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TMMOB Mimarlar Odas Ankara ubesi Bülteni
ayda bir yay mlanmaktad r.

6500 adet basılmıştır. Üyelere ücretsiz dağıtılır.
Burada yer alan yaz lar n içeri inin sorumlulu u yazar na aittir .

Kaynak gösterilmek ko uluyla al nt yap labilir.
Baskı tarihi: Temmuz 2007

Merhaba,

birilerinin

Ülkenin girdiği seçim sathı yeni oluşumlarla birlikte başta Başkent Ankara olmak üzere büyük
kentlerin köklü dönüşümüne yol açan pek çok yasal değişikliği de beraberinde getiriyor. Seçim
sürecinde AKP hükümeti bir yandan yeni döneme hazırlanırken diğer yandan da yeni dönemin
etkinliklerine yönelik meclis faaliyetlerini olabildiğince hızlandırdı. Bu hızlı tempo çok doğal bir
şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerine de hızla yansıdı.

Y ıllardır yürütülen özelleştirme süreci çıkartılan özel yasalarla sosyal devletin temel konularında
gerçekleşirken bu süreç kent hizmetlerinde de giderek artıyor, artarak hızlanıyor. EGO'nun doğal
gaz dağıtım faaliyetlerinin özelleştirilmesine yönelik girişim sonuçlandı. Ankara Büyükşehir
Belediyesi'nin borçlarının kapatılması için gözden çıkarılan doğal gaz dağıtımı pek yakında özel
şirketlerin eline geçecek ve kısa dönemde AKP Belediyeciliğinin borçlarını yamama çabası,
önümüzdeki yıllarda Ankara'nın daha kirli, daha pahalı ve plansız bir enerji sorunuyla yüzleşmesine
neden olacaktır. Bu sorunlar yumağı, kent yöneticilerinin bir an önce enerjinin ve doğal verilerin
daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik politikalara yönelmesini gerektiriyor.

Kent hizmetleri özelleştirilirken Ankara için yaşanan diğer bir sıkıntı da kentin su kaynaklarının
plansızca kullanılması sonucunda ortaya çıkan su sıkıntısıdır. Önümüzdeki günlerde yaşanacak su
kesintilerinin faturası, Büyükşehir Belediyesi tarafından önce duaya sonra da küresel ısınmaya
yıkıldı. Sonuçta ise şehirlerimiz susuz kaldı.

Y ıllardır birikerek gelen soruna çözüm üretmeyen, üretmek istemeyen yönetimler her zaman ve her
konuda olduğu gibi “su” konusunda da toplumu yandaşları olan özel su dağıtım
şirketlerine mahkum ediyorlar. Kızılırmak'tan su getirme projesi yürütülürken, Bölge ölçeğinde su
kaynaklarının planlanmasına yönelik hiçbir girişim yürütülmedi, yürütülmüyor. Bu demektir ki su
sorunu önümüzdeki elli yılın sorunu olarak önümüzde duruyor.

Ankara'nın su ve enerji açığının giderek artmasına paralel olarak şehrin fiziksel ve toplumsal taşıma
kapasitesi giderek daralıyor. Ankara İl sınırlarının, yürürlüğe giren yeni Büyükşehir Belediye
Kanunu ve Nazım İmar Planı ile 50 km yarı çaplı bir sınıra kavuşmuş olması kent sorunlarını daha da
çeşitlendiriyor ve derinleştiriyor. Bu nedenlerle kentsel politikaların aynı zamanda kırsal alanın
sorunlarının da tartışması ve yeni kavramlar yeni yaklaşımlar geliştirmesi zorunluluk haline
gelmektedir.. .

Şehrin fiziksel sınırlarının genişlemesine paralel olarak, planlanmadan yeni açılan ulaşım yolları, bu
yolların civarlarına konumlandırılan büyük alışveriş merkezleri Ankara'nın tüketim ve sermaye
odaklı bir büyüme eğilimine yönlendirildiğini gösterirken; kabul edilen 1\25.000 ölçekli Nazım İmar
Planı şehrin, turizm, alış veriş ve hastaneler şehri olarak yapılandırılacağını hükme bağlıyarak bu
plansız ve programsız süreci yasallaştırmaktadır.

Y ay na Haz rlayan

Grafik Tasar m

417 86 65/129
reklam@mimarlarodasiankara.org

Konur Sokak No: 4/3 K z lay Ankara
Telefon: 0 312 417 86 65
Faks: 0 312 417 18 04

e-posta: info@mimarlarodasiankara.org
http://www.mimarlarodasiankara.org

Deniz Ay gün

Harman aner Çakmak

Reklam ve Sponsorluk Koordinatörlüğü
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ULUCANLAR MERKEZ KAPALI CEZAEVİ DEĞERLENDİRME PROJESİ

SES GETİRDİ; ADALET BAKANLIĞI'NA PROJE HAKKINDA BRİFİNG

KAMU HİZMETİNDE MİMARLIĞA TANIKLIK - 10

ANKARA ULUCANLAR MERKEZ KAPALI CEZAEVİ DEĞERLENDİRME

PROJESİ ULUSAL ÖĞRENCİ FIKIR YARIŞMASI PROJELERİ SERGİSİ

ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ'NDE AÇILDI

MİMARLIK HAFTASI 2007 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

DEĞERLENDİRME PROJESİ

ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI KAYITLARI 25 EKİM 2007

TARİHİNE KADAR UZATILDI…

TEKNİK GEZİSİ

DİYARBAKIR, HASANKEYF, URFA,

MARDİN, MİDYAT, NEMRUT, HALFETİ VE GAZİANTEP

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, KİM/KENT İZLEME

MERKEZİ, YAYIN VE EĞİTİM BİRİMLERİNİ YENİ BİR MEKANA TAŞIDI

BİLGİSAYAR KURSLARI YENİ MEKANIMIZDA DEVAM EDİYOR

İŞYERİ TEMSİLCİLİK SAYISINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ…

TEMSİLCİLİK EĞİTİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

MİMARLIK VE KENT BULUŞMASI-6/

MİMARLAR ODASI'NIN TMMOB ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA

SONUÇLANDI

YEREL YÖNETİMLER “ ” SEMPOZYUMU

TMMOB ÇEVRE SEMPOZYUMU ANKARA'DA TOPLANDI

TÜRKİYE'NİN PROBLEMLERİNE, HALKIN ÇÖZÜMLERİNİ ÜRETMEK

İÇİN

İSTANBUL ULUSLARARASI

KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİ'NİN SATIN ALDIĞI TARİHİ KONAĞIN

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

HASANO LAN KÖY ENST TÜSÜ

24

çocuk ve mimarlık
dünya çevre günü sergisi30

içindekiler

SONUÇLANAN VE DEVAM EDEN YARIŞMALAR

. MİMARİ VE

ÇEVRE DÜZENLEME PROJE YARIŞMASI SONUÇLANDI

. KENT YARIŞMASI

KONYAALTI DOĞA VE KÜLTÜR PARKI ALANI

KUDÜS 2050

kamu hizmetinde
mimarlığa tanıklık-10
T.C. ADALET BAKANLIĞI
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“Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Projesi”

kapsamında gerçekleştirilen büyük operasyonla

bu tüketim kentine yeni rant alanları yaratılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde

açılan bu kapıdan, sıcak para ile sermaye

biriktirenler, kent topraklarını temellük edenler

bu süreç ve dönemden kazançlı çıkmaya

hazırlanıyor. Kaybedenlerse, yine gerçek

kentliler, kentin yoksulları, doğa ve kültür

varlıkları ile toplumsal mirasımız olacaktır.

Tüm kazanan ve kaybedenleriyle içinden

geçtiğimiz 2007 genel seçim sürecinde maalesef

ki kentin büyük bir çoğunluğu örgütsüz, kent

yönetimine katılım konusunda isteksiz ve gerekli

çaba içinde de değil. Böylesi bir süreç elbette ki

mevcut hükümetin işini kolaylaştıran ve

yaptıklarını meşrulaştıran bir yönelimin de

güçlenmesine zemin hazırlamaktadır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,

kendi örgütlülüğünü harekete geçirmeye

çalışırken,

kenti yaşanabilir kılma mücadelesini de

sürdürüyor.

Ulucanlar ve Hasanoğlan etkinlikleri ile binlerce

Ankaralı'yla yaşanabilir bir kent kurma

kararlılığını paylaşıyor.

Şehrin sosyal, kültürel, fiziksel, ekonomik

gelişiminin önümüzdeki günlerde, aylarda,

yıllarda daha büyük ve aşılamaz sorunlara yol

açmaması için demokratik ve katılımcı bir

planlama yaklaşımı ile bir Ankara yol haritasının

geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle 2007

“Mimarlık Haftası “bu sorunların daha kapsamlı

tartışılması için tasarlanıyor. Ankara ve yakın

çevresinin geleceğini tasarlamak için tasarımda

ve katılımda birlikte olmak ve üretmek mimarlığın

toplumsallaşmasının ilk adımlarıdır. Bu adımları

beraber atmak üzere Mimarlık Haftası 2007 de

birlikte olmak dileğimizdir.

bir yandan

diğer yandan

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
39. Dönem Yönetim Kurulu
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TEMSİLCİLİKLERDEN

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, ZONGULDAK VE
KIRŞEHİR TEMSİLCİLİKLERİ

KAMU HİZMETİNDE MİMARLIĞA TANIKLIK – 10

ANKARA

PANEL

KORUMADA YENİ AÇILIMLAR

ANKARA

ERDAL KURTTAŞ

ÇEVRENİN SİYASETİ

RAŞİT GÖKÇELİ

YERKÜRE ISINIYOR, ÖNLEM ALMAK LAZIM

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN, Y. YEŞİM UYSAL, FATMA CEBECİ

ANTONIO RAMÍREZ

5 HAZİRAN 2007 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ; ANKARA…

KARAYOLLARI ARAZİSİNİN YAĞMAYA AÇILMASI YARIŞMA
YOLUYLA MEŞRULAŞTIRILAMAZ!...

ÇEVRE HAFTASI

ULUCANLAR HALKA AÇILDI

T.C. ADALET BAKANLIĞI

KENT FORUMU

MİMARLIK İDEOLOJİ-2

ENDÜSTRİ MİRASININ
KORUNMASI

MİLLETVEKİLLERİ SİTESİ

SİYASETİN ÇEVRESİ

ÇOCUK VE MİMARLIK

KİTAP TANITIM
GAUDÍ'DEN LE CORBUSIER'YE ARI KOVANI METAFORU

JUAN

TEKNİK BİLGİLER

BASIN AÇIKLAMALARI

BASINDA MİMARLIK

GELİR GİDER TABLOSU

OSMANLI’DA KENTLER VE KENTLİLER

MİMARLIK
HİZMETLERİ

SURAIYA FAROQHI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLAR
ODASI SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİNİ UYGULAMA, TESCİL
VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 5'TE
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33
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Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi
Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci
Fikir Yarışması Projeleri sergisi
ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde açıldı

Kent düşleri" kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Ankara

Şubesi ve Ankara Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen

Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi

Öğrenci Fikir Yarışması sergisi 16 Mayıs 2007 'de ODTÜ

Mimarlık Fakültesi Fuayesinde açılmıştır. Açılışta konuşan

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Dr.Nimet

Özgönül 'ün konuşmasının ardından düzenlenen kokteyl ile açılan

sergi 25 Mayıs 2007 tarihine kadar açık kalmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
KİM/Kent İzleme Merkezi, Yayın ve eğitim
birimlerini yeni bir mekana taşıdı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bir süredir gerçekleştirdiği

sponsorluk anlaşmaları ile tadilatlarını tamamladığı Konur Sokak

13/3 adresindeki ikinci bir mekanda çalışmalarına başladı.

Geçmişte açılan kursların kursiyer profiline bakıldığı zaman odanın

diğer meslek gruplarıyla etkileşimi ve kayıt olan öğrencilerin odayla

ilk tanışma ortamı olmasından dolayı odanın temsiliyeti açısından da

önem taşıyan mekanın tadilatı süresince oldukça özenli davranılmış;

rahat, konforlu ve kişilikli bir mekan yaratılmaya çalışılmıştır. Açılan

3DS Max kursu öğrencilerinden edinilen izlenim de oluşturulan

mekanın hazırlanmasında gösterilen bu özenin doğruluğunu ortaya

koymuştur.

Büyük bir titizlikle kurgulanan mekanda KİM/Kent İzleme Merkezi,

SMGM kapsamında eğitimlerin verileceği eğitim birimleri, Acad -

3DS Max derslerinin verildiği bilgisayar kursları ve süreli ve süresiz

yayınların ve internet üzerinden deneme yayınlarına daha önce

başlamış olan sesli ileti servisi, nam-ı diğer internet radyosundan

oluşan yayın birimi bir arada.

Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi Ulusal

Fikir Yarışması tamamlandı ödülleri dağıtıldı .Ancak Mimarlar

Odası Ankara Şubesinin yarattığı gündem ses getirmeye devam

ediyor. Proje konusunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri

Genel Müdürlüğü'nün davetiyle, sonuç ürünlere ilişkin , Nimet

Özgönül, Tezcan Karakuş Candan Özge Şahin'in katılımıyla bir

sunum yapılmış ve Ulucanlar’ın geleceğine ilişkin görüş

alışverişinde bulunulmuştur.

Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi
Değerlendirme Projesi ses getirdi.
Adalet Bakanlığı'na proje hakkında brifing

Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık - 10
T.C. ADALET BAKANLIĞI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 38. Döneminde başlayan ve

k

İller

Bankası, DLH, TCDD, Köy Hizmetleri, Karayolları, TRT,

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür

Merkezleri Daire Başkanlığı , T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar

ve Tesisler Dairesi Başkanlığı yer almıştı.

10.su ile 29 Haziran

2007 Cuma günü saat:18.00'da Ulucanlar Merkez Kapalı

Cezaevinde gerçekleştirildi.

amudaki mimarlık birikimini kamuoyuna aktarmayı hedefleyen

dizisinde daha önce

Kamu Hizmetinde

Mimarlığa Tanıklık dizisinin

Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık

Adalet Bakanlığı

Mimarlık Haftası 2007 çalışmaları başladı

2007 Yılının Mimarlık Haftasına yönelik oluşturulan Mimarlık

Haftası çalışma grubu ilk toplantısını 28 Mayıs 2007 tarihinde

gerçekleştirmiştir. 2007 Mimarlık Haftası kapsamında tüm

Ankara'ya yayılan etkinlikler ve çalışmaların farklı bölgelerde

gerçekleştirilmesi, bölgelerde gerçekleştirilen etkinlik ve

çalışmaların sonuçlarının Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde

mimarlık ortamı ile paylaşılması öngörülmüştür. Bu kapsamda

Ankara'nın son yıllarda geçirdiği dönüşümleri mizahi yoldan ele

alacak etkinlikler de planlanmaktadır. 2007 Mimarlık Haftası

kapalı mekanlarda düzenlenen etkinliklerden daha çok sokakta

kentli ile buluşmayı hedeflemektedir.

GAP teknik gezisi
Diyarbakır, Hasankeyf, Urfa, Mardin, Midyat,
Nemrut, Halfeti ve Gaziantep
26 Ekim-2 Kasım 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültürel ve Teknik Gezi

Komisyonu 26 Ekim- 2 Kasım 2007 tarihleri arasında GAP teknik

gezisi düzenlemektedirTMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Kültürel ve Teknik Gezi Komisyonu, "GAP Teknik Gezisi" düzenliyor.

Diyarbakır, Hasankeyf, Urfa, Mardin, Midyat, Nemrut, Halfeti ve

Gaziantep'ten oluşan gezi 6 gece - 7 gün sürecek.Gezi kayıtları için

son tarih 30 Temmuz 2007'dir.

Budapeşte-Viyana-Prag teknik gezisi
02-09 Eylül 2007 ve 03-10 Eylül 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültürel ve Teknik Gezi

Komisyonu tarihleri arasında

düzenlemeyi planlanmaktadır. Gezinin hangi

alanları kapsayacağına dair, daha önce geziye gitmiş mimarlardan

oluşan bir ekip detaylı çalışma yapmaktadır. Çalışma

tamamlandıktan sonra ortamla paylaşılacaktır. Gezi ile ilgili

olarak ön kayıtlar bitmiştir.

01-08 Eylül 2007 Budapeşte-
Viyana-Prag Gezisi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı

üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle

kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm

disiplinlerin katılımıyla gerçekleşen

kapsamında “

” olarak belirlenen

yarışmanın kayıt tarihi öğrencilerin katılımının

arttırılması ve daha fazla kamuoyu yaratılması

ve üniversitelerin açık olduğu döneme denk

getirilmesi hedefiyle 25 Ekim 2007 tarihine

kadar uzatılmıştır.

Kent Düşleri

Hasanoğlan Köy Ensitüsü ve

Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi

Değerlendirme Projesi

“ D Ü Ş L E R İ ”K E N T 2

Hasano lan Köy Enstitüsü Yüksek Köy

Enstitüsü

ğ ve

Yerleşkesi Değerlendirme Projesi

Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması kayıtları

25 Ekim 2007 tarihine kadar
uzatıldı…

Değişen Yarışma Takviminin tamamı ile ilgili ayrıntılı bilgiye

http://hasanoglan.mimarlarodasiankara.org adresinden

ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar kursları yeni mekanımızda
devam ediyor

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı ve Auto Cad ve

3DS Max derslerinin verildiği bilgisayar kursları yeni mekanında

hafta içi ve hafta sonu grupları olarak derslere başladı.

Auto Cad'te hazırlanmış olan 2D çizimlerin Max ortamında öncelikle

3D modellenmesi sonrasında görselleştirilmesi ve modellemenin

animasyonunun hazırlanmasının anlatıldığı 3DS Max derslerinin her

ikisinde de izlenen müfredat ve uygulamalar mimari boyutuyla ele

alınmakta ve öğrenciye aktarılmaktadır.

Her iki kursumuz için de süre 96 saat olarak belirlenmiş; 03.07.2007

tarihinde hafta içi Max grubumuz (Salı-Perşembe) ve 23.06.2007

tarihinde hafta sonu grubumuz eğitime başlamıştır.

Auto Cad kurslarımızın kayıtları devam etmektedir.

Kurslar hakkında detaylı bilgiye 417 86 65 / 112 - 134 numaralı

telefonlardan (Eylem Ekin - Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.
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TMMOB etkinlik

programlarından olan ve

sekretaryası ile hazırlıkları

Peyzaj Mimarları Odası

tarafından yürütülen

“TMMOB Yerel Yönetimler

Sempozyumu” 17-18-19

Ekim tarihlerinde Ankara'da

düzenlenecektir.

Sempozyum'un ana teması

Yerel Yönetimlerde

“Dönüşüm” olarak

belirlenmiş olup,

sempozyum (1) çerçeve

sunuş, (5) oturum, iki

aşamalı (1) panel, çağrılı

bildiriler ve kente ilişkin

değerlendirmelerin yazılı ve

görsel olarak

paylaşılabileceği “KENT HİKAYELERİ” başlığı altında bir

platformdan oluşacaktır.

Detaylı bilgi için:

www. peyzajmimoda.org.tr

Yerel Yönetimler “Dönüşüm” Sempozyumu

TMMOB Çevre Sempozyumu
Ankara'da toplandı…

TMMOB adına, sekreteryası ve hazırlıkları Çevre

Mühendisleri Odası tarafından yürütülen “

” ilk kez 8-9 Haziran 2007 tarihlerinde,

Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda

gerçekleştirildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, TMMOB,

düzenlediği Çevre Sempozyumu çevre alanında dünyada ve

ülkemizde yaşanan sorunları ve bu alandaki “politikaları”

masaya yatırmak, karar vericilere ve uygulayıcılara sorunun

çözümü yönünde bir yol haritası oluşturmak amacı ile

düzenlenmektedir. Çevre Sempozyumu, ilgili kurum ve

kuruluşların çevre alanındaki birikimlerinin toplamından,

ortak bir enerji oluşturmayı ve bu bağlamda sorunu

“politik” yansımaları ile ele almayı hedeflemektedir.

Bilindiği gibi politika, belirli bir sorunun çözümü için

geleceğe yönelik olarak alınması gereken önlemlerin ve

benimsenen ilkelerin bütünüdür. Çevre Sempozyumu'nun

ana teması olarak öne çıkan “Çevre Politikası” ise bir

ülkenin çevre sorunlarının çözümü yönündeki ve bu

alandaki, tercih ve hedeflerinin belirlenmesi olarak

tanımlanabilir.

TMMOB Çevre
Sempozyumu

Halkevleri sorunlarla kilitlenen Türkiye'nin problemlerine,

halkın çözümlerini üretmek için Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve

Uygulama Merkezi ile birlikte, 8-9-10 Haziran'da Halkın

Hakları Forumunu düzenlemiştir.

Eğitimden sağlığa, barınmadan ulaşıma, siyasal

özgürlüklerden, kardeşliğe ve barışa değin, yaşanan

dönüşümlerin başlıca mağduru halk kesimleri ile siyaset

ve bilim çevrelerini bir araya getirmek olan etkinliğin, bu

alanlardaki düşünsel ve/veya eylemsel birikimleri ortak bir

zeminde ele alarak; “ ” tartışmasını,

toplumsal muhalefetin ve merkezi siyasetin gündemine

sundu.

“ ”, bu başlıkları kendi öznel

çalışmalarında ele alan birçok dernek, meslek örgütü ve

sendika ile birlikte örgütlenmiş olup, özellikle benzer

dönüşüm ve toplumsal gerilimlerin yaşandığı çeşitli

ülkelerden konukların, aktivistlerin, düşünürlerin de

katılımıyla en geniş çerçevede tartışma olanağı

sunmuştur.

Halkın Hakları

Halkın Hakları Forumu

Türkiye'nin problemlerine, halkın
çözümlerini üretmek için

Halkın Hakları Forumu

Mimarlar Odası'nın TMMOB aleyhine açtığı
dava sonuçlandı

Mimarlar Odası'nın SMM Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim

Yönetmeliği'nin 5. maddesinin a bendinde sayılan mimari tasarım

hizmetleri arasından "mimari iç mekan düzenleme ve donanımı

tasarımı hizmetleri, mimari çevre tasarım hizmetleri, kentsel

tasarım, koruma amaçlı imar planları, imar planlama çalışmaları

hizmetleri" ile b bendinde sayılan mimari uygulama hizmetleri

arasından "inşaat yönetimi ve yapı denetimi hizmetinin"

çıkarılmasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu kararının iptali

istemiyle açtığı davada, TMMOB lehine karar verildi. Danıştay

Sekizinci Dairesi; oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerini

yürürlükteki TMMOB Mevzuatına ve ilgili diğer kanuni

düzenlemelere göre inceleyerek karara bağlamanın Birliğin görev

ve yetkileri arasında olduğunu belirterek, davanın reddine karar

verdi.

TANSU TORUN

Hacettepe Hastanesi'nde yatmakta olan
4276 sicil no.lu üyemiz Tansu Torun
01.06.2007 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi 02.06.2007 Cumartesi günü
Kocatepe Camii’nde kılınan öğlen
namazının ardından Cebeci Asri
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ailesine ve tüm meslektaşlarına
başsağlığı diliyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Temsilcilik Eğitim Seminerleri devam ediyor …

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin teknolojik olanaklarla

üyeleriyle iletişimini sağlayacak iş ve işlemlerin elektronik

ortamda gerçekleşmesine olanak sağlayacak e-oda projesi,

doku programı ve şubemize bağlı temsilciliklerimizin web

sayfalarının güncellenmesi ile ilgili eğitimlerin verileceği

Temsilcilik Eğitim Programı oluşturulmuştur.

Programın ilk etabı 19-20 Mayıs 2007 tarihinde Temsilcilik

Yönetim Kurulu üyelerinin ve personelinin katıldığı eğitim

Çaycuma Temsilciliği ve Devrek Oda Temsilciliğinin katılımı

ile Bartın Temsilciliği'nde ve Karabük Temsilciliği'nde

gerçekleştirilmiştir.
Temsilcilik Eğitim Seminerleri diğer temsilciliklerimizde

devam edecektir.

Mimarlık ve Kent Buluşması-6/Eskişehir
Sanayi Kentleri ve Mimarlık

Türkiye Mimarl ına Doğru Mimarlık ve Kent

Buluşmalarımızın altıncısını, bu kez Anadolu kültürlerinin bir

başka kavşak noktası olan Eskişehir’de gerçekleştiriyoruz.

Yakın çevresinde 4000 yıllık yerleşme tarihi barındıran

Eskişehir, diğer buluşma yerlerimiz gibi (Kayseri, Samsun,

Mersin, Muğla, Gaziantep), tarihsel ve doğal zenginlikleriyle

(Şarkhöyük, Porsuk Çayı, Demirci Höyük, Dorlion Kaplıcaları,

Seyit Battal Gazi Külliyesi, Kurşunlu Cami, Yunus Emre

Türbesi…), geleneksel kentsel dokusuyla ve çevresinde yer

alan Yazılıkaya, Gordion, Pessinus gibi Frigya yerleşmeleriyle

bölgenin çok katmanlı ve çok kültürlü mirasının önemli bir

temsilcisi. Zengin tarihsel birikiminin yanısıra, Cumhuriyet

Döneminin ilk sanayi kentlerinden biri olma özelliğini de taşıyan

Eskişehir, aynı zamanda iki üniversitesiyle (Anadolu ve Osman

Gazi) ve ülke bütününe hizmet veren Açık Öğretim Sistemiyle

önemli bir Eğitim Kenti misyonunu da üstlenmiş durumda. Son

yıllarda yaşadığı bu dönüşümün kazandırdıklarıyla

önemli katkılar

sağlayacak bir potansiyeli bulunuyor.

Eskişehir Buluşmasının teması da kentin bu özgün tarihsel

serüveni dolayısıyla; olarak

belirlenmiştir.

ık Politikas

Türkiye
Mimarlık Politikası’nın oluşması sürecine de

Sanayi Kentleri ve Mimarlık

Mimarlar Odası Toplum Hizmetinde / Toplum Hizmetinde Mimarlık

28 – 29 TEMMUZ 2007

İşyeri Temsilcilik sayısını artırmaya
devam ediyoruz…

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kamu ve Özel sektörde

oluşturulan 66 işyeri temsilciliğinin yanı sıra diğer kamu

kurumları ve özel firmalar bünyesinde çalışan mimar

verilerine ulaşarak işyeri temsilcilik sayısını artırmayı

kurgulamaktadır.

Bahriye Öktem;

, Şule Üresin ve Meral Demircan;

Ayşe Özsoy ,

Elif Varlı ve İsmail Anayurdu,

Melih Aytar,

Ayşe Turul Yıldız,

Murat Akaltan,

Alev Atun Ergüler,

Bahar Zarakolu Sagay ve İsmail Erten,

Zeynep Özyaşar,

Öykü Renklidağ Coşkun, Süheyla Yılmaz,

Hakan Kaya,

a Hatice Üncü,

Filiz Kadiroğlu

Alper Başaran

Esmer,

Sevil Şahin,

İbrahim Cihan, Gölbaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde

Selcan Özyiğit

seçilmişlerdir.

Seçimi yapılan kamu ve özel sektör'deki işyeri
temsilciliğine;
T.C.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda
T.C.Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi
Başkanlığı'nda
MTA Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı'nda
T.C. Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi
Başkanlığı'nda
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nda
T.C.Maliye Bakanlığı'nda
Türkiye Petrolleri Anonim Oraklığı'nda
Oyak İnşaat Zirvekent Şantiyesi'nde
İşbankası İnşaat ve Emlak Müdürlüğü Ankara Birimi'nde

Ceceli İnşaat'da
T.C.Milli Savunma Bakanlığı İnşaat ve Nato Enf. Daire
Başkanlığı'nda

Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurulu'nd
Türkiye Kızılay Derneği'nde
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde

Türkerler İnş.Turizm Madencilik Enerji Üretim
Tic.ve San.A.Ş.'de
T.C. Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda



devam eden yarışmalar
......... ...haberler sonuçlanan yarışmalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Sonuçlandı

Konyaaltı Doğa ve Kültür Parkı Alanı
Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yarışması

98

Kudüs 2050

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından

Massachusetts Institute of Technology'nin üstlendiği

Jerusalem 2050 Projesi kapsamında, "Adil Kudüs" başlıklı

bir kent yarışması düzenleniyor. Yaklaşık 230 bin

Filistinli'nin 550 bin Yahudi'nin ikamet ettiği kentte,

Kudüs'lülerin her gün karşılaştıkları zorluklara yeni çözüm

ve yaklaşımlar getirebilmek adına düzenlenen yarışma,

gelecekte Filistin ve İsraillilerin birlikte yaşadığı

sürdürülebilir bir kent oluşturmayı amaçlıyor.

Kudüs'ün özgür ve adilce bir kent planını hakettiği

düşüncesiyle yola çıkılan yarışmada, 2050 yılı için gerçek

ve sembolik anlamlarında sade, barışcıl ve sürdürülebilir

bir Kudüs'ün hayal edilmesi isteniyor. 2050 rastgele

seçilmiş bir tarih değil. Mevcut karışıklığın bitmesi,

hayalgücüne yer verilecek bir özgürlüğün yaşanması için

öngörülen bir tarih.

Mimar, şehir plancı, sanatçı, tarihçi, şair, felsefeci,

ekonomist, mühendis ve bu şehrin geleceğine katkıda

bulunmak isteyen herkese açık olan yarışmada çok

seslilik ve multidisipliner yaklaşıma önem veriliyor.

Tarih : 01/05/2007 - 31/12/2007
Son Başvuru Tarihi : 31/12/2007
Sonuç Bildirim Tarihi : 01/04/2008
Yer : Kudüs, İsrail
Düzenleyen : MIT

İletişim Adresi:
Massachusetts Institute of Technology

Prof. Diane Davis
Jerusalem 2050
Massachusettes Institute of Technology
Building 9-637
77 Massachusetts Ave
Cambridge, MA 02139
617-452-2804
jjquestions@mit.edu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Doğa ve Kültür

Parkı Alanı Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yarışması'na

katılan projeler 25 Temmuz-1 Ağustos 2007 tarihleri

arasında AKM (Atatürk Kültür Merkesi) Alt Fuayede

sergilenecektir. Yarışmanın kolokyumu 16 Ağustos 2007

tarihinde saat:17.30'da Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Mehmet Özkurt Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

“ D Ü Ş L E R İ ”K E N T 2
Hasano lan Köy Enstitüsü Yüksek Köy Enstitüsüğ ve Yerleşkesi

ğ Öğrenci ı ıDe erlendirme Projesi Ulusal Fikir Yar şmas

devam eden yarışmalar

“Antalya Büyük ehir Belediyesi Konyaal Do a ve Kültür
Park Alan Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yar mas ”

Mot awa Apartmanlar Uluslararas Mimari ve Planlama
Yar mas , Polonya

Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi Uluslararas
Mimarl k ve Kent Filmleri Festivali

Barbara Cappochin Biennial Ödülü 2007

stanbul Büyükkent ubesi 2008 Y l Ajandas Foto raf
Yar mas : “Cumhuriyet Dönemi Mimari Miras ”

ARCHIPRIX 2007 Yar mas
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Doğal Afetlerden Etkilenen Bölgelerde Sürdürülebilir Enerji
Kaynakları ve Bioiklimsel Mimarlık Tasarımları Yarışması

ł ı ı
ı ı

ı Ş ı
ı
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“Geleceğin Kentleri” IFHP Ranko Radovic Öğrenci Tasarım
Yarışması

ş

ş

İ

İ
ş

ş

Teslim Tarihi : 22.06.2007

Teslim Tarihi : 29.06.2007

Teslim Tarihi: : 01.07.2007

Son ba vuru tarihi : 15.07.2007

Teslim Tarihi : 20.07.2007

Teslim Tarihi : 01.08.2007

Teslim Tarihi : 13.08.2007

ş

Teslim Tarihi : 31.08.2007

Türkiye Prefabrik Birli i Ö renci Tasar m Yar şmas

mar k ve E t m Kurultay
ar mas

John Paul Centre ‘Do Not Fear’ için Kentsel Arkitektonik
Kavramlar Yar şmas , Krakov

“Hasano lan Köy Enstitüsü Yüksek Köy Enstitüsü
De erlendirme Projesi" Ulusal Fikir

Yar şmas

ğ ğ ı ı ı

Mi lı ği i ı IV, Mimarlık Öğrencileri
Poster Y ı ı

II
ı ı

ğ ve
Yerleşkesi ğ Öğrenci

ı ı

Porto Nehir Kıyısını Canlandırma Uluslararası Mimari Fikir
Proje Yarışması, Portekiz

Can Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması

Alüminyum 2007 Öğrenci Proje Yarışması: Öğrenciler Açık
Hava Gösterileri İçin Sahne Tasarlayacak

Teslim Tarihi : 28.09.2007

Teslim Tarihi : . .2007

Teslim Tarihi : . .2007

Teslim Tarihi : . .2007

Teslim Tarihi : . .2007

Teslim Tarihi : . .2007

Teslim Tarihi : . .2007

ş
01 10

04 10

25 10

31 10

31 10

23 11

PRO FİKİRJE /Kent Düşleri 2

“Türkiye Mimarlar Odası” kurulduğu 1954 yılından

günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın

korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile

için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara

yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 2007 yılından

itibaren “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri

Festivali” adı altında yeni bir organizasyonu yaşama

geçirmeye karar vermiştir. Bu etkinliğe, başta mimarlar

olmak üzere, bu alana ilgi duyan herkesin aktif olarak

katılımını sağlamayı hedeflemektedir.

Festivalin, “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar

Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nce gerçekleştirilen

“Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında

programlanması planlanmaktadır. “Dünya Mimarlar

Günü” tüm dünyada her yıl, Ekim ayının ilk pazartesi

günü, Uluslararası Mimarlar Birliği 'nin üyesi 1 200 000

kişi tarafından kitlesel olarak kutlanmaktadır Festival

kapsamında, belgesel ve canlandırma türündeki filmlere

yer verilecektir. Yurt içinden ve yurt dışından yarışmaya

katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler seyirci ile

buluşturulacak ve bu filmler arasında bir yarışma

gerçekleştirilecektir. Ayrıca konuyla ilgili olarak,

katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin

sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de

düzenlenecektir.

01-07 Ekim 2007 İstanbul

İstanbul Uluslararası
Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali

1.ÖDÜL

Yardımcı

2.ÖDÜL
Proje Müellifleri

Yardımcı

Danışmanlar

3.ÖDÜL
Proje Müellifleri

Yardımcılar

Danışmanlar

Özgür Top,

Kahraman Kartal,

İskender Hüseyin Kulu,

Barış Ekmekçi,

Emre Yolcu,

Savaş Ekinci,

Arbil Ötkünç,

Aybike Avinal,

Akif Fuat Alagöz,

G.Şeyma Tiryakioğlu,

Tulin Kırbaş,

Mehmet Erol,

Devrim Gürsel,

Nevzat Oğuz Özer,

Yasemen Say Özer,

Pelin Düştegör,

Arman Yaşa,

Rüstem Çakmaklı,

Serkan Soy,

Attila Baybura,

Aydın Acemi,

Mehmet Selim Ökten,

Mimar
Mimar

Mimar
Peyzaj Mimarı

İç Mim.Öğr.

Y. Mimar
Y. Mimar
Y. Mimar

Mim.Öğr.

Peyzaj Mimarı
İnş.Müh.

Elk.Y.Müh.
Mah.Müh.

Y. Doç.Dr., Mimar
Y. Doç.Dr., Mimar

Mimar
Mimar

Öğrenci

Peyzaj Mimarı
Elk.Y.Müh.

Mah.Müh.
İnş.Müh.

Kastamonu Temsilciliği'nin satın aldığı
Tarihi Konağın restorasyon çalışmaları
devam ediyor

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kastamonu

temsilciliği, Kastamonu'da 177 ada 8 parselde kayıtlı olan

Zencirlioğlu konağı'nı 2005 yılında satın almış ve

Samsun-Kastamonu-Erzurum düzey 2 bölgelerinde

Bölgesel Kalkınma Hibe projesinin yerel kalkınma

girişimleri hibe programı kapsamında başlatılan

restorasyon çalışması devam etmektedir.



Tabiat harikası Zonguldak,

yaşam alanlarımızın yok edilmesi, çevre kirliliği, trafik, yol, otopark, gibi kentsel sorunların her geçen
gün daha da artması sonucu, yaşanmaz, çekilmez bir konuma geldi.

Kötüye gidişte, kişisel ve siyasi hesaplarıyla plan dışı yapılaşmaya göz yuman, destek veren Belediye
Başkanları kadar, yanlışa müdahale etmeyen, şikayetçi olmayan duyarsız halkımız, sivil toplum
örgütlerimiz ve basınımız da pay sahibidir.

Kısaca, cennet Zonguldak'ı bizler bu hale getirdik. Böyle devam edemez.

Unutmayalım ki;
yok edilen; yarınlarımızdır, gençlerimizin, çocuklarımızın
geleceğidir.

KENTİN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİ OLALIM

YOK EDEN DEĞİL,
KORUYAN, YAŞATAN OLALIM ”

İnsanca, sağlıklı ve mutlu yaşayacağımız çağdaş Zonguldak için,

Çevremize, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.

“KENTİMİZİN SAKİNİ DEĞİL,
YANLIŞA KARŞI ÇIKAN SAHİBİ OLALIM.

1110

temsilciliklerden
MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ZONGULDAK ŞUBESİ

temsilciliklerden

O nedenle;

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ KIRŞEHİR ŞUBESİ

TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi,
Karikatürcüler Derneği ve
TMMOB Çevre
Mühendisleri Odası
tarafından ortaklaşa
düzenlenen etkinliklerle
41 il ve ilçede aynı anda
Çevre Karikatürleri sergisi
açılmış ve basın
açıklaması yapılmıştır.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ZONGULDAK ŞUBESİ

hep birlikte, el ele,
daha güzel günlere ulaşma umudumuzla ...
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 38.döneminde başlayan İller Bankası, DLH, TCDD, Köy Hizmetleri,

Karayolları, TRT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire

Başkanlığı,T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı ile yaptığımız etkinliğimizin

10.'su T.C. Adalet Bakanlığı ile 18-30 Haziran tarihleri arasında Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi’nde

yaptığımız organizasyon içinde gerçekleştirilmiştir.

Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinde gerçekleştirilen etkinliğimize, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı Kürşat Hamurcu katılarak cezaevleri alanında yapılan reformlarla ilgili bilgiler aktarmıştır.

Dünyada ceza ve cezaevi kavramlarının tarihsel gelişimi, bunların dayandıkları sosyoekonomik ve siyasi

temeller, bunun cezaevi mimarisine yansımaları üzerine bilgi aktaran Mimar Ayça Ata'nın sunumu ile

etkinliğimiz sona ermiştir.

KAMU HİZMETİNDE MİMARLIĞA TANIKLIK – 10

T.C. ADALET BAKANLIĞI

TMMOB Mimarlar Oda Ankara ubesi ve Ankara Barosu taraf ndan “ ” kapsam nda Temmuz

2006 y l nda bo alt lan ve Türkiye tarihinde önemli bir yer tutan Ankara Ulucanlar Merkez Kapal Cezaevi ile

ilgili olarak kampanya ba lat lm ve Mimarlar Odas Ankara ubesi bu kampanya kapsam nda açt Ulusal

Ö renci Fikir Yar mas ile kamuoyunun dikkatini çekmi tir.

Adalet Bakanl Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü ü taraf ndan, Ankara Ulucanlar Merkez Kapal

Cezaevi yar ma projelerinin sergilenmesi amac yla bir süreli ine tahsis edilmi tir.

Sergi ile birlikte kentlilerin ilgisini çekmek ve Ulucanlar Cezaevi’nin kamu yarar na kullan m n sa lamak

amac yla atölye çal malar , kitap standlar , film gösterimleri, söyle iler vb. etkinlikler bütünü organize

edilmi tir. 18-30 Haziran 2007 tarihleri aras nda gerçekle tirilen etkinlikler ve

filmlerinin gösterimleri, “ ”, “ ”,

“ ” söyle ileri, infaz koruma memurlar ile ve

çal malar Halit Çelenk infaz n avluda Deniz Gezmi , Yusuf Aslan, Hüseyin

nan’ n infaz gecesi söyle i ile son

Mahkumlar n el sanatlar sat stand ve kitap standlar da yer al

11 gün boyunca 15.000 ki i kat lm t r.
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ulucanlar halka açıldı
“Ulucanlar Cezaevi Halka Açılıyor: Cezaevinde Şenlik Var”
etkinliklerine ş ı dı.11 gün boyunca 15.000 ki i kat l



ANKARA

kent forumu

Panelin açılışında ilk konuşmacı olarak söz verilen Ateş, Ankara kentinin yönetim sorunlarına

değinmiştir. Yönetim sorunları içerisinde çarpıcı olarak doğal gaz fiyatlarının yüksek olması,

diğer enerji kaynaklarında problemler yaşanması ve Ankara suyunun tükenmiş olması

konularına değinerek, ulaşımda yaşanan aksaklıklara ve ulaşıma yapılan yatırımların

büyüklüğüne dikkat çekmiştir. Ateş ayrıca kentte yapılan inşaat yatırımlarının yanlış

uygulamalar olduğunu örneklerle aktarmıştır. Ürel ise son yıllarda Ankara Kentinin kimliğinde

kalıcı tahribatlar yaşandığını, kentin kimliksizleştirildiğini belirtmiştir. Özellikle kent

merkezlerinde meydana gelen değişimlerle birlikte Cumhuriyetle özdeşleşen mekanlarda

yapılan dönüşümlere dikkat çekerek Atatürk Orman Çiftliği gibi tarihi, kültürel ve özgün değeri

26 Haziran 2007 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Kent Forumu “Ulucanlar Merkez Kapalı

Cezaevi Halka Açılıyor” etkinliğinin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Ana

konuşmacılarının CHP 22. Dönem Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili olan Yılmaz Ateş,

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Hasan Ürel ve CHP Milletvekili Adayı Bülent Tanık'ın

olduğu Panel sonrasında Forum bölümüne katkı sunmak üzere Ankara Tabip Odası, İnşaat

Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Elektrik

Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, İnsan

Hakları Vakfı katılmışlardır.

ANKARA KENT FORUMU

olan yapıların dönüşümlere uğradığını belirtmiştir. Ana konuşmacılar içerisinde son olarak söz

alan Tanık, neo-liberalleşme sonucunda kentin çeperlerinde özel güvenlikle yüksek

uğramasından bahsetmiştir. Tanık, bu anlamda kent merkezinde bulunan, kullanılmayan

Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinin yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılmasını olumlu

bulduğunu belirtmiştir.

Forum bölümünde öncelikle söz alan Ankara Tabip Odası adına katılan Vahide Bilir sağlıkta

dönüşüm konusu üzerinde durmuştur. Özellikle mevcut yönetim anlayışında düşük gelir

gruplarının sayısının arttığına dikkat çekerek en temel hak olan sağlık sorununda da eşitsizlikler

yaşandığını belirtmiştir. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Fehmi Topbaş ise

özellikle ulaşım ve su konularına değinmiştir. Ulaşıma yapılan yatırımlardaki yanlışlıklara değinen

Topbaş, altyapı ile sorumlu kurumların uğraşı alanlarının dönüşmesinden kaynaklanan sorunlar

yaşadığını belirtmiş, Ankara'nın su sorununa Kızılırmak'tan su getirilerek yaklaşılamayacağına

vurgu yapmıştır. Hemen ardından söz alan Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim

Kurulu üyesi Baran Bozoğlu, Ankara sorunlarının birbiri ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Özellikle

çevre kirliliği sorununa değinen Bozoğlu, bu sorunun ne ulaşım sorunundan ne de su sorunundan

gelir

gruplarına hitap eden “yalıtılmış mekanlar”la birlikte kentlerimizin merkezlerinin çöküntüye

bağımsız değerlendirilemeyeceğini, esas konunun yönetim problemi olduğunu belirtmiştir. Bu

anlamda kentlilerin bilgilendirilmesi ve toplumsal muhalefetin örgütlenmesinde kamu yararı

güden meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin birlikte üretmesi gerekliliğine vurgu yapmıştır.

Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Ramazan Pektaş ise doğalgazın pahalı olmasından kaynaklı

pek çok kentlinin mağdur olduğunu, ancak asıl problemin tüm enerji kaynaklarını değerlendiren

bir master planın olmamasından kaynaklandığını belirtmiştir. Peyzaj Mimarları Odası Başkanı

Ayşegül Oruçkaptan ise neo-liberalleşme sürecinin Ankara kentinde derin etkileri olduğunu

belirterek, Ankara kentinin dönüşen Cumhuriyet kurgusu ile kimliksizleştiğini ve talana açıldığını

belirtmiştir.

26 Haziran gününün Birleşmiş Milletler İşkence Görenlerle Dayanışma Günü olmasından dolayı

bir katkı da Türkiye İnsan Hakları Vakfından gelmiştir. Açılışta Vakıf Başkanı Yavuz Önen'in

yaptığı konuşma ile uluslararası hukukta ve Türkiye'de işkence kavramına değinerek, temel

insanlık haklarının bireylere kazandırılması için dayanışmaya davet etmesi birçok örgütün destek

olduğu panelde oldukça anlamlı olmuştur.
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PANEL

mimarlık ve ideoloji-2

Mimarlık ve İdeoloji arasındaki ilişkinin deşifre edildiği Mimarlık ve İdeoloji Paneller dizisinin

ikincisi 28 Haziran 2007 Perşembe günü Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi 2. Koğuş avlusunda

gerçekleştirilmiştir. Oturum Başkanlığını Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2. Başkanı Güven Arif

Sargın'ın yaptığı panele Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Ana Bilim

Dalı Araştırma Görevlisi Menaf Turan, Mersin Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Bülent Batuman ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cengizkan katılmışlardır.

Güven Arif Sargın'ın yaptığı açılış konuşması ile açılan ve mimarlık ve ideolojinin hangi şekillerde

birbirini etkilediğinin tartışıldığı Panel, Menaf Turan'ın neo-liberalleşme sürecinden kentlerimizin

ne şekilde etkilendiği ve kentlerimizde sosyal yaşamla birlikte fiziki çevrenin son yıllardaki

dönüşümünün ne şekilde gerçekleştiğine dair konuşması ile başlamıştır. Ardından söz alan

Batuman, neo-liberalleşmenin yanında hükümet politikalarının da etkisi ile mimari dilde

meydana gelen dönüşümleri örnekleri ile aktarmıştır. Son olarak söz alan Cengizkan, toplumun

bir bileşeni olarak bireyin ve mekanın ideoloji ile ilişkisini irdeleyen konuşmasını

gerçekleştirmiştir. Forum bölümünde dinleyicilerin de katılması ile konu ayrıntılı olarak

tartışılabilmiştir.

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi kapsamında değerlendirilmiş olan Panel yayın haline

dönüştürülecektir.

Mimarlık ve İdeoloji Panelinin ilki 5 Mart 2007 tarihinde Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar

Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof Dr. Filiz Yenişehirlioğlu'nun Orta Doğu Teknik

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. C.Abdi Güzer'in Yazar

Gürsel Korat'ın katılımları ile gerçekleştirilmişti. Söz konusu panel yayın haline dönüştürülme

aşamasındadır.
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ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI

KORUMADA YENİ AÇILIMLAR YENİ KAVRAMLAR

atölye çalışması
Dünyada Gazhane, fabrika, silo, su deposu gibi çok çeşitli endüstri yapıları korunarak farklı

işlevlerle değerlendirilmiş ve tekrar kent yaşamına entegre edilmiştir. Türkiye'de bu konunun ele

alınması yakın zamana dayanır. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi büyük kentlerde

bulunan sanayi yapıları koruma açısından çok farklı yaklaşımlarla değerlendirilmişlerdir. Bazı

yapılar yeni işlevlerle dönüştürülerek değerlendirilmiş (İstanbul Feshane, Tophane-i Amire),

bazıları tescillenmiş fakat henüz projelendirilmemiş (İzmir Eski Elektrik Fabrikası, Şark Sanayi),

bazıları da zaman içinde yıkıma terkedilmiş ya da kasıtlı yıkımlarla yok edilmiştir (Ankara Havagazı

Fabrikası).

Endüstri mirası, Türkiye'de acil olarak

çalışılması gereken koruma başlıkları

arasındadır. Endüstrileşmenin Türkiye'deki

tarihi, Cumhuriyet'in modernleşme süreci ile

eşdeğerdir. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde

dile getirilen ulusal egemenliğin ekonomik

bağımsızlık ile sağlamlaştırılması düşüncesi,

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde

içinde bulunduğu yarı-sömürge durumunun

aksine Cumhuriyet'in kurucuları için temel

amaçtır. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde

kurulmuş olan büyük ölçekli sanayi girişimleri,

sadece batılılaşma sürecinin yan ürünleri

olarak değil, Cumhuriyet'in ilk on yılları

boyunca modernleşme programının merkezi

bileşenleri olarak değerlendirilmelidir. Bu

anlamda endüstri yapıları Cumhuriyetin

modernleşme süreçlerinin belgeleri olarak

değerlidir.

Ülke genelinde endüstri mirası tanımı altına

giren yapıları belgelemek koruma sürecindeki

ilk adım olmalıdır. Endüstri yapıları, yakın

çevreleri ve dönemin üretim teknolojilerini

gösteren makineleri ile bir bütün olarak

belgelenmeli ve korunmalıdır. Çoğu kent

merkezinde yer alan bu yapıların sürekliliğini

sağlamak için yeni bir işlev önerisi de

kaçınılmazdır. Yeni işlevin getirdiği dönüşüm,

var olanın izlerini ve yapının kimliğini korumalı,

aynı zamanda yapının mevcut kent dokusu

içerisindeki yeri, ekonomik ve sosyal girdilerle

birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Tanıklık ettiği döneme ait üretim teknik ve

süreçlerinin bilimsel, teknolojik, mimari ve

estetik özelliklerini sunan, döneminin fiziksel,

sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını yansıtan

sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel

açıdan özgün değer taşıyan bu alanlar ve

yapılar dır.

Ülkemizdeki endüstri mirası daha fazla kayba

uğramadan bir an önce ele alınması, bu

konuda gerek akademik çevrede, gerek yerel

yönetimlerin bir kısmında gerekse özel

sektörde oluşan duyarlılıkların kamuoyu ile

paylaşılması amacıyla TMMOB Mimarlar

Odası Ankara Şubesi yürütücülüğünde

Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği'nin

katkılarıyla Mimarlar Odası Genel Merkezi

tarafından 5-6-7-8 Nisan 2007 tarihlerinde

Zonguldak'ta “Korumada Yeni Kavramlar:

Endüstri Mirasının Korunması,

Değerlendirilmesi” temalı atölye çalışması

düzenlenmiş, akademisyenler tarafından

Türkiye'de Endüstri mirasının rotasının

belirlenmesi ve endüstri mirası kapsamında

değerlendirilebilecek yapıların kriterlerinin

belirlenmesi konusunda çalışmalar

gerçekleştirilmiştir. Nimet Özgönül, Emre

Madran, Nuri Arıkoğlu, Esin Boyacıoğlu Bilge

İmamoğlu, Alper Semih Alkan, Haluk Zelef,

Gül Köksal, Ayşem Kılınç, Özge Şahin, Emel

Kayın, Tuğba Örmecioğlu'nun katılmcı olarak

yer aldığı atölye çalışmasının Zonguldak'ta

gerçekleştirilmesinin nedeni, Zonguldak'ın

Cumhuriyet tarihinin ilk sanayi kentlerinden

olması ve kömür ocakları, lavuar tesisleri,

termik santraller ve tüm bu endüstri

kuruluşlarının yan tesisleri ile endüstri mirası

açısından önemli bir kent olmasıdır.

korunması gerekli kültür mirası

KORUMADA YENİ AÇILIMLAR YENİ KAVRAMLAR
endüstri mirasının korunması
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1982-1984 yılları arasında inşa edilerek
milletvekillerinin hizmetine sunulan 400 adet lojman
konut ile bunlara ait sosyal-kültürel merkez ve diğer
altyapı tesisleri, günümüzde henüz aradan 22 yıl
geçmişken yıkılarak tüm anılarıyla birlikte bir
dönemin mekan-tasarım-kullanım anlayışı ortadan
kaldırılmaya çalışılmaktadır.

22 Aralık 2006 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde
yayımlanan habere göre; yıkımdan sonra boşalacak
arsa üzerinde 1800 ile 2000 adet arasında lüks
konutun yer alacağı,bir “akıllı site” kurulacağı ve bu
projeden elde edilecek gelirin de 350 trilyon lira (bu
esnadaki kura göre yaklaşık 244.755.000 dolar..)
olacağı belirtilmektedir.

Şüphesiz ki, bu alanda yıkılmak istenen TBMM
lojmanlarının önemi ve değerine ilişkin söz ederken
sadece, bu yerin taşıdığı “Anı Değeri ..!” açıklaması
ile yetinilmemeli, projenin bir rant projesi olduğu
unutulmamalıdır. Tıpkı diğer birçok kamu alanında
benzer şekilde “yık-yap-sat” anlayışıyla yapıldığı
gibi, yapılmak istenen bu projenin de akıl sınırlarını
zorlayan bir yöntemle ikame edilen RANT PROJESİ
objektifinden bakıldığında ne görülmekte olduğu ile
ilişkilendirilmelidir.

Bazılarına göre, toprak rantı esasen tartışılması son
derece abes ve gereksiz bir konudur, çünkü “RANT”
denilerek, bazılarınca “tu-kaka” gibi ifade edilen şey
aslında toprağın kremasıdır. Ve O'nu kreması ile
birlikte yemezseniz tadına varamazsınız. Fırsat bu
fırsat deyip, aksırıp, tıksırıncaya kadar yemezseniz
de ciddi hata edersiniz (!)

Aksi halde nasıl kalkınır ve çağ atlarsınız ki.!?

Konunun arka planında her zaman yer alan ve her
nasılsa hiç değişmeden her daim yeşil kalan “

”ın neyi nasıl açıkladığına çok fazla
kapılmadan, ve bunları zaten bilebildiğimizi
varsayarak “ ” gibi bir
tablet ' '

Meclis lojmanlarının yıkımı sonrasında kurulacak akıllı
site için kullanılacak alan 14.6352 hektardır ve bu
da 146.352 m2 etmektedir . Proje ile elde edilmesi
öngörülen gelir üzerinden bir hesap yapılır ise arsa
m2'si karşılığı yaklaşık olarak 1672 ABD doları olarak
belirmektedir.

Esasen plan bütünü olarak 24.6 hektar üzerinde
kurulu olan TBMM lojmanları alanının, satışa sunulan
146.352 m2.lik bölümündeki alanda 22 yıldan bu
yana geçerli olan imar planına göre (

) kişinin yaşaması öngörülmüş iken,

veya 9000 kişinin
yaşamasına karar verilmiş olmaktadır.

Nereden mi çıktı bu Ali-Cengiz oyunu derseniz “bakın
şuradan çıkıyor” der ve şunları gösteririz size;

246 dönümlük lojman yerleşkesinin 146 dönümlük
bölümüne kaliteli bir 'KREMA-RANTİ' sürerseniz, yani
bir anda 8 ile 1'in yerini değiştirmek için idari gücünüz
varsa eğer, burada 400 konutu yıkar yerine 1800

İyi
saatte olsunlar

prozac veya en azından iki tatlı kaşığı
'passiflora' şurubumuzu içmeden, bu olayın arka
planındaki matematiğe akıl erdirmeye çalışalım.

...ki biz buna,
SİHİRLİ SOPA adını vermek durumundayız bundan
böyle...
önce yüce Allah'ın takdiri ve bilahare meşhur 'sihirli
sopanın' yardım ve inayetiyle

nasıl olsa düzelir bir gün elbet...

1800

8100

nasıl olsa düzelir bir gün elbet...

veya 2000 adet konutu yapar çatarsınız ve dahi
içerisine mevcudu 4,5 (dört buçuk kişi.!) veya 5-6 kişi
olan aileleri yerleştirirseniz 8100 veya 9000 nüfuslu
“akıllı” bir kasabayı kısa sürede inşa etmiş olmanın
huzur ve mutluluğuna erişmiş olursunuz elhamdülillah.

Artık günümüzde esamesi bile okunmayan, yerinde
yeller esen ve bundan sonra da sadece hatıralarımızda
tatlı bir anı olarak kalacak olan TBMM Lojmanları
mahallesi için; Ankara Nazım İmar Planında OR-AN
koridoru olarak tarif edilen bölgenin planları yapılırken,
bu yöre için öngörülmüş genel yoğunluklar maksimum
300-350 kişi/hektar olarak verilmiş olduğu halde,
Türkiye'mizi yönetecek vekillerimizin insanca
yaşayacağı bu sahaya 75 kişi/hektar yoğunluk
verilmiş ve buradaki maksimum emsalin de 1.20
olmasına karar verilmiş idi. Ama bakın ne oldu o asude
bahar ülkesi..!

Tez vakitte yapılması hedeflenen 8100 veya 9000
kişilik orta büyüklükteki yeni kasabanın yakın
çevresindeki 200 m2 civarındaki apartman dairelerinin
rayiç değerleri şu sıralar her halde 500.000 ABD
dolarından aşağıda değildir.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile MESA
konut inşaat şirketi arasında varılan anlaşmaya göre
TBMM lojmanları yıkıldığında yerine yapılacak 1800
konutun %50 mertebesinde gelir paylaşımına göre pay
edilmesi ve MESA'nın TOKİ'ye 350 trilyon lira
civarında minimum bir bedel sağlamasının taahhüt
edildiği yazılı basından öğrenilmiş bulunuyor.

Ancak bu rakamın 146 dönümlük kamu arazisinin
bedeli mukabili mi olduğu veya TOKİ'nin payına
düşecek 900 veya 1000 konutun satış bedeli garantisi
mi olduğu basında yeterince açık verilmemiş olduğu
için anlaşılamamaktadır. Bu nedenle de yorumlama
olanağı şimdilik eksik kalmaktadır.

Anlaşma hükmüne göre TOKİ'ye ödenecek 350 trilyon
lira, arsa bedeli olarak düşünülmüş ise arsanın m2'si
için 1672 Dolardan ödeme yapılacağı, veya 900
konuta karşılık 350 trilyon lira verileceği kabul edilirse,
bu kez her bir konut için yaklaşık 245 000 Dolarlık
ödeme yapılacağı anlaşılabilecektir.

Sonuç olarak, 246 dönümlük TBMM lojman alanının
146 dönümlük bölümündeki villaların yıkılarak yerine
1800 ile 2000 konut yapılmasının kabulü öncelikle

Diğer taraftan, uygulama sahasının coğrafi olarak
devamı niteliğindeki Dikmen Vadisinde Büyükşehir
Belediyesinin yaptırıp satışa sunduğu
apartmanlardaki dairelerin 600.000 ABD dolarına
satılmakta olduğu dikkate değerdir.

Değerlendirmelerin bu çerçevede daha gerçekçi ve
net yapılabilmesi için daha fazla doğru ve güncel
bilgiye ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir.

bölgedeki yapı ve insan yoğunluklarını 5'e katlayan
bir kabuldür. Bu yanıyla bakıldığında İmar Plan
Değişikliği'nin yarattığı etkisi aslında
Başkentimizin birçok “ ”
'Kentsel Dönüşüm Planlaması' adı altında
yaratılmakta ve yaşatılmaktadır.

Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir başka
husus da, tam bu alanın yanı başına yine hiçbir
nazım plan kararına uymayan, ulaşım olanakları ve
bu yerin üreteceği trafik nedeniyle oluşacak riskler
ile birlikte, üst ölçekli plan kararı sorgulaması
kesinlikle yapılmamış olan bir başka yüksek
yoğunluklu kullanım kararı sanki tesadüfen (!)
getirilmiş bulunmaktadır.

Bu bir alışveriş ve ticaret merkezidir ve şimdilik
kapalı alan yüz ölçümü 160.000m2 olarak
bilinmektedir. Bu kullanım için yaratılan parselde,

dokundurulmadan önceki kullanımların
ne amaçla ayrılmış olduğunu araştırmak ve bilmek
de ayrıca okurlar için önemli bir ev ödevi olsa
gerektir.

Ve bir başka bilinmesi gereken önemli husus da bu
parselin kime veya kimlere satılarak, üzerinde hiç
beklenmedik bir yapılaşma katsayısına
kavuşturulduğudur.

İşte bütün bu soruları alt alta, yanıtlarını da yan yana
dizerek bu tabloya bakarsanız, “oldukça iyi niyetli ve
olağanüstü masum bir senaryo” ile karşılaşmış
olursunuz. Bundan böyle de; “bu memlekette para
nasıl kazanılıyor abi !?” ya da “nereden geliyor bu
değirmenin suyu, anlamadım gitti..?!?” türünden
'cahilce' sorularla kendinizi de çevrenizi de yormamış
olursunuz.

160.000m2'lik kapalı alanlı, popüler adı “...MALL”
olan VERİŞ-ALIŞ merkezini ticari olarak
besleyecek, hiç değilse içerisindeki süslü gezinti
alanlarını boş bırakmayarak, sürekli içinde gezinecek
bir hazır nüfus yaratmaktan daha akılcı ne
düşünülebilir ki... Kısa zamanda çok varlıklandırılmış
yeni elitlerimizin yaşadığı yepyeni 2000 konutluk ve
9-10 000 nüfuslu bir AKILLI KENT yapmanın bu
manada kime ne zararı var ki diye düşünmek de
mümkündür elbette.

Son yıllarda Başkentimizin adının RANT
olmasına yol açacak kadar başarılı olduğunu
hepimizin bildiği yönetim anlayışının yepyeni bir
“başarı projesidir” aslında bu yıkılan ve yerine
yapılan. Hatta VERİŞ-ALIŞ merkezine dönüştürülen
!..

SİHİRLİ SOPA
özel nokta alanında !

Sihirli Sopa

ANKARA

16 Ocak 2007

Not : Bu yazıda yer verilen rakamsal veriler, yazıldığı
tarihlerdeki gazetelerde yer alan basın açıklamalarındaki
veriler ile aynıdır.

16 Ocak 2007
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teknolojinin sunduğu olanaklar ise bitkisel ve

hayvansal ürünlerin üretim potansiyelinin de

nerede ise sınırsız biçimde artmasını sağladı.

Bugün finansal akımların günlük mertebesi

1500 milyar ABD doları ile 6000 milyar

arasında tahmin edilmekte. Oysa dünyanın en

büyük ekonomisi ABD'nin yıllık GSMH'sı 13000

milyar ABD doları düzeyinde.

En verimli, en üretken işletmelerin ciroları

finans hareketleri ve borsa oyunları ile elde

edilen astronomik rakamlara ulaşamamakta.

Kapitalizm ulaştığı küreselleşme aşamasında

kabesine finansı oturttu. En başarılı üretici

firmalar kendilerini finans manipülasyonlarının

oyuncağı haline gelmiş buldular. Küreselleşme,

deregülasyon, delokalizasyon ve en önemlisi

emeğin eğretileşmesi mekanizmaları sayesinde

finans kapital mutlak egemenliğini oluşturdu.

Ancak küreselleşmenin baş etmek zorunda

olduğu kimi olumsuz gelişmeler de dünyanın

gündemine bir daha geri dönmemek üzere

oturdu.

Başta gelir eşitsizliği olmak üzere oluşan çeşitli

toplumsal eşitsizlikler ve giderek artan enerji

tüketimine bağlı olarak dünya ekolojik

sisteminin bozulmaya yüz tutması çevre

2322

ÇEVRENİN SİYASETİ

siyasetin çevresi
Raşit Gökçeli, Y. Bölge Plancısı, Mimar

Giriş

Neolitik çağla birlikte insanın çevre ile ilgili

macerası başladı. İnsan, çevreyi kendi amaçları

doğrultusunda on iki bin yıl boyunca çeşitli

müdahalelerle kendi emrine almayı sürdürdü.

On dokuzuncu yüzyıla varıldığında inorganik

enerji teknolojisi kullanılmaya başlandı. Aynı

insan, toplumsal düzeni de kapitalizm

paradigması doğrultusunda oluşturdu.

Kapitalist toplum bir yandan giderek artan bir

ticaret ve üretim hacmi ile birlikte yirminci

yüzyıl içerisinde nerede ise üstsel bir hızla artan

miktarda enerji üretmeye ve tüketmeye başladı.

Yirminci yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde ise

gerek sibernetik devrim gerekse genetik ilminin

vardığı aşamalar sonucunda neolitik çağın

sonuna varıldı. İnsanlık kendini ”biolitik” terimi

ile ifade edilen bir dönem içerisinde buldu.

Biolitik dönemin özelliği artık insan tarafından

müdahale edilmeyen doğal bir çevre kalmamış

olmasıdır.

Sibernetik devrimin getirdiği teknoloji

sayesinde kapitalizm artık sadece üretim ve

verimlilik parametrelerine bağımlı kalmaksızın

“finans kapitalizmi”nin de olanakları sayesinde

klasik kapitalist ve emperyalist dönemde

tasavvur edilemeyecek kadar hacimli bir

gelişme potansiyeline kavuştu. Genetik

Temmuzu göremeyecek gölgem,
Ama kin duymuyorum kimseye,

Kimseye bir yaprak borcum yok
Ne de bir saman çöpü alacağım.

Giderek kendime benziyorum:
Tanık istemiyorum miracıma.

Özdemir İnce, Ot Hızı, Adam Yayınları, İstanbul, 2002

Temmuzu göremeyecek gölgem,
Ama kin duymuyorum kimseye,

Kimseye bir yaprak borcum yok
Ne de bir saman çöpü alacağım.

Giderek kendime benziyorum:
Tanık istemiyorum miracıma.

Özdemir İnce, Ot Hızı, Adam Yayınları, İstanbul, 2002

sorunları ile uğraşan çeşitli disiplinlerdeki

uzmanların doğal olarak ilgi alanı haline geldi.

Değerli katılımcılar, Hüseyin Ülkü ve Yücel

Çağlar'ın bildirilerindeki sunumları da gözeterek

Çevrenin siyaseti, siyasetin çevresi konusunda

bazı sorunsallara işaret etmek, mümkünse birkaç

hipotez öne sürmek ve küreselleşmenin

gezegenimizde oluşturduğu yıkım ile ilgili olarak

dünyada oluşan muhalefet odaklarının ve kimi

düşünürlerin bir kısım edimlerinden söz ederek

tartışma konuları açmayı deneyeceğim.

Çevrenin siyaseti, siyasetin çevresine iki ana

sorunsal etrafında yaklaşacağım:

1-Metropolleşen dünya'nın aynı zamanda

gecekondulaşması ve fakirleşmesi bağlamında

kamusal alanın özelleşme ile hesaplaşması.

2-Küreselleşme aktörlerinin finans kapitalin

krizine yeni teknolojik gelişmeleri kullanarak baş

etme stratejileri karşısında küreselleşme karşıtı

hareketlerin stratejileri ve bunların başarı

şansları.

Mike Davis'in klasikleşmiş makalesi “Gecekondu

Gezegeni” (Planet of Slums) küreselleşme ve

kötü yönetim / yönetişim sonucunda geleneksel

kentsel ve kırsal yörelerin ekonomik olarak

çökmesi neticesinde oluşan devasa kentsel

fakirlik alanlarını enine boyuna incelemekte.

Birleşmiş Milletlerin 2001 tarihli araştırmalarında

nüfusu 921 milyon olarak tahmin edilen

gecekondu yerleşmeleri özellikle üçüncü dünya

ülkelerinde kentsel nüfusun yüzde seksenine,

dünyadaki kentsel nüfusun ise üçte birine

ulaşmakta. Bu oranlar Etyopya Çad ve

Afganistan'da yüzde doksan beşlerin üzerinde.

Gecekondu bölgeleri nüfusunun yarısından

fazlası yirmili yaşların altında ve gelir seviyesi

günlük açlık sınırını karşılayamayacak düzeyde.

Dünyada bu tür fakirlik adalarının sayısı iki yüz

elli binin üzerinde tahmin edilmekte. Bazıları

ülkelerini boydan boya kaplayabiliyor. Nijerya'da

Abidjan'dan İbadan'a uzanan bölge 70 milyonluk

bir kentsel ve beşeri fakirlik alanını içermekte.

Söz konusu fakirlik alanlarında çevre koşulları

kabul edilebilir her türlü standardın altında

bulunmakta. Küreselleşme süreci devam ettiği

takdirde 2030-2040'lı yıllarda dünya kent

nüfusunun yarısının “kentsel fakirlerden”

oluşacağı varsayılmakta.

Gecekondu Gezegeni ve Kentsel Fakirlik

Kentsel fakirleşme ile koşut olarak enformel

sektör gelişti. Bu sektör öylesine oylum kazandı

ki marjinal alanlarda çalışan nüfus artık

günümüzde bir milyar olarak tahmin ediliyor.

Dünya tarihinde sayıları en hızlı biçimde artan bir

çalışanlar grubu, enformel çalışanlar grubu,

yepyeni bir sosyal oluşum belki de sınıf yaratmış

vaziyette.

Yapılan araştırmalar geleneksel iş organizasyonun

unsurları olan devlet memurları ile formel

proletaryanın giderek eridiğini, buna karşın

enformel sektörün gelişmesi ile birlikte sosyal

eşitsizliğin devasa boyutlara ulaştığını

göstermekte.

Bir anlamda insanlığın nihayi ve son elekten

geçirilme süreci tamamlanmış olmakta. Devasa

bir enformel proletarya kitlesinin oluşması hem

klasik Marksist hem geleneksel modernleşme

teorilerinin öngöremediği bir olgu olarak gündeme

gelmiş bulunmakta. Neticede her türlü eşitsizliğin

giderek arttığı bir dünyada zengin kentsel

bölgeleri / getoları (gated communities) giderek

tehdit eden ve çevreleyen bir fakir ve enformel

gecekondu kalabalığı ile karşı karşıya

bulunmaktayız. Üstelik söz konusu enformel

işgücü kalabalıkları, bilinen klasik sosyal iş

organizasyonu modellerine uyum sağlamamakta,

her türlü sosyal patlamaya zemin hazırlamaktadır.

Bir başka düşünür Hervé Kempf zenginlerin

gezegenimizi nasıl sorumsuzca tahrip ettiklerini

göz önüne sermekte.

“Zenginler Gezegenimizi Nasıl Tahrip Ediyor?”

adlı eserinde Kempf, çevre sorunu ile sosyal

eşitsizliğin birbirinden ayrılamaz bir bütün

oluşturduğunu ve bu iki parametrenin inkar

edilemez bir biçimde birbirlerini etkilediğini net

bir şekilde ifade ediyor. Kempf, sosyal eşitsizliği

giderme hedefinde, başarısızlık oluşursa

kaçınılmaz sonucun aynı zamanda çevresel

felaket olacağı tezini ortaya sümekte.

Kempf'e göre aşırı zengin, güçlü bir oligarşi,

çalışan sınıfların sırtından elde ettikleri ile sürekli

olarak servetini arttırken aynı zamanda gezegeni

de geriye dönüşü olmayan bir biçimde tahrip

Dolayısı ile bir yandan şımarık ve sorumsuz bir
zengin azınlık, çevreyi çılgın tüketim kalıpları ile
tüketip yok etmekte iken insanlığın tortusu haline
dönüştürülmüş umarsız enformel proletarya
kitleleri de her türlü kabul edilebilir standartların
altında elverişsiz çevre koşulları içerisinde
yaşam mücadelesi vermektedir.

G
ilb

er
t-

G
ar

ci
n



2524

orta sınıf, geleneksel esnaf ve zanaatkarları

kovmakta, tarihi eğlence merkezlerini, okulları,

hastaneleri, kütüphaneleri, çeşitli kamusal yapıları

ise yıkarak ya da dönüştürerek rant getirici emlak

haline dönüştürmektedir. Mortgage gibi teknikler,

Gayrımenkul Yatırım Ortaklıkları ve benzeri finans

kuruluşları bu dönüşümlerin enstrümanları

olmaktadır. Sibernetiğin olanakları finansal

tekniklerin bu gelişmelere uyum sağlaması

sonucunda eskiden likiditeye çok zor donüşebilen

emlak, gayrımenkul, artık ışık hızı ile likid finansal

enstrümanlara dönüşmekte bu durum ise

küreselleşen sermayenin ilgi alanını

çekmektededir.

Sonuçta tarihi ve geleneksel kent merkezleri de

çevre ve ekoloji düşmanı azman gökdelen ve rant

yapılarına yenik düşmektedir.

Çevre sorunları ile baş etmenin aynı zamanda

sosyal eşitsizlikler ile mücadele etmekten geçtiği

ortada iken küreselleşme ve neokapitalizmin

toplumun her alanında ve bu arada kentlerde de

kamusal alanı daralttığı tespiti söz konusu

mücadelenin başlangıç noktalarından biri olmalıdır.

Bu bağlamda bozunmaya uğramış sosyal dokunun

yeniden inşası, çevrenin uğradığı tahribatın

giderilmesi politik bir mücadeleyi gerekli

kılmaktadır.

Böylesi bir mücadelede kentsel alanın yeniden

tasavvuru önem kazanmaktadır.

Böylesi bir tasavvur içerisinde kamusal alanın da

yeniden inşası, özelleştirme furyasında kaybedilen

kamusal değerlerin yeniden ihyası gerekmektedir.

Bu konudaki tartışmayı noktalamadan önce

küreselleşme karşıtı hareketin Avrupa'daki yerel

yönetim temsilcilerinin ağırlıklı olarak yer aldığı

Liege konvansiyonunun 2005 yılında aldığı

kararları, içerdikleri özelleşme karşıtı,

küreselleşme karşıtı unsurları vurgulamak amacı

ile aynen nakletmenin yararlı olacağını

düşünmekteyim.

Küreselleşme karşıtı ve çevreci hareketin kimi

zaaflarını ise ayrı bir bölümde tartışmayı

sürdüreceğim.

Kısacası çevre dostu bir kent kamusal alanın
yeniden hakim kılındığı bir kent olmalıdır.

etmekte. Kempf ekosistemin, biyosferin uğradığı

tahribatın insanlık tarihinde bir benzerinin

bulunmadığını örnekleri ile ortaya seriyor.

Kempf, zengin oligarşinin küreselleşme sistemi

sayesinde kurduğu aşırı tüketim düzeninin de

ekolojik felaketin başlıca nedeni olduğunu

vurguluyor.

Bir başka görüşe göre artık hiper zenginlik “kamu

düzenine” karşı bir tehdit oluşturmaktadır.

(Patrick Viveret). Yeni kapitalistler Viveret'ye

göre toplumların sosyal dokusunu bozmaktadır.

Finansal cennetlerin (oversea) yasa dışılığına

dikkat çeken Viveret, toplumları rayına oturtmak

için yeni bir kavram (konsept) ortaya atmakta:

Üçüncü dünya ülkelerinin Borçlarının silinmesi ile

ilgili bir komitenin üyesi olan Julie Castro'nun

iddiasına göre dünyadaki en büyük 793 servetten

yani dolar milyarderlerinin bir bölümünden

alınacak yüzde otuz mertebesindeki bir vergi

sekiz yüz milyar ABD doları tutarında bir kaynak

yaratacaktır. Bu meblağ öneri sahibine göre

temel insani ihtiyaçları on yıllığına karşılamaya

yetecektir.

Yine gezegenimizin ekosisteminin çökmesi, çevre

koşullarının kötüleşmesinin birinci derecede ve en

fazla zarar görenleri fakir kesimler olmaktadır.

Küreselleşme, neokapitalizm, vahşi

özelleştirmeler sonucunda kamusal alanı daralttı.

Özel şirketlerin, çok uluslu şirketlerin sınırsız

sömürü ve tahakkümü ise sosyal eşitsizliklerin

yanı sıra çevre faktörlerinin bozulmasına yol açtı.

En basit ve en temel insan ihtiyaçlarının kamusal

servislerin, su elektrik v.b. özelleştirilmesi ve

giderek pahalılaşarak fakir kesimlerin alım gücü

dışına çıkması ve dolayısı ile fakir kesimin sağlıklı

çevresel servislerden mahrum kalması, bilindiği

gibi bütün dünyadaki küreselleşme karşıtı

hareketlerin mücadele alanlarının konularından

birini oluşturmaktadır.

Öte yandan geleneksel kent bölgeleri de

küreselleşmenin vahşi saldırısına maruz

kalmaktadır. Mutenalaşma, (gentrification)

mekanizmaları eski ve tarihi kent merkezlerinden

Azami kabul Edilebilir Gelir (Maximum
Acceptable Revenue).

Bu kavram küreselleşme karşıtı ATTAC
hareketinin finansal transaksyonlar, akımlar
üzerinde bir vergi alınması talebi ile benzerlik
arzetmekte.

Aşağıdaki Olguları Açığa Çıkarır ve
kamu oyunun bilgisine sunar:

Aşağıdaki Gelişmeleri Reddettiğini
Açıklar;

Aşağıdaki Hususları Hatırlatır:

- DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) tarafından

ortaya sürülen sınırsız serbestleşmenin nihai

olarak tüm servislerin rekabet temelinde

sunulması sonucunu getireceğini;

- DTÖ'nün kararlarını, bütün uluslararası,

ulusal, ve yerel hukuk düzeni üzerinde geriye

dönüşsüz biçimde empoze etme gayret ve

niyetini;

- Avrupa Birliğinin servisler ile ilgili

direktiflerinin ve özellikle bu arada Bolkenstein

tasarı direktifinin kamusal sektörlerin özellikle

yerel kamusal servislerin özelleştirilmesi

sürecini genelleştirmeye yönelik olmasını;

- Kamu servislerini yok etmeye yönelik

hükümet politikalarını;

ve

- Yaşamsal nitelikteki temel mal (ve hizmetlere)

ulaşılabilirliğin tümünün spekülatif karakterdeki

pazar ekonomisinin alanına terk edilmesini;

- Kamusal politikaların liberal nitelikteki

normalizasyonu (liberalleşmesi) neticesinde

sosyal eşitsizliklerin artması, çalışanların

serbest piyasa koşullarının rekabetçi ortamına

terk edilmeleri, bölgelerarası eşitsizliklerin

artması, dünya ölçeğinde dengesizliklerin

ortaya çıkması;

- Yerel Belde Yönetimlerinin DTÖ'nün vesayeti

altına sokulması, böylelikle yerel yönetimlerin

yönetimsel özgürlüğünün ve en genelde

demokrasinin zaafa uğratılması;

- İnsan haklarının etkin bir biçimde

uygulanmasının, yönetim ve finansman

mekanizmaları kamusal ve dayanışmacı bir

mantık çerçevesinde kurgulanmış sosyal

koruma düzeneklerinin varlığına bağlı olduğunu;

L I E G E K A R A R L A R I
http://www.agcs-gats-liege2005.net/download/resolution_FR.pdf
versiyon 3-09/11/2005
http://www.agcs-gats-liege2005.net/download/resolution_FR.pdf
versiyon 3-09/11/2005

GATS Karşısında Kamu Servislerinin Geliştirilmesi İçin Avrupa Yerel
Belde Yönetimlerinin (kolektivite) Konvansiyonu

- Halkın temel gereksinmelerini kamu servisleri

aracılığı ile karşılayarak kamusal çıkarları

geçerli kılmanın kamu otoritelerinin temel

görevi olduğunu;

- Kamu servislerinin; (tam ve eksiksiz yerine

getirilmesinin) yerelden dünya ölçeğine

varıncaya kadar, dengeli, toplumsal ve

demokratik haklara saygılı bir beşeri

kalkınmanın olmazsa olmaz koşulu olduğunu,

yurttaşlığın temel öğelerinden birini

oluşturduğunu;

- Kamu servislerinin akıbetinin başlı başına

toplumsal bir sorun olduğunu;

- Kendilerini “GATS” harici alan (bölge) ilan

etmiş, on milyonlarca yurttaşı temsil eden ve

değişik Avrupa ülkelerinden gelen kadınlı

erkekli seçilmişler;

- Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde

sorumluluk yüklenmiş sendikacılar;

- Yaşanabilir bir dünyada, yaşanabilir bir toplum

düzeni için mücadele yürüten yurttaş

örgütlerinin militanları;

- DTÖ bünyesi içerisinde yürütülen GATS

müzakerelerinin durdurulması;

- Avrupa Birliği adına seçilmiş olan

müzakerecinin yetkisinin dönüştürülerek kamu

tarafından seçilmiş organların temsilcileri

tarafından denetime tabi kılınması;

- GATS müzakere sürecinden hayati sektörlerin

(su, sağlık, eğitim, enerji, ulaşım, sosyal

koruma, kültür v.s.) nihai olarak çıkartılması;

- Şu ana kadar yürürlüğe girmiş bulunan

liberalizasyon düzenlemelerinin yeni baştan

değerlendirilmeye tabi tutulması;

- IMF, Dünya Bankası, Avrupa Bankası (BEI)

Biz kadın erkek yurttaşlar;

Aşağıdaki taleplerde bulunuyoruz:
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tarafından “yapılan yardımların” kamu

mallarının liberalizasyonu koşuluna tabi tutan

uygulamalarının yasaklanması;

- Avrupa Birliği Bolkenstein (SIM) (İç Pazar ve

servisler) direktifinin geri alınması; aynı biçimde

kamu servislerine yapılan müdahalelerle ile

ilişkin tüm direktiflerin (kamu taşımacılığı v.s.)

geri alınması;

- Avrupa Komisyonuna “Rekabet politikaları”

alanında tanınmış aşırı yetkilerin yeni baştan

gözden geçirilmesi;

- Söz konusu talepleri, Hong Kong'da 13 – 18

Kasım 2005 tarihleri arasında yer alacak DTÖ

zirvesi arifesinde, DTÖ, Hükümet otoriteleri,

Avrupa otoriteleri nezdinde ifade etmeye;

- Tüm kamu servislerinin statüsünün Avrupa
ve Dünya hukukundaki yerlerini yeniden
alması;

- Kamu mal ve hizmetlerinin rekabetçi
ortamdan arındırılarak birbirleri ile işbirliği
ilkesi içerisinde mütalaa edilmesi;

- Tasarruf ve kredi alanında kamusal
enstrümanların hayata geçirilmesi;

- Yerel kamusal mal, hizmet ve servislerinin
finansmanı sağlayabilmek amacı ile
zenginliklerin (kaynakların) mali tahsisinin yeni
baştan düzenlenmesi;

GATS ve DTÖ konusundaki
girişimlerimiz alanında kendimizi;

-Her kademedeki (yerel ve parlamento

kademelerindeki) seçilmişleri tavır almaya

çağırmaya;

-Avrupa içerisindeki sakinleri (yurttaşları),

sendikaları, ve dernekleri bu alandaki

taleplerimizle birlikte davranmaya söz konusu

amaçlar etrafında birleşmeye;

-Kamu mal ve servislerinin tahrip edilmelerine

yönelik her türlü girişime karşı kamuoyunu

bilgilendirmek, uyanık tutmak ve söz konusu

girişimlere direnmek amacı ile her türlü inisyatifi

destekleme ve örgütlemeye;

Angaje ediyoruz.

- Konvansiyonumuz, özel yönetime alternatif

çözümleri incelemeyi, geliştirmeyi;

- Bu konvansiyonda ifade edilen talepleri yaşama

geçirmek için başkaları ile paylaşmak için her

türlü fırsatı değerlendirmeyi (yerel, ulusal, Avrupa

ölçeğinde, dünya ölçeğinde sosyal forumlar,

kollektivite (yerel yönetim) birlikleri,

seçilmişlerden oluşan girişimler, sendikal

eylemler).

- Konvansiyon her türlü “network” ağlara,

(yurttaş,sendika, yerel seçilmişler) yerel ve global

ölçekteki tehditlere karşı etkin karşı duruşlar ve

alternatifler üretmek üzere kamusal (mal,

hizmet) ve servisleri koruyarak geliştirmek

amacıyla birlikte çalışmayı önerir.

Liège, 22- 23 Ekim 2005”

Bu amaçla;
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Cumhuriyet'in bu en önemli kamu sanayi

kuruluşları, mali ve yönetsel açıdan güçsüz bir

konuma sürüklenmiş; büyük devletler enerjiyi

stratejik bir sektör olarak tanımlayıp,

stratejilerini dev entegre şirketler eliyle

yürütürken, Türkiye bu alanda “etkisiz bir

eleman” konumuna düşmüştür. Son yıllarda

giderek artan kadrolaşmalarsa, bu kurumları

neredeyse çalışamaz hale getirmiştir. Ulusal

ölçekte dahi asli işlevlerini güçlükle

sürdürebilen bu kuruluşların, yurt dışındaki

(özellikle TPAO) etkinlikleri de sınırlı ve etkisiz

kalmıştır. TKİ ve MTA gibi, başta kömür ve

maden aramacılığı alanlarındaki öncü kuruluşlar

da aynı süreçten benzer biçimlerde “nasiplerini”

almıştır.

Bu kuruluşların yeniden entegre yapıda

organize olmaları, profesyonel ve özerk biçimde

yönetilebilmeleri sağlanmalıdır. Ancak bundan

sonra, petrol, gaz, kömür ve diğer stratejik

madenlerin aramacılığı canlanabilecektir. Bu

ulusal bir görevdir.“

Burada son olarak üzerinde durmakta yarar

gördüğüm nokta ise “yönetişim” kavramı ile

koşut olarak geliştirilmiş bulunan “sivil toplum

kuruluşu (STK) kavramının değil Demokratik

Kitle Örgütü kavramının politik mücadelenin

ana eksenine yeniden geçirilmesi gereğidir.
Bu konu ile ilgili olarak Prof. Dr. Birgül Ayman

Güler'in 2001 yılında Elektrik Mühendisleri

Odası'nın tertiplediği STK olgusunun ele alan

“Devlet, sivil toplum, demokrasi; sivil toplum

kuruluşu mu, demokratik kitle örgütü mü?”

başlıklı panelindeki tartışmasının önemini

vurgulamayı elzem addediyorum. Yine son

günlerde İletişim Yayınları arasında

yayımlandığını öğrendiğim Sonay

Bayramoglu'nun “Yönetişim Zihniyeti -

Türkiye'de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın

Dönüşümü” adlı kitaba dikkat çekiyorum.

Küreselleşme karşıtı akımlar içerisinde önemli

bir bölümü çevre, ekoloji, sorunlarını ele alan

oluşumlar oluşturmaktadır. Ancak son Fransız

seçimlerinde çeşitli yeşil gruplar, doğal hayatı

öne alan gruplar cumhurbaşkanı adayları ve

programları ile seçmenin karşısına çıkmalarına

ve seçimin iki turlu olmasına karşın çok sınırlı oy

toplayabildiler. Politik program tercihinde

Küreselleşme aktörlerinin finans kapitalin
krizine yeni teknolojik gelişmeleri kullanarak
baş etme stratejileri karşısında
küreselleşme karşıtı hareketlerin stratejileri
ve bunların başarı şansları

bulunmak ikinci tur dolayısı ile olası iken

seçmen yeşil politikalara oy vermedi. Bu

durum çok sayıdaki yeşil akım liderlerini

yeniden bir araya getirerek başarısızlığı

irdelemeye ve yeni bir ekolojik politika

doğrultusunda manifestolar kaleme almaya

zorladı.

Manifestocular, yirmi birinci asırda ekolojik

sorunların giderek aktüel hale gelmesine, enerji

sorunları, iklim değişikliği ile ilgili giderek artan

bir bilinçlenmenin varlığına, doğal kaynakların

tükenmesi konusunda kamuoyunun artan

oranda bilgi sahibi olmasına, enerji strateji ve

sorunlarının kamuoyunun giderek daha geniş

kısımlarınca tartışılmasına karşın ve dünya

çapında Al Gore'un son filminin oluşturduğu

kamuoyu tepkisine rağmen Fransız seçmeninin

yeşil eğilimli politik hareketleri son derece cılız

bir biçimde desteklemelerini, yeşil programların

tarihi olarak en düşük oyu toplamalarını

yorumlamaya çalıştı. Yeşil hareketin siyasi

yelpazenin solundan sağına kadar ne tür

ittifaklar kurabileceği ekolojik perspektifin

ekonomik programlarla ne biçimde

eklemlenebileceği sil baştan tartışmaya açıldı.

Bu tartışmalar sonucunda, ekolojik hareketin

politik hareketlere ve sosyal ile ekonomik

sorunlara kendine özgü çözümler üretemediği

takdirde politika sahnesinde tutunamayacağı

kavranmaya başlandı.

Ekolojik hareketin klasik siyasi akımlar

karşısında siyasi rüşt ispat edememesi sadece

programlarının ya da ortaya attığı sorunların

önemli olmamasından kaynaklanmıyor.

Neticede hem küreselleşme taraftarı

neokapitalist bakış açısı hem küreselleşme

karşıtı hareket çevre sorunlarını kendi politik

programlarına bir biçimde eklemlendirmeyi

deniyorlar.

Neokapitalizmin bu başarısı nereden

kaynaklanmış olabilir ?

Bana kalırsa söz konusu başarısızlığın nedeni
küreselleşme taraftarları ve neokapitalistlerin
de söz konusu sorunlara kendi açısından
yanıtlar getirmelerinde aranmalı.

Neokapitalizm öyle anlaşılıyor ki
gezegenimizin çevresini tahrip ettiğini kabul
etmekle birlikte söz konusu tahribatı
teknolojiye dayanarak ve sosyal sistemi
değiştirmeksizin giderebileceği umudunu
taşımakta.

Görülüyor ki küreselleşme karşıtı hareketlerin
ana eksenlerinden biri kamusal alanın yeniden
ihya edilmesi oluşturmakta.

Türkiye'ye dayatılan özelleştirme politikaları

sonucunda çökertilen kamusal alanı yeniden

diriltme ve ihya etmeyi politik programına alan

bir siyasi iradeye gereksinme vardır. Enerji

politikaları açısından bakıldığında Türkiye'nin

enerji üretimi ile ilgili devlet birimlerinin bilinçli

olarak parçalandığını görmekteyiz. ASAM' a ait

bir raporda (A. Necdet Pamir) bu durum şöyle

ifade edilmektedir:

“Ülkemizin enerji sorununun en önemli

nedenlerinden biri, 1980'li yıllardan itibaren

etkisini gösteren ve Dünya Bankası tarafından

önerilip uygulanan hatalı politikalardır. Bu

süreçte, enerji ve elektrik sektöründe etkin

olarak çalışan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) ve

TPAO gibi entegre yapıdaki kamu enerji

kurumları, Dünya Bankası taleplerine uygun

olarak parçalanmıştır. Bu süreç TEK'in Elektrik

Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım

A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş.

(TETAŞ) gibi şirketlere bölünmesine, TPAO'nun

ise önceki entegre ana yapısından; TÜPRAŞ,

Petrol Ofisi, BOTAŞ, PETKİM, İPRAGAZ,

İGSAŞ gibi birçok şirketin koparılmasıyla,

sadece bir arama-üretim şirketi halinde cılız ve

kaynaksız kalmasına yol açmıştır. Son

dönemde, Petrol Ofisi ve TÜPRAŞ gibi

kuruluşların özelleştirilmesiyle, bu olumsuz

süreç doruk noktasına erişmiştir. Böylece,



Biyolitik devrimin özellikleri ne idi ?

Biyolitik devrimin getirdiği birinci saptama

insanlığın artık günümüzde gerek doğrudan

oluşturduğu değişiklikler gerekse biyokimyasal

dengelerin dönüştürülmesi sonucunda biyosferi

tamamen etkileme kapasitesine kavuştuğudur.

Hervé Kempf söz konusu dönüşümü şöyle

açıklıyor : “İnsanlık neoliik devrim başlattığı

çevreyi kendine tamamen tabi kılma sürecini

tamamladı. Bu aşamadan sonra insanlık

biyolojik organizmaları kendine tabi kılmakla

kalmayıp artık biyolojik özellikleri cansız

maddelere de nakletmeye başladı. Canlının

manipülasyonu ile insanlık ve yaşam ile ilgili

veriler yeni baştan düzenlenmeye başlandı.

Sonuçta sadece dünya değişmekle kalmadı,

yaşam biçimimiz, varlık olarak niteliklerimiz

(tözümüz) de değişmeye yüz tuttu.

Söz konusu biyolitik devrim, biyosfer üzerinde

oluşan zararlı değişimlerin yaşayan

organizmalar üzerinde oluşan tehditlerin bizzat

söz konusu canlı organizmaları dönüştürerek

giderilebileceği umudunu ve buna ilişkin

müdahaleleri gündeme getirdi. Genetik olarak

dönüştürülebilen organizmalar teknolojisinde

olduğu gibi. Bakterilerin genetik yapısını

değiştirerek bunların daha fazla karbon gazı

emmeleri sağlandı. Domateslerin genleri ile

oynayarak onları sulamanın getirdiği tuzlanma

tesirinden koruyacak maya genleri aşılandı. Yok

olma tehlikesi içindeki canlı varlıklar laboratuar

ortamlarında üretildi. Yani canlı üzerindeki

genetik manipülasyonlarla iklim üzerinde oluşan

tehditlerin teknolojik olarak giderilebileceği

umudu ortaya çıktı. Neokapitalizm düzen

değişmeden sadece biyolitik devrimin getirdiği

teknolojik değişmeleri kullanarak kendi sebep

olduğu krizlere çare bulabileceği umudunu

taşımakta artık!

Kısacası neokapitalizm ve küreselleşme de

çevresel sorunlara teknolojik bir çözüm bulma

iddiasında.

Ancak önerilen teknolojiler yalnızca gelişmiş

ülkeleri bağlamıyor. Uygulama üçüncü dünyanın

da aktif katılımını gerektiriyor. Örnek vermek

gerekirse Avrupa'da biyokütle menşeli yakıtların

ulaşım yakıtlarının 2110 yılında % 5,75; 2020

yılında ise % 20 sini karşılaması planlanmakta.

ABD'de aynı süre içerisinde 35 milyon galonluk

biyokütle menşeli yakıt üretimi planlamakta. Bu

hedefleri karşılayacak toprak kapasitesi kuzey

yarımküre ülkelerinde mevcut değil! Avrupa

tarıma elverişli ekilebilir arazilerinin % 70'ini bu

Bu umut ister bir kumarbazın “son oyunu

kazanma” dürtüsü, ister tekelleşmiş çok uluslu

şirketlerin uç teknolojiler sayesinde elde

ettikleri devasa karların getirdiği finansal

avantajları sürdürme eğiliminden kaynaklansın

neokapitalizmin hala kendince söyleyeceği “bir

söz” olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Neokapitalizmin kendine güveninin kaynağını

yorumlayabilmek için dünyanın neolitik

devrimden sonra biolitik devrime geçiş

olgusunu kavramak gerekmektedir.

Avlayıcılık ve toplayıcılık düzeninden hayvancılık

ve ziraat sayesinde neolitik döneme geçen

insanlık 12 bin yıllık bu uzun süreçte giderek

çevre üzerinde egemenliğini kurdu. İnsan çevre

koşullarından bağımsız olarak kendini idame

ettirecek aşamaya geldi.

Ancak sanayi devrimi ile birlikte sonsuz sanılan

çevre kaynaklarının da sınırlı olduğu görüldü.

Özellikle son yüzyılda antibiyotiklerin ortaya

çıkması ile insan nüfusunun olağanüstü artması,

giderek küreselleşen ve finans boyutu öne çıkan

kapitalist düzenin geleneksel insan

yerleşimlerini yok ederek gecekondulaşmış

kentler ve zengin getoları yaratması sonucunda

çevresel dengeler tahrip oldu.

Biyosfer geriye dönülemeyecek biçimde tahrip

olma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

Klasik kalkınma ve büyüme paradigmaları

çökmeye başladı. Sosyal eşitsizlik egemen

düzeni tehdit etmeye başladı. Üstelik fosil

kaynaklı enerji kaynakları hem tükenmeye yüz

tuttu hem de sera gazı ve karbondiyoksit

salınımları sonucunda gezegenimizin varlığı

tehlikeye girdi.

Klasik neokapitalist düzen giderek kendi içinden

de sorgulanmaya başladı. KYOTO protokolü ile

birlikte başat kapitalist ekonomiler

taşıyamayacakları maliyetler ile karşı karşıya

kaldılar. Fazla salınımların giderilmesi alternatif

enerji kaynaklarına yönelme mecburiyetleri yeni

bir krizin öncülleri arasında yer aldı.

Krize, küreselleşme karşıtı gruptan ve

neokapitalist küreselleşme taraftarlarından iki

değişik türde yanıt getirildi.

Küreselleşme karşıtı akımlar ATTAC benzeri

sermaye hareketleri üzerinde yeni kontrol

mekanizmaları önerirken küreselleşme taraftarı

neokapitalizm umudunu biolitik devrime

bağlamayı yeğledi.

kuruyan mevsimlik Akdeniz bitkisiyle kurulan

'nesnel bağlılaşım'ı anlatmakta. Celal Soycan,

Özdemir İnce'nin eğretilemesini (metaforu)

yorumlanırken insanın yazgısı ile mirac

karşısındaki peygamberin yalnızlığı ile paralellik

kuruyor. (Üç Nokta Dergisi: Temmuz-Ağustos

2006, 1960'lar Edebiyatı Sayısı).

Ben ise olağanüstü güzellikteki söz konusu

dizeleri okur iken onları, insanın, sanatçının ve

kim bilir belki de çevre ile ilgilenen bilim

adamlarının “insanın kendi kıyametini yaratması”

sorunsalı ile ilintilendiriyorum.

Günümüzde çevre mühendisinin, insanın ya da

sanatçının zorlanması ya da dramı bir bakıma

insanın “insan” olarak artık boşlukta kalmasıdır.

Gezegenimizin biyosferinin tahrip olduğu,

toplumsal işbölümü ile ilgili var bildiğimiz tüm

paradigmaların yıkılmakta olduğu bir dönemi

yaşamaktayız.

İnsan emeğinin bugünkü küreselleşmiş dünyada

tanımlanmış biçimi olan eğretileşmiş emek, antik

çağlardan bu yana süregiden “çalışma” kavramı

ile insan öznesinin bağlantılarını koparmakta,

insanı tahrip olmuş yıkıma uğramış bir çevrede

yaşamaya zorlamakta.

Sosyal bir varlık olan insan, artık çalışmasının ve

emeğinin bugünkü düzende “gereksinim”

duyulmayan ya da “pazar değeri” bulunmayan bir

unsura dönüştüğünü, doğal çevresinin tanınamaz

hale geldiğini görmektedir.

Çağlar boyunca “kıyamet” söylencesinin aşıladığı

bilinçle kişiliği oluşan insan, kıyametten önce

“devreden çıkmanın” şokunu yaşamaktadır. Yani

kadim anlamdaki bildiğimiz “kıyamet”

gerçekleşmeden önce insanın tözsel anlamda bir

“yokoluşu” devreye girmektedir. İnsanın

“boşlukta” olduğu bu ortamda “çevre ve

siyasetin”ın ne tür bir akıbet beklemektedir?

Çevrenin siyaseti, siyasetin çevresi müsebbibi biz

olan, yani bugünün insanlığını, bu arada biz

çevrecileri, insandan kaynaklanan “ön kıyamet”

ile hesaplaşmayı zorunlu hale getirdi.

* Yazarın TMMOB

Çevre Sempozyumu’nda sunduğu bildirinin tam metnidir

8-9 Haziran 2007 tarihlerinde düzenlenen
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amaca ayırmak durumunda. ABD'nin tüm mısır

ve soya üretimi ancak söz konusu programı

karşılayabilmekte. Demek ki anılan biyokütle

menşeli yakıt üretimi hedeflerini tutturmaya

kalkıştıklarında kuzey yarımküre ülkeleri bu kez

tarımsal gıda üretiminde bir krizle karşı karşıya

kalacaklar!

Dolayısıyla çare güney yarımküre ülkelerine

yönelmek ve söz konusu ülkelerdeki tarımsal

üretime müdahale etmekten geçmekte!

Endonezya, Malezya, Brezilya başvurulan

ülkeler arasında. Sadece Brezilya'daki biyokütle

üretimi için ayrılan artımsal arazinin yüzölçümü

İngiltere, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un

toplam yüzölçümüne eşit!

İş bununla da kalmıyor. Artık geriye dönülemez

tahribat dünya ikliminde ülkeleri etkiler hale

geldi. Gaz salınımları yüksek olan ülkelerin yanı

sıra Bengaldeş gibi çok düşük düzeyde gaz

salınımları bulunan ülkeler de sular altında

kalma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakta.

Bu yüzden başta Bengaldeş'te Dacca

üniversitesi akademisyenleri ve birçokları yeni

bir kavram ortaya attılar!

Bu kavrama göre gaz salınımları yüksek olan

ülkeler gaz salınımları düşük olan ülkelerdeki

İklim göçmenleri için bir göç kotası uygulamak

zorunda bırakılmalıdır! Yani bir bakıma gaz

salınımları ile neden olunan iklim göçü arasında

bir “trade off” sistemi önerilmektedir. Tartışma,

merkez ve periferi ülkeleri arasındaki

eşitsizlikleri irdelerken dile getirilen ticaret

hadleri savını hatırlatmaktadır.

Sonuç olarak küreselleşme taraftarları ekolojik

kısıtlar yüzünden gündeme gelecek bir yeni

keynesçilik uygulamasına razı gelmek ile

neolitik devrimlerin gündeme getirdiği

teknolojik manipülasyonlar arasında bir tercih

yapmak durumundalar.

Küreselleşme karşıtları ise çevresel sorunların

aslında sosyal eşitsizlikten kaynaklandığı

gerçeğini öne sürerek giderek özelleştirme

karşıtı, kamusal alanın yeniden başat kılındığı

bir politik program önermeyi sürdürmek

durumundalar.

Türk şiirinin önemli isimlerinden Özdemir

İnce'nin metnin başında alıntıladığım dizeleri bir

diğer değerli şair Celal Soycan'a göre “bir dağ

başında neredeyse insan emeği gereksinmeden

kendiliğinden göveren ve kısa bir süre sonra

Sonuç yerine
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yerküre ısınıyor,
önlem almak lazım

Küresel ısınma, hava kirliliği, suyun tükenmesi, atıkların

depolanması, sera etkisi, canlıların yok olması,ozon

tabakasının delinmesi, asit yağmurları ile birlikte

yaşanamaz bir dünya, yaşanamaz kentler bizi

bekliyor…

5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle Mimarlar

Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları

Merkezi bünyesinde, Çevre Mühendisleri Odası

Ankara Şubesi'nin de katkılarıyla İlköğretim okullarında

4,5,6 ve 7 inci sınıflarda küresel ısınma ve çevre

sorunları temalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Ankara'da ve Ankara Şubeye bağlı 2 temsilciliği ile

birlikte 54 okulda gerçekleştirilen bu çalışmalarda

çıkan sonuçlar, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Konur

Sokak’’ta sergilendi.

Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi 39.Dönemde

her çalışmadan bilimsel sonuçlar elde etmeyi

hedeflemektedir. Bu nedenle her çalışmada

kullanılacak olan tip ölçme formları hazırlanmıştır.

Uygulama Öncesi Anketi, Uygulama Sonrası Anketi ve

Okul Tespit Formundan oluşan üçlü değerlendirme

formları da ilk defa 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde

yapılan atölye çalışmalarında uygulanmıştır.

Ankara Şubesi coğrafyası içerisinde bir eğitim haritası

oluşturulması planı ile başlatılan Okul tespit formu ile,

Eğitim yapılarının, hem fiziksel hem de çevresel

durumları tespit edilmektedir. Okul bahçelerinin

durumu, ne amaçla kullandığı, spor salonu olup,

olmadığı, sınıf mevcutları, okulun fiziksel durumu, kaç

katlı olduğu, okul civarında yaya geçidi ve trafik

ışıklarının bulunup bulunulmadığı, okul çevresindeki,

park, ticaret, sosyal ve kültürel donatıların olup

olmadığı, v.b sorularında bulunduğu okul tespit formu,

1000 Mimar 1000 Okulda çalışması kapsamında,

okullarda uygulama yapan mimarlar tarafından

doldurulmaktadır. Okul krokisinin ve fotoğraflarının da

eklendiği tespit formu bir yandan da ciddi bir eğitim

yapıları dökümü de oluşturmaktadır. Bu çalışmaya

belediyelerdeki işyeri tensilciliklerimiz ile, Mili Eğitim

Bakanlığı İşyeri Temsilciliğimiz de destek vermektedir.

Bu çalışma, giderek eğitim yapılarının durum ve

çevrelerine ilişkin elde edilecek verilerle, gündem

oluşturacak konuları açığa çıkartabilecek bir altyapıyı

Oda bünyesinde oluşturarak buna yönelik çalışmaları

başlatmak açısından oldukça önemsediğimiz bir

durumdur.

Aynı şekilde uygulama öncesi anketi ve uygulama

sonrası yapılan anketlerde de, çocuğun okula nasıl

ulaştığını evindeki mahallesindeki, Türkiye'deki ve

dünyadaki sorunları nasıl algıladığını, kent deyince, ilk

aklına gelenler, mimarların ne yaptıklarını,hangi

oyunları nerede oynadıkları, nerede yaşamak istedikleri

v.b sorularla çocuğun gelişim ve eğitim, kenti ve

mimarlığı algılama süreçlerine dair uygulama öncesi

verilerle birlikte hem bir istatistiki veri değerlendirmesi

yapma hem de çocuk ve mimarlık çalışmaları

sonrasında görüşlerinde nasıl değişiklikler olabildiğini

ölçmek açısından önemli veriler sağlamaktadır. Değişik

çaprazlamalarla uygulanan okulun bölge ve gelir

dağılımı durumlarına göre de sorgulamaların

yapılabileceği olanağı da sağlayan anketler Mimarlar

Odası Ankara Şube bünyesinde oluşturulan “MİM-AR

“mimarlık araştırmaları merkezi bünyesinde

değerlendirme kapsamına alınacaktır. Dönem dönem

İstatistikçilerden de profesyonel destek alındığı “MİM-

AR” giderek tüm çalışmalarımız açısından yol

göstericide olacak sonuçları açığa çıkartacaktır.

5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında okullarda

yaptığımız çalışmalarda elde edilen 2000'e yakın

anketin sonuçları “MİM-Ar” tarafından değerlendirme

Tezcan Karakuş Candan, Y.Yeşim Uysal, Fatma Cebeci *

çocuk ve mimarlık örnek bir öğrenme süreci,

bir toplumsal buluşma,
ortak heyecan ve ortak hayallerin buluşması
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kapsamına alınmıştır. Ama gene de burada birkaç genel

değerlendirmeyi sunmak bu çalışmanın önemini bir kez

daha açığa çıkartacaktır. Tüm çocukların, oyun olarak

algıladığı ilk şey, bilgisayar oyunları, bu durum gelir durumu

düşük bölgelerde, sokakta oynanan, saklambaç, yakan top,

v.b oyunları olarak yoğunlaşıyor. Apartmanda yaşayan

çocuklar, bahçeli evler de, bahçeli evler de yaşayan

çocuklarda apartmanlarda yaşamak istiyor. Anketler

değerlendirildikçe çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkacağı açık.

Küresel ısınma ve çevre sorunları konusunda ise çocuklar

oldukça duyarlı, ancak nasıl önlem alacakları konusunda ise

ne yapacakları çok fazla belirginleşmemiş durumda,

atölyeler sırasında verilen çarpıcı örneklere ise ilgileri çok

fazla idi.

54 okul yaklaşık 2000 bin öğrenciyle gerçekleştirilen bu

çalışmanın azda olsa temsilciliklerimizde yapılmış olması

Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarının yaygınlaşması açısından

oldukça önemli bir durumdur.

* Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
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teknik bilgiler

MİMARLIK HİZMETLERİ

Madde 5 -

a)

b)

c)

d)

e)

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİNE TABİ MİMARLIK HİZMETLERİ

Madde 6 -

Mimarın ihtisasına, formasyonuna ve iştigal konusuna göre; müellif olarak tasarlamaya,

uygulamaya, kabule, imzaya yetkili ve sorumlu olduğu mimarlık hizmet alanları şunlardır:

Mimari tasarım hizmetleri: Mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon hizmetleri,

imalat projesi çalışmalarıdır.

Mimari uygulama ve yönetimi hizmetleri: Mimari mesleki kontrollük, proje ve şantiye

koordinasyonu ve planlaması; şantiye şefliği, saha mimarlığı; mimari fenni mesuliyet, kontrollük,

geri besleme çalışmaları ve kabul teslim çalışmalarıdır.

Mimari danışmanlık hizmetleri: Mimari danışmanlık, müşavirlik, bilirkişilik, hakemlik, eksperlik,

jüri üyeliği, raportörlük; mimari proje yönetimi, yapılabilirlik, fizibilite çalışmaları, program hazırlığı,

özel araştırma ve çalışmalar, dosya hazırlığı, iş ve işlem takibi gerektiren işlerin yapılması, ihale

dosyası hazırlanması, karşılaştırmalı keşif ve şartname hazırlanmasıdır.

Mimari eğitim çalışmaları: Mimari eğitim ve öğretim çalışmalarıdır.

Diğer sanatsal çalışmalar: Sanat eseri seçimi, maket çalışmaları, üç boyutlu görsel çalışmalar ve

benzeri hizmetlerdir.

Mimar ulusal ve uluslararası düzenlemelerle tanımlanacak yeni mesleki hizmet alanlarında da, bu

düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir.

Mimarlık hizmetleri içerisinde tanımlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon,

restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki

kontrollük hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetleri serbest mimarlık hizmetleri büro tescil

belgesine tabi mimarlık hizmetleridir.

Bu hizmetler serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu Yönetmelikte

tanımlanan istisna koşulları taşımayan mimarlar tarafından yapılamaz.

Serbest mimarlık hizmetleri; ilgili kanunlar, yönetmelikler, Mimarlar Odasının şartname, tarife ve

mimari proje çizim ve sunuş standartlarına uygun olarak yürütülür.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLAR ODASI SERBEST MİMARLIK

HİZMETLERİNİ UYGULAMA, TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 5'TE

MİMARLIK HİZMETLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ AÇIKLANMIŞTIR
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kitap tanıtım

Günümüzün önemli araştırma konularından biri, kentleşme ve kentlere göç

olgusudur. Türkiye’nin özellikle 1950’lerden bu yana yaşadığı bu olgunun

tarihteki köklerine inmeye ne dersiniz? Tarihçi Suraiya Faroqhi, 15. ve 16. yüzyıllar

Anadolu’su için yaptığı bu çalışmada, Anadolu kentlerini ve kentlilerini incelemekle

kalmıyor, günümüz için de önemli ipuçları veriyor. Nüfus yapılarında, ekonomik temellerde,

göçlerde yoğunlaşan ve tarihi sürükleyici bir metin haline getirerek okura ulaştıran

Faroqhi, kent mekanının bireyle bütünleşmesini yansıtıyor.

Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Suraiya Faroqhi, Türkçesi: Neyyir Kalaycıoğlu Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 4.Baskı

,

Uygar dünyanın kadim köklerinde yatar arılar dünyasının sırrı. İdeal toplumun,

işbölümünün, örgütlü çalışmanın timsalidir arılar. Benzersiz bir uyum ve

dengenin kaynağı olarak görülen arı kovanı, petek gözlerinde soluk alıp veren

bir sureti olarak görülür evrenin. Bütün bunların ötesinde , yarattıkları doğal

mimarinin eşsiz yapısıyla da göz kamaştıran canlılardır. Tanınmış İspanyol

sanat tarihçisi bu çıkış noktalarını esas alan

çalışmasında, arıların kaynaklık ettiği bu etkinin sanattaki ve mimarideki

modern eğilimleri nasıl beslediğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Arıların

örgütlenmesindeki ve arı kovanlarının meydana getirilmesindeki doğal

itkilerin Gaud

Juan Antonio Ramírez,

í, Steiner, Wright, van der Rohe, Le Corbusier gibi yaratıcıların

yapıtlarına ne denli güçlü bir esin kaynağı olduğunu irdeliyor. Arıların ve

arıcılıkla ilgili metaforların temel olduğu ideolojik, politik, artistik ve mimari

yönelimleri şaşırtıcı, engin ve derinlikli bir gözlem gücüyle çözümleyen, öncü

nitelikte bir yapıt.

Juan Antonio Ramírez Nisan
2007,

, Türkçesi: Ayfer Teker Garcia, Dost Kitabevi Yayınları,
Ankara, 1. Baskı

Gaudí’den Le Corbusier’ye Arı Kovanı Metaforu Juan Antonio Ramírez

Osmanlı’da Kentler ve Kentliler Suraiya Faroqhi
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basın açıklamaları

Dünya Çevre Günü olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan 5 Haziran bu yıl ülkemizde kutlayamıyoruz.

Kutla(ya)mama sebebimiz katlanarak büyüyen ve dünyayı ekolojik bir krize doğru sürükleyen sorunlar ve bu sorunların her

geçen gün rant kaygısı ile artıyor olmasıdır.

Hafızaları tazeleyerek ve genelden kentimize doğru gitmek sorunun bütününü görmek açısından yararlı olacaktır.

20. yüzyılı savaşlarla ve çevresel felaketlerle geçiren dünyanın aynı sorunu 21. yüzyılda da yaşadığı, savaşlar nedeniyle yer

yüzündeki tüm canlı ve cansız doğanın zarar gördüğü, en az parayla en çok zararı verme mantığı içerisinde üretilen silahlar ile

dönüşü olmayan kirliliklere yol açıldığı, yer yüzündeki kültürel birikimin ve çeşitliliğin yok edilmeye çalışıldığı, öte yandan

nükleer denemelerin devam ettiği, Küresel Isınma Sorununun çözümüne yönelik somut adımların atılmayarak günü kurtarma

çabası içerisine girildiği, koşullarını yaratmasına imkan verilmeyen 3. dünya ülkelerine uygulanan sömürü sürecinin devam

ettiği, tüm dünyanın gözleri önünde açık bir biçimde durmaktadır.

Nükleer santralleri olmayan ama nükleer kazalar yaşayabilen ülkemizde, hala atık sorunun çözülememesi, tehlikeli atık

varillerinin her geçen gün medyaya konu olması, para karşılığı gelişmiş (!) ülke atıklarının ülkemize getirilmesi, Avrupa

ülkelerinin tamamından daha fazla ekolojik çeşitliliğe sahip olan ülkemizin ormanlarının, kıyılarının ve sulak alanlarının

yapılaşmaya açılması ve bu yapılaşmalara gelişme(!) kaygısı ile göz yumulması, mevcut hükümetin giderayak tekellere ve

lobilere verdiği sözleri yerine getirebilmek adına nükleer yasa gibi ülkemiz tarihini doğrudan etkileyebilecek yasaları oldu

bittiye getirme çabası, öte yandan sürdürülebilir kalkınma mantığının yansıması olan “kirleten öder” prensibi ile ülke

ekosisteminin yaşanılamaz hale dönüşmeye başlaması, bilimsel ve ilkesel olarak birbirinden bağımsız olması gereken Çevre

Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'nın birleştirilmesi, toprağı doğrudan kirleten ve tarımı tohumları ile patentleyerek

sömürgeleştiren Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) Ürünlerin, ülkemizde kullanılmasının önünün açılması en can alıcı

sorunlarımızdır.

Ankara özeline dönecek olursak, durum ne yazık ki genelden farksız hatta daha can alıcı bir boyuttadır.

Ankara yönetiminin sosyal politikalardan ve planlı çalışma kültüründen uzak oluşu kentteki sorunların temelini

oluşturmaktadır. Kuşkusuz çevre kavramı salt bir doğacı yaklaşım ile incelenemez. Kültür, sağlık, ekonomi, barınma,

beslenme, ulaşım gibi temel insani haklar da günümüzde çevre konusunun içerisinde yer almaktadır.

Son dönemde her yaz olduğu gibi su sıkıntısı Ankaralıların gündemine oturmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı su sorununu

tuvaletlere konulacak 1 litrelik pet şişelerle çözme çabası içerisine girmiş ve Ankaralıların tasarruf etmesi gerektiğini

açıklamıştı. O zaman yaptığımız açıklamalarda Başkanın tasarruf etmesi gerektiğini vurgulamıştık. Ankara'nın su ve

kanalizasyonundan sorumlu olan ASKİ'nin uzun zamandır yol çalışmaları yaptığını ve böyle giderse işini yapmayan bir kurumun

yaşanacak su sıkıntısından sorumlu olacağını vurgulamıştık. Küresel Isınma sorununun bu kadar yoğun biçimde tartışıldığı bir

dönemde kulağını bilime kapayan Belediye Başkanının ranta dönük çalışma yapması çok da şaşılacak bir durum değildir.

Serbest piyasa ekonomisine bel bağlayan ve belediyenin her birimini özelleştirmeye çalışarak sorunların üstünü örten politik

(!) anlayış Ankaralıların güvenli yaşama, sağlıklı içme suyuna erişim gibi haklarını bir kenara bırakmıştır. Bu sorunların

kaynağında kentimizin uzun zamandır rant amaçlı, “ticaret merkezi” merkezli bir bakış açısı ile yönetilmesi yatmaktadır. Şimdi

sorulması gereken soru, Büyükşehir Belediye Başkanı iktidarda olduğu süre içerisinde Ankara'nın su sorununu somut bir

biçimde çözecek ne gibi çalışmalar yaptığıdır!

basın açıklamaları

5 HAZİRAN 2007 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ;
ANKARA…

Diğer bir taraftan, Ankara'nın ekolojik dengesini ciddi oranda belirleyen, etkileyen Ankara'nın gölleri ve akarsularıdır. Eymir ve

Mogan Göllerinde yaşanan kirlilik neredeyse geri dönüşü olmayan boyutlardadır. Doğal yapılara sahip çıkmak, kentlinin sağlıklı

bir çevrede yaşamasını sağlamak için politika geliştirmesi gereken kent yönetimi yapay göller yaparak rant elde etmeye çalışmış

ve Ankara çayı gibi önemli bir değerin üstünü “örterek” bertaraf etmiştir. Giderek derinleşen çevre, kentleşme sorunları

önümüzdeki günlerde de her sene olduğu gibi Ankaralıları hastalık ve buna benzer pek çok sorunla karşı karşıya getirecektir.

Öte yandan, kentimiz kış ayları içerisinde yoğun bir biçimde hava kirliliği yaşamış ve hava kirliliğinin boyutları “istasyonlardaki

yenileme” çalışmaları nedeniyle ölçülememiş ve kamuoyu ile paylaşılamamıştır. Bir ülkenin başkentindeki hava kirliliğinin

ölçülememesi ülkemizin sosyal politikalardan ne kadar uzak olduğunun en büyük göstergesidir. Hava kirliliğinin 20. yüzyılda

Londra gibi büyük kentlerde on binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz.

Ulaşım politikasızlığı ise Ankara'nın birçok alanını etkileyen bir problemdir. Toplu taşımanın geliştirilmemesi, metro çalışması

yerine yol genişletme çalışmalarına öncelik verilerek metronun yıllardır tamamlanmaması, bireysel otomobil kullanımının

desteklenmesi, kent merkezinin araç öncelikli olması, gerek Ankara'nın hava kirliliğine neden olmakta gerekse kentlinin yaşam

hakkını elinden almaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz, toplu taşımanın geliştirilmesi demek, kentlilerin, zamanında, rahat ve ucuz

bir biçimde taşınması demektir.

Ankara'nın katı atık sorunu ise medyatik olarak çözülmüş gösterilmektedir. Şu çok açıktır ki bilimsel olarak, rehabilite edilen vahşi

depolama alanlarına çöp dökümünün durdurulması gerekir. Ancak Mamak Çöplüğü'ne çöp dökümü devam etmektedir.

Mamaklıların yaşadığı sorunları ise göz ardı etmek ahlaki bir muhasebe gerektirir. Ankara'nın ciddi çalışan, periyodik olarak

denetlenen düzenli depolama alanlarına ihtiyacı hala sürmektedir. Ancak ne yazıktır ki bu politikasızlıkla devam edilirse Ankara'nın

atık sorunu da “su” sorunu gibi çözümsüzlüğe doğru gidecektir.

Tüm bunların yanında halkın, kentlinin, Ankaralının sesine kulağını tıkayan Belediye Başkanı dönüşüm projeleri ile göz

boyamakta, halkı evlerinden ederek sokağa atmaya çalışmaktadır. Sağlıklı yaşam, güvenli çevre anlayışını bile rahatsız edici

bulan zihniyet barınma hakkı gibi en temel haklarını bile kentlisinin ellinden almaya çalışmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz süreçler hatırlayacağınız üzere her sene yaşanmaktadır. Sanal bir biçimde ve kabulleniş üzerinden süren

bir kent yönetimi sorunları bağrında biriktirmektedir. Ancak kuşkusuz bu sorunlardan en çok zarar gören yine kentliler olacaktır.

Defalarca uyarmamıza rağmen göz ardı edilen su sorunu, hava kirliliği, ulaşım politikasızlığı, su yönetimsizliği nedeniyle yaz

aylarında artan hastalıklar gibi sorunlar bu yaz da gündemimizde olacaktır, bu sorunları tahmin edebilmek için kuşkusuz müneccim

olmaya gerek yoktur, kentin gidişatını takip etmek yeterli olacaktır.

Tüketim üzerinden üretim yapan ekonomi politikasının yaşamın sürdürülebilirliğine engel olduğu, kentlilerin kent yönetimlerine

katılamadığı, mimar, mühendis ve plancıların görüşlerinin göz ardı edildiği, bilimden uzak yaklaşımların hüküm sürdüğü ve

dolayısıyla; dünya, ülke ve kent ölçeğinde can alıcı ekolojik sorunların yaşandığı bir durumda 5 Haziran'ı kutlamayı bu kentin

mimar, mühendis ve plancıları olarak doğru bulmuyoruz ve tüm kentlilere bu sorunları tartışmak ve çözüm üretmek için

etkinliklerimize davet ediyoruz.

Karikatürcüler Derneği

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Biliyoruz ki Değerlerine Sahip Çıkan, Yaşanılabilir Bir Ankara MÜMKÜN!

“Değişmeyen Tek Şey; Ankara Kent Yönetiminin Rantçı Yaklaşımlarıdır”
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basın açıklamaları

Zorlu Y ap Y at r mA. . 'nin T.C. Ba bakanl k Özelle tirme daresi Ba kanl ndan sat nald Karayollar Arazisi üzerinde yapaca
binan n Mimarl k ve Kentsel Tasar m Projesini elde etmek için yar ma aç ld n ve bu yar mada AG Dan manl k A. . 'nin
görevlendirildi ini bas n yoluyla ve ilgili dan manl k irketi yönetim kurulu ba kan Say n Suha Özkan' n Odam za gönderdi i 13
Haziran 2007 tarihli talep yaz s ndanö r enmi bulunuyoruz.

Dan manl k irketinin Odam za gönderdi i yaz da yar ma sürecinin iki a amal olaca , ilk a amada ilgili bürolara yeterlik için
ça r da bulunulaca , ikinci a amada ise uluslararas bir jüri taraf ndan de erlendirilece i belirtilmekte ve her iki a amada da
Mimarlar Odas 'n ntemsil edilmesi istenmektedir.

Bilindi i üzere TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi, TMMOB n aat Mühendisleri Odas stanbul ubesi ve
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri stanbul ubesi ile birlikte, Ba bakanl k Özelle tirme daresi Ba kanl aleyhine, ilgili
Naz m mar Plan de i ikli inin iptali için dava açm bulunmaktad r. Dava; sözkonusu yerde ayr cal kl imar haklar n içeren bir
yap la ma belirleyen bu de i ikli in,

ve giderilmesi olanakl olmayan sonuçlar yaratmas nedeniyle aç lm t r.

Bu geli meler nedeniyle Mimarlar Odas Merkez Y önetim Kurulu, kendi görü lerini özetleyen a a daki aç klamay yapmay
kararla t rm t r:

- Odamız, meşru bir zeminde üretilen yarışmalar yoluyla ülkemizin çağdaş tasarımlara kavuşmasını içtenlikle dilemekte, bunu
ülke mimarlığının gelişimi için önemli bir girdi olduğunu kabul etmektedir.

- Ancak, bu konudaki girişimlerin, planlama ve koruma ilke ve esaslarını gözeten; tasarlandığı çevre ve kentle uyumlu ve kamu
yararını ön plana tutan bir anlayışla ele alınmasını ve sürdürülmesini benimsemekte ve savunmaktadır.

- Buna karşın, söz konusu alana ili kin imar haklar ; bilimsel planlama anlay na uygun olmamas nedeniyle Odam z n reddetti i
ve engellemeye çal t “ ” uygulamas yoluyla gerçekle tirilmek istenmektedir.

- Ayrıca, belirlenen “yarışma” yönteminin, bir “benimsediğimiz yarışma mantığına ve kurallarına uygun olmadığını” da belirtmek
isteriz.

- Odamızın mesleki ve bilimsel gerekçelerinden vazgeçerek, an lan parselde, mevcut plan de i ikli inin öngördü ü ko ullar da bir
yap la ma eylemini onaylayaca anlam nagelen bir davran göstermesi hiç bir ekilde beklenmemelidir.

- Mimarlar Odası'n n,yeni yap lanmako ullar konusunda kayg duydu u; bu ko ullar n “
” ayk r oldu unu öne sürdü ü bir dava devam ederken, bu ko ullar n esas al naca bir

tasar msürecinde temsil edilmesi de beklenmemelidir.

- Mimarlar Odası, birçok benzer olayda da tavrını gösterdiği gibi, “
” aç kçakar ç kmaktad r.

Y ukar da özetlemeye çal t m z görü ümüzü Say n Suha Özkan'a ve konuyla ilgisi nedeniyle Uluslararas Mimarlar Birli i Genel
Merkezine bir yaz yla iletmi bulunuyoruz.

Kamuoyunun da tepkisini çeken bu süreç ayrıca Odamız tarafından meslek etiği ve kamusal sorumluluklar açısından da
izlenmektedir.

stanbul kentinin ya am kalitesini olumsuz etkileyecek, kimlik de erlerini ezecek, mevcut ula m ve altyap s k nt lar n art racak
bu sak ncal giri ime yönelik gösterdi imiz bu çaban n; tüm meslekta lar m zca benimsenmesini diliyoruz.

imar mevzuat na aykırılıklarının yanı sıra planlama ilke ve esaslar na ayk r l klar

içermesi

parsel ölçe inde naz m plan

mevzuata, planlama ilkelerine, koruma

esaslar na ve kentin morfolojisine

ayr cal kl imar haklar n n olu turulmas na yönelik hukuk

d uygulamalar n yar malar yoluyla me rula t r lmas na

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu olarak

üyelerimizle kurulacak ilişkinin dayanışma içerisinde, zorlukları birlikte aşarak,

gönüllü bir ortamda sürmesini önemsediğimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz. "Oda

ile üye arasındaki ilişkiyi alacaklı borçlu konumuna indirgeyen" yaklaşımların yarattığı

ve biriken gerilimin farkında olduğumuzu bu gerilimi ancak birlikte aşabileceğimizi

biliyoruz. Yönetim Kurulu olarak aidat ödemelerinde taksitlendirme dahil kolaylığın

sağlanması konusunda her türlü öneriye açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Aidat borcu olan üyelere yönelik Genel Merkez tarafından hukuki işlem başlatılması

doğrultusunda karar alınmıştır. Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak

üyelerimizle kurulacak ilişkinin hukuksal süreçlerle değil diyalog içerisinde

çözümlenmesinden yana olduğumuzu bir kez daha yineleyerek bu durumu Ankara

Şube olarak çözeceğimize dair Şube Yönetim Kurulu olarak sorumluluk almış

durumdayız. Bu durumda sizlerden de uzattığımız elin boş kalmamasını ve attığımız

her adımda, bir adım da sizden beklediğimizi ve bu sorunu da her konuda olduğu gibi

sizlerle birlikte çözeceğimizi bilmenizi isteriz.

KARAYOLLARI ARAZİSİNİN YAĞMAYA AÇILMASI

YARIŞMA YOLUYLA MEŞRULAŞTIRILAMAZ!...

Tarih: 21 Haziran 2007

çağrı... çağrı... çağrı... çağrı... çağrı... çağrı... çağrı... çağrı...

aidat borcu bulunan üyelerimizin dikkatine

TMMOB MİMARLAR ODASI

Aidatlarını ödeyen üyelerimize;

1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası yapılır.

Yurt dışı çıkışlarda kolaylaştırıcı belge desteği sağlanır.

Şube bünyesinde verilen Auto-Cad ve üçboyutlu kurslarda, Oda yayınlarında, Şubenin

düzenlediği Teknik ve Kültürel gezilerde %10 indirim uygulanır.
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MEVCUTLAR

TOPLAM : 301.931 YTL

BANKALAR : 31.218 YTL

KASA : 2.303 YTL

HAZIR DEĞERLER : 152.410 YTL

ALTBİRİMLERDEN

ALACAKLAR : 116.000 YTL

TOPLAM GİDERLER : 770.337.28 YTL

BORÇLAR

TOPLAM : 198.000.YTL

PİYASAYA : 77.000 YTL

MERKEZ PAYI : 121.000.YTL

Detaylı bilgi için: http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2901

Detaylı bilgi için: http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2903

TOPLAM GELİRLER : 798.438.24 YTL
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