloji
doðrultusunda, Kilise'yi önemsizleþtirdi, yerine “saray”ý
getirdi. Üçüncü Napolyon Paris'i yeniden inþa ederken
amacýnýn þehirde “anarþistlerin ve diðer baþ belâlarýnýn”
yuvalarýný kurutmak olduðunu ilân etmiþti. O geniþ
bulvarlarýn açýlmasýnýn, köþeli mahallelerin kurulmasýnýn
nedeni, halkýn denetim altýna alýnmasý, Ýmparatorun
iktidarýnýn saðlamlaþtýrýlmasý arzusudur. Ýktidarýn
gücünü megalomanyak bir tutkuyla mekâna yansýtmak
gayreti, Tanrýlýða soyunan kayzerlere meþruiyet

kazandýrmak çabasý, tabiatýn fethedebileceði hezeyanýnýn
cismanileþtirilmesi ki, bu gayret Avrupa'nýn bugün hayran
olduðumuz diðer þehirlerine sýçrayacaktýr. Örneðin, St.
Petersburg'un baba-oðul mimarlarý Rastrelli'ler ve onlarýn
saraylý patronlarý, Ruslar için bir þehir yapmamýþlar,
Ruslarýn hayranlýkla seyredip görkeminin altýnda
ezilecekleri bir “kurtarýlmýþ bölge” kotarmýþlardýr.

“Paris modeli” daha sonra baþta Cezayir olmak üzere
Fransýz kolonilerine de ihraç edilirken, Müslüman
medineleri Fransýz askeri mimarlarý tarafýndan acýmasýz bir
biçimde “modernleþtirilir”. Böylece perçinlenen “sömürü
kültürü”ne öykünen Ýngilizler, ticaret yollarýný güvence
altýna almak, sömürgelerini denetleyebilmek için dünya
çevresinde kurduklarý altmýþtan fazla benzer þehirde ayný
dünya görüþüne sadýk kalýrlar.

1887-1965, Ýsviçre doðumlu Fransýz mimar Le Corbusier
ki, asýl adý La Chaux-de-Fonds'dur, Yirminci yüzyýl
modernizminin gurusu olarak bilinir. Ýsviçreli bir saat
yapýmcýsýnýn oðlu olan bu beyefendi, “Þehirler,
vatandaþlara býrakýlamayacak kadar önemlidirler” derken,
Aristo-Eflâtun ikilisinin izindedir. “Ev, içinde yaþanacak bir
makinedir” diyen Le Corbusier, þehirlerin “katýksýz
geometri” kurallarýna uymalarý gerektiðini savunur,
“tabiata tecavüz ediyor olmalarýný” överdi. Le Corbusier'in
þehirden anladýðý “köþeli dev binalar, geniþ düzlüklere
puantiye kumaþý anýmsatýr biçimde yerleþtirilmiþ tek tük
aðaçlar”.

Stalin, seçkincilik, toplumsal sorumluluktan yoksunlukta
Rastrelli'yi aratmayan Le Corbusier hayranlarýndandýr.
“Stalin mimarisi” olarak da bilinen 1945 sonrasý SSCB
mimarisi, geometri kurallarý doðrultusunda bir düzine
tankýn yan yana geçebileceði bulvarlar, devasa binalar, “ev
içinde yaþanacak bir makinedir” þiarý doðrultusunda sosyal
konut adý altýnda yükselen beton yýðýnlarýna revaç verir.

Gelir, Amerikalý Frank Lloyd Wright. Mimarinin tartýþmasýz
“guru”larýndan Wright, yirmibirinci yüzyýlda insanlarýn uydu
kentlerde kendi sebzelerini yetiþtirebilecekleri birkaç
dönümlük bahçe içindeki evlerde yaþayacaklarýný, her biri

bir þehir merkezi gibi iþlev görecek olan bu meskenler
sayesinde þehirlerin ortadan kalkacaklarýný öngörür. Ne
ki, Wright'ýn '30'larda ABD için öngördüðü uydu kentlerde
evler bugün bahçeler içindedir ama bahçelerde sebze
deðil, çim ekilidir. Ortadan kalkmak þöyle dursun,
kentler her gün biraz daha büyümekte, kapitalist
iktidarýný perçinlemekte, eþitsizlik derinleþirken kent
merkezlerinde þiddet her gün biraz daha artmaktadýr.
Yeni teknolojiler egemen metropollerde yoðunlaþýr, New
York, Londra, vb. vb. güçlerine güç katmaya devam
ederler. Daha da vahimi her bir kuþak, daha büyüðüne,
daha þaþaalýsýna, daha debdebelisine öykünür.

Bize gelince: Moðollar, Tatarlar, Türkler, vb. Asya
kavimleri, “gökkürenin rölövesi”ni çýkarýr, barýnaklarýný
kutsal gök cisimlerinden indirdikleri hayali çeküllerinin
topraða deðdiði noktalarda inþa ederlerdi. Geldiðimiz
yerlerdeki kentlerimiz bu nedenle topraða rastgele düþen
tohumlara benzerler. Meskenlerimiz, “göksel cisimlerin
yansýmalarý” olduklarý için kutsaldýrlar ve öncelik, kutsal
olanýndýr. Anadolu'da sokaklara cetvel deðmemiþtir. Eðri
büðrüdürler ama hiçbir plânlamanýn hangi tasarýmýn insan
yararýna olduðu sonucuna ulaþamayacaðý, huzura giden
yolu önceden belirleyemeyeceði düþünüldüðünde,
cetvelsizliðin mahzuru olup olmadýðý tartýþmaya açýktýr.

Ýslam'la birlikte kutsal meskenlerin mahremiyeti
duvarlarla korumaya alýnýr. Duvarlarýn, kapýlarýn,
pencerelerin yükseklikleri hane halkýnýn mahremiyetini
korumak üzere ayarlanýr. Dünyevi zenginlikle övünmek
kabalýk sayýldýðýndan, yapýlar “olmayanlarý imrendirecek”
þekilde süslenmez. Mülkün asýl sahibinin Allah olduðu,
malýn en hayýrlýsýnýn Allah yolunda harcananý; Allah
yolunda harcananýn da en hayýrlýsýnýn, halkýn en çok
ihtiyaç duyduðunu karþýlayanýdýr, þeklindeki bilgi,
sermayenin kalýcý yapýtlara deðil, sevabý devam eden
sadakalara, vakýflara - halkýn en çok ihtiyaç duyduðu
medreselerin, imaretlerin, aþevlerinin, misafirhanelerin
iþletme giderlerine harcanýr. Ýstanbul 1850'lere kadar
belediye nedir bilmediyse nedeni çöp toplamaktan
aydýnlanmaya kadar, belediyelerin iþlerini vakýflarýn
yapmalarýndandýr. Bu vakýflarýn üçte ikisi Osmanlý

hanedan mensuplarýnýn kurduklarý vakýflar olup, bir
tahmine göre toplam iþgücünün yüzde on altýsýný
istihdam ederlerdi.

Mülkün asýl sahibini unutmamak...

Ondokuzuncu yüzyýl Ýstanbul'u sanayi devrimi sürecinde
büyüyen fabrikalarla birlikte þehirlerin yoksullara tahsis
edilmiþ semtlerinin de büyüdüðünü söyleyen,
Liverpool'da hektar baþýna üç bin kiþinin düþtüðünü,
insanlarýn bulabildikleri her delikte yaþamaya
çalýþtýklarýný, mahzenlerin bile týka basa insan dolduðunu
anlatan, hava kirliliðinden, bronþitten, veremden
yakýnan Engels'in rüyalarýný süsleyen þehirdir. Evet,
þehirler “siyasetin yapýlaþmýþ durumlarý” iseler, þayet,
bizimki böyle bir siyasetin yapýlaþmasýdýr - daha
doðrusu, yapýlaþmasýydý.

Bunlarý söyledikten sonra itiraf etmeliyim ki, bugüne
kadar görkemli bir metropol görmedim ki, insan
kemikleri üzerine bina edilmemiþ olsun. Görkemli bir
bina, bir katedral, bir piramit, bir bulvar, þýkýr þýkýr bir
þehir görmedim ki, temelinde sömürü, kan, cinayet,
fuhuþ, uyuþturucu, karapara yatmasýn. Evsizlerin
sýðýnmýþ titreþtikleri karanlýk köþeleri, þiddetin kol
gezdiði arka sokaklarý bulunmasýn. Bu nedenle olsa
gerek, görkem beni ürkütür.

Mimari, diðer sanat dallarý gibi deðil, bilimle iç içe ve
ideolojik. Bir ressam ya da bir heykeltýraþýn kullandýðý
malzemelerin türü, eserine biçtiði deðere hemen hiç
yansýmaz. Ama barýnak, insanoðlu için hem yaþamsal
hem de büyük çoðunluðumuzun ömrümüz boyunca
yapacaðýmýz en büyük yatýrýmdýr. Hal buyken,
mimarlarýn ideolojik yapýlanmalarý yaþamsal oluyor;
kararlarý, tercihleri, toplumun bütününü etkiliyor,
yönlendiriyor ve hatta dönüþtürüyor.
Geçtiðimiz günlerde, þehrimizin sorunlarýný tartýþmak
üzere dünyanýn dört bucaðýndan kopup gelen
mimarlarýn, Ýstanbul'a nasýl bir “siyaset yapýlaþmasý”
öngördüklerini merak etmekten kendimi alamýyorum!

* 17 Aðustos 2005, Çarþamba tarihli Zaman Gazetesi’nden alýnmýþtýr.

Alev Alatlý

ya da
Kent Mimarisi*

'Siyasetin yapýlaþmasý’
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Mimarlýk Haftasý her yýl Ekimin ilk pazartesi olan Dünya
Konut ve Mimarlýk Günü çerçevesinde düzenlenmektedir.

Bu hafta kapsamýnda, Ankara Kentinin sorun odaklarýnýn
gündeme getirilmesi, mimarlýðýn toplumla buluþmasý ve
kentte her yerde, her alanda mimarlýðýn konuþulmasý
kentliler açýsýndan yaþanýlan kentin içselleþtirilmesi ve
duyarlýlýklar oluþturulmasý önemsenmektedir.

2004 yýlýnda Mimarlýk Haftasý “Ankara'nýn Söküklerini
Dikelim” temasý ile gerçekleþtirildi. Tespit edilen sorun
alanlarýna iliþkin yapýlan atölye çalýþmalarý daha çok
somut durumu deðerlendirme ve durum tespiti üzerinden
ürün verdi.

Mimarlýk Haftasý 2005 in temasý da 2004 Mimarlýk Haftasý
temasý ile baðlantýlý olarak, Ankara'da risk altýnda olan
bölgelerle, giderek kentte çatýþma alanlarýna doðru
dönüþen Kentsel Dönüþüm Projelerinin mimarlýk, kent,
sosyal, ekonomik ve siyasal açýdan irdelenmesi olarak
benimsenmiþtir.

3

2

MIMARLIK HAFTASIMIMARLIK HAFTASI

1.1. Güvenpark Atölyesi
1.2. Eski Altýndað Kentsel Dönüþüm Atölyesi
1.3. Kuzey Ankara Giriþi Kentsel Dönüþüm Atölyesi
1.4. Geçak ve Ýmrahor Vadisi Kentsel Dönüþüm Atölyesi
1.5. Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Dönüþüm Atölyesi
1.6. Kentsel Dönüþümde Görüntüleme Atölyesi
1.7. Kentsel Dönüþümde Katýlým Atölyesi
1.8. Atatürk Kültür Merkezi Alanlarý Atölyesi
1.9. Þehir Sesleri Atölyesi

BEÞ ÇAYI SÖYLEÞÝLERÝ / SOHBETLERÝ >

BELGESEL FÝLM GÖSTERÝMLERÝ >

ATÖLYELER 19 EYLÜL 2005 TARÝHÝNDE ÇALIÞMAYA BAÞLAYACAKTIR. ATÖLYE'YE KAYIT YAPTIRMAK ÝSTEYENLER 16 EYLÜL 2005 SAAT 17.00 YE
KADAR ÞUBEMÝZLE ÝLETÝÞÝME GEÇEBÝLÝRLER. ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KESÝNLEÞEN BÝLGÝLERÝ ÞUBEMÝZDEN ÖÐRENEBÝLÝRSÝNÝZ.

ATÖLYELER >

1
Atölye çalýþmalarý Ankara'da uygulanmýþ ve uygulanmakta olan kentsel

dönüþüm projeleri ile risk altýnda bulunan bölgelerdeki projeler kapsamýnda gerçekleþtirilecektir. Atölye
çalýþmalarý Mimarlýk Haftasý öncesinde baþlayacak sonuçlarý Mimarlýk haftasýnda sunulacaktýr. Atölye
katýlýmcýlarý, mimar mimarlýk öðrencileri ve diðer disiplinlerle birlikte kentsel dönüþüm projelerinin
uygulanacaðý bölgelerdeki muhtarlar aracýlýðýyla yerel unsurlarýnda katýlýmýyla gerçekleþecektir.

MÝMARLIK HAFTASI 2005 KAPSAMINDA PLANLAN ETKÝNLÝKLERMÝMARLIK HAFTASI 2005 KAPSAMINDA PLANLAN ETKÝNLÝKLER

Hafta kapsamýnda Mimarlar
Odasý Arka Bahçesi’nde söyleþiler gerçekleþtirilecektir. Söyleþilere, konuþmacý olarak mimarlarla
birlikte yerel inisiyatiflerin de katýlýmý saðlanacaktýr.

2.1. Bilinmeyen Ankara ve iki Ankara
2.2. Kent ve Yoksulluk

Belgesel film gösterimlerinin, ODTÜ GÝSAM ve
Belgesel Sinemacýlar Derneði ile birlikte organize edilmesi hedeflenmektedir. Filmler açýk havada
gösterime sunulacaktýr.

4
SERGÝLER >

4.1. (Ahþaptan Mimarlýða): Finlandiya Büyükelçiliði
ile birlikte organizasyonu gerçekleþtirilen sergi Mimarlýk haftasýnda açýlacak ve
Ekim ayý sonuna kadar Ankara'da kentlilerle buluþacaktýr. Ayný sergi Kasým
ayýnda 3 hafta Ýstanbul'da da sergilenecektir.

From Wood to ArchitectureFrom Wood to Architecture

4.2. “Ankara'nýn Söküklerini Dikelim” Sergileri: Mimarlýk Haftasý 2004 kapsamýnda
Ankara'nýn Söküklerini Dikelim temasýyla gerçekleþtirilen atölye çalýþmalarýnýn
sonuçlarýndan oluþan sergilerdir. Bu kapsamda hazýrlanacak sergiler,

Sergilerle Mimarlýk Ankara'nýn deðiþik bölgelerinde deðiþik kesimlere sunulacaktýr.

4.2.1.Yaya Bölgeleri
4.2.2. Demiryollu Hattý
4.2.3. Modern Çarþý ve Suluhan
4.2.4. Atatürk Orman Çiftliði
4.2.5. Antik Tiyatro
4.2.6. Varolmayan Ankara Projeleri

4.3. Bina Kimlikleri 1. ve 2.etap sergileri
4.4. Kentsel Dönüþüm Görüntüleme Atölyesi Sergisi

5
AÇIK HAVA KONSERLERÝ > Mimarlýk Haftasý 2005 kapsamýnda kentlilerle buluþmak
ve kent mekanlarý kullanmak hedefiyle açýk hava konserleri planlanmaktadýr. Ýzin alýndýðý ölçülerde
atölye temalarý ile baðlantýlý olmasý kapsamýnda, konser mekaný olarak
düþünülmektedir.

Ulus Bent Deresi MeydanýUlus Bent Deresi Meydaný

6
ÇOCUK VE MÝMARLIK ETKÝNLÝKLERÝ > Çocuk ve Mimarlýk çalýþmalarý
kapsamýnda yürütülen projesi kapsamýnda 2005-2006 öðretim yýlý
çalýþmalarýnýn baþlangýç tarihi 3 Ekim 2005 Mimarlýk Haftasý olarak belirlenmiþtir. Bu çerçevede
3-10 Ekim tarihlerinde 100 okulda birden yürütülecektir. Program her okulda ayný tema ve
argümanlarla gerçekleþtirilecek, böylece sonuçlarý üzerinden bir deðerlendirme çýkabilecektir.

“1000 Mimar 1000 Okulda”“1000 Mimar 1000 Okulda”

6.1. Mimarlýk Haftasýnda
Ankara'daki Çankaya, Altýndað, Keçiören, Yenimahalle ve Mamak bölgesinde her
bölgede 20 okulda uygulamalarý

“100 Mimar 100 Okulda”

paket program (“Hayalimdeki Ankara”)

“100 Mimar 100 Okulda”

paket program (“Hayalimdeki Ankara”)

6.2. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile bir günlük atölye,
çalýþmasý

”Hayalden
Gerçeðe Mekan”

”Hayalden
Gerçeðe Mekan”

7
BULUÞMALAR > Açýlýþ Kokteyli 03 Ekim 2005

Atölye Sunuþlarý ve Genel Deðerlendirme 09 Ekim 2005
Mimarlýk Haftasý Kapanýþ Kokteyli ve
Yeni Mezun Mimarlarla Buluþma 09 Ekim 2005

8
BASIN TOPLANTILARI >

Gazetelerin kent muhabirleriyle öðle yemeði ve genel görüþme 07 Eylül 2005
Mimarlýk Haftasý Programý tanýtýmý 18 Eylül 2005
Dünya Mimarlýk ve Konut Günü 03 Ekim 2005



Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin 22.Kongresini geride býraktýk. Yaklaþýk “7000” (bu konuda
Merkez Yönetim Kurulundan resmi bir açýklama gelmedi) katýlýmcýyla gerçekleþtiði ifade edilen
ve Þubemizdeki çalýþmalarý bir yýl önce baþlayan kongre hazýrlýklarý Temmuz ayýnda da Þube
gündeminin büyük bir bölümünü oluþturdu.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu, Ülkemiz Mimarlýk ortamý açýsýndan
çok önemsediði UIA 2005 ÝSTANBUL buluþmasýna katýlýmýn artýrýlmasý, çok sayýda mimarýn ve
mimarlýk öðrencisinin Ýstanbul'a gidiþini teþvik etmek için bütün olanaklarýný seferber etmiþtir.

Kongre öncesi Meslektaþlarýmýzýn katýldýðý bilgilenme toplantýlarý yapýlmýþ, Ankara'daki Kamu
Kurumlarýnýn Yöneticileri, büyük inþaat firmalarý dolaþýlarak ve UIA 2005 Ýstanbul Kongresi'nin
önemine deðinen yazýlar yazýlarak katýlým teþvik edilmiþtir.

Bunlardan daha da önemlisi, Ankara Þube Yönetim Kurulu, Mimarlar Odasý Merkez Yönetim
Kurulunun almýþ olduðu Yönetim Kurulu Üyelerinin kongre ücretlerinin Oda tarafýndan
karþýlanmasý kararýna üyeler ve yönetim arasýndaki eþitlik ilkesine aykýrý olduðu gerekçesiyle
itiraz ederek, Yönetim Kurulu Üyeleri için yatýrýlmasý gereken Kongre kayýt ücretini kendileri için
kullanmayýp, kongreye katýlmak isteyen mimar meslektaþlarý ve mimarlýk öðrencileri arasýnda
“Ankara Þube Katký Payý” olarak paylaþtýrmýþtýr.

Yine Yönetim Kurulu'nda alýnan kararlar çerçevesinde, Kongreye gidecek olanlarýn toplu ulaþýmý
karþýlanmýþ ve Kamu Kurumlarý ile görüþülerek konaklama sorunu üyelerimizin lehine ekonomik
olarak çözülmesi saðlanmýþtýr. Kongre devam ederken Ýstanbul'a günübirlik gitmek isteyen
üyelerimize ulaþým imkaný sunulmuþtur.

Bütün bu çabalarýn sonucunda UIA 2005 ÝSTANBUL buluþmasýna, Ankara'dan 300'ü aþkýn
mimar ve mimarlýk öðrencisi katýlmýþ ve dünya mimarlarý ile ayný ortamý paylaþarak, kentleri ve
kentlerin geleceðini tartýþma olanaðý yakalamýþtýr.

Mimarlar Odasý'nýn ev sahipliðini yaptýðý, buluþmasýnýn temasý
olarak belirlenmiþ ve kongreye katýlan binlerce mimar küresel tehdit

altýndaki kentlere, savaþlara, yoksulluða, bölgesel eþitsizliðe, kaynaklarýn kötü kullanýlmasýna ve
dünyadaki binlerce yoksulun barýnma ihtiyacýna dikkat çekerek, kentlerimizin geleceði üzerine
görüþ belirtmiþler. Bu temaya uygun olarak Ankara Þube Katýlýmcýlarý;

vb. sloganlarý
ile kongre vadisinde ve dýþýnda her gün çeþitli etkinlikler yaparak Kentlerin ve Mimarlýðýn “öteki”
sorunlarýný da gündeme getirmiþ, “Mimarlýðýn Toplumla Buluþmasýný” saðlamaya çalýþmýþtýr.

Yaklaþýk 7000 mimarýn katýldýðý UIA 2005 ÝSTANBUL buluþmasý hazýrlýklarý Mimarlar Odasý'nda
uzunca bir süredir yürütülmekteydi. Özellikle 1999 Pekin buluþmasýnda Kongrenin Ýstanbul'da
yapýlacaðýnýn belli olmasýný takiben (Yapýlan oylama sonucu), yoðun bir hazýrlýk sürecine girilmiþ
ve o tarihten bu güne kadar, Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu ve Organizasyon Komitesi
baþta olmak üzere, Mimarlar Odasý Örgüt birimleri Yöneticileri, çalýþanlarýný dýþýnda, organizas-
yonda 400 kiþi görev almýþtýr.

TMMOB Mimarlar Odasý'nýn bu kadar önemli bir Organizasyondan baþarý ile çýkmasý kuþkusuz
hem Türkiye açýsýndan hem de bizler açýsýndan son derece önemlidir. Kongre süreci ve tema ile
ilgili ev sahibi ülke olarak yapýlan çalýþmalarýn ve tartýþmalarýn sonuçlarýný bir sonraki sayýda
detaylý olarak deðerlendireceðimizi hatýrlatarak, Kongre Genel Sekreterliðini baþarý ile yürüten
Fatih Söyler'e ve emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz.

UIA 2005 ÝSTANBUL “Kentler:
Mimarlýklarýn Pazar yeri”

“Mimarlýk Toplum
Ýçindir”, “Toplumsal Hak Olarak Mimarlýk”, “Mimarlýk, Herkes Ýçin Her Yerde”, “Barýnma
Temel Ýnsan Hakkýdýr”, “Baþka Bir Mimarlýk ve Baþka Bir Dünya Mümkün”

H. Ali Ulusoy
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube
Yönetim Kurulu Baþkaný
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BASIN AÇIKLAMASIPRESS RELEASE DÜÞÜNCELERPRESS RELEASE

UIA 2005 Kongresi Ýstanbul'da gerçekleþtirildi. Çok
çeþitli deðerlendirmeler yapýlýyor. Biz de bu etkinliði

gözü ile deðerlendirmeye
çalýþacaðýz. Yönetim Kurulu olarak, bugüne kadar
kulaktan dolma bilgilere sahip olduðumuz “UIA
Olayý”ný yerinde gözlemlemeye çalýþtýk. Bu konuda
detaylý sunuþumuzu yeni çalýþma dönemimizin
baþýnda (Ekim 2005) yapacaðýz. Ancak özet olarak
bazý düþünce ve tespitlerimiz þöyle:

22. Kongre'nin Ýstanbul'da yapýlmýþ olmasýnýn
en olumlu yaný ülkemiz mimarlarýnýn ve
mimarlýk öðrencilerinin “ayaðýna gelen” bir
büyük buluþmayý ve etkinlik ortamýný saðlamýþ
olmasýydý. Ancak katýlým ücreti, kiþi baþýna
5000.-$ borç düþen ülkemiz gerçeði ile
baðdaþmýyordu.

Kaldý ki UIA'nýn ne olduðunu, misyonunu /
vizyonunu vb. ne mimarlar ne de mimarlýk
öðrencileri bilmez; çünkü mesleki yaþamlarýnýn
hiçbir anýnda yollarý kesiþmez. Dolayýsý ile
merak da etmezler.

Mimarlar Derneði 1927

·

·

·

·

·

·

UIA, Uluslararasý Mimarlar Birliði, TMMOB
Mimarlar Odasý'nýn da üyesi olduðu bir üst
örgüt olmasýna raðmen etkinlikteki
algýlanmasý bir olmaktan çok

ticari kurum þeklindeydi.

Ýstanbul Kongresi'nin ana temasýnýn
“Mimarlýk ýn Pazar Yeri” olarak seçilmesi
belki de ironik bir þekilde- bugüne kadar
alýnmýþ en isabetli karar olmuþtu ve gerçeði
yansýtýyordu. Çünkü gerçekten de kiþilerin ve
ticari kuruluþlarýn hem kendilerini hem de
birbirlerini “pazarladýklarý” bir ortam
görünümü vardý.

Mimarlar Odasý Yönetimi bugünkü baþkanlarý
þahsýnda sanki bu ülkenin bir örgütü deðilmiþ
gibi hareket etmeyi yeðlemiþti. Oda'nýn bir
sivil toplum örgütü olarak 50 yýldýr sürdürdüðü
mücadele ve bundan elde edilen birikimi,
diðer deneyimlerle birleþtirme çabasý yoktu.

Tam tersine “para verenlere” gösterilen itibar,
yer yer maksadý aþan “iltifatlara” varýyordu.

üye örgütü
organizatör

LAR

Örneðin “karþýlýksýz (mý?)” büyük destek
saðlayan Ýstanbul Belediyesi Baþkaný yerlere
göklere sýðdýrýlamýyor ve ayný belediyenin
Cumhuriyet deðerlerini imha projesinin
parçasý olan “Ýstanbul Þehir Rehberi” çok
bilinçli olarak binlerce kiþinin çantasýna
konuyordu.

Diðer taraftan hükümet ve belediye
sorumlularýndan “toplum önünde” bazý sözler
alýnýyor, ancak Mimarlar Odasý, Kongre'nin
üzerinden daha bir ay bile geçmeden, 28
Temmuz 2005'de yaptýðý basýn açýklamasýnda,
“Mimarlar Odasý onca uyarýlara ve
piþmanlýklara raðmen hala ÝMAR AFFI
çýkartýlmasýný Ulusa þikayet etmektedir…”
diye aðlýyordu. Sonuçta Oda belediyeden

, ama Belediye Oda'yý .

Hem Mimarlar Odasý'nýn kuruluþunda en
önemli rolü oynamýþ, hem de UIA'nýn kuruluþ
aþamasýnda (daha Mimarlar Odasý yokken)
katkýlarý olmuþ Mimarlar Derneði (1927)'nin,
Mimarlýk öðrencilerine sponsor olmasýna ve
öðrenci yarýþmasýna ödül koymasýna raðmen
esamisi okunmadý. Örneðin “çok para”
vermediði için ne sponsorlar, ne de katký
koyanlar listesinde yer aldý. Üstelik, Mimarlar
Odasý Genel Baþkaný açýlýþ konuþmasýnda,
1948'deki kuruluþ çalýþmalarý sýrasýnda UIA'ya
1955'de kurulan Mimarlar Odasý'nýn
katkýlarýndan (!?) bahsetti. Oysa o yýllarda
aktif olarak rol almýþ Mimarlar Derneði
(1927) üyeleri günümüzde sürece tanýk
olarak anýlarýný bizlere aktarýyorlar.

“Yýldýz mimarlar” dýþýndaki aktivitelere
gereken özen gösterilmemiþti.

Sonuç olarak, etkinliklere katýlan mimarlar,
mimarlýk öðrencileri ve halkýmýz açýsýndan
olumlu bir ortam oldu. TMMOB Mimarlar
Odasý duruþuna pek uygun olmayan ve kendi
geleceklerine oynayan kiþisel tutumlar
dýþýnda, Kongre'nin gerçekleþmesinde samimi
ve özverili çalýþmalarý nedeni ile Süha Özkan,
Fatih Söyler ve Aydan Erim'in þahsýnda tüm
katký koyanlarý kutlamak gerekir.

·

·

·

·

yararlandý kullandý

ULUSLARARASI MÝMARLAR BÝRLÝÐÝ 2005 ÝSTANBUL KONGRESÝ
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3-7 Temmuz 2005 tarihleri arasýnda Ýstanbul Dünya
Mimarlarýný aðýrladý ve 22. Dünya Mimarlýk Kongresi
yapýldý.
Her kongrede olduðu gibi ön hazýrlýklar aylarca
sürdü, acaba(lar), neden(ler), niçin(ler), ama olmaz
ki(ler), hayýr olmadý(lar), evet çok güzel oldu(lar)
yaþandý ön hazýrlýk süreçinde.
Her þube uluslararasý mimarlýk ortamýnda kendini
kendince ifade etmeye çalýþtý kuþkusuz, Ama
Ankara þube bir farklýydý, farklý olmak zorundaydý
belki de, Baþkentti büyük þubeydi, bana kalýrsa
þubeyi farklý kýlan Yönetim, oda çalýþanlarý, gönüllü
mimarlar ve mimarlýk öðrencileriydi ve bunlarý bir
araya getiren Odamýzdý. (Bizim Odamýz)

Kendimce bu çalýþmalara katký koyan gönüllü
mimarlardan biri oldum, bu nedenle zaman zaman ön
hazýrlýk sürecini, kongre ortamýný ve kongre sonrasýný
yaþadým.
Birlik içinde ekip olarak güzel iþ yapmayý yaþadým,
azimle çalýþan yüklenmiþ olduðu görevi sonuna
kadar götürmek için tüm gücünü ortaya koyan, ön
hazýrlýk dönemi evlerinin yolunu unutan oda
çalýþanlarýný gördüm, bunlarý bir araya getiren ve
pozitif enerji daðýtan yönetimi alkýþladým.

Bizi (Ankara ve baðlý olan temsilciliklerin
mimarlarýný, Ankara'yý, Ankara yapýlarýný (Bina
Kimlikleri), Ankara da yaþanan mimarlýk ortamýný,
bunun yanýnda Mardin, Van,Halfeti'de de bir þeyler
oluyor derken bunu ortama taþýmaya çalýþan
çalýþmalarý, çocuklarla yaþanan mimarlýk oyunlarýný,
bir baþka mimarlýk mümkün derken alternatif bir
ortam hazýrlayan ve karikatür sergisi, yayýnlarý ve
konserleriyle bu ortamý toplumla paylaþan Ankara
Þubenin çalýþmalarý hiç þüphesiz takdir toplamýþtýr.

Kongre boyunca farklý, etkin, yapýcý, anlamlý,bir
þeyler ifade eden, var olduðunu belli eden Ankara
Þube çalýþmalarý gelecekte de yerini bulacak ve çok
iyi iþler yapýlmýþ denilecektir. Bu güzel ortamý bize
kazandýran ve çalýþmalarda emeði geçen ve katký
koyan tüm arkadaþlarýma, mimarlýk öðrencilerine,
Oda çalýþanlarýna ve Oda 38.dönem Yönetim
Kuruluna çok teþekkür ediyorum.

Ellerinize, beyninize saðlýk.

Leman Ardoðan

Öncelikle Mimarlar Odasý Ankara Þubesinin
üyesi bulunan mimarlarýn katýlýmýný artýrabilmek
amacýyla yapmýþ olduðu katýlým ücretine katkýda
bulunmasý ve Ýstanbul'a kadar gidiþ-dönüþ için
otobüs temin etmesi hususunda teþekkür
ederim. Katkýlarýn katýlýmý artýrdýðýný
gözlemledim.

Kongreye katýlan yaklaþýk 7 bin mimar
Ýstanbul'u, Türk Mimarlýðýný tanýma fýrsatýný elde
etmiþtir. Ayrýca, Türk mimarlarý yabancý
mimarlarýn mimariye, Türk mimarlýðýna, kendi
mimarilerine bakýþ açýlarýný anlama þansýna
sahip olmuþ, yabancý mimarlarla tanýþarak
birlikte çalýþma þansýný elde etme fýrsatýný
yakalamýþlardýr. Örneðin kendim ilgilendiðim
birkaç konu hakkýnda yabancý birkaç mimarla
tanýþarak mesleki iþbirliðine ve karþýlýklý olarak
ülkelerimizi gezme hususunda iþbirliðine
baþlamýþ bulunmaktayýz.

Mimar Sinan'ýn ülkesinde ve þehrinde
düzenlenen bir kongrede Sinan'ýn neredeyse hiç
yer almamasý kongrenin en önemli
eksikliklerinden biriydi. Sinan'ýn maddi mirasýnýn
tapulu sahibi Vakýflar baþta olmak üzere ilgili
bütün gerçek ve tüzel kiþilerin bu açýðý 2008
Torino Kongresinde gidermeleri gerektiðini
düþünüyorum.

Kongrede tabiatý yok etmeden kullanmak,
kaynaklarý boþ yere sarfetmemek ana
temasýndan hareketle israf etmeyen, insaný
temel alan mimari çözümlerin yapýldýðý ve
yapýlmasý gerektiði vurgulanan önemli
hususlardan biridir.

Ayrýca;
· mimariyi çocuklara anlatmak ve

benimsetmek önemli, çünkü onlar ileride
çok þeyi deðiþtirecekler,

· sosyal-kültürel planlama yapmadan fiziksel
planlama yapmak mümkün deðildir,

· deðiþmek için deðiþim yapmayalým, bir
amacý olsun,

· yapacaklarýmýzý içselleþtirebilirsek iyi bir
paradigma geliþtirebiliriz,

Gibi önemsediðim bazý anekdotlarý algýladýk.

Hayati Binler
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Türkiye, bir UIA kongresi yaþadý. Binlerce mimar,
yüzlerce bildiri, onlarca atölye ve seminer yapýldý. UIA
kongresinin mimarýmýza, mimarlýðýmýza neler getirdiði,
neler kattýðý henüz tartýþýlýyor. Mimarlýk ortamý henüz
deðerlendirmelerini oluþturamadý, kongrenin
sonuçlarýný zaman içerisinde göreceðiz. 'Düþleri
aramak' atölyesi ise, mimarlarýn özne olduðu bir
kongrede çocuklara özne olma, mimarlýk üzerine
düþünme ve mimarlýk ortamýný deneyimleme þansý
verdi. Çocuklar atölye çalýþmalarý dýþýnda mimarlar
tarafýndan hazýrlanmýþ sergileri gezdiler, mimarlarla
tanýþtýlar, bazýlarý için farklý ülkelerden, kökenlerden
bunca insanýn bir arada bulunduðu bir ortamda
bulunmak bir ilkti. Çocuklar ve atölye yürütücüleri için
oldukça hareketli, heyecan verici ve bazý yönleriyle
zorlu geçen atölye çalýþmasý bir ön atölye ve kongre
süresince gerçekleþtirilen bir esas atölye olmak üzere
iki aþamalý gerçekleþti.

27 Haziran 2005 tarihinde Darülþafaka Okullarý'nda
gerçekleþtirilen ön atölye çalýþmasýnda çocuklara
daðýtýlan çeþitli metinler ve gösterilen fotoðraflar
aracýlýðýyla 'öteki' kavramý üzerine düþünce
geliþtirmeleri beklendi. Dört tema çerçevesinde
Ýstanbul kenti içerisinde bir kavrayýþ
gerçekleþtirilecek ve esas atölyede kendi
hazýrladýklarý sunuþlarý ortamla paylaþacaklardý. Dört
tema, öteki kent, öteki kültür, öteki yaka ve aralýktý.
Herbiri kendilerine birer tema seçtiler. Ön atölye
programý içerisinde küçük bir þehir turu
gerçekleþtirilerek çocuklarýn kente bakarken

gözönünde bulundurmalarý gereken mekan ve oluþlar
sergilenmeye çalýþýldý. Kendi yaþadýklarý kenti nasýl
kullandýklarý, nerelere gittikleri hangi mekanlardan
korktuklarý üzerine de bir oyun oynanarak kentle ve
birbirleriyle iliþkileri ortaya konmaya çalýþýldý.
Kongre zamanýna kadar seçilen temalar üzerine
sunuþlar hazýrlandý.

5-6 Temmuz 2005 tarihlerinde Taþkýþla'da
gerçekleþtirilen atölyeye Darülþafaka Okullarý 7. ve
8. sýnýflarýndan 12 çocuk, yerli ve yabancý mimarlar
katýldý. Amaç çocuklarýn kendi yaþadýklarý kenti nasýl
gördüklerini, 'ötekilik' kavramý çerçevesinde tartýþmak
ve yaþantýnýn dönüþtürülmesine dair düþ kurmalarýný
saðlamaktý.
Beklenen, kurduklarý düþlerin gerçekleþmesini
saðlayacak birer tasarým üretmeleriydi. Ancak 'öteki'
kavramýnýn anlaþýlabilmesi süreci ve kentin bu
kavram çerçevesinde çözümlenmeye çalýþýlmasý
tasarým problemine geçilmesini geciktirdi, atölye
çalýþmasý kent okuma maketleri yapýmýyla sonlandý.

Atölyenin baþlangýcýnda, çocuklar ve yürütücüler
ötekilik kavramý ve temalar çerçevesinde sunuþlarýný
gerçekleþtirdiler. Çocuklarýn duruma yaklaþýmlarý,
kavrayýþlarý ve sunuþlarý beklenilenin ötesinde bir
duyarlýlýða ve ufka sahipti. Yabancý katýlýmcýlar da
hayranlýklarýný gizleyemediler. Kendi yaþantýlarýný,
eðlenme biçimlerini, kültürlerini, zevklerini ortaya
koyup ardýndan da öteki olarak gördükleri durumu
tartýþtýyorlardý. Karþýlaþtýrmalý bir bakýþ açýsýný tercih

Rabia Çiðdem Çavdar

Ziyaretçilerin göstermiþ
olduklarý ilgi, sanat ile
eleþtiri ve uyarý yapmanýn
çok olumlu sonuçlar
doðurduðunu onaylayan
nitelikteydi. Herkes
dünyayý bizlerin yani
insanlarýn bozduðu
konusunda hemfikirdi. Bu
sergiyi açmaktaki amacým
bu konuda insanlarýn
düþünmelerini saðlamak
ve böylece düzeltme
yolundaki adýmlardan
birine katkýda
bulunabilmek idi.

Ýletiþimsizlik konusunda
ise kimileri bunu doðrular
nitelikte kopuk kalmayý
tercih etti, kimileri ise

Sergimde; dünyanýn
insanlar tarafýndan
bozulmasýnýn (kirletilmesi,
parsellenmesi,
çirkinleþmesi) ve bunlarýn
nedenlerinin insanlarýn
hangi yanlýþ tutumlarý
sonucu olduðunu (kopuk
yaþantýlar, materyalizm)
simgelediðim seramik-
metal heykellerimi
sundum.

Sergimi; delegeler,
sanatseverler, sanatçýlar,
mimarlar, gazeteciler,
polisler, öðrenciler,
güvenlik görevlileri, sokak
çocuklarý, çoluk çocuk
yürüyüþe çýkmýþ aileler vb.
çok çeþitli kesimlerden ve
ülkelerden oldukça fazla
ziyaret eden oldu.

“dünya konuþuyor” Dilek Mumcuoðlu Bölükbaþý

iletiþimsizliðe meydan okur
nitelikte benimle sohbet ettiler.
Yeni dostlar ve yeni bilgiler
kazandým.

Yaþadýðým en unutulmaz ve farklý
deneyim için bana bu olanaðý
saðlayan ve kongrede emeði
geçen herkese teþekkür ederim.

etmiþlerdi, böylece hem kendilerini tarifliyorlar hem de
kendilerinden ayrýlan durumu gösteriyorlardý. Zaten
kendini tariflemeden öteki tariflenebilir miydi? Hem
kendimizi ne zaman tam olarak tarifleyebilir ve dýþýmýzda
duran durumlarý öteki olarak görebilir z ki? Ýþte zihinlerini
bulandýran durumda buydu. Bazýlarýnýn öteki olarak
gördüðünü diðerlerinin o biçimde görmemesi neye ve
kime göre öteki sorusunu sormalarýna neden oldu.
Ötekilik ile eþitlik ve aynýlýk kavramlarýný ve bunlarýn
mekanlarýný da tartýþmalarý ise kavramsal algýlayýþýn
düzeyini göstermekteydi.

Sonuçta beni tarif etmeden öteki diye bir þeyin
olamayacaðý, herþeyin benzer olamayacaðý, farklýlýk
barýndýranlarýn ayný ortamlarda bulunalabileceði, kentin
içerisinde bu þekilde kurgulanmýþ bir çok yaþam alaný
bulunduðu, bazý insanlarýn bazý ortamlarda kendi seçimleri
dýþýnda yaþamak durumunda olduklarý ve Ýstanbul
içerisinde çok kýsa mesafeler içerisinde çok farklý yaþantý
biçimleriyle karþýlaþabilecekleri ve kültürlerin
biraradalýðýnýn önemli olduðu düþünceleri oluþtu.

i

hangi düþler
aranýr!

UIA'DA

ÇOCUK VE MÝMARLIK

Ýþte çocuklarýn atölyenin son gününde yazdýklarý metinlerden bir
kaç alýntý;

'Öteki bence ötekilerin ötekileri öteki olarak düþünmesidir.'- K.T

'Öteki, benim yaþantýmdan farklý yaþayandýr.' K.Y

'Ötekilik kavramýndan anladýðým herkesin ötekisi farklýdýr.' G.Þ.

‘Öteki bence bizi her zaman etkileyen ve aslýnda içimizde oluþan
kavramdýr.' A.B.G

Bazen 'yetiþkin olmak' mý kiþileri daha katý düþünmeye zorluyor
diye düþünmeden edemiyor insan. Çocukkenki önyargýsýzlýk ve
geniþ kabulleniþler ne zaman yitiriliyor ya da azalýyor bilinmez.
Bir mimarlýk kongresinde çocuklar ve mimarlar birbirlerine
deðmeye çalýþtýlar. Çocuklar yine bütün duyargalarý açýk, hafif ve
yüksüzdüler, her temasý her görüþü her bir araya geliþi
önemsediler. Yine bir çok þey öðrendiler yaþamlarýna yeni yollar
açabilecek. Mimarlýk için ve yaþamak için düþ kurmak gerek.
Elimizdeki þanslarý iyi deðerlendirmek umuduyla.

HEYKEL SERGÝSÝSCULPTURE EXHIBITION

XXII. DÜNYA MÝMARLIK KONGRESÝ

Çirkinleþiyorum-2

Teori ve Pratik
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12. Uluslararasý Dünya Kongresi`nin gerçek yýldýzý
Ýstanbul'un kendisi idi. Ýstanbul sadece Avrupa ile
Asya'nýn kesiþtiði yer olduðundan deðil, hýristiyanlýk
ile müslümanlýðýn, kuzeyin ve güneyin, fakirin ve
zenginin, tok ve aç olanýn buluþtuðu yer olarak
cazibe kaynaðý bir þehir. Altýn Boynuz'a, Boðaz'a ve
Marmara Denizine kýyýsý olan coðrafi konumu ve
elveriþli topoðrafyasý sayesinde daima bir anfitiyatro
görümünde. Bu özelliklerine bir çok bizans ve islam
mimarisi de ekleniyor. Bunun yanýnda insanlarýn
saðlýklý yaþam sevgisi ve yaþam kültüründen oluþan
yoðun þehir yaþamý da etkileyici bir unsur. Ýþte bu
kültürde misafirperverliðin özel bir yeri var. Bunu
kongreye katýlanlar gerek kongrenin açýlýþýnda,
gerekse kongrenin kapanýþýnda, Boðaz'da yapýlan

Çeviri: S. Gülnur Brandenburg-Köktürk Y. Mimar

Manuel Cuadra*

gezide, bir akþam klasik müzik konserinde ve de Burhan
Öcal'la yaþadýlar.

Organizasyonu düzenleyenleri rahatlatan ve
misafirperverliklerini kolaylaþtýran Türkiye`nin Avrupa
Birliðine katýlma niyetinde olmasý ve bu sayede hem
devletten, hem Ýstanbul Þehir Belediyesi'nden parasal
destek görmeleri idi. Çok genç ve uluslararasý olan
katýlýmcýlar organizasyondan memnundular ve bunu
ortaya çýkan kücük organizasyon hatalarýný görmeyerek
gösterdiler. Organizasyon komitesi kongreye 112 ülkeden
yaklaþýk 7000 mimar ve öðrencinin katýldýðýný açýkladý.
Bunlarýn %30`uTürkiye`den. Kongrede 2002 Berlin
kongresine göre aðýrlýklý olarak daha çok doðu Avrupalý,
Asyalý ve Afrikalý katýlýmcýlar vardý.

Mimarlýk Ýnternet Aðýnýn (NAX), Alman Mimarlar
Birliðinin (BDA) ve BauHaus Desau'nun uðraþlarý
sayesinde görülmeye deðer seminerler düzenlendi.
Bunun merkezinde " ki Almanya'nýn Mimarlýðý 1949-
1989" sergisi yer-aldý. Sergi içerik olarak kaliteli ve
iyi düzenlenmiþ olmasýna raðmen, serginin
gösterildiði Ýstanbul yanlýþ bir seçimdi.

ABD'den Michael Sorkin yaptýðý konuþmasýnda
çözüm þansýnýn nerede olduðunu açýk bir þekilde
ifade etti: Endüstri toplumlarýnýn yaþama þeklinin
ökolojik sonuçlarýný aktardý ve globalleþen dünyada
yoðun enerji tüketen ABD'nin yolunun, aþýrý nüfusu
olan Çin ve Hindistan tarafýndan izlenmesinin
doðuracaðý sonuçlar hakkýnda düþünceler geliþtirdi.
Uluslararasý platformda önemli olarak kayýtlara
geçen bu konu, biz Almanlarýn biraz gülümsemesine
neden oldu. Þüphesiz geçmiþten beri aktuel olan bu
uyarýlar, bize doðal olarak saf, pembe, mavi çizilen
resimleri, 1980'li yýllarda kurulan yeþil akýmý
hatýrlattý. Anlaþýlan buralarda gerçekleþen geliþmeler
dýþarýya vurmadý, ya da o zaman ki sorular yeni yeni
ve yavaþ yavaþ ABD'ye ulaþýyor.

Bu durumun bir çok þansý beraberinde getirdiði
söylenebilir. Son on yýldaki Uluslararasi Yapý Fuarý
Ems Parký gibi büyük ölçekli projelerin ve sayýsýz
küçük projelerin sayesinde Alman plancýlar ve
beraberinde inþaat sektörü büyük bir bilgi birikimi
avantajýna sahip. Diðer yabancý meslekdaþlarýmýzla
aramýzdaki bu bilgi farký erimeden, biraz yetenekle
ve biraz da iþ becerme kabiliyeti ile bir çok projeyi
sahiplenip yapma þansýmýz doðabilir. Bunun için
elimizi çabuk tutmalýyýz. Hedef olarak hem ABD gibi
büyük pazarlar, hem de artan enerji fiyatlarýndan
dolayý enerjiyi tutumlu kullanacak sistemlere ihtiyaç
duyan küçük ülkeler gösterilebilir. Bu þansý
kullanabilmek için mimarlarýn, mühendislerin,
yayýncýlarýn, endüstri sektörünün ve inþaat
firmalarýnýn Fransýz örneðindeki gibi, bir taraf iyi
tasarlanmýþ projeyi, diðer tarafta gerekli olan
sunumu ve parayý saðlýyor, beraber çalýþmalarý
gerekli. Þu an Almanya'da yapýlan sergilerden içerik
açýsýndan Alman Mimarlar Müzesi çalýþanlarý
tarafýndan düzenlenen Thomas Herzog'un eserlerini
gösteren sergi, Almanlarýn teknik açýdan nelere
kabiliyetli olduklarýný göstermesi açýsýndan
Ýstanbul'da sergilense yerinde olurdu. Bunun en iyi
örneðini “spanyollar gösterdiler: "Light is more"
temasý altýnda Campo Baeza'nýn eserlerini
Bizanslýlardan kalma kilise Aya Irini`de cok güzel
þekilde sundular. Biz neden böyle þeyler
yapamayalým? Kendimizi gösterebilmek için
önümüzdeki þansýmýz en geç UIA`nýn 2008'deki Turin
Kongresi.

Ý

* “Dr. Manuel Cuadra Frankfurt am Main’da Mimar ve kendisini
Mimarlýk Tarihi ve Teorisine adamakta,
Ayrýca “

” ya üyedir.
Board of Directors des International Committee of

Architectural Critics CICA
Board of Directors des International Committee of

Architectural Critics CICA

Katýlýmcýlarýn çoðunun genç olmasýna raðmen,
yirmialtý konuþmacýnýn ortalama yaþlarýnýn yüksek
olmasý ve konuþmacýlar arasýnda oldukça yaþlý
ustalarýn bulunmasý, organizasyonu yapanlarýn
herþeyin yolunda
gitmesinden emin olmak isteklerinden
kaynaklanmaktaydý. Yerel temsilci olarak Cengiz
Bektaþ vardý, onun yanýnda muhteþem Denise Scott
Brown beraberinde Robert Venturi ile ABD'yi temsil
ediyordu. Moshe Safdie Israil'i, Glenn Murcutt
Avustralya'yý, UIA'da altin madalya kazanan Tadao
Ando Japonya'yý, Charles
Correa Hindistan'ý, CICA Baþkaný mimari eleþtirmen
Joseph Rykwert, ve Zaha Hadid yaklaþýk 4000
dinleyici ile bütün rekorlarý kýrdý, az öncede
hatýrlattýðým gibi seyirciler genç idi, oldukca genç.
Almanlarýn gözüne takýlan bir konu "keynote"larýn
arasýnda hiç Almanýn olmamasý idi. Buna karþýn
Alman mimarlar bir çok ödül kazandýlar. Elle tutulur
bu baþarýlarda önde gelenler: Auguste-Perret-Ödülü:
Werner Sobek (Stuttgart), Sir-Patrick-Abercrombie-
Mansiyonu: Hermann Sträb (Dresden), Sir-Robert-
Matthew-Ödülü: Stefan Forster (Frankfurt a.Main),
"Celebration of Cities" Mansiyon: Brigitte Holz von
Freischland + Holz (Darmstadt), bunun yanýnda
"Student Competition" çerçevesinde diðer ödüller:
Katie Schakat'a , Alberto CoboÞAlvarez'e, Julian
Arons'a ve Anton Georg Schenkel'e verildi.
Ýçerik olarak kongrenin temasý "Kent ve Mimarlýk"tý.
Özellikle eski UIA baþkaný Jaime Lerner, kendisi
Brazilya'nýn Parana Bölgesinin yöneticisi ve Curitiba
Þehrinin Belediye Baþkaný olarak Ulaþtýrma
Planlamasý, Kentsel Tasarým ve Mimarlýk alanlarýnda
üzerinde durulmaya deðer çalýþmalara katkýda
bulundu, kentin insanlarýn kaçtýklarý son yer olarak
akýlcý bir geliþmeye tabi olmasýnýn zorunluluðundan
bahsetti. Varolan kalitenin yok edilmemesi için, þu an
uygulanan ve doðal karþýlanan, acýmasýzca sorunlu
bölgelerin yok edilmesi, yamanmasý, ya da güzellik
operasyonlarýnýn yerine "Akupunktur" Metodunu
önerdi.

"Ýstanbul Declaration"unun kapanýþ konuþmasýnda
toplumun barýþýna ve mutluluðuna hizmet eden bir
kentsel tasarýmýn ve mimarlýðýn dünya barýþýný
saðlamaya katkýda bulunacaðý belirtildi. Þehirleri ve
bununla insanlarýn yaþama ortamlarýný yok eden
savaþ eleþtirildi. Þehir Planlama ve Mimarlýðý büyük
ölçüde olumsuz etkileyen ekonomik çýkarlarýn, sosyal
ve kültürel çýkarlarýn önüne geçmesi de eleþtirilen
konular arasýnda idi.

Ele alýnan bütün konular genç ve uluslararasý bir
ortam içinde konuþulduðundan anlam ve deðer
kazandý.

Almanlarýn bakýþ açýsýna göre Almanya'da uzun
zamandan beri süre gelen meslekteki depresiv durum
yavaþta olsa azalmakta. En azýndan biraz hareketlilik
görülmekte: Alman Mimarlar Odasýnýn (BAK),

ULUSLARARASI MÝMARLAR BÝRLÝÐÝ 2005 ÝSTANBUL KONGRESÝ
UIA 2005 ÝSTANBUL- XXII WORLD CONGRESS OF ARCHITECTURE

U
IA

2
0

0
5

ÝS
TA

N
B

U
L-

X
X

II
W

O
R

LD
C

O
N

G
R

ES
S

O
F

A
R

C
H

IT
EC

TU
R

E
U

LU
SL

A
R

A
R

SI
M

ÝM
A

R
LA

R
B

ÝR
LÝ

Ð
Ý 2

0
0

5
ÝS

TA
N

B
U

L
K

O
N

G
R

ES
Ý’N

ÝN
A

R
D

IN
D

A
N

41



Sevgili Meslektaþým,

"Cities: Grand Bazaar of Architectures" temasý altýnda Temmuz baþýnda dünyanýn her yerinden 7000'den fazla
mimar UIA Kongresi için Ýstanbul'da þehirlerin geleceðini tartýþmak için toplandýlar. Türkiye Mimarlar Odasý'ndaki
meslektaþlar büyük bir Kongreyi baþarýyla hazýrladýlar. Orada olan herkes kendini toplantýnýn ve toplantý yerinin
büyüsüne kaptýrdý...

Nordrhein-Westfalen Mimarlar Odasý, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin daveti üzerine küçük bir delegasyonla
Ýstanbul'a geldi. Kongreye katýlýmýn yararlarý yanýnda, orada bulunmamýzýn asýl nedeni, Türk meslektaþlarýmýzla
iliþkilerimizi derinleþtirmek ve ortak projeler üretmekti.

Mimarlar Odamýz birkaç yýldýr devamlý olarak Ankara'daki Türk meslektaþlarý ile fikir alýþ veriþinde bulunmaktadýr.
Yapý hukukumuzu yakýndan incelemek ve Ýstanbul'da yapýlacak olan UIA-Kongresi ile ilgili bilgi vermek için Sayýn
Baþkan Ali Ulusoy, geçen yýl Düsseldorf'daki Odamýzý ziyarete gelmiþti. AKNW (Mimarlar Odasý Nordrhein-
Westfalen)'ye göre Türk meslektaþlarla yoðun dialoglar çeþitli sebeplerden dolayý önemlidir:

Ýlk olarak, Nordrhein-Westfalen'de, Almanya'da yaþayan 1.8 milyon Türk'ün 650.000'inin yaþamakta olmasý ve
NRW Mimarlar Odasý içinde çalýþan 153 Türkiyeli mimar ile Odanýn en kalabalýk yabancý çalýþan kesimini
oluþturmalarýdýr. Bu sayýya Alman vatandaþlýðýný almýþ olan meslektaþlarýmýz dahil deðildir. Ayrýca, Türkiye
þüphesiz stratejik açýdan önemli bir ülke. Kültürel ve ekonomik anlamda, Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne girme
çabalarý da göz önüne alýndýðýnda, biz Batý Avrupalýlarýn nazarýnda bu önem daha da büyüyecektir. Mimarlýk
hizmetlerinin ihracý konusunu düþündüðümüzde, Türkiye'yi potansiyel bir pazar olarak görmemezlikten
gelemeyiz.

Diðer önemli bir saptama da, Türkiye'ye yapýlan ziyarette açýkça görüldüðü gibi, ülkenin zengin kentsel
geleneðini sürdürmesidir. Þimdi Türkiye'de gözlemlenen ve devam edeceði varsayýlan ekonomik büyüme, mimari

konusunda büyük bir talep olacaðý beklentisini doðurmaktadýr.

Alman Mimarlar Türkiye'de fevkalade olumlu þöhrete sahipler. Olumlu þöhret Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile
ilgili: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþundan sonra, geçmiþ yüzyýlýn 20'li ve 30'lu yýllarýnda, bir çok Alman,
Avusturya'lý ve Ýsviçre'li Mimarlara genç Türkiye için önemli yapý projelerini gerçekleþtirme þansý verildi. Özellikle
yeni baþkent Ankara'nýn inþaasýnda Egli, Holzmeister, Taut ve daha birçok ünlü mimar önemli yapýlar inþaa
ederek kendilerini gösterdiler.

Ýstanbul ziyaretimizde Türk meslektaþlarýmýzla, Avrupalý ve Türk Mimarlar arasýndaki bu baðý Düsseldorf'da bir
sergi düzenleyerek gösterme kararý aldýk. "Modern Mimari'nin Çýkýþý: Ankara 1923-1948" isimli sergi, 8 Eylül'den
itibaren Mimarlýk Evi'nde görülebilir. Fotoðraf sergisi, son derece çarpýcý biçimde, çoðunlukla Bau-Haus'dan
etkilenmiþ olan yapýlarýn, geçen zamana raðmen bugüne kadar deðerlerinden bir þey kayýp etmediklerini gözler
önüne serdiði gibi, Avrupa etkilerinin, en azýndan Türkiye'nin batýsýnda son derece kuvvetli olarak
gelenekselleþtiðini de göstermektedir.

8 Eylül günü Mimarlýk Evi'nde yapýlacak sergi açýlýþýna, Baþkan Ali Ulusoy katýlacaðý gibi Odamýzýn birçok Türk,
ve Türkiye kökenli üyeleri de sergiye katýlacaklarýný bildirdiler. Ben Türk meslektaþlarýmla fikir alýþveriþinde
bulunmaya devam edeceðimize seviniyorum ve tüm Türk meslektaþlarýmý bu diyaloðu devam ettirmeye davet
ediyorum.

Selamlarýmla,

Dr. Christian Schramm

Çeviri: Özgür Ecevit

know-how

Mimarlar Odasý Nordrhein-Westfalen Baþkanvekili

Neden Nordrhein-Westfalen Mimarlar Odasý
Türkiye Mimarlar Odasý ile Ýliþkilerini
Yoðunlaþtýrýyor?

Dost Ülke Türkiye

SON YASAL DÜZENLEMELERDE

VE YEREL YÖNETÝMLER

EL KÝTABI

KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI

Ülkemizin kültürel ve doðal mirasýn korunmasýna iliþkin oldukça köklü ve
yerleþmiþ bir deneyimi vardýr. Çok deðiþik kültürlerin oluþturduðu zengin bir
mirasýn korunmasý, deðerlendirilmesi ve çaðdaþ yaþam koþullarýna
uyarlanarak korunmalarý her þeyden önce yasal bir alt yapý gerektirir.

Özellikle son yýllarda çýkan deðiþik nitelikteki yasal düzenlemelerle 5226
sayýlý yasanýn getirdiði çok önemli yenilikler, yerel yönetimlere bu konuda
yeni sorumluluklar vermekte ve yeni yetkilerle donatmaktadýr. Bu husus
korumanýn giderek yerelleþmesini, hizmetlerin daha çabuk ve etkin
verilebilmesini ve koruma olgusunun baþta kültür ve tabiat varlýðý malikleri
olmak üzere tüm toplum tarafýndan benimsenmesini saðlamayý öngörür ve
doðru bir politikanýn göstergesidir.

Bilindiði gibi, Ülkemizdeki kültür varlýklarýný korunmasýnda Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararlarý son derece önemli bir
rol oynamaktadýr. Bu nedenle mevcut ilke kararlarýnýn yapýlan son yasal
deðiþikliklerle uyum saðlamasý için ele alýnmasý ve gerekli yeni
düzenlemelerin yapýlmasý gerekmektedir.

Mevzuattaki son düzenlemelerin özellikle yerel yönetimlerle ilgili
bölümlerinin ayýklanmasý, belli baþlýklar altýnda toplanmasýný amaçlayan bu
derleme Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Sn. Prof. Dr. Mustafa Ýsen'in
talep ve teþviki ile gerçekleþmiþ, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim
Kurulu Baþkaný Sn. Ali Ulusoy da gerekli alt yapýyý saðlayarak katkýda
bulunmuþtur. Kendilerine teþekkürlerimizi sunuyor, bu yapýtýn yerel
yönetimlere bir el kitabý olarak hizmet vereceðini umuyoruz.

Kültür Bakanlýðý ile birlikte çýkarýlan Son Yasal Düzenlemelerde Kültür ve Tabiat
Varlýklarýnýn Korunmasý ve Yerel Yönetimler El Kitabýný þubemizden elde etmeniz
mümkündür.

yeni yayýn
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Mimarlar Odasý'nýn daha halindeyken yaptýðý itirazlarýný
yanýtlayan dönemin yasa düzenleyicileri bugün iktidarda olmasalar bile, iþbaþýndaki hükümette de ayný yasayý
deðiþtirme yönünde bir eðilim gözlenmemektedir.

Oysa geçen 6 yýllýk deneyim de irdelenerek, þirketlerin kâr amacýný deðil, bilim ve tekniðin gereklerini esas alan,
kamusal ve meslek kuruluþlarýnýn etkin katýldýklarý bir denetim sisteminin düzenlenmesi artýk zorunludur.

Türkiye bir olmakla birlikte, ayný zamanda mimarlýk ve kent kültürü bakýmýndan da dünyanýn en
zengin birikimlerini taþýyan bir ülkesidir.

Depremle yapýlaþma ve yaþam arasýndaki böylesi derin bir en büyük kazanýmlarý ise
ile konularýndaki bin yýllara dayalý

dir.

Nitekim, onca deprem geçiren ýn ve 1999'un 7.4'lük sarsýntýsýnda bile ,
insanlarýn aðýr döþeme ve kiriþler altýnda ezilerek ölmedikleri ýn, günümüz mimarlýðý,
mühendisliði ve þehirciliðinde de çaðdaþ sistemlerin geliþtirilmesine olmalarý gerektiði, UNESCO
tarafýndan bile Türkiye'ye tavsiye edilmiþtir.

Ne var ki ülkemizin bu eþsiz olanaðýna raðmen, tarihsel birikimleri gözetmeyen, kimliksiz ve köksüz bir
nin egemen olduðu mimarlýk, mühendislik ve þehircilik anlayýþýnýn depremi felakete dönüþtüren

sonuçlarý hâlâ sorgulanmýyor.

1999 depremi olduðunda mesleki eðitime baþlayanlarýn bile içinde yetiþen olarak þimdi
düþünülürse, mimarlýk-mühendislik ve þehircilik eðitimindeki bu aymazlýðý gidermeye yönelik

ihmalin açýkça görülebilecektir…

Büyük depremin 6. yýlýnda, yasal ve yönetsel imar düzenimiz ile eðitim sistemimiz, hâlâ
koþullardadýr. Böylesine bir aymazlýðýn kökeninde ise ulusal ekonominin ve son yýllarda da küresel

ekonomik iliþkilerin, üretim yerine ne baðýmlý kýlýnmýþ olmasýdýr.

Türkiye, ekonomik beklentilerini, sadece politikasýndan
kurtaramadýðý sürece, depremi de gözeten çaðdaþ, kimlikli ve güvenli bir yapýlaþma ortamý ile þehircilik uygarlýðýna
kolay kavuþamayacaktýr…

Saygýlarýmýzla,

MÝMARLAR ODASI

“tasarý” “mimarlarý yapý denetiminden uzaklaþtýrarak”

3. MÝMARLIK ve MÜHENDÝSLÝK EÐÝTÝMÝNDE ÝHMALLER…

“deprem ülkesi”
“yapý ve yerleþme tarihi”

“birlikteliðin” “depreme
dayanýklý yapý kültürü” “depremi gözeten kent dokularý” “uygarlýk
dersleri”

“tarihi anýtsal yapýlar” “çökmeyen”
“geleneksel yapýlar”

“esin kaynaðý”

“modernite”

“ayný eksiklik” “mezunlar”
“meslek icra ettikleri”

“yaþamsallýðý”

SONUÇ: “1999 felaketini
hazýrlayan”

“imar rantý gelirleri”

“arsa, arazi ve emlak kazançlarýný maksimize etme”
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MÝMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI

17 Aðustos 1999 Depremi'ni Türkiye'nin en geliþmiþ bölgesinde e dönüþtüren 3 temel neden vardý:

Aradan geçen 6 yýlda, her üç sorun için de yeterli önlemleri saðlayabilecek yeni yasal düzenlemeler
yapýlmadýðý gibi, sadece hükümetlerde ve yerel yönetimlerde deðil, üniversiteler ve diðer ilgili kurumlarda da
ihmaller sürmektedir.

Deprem riskini de gözeten planlý kentleþme disiplinini uðruna 50 yýldýr terk eden Türkiye'de, 17
Aðustos 1999 depremi bile olamadý.

Felaketin temel nedenleri arasýndaki ný engelleyecek
bir imar disiplini ve bilimsel denetim süreci; kent, çevre ve yerel yönetimlerle ilgili son yasalarda da yer almadý.

Dahasý, bu disiplin yerine, yine uðruna kentsel planlamayý tümüyle reddeden ayrýcalýklý imar kararlarý
için (Haydarpaþa Projesi örneðinde olduðu gibi) çýkartýlmaktadýr.

Depremde asýl sorunu oluþturan bu tutumun son talihsiz örneði ise 03 Temmuz 2005 tarihli
yasasýdýr.

Tarýmsal alanlardaki yapýlaþmaya uðramýþ arazilerin metrekaresinden 5 YTL alýnarak
ruhsat vermeyi öngören yasa, 17 Aralýk 1999 depreminden önceki dönemden bile daha geri bir süreci
baþlatmaktadýr…

Büyük depremin ardýndan, bu konuda yürürlüðe konulan düzenleme olan
yasasý, 6. yýlda çökmüþ durumdadýr. Bu þirketlerde saptanan ihmal ve suistimaller, Bayýndýrlýk ve Ýskân
Bakanlýðý'nda sayýsýz soruþturma dosyasý oluþturmuþtur.

“felaket”

1- Plansýz ya da bilim dýþý planlara dayalý yasal ve kaçak yapýlaþma;
2- Denetimsiz inþaat, ihmaller ve yapý üretimindeki teknik eksiklikler;
3- Depreme dayanýklý yapý geleneklerinden ders almayan tasarým ve uygulamalar…

1. ÝMARDA “PLANSIZLIK ve HUKUKSUZLUK” ARTIYOR

“imar rantý”
“uyarýcý”

“spekülatif yer seçimi ve yüksek yoðunluk kararlarý”

“rant”
“özel yasalar”

Ülkeyi yönetenler, imar konusunda tüm kentleri “güvenli yapýlaþmaya” yönlendirecek hukuksal
düzenlemeleri sürekli erteleyerek, sadece yeni rant alanlarý yaratmayý hedefleyen yasalarý devreye
sokmaktadýrlar.

“Tarým
Alanlarýnda Ýmar Affý”

“mevzuata aykýrý”

2. YAPI DENETÝMÝNÝN “ÞÝRKET”LEÞTÝRÝLMESÝ ÇÖKMÜÞTÜR

“tek” “Yapý Denetimi Þirketleri”

Büyük Deprem n 6. Y l nda 17 Aðustos 1999'u Yaratani ý ý

Sürüyor;

7. yýla yine bir yla giriliyor…

“Keyf Ýmar Düzen ”
“ÝMAR AFFI”

i i

Türkiye'nin en geliþmiþ bölgesini yýkan 17 Aðustos 1999 depreminden bu yana
geçen 6 yýllýk sürede;

- Depremi felakete dönüþtüren nedenleri ortadan kaldýracak yasal önlemler
alýnmadý…

- Depreme dayanýksýz yapý üretimine neden olan yasal, yönetsel ve teknik
yetersizlikler giderilmedi…

- Mimarlýk ve Mühendislik eðitiminde depremi gözeten yapý kültürü hâlâ temel
dersler arasýnda deðil…
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Bugüne kadar, ülkemizde yapý üretimi ile ilgili mevzuat
imar yasalarý kapsamý altýnda yürütülmüþtür. Ýmar
yasalarýnýn uygulama araçlarý imar planlarý, imar
yönetmelikleri ve bunlara baðlý olarak geliþtirilen
mevzuattýr. Ýmar yasalarýnýn kavramsal olarak, belirli
bir alanda ortak yaþamak üzere bir araya gelen
kentlilerin birbirleriyle olan hukukunu düzenleyen,
kenti somutlaþtýrýlmýþ bir hukuk alaný olarak ele alan
düzenlemeleri kapsamakta olduðu düþünülür. Ýmar
yasalarýnýn temel özelliði; bireylerin kentle ilgili
haklarýný tesis etmek, diðer bireylerin tesis edilmiþ
bulunan haklarý ile olan iliþkilerini ve bunlara baðlý
kurallarý oluþturmaktýr. Bir kentte yaþayanlarýn ilgileri
sadece kendilerine tahsis edilmiþ alanlarla
sýnýrlandýrýlamaz. Kent, oluþum ve kavram olarak,
diðer bireylerle ortak iliþkilerin yer aldýðý bir
yapýlanmadýr. Kentsel yapýlanma ile ilgili haklar çok
taraflý olup, korunabilmesi için bireylerin kendilerine
düþen hak paylarýný bizzat ve doðrudan savunmalarýný
gerektirmemelidir. Tersi durumda ortak bir yaþama
alanýndan söz edilmesi mümkün deðildir. Bu nedenle
imar yasalarý, taným gereði olarak, kentsel bir
yapýlaþmanýn söz konusu olduðu ve bu yapýlaþma ile
düzenleme görevlerini yürütmek ve gözetmek üzere
bir kamu kurumu olan belediyelerin kurulmuþ olduðu
alanlar içerisinde anlam taþýr.

Bundan farklý olarak yapý yasalarý, imar yasalarý ve
bunlarýn imar planý, imar yönetmeliði gibi uygulama
araçlarý ile belirlenen sýnýrlamalarýn tam olarak dýþýnda
kalýr ve doðrudan yapýnýn kendisinin oluþturulmasýný
konu olarak ele alýr. Ýmar yasalarý, tesis etmiþ olduðu
haklarýn bireyler tarafýndan nasýl kullanýlmasý gerektiði
ile ilgili herhangi bir hüküm içermez; sadece kentli
insanlarýn, birey veya toplum olarak haklarýnýn nerede
baþladýðýný ve diðerlerinin haklarýný ihlal etmeksizin,
nasýl uygulanmasý gerektiði ile ilgili kurallarý belirler.
Bu sýnýrlamalarýn içerisinde kalan alan, yapýnýn sadece
kendisi ile ilgili gerekliliklerin tanýmlandýðý bir alandýr.
Yapý yasalarý imar yasalarý tarafýndan tanýmlanmýþ
bulunan imar haklarýnýn, bireyler tarafýndan nasýl
kullanýlmasý gerektiði ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
Diðer taraftan imar yasalarýnýn hükümleri sadece ülke
içinde geçerli olabilirken, yapý yasalarýnýn ilgi alanlarý,
sýnýr aþan yapý üretimi hizmetleri veya iþçilikleri
kapsamýnda, küresel özellikler sergileyebilmektedir.
Ayrýca, imar yasalarý tarafýndan tanýmlanmasý söz
konusu olmayan, dolayýsýyla kapsamý alaný dýþýnda
bulunduðu için kentsel hak tanýmlamalarýnýn
yapýlmasýna gerek duyulmamýþ olan kýrsal

Yapý Kanunu Tasarýsý Taslaðý Önerisi
Genel Gerekçe

alanlardaki yapýlaþma

genel hukuk
özel hukuk

tüketici haklarýnýn korunmasý

konularý, doðal olarak, sadece
yapý yasalarý kapsamýnda ele alýnabilir. Bütün bu
nedenlerle imar yasalarýnýn yanýsýra, yapý yasalarýnýn
düzenlenmesi de bir toplumsal gerekliliktir.

Kentsel alanýn bireysel ya da ortak olarak kullanýmý
için tanýmlanarak, korumak üzere, imar yasalarý ile
belirli sýnýrlamalar veya yasaklar içerecek þekilde
düzenlenmiþ bulunan kentli haklarýnýn, zamanda ve
mekanda gözeticisi ve koruyucusu doðrudan doðruya
kamu yönetimidir. Yapý yasalarý ise, aralarýnda
doðrudan akit oluþturan kiþiler arasýnda geliþen bir
süreç olarak düþünüldüðü için, taraflarýn medeni
hukuk, borçlar hukuku ve ticaret hukuku kapsamýnda
kendi haklarýný koruyabilecekleri düþünülür. Bu
nedenle imar yasalarýnýn kapsamýnda,
yapý yasalarýnýn ise kapsamýnda ele
alýnmasý gerektiði düþünülür. Bu gibi nedenlerle de
Ýmar Yasasý dýþýnda bir yapý yasasýnýn oluþturulmasýnýn
gerekliliði bulunmaktadýr.

Bu yaklaþýmýn bir istisnasý; yapýlaþma sýrasýnda
zamanda veya mekanda hazýr bulunarak haklarýný
koruma imkaný bulunmayan ve yapý üretimi ile ilgili
olarak üçüncü taraf olarak tanýmlanabilecek birey
veya kuruluþlarýn ileride oluþacak haklarýnýn, sonradan
düzeltilemeyecek þekilde kaybolmasýna fýrsat
verilmeden, devlet tarafýndan korunmasý gereðidir.
Bu yaklaþýmda yapý yasalarýnýn tüketici haklarýnýn bir
alt baþlýðý halinde ele alýnmasý söz konusudur.
Gerçekten de, baþlangýcýndan beri Amerika Birleþik
Devletlerinde ve seksenli yýllar içerisinde Avrupa
Birliði ülkelerinde ve özellikle Fransa'da yapý üretimi
ile düzenlemelerin
baþlýðý altýnda geliþme gösterdiði görülmektedir.

Yukarýda da ifade edildiði üzere, kullanýcý/tüketici gibi
üçüncü taraflarýn, uygulamanýn tamamlanmasýndan
ancak çok sonralarý, yapýlarý kullanmaya baþladýktan
sonra oluþacak haklarýný, uygulamanýn
gerçekleþtirilmesi sýrasýnda hazýr bulunarak
koruyabilmeleri, zaman ve mekan olarak, mümkün
deðildir. Tüketiciler çoðu zaman yapýlýþýndan on
yýllarca sonra, yapýlarýn teknik gerekliliklerinin tam
olarak yerine getirilmiþ olduðuna inanarak ve
güvenerek yapýlarý satýn almakta veya kiracý
olabilmektedirler. Ülkemizde bin yýllara varan bir süre
önce yapýlmýþ bulunan yapýlar bile kullanýma
açýlabilmektedir. Bu nedenle Devlet yurttaþlar adýna
uygulamaya müdahil olarak; yapýyý sonradan satýn

Aykut Ülkütekin

“YAPI KANUNU TASARISI ATÖLYE ÇALIÞMASI”

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan
, 19 Nisan 2005 tarihinde TMMOB Ýnþaat Mühendisleri

Odasý Ankara Þubesi'nin düzenlemiþ olduðu panelde ele alýnarak
tartýþmaya açýlmýþtýr. Panel öncesinde, Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi Yasal Süreçleri Ýzleme ve Deðerlendirme Komisyonu
“Planlama ve Ýmar Yasasý Tasarýsý” ile birlikte konuyu gündemine
alarak deðerlendirmiþtir.

Karayollarý Genel Müdürlüðü Konferans salonunda düzenlenen ve
oturum baþkanlýðýný 'ýn yapmýþ olduðu
panele konuþmacý olarak; (Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürü),
(Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Yüksek Fen Kurulu Baþkanlýðý),

(ODTÜ), (Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi), (Ýnþaat Mühendisleri Odasý) katýlarak
Yasa Tasarýsý üzerine görüþ ve önerilerini ortamla paylaþmýþlardýr.

Mayýs 2005 tarihinde, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Müsteþar
Yardýmcýsý ile Bakanlýkta yaptýðýmýz
toplantýda;

Yapýlan toplantýda önermiþ olduðumuz ortak çalýþma kararýnýn
ardýndan, 8 Haziran 2005 tarihinde

baþlatýlmýþtýr. Konu TMMOB Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu'nda deðerlendirilmiþ, Atölye
Çalýþmalarýna katýlacak olan isimlerin, Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi “Yasal Süreçleri Ýzleme ve Deðerlendirme Komisyonu”
içerisinden belirlenerek Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'na
bildirilmesine karar verilmiþtir.

Yaklaþýk 2 ay boyunca her hafta 'ün
baþkanlýðýnda Bakanlýk toplantý salonunda bir araya gelen

na, Þubemizi temsilen, Sn. Aykut
Ülkütekin, Sn.Sualp Güreþçioðlu, Sn. Yavuz Göksu, Sn. Orhan
Kuntay, Sn. Ömer Faruk Atay, Sn.Raþit Gökçeli ve Sn. Güneþ
Gültürk , Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý temsilcileri Sn. Yýldýz
Kýzýlay, Sn. Onur Bezirci, Sn. Sonay Sýnað, Sn.Gülçin Özdem,
katýlarak “Yapý Kanunu Tasarýsý'ný bütün boyutlarý ile ele almýþ,
maddeler üzerindeki yeni görüþ ve önerileri, eleþtirileri, Yapý
Üretim Sürecinde karþýlaþýlan problemleri bütün boyutlarý ile
deðerlendirerek çalýþmayý belli bir olgunluða taþýmýþlardýr.

“Yapý Kanunu
Tasarýsý”

Sn. Kemal Türkaslan
Sn. Sefer Akkaya

Sn. Feridun Duyguluer
Sn.

Hüseyin Aksu Sn. Ali Ulusoy
Sn. Necat Özgür

Sn. Mahmut Küçük

1.Yapý Kanunu Tasarýsý,
2.Yapý Denetim Yasasý kapsamý dýþýnda kalan illerde
uygulanan T.U.S. ile ilgili karþýlaþýlan problemler,
3.Meslek Odalarýnýn vermiþ olduðu ve Ýnþaat Ruhsatýnýn eki
olan Sicil Durum Belgelerinin, Ankara'daki bazý Belediyeler
tarafýndan istenmemesiyle ortaya çýkan sorunlar,
4.Yapý Üretim Sürecinde karþýlaþýlan çeþitli problemler ele
alýnarak, sorunlarýn çözümüne yönelik olarak ortak çalýþmalar
baþlatýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.

“Yapý Kanunu Tasarýsý
Taslaðý Atölye Çalýþmasý”

Sn. Mahmut Küçük
“Yapý

Kanunu Atölye Çalýþmasý”

Atölye çalýþmalarý 17 Aðustos 2005 tarihinde tamamlanmýþ, yapýlan
tartýþmalar, öneriler, eleþtiriler ve AB müktesebatýnda çýkan yeni yasal
düzenlemeler ýþýðýnda deðerlendirilerek Sn. Aykut Ülkütekin
tarafýndan kapsamlý ve ayrýntýlý bir biçimde kaleme alýnmýþtýr.

Ortaya çýkan yazýlý doküman, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim
Kurulu'nda deðerlendirilerek Tasarý'ya son þeklinin verilebilmesi için;

TMMOB Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu'na, Mimarlar Odasý
Þubelerine, Ankara Þubesi üyelerine 16 Aðustos 2005 tarihine kadar
“Yapý Kanunu Tasarýsý” hakkýndaki görüþ ve önerileri alýnmak üzere
gönderilmiþtir. Ayrýca Tasarý Þubemiz web sayfasýnda da ilan
edilmiþtir.

Hazýrlanmýþ olan hakkýnda gelen görüþ ve
öneriler, Þubemiz “Yasal Süreçleri Ýzleme ve Deðerlendirme
Komisyonu”nda deðerlendirilerek son þekli verildikten sonra
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna resmen iletilecektir.

Bugüne kadar yürütülen bu tür çalýþmalar ve tartýþmalar genellikle
Bakanlýk tarafýndan hazýrlanarak, konunun tarafý olan Meslek
Odalarýnýn ve kamuoyunun bilgisine sunulur, görüþleri alýnmaya
çalýþýlýrdý. Meslek Odalarýnýn görüþ ve önerileri bazen dikkate alýnýr,
çoðu zaman da göz ardý edilerek Yapý Üretim Sürecine yönelik Yasal
Düzenlemeler hayata geçirilirdi. Ortaya çýkan durum býrakýn sorunlarý
çözmeyi, var olan sorunlarý daha da artýrarak yeni tartýþmalara yol
açardý.

19 Nisan 2005 tarihinde ile baþlayan
ve bugüne kadar devam eden çalýþmalar bizin için farklý bir pratiðin
hayata geçmesi açýsýndan oldukça önem taþýmaktadýr.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ile Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý'nýn ortaklaþa baþlattýklarý Atölye Çalýþmasý , birlikte üretme,
paylaþma, ortak aklý hakim kýlma noktasýnda önemli bir adýmýn
atýlmasýna neden olmuþtur.

Bu olumlu adýmýn atýlmasýnda kuþkusuz, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý

olan inancýnýn ve Mimarlar
Odasý'na Pozitif yaklaþýmýnýn büyük katkýsý vardýr.

Ayrýca Bakanlýk adýna Atölye çalýþmalarýna katýlan ortamý bizlerle
paylaþan Bakanlýk çalýþanlarý Sn. Sefer Akkaya'ya, Sn. Feridun
Duyguluer'e, Sn. Oktay Þendur ve tabi ki Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi Çalýþma Gurubu'na, katký koyan tüm dostlarýmýza Mimarlar
Odasý Yönetim Kurulu adýna teþekkür ederiz.

“Yapý Kanunu Tasarýsý”

“Yapý Kanunu Tasarýsý Paneli”

Sn. Mahmut Küçük'ün birlikte üretmeye karþý
olan duyarlýlýðý, ortak çalýþma kültürüne

Umarýz bu ortak, özverili çalýþmalar, emek ve çabalar, çoðalarak
devam eder ve daha saðlýklý, daha güvenli, sürdürülebilir bir
sürecin oluþturulmasýna katký saðlar.

Ali Ulusoy
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ihlal veya suiistimaller ile ilgili þikayetlerini doðrudan
iletebilecekleri ile görevli
bir kamu kurumunun yerel yönetimler tarafýndan
oluþturularak faaliyete geçirilmesi yararlý
görülmektedir. Bu kurum, kiþi veya kurumlarýn kamu
idaresi karþýsýndaki sorunlarýnýn gerekleri ile
ilgilenirken, taraflarýn birbirleri ile ilgili sorunlarýnýn
çözümü için kurumu
yapýlandýrýlmalýdýr. Bu kurum, teknik bilgi ile
donatýlmýþ olacaðý için hem sorunlarýn çözümü için
daha fazla yeterli olabilecek, hem de sorunlarýn
genel mahkemelere iletilmesinden önce bir uzlaþma
olanaðý yaratacaktýr. Bu her iki kurum da, yanlýþ
uygulamalarýn örtülü kalmasýna meydan
vermeyeceði için, taraflarý daha dikkatli ve titiz
çalýþmalarýný gerektirecek, yapý üretimine bir disiplin
gelmesine neden olacaktýr.

Diðer taraftan, yapý üretiminde halen de, kiþisel
olarak kendine özel koþullar altýnda edinilmiþ bilgi ve
iþ deneyimlerinin etkinliði çok yoðundur. Bir çok
durumda bu gibi öznel bilgi ve deneyimler, edinilme
koþullarýnýn veya yaþanmýþ çalýþma koþullarýnýn
farklýlýklarý nedeniyle, deneyim sahipleri arasýnda
bilgi veya uygulama farklýlýklarý olarak ortaya
çýkabilmektedir. Bu farklýlýklar çoðu zaman,
uygulamada önemli bir sorun yaratmasa da, yapýlan
uygulamalarýn baþkalarý tarafýndan tekrar
denetlenmesi ve bu denetlemelerde ayný
deðerlendirme ölçütlerine ulaþýlabilmesi mümkün
olmamaktadýr. Oysa etkin bir denetimin en önemli
koþulu, önceki deðerlendirmelerin ayný terminoloji ve
deðerler içerisinde aynen tekrar elde edilebilmesidir.
Tersi durumda önceki denetimle sonra yapýlanlarýn
karþýlaþtýrýlabilmesi mümkün olmayacaktýr. Bunu
saðlanabilmesi için, teknik kadrolarýn birbirleriyle
ayný dille konuþmalarýný saðlamak, yani tektip

ve gene
gibi tektip deðerlendirme prosedürleri

oluþturulmasý gerekli olacaktýr. Meslek içi eðitim
statüleri, farklý uzmanlýk alanlarýnda oluþturulacaðý
gibi ayrýca, yapý üretimine getirebileceði yeni mali
külfetlerin en alt düzeylerde tutulabilmesi için,
özellikle belirli bir büyüklük altýndaki yapýlarda,
birkaç uzmanlýk hizmetinin bir arada verilebileceði
þekilde düzenlenmelidir. Ayrýca daha büyük yapýlarda
daha etkin hizmet sunulmasýný saðlayabilmek üzere
bu statülere sahip elemanlarýn bir arada hizmet
sunabileceði tüzel yapýlarýn oluþabilmesi imkanlarý da
saðlanmalýdýr.

Yapý yasasý taraflar arasýndaki özel hukuk iliþkileri
üzerine yapýlanmak durumunda olduðu için;
kooperatifler, þirketler veya kamu kuruluþlarý gibi
tüzel veya doðrudan bireysel ve
bunlarý temsil ediyor olmasý düþünülen

ve

yapý iþleri halk savcýlýðý

yapý mevzuatý hakemi

meslek içi eðitim statüleri var-yok
cetvelleri

yapý sahipleri
yapý

iþverenleri, projeciler, yapý yüklenicileri

temsilcileri gibi yapý üretimi taraflarý arasýndaki özel
hukuk kapsamýndaki yükümlülük ve sorumluluk iliþkilerini
tanýmlamak ve düzenlemek olmalýdýr. Yapý Yasasýnýn daha
önemli bir konusu, yukarýda yapý üretimi sürecine kamu
müdahalesinin temel nedeni olarak tanýmlanan, yapý
üretimi sýrasýnda haklarýný korumak üzere üretim yerinde
bulunma imkaný bulunmayan tüketici/kullanýcý,

gereðidir. Bu görevini
yerine getirmek için Devlet, yapý üretimi sýrasýnda

ve
saðlamakla, bütün yapý üretimi süreci

katýlanlarýný çapraz olarak denetlemek üzere yapýlaþmayý
kentsel anlamýnda sokak, cadde
veya mahalle gibi sorumluluðu belirli denetçilere emanet
edilmiþ alanlar içeriðinde denetlemekle ve yapým
sonrasýnda denetlemek þeklinde, bütün
halinde güvenilir bir gözetim ve denetim saðlamak üzere
yeni kurumsal yapýlar oluþturmak durumundadýr.

Üçüncü taraflarýn yapý üretimindeki olumsuzluklar
karþýsýnda uðrayabilecekleri zararlarýn karþýlanabilmesi
için sigorta yapýlmasý esastýr. Sigorta, dünya
uygulamalarýnda; yapým sýrasýndaki riskler için

, hizmeti baþkalarýndan satýn alarak
yapý üretimine katýlan taraflar için

ve yapý üretimine doðrudan kiþisel meslek
uygulamasý kapsamýnda bireysel yükümlülük ve
sorumluluklarý ile katýlanlar için de

olarak yapýlandýrýlmýþ durumdadýr. Mesleki
sorumluluk sigortasý Yapý Denetim Yasasýnda
öngörülmesine raðmen bugüne kadar, sigorta
kuruluþlarýnýn kendi ifadeleri ile “ihmalkarlýklarýn sigorta
edilmesi” anlamýný taþýdýðý için uygulanmasý mümkün
olamamýþtýr. Mesleki sorumluluk ve mali sorumluluk
sigortalarý, ile
birlikte, müteselsil olarak birbirlerinin tazminat kayýplarýný
telafi etmek ve dolayýsýyla sigorta tabanýný geniþletmek
üzere yapýlandýrýlma durumundadýrlar. Mesleki
sorumluluk sigortasýnýn yapýlamamasý diðer sigorta
primlerinin olmasý gerektiði kadar düþük olmasýný
engelleyebilecektir. Bu nedenle bireysel meslek
uygulama ile ilgili sorumluluklarýn maddi karþýlýklarýnýn,
bu kiþilere kefil olan, kooperatif veya ticari þirket gibi
kurulmuþ tarafýndan karþýlanmasý ve
bu kuruluþlarýn tazminat yükümlülüklerinin normal mali
sorumluluk sigortasý kapsamýnda sigorta ettirilmesi
sigorta sistemini bir bütün halinde iþler duruma
getirebilecektir.

Sigorta sisteminin yapý üretimine ek bir denetleyici
kurum olarak katýlmasý ideal bir durum olmasýna raðmen,
uygulamada saðlanamamaktadýr. Sigorta kuruluþlarý
denetleme için istihdam etmeleri gereken kadronun
masraflarýný arttýrýcý olmasýndan çekinmektedirler. Yapý
üretimi sistemi içerisinde yerini alacak bir kefalet
sisteminin bu duruma daha ekonomik ve etkin çözümler
getirebilmesi mümkün olabilir.

üçüncü
taraflarýn haklarýnýn korunmasý

proje
denetimi, yapým denetimi, kalite denetimi iþyeri
güvenliðini

bölge yapý gözetimi

mevcut yapýlarý

Bütün
Riskler Sigortasý

Mali Sorumluluk
Sigortasý

Mesleki Sorumluluk
Sigortasý

DASK kapsamýndaki Afet Sigortasý

kefalet kuruluþlarý

alan, kiralayan taraflarýn veya böyle bir tasarrufu
olmaksýzýn herhangi bir nedenle özel veya kamu
yapýlarý içerisinde bulunma durumunda olan bireylerin
haklarýný, uygulamanýn gerçekleþtirilmesi sýrasýnda ve
sonrasýnda gözetim ve denetim yaparak korumakla
yükümlü olmalýdýr.

Devletin saðladýðý güven ortamý toplumun bir bütün
olarak güçlü ve saðlýklý olmasýnýn temel koþuludur.
Bireyler içinde yaþadýklarý doðal ve yapýlý çevrenin
güvenli olduðuna inandýklarý ölçüde o toplumun
geliþmesine, dolayýsýyla daha da güçlenmesine
katkýda bulunmaya eðilimli olacaklardýr. Geliþmiþ
ekonomilerin temelinde her zaman için etkin bir kamu
denetimi sonucunda oluþturulmuþ bir güven ortamýnýn
bulunduðu görülmektedir. Diðer konularda olduðu gibi
yapý üretimi uygulamasýnda da, kendi haklarýný
koruma olanaðý bulunmayan taraflarýn haklarýnýn
korunmasý yoluyla genel bir güven ortamýnýn
yaratýlmasý, temel kamu yükümlülüðüdür ve
devletlerin temel varlýk nedenleri arasýndadýr. Ýmar
Yasasýnýn konusu kentsel haklarý veya kurallarý,
sadece tesis etmek olduðu için, kullanýcý/tüketici
haklarýný korumasý söz konusu deðildir. Bu görev, imar
yasalarýnda içerilmesi mümkün olmayan farklý
yaklaþýmlara sahip düzenlemelere yer vermesi
öngörülen bir yapý yasasý ile yerine getirilebilir.

Ülkemizde 1999 yýlý depremlerinden sonra yapýlarýn
güvenilir olmasý konusunda belirgin bir duyarlýlýk
geliþmiþ ve konuyla ilgili Yapý Denetim Yasasý
yürürlüðe konulmuþ olmakla birlikte, yapýlarýn
depremlere karþý güvenirliðinin gerektiði þekilde
arttýrýldýðý konusunda toplumda bir güven ortamý
oluþturulduðu söylenememektedir. Yapý Denetimi
Yasasýnýn öngördüðü giderler, yeni bir masraf kapýsý
veya daha da kötüsü, yeni bir kamusal harç olarak
deðerlendirilmektedir. Yapý denetimi üzerine
öngörülmüþ bulunan yeni önlemlerin yapý sahipleri ile
yapý üreticileri arasýndaki iliþkiler bütününü aþarak
topluma mal edilmiþ olduðu söylenemez.

Bu olgunun nedenlerini, yapý denetimi süreçlerinin,
önceden de olduðu gibi, sadece yapý üretimi
taraflarýnýn arasýna sýkýþtýrýlmýþ olmasýnda aramak
yararlý olabilir. Denetimin kurumsallaþtýrýlarak, yapý
üretimindeki bütün taraflarýn müteselsil olarak
birbirlerini denetlemesi, denetleme konusundaki

, çok geç
bile olsa, bir gün ortaya dökülmesine neden olacak,
sürekli üst üste denetleme sistemlerinin
oluþturulmasý, ve daha da önemlisi tüketici/kullanýcý
gibi afetler nedeniyle risklere en fazla maruz olan
taraflarýn, bizzat kendi adlarýna veya sigorta sistemi,
emlak aracýlarý veya kefalet saðlayýcýlar gibi sorumlu
kýlýnacak unsurlar için denetleme olanaklarýnýn
yaratýlmasý yoluyla, doðrudan denetim sürecine dahil

ihmallerin, ihlallerin veya suiistimallerin

edilmesi bir çözüm oluþturma potansiyeli
taþýmaktadýr. Yapý üretimi taraflarýna, hiç sona
ermeyecek bir sürecinin baskýsýnýn
varlýðý ve yanlýþ iþler yapmalarý durumunda, er veya
geç bunlarýn kefaretini bir gün ödemek durumunda
kalacaklarý hissettirilmelidir.

Diðer taraftan halen uygulanmakta olan yapý denetim
sistemi mevcut yasalar kapsamýnda yeni yapý
üretiminin denetlenmesi ile sýnýrlýdýr. Oysa afetlerle
ilgili riskin çok büyük bir bölümünü oluþturan

konusunda, bazý yerel
yönetimlerin sýnýrlý giriþimleri dýþýnda bir denetim
sistemi uygulamasý mevcut deðildir. 1999
depremlerinin yaratmýþ olduðu duyarlýlýk henüz
tazeyken veya en azýndan söylem alanýnda daha faal
olduðu geçmiþ dönemlerde, sadece dayanýklýlýk
tarama faaliyeti olarak yapýlan bu gibi deðerlendirme
çalýþmalarý sýnýrlý da olsa sürdürülmekteydi. Ancak
belirli bir sisteme baðlanmaksýzýn yapýlmaya çalýþýlan
bu uygulamalara temel olan duyarlýlýklarýn, özellikle
deprem acýlarýnýn üzerinden süre geçtikten sonra,
azalmakta olduðu görülmektedir. Mevcut yapýlarýn
denetlenmesinin etkinliðinin en güçlü þekilde
saðlanabilmesi için, sürekli, etkin ve sistem olarak
sonsuza kadar devam edecek bir yapý denetim
sisteminin oluþturulmasý ve yapýlarýn, her türlü el
deðiþtirmesi, kiralanmasý, tapuya tescili, ipotek
edilmesi, kredilenmesi, kamu teþviklerine baðlanmasý
gibi hukuki kayýtlara geçmesinin söz konusu olduðu
bütün durumlarda, yüzeyden, aðýr masraf
gerektirmeyen, ancak güçlü ve etkin prosedürler
kapsamýnda denetlenmesinin zorunlu hale getirilmesi
gereklidir.

Kullanýcýlarýn kendi güvenliklerini saðlamak üzere;
yapýyla ilgili bütün baþvuru bilgilerinin ve sistemler,
imalatlar, ekipman ve benzeri aksam için prospektüs
ve garanti belgelerinin yer aldýðý

, yapý ile ilgili müellif, müteahhit, tescil
numarasý vb. gibi bilgilerin yer aldýðý
plaketi gibi gerekli bilgi aktarma olanaklarýn
yaratýlmasý ve bu arada yapýlarýn el deðiþtirmesine
aracýlýk eden emlakçý ve benzeri

, devrini yaptýklarý yapý ile ilgili denetimlerin
yapýlmýþ olmasý yükümlülüðüne tabi kýlýnmasý gibi
önlemlerin alýnmasý, yapýlarýn sürekli denetiminin
önemli bir ayaðýný oluþturacaktýr.

Kullanýcýlarýn kendi haklarýný aramasý gerekli altyapýnýn
oluþturulmasý, yapýnýn sürekli denetimi için yeni bir
imkan yaratacaktýr. Kullanýcýlar yapýnýn mevzuata,
dolayýsýyla teknik gerekliliklere aykýrý durumlarýný, tek
bir baþvuru ile þikayet edebilme hakkýna sahip
olmalýdýrlar. Bu amaçla yapý ile ilgili bütün konularda,
kullanýcýlarýn veya yapý üretimi taraflarýnýn, kamu
görevleri ile ilgili mevzuata aykýrýlýk oluþturan, ihmal,

çoklu denetim

mevcut
yapýlarýn denetimi

yapý kullaným
kýlavuzu

yapý sertifikasý

aracý kuruluþ ve
kiþilerin
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Avrupa Birliði ve GATS süreci veya daha genel
olarak, küreselleþme olgusu karþýsýnda, ülke
çýkarlarýnýn korunmasý, zorunluluklar karþýsýnda
bireyler ve toplum olarak haklarýmýzýn korunmasý
için sürekli olarak üretilmesini
gerekli kýlmaktadýr. Yapý üretiminde, ulaþýlan
teknik düzeyler ve iletiþim imkanlarý, önceleri
sýradan hale gelmiþ, alýþýlmýþ uygulamalarýn
geçersiz hale gelebildiði veya mutabakata
varýlmýþ konularýn yeniden gözden geçirilmesinin
zorunlu olduðu durumlarý olaðan hale
getirmektedir. Bir yandan sýnýrlar mal ve
hizmetlerin en geniþ geçiþi için alabildiðine
açýlýrken, diðer yandan ülkelerin bu konularda
engeller yaratabilmek ve mallarýn ve hizmetlerin
eþdeðerlilikleri ile ilgili sýnýrlamalar oluþturabilmek
için özel çabalar içinde olduklarý da
gözlenmektedir. Bu konulardaki en yaygýn
uygulamalar performans ölçütlerinde oluþturulan
farklýlýklar olarak belirmektedir. Bu gibi, kendi
etkinliðimizin sýnýrlanmasý karþýsýnda diðer ülke
etkinliklerinin arttýrýlmasý çabalarýna karþý hak
mücadelesi verebilmek, çýkarlarýmýzýn
korunmasýný saðlayabilmek için yapý üretimi ile
ilgili bütün kurum, kuruluþ ve kiþilerin bir bütün
halinde politikalar geliþtirmesi ve bunlarýn
uygulamaya konulabilmesi ile mümkün
olabilecektir.

Bu oluþumlarýn geliþtirilebilmesi konusunda
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn önemi
yadsýnmamalýdýr. Bu politika yaklaþýmlarýnýn en
önemli kaynaklarý üniversite, teknik okul, yapý
üretimi ile ilgili meslek ve sanat okul eðitimleri,
meslek için eðitimler, sürekli eðitim, statü
tanýmlarý ve eðitimleri, ülke içi yapý standartlarý,
yerel yapýsal özelliklerin tanýmlanarak korunmasý,
ülke içi ücret düzeyleri, haksýz rekabete karþý
mücadele, özel bilgi ve deneyim gereklilikleri gibi
baþlýklar altýnda toplanmaktadýr. Bu konularýn
sürekli geliþen durumlara göre en uygun
þekillerde yeniden yapýlandýrýlabilmesi için, ülke
genel politikalarý ile uyumun saðlanmasý
gerekliliðini de göz önünde tutarak, Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðýnýn yönlendirmesi altýnda
geliþtirilmesi gereði bulunmaktadýr. Bunun
saðlanabilmesi için, Bakanlýk faaliyetlerinin
geleneksel bürokratik kadrolar yerine, daha esnek
ve hýzlý davranabilen, konuya taraf olan; diðer

yeni politikalar

kamu kurum ve kuruluþlarý, meslek birlikleri,
meslek odalarý, ticaret odalarý, baðýmsýz yapý
enstitüleri, üniversiteler ve yapý ile ilgili diðer
teknik okullar, malzeme üreticileri, yapý
sektöründeki þirketler ve benzerleri ile sürekli
iliþki içersinde bulunabilecek, sürekli veya geçici
komisyonlar oluþturabilecek, araþtýrmalar
yapacak veya yaptýrabilecek
þeklinde oluþturulmasý gerekli olabilecektir.

Yapý üretimi insanlarýn ve toplumlarýn üzerinde
çok önemli etkileri olan, yaþamýn kalitesine çok
güçlü katkýlar yapabilen, toplumlarýn kültürel
kimlik ifadelerinin yer bulduðu bir alandýr. Yapý
üretimi ile ilgili yaþama alanlarýnýn niteliði,
yaþanýlýrlýðý, çevre uyumu, kültürel içerikleri,
üretim ekonomisi gibi bireylere göre farklýlýk
gösterebilen konular, bireyleri bir toplum olarak
bütün halinde ele alan imar yasalarý gibi
yaklaþýmlarýn cevap vermekte yetersiz
kalabileceði, farklý yaklaþýmlar geliþtirilmesini
öngören içerikler taþýyabilir. Bu bakýþla yapý
yasalarýnýn, imar yasalarýndan farklý olarak
toplumlarýn kimliklerinin bir yansýmasý olarak da
varolmasý gerektiði görülmektedir.

Sonuç olarak: Ýmar yasalarý genel hukuk
kapsamýnda yurttaþlarýn kentle ilgili bireysel ve
ortak haklarýný tesis eder. Ýmar yasalarýnýn
taraflarý, kamunun kendisi ve bir bütün olarak
toplumdur. Yapý yasasý özel hukuk kapsamýnda
olup, hükümlerinin hitap etmekte olduðu taraflarý
Ýmar Yasasýndan tümüyle farklýdýr. Yapý yasalarý,
imar yasalarý tarafýndan tesis edilen konular
içeriðinde, yapý üretimi taraflarýnýn birbirleriyle ve
kullanýcýlar arasýndaki iliþkilerini tanýmlar ve
haklarýn nasýl kullanýlacaðýný belirler. Diðer
taraftan yapý yasalarý, yapý üretimine katýlan
taraflarýn iliþkilerinin düzenlenmesinin yanýsýra,
ayrýca yapý üretimine fiilen katýlma imkaný
olmayan tüketici/kullanýcý gibi üçüncü taraflarýn
haklarýný da belirlemek ve korumak
durumundadýr. Bu yönüyle bir kamu görevi niteliði
de taþýmaktadýr. Bütün bu sayýlanlarýn ýþýðýnda;
imar yasasýnýn yanýnda ayrýca bir yapý yasasýnýn
oluþturulmasý gereði vardýr ve bu yasa ile
tanýmlanacak görevleri yerine getirebilmek için,
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý yasada öngörülen
gereklere uygun yeni örgütlenme önlemleri almak
durumundadýr.

yüksek kurullar

Ýçinde bulunduðumuz günlerde
kapsamýnda, kamu yönetimi ile ilgili olarak,

yetkilerin mümkün olduðu kadar yerinden
kullanýlmasý öngörülen düzenlemeler yapýlýrken
devletin bazý görevlerinin yeniden yapýlandýrýlmasý
gereði ortaya çýkmaktadýr. Devlet çaðdaþ anlamýnda,
insanlarýn mutlu, rahat, korkusuz, güvenli ve barýþ
içinde bir ortamda yaþamalarý için, bütün yurttaþlar
tarafýndan ortak olarak meydana getirilmiþ bir
kurumdur. Bu görevini yerine getirebilmek için
yasalar yapar, kurallar koyar, o kurallarý uygular, nasýl
uygulandýðýný denetler. Uymayanlar varsa onlarý
yargýlar ve yaptýrým uygular. Tüm kurumlarý ve
organlarý ile bunu gerçekleþtirmeye yönelir.

Yeni kamu yönetimi anlayýþý genel anlamýnda, federal
yapýlara sahip ülkelerin yönetim sistemlerinden
örnek alýnmýþ olduðu izlenimini uyandýrmakta, ancak
bu durum telaffuz edilmemektedir. Federal yapýdaki
devletlerin de merkezi denetim ile ilgili olarak
geliþtirmiþ olduklarý güçlü ve etkin kurumlarýn
bulunduðu gerçeði göz ardý edilmemelidir. Merkezi
denetim iþleyiþleri oluþturulmadan yerel veya
yönetsel baðýmsýz kurumlar oluþturmak diðer
yurttaþlarýn haklarýný ihlal edebilecek olumsuzluklar
içerebilir. Devlet yurttaþlarýna karþý bir bütün
halinde sorumlu olmalýdýr. Yerel yönetimlerin kendi
bölgelerindeki yurttaþlar için öngörmüþ bulunduklarý
düzenlemeler hiçbir þekil veya koþul altýnda, diðer
yurttaþlarýn haklarýný ihlal edebilecek veya
ayrýcalýklar oluþturabilecek yapýda olmamalýdýr.

Yeni kamu yönetimi anlayýþýnýn Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðýnýn taþra teþkilatýný kaldýrýyor olmasý
Devletin bütün yurttaþlarýn haklarýný ve çýkarlarýný,
dolayýsýyla bütün ülkeyi kapsayacak þekilde denetim
görevlerini sürdürmesinin önünde bir engel
oluþturmamalýdýr. Denetim olanaklarý olmaksýzýn
devletin görevlerini yerine getirdiðini söylemek
mümkün deðildir. Güvenli, saðlýklý ve yaþanýlýr bir
yapýlý çevre oluþturma konusunda bütün ülkede
uygulanan statüler, uygulamalar, ve mevzuatýn tektip
olmasý bütün yurttaþlarýn haklarýnýn ayný þekilde
korunmasý için gereklidir. Bu mevzuatýn
oluþturulmasý, genel geçerli hale getirilmesi ve
uygulanmasýnýn denetlenmesi görevi Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðýnýn üzerinde olmalýdýr. Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý bu görevlerine yerine getirebilmek
için; y yapmalý, yapý

Kamu Yönetimi
Yasasý

apý ile ilgili araþtýrmalar

üretiminde çalýþacak teknik kadrolarýn statülerini
tanýmlamalý ve bu tanýmlanmýþ statülerin yeterliliði
üzerine onay anlamýnda vermeli, bu
bütünlük içerisinde yapý üretimini
yükümlülüðünde olmalý, bu konuda yapý üretimi
taraflarýnýn veya bütün yurttaþlar ile yapý üretimi
mevzuatýnýn uygulanmasý ile görevli yerel yönetimler
arasýndaki sorunlarýn çözümü için en üst baþvuru
merciini oluþturmalýdýr. Bakanlýk ayrýca yerel
yönetimler tarafýndan kendi görevleri kapsamýndaki
uygulamalarla ilgili birinci elden bilgi alacak
düzenlemeleri de yapabilmelidir. Diðer taraftan
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, diðer kamu kurumlarý,
kamu kurumu niteliðinde kuruluþlar, yapý enstitüleri,
þirketler, üniversiteler, teknik okullar ve ticari þirket
veya benzeri yerli veya yabancý kuruluþlar
tarafýndan geliþtirilen;

; deðerlendirmek, üzerinde
araþtýrmalar yapmak veya yaptýrmak, uygulanmasýný
önermek, uygun ve gerekli olmasý halinde genel
geçerli veya zorunlu olabilmesi için onay vermek gibi
görevleri de yerine getirebilmek için kendi
bünyesinde gerekli olan yapýlanmayý
oluþturabilmelidir.

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý görevlerini yerine
getirirken, mevcut kamu kurumlarýnýn yapý üretimi
ile ilgili konulara kendi mevzuatlarýnda öngörüldüðü
üzere, mümkün olan en etkin þekilde katýlmalarýnýn
saðlanmasý için gerekli düzenlemeleri yapmalý, bu
kurumlarýn yasalarla belirlenmiþ görevlerini yapý
üretimi konusunda verimli olabilecek þekilde yerine
getirilmesini saðlamalýdýr. Bakanlýk, yapý üretimine
temel olan üniversite eðitimini, eðitim için eðitim
deðil , yapý üretiminin gereklerine en uygun þekilde
oluþturulmasý için, gereklerini belirleyerek uygun
talep tanýmlamasý oluþturmalý, eðitimin bu gerekleri
temel alarak yapýlmasýný saðlayabilmelidir.

, TMMOB'ye baðlý ve
kendi yasalarýyla tanýmlanmýþ

bulunan konuyla ilgili görevlerini en iyi þekilde yerine
getirebilecekleri yasal mevzuat altyapýsýný
oluþturmalýdýr. Ayrýca yapý üretimi ile ilgili olarak,
üniversiteler, enstitüler, vakýflar, dernekler, þirketler
veya kiþiler tarafýndan yapýlan çalýþmalarý izlemeli,
gerekli gördüðü durumlarda çalýþmalarýný
destekleyebilmeli ve bu tür kuruluþlarýn
geliþebilmeleri için gerekli ortamý oluþturabilmelidir.

akreditasyon
izleme

þartnameler, standartlar,
prospektüsler, kullanma kýlavuzlarý ve benzeri
teknik dokümanlarý

Meslek
birlikleri meslek odalarý
ticaret odalarýnýn



Uygarlýðýn bilinen 7 bin yýllýk tarihinde her 100 yýlýn 87'si savaþlarla geçti. 20. yüzyýlda dünyamýz iki büyük dünya savaþýna
sahne oldu. 2. Dünya Savaþý'nda Hitler ve onu destekleyen büyük tekellerin azgýn saldýrýlarý sonucu çeþitli uluslardan 55
milyon kiþi öldü. Hiroþima ve Nagazaki'ye atýlan atom bombalarýnýn yýllarca süren etkileri 1.5 milyon insanýn ölümüne yol
açtý. 2. Dünya Savaþý'nýn bittiði günden bu yana süregelen bölgesel savaþ ve emperyalist saldýrýlarda 30 milyondan fazla
insan hayatýný kaybetti. ABD'nin saldýrý ve iþgaliyle baþlayan Irak savaþý yalnýzca 1 yýlda binden fazla insanýn canýna mal
oldu.

Rakamlar korkutucu, yeryüzünde insanlýðýn varoluþunu tehdit eden savaþlara karþý uluslarýn ve insanlarýn barýþ içinde
yaþayacaðý bir dünya, bir avuç kapitalistin ve insanlýk düþmanýnýn dýþýnda herkesin özlemi. Barýþýn gerçekten hakim olduðu
bir dünyada yaþamak mümkün.

Barýþ hareketi, yalnýzca savaþýn ve ona baðlý yýkýmýn karþýsýnda olmakla yetinemez. Ayný zamanda insanlýðý, uygarlýðý,
kültürleri, tarihi tehdit eden; toplumlarýn, bilimin, refahýn geliþmesine; açlýðýn, yoksulluðun ortadan kalkmasýna engel
oluþturan politikalarýn da karþýsýnda olmalýdýr. Çünkü savaþ tüm bunlarýn hem sonucu hem de nedeni olarak karþýmýza
çýkýyor.

Devletlerarasý çýkar çatýþmalarý, kar hýrslarý ve korkular nedeni ile savunma sanayileri ve bütçeleri azami boyutlara ulaþtý.
Dünyada her gün 1 milyar dolar, savunma sanayine gidiyor ve açlýktan her yýl yaklaþýk 60 milyon insanýn hayatý sona eriyor.
Barýþ, dünya halklarýnýn, ekonomik ve toplumsal refahýný amaçlamak anlamýna geliyor.

Dünyada bilimsel çalýþmalara ayrýlan kaynaklarýn % 85'i silahlanma, bunun % 15'i de nükleer araþtýrmalar için
kullanýlmaktadýr. Yok etme-köleleþtirme ideolojisi üzerine kurulu bir bilimin insanlýða yarar saðlamasý imkansýz. Oysa
bilimsel geliþme, insanlýðýn topyekün yararýna hizmet edecek bir rotaya sokulabilir. Barýþ, bilimin, insanlarýn daha iyi, daha
nitelikli ve saðlýklý yaþamalarýna hizmet etmesini amaçlamak anlamýna geliyor.

Dünyada bugün hakim olan ideoloji, gücünü ve egemenliðini kabul ettirme, gerekirse yok etme ideolojsidir. Emperyalist
devletler, bir yandan 'ideolojiler bitti' derken, öte yandan kendi ideolojilerini dayatmakta, halklarý köleleþtirmeye,
sömürgeleþtirmeye çalýþmaktadýr. Uluslar ve halklararasý dayanýþma, paylaþma, ortak çalýþma kültürü barýþ ideolojisinin
parçalarýdýr ve barýþýn dünyada söz sahibi durumuna getirilmesi mümkündür. Barýþ, insanlýk kültürünün yok edilmekten ve
kölelikten kurtarýlmasýný amaçlamak anlamýna geliyor.

Barýþ hareketi, Türkiye için çok büyük önem taþýyor. 2. Dünya Savaþý'ndan sonra emperyalist devletlerin boyunduruðu
altýna giren ülkemiz, baðýmsýzlýðýný, ulusal güvenliðini, ekonomisini, diðer halklarla iliþkilerini emperyalist devletlerin
denetimine ve belirleyiciliðine býraktý. Türkiye adý, dünyada saldýrgan ülke, ABD'nin çýkarlarý doðrultusunda savaþan ülke
olarak anýlmaya baþlandý. Bugün dünyanýn pek çok bölgesinde asker bulunduran, topraklarýmýzda pek çok yabancý üsse
izin veren devlet, kendi bölgesinde, kardeþçe, karþýlýklý iyi iliþkiler içinde yaþamasý gereken uluslara emperyalizmin model
devleti olarak dayatýlýr hale geldi.

Kendi sýnýrlarý içinde bile halklarý, kültürleri düþmanca birbirine düþüren yok etme-köleleþtirme ideolojisinin devlet
politikasý haline gelmesi, toplumdaki eþitsizlik ve adaletsizliðin gemi azýya almasý ve insan hayatýný üç kuruþluk kar
karþýsýnda hiçe sayan azgýn kapitalizmin egemenliði karþýsýnda, barýþ, insanýmýzýn en yakýcý özlemi olmaya devam ediyor.

1.5 milyon insanýn yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþadýðý, 10 milyona yakýn nüfusun iþsiz olduðu ülkemizde, düþmanca
politikalar nedeni ile giderek artan savunma ve silah harcamalarý ülke ekonomisinin uluslararasý finans tekellerine
mahkumiyetini pekiþtiriyor. Türkiye, Yunanistan'dan sonra, savunma harcamalarýnýn GSMH'ye oraný en yüksek ikinci ülke.
Tüm bu olumsuz koþullara karþý mücadele, barýþ mücadelesinden geçiyor. Barýþ, ülkemiz için baðýmsýzlýk, adalet ve karþýlýklý
güven anlamýna geliyor.

Barýþseverler uzun bir yola çýktýlar. Bu yolda saygýyla andýðýmýz Nazým Hikmet'in, Behice Boran'ýn, Aziz Nesin'in, Mahmut
Dikerdem'in, Barýþseverler Cemiyeti'nin, Barýþ Derneði'nin devrettikleri, yolumuza ýþýk tutmaya devam ediyor. Eþitlikçi,
özgür insanlarýn ve halklarýn barýþ içinde yaþadýðý, emperyalizmden ve her türlü sömürüden, ayrýmcýlýktan ve yoksulluktan
kurtulmuþ bir dünya özlemi duyuyoruz. Bu yolda tüm barýþseverleri, güçlerini gücümüze katmaya çaðýrýyoruz.

Barýþ Derneði

1 Eylül Barýþ Günü vesilesi ile
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Þu sýralar Gençlik Parký üzerine yazmak 'merhumu nasýl bilirdiniz?' gibi
bir soruya denk düþüyor. “Nasýl bilirdiniz?” Genç bilirdik. Daha yapacak
çok iþi vardý.

Anadolu'nun dört yanýndan Ankara'ya gelmiþ ve Ulus otellerinde
yaþamýna çizgiler, umutlar katanlar... Bir hastalýðýn geçmesini
bekleyenler, üç beþ kuruþ para denkleþtirip de yarýn artýk memleketine
dönme hesabý yapanlar, küçük bir iþ baðlayýp da çoluk çocuðuna hediye
götürme arzusunda olanlar... Gençlik Parký'na gelip basarlar kahkahayý.
Belki de yüz kez seyrettikleri bir Kemal Sunal filminin karþýsýnda.
Yýllanmýþ garsonlar, sanki semaverler gibi tüterek yürümektedir. Az laf,
çok bakýþçýdýr onlar. Gençlik Parký'nýn bir özelliði de çünkü kahkahalar ve
kýsýk sesli sohbetler dýþýnda gürültüye pek tahammülü olmamasýdýr.
Baþkentimizde saatlerin yavaþ iþlediði, telaþýn en has düþman ilan
edildiði nadir yerlerdendir.

Gençlik Parký illa ki gençleþtiðiniz bir yerdir. Çocukken oynadýðýnýz
oyunlarý düþünme fýrsatý bulacaðýnýz kaç yer kaldý ki? Sen, ben, bizim
oðlan. Parktaki küçük göledin yer yer deniz taklidi yapabilmesi bu
yüzden. Bir Orhan Kemal romaný okuyorsanýz, içli dýþlý olduðunuz
kahramanlarý görebilirsiniz orada. Akdeniz'e yaklaþmýþsýnýzdýr. Bir Sait
Faik öyküsü okuyorsanýz, son kuþ cývýltýlarýnýn peþine takýlabilirsiniz.
Adalara iki üç düþsel kulaç kaldý yani. Eðer bir Can Yücel þiirinden çýkýp,
üstünüzü henüz kuruladýysanýz, aðýz dolusu Datça iþitebilirsiniz. Çünkü
az büyümüþ büyükler, ve çok bi çocuklar vardýr Gençlik Parký'nda.

Kýzýlay meydanýnda karþýdan karþýya geçmek için saniyeleri sayanlar,
Gençlik Parký'nda saniyeleri bul karayý al parayýcýlarýn eline tutuþtururlar
ve illa ki kaybederler. Gençlik Parký'nda adýmlarýn hýzlandýðý tek bir yer
vardýr. Ýnsanýn güzel bir telaþla ciddi oyunlara koþturduðu. Gondol'da
genellikle çýðlýklar birbirine karýþýr. Ýnsanlarýn sesleri tanýþýr. Çarpýþan
otolarda kaza payýný yükseltmektir uðraþ. Kapitalizmin mekanik ve
pozitivist yaþam biçimine bir tepkidir belki de... Kaza payý yükselirken,
insanýn baþýna gelebilecek en büyük hasar gülmekten karýn kaslarýnýn
aðrýmasýdýr. Unutmamak gerekir ki çarpýþan otolardaki yaðýz Anadolu
delikanlýlarý güçlerini ve kahkahalarýný Yeþilçam'dan almaktadýr. Az ötede
herkesin büyük bir ilgiyle izlediði Battal Gazi ve Avanak Apti
filmlerinden. Belki de Gençlik Parký'ndan kurtulmaya çalýþanlarýn bir
nedeni de bu. Onlar bir Hollywood filminden kopup geldiler çünkü.
Gençlik Parký'nýn yerinde bir alýþveriþ merkezi hayal etmenin baþka türlü
imkaný yok çünkü. Hollywood filmleri, McDonalds hamburgerleri ve
Bush krakerleri. Hepimizin daha az yediði bir numaraysa, mutlu ailelerin
arasýndan sýrýtan sizi evlendiriyoruzcular. Gençlik Parký'nda bir
evlendirme salonu mu vardý ne? Artýk gençlerimizi Burger King
kuyruðunda evlendirebiliriz. Hem ziyaret hem ticaret.

Gençlik Parký, çevresindeki iþ yaþantýlarýnýn telaþýný bünyesinde eriten bir
vaha gibidir. Belki de yetiþkinler çocuk adacýðýdýr. Bu
yüzden suçludur. Ýnsanlarý profesyonellikten uzaklaþtýrdýðý için. Hiç akla
hayale gelmedik bir eylem gerçekleþtirilir orada. Düþ kurulur. Oysa reklam
yýldýzlarý bizim yerimize bu iþi yapmaktadýr. Cep bilgisayarlarý ve cep
telefonlarýyla giysilerimize kadar sokulan bir özgürlük, Gençlik Parký'nýn
bohemliðinde yeþeremez. Ucu illa ki dokunacaktýr birilerine, siz özgür
deðilsiniz; siz özgür deðilsiniz. Gençlik Parký'nda mýsýr yerken aðýr aheste
hareket eden güvercinler, hazýr kart reklamlarý için iyi birer figüran deðildir.
Çünkü onlar da bir Yeþilçam filminden düþmüþtür oraya. Belki de, Kemal
Sunal'ýn Devlet Kuþu filminden. Ve uður olsun diye damlayan þey, yanlýþ
hedefe gidebilir.

Gençlik Parký iki nokta arasýndaki sonsuzluktur. Ankara'nýn tek renk gri
olan göðüne bir baþkaldýrýdýr. Baþkentin anýlarýnýn biriktiði nadir
noktalardandýr. Bir gözyaþýnýn peþine takýlsanýz kendinizi orada bulursunuz.
Tadýna baktýðýnýz ya ayrýlan bir sevgilidir, ya da büyük þehirle yeni tanýþmýþ
bir üniversite öðrencisi. Serserilere, laf atmalara karþý aþýklarýn
vazgeçemediði bir yerdir Gençlik Parký. Sýkça duyulur Gençlik Parký'nýn
geçmiþte çok daha güzel bir yer olduðu. Oysa Gençlik Parký geçmiþinden
hiç de uzaklaþmamýþtýr. Geçmiþsizlerin istilasýna uðramýþtýr. Gençlik Parký
baþkentin, eski zaman aktarlarýndan devþirilmiþ pek çok aþkýna mekan
olmuþtur. Þimdi yapýlmakta olan bir parký kendine yakýþmayanlardan deðil,
bir þehri siyah beyaz aþk sözlerinden arýndýrmaktýr.

Buluþma noktasý olarak YKM'nin alternatifi nedir? Hani dedim ya Gençlik
Parký'nda zaman yavaþ iþler. Bu yüzden geciken sevgililere, aðýr esen
rüzgarlara, durup uzun uzun bir güvercine bakanlara hiç kimse kýzmaz.
Hatta banklarla sohbet bile edebilirsiniz. Çünkü Gençlik Parký'nda delilik
serbesttir. “Bu kadar akýllýnýn içinde deli kalanlarý”, çaðýrýr yamacýna ve
masa baþýndan, atölyeden, maðazalarýndan kalkýp gelenlere içlerindeki
deliliði anýmsatýr. Aðaçlarýna baþ harflerini kazýyan sevgililer, tuttuðu takýmý
yazan çocuklar belki þimdi çoktan göçüp gittiler bu þehirden. Peki bir þehir
geçmiþini tüketirse ayakta nasýl durur? Göçebelerin ayak ve düþ izleri
siliniyorsa bir þehirden, geriye üzgün bir Karacaoðlan kalýr. Karacaoðlan'a
üzmemek için bir hayali evlat edinelim Gençlik Parký'nda. Oturup karþýsýna
televizyonun, önümüzde semaver koy verelim kahkahalarýmýzý. Ne kadar
olursa, Düttürü Dünya'yý izlerken. Öyle bir çaðýndayýz çünkü baþkentin.
Geceleri müzisyeniz, gündüzleri limon satýyoruz. Gençlik Parký'nýn hali,
sanatýn haline benziyor. Ýstilaya uðramýþ. Ve suç kendisine bulunuyor.
Hýrsýzlara kimsenin bir þey dediði yok. Çünkü burada yollarý baðlayýp,
köprüleri çözmüþler. Daracýk geçitler býrakmýþlar yayalara, karanlýk alt
geçitler. Koca bir parka nasýl tahammül etsinler. Ayaklarýmýzýn, þehrimizin
ve geleceðimizin altýndan yeþili çekerlerse Üç Kaðýtçý'daki gibi yeþil
dualarýna çýkarýz biz de. Ve Kemal Sunal, o meþhur gülüþüyle seslenir
ardýmýzdan: “Ha ha, enayiler. Ýçim sýzlýyor, içim. Bugün yeþil yaðmayacak”.

dünyasýnda, bir
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EDEBÝ MEKANLAR
Edebiyatçýlar Derneði ile birlikte hazýrlanmýþtýr.

GÝDÝLEMEDEN YAPILAMAYAN
BÝR KEMAL SUNAL KAHKAHASI
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IX. ULUSLARARASI KONFERANS

“ Ö T E K Ý ” M O D E R N Ý Z M L E R

Modern mimarlýk ürünlerinin belgelenmesi ve korunmasý amacýyla
1990 yýlýnda uluslararasý bir örgüt olarak kurulan DOCOMOMO'nun
Türkiye Ulusal Çalýþma Grubu 2002 yýlýnda kurulmuþ ve ayný yýl
Paris'te düzenlenen VII. Uluslararasý DOCOMOMO Konferansý'da
uluslararasý üyeliðe kabul edilmiþtir. Docomomo_Türkiye öncelikle,
Modern Mimarlýk ürünleri ve bu ürünlerin korunmasý konusunda
karþýlaþýlan sorunlarý tanýmlamak ve gündemde tutmak için hem
bilimsel, hem de popüler kamuoyu oluþturmak üzere, bu konuda
çalýþmalar yapan diðer kuruluþlarla iþbirliði içinde kapsamlý envanter
çalýþmalarýna baþlayarak bir belge merkezi oluþturmanýn yolunu
açmayý amaç edinmiþtir.

Docomomo_Türkiye, bu yýl dokuzuncusu düzenlenecek olan
'na ev sahipliði yapacaktýr.

25-29 Eylül 2006 tarihlerinde Ýstanbul ve Ankara'da gerçekleþtirecek
olan konferansýn temasý olarak
belirlenmiþtir.

20. yüzyýl modernizmleriyle ilgili yerleþik tarih kurgularýnýn diðer bazý
modernist yaklaþýmlarý göz ardý ettiði kabulünden yola çýkarak,
böylesi oluþumlara tüm coðrafi, kronolojik, biçimsel, ideolojik ve
politik çeþitlilikleri içinde odaklanmayý hedefleyen konferans temasý,
“tanýmlar, sýnýrlar, paradigmalar”, “devingenlik ve deðiþim”,
“kimlikler ve öznellikler”, “teknolojiler, süreçler, pratikler”,
“kentleþme, kalkýnma, peyzaj” ve “gündelik modernizmler ve popüler
kültür” alt baþlýklarý ile geniþletilmiþtir.

Bugün modern mimarlýðýn alýþýlagelmiþ tarih yazýmýna þüpheyle
bakýlmakta ve modernizmin öngörülen iç tutarlýlýðý ve biçimsel
bütünlüðü sosyal bilimler alanýnda yapýlan çaðdaþ çalýþmalarýn
eleþtirel yaklaþýmýnda bir önkabul olarak yer almamaktadýr.

Güncel tartýþmalarda bu tanýmlar ve farklý bakýþ açýlarý “öteki”
modernizmlerin belgelenmesi ve korunmasý konusunu gündeme
getirmektedir. Bununla birlikte, koruma ile geçicilik karþýtlýðý, diðer
bir deyiþle, seçilen modern yapýlarýn “kültür mirasý” olarak korunmasý
ile modernitenin geçici bir an olarak tanýmlanmasý arasýndaki
kavramsal çeliþki, koruma alanýnda çalýþan kiþi ve kurumlar için sorun
oluþturmaktadýr.

Bütün bu sorun ve kaygýlar, IX. Uluslararasý DOCOMOMO
Konferansý'nda “Öteki” Modernizmler konusunda yapýlacak
tartýþmalarýn belkemiðini oluþturacaktýr. Konferensa son bildiri
gönderme tarihi 26 Eylül 2005 olarak belirlenmiþtir. Daha detaylý bilgi
ve baþvuru formlarý adresindeki
Docomomo_Türkiye sayfasýndan edinilebilir.

Uluslararasý DOCOMOMO Konferansý

“Öteki” Modernizmler

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

isimsoyad@mimarlarodasi.org.tr

BÝNA KÝMLÝKLERÝ SERGÝSÝ

DÜSSELDORF'TA

Yaklaþýk iki senedir devam etmekte olan Bina
Kimlikleri Envanteri Projesi, mimarlýk kültürünün
belgelenmesi ve kent hafýzasý oluþturulabilmesi için,
önemli bazý yapýlarla ilgili ayrýntýlý bir araþtýrma
yapýlmasý ve sonuçta oluþan bilgilerin çeþitli araçlarla
kamuoyunun bilgisine sunulmasý amaçlanmaktadýr.
Bu araçlarýn en önemlilerinden biri hiç þüphesiz
kentlilerle birebir iletiþim kurmayý saðlayan
sergilerdir.

1-10 Temmuz tarihleri arasýnda düzenlenen
Uluslararasý Mimarlar Birliðinin 22. Dünya Mimarlýk
Kongresinde oldukça kapsamlý Cumhuriyetin ilk 25
Yýlýna ait binalarýný açýklamalarý ile kapsayan sergi
uluslararasý platformda mimarlarýn ilgisine sunulmuþ
ve büyük bir ilgi ile karþýlanmýþtýr.

Söz konusu organizasyonda Bina Kimlikleri Sergisi
Almanya Nord-Welsfalen Mimarlar Odasý yetkilileri
tarafýndan incelenmiþ, Almanya'nýn Düsseldorf
þehrinde Alman mimarlara ve halka sunulmasý
yönünde talepleri tarafýmýza iletilmiþdir. Bir süredir
Nord-Welsfalen Mimarlar Odasý ile birlikte Bina
Kimlikleri projesi üzerine çalýþmalar yürüten Þubemiz
8 Eylül 2005 tarihinde Almanya'nýn Düsseldorf
Kentinde kentlilerle ve mimarlarla paylaþmak üzere
Bina Kimlikleri sergisini açacaktýr. 18 Alman ve
Avusturyalý Mimarýn Ankara'da tasarladýðý yapýlarýn
da yer alacaðý Sergi kapsamýnda Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi adýna Ali Ulusoy ve Elvan Altan Ergut
proje tanýtýmý ve Türkiye'de yaþanan modernleþme
harketlerini tartýþmak üzere Düsseldorf'da birer
sunum gerçekleþtireceklerdir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak Bina
Kimlikleri Envanteri Projesi kapsamýnda emeði geçen
baþta akademik direktörümüz Sayýn
ve Proje Koordinatörümüz Sayýn
olmak üzere herkese teþekkür ederiz.

Ýnci Aslanoðlu
Elvan Altan Ergut

YAPI YASASI ATÖLYE

ÇALIÞMASI

Yapý Yasasýnýn gerekliliðine dair tartýþmalar
2004'de gerçekleþen Deprem Þurasýndan bu yana
gündemde. Mayýs ayýnda TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi olarak Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý ile temasa geçilmiþ ve onlarýn hazýrladýðý
taslak üzerinden yasanýn birlikte çalýþýlmasýna dair
görüþ birliðine varýlmýþtýr. Haziran ayý baþýndan
Aðustos ayýna kadar Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý
ile birlikte Yapý Yasasý Tasarýsý Taslaðý üzerine
atölye çalýþmasý yürütülmüþtür. Yasaya iliþkin
gerekçeler kýsmýnda uzlaþý saðlandýktan sonra tek
tek maddeler üzerinden tartýþýlmýþ ve atölye
çalýþmasý belli bir olgunluða getirilmiþtir. Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi adýna Sayýn Aykut
Ülkütekin'in atölye çalýþmasýnýn çýktýlarýný kaleme
almýþ ve öneri metni Þube görüþü olarak
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna sunulmuþtur.
Þube önerisi metni içeriði itibariyle ve önerdiði
yeni kurumsal yapýlanmalarla oldukça özgün bir
nitelik kazanmýþtýr.
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý atölye çalýþmasýnýn
çýktýlarý ýþýðýnda Yapý Yasasý Tasarýsýný tekrar
kaleme almaktadýr. Yasanýn Eylül ayýnda meclise
gitmesi planlanmaktadýr.

ARKA BAHÇE
SALI-PERÞEMBE

SÖYLEÞÝLERÝ

1 Eylül 2005 tarihinden itibaren “Arka Bahçe”
kullanýma açýlýyor. Eylül ayý ve 3-10 Ekim tarihleri
arasýnda gerçekleþecek mimarlýk haftasý süresince
çay ve kahve servisinin yapýlacaðý, her salý ve
perþembe düzenli söyleþilerin ve film gösterimlerinin
düzenleneceði bir mekan haline geliyor arka
bahçemiz. Arka Bahçede düzenlenecek etkinliklerin
programýna Bültenle birlikte edinilen takvimden ve
www.mimarlarodasiankara.org adresinden
ulaþabilirsiniz.

BARIÞ HAFTASI

Etkinlik Programý

1 Eylül 2005 Perþembe

18:30

20:30

2 Eylül 2005 Cuma

18:30

20:30

3 Eylül 2005 Cumartesi

16:00

20:30

Yer:
Söyleþi ve Panel:

Film Gösterimleri:

Not:
"Resim ve Karikatür

Sergisi" "Sokak Tiyatrosu"

Irak Direniþi ve Direniþin Geleceði
Haluk Gerger - yazar

Film Gösterimi
Yaðmurdan Önce
Milcho Manchevski

Küba'dan Bakýldýðýnda Dünya Barýþý
Ernesto Gomez Abascal
Küba Büyükelçisi

Belgesel film gösterimi
Devrim Televizyondan Yayýnlanmayacak
Barkley & O'Brian

Irak'ta Emperyalist Ýþgalin
Görünmeyen Yüzü
Yöneten : Remzi Ýnanç

- Irak'ta Yok edilen Kültürel Miras
Prof. Dr. Emre Madran

- Irak'ta Yok edilen Toplum Saðlýðý
Dr. Özcan Günesen

- Irak'ta Emperyalist Þirketler ve
Çalýþma yaþamý
Ögr. Gör. Fatma Ülkü Selçuk

Film Gösterimi
Barýþ için Film
Birer dakikalýk 100 kýsa film

Mimarlar Odasý Arka Bahçe

29-30-31 Aðustos 1-2-3 Eylül tarihlerinde
Konur Sokak, TMMOB önünde

ve gösterimi
düzenlenecektir.

Konur Sok. 4/5 Kýzýlay, Mimarlar
Odasý

Etkinlikler Mimarlar Odasý Ankara Þubesi’nin katkýlarý
ile Barýþ Derneði tarafýndan 1 Eylül Barýþ Günü
vesilesiyle düzenlenmektedir.

12 EYLÜL ASKERÝ

DARBESÝNÝN ÜZERÝNDEN

TAM 25 YIL GEÇTÝ…

Bir milyon insan gözaltýna alýndý…
Yüz binlerce insan iþkence gördü…
Yüzlerce insan gözaltýnda,iþkencede
öldürüldü,kaybedildi…
50 gencimiz, idam edildi…
Milyonlarca dergi kitap,gazete, filmler yakýldý…
Onbinlerce iþçi, memur, mühendis mimar, öðretim
görevlisinin iþine son verildi…
Öðrenciler okullarýndan atýldý…
Sivil toplum örgütleri dernekler ve meslek odalarýnýn
örgütlenmeleri daraltýldý…

TMMOB nin en önemli dinamikleri olan Kamuda
çalýþan Mimar ve Mühendislerin Odalara üyelikleri
zorunlu olmaktan çýkartýldý. Odalarýn gücü zayýflatýldý.

12 Eylül Anayasasý hala yürürlükte…
12 Eylül Kurum ve kurallarý hala devam ediyor…
dünyanýn her yerinde darbe yapanlar yargýlanýrken,
12 eylül darbecileri Anayasanýn geçici 15.maddesi
kaldýrýlamadýðý için yargýlanamýyorlar…

12 Eylül hukuku 25 yýl sonrada devam ediyor…
Geçmiþimizle yüzleþme tamamlanmadý…
Darbeciler yargýlanmadý…
Türkiye Demokrasisi henüz kendini bulamýyor…

12 EYLÜL ASKERÝ DARBESÝNÝN ÜZERÝNDEN
TAM 25 YIL GEÇTÝ…

TÜRKÝYE'NÝN DEMOKRASÝYE, KENDÝNÝ
BULMASINA ÝHTÝYACI VAR…
12 EYLÜL'ÜN 25.YILDÖNÜMÜNDE
DARBECÝLERÝN YARGILANMASI VE
DEMOKRASÝ TALEPLERÝMÝZLE, TÜRKÝYE'NÝN
HER YERÝNDE GERÇEKLEÞECEK
MÝLYONLARLA BULUÞMADA,
MÝMARLARINDA SESÝ OLACAK…

SESLERÝMÝZÝ YÜREKLERÝMÝZE KATALIM.

MÝTÝNG ALANI:
11 EYLÜL 2005 SAAT 11.00

SIHHÝYE MEYDANI
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SÝCÝL DURUM BELGESÝ

ÝSTEMEYEN

BELEDÝYELERE DAVA

AÇIYORUZ

Bir süredir Mimari Proje Sicil Durum Belgesi
istemeyen Belediyelere yönelik Þube çalýþmalarý
devam etmektedir. Belediyelerin Ýmar Müdürleri ile
yapýlan çeþitli toplantýlar bu çalýþmalarýn ilk
aþamasýný oluþturmaktadýr. TMMOB Mimarlar
Odasý Serbest Mimarlýk Hizmetleri Uygulama, Tescil
ve Mesleki Denetim Yönetmeliðinin 02 Haziran
2005 tarih ve 25933 sayýlý resmi gazetede
yayýmlanmasý ile konu üzerine Þube çalýþmalarý hýz
kazanmýþtýr.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesinin tüm
çalýþmalarýnýn ardýndan halen Sicil Durum Belgesi
istemeyen Belediyelere yargý süreci ile müdahale
edilecektir. Yasal olmadýðý halde Sicil Durum Belgesi
istemeyen Keçiören Belediyesi yetkilileri için Valiliðe
suç duyurusunda bulunulmuþ, Sicil Durum Belgesi
olmayan Yapý Ruhsatlarýnýn iptaline yönelik dava
açýlmýþtýr. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi ile
baþlayan süreç Sicil Durum Belgesi istemeyen diðer
Belediyelerde de sürecektir.

ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETLÝ

ÇALIÞAN MÝMARLAR

KOMÝSYONU

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi mesleðin her
alanýnda dayanýþma içerisinde olunmasý
gerekliliðinden yola çýkarak "Özel Sektörde Ücretli
Çalýþan Mimarlar Komisyonu" oluþturmuþtur. Özel
Sektörde çalýþan mimarlarýn Oda ile iliþkilerini
geliþtirerek, mimarlýk mesleðinin çeþitli
problemlerinin saptanacaðý ve çözüm yollarýnýn
aranacaðý Komisyon çalýþmalarý 8 Eylül 2005
Perþembe günü Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
toplantý salonunda yapýlacak toplantý ile
gerçekleþtirilecektir.

ÞUBEMÝZ 50 YAÞINDA

Mesleðin birçok alanýnda öncül giriþimleri ve
demokratik yapýsý ile Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
25 Aralýk 2005 günü 50. Yýlýný dolduracaktýr. Þube
tarihimizi açýða çýkarmak ve 50 yýlda deðiþen toplum
yapýsý içerisinde Þubemizin öngördüðü giriþim ve
çalýþmalarý tüm üyelerle paylaþmak üzere, Aralýk ayý
boyunca sürecek etkinlikler düzenlenecektir. 50. Yýl
etkinliklerimizi belirlemek amacýyla 50. Yýl Çalýþma
Grubu oluþturulmuþtur. Þekillenen genel etkinlik
kurgusuna katký sunmak isteyen tüm üyelerimizin
Þubemizle temasa geçmesi gerekmektedir. Þubenin
50. Yýl kutlamalarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye
www.mimarlarodasiankara.org adresinden
ulaþabilirsiniz.

DEVLET TÝYATROLARINA

DARBE KABUL EDÝLEMEZ
Kültür Bakaný Atilla Koç'un, Devlet Tiyatrolarý Genel
Müdürü Lemi Bilgin'i görevden almasýyla baþlayan
süreç giderek yanký buluyor. Ardý ardýna gelen istifalar
kültür hayatýmýzda bir deprem süreci yaþatýyor. Devlet
Tiyatrolarý'nýn yeni döneminin baþlayacaðý bir anda
yapýlan bu görevden alma durumu ile AKP hükümeti
sanata ve sanatçýya verdiði deðeri bir kez daha gözler
önüne seriyor.

“Sanatýn içine tükürme” süreciyle baþlayan sanat
düþmanlýðý, ayný zamanda Türkiye'nin aydýnlýk yüzünün
sanatsal olarak karartýlmasý sürecini hatýrlatýyor.
Bakanýn tiyatrolara siyasi müdahale tavrýndan kaynaklý
istifasýný isteyen, Devlet Tiyatrolarý Edebi Kurul
Baþkaný Özdemir Nutku ve Edebi Kurul Üyesi Tuncer
Cücenoðlu da çok kýsa bir zaman dilimi içerisinde
duyarlýlýklarýnýn ve sanata verdikleri deðerin karþýlýðýný
görerek görevden alýndýlar.

Bakan bildiðini okuyor. Belediye Baþkaný Ankara'daki
Atatürk Kültür merkez alanlarýna iliþkin bildiðini
okumaya devam ediyor. Sanata darbe devam ediyor.
Türkiye kültür yoksunu bir sürece iteklenmeye
çalýþýlýyor.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak
Atatürk Kültür Merkezi alanlarýna iliþkin “Kültür
Baþkenti Ankara” temasýyla yürüttüðümüz kamuoyu
oluþturma sürecinde, çaðdaþlýðýn simgesi olan sanata
yapýlan bu darbeyi kabul edilemez bir süreç olarak
algýlýyor ve Devlet Tiyatrosu sanatçýlarýnýn haklý
mücadelelerini destekliyor, kamuoyunu duyarlý olmaya
çaðýrýyoruz.
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“1000 OKULA

1000 POSTER”

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Çocuk ve
Mimarlýk Çalýþma Grubu olarak 3 yýldýr
yürüttüðümüz çalýþmalarýn ana aksýný oluþturan
“1000 Mimar 1000 Okulda” kampanyasý
çerçevesinde “1000 Okula 1000 Poster” baþlýklý
yeni bir çalýþma tasarlanmýþtýr. Ankara ilköðretim
okullarýnda yapýlmasý planlanan bu çalýþmada
çocuklara kentlilik bilincinin ve kent kültürünün
verilmesi, kültürel ve doðal mirasýn korunmasý ve
bu konuda duyarlýlýk oluþturulmasý
amaçlanmaktadýr. Bu nedenle Aðustos ayý baþýnda
Avusturalya Büyükelçiliði ile temasa geçilmiþ ve
proje ortaðý olmamýz konusunda kendilerine teklif
götürülmüþtür. Avustralya Büyükelçiliði'nden
dönecek olan cevap çerçevesinde proje Milli Eðitim
Bakanlýðý, Kor-Der ve ÇOKAUM'la birlikte
gerçekleþtirilecektir. Eylül ayýnda baþlanýlmasý
düþünülen “1000 Okula 1000 Poster”
kampanyasýnýn birinci eðitim ve öðretim yýlý
sonunda tamamlanmasý ve okullara gönderilmesi
planlanmaktadýr.

Söyleþi/Sergi/Kokteyl

Kamu Hizmetinde

Mimarlýða Tanýklýk-6

“Geçmiþten Günümüze,
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu”

Jülide Gülizar
Cemile Mumcu Okyay

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Ýþyeri Temsilcileri Koordinasyon Komisyonu

TRT Genel Müd. Ýþyeri Temsilciliði

29.09.2005
18.00

Mimarlar Odasý 5.Kat

Tarih:
Saat:

Yer:

Çocuk ve Mimarlýk Bülteni'nin 2. sayýsýnýn geniþ
kapsamlý daðýtýmý yapýlmýþ ve oldukça olumlu geri
dönüþleri alýnmýþtýr. Bize geri dönen kurumlar
bundan sonraki çalýþmalarýmýzda bizlerle ortak
hareket etmek istediklerini bildirmiþlerdir. Özellikle
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirge Kurumu'ndan ve
Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan çalýþmalarýmýzýn birebir
destekçisi olmak istedikleri yönünde talepleri oldu.
Bu anlamda önümüzdeki dönem çalýþmalarýmýza
baþlarken temasa geçtiðimiz kurumlarla bir
danýþma kurulu oluþturulmasý planlanmaktadýr.

Sonuç olarak böylesi iddaalý bir çýkýþýn arkasýný
doldurmak oldukça zor görünse de bunun altyapý
çalýþmalarýný baþlatmýþ durumdayýz. Çocuk ve
Mimarlýk Çalýþmasýnýn ihtiyacý olan dinamizm bu
çalýþmaya daha fazla meslektaþýmýzý Çocuk ve
Mimarlýk Çalýþmasýna katmakla ve büyümekle
mümkün olacaktýr.

“1000 MÝMAR 1000 OKULDA”

HAYATA TUTUNUN VE

2005-2006 ÖÐRETÝM

YILINDA BÝR OKUL DA SÝZ

SEÇÝN

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan yürütülmekte
olan “ Çocuk ve Mimarlýk Projesi”, mimarlýðýn toplumla
buluþabilmesinin/toplumsallaþabilmesinin önemli temas
noktalarýndan birisi. Çünkü;

“Çocuk ve Mimarlýk” projesi, karþýlýklý bir aktarým,
öðrenme ve geleceði yeniden kurgulama programý.

“Çocuk ve Mimarlýk” projesi, Mimarlýk ve Kent
kültürünün Çocuk Kültürü ile buluþmasýdýr.

“Çocuk ve Mimarlýk” projesi, çocuklarla mimarlýðý
yeniden keþfetmenin, yeniden öðrenmenin, kentin
gizemli noktalarýný çocuklarýn hayal dünyalarýndan çekip
çýkartmanýn ve onlarla birlikte hayal kentlere yolculuða
çýkmanýn bir aracý...

Mimarlarýn hayata ve topluma en genç fidanýndan
tutunmasýnýn, hayatýn içinde kendisini yenilemenin,
ararken bulunan ve geliþtiren yöntemlerle eðitimcilerin
eðitimini kapsayan, yapýlý çevre eðitiminin, kent ve
kentlilik bilinci oluþturulmasýnýn erken yaþlarda
paylaþýlmasýný kapsayan proje; tasarýmýn, tasarlamanýn
deðerini ve önemini kavramýþ, eleþtirel düþünce sistemi
geliþtirebilmiþ nesillerin varolmasýný olanaklý
kýlacak/destekleyecektir.

Mimarlýðýn topluma yeniden dokunmasý, geleceðin inþasý
için, “1000 Mimar 1000 Okulda” projesinde yer
alacaðýnýza olan inancýmýz, bizleri ayakta tutmaya devam
ediyor.

Bir okul seçeceðinize , o okulda ne yapmak
isteyeceðinize, hayalinizin gerçekle temasýna, bu kenti
yaþanýlabilir bir kent yapmanýn, ilk adýmlarýný atacaðýnýza
ve ilk tasarýmcýlarla çocuklarla buluþmayý hep
isteyeceðinize inanýyoruz…

Okullarda bizi bekleyen binlerce çocuk, milyonlarca hayal
giderek çoðalýyor...

Þimdi okul sýralarýmýza dönüp yeniden okullu olma ve
mimarlýðý paylaþma zamaný….

“1000 Mimar 1000 Okulda” gerçekleþebilir bir hayal…
3 Ekim Mimarlýk Haftasýnda baþlayacak 2005-2006
öðretim yýlý “1000 Mimar 1000 Okulda” çalýþmalarýnda
bu heyecaný birlikte paylaþmanýn tam zamaný…

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi hayallerimizin buluþma
noktasý…

Bilgi ve iletiþim için:
info@mimarlarodasiankara.org

LIVING STEEL
ULUSLARARASI

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KONUT
YARIÞMASI

“8 Milyar Ýnsaný Nasýl
Barýndýrabiliriz?”

Teslim Tarihi :14.04.2006

Konut tasarýmý ve inþasýnda yenilikleri özendirmek için
çelik üretiminde çalýþan þirketler ve üst kuruluþlarýnca
oluþturulan 5 yýllýk bir uluslararasý program olan Living
Steel tarafýndan, küresel konut ihtiyacýný karþýlayacak
yenilikçi fikirlerin ortaya çýkarýlmasý amacýyla, biri
Hindistan'da diðeri ise Polonya'da bulunan iki arazi için
sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve çevresel ilkeler
üzerine kurulu konut tasarýmý elde etmeyi hedefleyen
bir yarýþma açýldý. Konut tasarýmlarýnda, çeliðin bu
alanda getirdiði deðer ve performansýn da
sergilenmesi bekleniyor.
Yarýþma jürisinde, Jaime Lerner (UIA Eski Baþkaný),
Glenn Murcutt (Avustralya), Charles Correa
(Hindistan), Andrew Orgorzalek (Polonya) ve UIA'dan
seçilecek olan bir yetkili bulunacak.
Ýletiþim:
Cathy Johnson
cathy.johnson@livingsteel.org
Living Steel Competition Secretariat
825 Elliot Drive
Middletown Ohio 45044 USA

KARABÜK BELEDÝYESI
HIZMET BINASý ULUSAL

MIMARI PROJE YARýÞMASý

Teslim Tarihi:

Katýlým Ücreti:
Yarýþmanýn Türü ve Þekli

Yarýþmanýn Yeri ve Konusu

Ýletiþim Adresi:

11 Ekim 2005

50 YTL

Yarýþma; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari
proje yarýþmasýdýr.

Karabük Ýli Merkez Ýlçe Yeþil mahalle, Atatürk bulvarý
50 pafta 80 ada
172 parseldir.

Kemal Güneþ Caddesi Belediye Sarayý 78200
Karabük
Telefon: 0370 412 89
Faks: 0370 415 58 09
E-posta: yarisma@karabuk.bel.tr
Web Sitesi: www.karabuk.bel.tr

ÇOCUK VE MÝMARLIK YENÝ

DÖNEM ÇALIÞMALARI

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin
Çocuk Kültürü Araþtýrma Merkezi(ÇOKAUM) ve
Milli Eðitim Bakanlýðý ile 3 yýldýr birlikte yürüttüðü
çocuk ve mimarlýk çalýþmalarý bu yýl katýlýmý
arttýrmak yönünde yeni bir kampanya ile
baþlayacaktýr. Yeni bir döneme baþlarken
okullardan ve bir çok sivil toplum örgütünden
yürütülen çalýþmalara dair olumlu görüþler ve ortak
çalýþma talepleri alýrken farkýna vardýðýmýz bir
nokta bizim bu talepleri karþýlamak konusunda olan
altyapý eksikliðimizdi. Bu nedenle giderek
toplumsal düzlemde etkisini büyüten bir çalýþmanýn
daha fazla mimarla buluþmasý gerektiði
varsayýmýndan yola çýkarak baþlýyoruz yeni dönem
çalýþmalarýmýza.

Bu yýl çalýþmalarýmýza 3-10 Ekim tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilecek olan Mimarlýk Haftasýnda
yapýlacak büyük bir etkinlik ile baþlayacaðýz. “1000
Mimar 1000 Okulda” kampanyasý çerçevesinde
Ankara'nýn 5 farklý ilçesinden seçilecek yaklaþýk
100 okulda gerçekleþtirilecek bu çalýþmanýn
kurgusu “Hayalimdeki Ankara”. Bu çalýþmada
yaklaþýk 200 mimar ve mimarlýk öðrencisinin yer
almasý ve yaklaþýk 4000 öðrenciye ulaþýlmasý
planlanmaktadýr.

Bunun yanýnda 16-18 Eylül'de Bartýn, Ýnkumu'nda
olan iþyeri temsilcilikleri toplantýsý ve bölge
toplantýsý gerçekleþecektir. Ýnkumu'nda Ankaralý
çocuklarla Bartýnlý çocuklar buluþacak ve atölye
çalýþmasý düzenlenecektir.

Mimarlýk Haftasýndan sonra “1000 Mimar 1000
Okulda” kampanyasýna 2005-2006 öðretim yýlýnda
da devam edilecek, katýlýmý en üst düzeyde
tutabilmek amacýyla kit programlar hazýrlanacaktýr.
Mimarlýk Haftasýnda yapýlacak olan çalýþmanýn yeni
döneme baþlarken katýlýmý arttýrma yönünde de bir
eþik olacaðý kurgulanmýþtýr.

TMMOB MÝMARLAR ODASI

ANKARA ÞUBESÝ
KÜLTÜREL VE TEKNÝK GEZÝ

KOMÝSYONU
Eylül - Ekim 2005 Ayý Gezi

programý

ADIM ADIM

'YI TANIMAKANKARA

: Anafartalar Baþýndan
Samanpazarý çýkýþýna kadar
Buluþma yeri : TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi Bahçesi
Buluþma saati : 10:00
Buluþma Tarihi : 24.09.2005 Cumartesi
Kiminle Adýmlýyoruz : Emre Madran (ODTÜ
Öðretim görevlisi)
Öðlen Yemeði Nerede: Boðaziçi Lokantasý

:Anadolu Medeniyetleri
Müzesi, Atpazarý Meydaný, Koyun Pazarý, Hanlar
Bölgesi, Pirinç Han, Çengel Han
Buluþma yeri : TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi Bahçesi
Buluþma saati : 10:00
Buluþma Tarihi : 08.10.2005 Cumartesi
Kiminle Adýmlýyoruz : Emre Madran (ODTÜ
Öðretim görevlisi)
Öðlen Yemeði Nerede: Kale içi köftecisi

: Samanpazarý-Ulucanlar-
Dikimevi aksý
Buluþma yeri : TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi Bahçesi
Buluþma Saati : 10:00
Buluþma Tarihi : 15.10.2005 Cumartesi
Kiminle Adýmlýyoruz : Rezzan Önen (Mimar, Plan
Müellifi)
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