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Merhabalar
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 39. Dönem çalýþmalarý 23-24 Þubat 2008 tarihlerinde
gerçekleþtirilecek 40. Olaðan Genel Kurul toplantýsý, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Soruþturma
Uzlaþtýrma Kurulu üyelerinin seçimleri ile sona erecek.
39. Dönem Yönetim Kurulu olarak 2006 - 2008 yýllarýnda hem ülke gündemi hem mimarlýk gündemiyle birlikte
zorlu bir süreçle karþý karþýya olacaðýmýzý buradan sizlerle paylaþmýþ ve yönetim döneminde geliþmeler
doðrultusunda da bunu sürekli tekrarladýk.
Ülke gündemi, bu karmaþýk dönemde Genel seçimler, Cumhurbaþkanlýðý Seçimleri, Cumhuriyet mitingleri ile
birlikte hassas bir süreç yaþadý ve yaþamaya hala devam ediyor.
Bu dönemde sürekli gündemde yeralan bir diðer önemli konu ise sermaye odaklý, hýzla çýkartýlan yasalarla
yapýlan mekansal düzenlemelerdir. Kent topraklarý üzerinde artan baský kent merkezlerinin kimlik
deðiþtirmesine neden olurken, merkezlerde mega projelerle birlikte kentin kullaným dengelerini bozan,
zorlayan yüksek yoðunluklu kullaným alanlarý oluþmuþtur. Bir tarafta yoðunluk artýþýna yönelik plan tadilatlarý
yapýlýrken, diðer taraftan ise kentlerin þehircilik ilkeleri dikkate alýnmadan kentin yapý stoku olan tarihi konut
dokularý ve kültürel, tarihi kimlik alanlarý terk edilmiþtir., Kent çeperlerinde ise doðal vadiler ve tarým alanlarý
toplu konut uygulamalarý ile birlikte nitelik deðiþimine uðramýþtýr. Deðiþik ölçeklerde üretilen planlarla
kentlerin mekansal ufuk'larý daraltýlýrken, planlamanýn hedefleri kentin sosyal, kültürel, fiziksel ve ekonomik
verileri dýþýnda tanýmlanmýþtýr. Bu süreçten doðal olarak mimarlýk mesleðinin üretim biçimi etkilenmiþ ve süreç
mimarlarý mega projelere ve toplu konut uygulamalarýnda olduðu gibi tek tipleþen projelere yöneltmiþtir.
Kentler iþlevsel, ekonomik/verimli, saðlýklý, kaliteli, güzel, güvenli, adil bir kent anlayýþýný hedefleyen; tepeden
inme süreçler yerine, tabandan yukarýya gelen, katýlýmcý, þeffaf planlama süreçlerini içeren ve gayrimenkul
spekülasyonu üzerine kurgulanmamýþ, kentsel rantlarýn kamuya geri döndürüldüðü, toprak yaðmasýna olanak
tanýmayan planlama anlayýþý ile planlanmalý ve programlanarak yönetilmelidir.
Ýçinde bulunduðumuz bu zorlu ve karmaþýk süreçte dayanýþma her zamankinden daha önemli hale gelmektedir.
Bir yandan ülkenin ekonomi-politiði ile yakýndan ilgili olan mimarlýk mesleðinin uygulanýþý ve icra koþullarýnda
meydana gelen deðiþimden etkilenen meslek odalarý, diðer yandan da ülkedeki siyasi gerilimlerin artmasý ile
toplumsal muhalefet içerisindeki Meslek Odasýnýn rolü önemli bir

duruma iþaret etmektedir. Ülkede artan

baskýcý ve gerici rejimle beraber karanlýða doðru sürüklenmeye çalýþýlan meslek odalarý 39. Dönemde de
mesleðinden ve kentlerinden yola çýkarak, toplumsal muhalefetin odaðý olmuþtur. Ülkede ve meslekte
yaþanan tüm olumsuzluklara raðmen bu dönemde mimarlýk ortamýna ve dönem çalýþmalarýna katký koyan tüm
üyelerimize ve kentlilere böylesi zorlu bir süreçte taraf olduklarý, taþýn altýna elini koyduklarý için teþekkür
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Yaþam” Sergisi Türkiye Kentlerinde

burada sözü edilen baþarýya ulaþmak sizlerle mümkün

KONFERANS

olmuþtur.. Toplumlarda bireyin ön plana çýkartýlmaya çalýþýldýðý,

2. DESIGNTRAIN Konferansý:

bireylerin yalnýzlaþtýrýldýðý, mücadele alaný olan demokratik

Tasarým Eðitimini Tasarlamak
Bilgisayar Kurslarý

kitle örgütlerinin içinin boþaltýlarak “sivil toplum örgütleri”

ankara oteli
10 büyük
mahkeme kararýyla tescil ediliyor

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bünyesinde gerçekleþtirilen

haline getirilmeye çalýþýldýðý bu dönemde her þeyden önce

bilgisayar kurslarý için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayýt

dayanýþma ve birlikte olmanýn, anlamý büyüktür. Ancak birlikte

alýnmaya baþlanmýþtýr. Kayýtlarýmýz devam etmekte olup kesin

hareket edilirse mücadele güçlenir, yeni açýlýmlar saðlanýr.

kayýt yapýlmaktadýr.
[Mim/að] kullanýmda

Mimarlar Odasý kimliðini, 52 yýllýk geçmiþinden ve bu

. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Sayýsal Sistem Dönüþümü Projesi

geçmiþten gelen ileriyi görme özelliðinden almaktadýr. 40.

[Mim/ag] kullanýma açýlmýþtýr. Kullanýcý adý ve parolanýzý

Dönem Yönetim Kurulu'nu oluþturacak olan

þubemizden alabilirsiniz.
Üyelere e-posta hizmeti

meslektaþlarýmýzýn , gelecek dönemde de 52 yýllýk Oda

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi üyelerine

tarihinden edindiðimiz demokrasi geleneklerine sahip

isimsoyad@mimarlarodasiankara.org uzantýlý mail adresi

çýkacaðýný, yeni açýlýmlar saðlayarak mesleðin, meslektaþýn,

oluþturabilecektir.

kentlerin doðru noktaya, topluma ve onun ihtiyaçlarýna

"Yapý Denetimi"nde Denetlenecek Alan

yönelteceðini biliyoruz. 40. Dönem çalýþmalarýnýn baþarýya

22

“ulus”u yýkmaya kalkanlar
yýkýmýn altýnda kalacak

300 bin Metrekareye Ýndi

ulaþmasýnda toplumun, örgütlerin temeli olan bireylere önemli

Yapý denetim kuruluþlarýnýn denetleyebileceði toplam yapý inþaat

görevler düþmektedir. Çoðu zaman boþlama eðiliminde

alaný, 720 bin metrekareden 360 bin metrekareye indirildi.

olduðumuz, boþluklarý dolduracak birilerinin çýkacaðýný

FORUM | Adana Kent Sorunlarý

düþündüðümüz örgütümüze bu dönemde sahip çýkmak belirli

TMMOB adýna, TMMOB Adana Ýl Koordinasyon Kurulu

bir gruba destek çýkmak deðil, mesleðini, örgütünü, örgütlü

sekreterliðinde düzenlenen “Adana Kent Sorunlarý Forumu"na

dayanýþmaya sahip çýkmak, gidiþata dur diyebilmektir.

hazýrlýk amacýyla; Adana'daki tüm örgütlü kesimlerin, Adana'nýn

DOSYA: KENTKIRIM: SAVAÞ, KENT VE MÝMARLIK
sorunlarýný, kendi açýlarýndan dile getirme olanaðý veren “Adana

23 Þubat 2008 tarihinde DSÝ Konferans Salonunda

Kent Sorunlarý Forumu” 9 Þubat 2008 Cumartesi günü toplandý.

gerçekleþecek TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 40.

Türbana Karþý TBMM Önünde

Olaðan Genel Kuruluna katýlarak her türlü görüþ, öneri ve

Basýn Açýklamasý Yapýldý

fikirlerinizi mimarlýk ortamý ile paylaþmak 40. Dönem

TMMOB, DÝSK, KESK ve TTB, türbanýn yükseköðretimde serbest

çalýþmalarýný yönlendirecek bir baþlangýç olacaktýr. Her

býrakýlmasýný içeren Anayasa deðiþikliði teklifinin TBMM Genel

dönemde, meslekle ve toplumla ilgili her ortamda birlikte

Kurulu'nda görüþüldüðü ve ilk tur oylamasýnýn yapýldýðý 6 Þubat

üretmek, birlikte paylaþmak, birlikte dayanýþmak dileðiyle…

2008 tarihinde TBMM Dikmen Kapýsý önünde kitlesel bir basýn
açýklamasý gerçekleþtirdi

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
39.dönem Yönetim Kurulu
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Küresel Sermaye ve Neo - Liberal Sömürüye Karþý
Mimarlar Odasý’nýn Tarihsel Yükümlülükleri Üzerine
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, 53 yýllýk TMMOB Mimarlar Odasý geçmiþini deðerlendirdiðinde,

Bu noktada, mimarlýðý tüm toplumsal yükümlülüklerinden kopararak, salt “mimarlýk için mimarlar” sloganýyla

bugüne kadar mimarlýk ortamýna ve mimarlýk örgütüne dair bir fikir beyan etmeyen, ancak aniden ortaya çýkan

örgütlenen oluþumda, Mimarlar Odasýnýn geleneksel direnç kapasitesine, gizli yeni-muhafazakâr bir

yakýn dönem geliþmeleri kaygýyla, ancak bir o kadar da dikkatle izlemektedir. Bu noktada, “Mimarlýk için

kafa tutuþun bilinçaltý tavrýný yakalayabilmek olasýdýr.

Mimarlar” söylemi altýnda örgütlenerek, Mimarlar Odasýnýn gelenekselleþerek süregelen devrimci siyasetini,
küresel sermaye ve neo-liberal siyasetin popüler diliyle yargýlayan oluþumun yanýlsamalý tavrý, özellikle dikkat
çekicidir.

Ýkinci alt-metin, yukarýda savladýðýmýz gizli yeni-muhafazakar siyasi duruþun, ulusal baðlama taþýnmýþ
durumuna denk düþmektedir: Türkiye'nin, günümüz moda muhafazakarlýðýna takýlý sermaye birikimi ile,
küresel sermayeye eklemlenmiþ anakent kentsoylu öznenin bileþimini, pragmatik/faydacý gerekçelerle kotaran

Sermaye birikimi ve dolaþýmýný meþru kýlmaya çalýþan ve neo-liberal siyasetin araçlarýyla sermaye-tabanlý

bir tür melez oluþum, yukarýda betimlediðimiz toplumsal nitelikleri, Türkiye özelinde de dikkatli bir biçimde

sömürünün pratiklerini küresel bir oyuna dönüþtüren geliþmelere, özellikle bugünlerde kayýtsýz kalýnmamasý

dokumaktadýr. Bu melez siyasi özne, küresel sermayenin kentsel paylaþým ve kapitalist mekân üretiminin kýsa

gerekirken, bu tür yýkýcý oluþumlara direnç gösteren örgütlülüklerin, çaðdaþ mimarlýk ve mimarlarýn

ömürlü artý-deðerine, kendince müdahil olmayý arzulamakta, ancak gizli yeni-muhafazakâr duruþunu, yaratýcý

önünü kesen, tarihsel yükümlülüklerini tamamlamýþ köhne yapýlanmalara benzetilmesi, bir

bireysel özgürleþme söylemiyle dikkatli bir biçimde örtmeye çalýþarak, olasý ideolojik atýflardan da görece

aymazlýk olarak deðerlendirilmektedir.

kurtulabilmeyi amaçlamaktadýr. Ýþte tam da bu noktada, adaletsiz kentsel paylaþým ve kapitalist mekân
üretimi süreç ve yöntemlerine direnen siyasi öznelerin, özellikle toplumsal bilinç ve kamu yararý gözeten

Bu tür bir oluþumun temelde iki önemli alt-metni içerdiði savlanabilir: Birincisi, Mimarlar Odasý, toplumsal

örgütlerin, kamuoyu önünde bir “engel” olduklarý gerekçesiyle lanetlenmesi taktiksel bir gerekliliktir.

bilinç ve kamu yararý benzeri tarihsel yükümlülüklerini, günümüz uluslararasý baðlamýn denetimi altýnda
yeniden gözden geçirmeli ve “toplum için mimarlýk” diye özetlenebilecek siyasi yapýlanmasýna son vermelidir.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, “Mimarlýk için Mimarlar” sloganýyla örgütlenen bu yeni muhafazakâr
duruþun gerisinde yatan ve Türkiye'de yazýlmaya çalýþýlan her iki alt-metni de özenle okuyarak, küresel

“Mimarlýk için Mimarlar” söylemi altýnda yapýlan tartýþmalar ve altýnda imzasý bulunanlarýn duruþlarý

sermaye ve neo-liberal sömürüye, mimarlýk aracýlýðýyla meþru zeminler edindirme uðraþýlarýna karþý

dikkate alýndýðýnda, söylemlerinin merkezinde bulunan ''toplumsal bilinç'' yerine, ''yaratýcý bireysel

durmaktadýr.

özgürleþme'' ve ''kamu yararý'' yerine de, ''tekil varsýllaþma'' konulmalýdýr. Hâlbuki bu iki birbiriyle
çeliþir gibi gözüken ancak, birlikte ve doðru ele alýndýðýnda mimarlýðýn, toplumsal, siyasi, ideolojik yönünün ve

Bu baðlamda, Mimarlar Odasýnýn toplumsal ve siyasi yükümlülüklerini bir kez daha anýmsatmayý,

ayný zamanda da yaratýcý bireysel özgürleþmenin kiþinin toplumsal olanla beslenerek yeniden üretmesi

tarihsel bir görev kabul ediyoruz.

sürecine yol açacaðý açýktýr. Bu ikililerden birinin azaltýlýp/göz ardý edilmesini benimseyen, mimarlýðý bir meslek
olarak gerçek anlamda savunduðunu varsayan her görüþ kendi kökenlerine yabancýlaþarak mimarlýk
platformuna en büyük zararý verecektir. Öte yandan, yaratýcý bireysel özgürleþme ve tekil varsýllaþmanýn, neoliberal siyasetin dile pelesenk olmuþ genel geçer malzemesi olduðunun bu noktada bilinmesi gerekir.
Toplum yerine tekil öznenin, kamu yararý yerine ise, bireysel haklarýn ön plana taþýnmasý, bir diðer
deyiþle, neo-liberal siyasi tavrýn olmazsa olmazýdýr ve daha da önemlisi, “tarihin sonu/ideolojinin
sonu” benzeri söylemler aracýlýðýyla kendisine meþru bir zemin arayýþýndaki modern sonrasý yeni
muhafazakâr oluþumun da, öncelikli tercihleri arasýndadýr.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu
Nimet Özgönül, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube Baþkaný, Güven Arif Sargýn, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube
2. Baþkan, Y. Yeþim Uysal, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube Sekreter Üye, Tezcan Karakuþ Candan, TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þube Sayman Üye, Nuri Arýkoðlu, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube Yönetim Kurulu Üyesi,
Ali Hakkan, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube Yönetim Kurulu Üyesi, Fatma Cebeci, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þube Yönetim Kurulu Üyesi, Haluk Kara, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Tonguç Akýþ,
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Selma Sökmen, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Özdal Kutlu, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Bülent
Batuman, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Songül Üzgün, TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þube Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Ayþen Bayazýt, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube Yedek Yönetim Kurulu Üyesi
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6
haberler
“Mimar Kemaleddin: Tarihin Dönüm
Noktalarýnda Bir Yaþam” Sergisi
Türkiye Kentlerinde
Mimarlar Odasý'nýn Anma Programý etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen ve Osmanlý Devleti ile Türkiye
Cumhuriyeti'nin önemli mimarlarýndan Kemaleddin Bey'in
çalýþmalarýnýn yer aldýðý “Mimar Kemaleddin: Tarihin Dönüm
Noktalarýnda Bir Mimar” sergisi, 25 Aralýk 2007 tarihinde,
Taksim Sanat Galerisi'nde açýldý.
Serginin küratörlüðünü yapan Afife Batur da, Mimar
Kemaleddin'in kliþeleþtirildiðini ve yaratýcýlýðý, öncülük ettiði
konular adeta geri planda býrakýlýp, sadece ideoloji sembolü bir
mimar olarak tanýmlandýðýný ifade ederek, “Bence bu ona
yapýlabilecek çok büyük bir haksýzlýktý” dedi.
Sergi hazýrlýðý sýrasýnda bildiði halde Kemaleddin Bey'in birçok
yapýsýný yeniden dolaþtýðýný ve incelediðini anlatan Batur, “Çok
erken, 57 yaþýnda öldü. O kýsa ömürde özellikle Vakýflar, o
zamanki Evkaf Nezareti Sermimarlýðý döneminde inanýlmaz bir
tempoyla çalýþarak ve çevresinde büyük bir mimarlar
organizasyonu kurarak, yapýtlar üretti. Sergide bunlarý kronolojik
olarak izleyeceðiz. Ama ben o kronoloji dýþýnda Kemaleddin'in
görünen yüzünün arkasýnda ne vardý diye de baktým ve o
izlenimleri size oluþturulan kapalý bölümde, düþünce kutusunda
iletmeye çalýþtým. Kararý izleyiciye býrakmak üzere sorularýmýzý
yerleþtirdim” þeklinde konuþtu.

.........

.........

2. DESIGNTRAIN KONFERANSI

Tasarým Eðitimini Tasarlamak

"Yapý Denetimi"nde Denetlenecek Alan
300 bin Metrekareye Ýndi

Türbana Karþý TBMM Önünde
Basýn Açýklamasý Yapýldý

Yapý denetim kuruluþlarýnýn denetleyebileceði toplam yapý inþaat
alaný, 720 bin metrekareden 360 bin metrekareye indirildi.

TMMOB, DÝSK, KESK ve TTB, türbanýn yükseköðretimde serbest
býrakýlmasýný içeren Anayasa deðiþikliði teklifinin TBMM Genel
Kurulu'nda görüþüldüðü ve ilk tur oylamasýnýn yapýldýðý 6 Þubat
2008 tarihinde TBMM Dikmen Kapýsý önünde kitlesel bir basýn
açýklamasý gerçekleþtirdi. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Mehmet Soðancý, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda
yöneticileri ve çok sayýda TMMOB üyesinin katýldýðý eylemde,
basýn açýklamasý KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul
tarafýndan okundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi ve Avrupa Sanat
Enstitüleri Birliði (ELIA) ortaklýðýnda düzenlenen “Designtrain
Konferansý” 5-7 Haziran tarihlerinde Hollanda’nýn Amsterdam
kentinde gerçekleþtirilecek. “Tasarým Eðitimini Tasarlamak”
temasý altýnda düzenlenecek olan konferans, mimarlýk eðitiminin
birinci yýlýnda öðrencilerin tasarým fikri ile karþýlaþmalarý ve birinci
sýnýf eðitiminin farklýlýklarý üzerinettekrardan düþünmeyi ve farklý
farklý deneyimlerin paylaþýlmasýný hedefliyor. Kongre kültürel ve
bölgesel koþullar altýnda farklýlýk gösteren deðiþik eðitim

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn Yapý Denetimi Uygulama
Yönetmeliði, Resmi Gazetenin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak
yürürlüðe girdi. Yönetmeliðin yürürlüðe girmesiyle birlikte, 2001
yýlýnda yayýmlanan yönetmelik yürürlükten kalktý.
Yönetmelikte, "ilgili idarenin", "yapý denetim kuruluþunun", "denetçi,
kontrol elemaný ve yardýmcý kontrol elemanýnýn", "proje müellifinin",
"yapý sahibinin", "yapý müteahhidi ile þantiye þefinin", görev ve
sorumluluklarýna yer verildi.
DÜNYA – 06.02.2008

metodlarýnýn tartýþýlmasýnn yaný sýra yeni düþünceler ve deneylerin
sunulmasýna bir ortam yaratmayý hedefliyor.

FORUM | Adana Kent Sorunlarý
Bilgisayar Kurslarý
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bünyesinde gerçekleþtirilen
bilgisayar kurslarý için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayýt
alýnmaya baþlanmýþtýr. Kayýtlarýmýz devam etmekte olup kesin
kayýt yapýlmaktadýr.
Kurslar hakkýnda detaylý bilgiye 417 86 65 / 134 numaralý
telefonlardan (Ferhan Temiz) ulaþabilirsiniz.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bünyesinde verilecek
bilgisayar kurslarýnýn detaylarý ve kayýt sýrasýnda istenecek
belgelere buradan ulaþabilirsiniz.

kullanýmda
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Sayýsal Sistem Dönüþümü
Projesi [Mim/ag] kullanýma açýlmýþtýr. Kullanýcý adý ve parolanýzý
þubemizden alabilirsiniz.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan yürütülen mimarlar
arasý iletiþim aðý (MÝM/Að) güncellenerek geliþtiriliyor.

TMMOB adýna, TMMOB Adana Ýl Koordinasyon Kurulu
sekreterliðinde düzenlenen “Adana Kent Sorunlarý Forumu"na
hazýrlýk amacýyla; Adana'daki tüm örgütlü kesimlerin, Adana'nýn
sorunlarýný, kendi açýlarýndan dile getirme olanaðý veren “Adana
Kent Sorunlarý Forumu” 9 Þubat 2008 Cumartesi günü toplandý.
Tüm dernek, kamu kurumu, meslek örgütleri, partiler, muhtarlýklar,
belediyeler, üniversite, vb. temsilcilerinin görüþlerini dile
getirmelerine ve tüm Adanalýlarýn izleyici olarak katýlýmýna açýk
gerçekleþen "Adana Kent Sorunlarý Forumu"nu 250'yi aþkýn
katýlýmcý izledi. Yaklaþýk 5 saat süren Forumda üniversite
mensuplarý ile basýn ve yayýn kuruluþlarýnýn yaný sýra muhtar ve
çeþitli dernekler ile meslek odalarýnýn temsilcilerinden oluþan
toplam 32 konuþmacý görüþlerini dile getirdi.
“Adana Kent Sorunlarý Forumu"nu Sempozyum Yürütme Kurulu
üyeleri, Ali Olgun, Cüneyt Erginkaya ve Özlem Aytok'dan oluþan üç
kiþilik divan heyeti yönetti. Divan Baþkaný Ali Olgun açýlýþ
konuþmasýnda; bu Forumdan çýkacak sonuçlarýn Nisan 2008
sonunda düzenlenecek “Adana Kent Sorunlarý Forumu"nda geniþ
olarak tartýþýlacaðýný, davetli uzmanlar ile üniversite öðretim
üyelerinin önerecekleri çözümlerin yerel yöneticiler ile yerel
yönetime aday olacaklarýný, Adana ile ilgili karar alýcýlarýn
baþvuracaðý bir kitap haline getirilerek belgeleneceðini kaydetti.

Oda arþiv ve dokümantasyonuna kolaylýkla ulaþabileceðiniz,
ajandasýyla Oda etkinliklerini takip edebileceðiniz MÝM/Að 'dan
mimarlýk gündemini ve kentlerimizi ilgilendiren günlük gazete
haberlerine her gün saat 11.00'dan itibaren ulaþabilirsiniz.

Üyelere e-posta hizmeti

@

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi üyelerine
isimsoyad@mimarlarodasiankara.org uzantýlý mail adresi
oluþturabilecektir.
Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin þubemiz ile
iletiþime geçmesini rica ederiz.

2533 sicil nolu üyemiz Mete
Ertung Güven 17.01.2008
tarihinde vefat etmiþtir.
Ailesine ve tüm meslektaþlarýna
baþsaðlýðý diliyoruz.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi
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sonuçlanan yarýþmalar

Çuhadaroðlu Alüminyum 2007 Öðrenci Proje
Yarýþmasý Sonuçlandý

Kahramanmaraþ Belediyesi Kültür Parký
Ulusal Mimari Proje Yarýþmasý Sonuçlandý
Kahramanmaraþ Belediyesi Kültür Parký Ulusal Mimari
Proje Yarýþmasý sonuçlandý. Ödül, mansiyon ve satýn alýnan
projelerin bilgileri aþaðýdaki gibidir:
1.ÖDÜL
Özgür BingölY.Mimar-MSÜ-Ekip
Baþý
Ýlke BarkaY.Mimar-MSÜ
Emre SavgaMimar –MSGSÜ
Danýþmanlar:
Nermin TirbenP.Mimarý-AÜ,
A.Günkut BarkaÝnþ.Müh.-ÝTÜ
Yardýmcý: Tuba
Türkmen-Mimar
–MSGSÜ
2.ÖDÜL
Prof.Dr.T.Nur Çaðlar-Y.Mimar-ADMMA
Zehra Aksu-Mimar-G.Ü.M.M.F.
Dr. Adnan Aksu-Y.Mimar -G.Ü.M.M.F.
Nihat Eyce-Mimar-G.Ü.M.M.F.
Yardýmcýlar: Atilla Aksu-Jeofizik Müh.-AÜ, Serkan NurmanTek.Res., Vasili Zlatovcen-Öðrenci
3.ÖDÜL
Mustafa Yýldýz-Y.Mimar-M.S.Ü.
Yardýmcýlar: Necip Güven-Ýnþ.Müh.-YTÜ, Buðra YerlikurtP.Mimarý-ÝÜ.
1.MANSÝYON
Kumru Alpaydýn-Mimar-Anadolu Ü.-Ekip Baþý
Yardýmcýlar: Necdet Beker-Mimar-Osmangazi.Ü., Ýlke SenliÖðrenci, Mercan Doðan-Öðrenci, Erhan Coþkun-Hacettepe
Ü.-Maket
2.MANSÝYON
Umut Ýnci-Mimar-Anadolu Ü.
Esmahan Devran Ýnci-Mimar-Anadolu Ü.
3.MANSÝYON
Zeki Þerifoðlu-Y.Mimar-Y.T.Ü.-Ekip Baþý
Kaðan Kýlýç-Mimar-Y.T.Ü.
Yardýmcýlar: Bedia Öztürk-Mimar, Cengiz Ayyýldýz-Mimar,
Rahmi Gümrükçü-Mimar
4.MANSÝYON
Mehmet Albayrak-Mimar-ODTÜ
Orçun Köken-Mimar -ODTÜ
Volkan Daðlý-Mimar -Osmangazi Ü.
Yardýmcýlar: Selami Ekinci-Mimar -Y.T.Ü., Çiðdem Çörek-Þehir
Plancýsý-G.Ü.

5.MANSÝYON
Ýlhami Kurt-Mimar-Ý.T.Ü.
Adnan Titiz-Mimar-Ý.T.Ü.
Danýþmanlar: Prof. Dr.Hasan Þener-Y.Müh.Mimar, Cafer
Bozkurt-Y.Müh.Mimar
Yardýmcýlar: Hasan Yirmibeþoðlu-Y.Mimar-Þehir Plancýsý, Rukiye
Eryaþar-Ýçmimar
SATINALMA
Derya Ekim Öztepe-Y.Mimar -Y.T.Ü.
Ozan Öztepe-Y.Mimar -Y.T.Ü.
Yardýmcýlar: Ali Çalýþkan-Mimar-U.Ü., Feyzi Marizoðluinþ.Müh.-KTÜ, Altuð Coþkuner-P.Mimarý-9 Eylül Ü.
SATINALMA
Nimet Aydýn-Y.Mimar -G.Ü-ODTÜ-Ekip Baþý
Kezban Düzdað-Peyzaj Mimarý-A.Ü.
Yardýmcýlar: Seda Aydýn-Mimar-KTÜ, Ali Düzdað-Mimar -ÝTÜ,
Mevlüde Gervan-Mimar-KTÜ, Tuðrul Büyükköken-Mimar Selçuk Ü., Gülcan Kaya-Mimar -G.Ü., Ebru Öztürk-Mimar Anadolu Ü., Sibel Kalaycý-Mimar –Anadolu Ü., Levent Darý-Ýnþ.
Müh.-ODTÜ
SATINALMA
Fatih Babaoðlu-Mimar-ÝTÜ

Çuhadaroðlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Þ. tarafýndan, yaratýcý
ve genç fikirlerle alüminyum sektörünün geliþimini desteklemek
üzere geleneksel hale getirilen ALÜMÝNYUM 2007 (ALU2007)
yarýþmasýnýn dördüncüsü sonuçlandý. Üniversite öðrencilerine
yönelik düzenlenen ALÜMÝNYUM 2007 Öðrenci Proje Yarýþmasý'nýn
bu yýlki temasýný; “açýk hava gösterileri için hareketli / sökülüp
takýlabilir Sahne Tasarýmý ve sahnenin yer alacaðý etkinlik alanýnýn
düzenlenmesi” oluþturdu.
ALÜMÝNYUM 2007 Öðrenci Proje Yarýþmasý'na bu yýl toplam 41
proje katýldý. Öðrenciler projelendirecekleri etkinlik alanýný için þehir
seçmede serbest býrakýldýlar. Bunun yaný sýra yarýþmacýlar;
hazýrladýklarý projenin kullanýma yönelik senaryosunu da; sahne ve
sahne hazýrlýk mekanlarý (makyaj, Wc, duþ gibi hizmetleri
saðlayacak sanatçý odalarý, prova odasý, kostüm odasý, dinlenme
odasý) gibi iþlevsel olanaklar çerçevesinde hazýrladýlar.
Jüri adýna bir açýklama yapan Y. Mimar Ragýp Buluç da, “Geleceði
tanýmlamak için geçmiþi bilmek gerekir' derler. Fakat bu tarihin
altýnda ezilin, kültür kurbaný olun anlamýna gelmemelidir. Genç
olmak serbest olmak demektir. Din, ülke farklýlýðý ile kendini köþeye
sýkýþtýrmadan, para kazanma derdi ile karar vermeden sadece
yaptýðý iþin sevgisiyle enerji alan yeni nesil mimar ve tasarýmcýlar,
geleceðin toplumunu yaratacaklar, dünyayý deðiþtirecekler,
insanoðlunun evrimine biraz da olsun katkýda bulunacaklardýr” dedi.
Jüri üyelerinin deðerlendirmelerine göre ödül alan proje sahipleri
þöyle:

SATINALMA
Mehmet Zafer Ünal-Y.Mimar -YTÜ
Danýþman: Bike Ünal-Mimar
SATINALMA
Murat Cellat-Mimar-Osmangazi Ü-Ekip Baþý
Kazým Türksöz-Mimar-Osmangazi Ü.
Ayhan Abanozcu-Mimar-G.Ü.
Sinem Bultan-Mimar -Osmangazi Ü.
Ecevit Yýldýz-Mimar-Osmangazi Ü.
Yardýmcýlar: Esra Önem Cellat-Mimar, Ýdil Türksöz-Mimar
SATINALMA
Cemal Ercan-Y.Mimar-DGSA
Murat Parlak-Mimar-Balýkesir Ü.
Yardýmcýlar: M.Selim Sancýlý-Mimar-Osmangazi Ü., Eren Bora
Ercan-Mimar-9 Eylül Ü., Zeynep YILMAZ-Ýnþ.Müh.
SATINALMA
Adnan Ural-Mimar-ODTÜ-Ekip Baþý
Belemir Güzer-P.Mimarý-A.Ü.
S.Gül Ýþlek-Mimar-G.Ü.
Yardýmcýlar: Simtaç Hocaoðlu-P.Mimarý-A.Ü., Ayþe Þebnem
Arbak-P.Mimarý-Bilkent Ü., Sevil Yýlmaz-P. Mimarý-A.Ü., Serra
Sezin Bektaþ- P.Mimarý-Bilkent Ü., Nejat Semerci-Grafik Tas.Hacettepe Ü., Murat Salcýgil-Öðrenci
SATINALMA
Sezai Tuðrul Agun-Mimar-ADMMA

1.Ödül: Ahmet Ýrfan Ertiþ, Zeynep Ceren Erdinç, Emre Can
Korkmaz (ÝTÜ)
2.Ödül: Onur Akýn, Mehmet Yiðit Öztürk, Ufuk Pehlivan (YtÜ)
3.Ödül: N. Alper Pehlivan, Nurgül Yardým, Selin Baþtuð (ODTÜ)
Mansiyonlar:
Aliþan Özpolat, Burçin Akcan, Müge Ýnci (YTÜ)
Neslihan Parmaksýzoðlu, Onurcan Çakýr (Ýstanbul Teknik
Üniversitesi)
Doruk Karagöz, Yasemin Loþer (ÝTÜ)
Seyra Yüksel, Gülden Doðan (ÝTÜ)
Salih Evirgen, Ümit Soyden, Çetin Ayýk (KTÜ)
Teyfik Lider Parlakyýldýz, Burcu Ýbaþ (KTÜ)
Ahmet Erdem Tüzün, Selin Þentürk (ÝTÜ)
Berin Chatzi Chousein, Çiðdem Çakmaklý, Müge Kruþa, Dicle B
Özdemir (ODTÜ)

devam eden yarýþmalar
Yapý Endüstri Merkezi Mimari Tasarým Ödülleri
Teslim Tarihi : 07.01.2008
Ýhracatçý Birlikleri “Ulusal Mobilya Tasarým Yarýþmasý”
1. Aþama Teslim Tarihi : 31.01.2008
Dedalo Minosse Uluslararasý Mimarlýk Ödülü
Teslim Tarihi : 08.02.2008
Mimarlýk Okumalarý Atölyesi
1. Ödüllü Okuma ve Deðerlendirme Yazýlarý Seçkisi
Çalýþmanýn Son Teslim Tarihi : 08.02.2008
PROSteel 2008 Çelik Yapý Projesi Öðrenci Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi : 11.02.2008
ÝTÜ Vakfý Bilim Ödülü 2007
Teslim Tarihi : 15.02.2008
Adana Büyükþehir Belediyesi Ziyapaþa Mahallesi -Mimar
Sinan Parký Kesimi Kentsel Tasarým Ulusal Proje Yarýþmasý
Teslim Tarihi : 19.02.2008
Sinan’a Saygý Fotoðraf Yarýþmasý
Teslim Tarihi : 28.02.2008
Sinan’dan Bugüne Kamu Mimarlýðý "Devlet ve Uygarlýk”
Afiþ Yarýþmasý
Teslim Tarihi : 29.02.2008
JAE Dergisi ‘Tasarým’ Alanýndaki Çalýþmalarý Çaðýrýyor
Son Baþvuru Tarihi : 07.03.2008
Uluslararasý VELUX Ödülü 2008
Son Kayýt Tarihi: 08.03.2008
Uluslararasý Cheongna Kent Kulesi Tasarým Fikir Yarýþmasý
Incheon, Kore
Teslim Tarihi :10.03.2008
UIA 2008 Torino Danýþma Noktasý (Info Point) Tasarýmý Fikir
Yarýþmasý
Son Kayýt ve Teslim Tarihi : 11.03.2008
2008 UIA Mimarlýk Ödülleri
Son Baþvuru Tarihi : 14.03.2008
Avrupa Kentleri 2008 Kamusal Alan Ödülleri’ne Baþvurular
Baþladý
Teslim Tarihi : 15.03.2008
TOTEM- UIA 2008 Uluslararasý Mimarlýk Öðrencileri
Yarýþmasý
Son Kayýt ve Teslim Tarihi : 27.03.2008
Uluslararasý Bauhaus Ödülü 2008
Teslim Tarihi : 31.03.2008
Siemens Sanat: “Sýnýrlar-Yörüngeler II” Öðrenci Yarýþmasý
Teslim Tarihi : 02.04.2008
Mimarlýk ve Çocuk Resim Yarýþmasý-II: “Kent ve Su”
Teslim Tarihi : 11.04.2008
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ZONGULDAK KÖMÜR YIKAMA/ LAVUAR TESÝSLERÝ HAKKINDA

görüþ ve önerilerimiz
Turhan Demirtaþ, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Zonguldak Temsilciliði, Yönetim Kurulu Baþkaný

Son günlerde bazý kiþilerin yanlýþ ve yanlý beyanlarla sýk sýk Mimarlarý karalamaya
çalýþmalarý, bizleri "Mimarlardan Gerçekler" açýklamasýný yapmaya mecbur etti.
Mimarlar Odasý olarak özetle; “ Lavuar ana binasýnýn, endüstri yapýsý kültür mirasý
olarak tescillenmesini, özelliði korunarak restore edilip nesillere aktarýlmasýný, açýk
alanýn ise halkýn ihtiyaç duyduðu sosyal altyapý gereçleri ile donatýlmasýný, bunlarý
yapmanýn doðru olduðunu" savunuyoruz.

Mevcut Ýmar planýna göre; Lavuar yýkýlýp yok edilecek, arsasýný birileri paylaþarak satýn alacaklar ve
buraya ticarethane yapacaklar.
"Yýkýlmasýn, kamunun malý olarak kalsýn, yapýlacaklar bu binanýn içinde yapýlsýn, o þekilde planlanýp
restore edilsin" diyoruz, "kim yapacak, nasýl yapacak, olamaz, yapýlamaz" deniyor.
Yapýlan düzenlemelerle tescilli binalarýn restorasyonu kolaylaþtý. Bir çok yeni kaynaklar oluþturuldu.
Örneðin. Emlak Vergisi üzerine % 10 kondu. Bu paralar sadece tescilli binalarýn restorasyonunda
kullanýlmak üzere ayrý bir fonda toplanýyor.
Bir baþka kaynak: Þirketler veya kiþiler tescilli bir binanýn restorasyonuna katký yaparsa, tüm
harcamalarýný tahakkuk eden vergiden direkt düþebiliyor. Ayrýca Birleþmiþ Milletler’in, Dünya
Bankasýnýn, Avrupa Birliðinin bu tür endüstri mirasý yapýlar için karþýlýksýz para veren birçok fonlarý ve
kuruluþlarý var.
Bunlar bilindiði halde, "Lavuar restore edilemez, yýkýlmalý" gibi beyanlarý, peþkeþ peþinde olanlarýn,
halkýn malýný ucuza kapma hesabý yapanlarýn, iþbirlikçilerin, halký þaþýrtma oyunlarýnýn bir parçasý
olarak deðerlendiriyoruz.
Tarih incelendiðinde; Aydýnlarýn, tarih ve kültür mirasý yapýlarý nesillere aktarmaya çalýþtýklarý, çýkar
peþinde olanlarýn ise iþbirlikçilerle birlikte talanlara, yýkýmlara giriþtikleri görülür.
Neyin, nasýl yapýlacaðý hakkýnda önerimiz, kültür miraslarý yapýlarýmýzý korumanýn, düzelterek nesillere
aktarmanýn yolunu gösteriyor;
“ Lavuar binasý kültür mirasý olarak tescillenmeli, diðer ülkelerdeki örneklerinde olduðu gibi, yerel
yönetimlerce, Ýl Özel Ýdaresi ve Metropoliten alan Belediyelerince (Bel.Kan. 14/b mad.) müþtereken
sahiplenilerek restore edilmelidir.
Ýçinde; müzesi, sinemasý, konferans, tiyatro ve sergi salonlarý, lokantalarý, kafeleri, seyir kuleleri,
ticarethaneleri v.s. olan bir kültür ve ticaret merkezi olarak halkýn hizmetine sunulmalýdýr.
Açýk alan ise, halkýn sosyal altyapý ihtiyaçlarýný karþýlayacak, açýk hava toplantýlarýna ve fuar
turizmine de hizmet verecek þekilde düzenlenmelidir. "
Biz bu düþüncelerimizi kaðýda döktük ve Kültür Bakanlýðý Koruma Kurulu'na baþvurduk. Bizlere
býrakýlan emaneti, nesillere aktarma görev ve sorumluluðumuzun gereðini yerine getirdik.

Bundan sonrasýnda, görev ve yetki kuruldadýr.

13

12

BÜYÜK ANKARA OTELÝ

MAHKEME KARARLARI DÝYOR KÝ

mahkeme kararýyla tescil ediliyor

“sicil durum belgesi” olmadan
ruhsat verilemez

Ankara Oteli'nin Tescil edilmesine iliþkin Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 31.08.2006
gün ve 07-922 sayýlý talebinin, Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge
Kurulu'nun 20.10.2006 tarih ve 1877 sayýlý kararý ile reddine iliþkin iþlemin iptali ve
öncelikle yürütmesinin durdurulmasý istemi ile açtýðýmýz dava da mahkeme davalýnýn
iþleminin yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin Mesleki Denetim faaliyetleri sýrasýnda yaþadýðý en önemli
sorunlardan biri Belediyelerin, proje müelliflerinin sicil durum belgesi olmadan ruhsat vb iþlemler tesis
etmesidir. Bu konuda bir yandan üyelerini diðer yandan da ilgili kurumlarý sürekli uyaran Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi bu konuda yasal yollara baþvurmuþtur. 2005 yýlýnda Sicil Durum belgesi olmayan müellifin
projesine ruhsat veren Keçiören Belediyesi'nin kararýna yönelik açtýðýmýz davada, Danýþtay 6. Dairesi
lehimize hüküm tesis etti. Bu kararla belediyeler sicil durum belgesi aramadan ruhsat veremeyecek.
Danýþtay 6. Dairenin 30.1.2008 tarihinde teblið alýnan, 2007\2882 E ve 2007\4815 K. Sayýlý kararýnda
“Sicil durum belgesi olmaksýzýn davalý idarece verilen yapý ruhsatýnda hukuka uyarlýk bulunmamaktadýr”
denildi.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu 20.10.2006 tarih ve 1877 sayýlý
kararý ile Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin ve ICOMOS'un tescil talebini reddetmiþti.
Bunun üzerine ilgili iþlemin iptali için dava açan Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin talebi
doðrultusunda yürütmeyi durdurma kararý verildi.

Keçiören Belediyesi dava konusu olayda “sicil durum belgesi” yerine geçecek þekilde proje müellifinden
taahhütname alarak ruhsat vermiþtir. Keçiören Belediyesi'nin bu iþleminin iptali ile Mimarlar Odasýnýn
yetki alanýna giren bir konuda bundan sonra belediyeler iþlem tesis edemeyecektir.

Mahkeme Kararýnda, Büyük Ankara Oteli'nin 2863 sayýlý yasa kapsamýnda korunmasý
gerekli taþýnmaz kültür varlýðý olarak tescili gerektiðinden, aksi yönde tesis edilen dava
konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadýr dedi.

Bununla birlikte Ankara Oteli'nin bulunduðu 5708 ada 42 parsel için proje müellifinin sicil durum belgesi
olmadan tadilat ruhsatý veren Çankaya Belediyesi'nin iþlemi de Ankara 16. Ýdare Mahkemesi tarafýndan
iptal edildi. 12.2.2008 tarihinde teblið alýnan Ýdare Mahkemesi'nin 2006\372 E. ve 2007\1319 sayýlý
kararýnda da “ (…) sicil durum belgesi olmadan (…) sayýlý taþýnmazda bulunan yapý için verilen 28.8.2006
tarihli tadilat ruhsatý iþleminde hukuka ve kamu yararýna uyarlýlýk bulunmamaktadýr” denildi.

Bu kararýn ardýndan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu mahkeme
kararý doðrultusunda oteli tescil etmesi gerekiyor. Ayný zamanda tescil edilen ada ve parsel
üzerinde her türlü inþai ve fiziki müdahalede kurulun onayýnýn alýnmasý gerekecek.

Sicil Durum Belgesi Mimarlarýn Fikri Haklarýný Koruyor
Kamu kurumu niteliðinde bir meslek kuruluþu olan TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Anayasa'da
ve kanunlarda gösterilen amaçlarýný gerçekleþtirebilmek için, “Sicil Durum Belgesi” düzenleyerek
ilgilisine verir. Bu belge, meslektaþlarý arasýnda dayanýþmayý saðlayýcý, itimat duygusunu geliþtirici,
haksýz rekabeti önleyici, meslek onur ve vakarýný koruyucu ve halkýn mesleðe ve meslek mensuplarýna
karþý güvenini oluþturacak mesleki ahlak ve mesleki çalýþma ilkeleri konusunda düzenleme yapma
yetkisinin somut bir tezahürüdür.
Sicil durum belgesi, salt, proje müellifinin, mesleðini icra edip etmemeye yeterli olup olmadýðýnýn
araþtýrýlmasýyla sýnýrlanamaz. Bununla birlikte “Sicil Durum Belge No'sunun ruhsatýn üzerine iþlenmesi
diðer yandan projeyi yapan müellifin fikri haklarýný koruma altýna alýr. Ruhsat üzerinde sicil durum
belgesinin olmamasý kamu güvenliðini bozacaðý gibi ayný zamanda kiþilerin Anayasa'dan kaynaklý
mülkiyet haklarýný kullanmasýný da zorlaþtýrýr.
Bu nedenle ilgili mahkeme kararýyla meslektaþlarýmýzýn fikri haklarýný ihlale yönelik sonuçlar doðuracak
uygulamalarýn önünün alýnmasýnda bir adým daha atýlmýþtýr.
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TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ

serbest çalýþan
mimarlarla buluþtu
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu çalýþmalarýný neoliberal politikalarýn ve mevcut siyasal geliþmelerin kent, meslek ve meslek odalarý
üzerindeki baskýsýnýn arttýrdýðý bir dönemde gerçekleþtirmektedir. 39. Dönemde hem ülke
gündeminde hem de mimarlýk pratiðinde ve kentte yaþanan dönüþümler üzerine deðerli
katkýlarýnýzla pek çok çalýþma gerçekleþtirilmiþtir. TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
40.Dönem Genel Kuruluna doðru önümüzdeki dönem çalýþma akslarýnýn oluþturulmasý
açýsýndan önemsediðimiz yeni dönem perspektiflerinin oluþturulmasý amacýyla ilkini 8-9
Aralýk 2007 tarihinde iþyeri temsilcilikleri ve Temsilcilikler ile gerçekleþtirdiðimiz Abant
Buluþmasýndan sonra 5-6 Ocak 2008 tarihlerinde Kýzýlcahamam'da bir buluþma
düzenlemiþtir.
Kýzýlcahamam Buluþmasýnýn amacý TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesinin 40. Dönem
çalýþmalarýna ýþýk tutmak olduðu kadar, mimarlýk mesleðinin dönüþümüne dair mimarlýk hizmet
ve eylemliliðini yeniden tanýmlamak ve Mimarlar Odasýnýn da içinde tanýmlandýðý yeni iþleyiþ
mekanizmalarý oluþturmaktýr. Bu anlayýþla TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesine kayýtlý
bulunan büro ve þirket ortaklýðýna sahip olan üyelerimizin katýlýmý ile gerçekleþtirilen bu buluþma
da "Gelecek Dönem Perspektifleri" baþlýðý altýnda;
Küreselleþme Çaðýnda Neo-Liberalizm Dalgasýnda Mimarlýk Üretimi Ve Meslek Odasý
Son Yasal Deðiþiklikler Iþýðýnda Mimarlýk Mesleðinde Dönüþüm, Uluslararasý Süreçler
Etkisinde Mimarlýk Eðitimi ve Uygulamalarý: Güncel Konular'' içerikli sunuþlar yapýlmýþ, daha
sonra katýlýmcý üyelerimizle Meslek Örgütlerinin Yeni Dönem Yapýlanmalarý, Serbest Mimarlýk
Faaliyetine dair son geliþmeler ve Yapý Üretim Süreci Ýçerisinde Mimarlýk Eyleminin Tanýmý,
Mesleðin Denetimi, Mimarlar Arasý Dayanýþma ve Etik, Kent ve Serbest Mimarlýk Faaliyetleri
konulu beþ ayrý atölye çalýþmasý yapýlmýþtýr. Atölye çalýþmalarýnýn sonuçlarýna dair sunumlar
atölye yürütücülerimizce ortama aktarýlmýþtýr.
Buluþmanýn ikinci gününde Mimarlar Odasý ve mesleðin geleceðine dair üyelerimizle birlikte
önerilerin deðerlendirildiði bir forum yapýlmýþtýr. Bu iki günlük buluþmanýn ardýndan elde edilen
bilgiler ýþýðýnda sonuç ve önerileri içeren bir bildirgenin oluþturulmasý çalýþmalarýna baþlanmýþtýr.
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Mesleki Bilimsel Çalýþma Kurullarý (MBÇK), Mimarlar Odasý birikiminin bilimsel niteliðini
geliþtirme ve yenileme ihtiyacýný karþýlamak üzere, gönüllü üyelerin ve çalýþma alanlarýna baðlý
olarak mimarlýk dýþýndaki disiplinlerden uzmanlarýn da katýlýmýyla, birikimleri ortaya çýkarmayý,
harekete geçirmeyi ve birbirleriyle iliþkilendirmeyi amaçlamaktadýr.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Kültür - Mesleki Bilimsel Çalýþma Kurulu (MBÇK)
mimarlýk meslek kültürünü ve tekniðini çok yönlü tartýþmayý amaçlamýþtýr. Bu amaçlar
doðrultusunda mimarlýðýn sanatsal içeriðine yönelik mimarlýk / müzik, resim, heykel, sinema,
fotoðraf, edebiyat vb ile teknik ve sanatsal içerikli mimarlýk gezileri tasarlanmýþtýr. Diðer
taraftan mimarlýk kültürünün geliþimi için her mimarýn kendi ürününü Mimarlar Odasýna
taþýyabilmesi, deneyim elde ettiði konularý hayata geçirebilmesi ve bunlarla mimarlýk ortamýna
koyacaðý katký önemsenmiþtir.
Ýki ayda bir ayýn ilk haftasýnda mimar sanatçýlarýn ürünlerinin bir hafta süre ile sergilenmesine ve
aþaðýda belirtilen tarih aralýklarýnda sergilerin açýlýþlarýnýn yapýlmasýna, 2008 yýlý içersinde
toplam 5 sergi çalýþmasý yapýlmasý planlanmýþtýr.

KÜLTÜR
HAN TÜMERTEKÝN
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin Bir Eser Bir Mimar söyleþileri kapsamýnda Aralýk ayýnda
Boran Ekinci ile yapýlan etkinliðin ardýndan altýncý etabý Han Tümertekin'in katýlýmýyla 9 Ocak 2008
tarihinde yapýldý. 1958 yýlýnda istanbul’da doðan Han Tümertekin1982 yýlýnda ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi
Mimarlýk Bölümü'nden mezun oldu. 1982-1983 yýllarý arasýnda farklý mimari ofislerde çalýþtý. 1986-1988
Ýstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Tarihsel Koruma ve Yakýn Yýllarda Ýstanbul'daki
Uygulama Örnekleri" üzerinde Yüksek Lisansýný tamamladý.1986 yýlýnda Mimarlar Tasarým ve
Danýþmanlýk Hizmetleri þirketi kurucu üyesi oldu.
Düzenlenen söyleþide Tümertekin, Ýstanbul'un ilk elektrik santralý olan ve Bilgi Üniversitesi'nin giriþimiyle
Santral Ýstanbul adýyla kültür ve eðitim merkezine dönüþtürülen Silahtaraða ile ilgili çalýþmalarýný ve
katkýlarýný anlattý. Bu alan için çizdiði ilk eskizlerden baþlayarak endüstri mirasý olan yapýnýn gezilebilmesi
için tasarladýklarý projeyi anlatan mimar, santralýn birer parçalarý olan makinalarýn sergilenmeleri ve
ziyaretçiler tarafýndan izlenebilmeleri için hem zemin seviyesinde hem de daha üst kotta platformlar ile
ilgili bilgi verdi. Santral Ýstanbul ile ilgili bu sunumun ardýndan, katýlýmcýlarýn sorularý ile bir sohbet
havasýnda devam eden söyleþi, bir kokteyl ile sonlandý.

Bu dönemin mimarlýk kültür çalýþmalarý kapsamýnda, üyelerin kültürel ve sosyal etkileþimlerine
yönelik çeþitli içerikte ve ölçekte etkinlikler planlamýþ ve bu çalýþmalar üyelerimiz ve mimarlýk
öðrencilerinin katýlýmý ile gerçekleþmiþtir. Kentlerin yaþamýný, kentin mimarlýk tarihi ve kültürel
katmanlarýný incelemeyi içeren kültürel ve teknik gezilerinin yaný sýra, Ankara ve yakýn çevresini
kapsayan tematik / konulu kent yürüyüþleri, kültürler arasý diyalogun ilk adýmý olan farklý
coðrafyadan ülke ve kentleri tanýmayý amaçlayan yurtdýþý gezileri bu dönemde gerçekleþen gezi
etkinlikleri olmuþtur. Ayrýca mimar sanatçýlarýn deðiþik nitelikteki birikimleri ve ürünlerini
mimarlýk ortamýyla ve kentlilerle paylaþýldýðý etkinlikler düzenlenmiþtir. Sonuç olarak Kültür
MBÇK kapsamýnda yapýlan her tür etkinliðin sonrasýnda elde edilen birikimlerin paylaþýldýðý
ortamlar da bu sürecin önemli bir parçasý olarak kurgulanmýþtýr.
Kültür MBÇK çalýþma alanlarýna ilgi duyan ve çalýþmalarda yer almak, katký koymak isteyen
üyelerimizin ve öðrenci üyelerimizin katýlýmýyla KÜLTÜR MBÇK toplantýlarý devam etmektedir.
Bu toplantýlar sonucunda 2008 yýlý programý oluþturulmuþtur.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bir Eser Bir Mimar etkinliklerini çeþitli mimar meslektaþlarýmýzýn
deneyimlerini aktaracaðý bir platform olarak sürdürmeye devam edecektir.

PROGRAM VE ETKÝNLÝKLER TAKVÝMÝ 2008 >>
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MÜZE GEZÝLERÝ / ANKARA

1

2008 yýlý için planlanan müze gezilerinden ilki, 25 Ocak
2008 tarihinde yaklaþýk 45 üyemizin katýlýmýyla
Atatürk Müze Köþkü'ne düzenlenmiþtir.

Atatürk Müze Köþk'ün 2005–2007 yýllarýný kapsayan koruma /
restorasyon, onarým süreci uygulama sorumlusu Y. Mimar,
Restorasyon uzmaný Saadet Sayýn tarafýndan aktarýlmýþtýr.
Atatürk Müze Köþk'ün yaþanmýþlýklarýný ve geçirdiði dönemsel
deðiþiklikleri mekân üzerinden okumak, mimarlýk tarihi ve
kültürü açýsýndan öðretici bir gezi olmuþtur.

PROGRAM VE ETKÝNLÝKLER TAKVÝMÝ

2

Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi

Oyuncak Müzesi 20 Nisan 1920'de açýlmýþtýr.

Temel iþlevi hýzlý toplumsal deðiþim içinde
kaybolmakta olan oyuncaklarý korumak olan müze,
ayný zaman da bir araþtýrma ve eðitim merkezi olarak da
hizmet vermektedir. Halen bin beþ yüz oyuncak bulunan
müzede oyuncaklar dört ana grupta toplanmýþtýr.
Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak
Müzesi'ne düzenlenen müze gezisi 15 Þubat 2008 tarihinde
üyelerimizin katýlýmý ile gerçekleþtirilmiþtir.

GEZÝLER
ANKARA TARÝH / KÜLTÜR TEKNÝK GEZÝLER
29 MART
12 NÝSAN
03 MAYIS
24 MAYIS

2008
2008
2008
2008

ANADOLU SELÇUKLU-OSMANLI UYGARLIKLAR GEZÝSÝ EMRE MADRAN / MÝMAR (ODTÜ)
ANTÝK ÇAÐDA ANKARA MUSA KADIOÐLU / ARKEOLOG (DTCF)
GAR – AOÇ GEZÝSÝ
CUMHURÝYET DÖNEMÝ YAPILARI GEZÝSÝ EMRE MADRAN - ELVAN ALTAN ERGUT

25 OCAK 2008

ÇANKAYA ATATÜRK MÜZE KÖÞKÜ, SAADET SAYIN / MÝMAR (GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ)

15 ÞUBAT 2008

OYUNCAK MÜZESÝ

14 MART 2008

MSB MÜZESÝ

11 NÝSAN 2008

TRT MÜZESÝ

09 MAYIS 2008

ZÝRAAT BANKASI MÜZESÝ

KÜLTÜREL ETKÝNLÝKLER

YURTÝÇÝ TARÝH / KÜLTÜR TEKNÝK GEZÝLER
16 – 19 MAYIS 2008

ANADOLU SELÇUKLU SANATI GEZÝSÝ (ANKARA-SÝVAS-KONYA-KAYSERÝ-ANKARA)
OSMAN NURÝ DÜLGERLER / MÝMAR (KONYA SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ),
EMRE MADRAN / MÝMAR (ODTÜ),
BURHAN BÝLGET/ SANAT TARÝHÇÝSÝ (SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ)
16-23 MAYIS 2008
GAP TEKNÝK GEZÝSÝ (Trenle)
19-23 MAYIS 2008
OSMANLI BAÞKENTLERÝ - II (EDÝRNE -ÝSTANBUL)
29-31 AÐUSTOS 2008 ANKARA-ÇANKIRI-KASTAMONU-TAÞKÖPRÜ-BOYABAT-SÝNOP-ANKARA
08-09 KASIM 2008
ÇORUM HATTUÞAÞ GEZÝSÝ

“ODA”DA FÝLM GÜNLERÝ
Kültür MBÇK etkinlikleri kapsamýnda her ayýn ilk
perþembesi kent ve mekan okumalarýný
yapabileceðimiz film gösterilerinin yapýlmasý
planlanmýþtýr. Film gösterimlerinin birincisi 31 Ocak
2008 tarihinde Mimarlýk ve Kent Filmleri Festivalinde
gösterilmiþ olan
“LE CORBUSIER VE HÝNDÝSTAN” filmi gösterilmiþtir.
Manu Rewal'in yönetmenliðini yaptýðý film, Le
Corbusier ve dönemini anlatmaktadýr.

YURTDIÞI TARÝH / KÜLTÜR GEZÝLERÝ
28 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008 UIA 2008 TORÝNO KONGRESÝ & ÝTALYA GEZÝSÝ, SUNA GÜVEN / ARKEOLOG (ODTÜ)
06-13 EYLÜL 2008
ÝSPANYA (MADRÝD - GRANADA - BARSELONA) GEZÝSÝ
06-14 ARALIK 2008
KÜBA GEZÝSÝ

Mimarlýk ve Kent Filmleri Festivalinden seçilen bir baþka film ile yapýlan ikinci gösterim 14 Þubat 2008
tarihinde gerçekleþtirilecektir. Yönetmenliðini Fredrik Gretten'in yaptýðý “BÝR SOSYALÝST, BÝR MÝMAR, BÝR
GÖKDELEN” filmi Avrupa'nýn en yüksek binasý Santiago Calatrava'nýn yapýsý olan “Kývrýlan Gövde”nin merak uyandýran öyküsünü
anlatmaktadýr.
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“MÝMAR SANATÇILAR, SANATÇI MÝMARLAR” ETKÝNLÝKLERÝ

EBRU ATÖLYESÝ

deneyimle de sonlandýrmýþtýr. 19 Ocak 2008 tarihinde düzenlenen atölye çalýþmasýna 40'a
yakýn üyemiz katýlmýþtýr.

Farklý sanat dallarýyla uðraþan üyelerimizin katkýlarýyla önümüzdeki dönemlerde atölye çalýþmalarýna
devam edilmesi planlanmýþtýr. Bu anlamda birikimlerini meslektaþlarý ve oda ortamýyla paylaþmak
isteyen, mesleðe farklý açýlardan katký koymak isteyen yada yeni açýlýmlar yapmak isteyen üyelerimizin
þube ile iletiþime geçerek Kültür MBÇK toplantýlarýna katýlmalarýný bekliyoruz

FOTOÐRAF

Mimarlýk / Ebru sanatýný bir atölye çalýþmasýnda kurgulamýþ ve bu kurguyu bir uygulamalý

SEZER YILDIR SÝPAHÝOÐLU, FÝLÝZ ONAT

Sanatýn baþka alanlarýnda çalýþma yapan üyelerimizin katkýlarýyla düzenlediðimiz bir baþka etkinlik de
mimar ressamlarýn kiþisel sergilerdir. Resmin farklý alanlarýnda farklý tekniklerle üretilmiþ yapýtlarý olan
üyelerimizin katkýlarýyla gerçekleþen sergilerin ilki SEZER YILDIR SÝPAHÝOÐLU ve FÝLÝZ ONAT'ýn resim
çalýþmalarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Mimarlar Odasý toplantý salonunda 11 Þubat 2008 saat 18.30'da açýlýþ
kokteyli yapýlan sergi 22 Þubat 2008 tarihine kadar gezilebilecektir.

“MÝMAR SANATÇILAR, SANATÇI MÝMARLAR”

planlayan Kültür MBÇK bu kapsamda üyelerimizden H. Ayþen Bayazýt'ýn yürütücülüðünde

“MÝMAR SANATÇILAR, SANATÇI MÝMARLAR” ETKÝNLÝKLERÝ
Mimar / Ressam

“MÝMAR SANATÇILAR, SANATÇI MÝMARLAR”

uðraþan meslektaþlarýmýzýn deneyimlerini paylaþtýklarý atölye, sergi v.b çalýþma ortamlarý

ATÖLYE

Mimarlarýn buluþmasý olarak da tanýmladýðýmýz, mimarlýðýn dýþýnda diðer sanat dallarýyla

SERGÝ

“MÝMAR SANATÇILAR, SANATÇI MÝMARLAR”
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BUDAPEÞTE - VÝYANA - PRAG GEZÝSÝ

FOTOÐRAF YARIÞMASI
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Kültür MBÇK
etkinlikleri çerçevesinde 2 - 9 / 3 - 10 Eylül tarihlerinde
Budapeþte - Viyana - Prag kentlerine düzenlediði
mimarlýk / kültür, teknik gezi fotoðraflarýn
deðerlendirildiði "Budapeþte - Viyana - Prag Gezisi
Fotoðraf Yarýþmasý" sonuçlamýþtýr.
Jüri üyelerinden Jale Erzen, Abdi Güzer, Esin
Boyacýoðlu, Mehmet Arslan Güven ve Çaðatay
Keskinok'un katýlýmýyla 18. 12. 2007 tarihinde
gerçekleþtirilen jüri deðerlendirmesi sonucunda, ilk üç
dereceye giren fotoðraflarýn yaný sýra, üç fotoðraf
mansiyona deðer ve 39 fotoðraf sergilenmeye deðer
bulunmuþtur.

Gül Süer

Budapeþte-Viyana-Prag fotoðraf yarýþmasýnýn 30 ocakta ödül töreni gerçekleþtirilmiþ ve çalýþmalar 30 Ocak-7
? ubat 2008 tarihleri arasýnda Mimarlar Odasý Toplantý Salonu’nda sergilenmiþtir.
ÖDÜLLER

1. Ödül Gül Süer
2. Ödül Eylem Kazýl
3. Ödül Elif Zilan
3. Ödül Dilek Tümer

Kurtuluþ Yýlmaz Mansiyon
Deniz Kutay Mansiyon
Ilgýn Özkaya Özlüer Mansiyon

Dereceye giren fotoðraflara http://www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaþabilirsiniz.
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“ ULUS”U YIKMAYA KALKANLAR

yýkýmýn altýnda kalacak
Ankara'yý tarihi ve kültürel mirasýndan kopartan, þehri yoksullaþtýran bu
planlama yaklaþýmýna ve uygulamalarýna karþý Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi, Ankara halkýyla birlikte mücadelesine devam edecektir.
Ankara Büyükþehir Belediyesi Meclisi'nce 15.06.2007 gün ve 1619 sayýlý karar ile onaylanan 1/5000
ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alaný Koruma Amaçlý Nazým Ýmar Planý” ile
1/1000 ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alaný Koruma Amaçlý Uygulama Ýmar
Planý”nýn ve bu plana yaptýðýmýz 3.8.2007 tarihli itirazýmýzýn reddine karþý Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi yeni bir dava daha açtý.
Daha önce, 15.07.2005 tarihli 5366 sayýlý Yýpranan Tarihi ve Kültürel Taþýnmaz Varlýklarýn Yenilenerek
Korunmasý ve Yaþatýlarak Kullanýlmasý Hakkýndaki Kanun uyarýnca Bakanlar Kurulu'nun 2005/9289
sayý ve 08.08.2005 tarihli kararý ile (Karar, 07.09.2005 tarih ve 25929 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýmlanmýþtýr) ULUS “Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alaný” ilan edilmiþtir.

“ Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlý Nazým
ve Uygulama Ýmar Planý”nýn ve plan notlarýnýn
onaylanmasýna iliþkin Kültür ve Turizm Bakanlýðý,
Ankara Yenileme Alaný Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu'nun 17.05.2007
gün ve 25 sayýlý kararýnýn öncelikle yürütmesinin
durdurulmasý ve iptaline karar verilmesi istemi ile
Ankara 3. Ýdare Mahkemesi'nin 2007/1301 E.
sayýlý dosyasý üzerinden Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi tarafýndan daha önce ayrý bir dava
açýlmýþtýr. Mimarlar Odasý Ankara Þube Yönetim
Kurulu’nun yýllardýr üzerinde durduðu ve Ankara
tarihi ve kültürünün önemli bir parçasý olan
ULUS tarihi kent merkezinde rant odaklý
planlamalara bir yenisi daha eklendi. Bu
planlama sürecinde Ankara Büyükþehir
Belediyesinin Koruma AMAÇLI Ýmar Planý
hazýrlama yöntemi nedeniyle maðdur olan
yüzlerce yurttaþ da kiþisel menfaatlerini korumak
amacýyla dava açtý.
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlý Ýmar
Planý ve Gerçekler
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Y.K. dava konusu
ettiði plan, plan notlarý ve açýk raporunu
deðerlendirmiþ.DeðerlndirmelerýþýðýndaCumhuriyet dönemi mimari mirasýna yönelik
düzenlemeler açýsýndan planýn dayandýðý
kabullerden en önemlisi, bu bölgenin erken
Cumhuriyet dönemindeki karakterinin öne
çýkmasý gerektiði, özellikle 1950 sonrasý
geliþimin olumsuz bir dönüþüme neden
olduðu, dolayýsýyla yok edilebilir olduðu
görüþüdür.
Dönemin özellikle yüksek yapýlarýna karþý plan
kararlarýnda hâkim olan bu olumsuz yorum,
objektif bir deðerlendirmeden çok önyargýlý
ve o dönemin mimari yapýlanmasýný
araþtýrmamýþ bir zihniyetin ürünü olarak
görülmelidir; zira 1950 sonrasý dönemin yapýlarý,
döneme özgü tasarým anlayýþýyla ve geliþen
teknolojik imkânlarýyla inþa edilen ve kentin
simgeleri haline gelen modern yapýlardýr ve
deðerleri tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de
de akademik çevrelerce kabul edilmektedir.
Tarihi Kent Merkezi sadece geç Osmanlý ve
erken Cumhuriyet yýllarýnda deðil, tüm
Cumhuriyet dönemi boyunca geçirdiði

dönüþümlerin mekâný olduðu için Ankaralýlarýn
toplumsal belleklerinde önemli yeri olan,
ekonomik ve iþlevsellik deðerleri hala devam
eden, birçoðu mimarlýk yarýþmalarý
sonucunda elde edilmiþ, dönemlerini temsil
eden, seçkin ve nitelikli mimarlýk örnekleri
korunmamakta; bu yapýlarýn ya tümünü ya da
tasarýmlarýndaki bütüncüllüðü bozacak þekilde
parçalarýnýn yýkýlmasý önerilmektedir.
. Halihazýrda tescilli olan yapýlarýn dýþýnda
bazý yapýlarýn korunmasý önerilmektedir.
Ancak, planýn korumayý önerdiði ve
önermediði yapýlar incelendiðinde koruma
kararlarýnýn dayandýðý ölçütlerin belirsiz
ve tutarsýz olduðu anlaþýlmaktadýr.
Dönem, üslup ve yapýsal durum olarak
benzer olan yapýlardan bazýlarý korunurken
diðerlerinin korunmuyor olmasý, seçilen
ölçütlerdeki dengesizliði ya da yapýlan
analizlerdeki yetersizliði
düþündürmektedir.
Cumhuriyet döneminde kent planlamasý
alanýnda her zaman öncü ve örnek olagelmiþ
olan Ankara'da tarihi kent dokularýnýn
planlanmasýnda ayný durumun geçerli olduðunu
söyleyebilmek mümkün deðildir. Tüm
Ankaralýlarýn ortak bir paylaþma mekâný olarak,
Cumhuriyet dönemi ve öncesi birikimleri
gelecek kuþaklarla paylaþacaðýmýz bir mekân
olan Ulus'la ilgili bugün yapýlan çalýþmalar kent
mirasýný ortadan kaldýrmaya yöneliktir.
Dava konusu planda, kentin kültürel mirasýný
dýþlayan ve kentsel rantýn kamu otoritesi eliyle,
tekelleþmesine dayalý bir yaklaþým
benimsenmiþtir. Ulus Tarihi Kent Merkezinin,
kentin belleðini oluþturan ve gelecek kuþaklara
korunarak aktarýlmasý gereken kültürel ve tarihi
miras niteliði yok sayýlmýþtýr.
Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlý Ýmar
Planý Raporu ve Plan Notlarýnda Konut,
Ticaret Alanlarý ve Hane Halký
Deðerlendirmeleri
Planlama çalýþmalarý bilimsel bilgilerin analizleri
doðrultusunda yapýlmalýdýr. Planlama kararlarý
varsayýmlarla hareket edilerek hazýrlanamaz.
Olanaklar bir takým bilimsel analizlerin tahliliyle
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mümkündür. Ancak Ýmar planý raporunun 85.
sayfasýnda, “Konut dýþý kullanýmlarýn
restorasyon ve yenileme giriþimlerini teþvik
edeceði varsayýmý yapýlmýþtýr.” denilmektedir.
Hazýrlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar,
1990 koruma planlarýný ve projelerini, analiz,
tespit ve mekânsal öngörülerini yok
saymaktadýr. Ayrýca, bu iki ölçeðin arazi kullaným
daðýlýmlarý arasýnda tutarsýzlýklar vardýr.
Planlama alanýnda mevcut ve öneri nüfus ise
bilinmemektedir. Planlama çalýþmasýnda gerçek
bilimsel ve kapsamlý analizlerin yapýlmadýðý
anlaþýlmakta, parsel ve yapý ölçeðindeki eksik
bilgi ve yanlýþ teþhisler plan belgesinden
okunmakta, planýn koruma yaklaþýmý bir yana,
koruma amaçlý bir plan niteliði olmadýðý
endiþesini uyandýrmaktadýr.
1990 planýnýn parsel ve yapý ölçeðinden kentin
bütününe uzanan ve bunlarla sýnýrlý da kalmayan
yeni bir etüd ve uygulama sürecini tarif etme
arayýþýna ve yaklaþýmýna karþýn bu plan, gerekli
ölçekler arasý çözümlemeleri yapmaksýzýn ve
korumacý olmaksýzýn uygulanacak bir çerçeveyi
koruma planý adý altýnda sunarak, gerek koruma
amaçlý imar planlamasý mevzuatýna, gerekse
þehircilik ilkelerine aykýrý bir durum
yaratmaktadýr. Günümüzde stratejik karar ve
süreç yönetimi yaklaþýmlarý planlama kuram ve
mevzuatýna girdiði ve alan yönetimi kavramý
Koruma Kanunu içinde yer bulduðu halde, planýn
bu yenilikçi yaklaþýmlarý sindirip geliþtirmek
yerine, 1990 planýnýn yýllar öncesinden koyduðu
ve bugün mevzuata yansýyan yenilikçi arayýþlarý
dahi görmezden gelmesi kabul edilebilir deðildir.
Bununla birlikte Planlama kararlarýnýn 86.
sayfasýnda yer alan fonksiyon daðýlýmlarýný
gösteren çizelge ile, s.55 deki zemin kat arazi
kullaným durumu, s.68'de yer alan çalýþma
alanlarý çizelgeleri çapraz olarak sorgulandýðýnda
bir takým gerçekler ortaya çýkmaktadýr. Bu
rapordan hareket edildiðinde Ulus'ta hali hazýrda
çalýþma yaþamý yoðun olarak mal ticaretine
dayanmaktadýr. Plan notlarý ve kararlarýna göre
ise mal ticaretinin sýnýrý daraltýlmakta, bölgedeki
ticaret hacmi hizmet sektörüne kaydýrýlmaktadýr.
Rapordaki analizler ýþýðýnda ticaretin yarýdan
fazlasý hizmet sektörüne kayacaktýr.

Bu bölgede yaþayan hane halkýnýn büyük bir
çoðunluðunun iþsiz kalacaðý anlamýna
gelmektedir. Zaten raporun 92. sayfasýnýn 1.
paragrafýnýn 8. satýrýnda da “kullaným
dönüþümleri sonucunda iþsiz kalmasý
muhtemel iþyerleri sahipleri ve çalýþanlar
için mesleki eðitim amaçlý birimlerin bu
alanlarda yer almasý da bu planýn koruma
planlama yaklaþýmýný temelini
oluþturmaktadýr.” denilmektedir. O halde
Hazýrlanan Planlarýn; 2863 sayýlý Kanunun 3.
maddesinde tanýmlanan Koruma Amaçlý Ýmar
Planý kapsamýnda “koruma alaný içinde yaþayan
hane halklarý ve faaliyet gösteren iþ yerlerinin
sosyal ve ekonomik yapýlarýný iyileþtiren,
istihdam ve katma deðer yaratan stratejileri”
oluþturmasý gerekirken mevcut istihdam ve
katma deðer yaratan iþyerlerinin bulunduðu
Atatürk Heykeli çevresindeki bir çok önemli iþ
ve alýþveriþ merkezlerini, çarþýlarý, özel ve kamu
yapýlarýnýn yýkýlmasý kararý çeliþkiler
barýndýrmaktadýr.
Bu iþsiz kalacak olan iþ yeri sahipleri ve
çalýþanlar içinse tek çözüm olarak, mesleki
eðitim amaçlý birimlerin bu alanlarda yer
almasýdýr. Plan sýnýrlarý içinde yýkým yapýlacak
alanlardaki iþyerlerini, bu iþyerlerinde çalýþanlarý
ve bunlarýn ailelerini plan kararý ile yerinden
edilme, yýkým ve ne kadar süreceði belli
olmayan iþsizlik ve fakirleþme beklemektedir.
Koruma planlarýnýn aslýnda, Kanunda da
amaçlandýðý gibi, iþsizlere iþ bulma stratejileri,
hane halklarýnýn gelir seviyesini artýrma
stratejileri, iþyerlerinin daha fazla katma deðer
yaratabilmesini saðlayacak stratejileri
geliþtirmesi gerekmektedir. Hazýrlanan Plan
maalesef plan sýnýrlarý içinde yaþayan ailelere,
çalýþan iþgücüne ve faaliyette bulunan
iþyerlerine bu olanaklarý tanýyacak stratejiler
geliþtirmemiþtir. Bu özelliði nedeniyle
hazýrlanmýþ olan bu plan kanunda tanýmlanan
Koruma Amaçlý Ýmar Planý niteliðinde deðildir.
Bu açýdan plan raporu, Koruma Amaçlý Ýmar
Planlarý ve Çevre Düzenleme Projelerinin
Hazýrlanmasý, Gösterimi, Uygulamasý,
Denetimi, Müelliflerine Ýliþkin Usul ve
Esaslara Ait Yönetmelik ve Koruma Amaçlý
Ýmar Planý Teknik Þartnamesi'ne aykýrýdýr.

Konut alanlarýnda bir daraltmayý da esas
alan plan raporu ve kararlarý ile ticaretin
mal sektöründen hizmet sektörüne kaymasý
sonucunda bölgedeki konutlarýn deðiþim
deðerlerinin de artacaðý ortadadýr. Yine imar
planý raporuna göre bölgede yaþayan nüfusun
yarýsýnýn 0-500 ytl arasýnda bir gelire sahip
olduðu s.48'de belirtilmektedir. Bu gelire sahip
nüfusunda yarýsý genç ve bekâr erkeklerden
oluþmaktadýr. Ayný zamanda yine rapora göre,
bu nüfusun yarýsýndan fazlasý ilkokul
mezunudur. Bölgedeki çalýþma yaþamýnýn
hizmet sektörüne kaydýrýlmasýna paralel olarak,
Ulus'ta nitelikli iþgücüne ihtiyaç duyulacaðý
ortadadýr. Bu demektir ki bölge de bugün
yaþayan genç ve bekâr nüfus iþsiz kalacaktýr.
Ayný zamanda bu durum bir takým sosyal
sorunlarý ve güvenlik sorunlarýný da beraberinde
getirecektir. Ancak plan raporu ve kararlarýnda
bu konuda alýnacak önlemler de
düþünülmemiþtir. Oysa bölgede yenileme talep
eden hane halkýnýn yarýsýnýn beklentisi iþsizlik
ve güvenlik sorunlarýnýn asgariye indirilmesidir.
Bu sonuç, yenileme talep eden hane halknýný
beklentilerini karþýlamayacak ve katýlýmcý
yaklaþýmdan beklenene sonucu da yerine
getiremeyecektir. Bunun sonucunda yine
s.52'de belirtilen hane halký beklentilerinden biri
olan, tarihi eserlerin zarar görmemesi istemi de
gerçekleþmeyecektir. Sosyal yapýdaki
çöküntüleþmeyi ortadan kaldýrmayý önüne
koyan plan tam da sosyal bir çöküntüleþmeye
zemin hazýrlayacaktýr.
Kentsel Dönüþüm Alanlarý olarak belirlenen
alanlarda mülkiyet durumu analiz edilmemiþ,
konut sayýsý hesaplanmamýþ, hak sahiplerinin
hangi koþullarda konut edinecekleri
tanýmlanmamýþ, bu alanlara iliþkin analizler plan
raporunda yer almamýþ, bu tür analizlerin
olmadýðý alanlar için plan kararý üretilmemesi
gerekirken, çok yüksek yoðunluklar önerilmiþtir.
Konut alanlarýndaki yaþanacak tekelleþme ve
yoðunlaþma, kiralarýn ve kentsel rantýn
yükselmesine neden olacaktýr ayný zamanda bu
durum düþük gelir gruplarýnýn konut bulma
sorununu derinleþtirecektir. Bölge dýþýndaki
yerleþimlere doðru yaþanacak hareketlilik
sonucunda, bölgenin demografik yapýsý da

deðiþecektir. Bu konuda da planlar, konut
sorununa iliþkin temel yaklaþýmlar, koruma
amaçlý imar planý hazýrlama ilkelerine aykýrýdýr.
Planýn konut alanlarýný daraltýp, hizmet
sektörüne kaydýrmayý düþünen plan kararlarý ve
raporu da bu açýdan hukuka aykýrýdýr.
Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlý Ýmar
Planý Raporu ve Plan Notlarýnda Ulaþým
Kararlarý ve Arkeolojik Alanlar
Plan raporu ve notlarý ulaþým kararlarý açýsýndan
incelendiðinde de hukuka aykýrýlýklar
görülecektir.
Planlama yaklaþýmý koruma ve kullanma
dengesini göz ardý etmeden, rant odaklý
planlama yaklaþýmlarýný ön plana çýkartýr
görünmektedir. Ulaþým kararlarý gerçekçi sorun
tespitlerine dayanmamakta, koruma ilkelerini
yok saymakta, kamu kaynaklarýný heba
etmektedir. Planda önerilen raylý toplu taþým
sisteminin diðer mekansal kararlarla iliþkisi
kurulmamýþtýr. Buna karþýlýk, arkeolojik sit
alanýnda, 3 katlý yeraltý kavþaðý önerilebilmiþtir.
Su kaynaklarýnýn %1 in altýna düþtüðü bir
dönemde Bentderesi'nde önerilen gölet ile kent
ölçeðindeki tüm ana altyapý ve ulaþým olanaklarý
yok edilmektedir. Bütün bu ana altyapý kanallarý
ve tesislerinin deplase edilmesi, yeraltýnda katlý
kavþaklar yapýlmasý, tüneller açýlmasý büyük bir
finansman gerektirmektedir. Baþkent
Ankara'nýn çok önemli ve acil sorunlarý varken
bu tür fuzuli harcamalarýn kamu maliyesine
ekstra bir yük bindireceði çok açýktýr. Üstelik de
eski planlarý kamuya büyük yük getireceði
gerekçesiyle eleþtirilirken, bu yönde alýnan
kararlar kendi içinde tutarsýzlýklar taþýmaktadýr.
Dava konusu plan raporunun 96. sayfasýnda,
“Atatürk Bulvarý–Çankýrý Caddesi aksý ile
Cumhuriyet Caddesi–Anafartalar Caddesi
aksýnýn kesiþmesinden kaynaklanan yoðun
trafik kavþaðý imajýnýn ortadan kaldýrýlarak yaya
aðýrlýklý bir meydan düzenlemesi yapýlabilmesi
için belirtilen ulaþým akslarý zemin altýna
alýnmýþtýr. Meydan ve çevresindeki
kullanýmlarýn gelecekte de artan bir biçimde
cazibe yaratmaya devam edeceði öngörülerek
yeraltý katlý otoparklarý önerilmiþtir.”
denilmektedir. Bir yandan konut ve ticaret
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alanlarýnda planýn öngördüðü yaklaþým sonucu
da yukarda açýklandýðý üzere bölgenin ulaþým
sorunun da daha aðýrlaþacaðý ortadadýr. Diðer
yandan bu ulaþým sorununu trafiði yer altýna
almakla ancak, planda da vurgulandýðý üzere,
bölgenin imajýný kýsa bir süreliðine düzenlemek
anlamýna gelecektir. Bu yaklaþým Ankara'nýn
pek çok bölgesinde denenmiþ katlý kavþak
uygulamalarýný tekrar ederek ulaþým sorunlarýný
çözemeyecektir. Daha önce yargý tarafýndan
Akay ve Kuðulu katlý kavþaklarý ile ilgili
verilen ÝPTAL kararlarý da, ulaþýmda bu
uygulamalarýn çözüm olmadýðýný açýkça
göstermektedir.
Ankara'nýn baþta üstün kamu yararý
niteliðindeki su sorunu ve toplu taþýma olmak
üzere bekleyen sorunlarý çözülmemiþken, Ulus
TarihiKent Merkezi’nde binlerce insanýn
çalýþtýðý, alýþveriþ yaptýðý, geçimini saðladýðý
binalar için önerilen büyük yýkýmlar, 15 sene
önce yapýlmýþ yarýþma ile elde edilmiþ
Hacýbayram meydaný ve çevresindeki mimari
eserler ortadan kaldýrýlarak koruma ilkelerine
aykýrý olarak ticarete açýlmasý, trafik sýkýþýklýðýný
artýracak yeraltý katlý kavþaklarýnýn yapýlmasý ve
benzeri icraatlar kamu kaynaklarýnýn kamu
yararý tartýþmalý alanlarda harcanmasý anlamýna
gelmektedir.
Bununla birlikte uygulama planlarýnda
gösterilen otoparklar ve yeraltýna alýnan yollarýn
bölgedeki tarihi ve arkeolojik dokuya nasýl bir
etkisi olacaðý konusunda her hangi bir
deðerlendirme de yapýlmamýþtýr. Oysa ki, Ýmar
Planý Raporu'nun 36. sayfasýnda, Roma Dönemi
Yapýlaþma kalýntýlarýnýn büyük bir bölümünün
çýkartýlmadýðý belirtilmektedir. Yeraltýnda
yapýlacak çalýþmalarýn, bu kalýntýlara ne tür
etkilerinin olacaðý ve bu etkilerin koruma
kullanma dengesi içinde nasýl çözümleneceði
hususunda bir gösterge bulmak mümkün
görünmemektedir. O halde planýnýn temel
iddialarýndan olan ve plan raporunda belirtilen,
“Roma, Selçuklu, Osmanlý ve Erken
Cumhuriyet dönemi kentsel mimari ve kültürel
unsurlarý planlama-koruma stratejilerinin temel
unsuru” oluþturmasý nasýl gerçekleþecektir?
Arkeolojik eserlerin korunmasý konusunda bir
strateji geliþtirmeyen ve ulaþým yoðunluðunu
arttýran (Her ne kadar ana arterler dýþýnda yaya

öncelikli bir ulaþým anlayýþý geliþtirileceði
söylense de; ana arterleri yer altý tünellerine
gömen, kara taþýmacýlýðýný teþvik eden,
bölgeyi otobana çeviren bir anlayýþ Ulus'u da
ortadan ikiye bölecektir) bu uygulamalar nasýl
olacak da koruma amaçlý imar planý olacaktýr?
Yanýtýný biz verelim, olmayacak.
Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlý Ýmar
Planý Raporu ve Plan Notlarýnda Meydanlar,
Modern Mimari Eserler
1/1000 Ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi
Kentsel Yenileme Alaný Koruma Amaçlý
Uygulama Ýmar Planý”, Baþkent Ankara'nýn
tarihi merkezi olan Ulus bölgesine karakterini
veren Cumhuriyet döneminin kentsel
mekânlarýný ve nitelikli mimari örneklerini
ortadan kaldýracak olan düzenlemeler
getirmektedir. Önerilen planýn Cumhuriyet
dönemi mimari mirasýna yönelik getireceði
düzenlemeler ve bunlarýn yol açabileceði
sorunlar, aþaðýdaki bölgeler temel alýnarak
incelenebilir:
1. Ulus Meydaný ve çevresi
2. Atatürk Bulvarý, Anafartalar Caddesi
ve Þehit Teðmen Kalmaz Caddesi
arasýndaki merkezi ticaret alaný
3. Anafartalar Caddesi ve çevresi
4. Necatibey Mahallesi
5. Hacýbayram Meydaný ve çevresi
Ulus Meydaný ve Çevresi:
Atatürk Bulvarý, Çankýrý Caddesi, Cumhuriyet
Caddesi ve Anafartalar Caddesi, Ulus
Meydaný'na yaklaþýrken yeraltýna alýnmakta, bu
arterlerin kesiþtiði ana kavþak, Atatürk
Heykeli'nin bulunduðu Ulus Meydaný'nýn ve
100. Yýl Çarþýsý'nýn bulunduðu alanýn altýnda
katlý bir yeraltý kavþaðý olarak çözülmektedir.
Bu kavþak düzenlemesi ile birlikte, yeraltýnda
bir “transfer merkezi”, “yeraltý otoparký” ve
“yeraltý otobüs duraklarý” çözülmesi
öngörülmektedir.
Yollarýn ve kavþaðýn yeraltýna alýnmasý için
yapýlacak hafriyatýn bu alanda var olduðu
bilinen arkeolojik kalýntýlarý tahrip etmesi
kaçýnýlmaz olacaktýr. Bunun yanýnda, yeraltýnda
yapýlacak bu kavþak inþaatý için Ankara'nýn
simge yapýlarýndan biri olan Gençlik ve Spor

Genel Müdürlüðü'nün ve 100. Yýl Çarþýsý'nýn
yýkýlmasý öngörülmektedir. Atatürk Heykeli'nin
bulunduðu mevcut Ulus Meydaný
düzenlemesinin ise kavþak inþaatý sýrasýnda
ortadan kaldýrýlmasý kaçýnýlmaz görünmektedir.
Ulus Ýþhaný, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðü Binasý ve Atatürk Heykeli
Meydan Düzenlemesi:
Atatürk Heykeli'nin arkasýnda yükselen Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüðü binasý, planda
korunmasý önerilen Ulus Ýþhaný kompleksinin bir
parçasýdýr. 1954 yýlýnda ulusal mimarlýk
yarýþmasý sonucunda elde edilmiþ olan Ulus
Ýþhaný kompleksinin mimarlarý Gazanfer Beken,
Orhan Bolak ve Orhan Bozkurt'tur. Kompleksin
yapýmý 1954'ten 1958'e kadar 4 yýl sürmüþtür.
Ulus Ýþhaný bütünü, Atatürk Bulvarý boyunca ve
iki avlu çevresinde çarþý ve iþhaný kütlelerinden
ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü'nün
bulunduðu yüksek ofis kütlesinden
oluþmaktadýr. Bu yapý Ulus Ýþhaný'nýn yapý
kompozisyonunun ayrýlmaz bir parçasýdýr.

Yüksek kütlesiyle, Bulvar Boyunca yatayda
uzanan diðer kütleleri dengelemekte, Atatürk
Heykeli'nin bulunduðu meydaný tanýmlayarak
heykele fon oluþturmaktadýr. Meydanýn
boyutlarý ile bu kütlenin yüksekliði arasýnda
incelikli bir ölçek iliþkisi kurulmuþtur. Ulus
Ýþhaný kompleksinin diðer yapýlarý plan
müellifince tescile önerilirken, bu kompleksin
çok önemli bir parçasý olan Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüðü binasýnýn yýkýlmasýnýn
öngörülmesi son derece tutarsýz bir karardýr. Bu
yapýnýn yýkýlmasý ile Ulus Ýþhaný kompleksinin
mimari bütünlüðü ortadan kalkacaktýr. (Mimari
projenin bir bölümünün korunurken, diðer
bölümünün yýkýlmasý projenin bütünlüðüne
müdahale niteliðindedir. Bu durumda Ulus
Ýþhaný Kompleksi'nin mimarlarýnýn ve
varislerinin telif haklarýnýn bulunduðu
unutulmamalýdýr).
Kýzýlay'daki gökdelen gibi Ulus'taki bu yapý da
Ankara kenti içerisinde “landmark” (nirengi
noktasý) olmak üzere tasarlanmýþ, inþa edildiði
günden bugüne Ankara'nýn simge yapýlarýndan
biri olmuþtur.
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Atatürk Heykeli çevresindeki Meydan
düzenlemesi de yarýþmayla elde edilmiþ olan Ulus
Ýþhaný projesinin bir parçasýdýr. Yeraltý kavþak
inþaatý sýrasýnda bu düzenlemenin ortadan
kalkacaðý anlaþýlmaktadýr. Ayrýca Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüðü binasýnýn yýkýlmasýyla
Meydan'ýn tanýmý, oranlarý ve ölçeði bozulacaktýr.
Bir bütün olarak bu yapý kompleksi Türkiye'de
1950 sonrasý Modern mimarlýk ve kentsel tasarým
uygulamalarýnýn nitelikli bir örneðidir. Bu
kompleksin bir bölümünün yýkýlýp, yalnýzca iki avlu
çevresindeki bölümünün korunmasý, projenin
bütünlüðünü ortadan kaldýracaðýndan gerçek
anlamda bir koruma sayýlamaz.
Ayrýca Ulus Ýþhaný'nýn korunan bölümlerinin bir
otele dönüþtürülmesi, bugüne kadar Ankara'nýn
toplumsal yaþamýnda ve kentlilerin kolektif
belleðinde çok önemli yer iþgal eden Ulus Ýþhaný
ve çarþýsýnýn ve özellikle avlularýnýn kentliler
tarafýndan bundan sonra kullanýlamama olasýlýðýný
ortaya çýkmaktadýr. Bu kullaným deðiþimi ile çarþý
iþlevini yitirecektir.

Yüzüncü Yýl Çarþýsý'nýn yýkýlarak yerine “Millet
Çarþýsý” inþa edilmesi:
Ulus Meydaný altýnda yapýmý öngörülen yeraltý
kavþak düzenlemesine olanak saðlamak üzere
100. Yýl Çarþýsý'nýn yýkýlmasý ve yerine Millet
Çarþýsý adý altýnda yeni bir çarþý kompleksi inþa
edilmesi öngörülmektedir.
100. Yýl Çarþýsý, 1967 tarihinde bir ulusal
mimarlýk yarýþmasý sonucunda elde edilmiþ bir
projedir. Mimarlarý Orhan Dikel ve Sema
Dikel'dir.
Projesi yarýþma ile elde edilmiþ olan bu çarþý
kompleksinin yerine, yine benzer büyüklükte bir
çarþý yapýsý (Millet Çarþýsý) yapýlmasý
öngörülmektedir. Yeraltýndaki kavþak baðlantý
yolunun, “transfer merkezi”, “yeraltý otoparký” ve
“yeraltý otobüs duraklarý”nýn inþasýna olanak
tanýmak dýþýnda bu çarþýnýn yýkýmý için herhangi
bir neden bulunmamaktadýr. Bu noktada
yeraltýnda “transfer merkezi” ve “yeraltý otobüs
duraklarý”nýn gerek ulaþým planlamasý ilkeleri,
gerekse yeraltý otobüs duraklarýný kullanacak
yayalarýn maruz kalacaðý can güvenliði tehlikesi,

çevre ve özellikle saðlýk koþullarý açýsýndan doðru bir
çözüm olmadýðý açýktýr.
Yeni “Millet Çarþýsý” binasý önünde önerilen “Millet
Parký”, park olarak adlandýrýlabilecek büyüklükte bir
yeþil alan olmayýp, çarþýnýn giriþine bu ad verilmiþ
görülmektedir. Bu alanda bir zamanlar bulunan
Millet Bahçesi'nin boyutlarý ve niteliði ile bu çarþýya
giriþ alanýnýn hiçbir iliþkisi görülememektedir.
Atatürk Bulvarý, Anafartalar Caddesi ve Þehit
Teðmen Kalmaz Caddesi arasýndaki Merkezi
Alan ve “Taþhan Çarþýsý” Önerisi
Atatürk Bulvarý, Anafartalar Caddesi ve Þehit
Teðmen Kalmaz Caddesi arasýnda kalan merkezi
alanda, Ulus Ýþhaný'nýn arkasýnda “Taþhan Çarþýsý”
adý verilen büyük bir ticaret kompleksine yer açmak
amacýyla çok sayýda binanýn yýkýmý öngörülmektedir.
Taþhan Çarþýsý adý verilen öneri ticaret kompleksi 5
adet mevcut kent adasýný birleþtiren kütlesiyle,
tarihi merkezin ölçeðiyle uyumsuz, iri / devasa bir
yapý önerisidir. Kütlenin yüksekliði 4 katý aþmamakla
birlikte, yatayda Ulus merkezi iþ alaný içerisinde çok
büyük alan kaplamaktadýr. Bu alan içerisinde
kamuya ait olan mevcut sokaklarýn bir bölümü
tümüyle ortadan kaldýrýlmakta, bir bölümü ise
binanýn içerisine alýnarak pasaja
dönüþtürülmektedir.
Planda Taþhan Çarþýsý'na ayrýlan bu beþ adet
mevcut kent adasý üzerinde, özellikle Sanayi
Caddesi ve kýsmen Þehit Teðmen Kalmaz Caddesi
üzerinde bugün mimari açýdan nitelikli, yapýsal
olarak son derece iyi durumda olan binalar –iþ
hanlarý, otel vd.- bulunmaktadýr. Taþhan Çarþýsý'nýn
inþa edilebilmesi için tüm bu yapýlarýn
kamulaþtýrýlarak, ekonomik ömürlerini
tamamlamadan yýkýlmasý, ulusal ekonomiye zarar
getirecektir. Ayrýca, bu yapýlar arasýnda, plan
müelliflerince komþu adalar üzerinde tescile
önerilen yapýlarla eþ deðerde mimari özelliklere
sahip olan yapýlar bulunmaktadýr. (Örneðin Sanayi
Caddesi üzerindeki Cihan Palas 1950 sonrasý
modern mimarinin nitelikli bir ürünüdür).
Anafartalar Çarþýsý ve Ýþhaný Bloðu
Anafartalar Çarþýsý ve Ýþhaný Bloðu, projesi ulusal
mimarlýk yarýþmasý sonucunda elde edilmiþ olan,
1950 sonrasý Uluslararasý Mimarlýk Üslubu'nun

önemli örneklerinden biridir. 1967 tarihli olan
yapýnýn mimarlarý Ferzan Baydar, Affan Kýrýmlý,
Tayfur Þahbaz'dýr. Sade prizmatik kütleleleri ile
Mies van der Rohe'nin yalýn modernist mimari
tavrýný izleyen bir Modern Mimari tasarým
anlayýþýný yansýtýr. Döneminde yenilikçi olan
giydirme cephe uygulamasý ve özgün alüminyum
kaplama detaylarý ile Türkiye'de ilk kez uygulanan
yürüyen merdivenleriyle bu yapý döneminin öncü
yapýlarýndandýr. Ýç mekânda seramik sanatçýlarý
tarafýndan yapýlmýþ olan büyük boy seramik
panolar da sanat deðeri ile ön plana çýkar. Yýllarca
Gima Maðazalarý'na ev sahipliði yapmýþ olan bu
yapýnýn, günümüzde sayýlarý giderek artan alýþ
veriþ merkezlerinin Ankara'daki ilk örneklerinden
biri olmasý dolayýsýyla da tarihi deðeri
bulunmaktadýr. Döneminin modern alýþveriþ
merkezi olan Anafartalar Çarþýsý Ankaralýlarýn
toplumsal belleðinde önemli bir yer iþgal eder.
“Koruma Amaçlý Ýmar Planý”nda Anafartalar
Çarþýsý'nýn yýkýlarak yerine Taþhan Kapalý
Çarþýsý adý verilen ticaret kompleksinin bir
bölümünün inþa edilmesi planlanmaktadýr.
Anafartalar Çarþýsý'nýn onarýlarak yenilenmesi
yerine, yýkýlmasý ve ayný kullanýmý barýndýracak
olan bir yeni yapýnýn bu alan üzerinde inþa
edilmesi ekonomik açýdan da rasyonel deðildir.
T.C. Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý'nýn
bulunduðu yüksek kütle, Anafartalar Çarþýsý ile
ayný projenin parçasýdýr. Bu yalýn prizmatik kütle
de Ulus Kent Merkezi içerisinde bir landmark
oluþturmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu yapýnýn da
yýkýlarak yerinin açýk alan olarak düzenlenmesi
planlanmaktadýr. Anafartalar Çarþýsý ile birlikte
restore edilerek ofis iþlevini sürdürmesi, gerek
Anafartalar Çarþý ve Ýþhaný kompleksinin bir bütün

olarak kentsel tasarýmýnýn korunmasý, gerekse
ekonomik deðer açýsýndan anlamlý olacaktýr.
Ankara Hali:
Ankara Hali bu alan içerisinde yapýlmasý
öngörülen yeni düzenlemeden etkilenecek olan
yapýlardan biridir.
Robert Oerley tarafýndan 1937 yýlýnda
tasarlanarak inþa edilen bu yapý, alandaki en eski
Modern mimarlýk örneðidir. 80 yýldýr Ankara
halkýnýn ucuz alýþveriþ yapabildiði, Ulus'un en
önemli çekim merkezlerinden biri olan Hal binasý
bugün de iþlevsellik deðerine sahip olan bir
aktivite odaðý oluþturur. Yapýnýn güçlü doðrusal
mekân düzeni ve henüz betonarme teknolojisinin
yeni olduðu bir dönemde bu teknolojinin –örneðin
geniþ betonarme saçaklarda- cesur bir biçimde
kullanýlmýþ olmasý bu yapýnýn olduðu gibi
korunmasýný gerektirmektedir.
Plan notlarýnda bu yapýnýn “mimari özelliklerinin
korunacaðý” belirtilmekle birlikte, “Sulu Han
önüne açýlan bir 'arasta' halinde yeni çarþý yapýsý
(Taþhan Çarþýsý) ile bütünleþtirilecektir” ifadesi,
modern bir yapý türü olan “hal”in, Osmanlý
mimarisinden esinlenen “arasta” tarzý bir yapýya
dönüþtürülmesi ile özgün niteliklerini yitirecektir.
Bu yapý hiçbir biçimde yýkýlmadan, özgün mimari
nitelikleri korunarak onarýlmalýdýr.
Ulus Meydaný ve yakýn çevresindeki bu alanda
yapýlacak olan yeni düzenlemenin, alanda var
olan, birçoðu mimarlýk yarýþmalarý sonucunda
elde edilmiþ olan seçkin ve nitelikli mimarlýk
örneklerini dikkate alarak koruyan bir düzenleme
olmasý gerekmektedir. Cumhuriyet dönemi
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mimarlýk tarihinin seçkin örnekleri olmalarý yaný
sýra, Ankaralýlarýn toplumsal belleklerinde önemli
yeri olan bu bina ve mekânlarýn, dönemlerini
yansýtan özellikleri ile özenle korunarak
onarýlmalarý, gerekiyorsa yeni kullanýmlara
uyarlanmalarý, Cumhuriyet Ankara'sýnýn kültürel
sürekliliði açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Bu
açýdan da bu yapýlarla ilgili getirilen plan kararlarý
hukuka aykýrýdýr.
Anafartalar Caddesi ve Çevresi:
Anafartalar Caddesi, erken Cumhuriyet
döneminde geniþletilerek açýlmýþ olan ve bu
dönemde de Ankara kentinin baþlýca iþ ve ticaret
merkezi olarak geliþmiþ olan bölgesidir.
1920'lerden baþlayarak erken Cumhuriyet
döneminde inþa edilmiþ olan yapýlar bu cadde
üzerinde yan yana yer almaktadýrlar. Adalet
Sarayý, Belediye, Gazi ve Latife Ýlköðretim Okulu
binalarý ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun binalarý
vb. kimi kurumsal kamu yapýlarý yanýnda, bu
döneme ait çok sayýda konut ve iþ haný yapýsý bu
alanda bulunmaktadýr. Bu yapýlardan önemli bir
bölümü dönemlerinin mimari özelliklerini yansýtan
nitelikli, ancak bugün bakýmsýz kalmýþ olan
yapýlardýr.
1/1000 Ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi
Kentsel Yenileme Alaný Koruma Amaçlý Uygulama
Ýmar Planý”nda Anafartalar ve Denizciler Caddeleri
ve Çýkrýkçýlar Yokuþu üzerinde halihazýrda tescilli
olan yapýlar yanýnda, belirli sayýda yeni yapý tescile
önerilmiþtir. Bu yapýlar arasýnda 1920ler ile
1950ler arasýnda farklý dönemleri temsil eden
yapýlar bulunmaktadýr. Plan müelliflerinin bu çabasý
olumlu olmakla birlikte, tescile önerilen yapýlar
kadar, onlardan daha nitelikli olduklarý halde kimi
baþka yapýlarýn tescile önerilmemiþ olmasý, bu
konuda ne tür ölçütlerin tescile esas kabul edildiði
sorusunu gündeme getirmektedir.
Tescile önerilmeyen yapýlarýn ise planda cadde
üzerinde getirilen “B-5” Ýmar hakký ile yýkýlmasý,
yükselerek yenilenmesi öngörülmektedir. Benzer
Ýmar haklarý (“B-5” ve “B-6”) bu alan çevresinde
Anafartalar Caddesi, Denizciler Caddesi,
Çýkrýkçýlar Yokuþu, Þehit Teðmen Kalmaz Caddesi,
Sanayi Caddesi vd. cadde ve sokaklarda da
verilmiþtir. Bu tür imar kararlarýyla bu planýn,
Koruma Amaçlý Ýmar Planýndan çok, yeni imar
haklarý vererek, bu bölgede mevcut yapýlarýn

yýkýlýp, yükselmesini ve yapý yoðunluðunun
artmasýný öngören hukuka aykýrý bir Ýmar
Planlama anlayýþýný yansýttýðý görülmektedir.
Necatibey Mahallesi:
Benzer imar kararlarýnýn Necatibey Mahallesi için de
verildiði görülmektedir. Oysa ki, planlamasý erken
Cumhuriyet döneminde yapýlmýþ olan ve bugün de
erken Cumhuriyet döneminin mimari özelliklerini
yansýtan konut yapýlarýnýn yoðunluðu ile dikkat
çeken bu mahallenin bir bütün olarak bu
niteliklerinin korunmasý önem taþýmaktadýr.
Planda “Turizm ve Ticaret” alaný (T2) olarak
tanýmlanmýþ olan bu bölgenin tümü için verilmiþ olan
“B-5” kararý, bu bölgede tescilli ve tescile önerilmiþ
olan kimi yapýlar dýþýnda diðerlerinin yýkýlarak
yükselmesi sonucunu getirecektir. Oysa bu alanda,
tescilli ve tescile önerilen yapýlar kadar dönemlerinin
mimari özelliklerinin nitelikli örnekleri olan baþka
yapýlarýn olduðu saptanmýþtýr. Tescile önerilen
yapýlarýn hangi ölçütlerle tescile önerildiði,
diðerlerinin neden önerilmediði burada da açýk
deðildir. Planýn getirdiði yükseklik kararý bu yapýlarýn
yitirilmesine neden olacaktýr.
Gerçekte, Koruma Amaçlý Ýmar Planý'nýn,
Necatibey Mahallesi gibi bütünlüðü olan bir
yerleþim alanýnda, tek yapý düzeyindeki tescil
kararlarý ile deðil, alanýn bir bütün olarak
korunmasýna yönelik kararlar geliþtirmesi
beklenmelidir. Oysa planýn getirdiði imar haklarý
alanýn bugüne kadar korunabilmiþ olan
bütünlüðünün hýzla yok olmasýna neden olacaktýr.
Bu alanda halen konut yanýnda, otel ve öðrenci
yurdu gibi konaklama amaçlý kullanýmlar ve Konya
Sokak üzerinde ticaret kullanýmý bulunmaktadýr.
Alan bütünü için önerilen ticaret ve turizm
kullanýmýnýn, alan bütününün çevresel niteliklerinin
ve yapýlarýn korunmasýnda ne tür bir katkýsýnýn
olacaðý açýk deðildir. Getirilen bu kullaným, alanda
büyük olasýlýkla yeni yýkýmlar getiren bir yapý
yenilenmesine neden olacaktýr.
Hacýbayram Meydaný ve Çevresi
Hacýbayram Camii, Augustus Tapýnaðý ve Çevresi
Düzenlemesi kendi içerisinde bütünlüðü olan bir
projedir. Bu düzenlemenin bir bölümünün ortadan
kaldýrýlarak yerine, bu alanýn tarihi kentsel dokusu

ile de ilgisi bulunmayan, ancak eski Osmanlý kenti
dokusundan esinlendiði anlaþýlan yeni bir
yapýlaþma önerilmektedir. Tarihi Hacý Bayram
Camii meydanýnýn ortasýna,(15 sene önce
gerçekleþtirilen meydan kaldýrýlarak )çarþý
yapýlmasý planlanmýþtýr. Ayrýca Hacý Bayram
Camii'nin görünümünü bozacak biçimde yanýna
önerilen bu yapýlaþma da koruma ilkelerine aykýrý
bir durum oluþturmaktadýr.
Hacýbayram Meydaný ve çevresindeki düzenlemeyi
kýsmen ortadan kaldýran bu yeni düzenleme
Hacýbayram Meydaný ve çevresinin kentsel ve
mimari tasarýmýný gerçekleþtirmiþ olan Raci
Bademli ve Abdi Güzer'in uygulanmýþ olan projeleri
üzerindeki telif haklarýný açýkça ihlal etmektedir.
Sonuç olarak, bir dönemi temsil eden mekan ve
onlarý bütünleyen yapý gruplarýnýn plan
hazýrlanmadan önce yaptýrýlan analizlerde iyi
durumda olduklarý belirlenmiþtir. Buna karþýlýk
Plan'da iyi durumda bulunan bu yapýlarýn
yýkýlmalarýnýn önerilmesi çeliþki yaratmaktadýr.
Hemen hemen tümü, yarýþmalar yoluyla elde
edilmiþ, yerli ve yabancý mimarlarýn eserleri olan
yapýlardan;
. Anafartalar Çarþýsý,
. Ulus Ýþhaný'ndaki Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüðü Binasý,
. Yeni yapýlan Ulus Þehir Çarþýsý
(Sümerbank yaný),
. Ankara Hali,
. Türk Telekom (eski PTT) binalarý,
. Gümrük Müsteþarlýðý (Eski Köy
Ýþleri Bakanlýðý)
. 100. Yýl Çarþýsý
plana göre yýkýlacaktýr.
Cumhuriyet dönemi mimari mirasýna yönelik
düzenlemeler açýsýndan planýn dayandýðý
kabullerden en önemlisi, plan notlarýnda da çeþitli
yerlerde belirtildiði gibi, bu bölgenin erken
Cumhuriyet dönemindeki karakterinin öne çýkmasý
gerektiði, özellikle 1950 sonrasý geliþimin olumsuz
bir dönüþüme neden olduðu, dolayýsýyla yok
edilebilir olduðu görüþüdür. Dönemin özellikle
yüksek yapýlarýna karþý plan kararlarýnda hâkim
olan olumsuz yorum, objektif bir deðerlendirmeden
çok, subjektif bir önyargýyý yansýtmaktadýr. Bu
kabulün aksine, 1950 sonrasý dönemin yapýlarýnýn,
döneme özgü tasarým anlayýþýyla geliþen teknolojik

imkanlarý kullanarak kente simge niteliði olan yeni
yapýlar (landmarklar), yeni meydanlar ve yeni
iþlevler kazandýran modernist yapýlar olarak
deðerleri tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de
akademik çevrelerce kabul edilmektedir.
Plan, Ulus bölgesinin, sadece geç Osmanlý ve
erken Cumhuriyet yýllarýnda deðil, tüm
Cumhuriyet dönemi boyunca geçirdiði
dönüþümlerin mekâný olduklarý için Ankaralýlarýn
toplumsal belleklerinde önemli yeri olan,
ekonomik ve iþlevsellik deðerleri hala devam
eden, birçoðu mimarlýk yarýþmalarý sonucunda
elde edilmiþ, dönemlerini temsil eden, seçkin ve
nitelikli mimarlýk örneklerini korumamakta; bu
yapýlarýn ya tümünü ya da tasarýmlarýndaki
bütüncüllüðü bozacak þekilde parçalarýný yýkmayý
önermektedir.
Planýn getirdiði bu yýkým kararlarý sonucunda,
kentin toplumsal belleðinde önemli yer tutan,
mimari deðeri yüksek ve döneminin yetkin
örnekleri olan birçok yapýyla birlikte, bu yapýlarýn
tanýmladýðý kentsel mekânlar ve bu mekânlarda
gündelik yaþam pratikleri de yok edilmiþ olacaktýr.
Plan halihazýrda tescilli olan yapýlarýn dýþýnda bazý
yapýlarý korumayý önermektedir. Ancak, planýn
korumayý önerdiði ve önermediði yapýlar
incelendiðinde söylenmesi gereken bir diðer
nokta, koruma kararlarýnýn dayandýðý ölçütlerin
belirsizliðidir. Dönem, üslup ve yapýsal durum
olarak benzer olan yapýlardan bazýlarý korunurken
diðerlerinin korunmuyor olmasý, seçilen
ölçütlerdeki dengesizliði ya da yapýlan
analizlerdeki yetersizliði düþündürmektedir.
5366 Sayýlý Kanuna göre oluþturulan Kurul ve
Ankara Büyükþehir Belediye Meclisi'nin onayladýðý
bu Plan, Cumhuriyet Tarihinin en pahalý ve en
büyük yýkým operasyonuna yol açacaktýr.
Yürütmenin bir an önce durdurulmasý üstün kamu
yararý açýsýndan gereklidir.
Yýkýlmasý planlanan bu yapýlarýn yerine ise,
ekonomik ömürleri, maliyetleri, müelliflik haklarý
vb. hususlar göz ardý edilerek mevcut yerleþim
deseni ve bölge bütününün genel dokusu ile
uyuþmayan, trafik yükünü artýran, ulaþým
olanaklarýný aþýrý zorlayan, maliyeti belli olmayan
büyük rant tesisleri ve ticaret kompleksleri
önerilmektedir.
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KÜLTÜREL MÝRASIN KORUNMASI SÜRECÝNDE
ULUSAL MÝMARLIK KORUMA ÖDÜLLERÝ

sahiplerini buldu
Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan 2006 yýlýnda verilmeye baþlanan Ulusal Mimarlýk Koruma
Ödülleri'nin ikincisi 4 Aralýk 2007'de Milli Kütüphane'de yapýlan törenle sahiplerini buldu.
Koruma alanýnda ulusal ölçekte gerçekleþtirilen çalýþmalarýn ödüllendirilmesi yoluyla bu alanda
teþvik ve takdirin kurumsallaþtýrýlmasý, kamuoyunun bu konuya dikkatini çekerek baþarýlý koruma
çalýþmalarýnýn saygýnlýk kazanmasý hedeflenen ödüller beþ kategoride veriliyor:

kalifiye uygulama elemaný
yetiþtirme programý
Saadet Sayýn, Rest. Uzm. Y. Mimar(KOREFD)

Ülkemizde kültürel mirasýn mimari koruma sürecinde tahribatla sonuçlanan
pek çok yanlýþ uygulama örneðinin varlýðý bilinmektedir. Bir kültür varlýðýnýn
dünya geneli kalitesinde ve dünya standartlarýnda restorasyonu, sadece
restorasyon projesinin, bilimsel araþtýrma ve analizlere dayanýlarak
hazýrlanan müdahale kararlarý doðrultusunda ve çok iyi tasarlanmýþ detaylarý

. Koruma Onur Ödülü
. Koruma Uygulama Baþarý Ödülleri
. Koruma Projeleri Baþarý Ödülleri
. Koruma Uygulamasý Ustalýk Ödülü
. Korumaya Katký Ödülü
Prof. Doðan Kuban, yayýnlarý, yetiþtirdiði uzmanlar ve koruma alanýnda yaptýðý tüm katkýlar
nedeniyle Koruma Onur Ödülü'ne layýk görüldü. Ýki ayrý dalda verilen Koruma Uygulama
Baþarý Ödülleri, Anýtsal Yapý Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon dalýnda Kayseri Gevher
Nesibe Týp Medresesi ve Darüþþifasý projesi ile Sivil Mimarlýk Örneði Rölöve, Restitüsyon ve
Restorasyon dalýnda Pektaþlar Konaðý projesine verildi. Ayrýca her iki dalda da bazý projelere
teþvik amacýyla plaket takdim edildi. Bunlar, Anýtsal Yapý Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon
dalýnda Üsküdar Selimiye Camii, Kadirli Ala Camii ve Bursa Tuzhan projeleri ve Sivil Mimarlýk
Örneði Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon dalýnda Antalya, Ýbradý/Ormana Belediye Konukevi
projesi oldu.
Mardin'de bulunan Tekke Camii - Þah Sultan Hatun Medresesi'nin taþ ustalarý, özellikle revak
tonozlarýnýn yeniden yapýmý için geleneksel yöntemlerin kullanýlmasý ve yöresel taþ ustalarýnýn
birikimlerinin deðerlendirilmesinin olumlu bulunmasý nedeniyle Koruma Uygulamasý Ustalýk
Ödülü'nün sahibi oldu. Merkezi Ankara'da bulunan Koruma ve Restorasyon Firmalarý Derneði
(KOREFD), koruma eðitimi konusundaki olumlu çalýþmalarýyla Korumaya Katký Ödülü'ne layýk
görüldü.
Yapýlan deðerlendirmeler sonucunda, Restorasyon Uygulama Dalý kapsamýnda RestorasyonKoruma Baþarý ve Yapýmcý Ödülleri ile Koruma Projeleri Baþarý Ödülleri'nden Tarihi Çevre
Koruma kapsamýnda Sokak Saðlýklaþtýrma / Çevre Düzenlemesi Projesi Ödülü dallarýnda
ödüle deðer eser bulunamadý. Diðer dallarda da baþvuru olmadýðýndan bir deðerlendirme
yapýlamadý.

içermesi ile mümkün olmamaktadýr. Koruma eylemi ancak, uygulama
sürecinde koruma bilincine sahip bilimsel yaklaþýmlarý benimsemiþ, çaðdaþ
teknik ve yöntemlere vakýf, uzman teknik elemanlarýn yönetiminde kalifiye
usta ve ara elemanlarýn yer almasý ile istenen ve özlenen kalite ve standartta
olabilecektir.
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Proje kapsamýnda uygulanan eðitim programý
iki aþamadan oluþmaktadýr:

Baþarýlý bir þekilde tamamlanan eðitim
programýnýn sürdürülebilirliði saðlanarak, ikinci
eðitim programý, T.C Baþbakanlýk Vakýflar Genel
Müdürlüðü ile KOREFD arasýnda imzalanan
protokol çerçevesinde ve anýlan kurumun
finansmaný ile gerçekleþmektedir. 01.05.2007
tarihinde baþlayan eðitim programý 28.02.2008
tarihinde tamamlanacaktýr.
9 ay süren eðitim programý kapsamýnda meslek
yüksek okullarýnýn ve meslek liselerinin ilgili
bölümlerinin mezunlarý ve inþaat sektöründe
deneyimli iþsiz gençlerin eðitilmesi
hedeflenmektedir.

ALA CAMÝÝ

2. Uygulama Eðitimi: Þantiye ortamýnda
gerçekleþtirilen ve yedi ay süren uygulama
eðitimi ise uzman mimarlarýn yönetiminde
deneyimli ustalarla usta - çýrak iliþkisi içinde
yaparak ve görerek gerçekleþmektedir. Ayrýca
kursiyerlere ayda bir düzenlenen teknik eðitim
günleri ile temel restorasyon uygulamalarýný
uzman eðitmenler ve ustabaþlarý denetiminde
deneme ve pratik yapma olanaðý
saðlanmaktadýr.
Eðitim programý sonunda öðrencilerin
kazandýklarý bilgi ve becerilerin yaný sýra,
özgüvenlerinin arttýðý, icra ettikleri sanatýn
önemini ve getirdiði sorumluluðu kavradýklarý
gözlenmektedir.
Deðerli eðitim kadromuz büyük bir özveri ve
heyecanla eðitim sürecine katký koymaktadýr.
Programýn baþarýsýný büyük ölçüde onlara borçlu
olduðumuzun bilincindeyiz. Hepsine sonsuz
teþekkür ederiz.
ADI: KADÝRLÝ ALA CAMÝÝ
ÝLÝ: OSMANÝYE
ÝLÇESÝ: KADÝRLÝ
MAHALLESÝ: BAÐ MAHALLESÝ
CADDE VE SOKAÐI: ALA CAMÝÝ CD.
KAPI NUMARASI: RS148
Karacalar, Yazýt Mozaiði

Sektördeki eleman ihtiyacýnýn farkýnda olan ve bu
soruna somut bir çözüm getirmek isteyen
Koruma ve Restorasyon Firmalarý Derneði
(KOREFD), 2005 yýlýnda “Kültürel Mirasýn
Korunmasý Sürecinde Kalifiye Uygulama Elemaný
Yetiþtirme Programý” baþlýklý bir proje
hazýrlayarak bu konuda geliþmeye açýk ve istekli
gençleri restorasyon konusunda uzman usta
olarak çalýþmak üzere yetiþtirmeyi ve bu alandaki
uygun teknik ve teknolojileri uygulama
becerilerini geliþtirmeyi amaçlamýþtýr. Böylece
restorasyon uygulama alanlarýnýn
örgütlenmesinde eksik olan kalifiye uygulama
elemanlarýnýn çoðaltýlmasý, özel ustalýk,
sanatkarlýk ve zanaatkarlýk gerektiren
uygulamalarý gerçekleþtirebilecek ve geleneksel
yapým tekniklerini uygulayabilecek bu elemanlarýn
restorasyon uygulama süreçlerinde yer almasý ile
kalitenin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Koruma
ve Restorasyon Firmalarý Derneði (KOREFD), bu
amaçlarla hazýrladýðý projeyi 2005 yýlý içinde Aktif
Ýþgücü Programlarý Projesi (AÝPP) kapsamýnda
Avrupa Birliði'nden fon alarak uygulamýþtýr.
Türkiye Ýþ Kurumu yürütücülüðünde Ýstanbul'da
gerçekleþtirilen proje, TC Kültür ve Turizm
Bakanlýðý ile TC Ýstanbul Valiliði tarafýndan
desteklenmiþtir.

1. Teorik Eðitim: Ýki ay süren bu eðitim
programýnda katýlýmcýlara, restorasyon kuram
ve felsefesi, evrensel koruma yaklaþýmlarý,
çaðdaþ yöntem ve teknikler, yürürlükte
bulunan yasa ve yönetmelikleri içeren temel
bilgiler aktarýlmaktadýr. Ayrýca, geleneksel
yapým sistemlerinin ve kullanýlan malzemelerin
özelliklerini, geleneksel üretim ve iþleme
teknikleri ile bu malzemelere uygun koruma,
bakým ve onarým tekniklerinin tanýtýlmasý,
uzman eðitmenler eþliðinde yapýlan teknik
gezilerle görsel ortamda pekiþtirilerek
uygulama için gerekli altyapýnýn oluþturulmasý
hedeflenmektedir.

PAFTA NO: 28-29.F.B.
ADA NO: 246
PARSEL: 8
YÜZÖLÇÜMÜ: 4401 m2
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Geç 5.yüzyýl Codiasýn oðlu Isauralý Tarasis ya da Ýmparator Zeno'nun (474-491) iktidarda olduðu . . .
imparatorluðun imkanlarýný kullanarak kendi memleketi Kilikya'ya aktardýðý kaynaklarla . . . çok kýsa bir
zamanda birbiri ardýna yeni kilise tasarýmlarýnýn ortaya çýktýðý . . . Alahan, Dað Pazarý, Meryemlik,
Corycus, Kanlýdivane, Öküzlü ve Yanýkhan gibi yerleþimlerde birbiri ardýna yeni bazilikalarýn inþa edildiði
bir dönem. (Stephen Hill, The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria, 7-8.)

ALACAMÝÝ
Ý. Yavuz Özkaya,Y.Mimar,Restorasyon Uzmaný

Düz Kilikya'da (Campetris / Pedias), ya da
Çukurova'da, Osmaniye iline baðlý Kadirli'nin
üzerinde yükseldiði Roma kenti Flavias (ya da
Flaviapolis)'in Doðu nekropolünde yer alan
Alacami bu zenginlik dönemin olanaklarýný
kullanmýþ mýdýr bilemiyoruz, ancak hem
yapýnýn mimari özellikleri hem de mozaiklerini
yorumlayan uzmanlar bazilikanýn 5.yüzyýl'a ait
olduðu konusunda hemfikirdirler.

Kadirli, Roma Çaðý'ndaki Flaviopolis... Roma Çaðý'nýn sonuna dek önemli bir merkez olmuþtur. Bizans
Dönemi'nden sonra M.S. 14.yüzyýlda Kars-Maraþ ya da Kars-ý Zülkadiriye adýyla Maraþlý
Zülkadiroðullarý'nýn egemenliðine girmiþ, sancak olmuþ, fakat 1695'te Avþarlar tarafýndan yaðma ve
tahrip edilmesi ve halkýn daðlara ve komþu sancaklara kaçmasýyla sancak merkezi terk edilmiþ, otlarýn,
çalýlarýn bürüdüðü bir harabe haline gelmiþ, sadece Alacami ve çevresindeki 10-15 kemerli taþ bina
ayakta kalabilmiþtir. Bunu izleyen iç kargaþa döneminde burasý daðkolu aþiretleriyle beygirle mal taþýyan
tüccarlarýn alýþveriþ yeri olarak Pazaryeri ya da Kars Pazarý (Kars Bazar) diye anýlýr olmuþtur. 1865'te
Türkmen beyleri Fýrka-i Islahiye komutaný Derviþ Paþa tarafýndan iskana tabi tutulmuþ, Osmanlýlarýn son
ve Cumhuriyet'in ilk döneminde “Kars” adý, mektuplarýn ulaþýmý açýsýndan doðudaki Kars ile karýþtýðý için,
“burasý Kadirli” olarak adlandýrýlmýþtýr. . . .Alacami, Prof.Louis Robert'e göre 5.yüzyýlda, Prof.James
Russel'a göre olasýlýkla M.S. 425-450 tarihleri arasýnda, daha eski binalardan çýkma yapý taþlarýndan da
yararlanýlarak kurulan bir Geç Roma tapýnaðý, bir Roma bazilikasýdýr. . . binanýn apsisinden faydalanýlarak
içerisine MS 10.yüzyýl sonlarý ya da MS 11.yüzyýlda Bizanslýlar tarafýndan daha küçük bir kilise
oturtulmuþtur. Bina son Maraþ beylerinden Dülkadiroðlu Alâüdevle Bozkurt Bey'in oðlu Sarý Kaplan
(Kasým Bey) tarafýndan 1480-1490 arasýnda, babasý adýna bir minare eklenerek ve çatýsý kurþun
levhalarla örtülerek Alâüdevle Bozkurt Bey Camii adý ile camiye çevrilmiþ, fakat bu ad uzun olduðundan
halk arasýnda Alacami olarak anýlýr olmuþtur. Ýç kargaþa dönemi boyunca terk edilen bu binadan baþkasý
ayakta kalmadýðýndan, 1865 iskân hareketi ve Kadirli'nin iskâný sýrasýnda onarým görmüþ, yeniden cami
ve medrese olarak hizmete sokulmuþ, köyden gelen öðrenciler burada yatýlý kalmýþ . . . 1924'te Tevhid-i
Tedrisat Kanunu gereðince medrese kapanýp öðrenciler okula daðýlýnca, cemaatsiz kalan Alacami de
kendiliðinden kapanmýþtýr. (Halet Çambel, “Kadirli'de bir Anýt-Eser: Tarihi Roma Bazilikasý Alacami,”
Türkiyemiz 81, [1997:47-8])

Nekropol'de beþik tonozlu bir mezar odasý (kripta) olarak baþlayan Alacami'nin hikayesi geç 5.yüzyýlda
üç nefli, galerili bir bazilikanýn bu mezar odasýnýn üzerine inþa edilmesi ile devam ediyor. Birbirini izleyen
iki yapým sürecinde Batý duvarý önüne iki katlý bir narteks ve basamaklarla yükseltilmiþ sekiz sütünlu
portik ilave edilen bazilikayý kuzey ve güneyden çevreleyen baþka yapýlar bulunduðu anlaþýlmaktadýr.
10. yüzyýlda dýþ duvarlarý ve apsiti dýþýnda harap durumda olduðu düþünülen bazilikanýn apsiti
kullanýlarak inþa edilen kilise; 15.yüzyýlda bazilikanýn narteks duvarý üzerine bir minare, kilisenin güney
duvarýna bir mihrap ilavesi ile cami olarak yüzyýl baþýna kullanýlmýþtýr. Bu nedenle Alacami, Roma kenti
Flavias/Flaviapolis'ten bugüne tüm bu dönemleri bir arada koruyarak ulaþmayý baþarmýþ bir anýteserdir.

Batý Cephesi

Güney Cephesi

KORUMA PROJESÝ
Alacami, önemli bir anýt-eser olmasýnýn yaný
sýra koruma süreci bakýmýndan da bir örnek
oluþturmaktadýr: 1952 yýlýnda 'anýt' olarak
tescil edildikten sonra, 1961 yýlýnda Prof.
Halet Çambel baþkanlýðýnda kazýsý
tamamlanmýþ, belgelenmiþ, 1977 yýlýnda
kýsmen onarýlmýþ, ancak 2000 tarihinde bir
protokolle Vakýflar Genel Müdürlüðü'nden
Kültür Bakanlýðý'na 'ön tahsisi' yapýldýktan
sonra bir koruma projesi elde etmek için
çalýþmalara baþlanabilmiþtir.
2001 yýlýnda Kültür Bakanlýðý DÖSÝMM
aracýlýðý ile projenin hazýrlanmasý için kaynak
saðlanarak belgeleme çalýþmalarýna
baþlanan Alacami'de, koruma projesinin
hazýrlanmasý süreci ve çalýþmanýn niteliði
bakýmýndan öne çýkan konular þunlardýr:
1961 yýlýnda kazýsý yapýlmýþ, mozaik
döþemeleri dahil pek çok kez belgelenmiþ,
üzerine pek çok araþtýrma yapýlmýþ, hatta
kendi web sitesi bulunan bir anýt-eserin
koruma projesini hazýrlamak için 40 yýllýk
arþivin elden geçirilmesi, bilgi ve bulgularýn
rölöve ve restitüsyon çalýþmalarýna
aktarýlmasý gerekmiþtir. Sn. Halet Çambel'in
saðladýðý kazý günlüðü ve kazý krokisi,
mozaik döþemelerin çizimleri, fotoðraflarý,
yayýnlanmamýþ makaleler, çeþitli yazýþmalar

dýþýnda, çeþitli dönemlerde yine Çambel
tarafýndan hazýrlatýlmýþ ölçekli çizimler, web
sitesini hazýrlayan Richard Bayliss
tarafýndan 1997 yýlýnda yapýlan kýsmi kazý
ve belgeleme çizimleri bunlarýn bir
bölümüdür.
Tüm bu arþiv ve araþtýrma bulgularý,
hazýrladýðýmýz belgeleme ve dönemleme
çalýþmalarýna aktarýlmýþ, yeniden
deðerlendirilmiþ ve 2001-2002 yýlý sonunda
gerçekleþtirdiðimiz koruma amaçlý çalýþma
ile üç etaptan oluþan bir uygulama süreci
tanýmlanmýþtýr.
Bunlar:
1. Alanýn güvenliðinin saðlanmasý, acil
önlemler, koruma çatýsý ve
saðlamlaþtýrma;
2. Kazýnýn geniþletilmesi, araþtýrma ve
envanter çalýþmalarýnýn tamamlanmasý;
3. Alacami'nin müzeye dönüþtürülmesi ile
ilgili nihai projenin hazýrlanmasý.
2004 yýlýnda Kültür Bakanlýðý tarafýndan
saðlanan ikinci bir ödenekle, ilk etapta
tanýmlanan önerilerin gerçekleþtirilmesi için
proje çalýþmalarýna tekrar baþlanmýþtýr.
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Bu proje raporunun “Giriþ” bölümünden alýntý:

. Onarým müdahaleleri geri döndürülebilir
malzeme, detay ve içerikte olmalý,
önerilecek her tür malzeme özgün
malzemeyle uyumlu, mevcuda aþýrý yük
getirmeyecek, özgün olana zarar
vermeyecek türden ve özgün olandan ayýrt
edilebilir olmalý, özgün malzeme yeni
malzemeye kurban edilmemelidir.

1) Alacami bir 'anýt-eser'dir.
2) Bu çalýþmada temel hedef 1500 yýldan
fazla bir süredir ayakta kalmayý baþarmýþ
bu anýt-eserin içerdiði tüm dönemlere
iliþkin yapý ve eklerin, mekansal
özelliklerin, mimari eleman ve dönem
izlerinin, yapý malzemelerinin ve
süslemelerinin 'saðlamlaþtýrýlarak'
korunmasý, buna iliþkin projenin
hazýrlanmasý, bakýmýna iliþkin ilkelerin
oluþturulmasýdýr.

Alacaminin günümüzdeki durumunun bilgisayar modellemesi

Restitüsyon - Bilgisayar modellemesi

. Kaynaðý belirlenememiþ sorunlar için izleme
(monitoring) süreçleri tanýmlanmalýdýr.

3) Alacami'de toplam 3 ETAP olarak
tanýmlanmýþ UYGULAMA süreci, daha
önce Adana Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kurulu toplantýsýnda alýnan
21.06.2002-308 / No: 4786 karar ile
benimsemiþtir.

. Yeniden kullanýmý ile ilgili kararlar ve bu
çerçevede gerekli teknik altyapý da ayný
þekilde yapýnýn / eserin özgün deðerlerinin
ve mimari bütünlüðünün bozulmayacaðý
biçim, içerik, kapsam ve detayda olmalýdýr.

4) ETAP 1 aþamasýnda daha önce
benimsenmiþ önerilerinin /
müdahalelerin detaylý çalýþmalarý,
Sondaj-Zemin Etüt ve Raporu bilgileri ile
desteklenen duvarlarýn, üst örtü ve yapý
elemanlarýnýn statik analizi; malzeme
koruma uzmanlarýnýn yerinde
incelemeleri ve alýnan taþ/harç
örneklerinin laboratuar analizleri sonucu
hazýrladýklarý raporlar doðrultusunda
hazýrlanmýþtýr.

. Koruma–onarým müdahaleleri aþamalardan
oluþan bir plan doðrultusunda
gerçekleþtirilmeli ve her aþamada müdahale öncesinde, sýrasýnda, sonrasýndabelgelenmelidir.
. Uygulamacý, uygulamanýn her aþamasýnda
proje müellifi ve teknik kontrollük
tarafýndan yönlendirilmeli ve
denetlenmelidir.
Alacami'nin temel sorunlarý -çatý ve drenaj, yapý
malzemelerinin sorunlarý, kendi baþýna ayakta
duran bazilika duvarlarýnýn statik sorunlarý, 40
yýldýr toprak örtülerek korunmaya alýnmýþ
mozaik döþemelerin sorunlarý- konunun
uzmanlarý tarafýndan araþtýrýlmýþ, analiz edilmiþ
ve her bir sorun yeniden tanýmlanarak bunlarýn
çözümü için ayrýntýlý öneriler geliþtirilmiþtir.

Koruma-Onarým müdahaleleri için benimsenen
temel ilkeler þunlardýr:
. En az müdahale ile kültür varlýðýnýn
sorunlarýnýn çözümlenmesi ve varlýðýný
sürdürmesinin koþullarý saðlanmalýdýr.
. Bilimsel koruma-onarým ilkeleri
doðrultusunda onarým müdahaleleri
gerçekleþtirilmeli, bir defada ve radikal
biçimde, kökten ve/veya toptan, geri
dönüþü mümkün olmayan müdahaleler
yapýlmamalýdýr.

. Yapýdaki dönem izlerinin korunmasý için
gerekli en çok özenin gösterileceði biçimde
bir yapým/onarým ve denetim mekanizmasý
kurulmalýdýr.

Restitüsyon Paftasý/Zemin Kat Planý

Rölöve Paftasý /+12.50 kotu

Uygulamayý yönlendirmeyi hedefleyen bir
“Þantiye Talimatnamesi” de hazýrlanan koruma
projesinde her bir müdahale biçimi ayrýntýlý
biçimde tanýmlanmýþ, detaylandýrýlmýþ, iþ-yapým
aþamalarýnýn da anlatýldýðý bir koruma projesi
ortaya çýkmýþtýr.
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6. Þantiye'den birinci sorumlu yüklenicinin
kadrosunda bulunan arkeolojik alanda
uygulama deneyimine sahip Þantiye
Müdürü/ Þefi'dir.

ÞANTÝYE TALÝMATNAMESÝ

Ýlk kez bir anýt-eser için hazýrlamak zorunda
hissettiðimiz “Þantiye Talimatnamesi”
aþaðýdadýr.

1. Bundan böyle duvarlarla ve üzerinde
parmaklýklarla çevrili Alacami arsasý “Þantiye”
olarak anýlacaktýr.
2. Þantiye'de uygulamayý yürütmek dýþýnda
herhangi bir ihtiyaç için kullanýma izin
verilmemiþtir -yemek piþirmek, ateþ
yakmak, barýnmak, konaklamak, vb.
3. Uygulamacýya yer tesliminden onarýmlar
tamamlanýp teslim alýnýncaya kadar nizamiye
kapýsýnda 24 saat bekçi bulundurulur.
4. Projede gösterilen yer haricinde ve niteliði
taþýnabilir konteynýr olmak dýþýnda herhangi
bir Þantiye binasý inþa edilemez.
Konteynýrda elektrik panosu, telefonlar,
bilgisayar, ilkyardým ekipmaný, yangýn tüpü,
vb. gerekli her türlü donaným bulunacak ve
kontrollük için bir ofis, tuvalet/duþ olacaktýr.
5. Adana Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kurulu/Uzman/Kontrollük tarafýndan uygun
görülmeyen herhangi bir uygulama
yapýlamaz.
a. Ýzinsiz söküm yapýlamaz
b. Ýzinsiz imalat yapýlamaz
c. Ýzinsiz kazý yapýlamaz.

7. Uzman ya da uzmanlar Alacami'nin
arkeolojik niteliðine uygun olarak (ve Adana
Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kurulu'nca önerilecek vasýfta) restorasyon
uzmaný mimar/arkeolog/mozaik-malzeme
koruma uzmanýndan en az biri; ve kontrollük
teþkilatýndan en az bir koruma uzmaný
mimar ile müzeden görevli arkeolog
uygulama takvimine göre þantiyede bulunur.
Bu gerçekleþtirilmediði takdirde uzman
ve/veya kontrollükten kimse þantiyede
bulunmazken yapý ile ilgili herhangi bir
uygulama yapýlamaz.
8. Kontrollük teþkilatý kendi ofisinde çalýþmak
ve her bir uygulamanýn denetimini yapmak
ve belgelemelerden sorumludur.
Uygulamada yüklenici, uygulamacý, uzman
ve kontrollük eþit derecede sorumludur.
9. Alacami arsasýndaki hiçbir
buluntunun/eserin/mimari elemanýn yeri
kontrollük yazýlý onayý olmaksýzýn
deðiþtirilemez. Proje ve raporlara aykýrý
herhangi bir uygulama ve/veya yorum
yapýlamaz. Uzman/kontrollük tarafýndan izin
verilen imalatlarýn altýnda tarih ve imza
bulunur.
10. Alacami arsasýndaki envanter çalýþmalarý
tamamlanmadan herhangi bir uygulama
yapýlamaz. Envanter bulgularý Adana Kültür
ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu
tarafýndan deðerlendirilip uygun
bulunduktan sonra Alacami'de tekrar
kullanýlmasý mümkün ve Alacami'ye ait
mimari elemanlarýn yeri belli olmadan
bazilikada, korniþ/friz seviyesinde herhangi
bir uygulama /tamamlama yapýlamaz.
11. Uygulama sýrasýnda bilimsel ölçüm
aletleriyle -Teodolit, Nivo, vb- çalýþýlmasý
esastýr.

12. Tüm aþamalarda müdahale öncesinde sýrasýnda- ve sonrasýnda fotoðraflanarak
ve her koþulda bilimsel belgeleme
teknikleri kullanýlarak, hem onarýmlar
düzenli olarak arþivlenecek hem de Adana
Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kurulu'na sunulmak üzere belgelenecektir.
13. Söküm ve yapým esnasýnda aðýr
malzemelerin düþerek zemindeki
mozaiklere zarar vermemesi için bazilika
içinde ve dýþýnda mozaik döþeme
sýnýrlarýnda ve bazilika dýþ duvarlarýndan
itibaren 5-8 metre mesafeye kadar
onarýmlar tamamlandýktan sonra
kaldýrýlmak üzere ortalama 20 cm
yükseklikte yýkanmýþ ve tuz içermeyen
kum bez branda üzerine serilecektir.
14. Takviye, aský veya iskele kurulmasý
esnasýnda zemine oturan her bir ayak için
altlarýnda kum torbalarý (en az 30 cm
kalýnlýðýnda) konacaktýr.
15. El arabalarýnýn yürütüleceði ahþap yollar
bu kum üzerine yerleþtirilecektir.
16. Öncelikle bazilika dýþ duvarlarýna
müdahale öncesinde özellikle Güney ve
Kuzey duvarlarý her iki yönden
desteklenecek/takviye edilecektir. Bu
takviyede ahþap elemanlar kullanýlacak,
duvarlarda tahribat/yük dengesini
bozacak herhangi bir baðlantý
bulunmayacak, duvarlarla temas ettikleri
yüzeylere tamponlar yerleþtirilerek tedbir
alýnacaktýr.
17. Takviye amaçlý iskelenin ayný zamanda
duvarlarda onarým-saðlamlaþtýrma
çalýþmalarýnýn yapýlmasýna izin verir
nitelikte olmasý, korniþ/friz seviyesinde
yerinde saðlamlaþtýrma çalýþmalarý için
çalýþmaya uygun tasarlanmýþ olmasý
düþünülmelidir.
18. Ortaçað kilisesi/cami mahallinin dýþ
duvarlarý boyunca iþ iskelesi kurulacaktýr.
19. Saðlamlaþtýrmak maksadýyla bulunduðu

konumdan baþka bir yere taþýnmasý
gereken aðýr taþlar için bir kule vinç
gerekebilir. Bu vinç alanýn dýþýnda,
doðudaki yol üzerinde ya da güneydeki
ara yol üzerinde konumlanabilir.
20. Bazilika ana giriþ kapý sövelerinde
entasis bulunmaktadýr -düþeyde içe
doðru daralma bu taþlarýn yerleþtiriliþ
biçimi ile saðlanmýþtýr. Onarýmlar
sýrasýnda bu önemli ayrýntý gözden
kaçýrýlmamalý, müdahaleler mutlaka
uzman/kontrollük denetiminde
yapýlmalýdýr.
21. Duvar, döþeme, tavan, çatý, mimari
elemanlarda bulunan izlere (demir
parmaklýk izleri, ahþap döþeme izi, kapý
mil yuvalarý, vb.) herhangi bir müdahale,
dolgu vb. yapýlmayacaktýr. Lento taþý ve
üzerindeki duvarýn desteklenmesi için
yapýlacak yeni çelik kasalarda izlere
rastlayan kýsýmlar olduðu takdirde izin
görülebileceði gibi profil kesilerek izler
açýkta býrakýlacaktýr.
22. Harçlar ve derzlerin kullanýldýklarý duvar
yüzeylerinde renk uyumu aranacaktýr.
Uzman/kontrollük denetiminde ve onayý
ile yapýlacaktýr.
23. Bazilikada tamamlamalarda /
saðlamlaþtýrmalarda genel bir kural
olarak,
a. Söve, lento, korniþ/friz
profillerindeki kayýplar aslýna
uygun,
b. Yeni korniþ/friz taþlarýnda profil
aslýna uygun ancak diþler
yapýlmayacak,
c. Süsleme tamamlamalarý (inci
dizileri) stilistik tamamlamalar
olacaktýr -sadece hatlar.
Ancak tüm bu kaygý ve çabalara raðmen;
Alacami ve mozaikleri eðer hala varlýðýný
sürdürüyor ise bu, Prof. Halet Çambel'in
baþýndan bugüne kadar devam eden kararlý
tutumu, enerjisi ve çabasýnýn bir sonucudur.
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ATATÜRK MÜZE KÖÞKÜ

restorasyonu uygulama süreci
Saadet Sayýn, Rest. Uzm. Y. Mim., Atatürk Müze Köþkü Restorasyon Uygulama Sorumlusu

Cumhuriyetin ilaný ile baþlayan, yeni bir ulusun yapýlanmasý sürecinde baþkent Ankara, Türkiye
Cumhuriyeti'nin merkezi ve Cumhuriyet ideolojisinin tüm Anadolu'ya yayýldýðý modernitenin örneði bir
kent olmuþtur. Bu süreçte baðýmsýz, demokratik, modern bir ulus için gereken siyasal, sosyal, kültürel,
ekonomik kararlarýn üretildiði Ankara'da yer alan Atatürk Müze Köþkü 1921 – 1932 yýllarý arasýnda 11
yýl boyunca Ata'nýn hem çalýþma yeri hem de konutu olarak iþlev görmüþtür. Bu sade ve gösteriþsiz
yapý bu süre içinde ulusun yazgýsýnýn belirlendiði çaðdaþ bir toplum yaratmak için gerçekleþtirilen
devrimlere tanýklýk etmiþtir.
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatýndan sonra dönemin yöneticileri tarafýndan kullanýlan yapý, 1950
yýlýnda Atatürk Müze Köþkü olarak yeniden düzenlenmiþtir. Bu tarihten sonra çeþitli dönemlerde çatý
aktarýmý, boya, badana ve benzeri müdahaleler yapýlmakla birlikte, en kapsamlý onarým ve köþkü 1938
yýlýndaki durumuna dönüþtüren tefriþ 1985 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir.

Atatürk Müze Köþkü, Cumhurbaþkanlýðý Genel
Sekreterliði tarafýndan 2002 – 2007 yýllarýnda
kapsamlý bir projelendirme ve uygulama için
yeniden ele alýnmýþtýr. 2002 – 2004 yýllarý
arasýnda hazýrlanan ve Ankara Kültür ve Tabiat
Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu tarafýndan
onaylý projeler doðrultusunda gerçekleþtirilen
restorasyon uygulama ihalesi 2004 Aralýk
ayýnda yapýlmýþtýr. Bu süreçte, yapýnýn
yaþamýnýn uzatýlmasý için gerekli fiziksel
önlemleri almak ve yapýyý çaðdaþ müzecilik
anlayýþýyla kamuya sunmak ve Ata'nýn
yaþamýndan kesitler sergilemek ana yaklaþým
olarak benimsenmiþtir. Firmamýz, Ata'nýn
yaþadýðý mekâna dokunabilmek, yaþamýþ
olduðu döneme yönelik araþtýrma yapmak ve
bunu somutlaþtýrmak, yapýnýn deðerlerini
yeniden vurgulamak, günün teknik ve teknolojisi
ile yapýyý saðlamlaþtýrarak gelecek nesillere
aktarmanýn sorumluluk ve bilinci ile bu göreve
talip olarak, tüm hizmetleri, yapýnýn anlam ve
deðerlerine koþut bir bilinç ve anlayýþla
gerçekleþtirmiþtir.
2004 yýlý Aralýk ayýnda baþlayan Atatürk Müze
Köþkü'nün restorasyon uygulamalarýna yönelik
ihale sürecinde öncelikle, onaylý projelerin
incelenmesi sonucunda restorasyon yaklaþým
ve yöntemleri, yapýda araþtýrma yapýlmasý
gereken bölümler ve projelendirmedeki eksikler
ile düzeltilmesi ve revizyon gerektiren bölümler
belirlenmiþtir. Bu süreçte farklý meslek
disiplinlerinden uzmanlar grubu tarafýndan
belirlenen öneriler, metodoloji raporlarýnda ve
görüþmelerinde ilgili Ýdareye iletilmiþtir.
Örneðin;
1. Onaylý projede çatýda konumlandýrýlmasý
öngörülen klima santralini ve çatý yüklerini de
taþýyacak çelik profillerden oluþan bir çatýnýn
mevcut ahþap taþýyýcý sisteme baðlý olan
tavan bezemelerine zarar vereceði
anlatýlmýþtýr. Bunun yerine mevcut ahþap çatý
strüktürünün fotogrometrik rölövesi alýnarak
ahþap uzmanlarý tarafýndan incelenmesi
çürüyen elemanlarýn özgün detay ve
malzeme ile yenilenmesi, taþýyýcýlýðý
zayýflayan elemanlarýn takviye edilerek özgün
çatý sisteminin korunmasý gereði,
2. Klima santralinin onaylý projede olduðu gibi
çatýda konumlandýrýlmasýnýn yaratacaðý
vibrasyonla ve getireceði yükle baðlayýcý
harcý çamur olan bað evi dönemi taþ yapýnýn

yýkýlmasýna neden olacaðý, ayrýca santral
suyunun boþalma riski taþýdýðý ifade edilerek
bunun yerine klima santralinin tamamen
dýþarýda çözülmesi gerektiði,
3. Statik projelerde duvar ve döþemelerin
güçlendirilmesi için öngörülen teknik ve
yöntemlerin bezemelere zarar vereceði,
özgün malzeme ve tekniklerin çaðdaþ
malzemeyle takviye edilerek onarýmýn daha
doðru bir yaklaþým olacaðý,
4. Yapýda özgün boya, sýva, harç, derz, ahþap
malzemeye yönelik bilimsel araþtýrmalarýn
yapýlarak restorasyon kararlarýnýn alýnmasý
gereði önerilmiþtir.
Çalýþmaya talip olan gruplarýn, ihale süreci
metodoloji rapor ve görüþmelerinde ifade ettiði
benzer deðerlendirme ve önerileri Ýdare
tarafýndan dikkate alýnarak teknik þartnameler
revize edilmiþ, uygulama sürecinde gerekli proje
ve revizyon çalýþmalarý ile Atatürk Müze Köþkü
teþhir tanzim ve çevre düzenleme projelerinin
de uygulamayý alan grup tarafýndan
gerçekleþtirilmesi sözleþme metinlerinde yer
almýþtýr. Tekliflerin deðerlendirilmesi sonucunda
Ýdare, uygulamalarýn firmamýz tarafýndan
yürütülmesine karar vermiþ ve 24 Aralýk 2004
tarihinde sözleþme imzalanarak restorasyon
çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Bu süreçte öncelikle
firmamýz, bünyesinde bulunan restorasyon
uzmaný mimar, mimar, inþaat mühendisi, makine
ve elektrik mühendisi, konservasyon uzmanlarý
grubu ile proje uygulama çalýþmalarýnda gerekli
uzman inþaat mühendisi, makine mühendisi,
müzeolog, konservasyon uzmaný, malzeme
uzmaný, danýþman ve müþavirlerden 25 kiþilik
uzman kadrosunu oluþturmuþtur.
Tüm araþtýrma, projelendirme, uygulama teknik
ve detaylarýna yönelik kararlarýn belirlenmesi,
öneri raporlarýn hazýrlanarak Ýdare'nin onayýna
sunulmasý, firmamýz danýþman ve müþavir
gruplarýyla koordineli çalýþarak oluþturulmuþ ve
Ýdare'nin (onaylý projenin elde edilmesi
sürecinde yer alan danýþma kurulunun da yer
aldýðý yapý denetim hizmetleri kurulunun) onayý
sonrasýnda restorasyon uygulamalarý
gerçekleþtirilmiþtir.
Uygulama çalýþmalarý ile birlikte oldukça
heyecan verici bir sürecin baþladýðýný ifade
etmek gerekmektedir. Yapýda araþtýrma
yaptýkça ortaya çýkan çok önemli, belge
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Afet Sonrasý Barýnma
katmanýn korunacaðý” söylendiðinde, Martin
Pracher “Atatürk'ün sigara dumanýnýn sindiði duvar
bu, tabii ki korumalýsýnýz” diyerek bizim
düþüncelerimizi ayný sözcüklerle paylaþmasý
yaklaþýmýmýzýn ve düþüncelerimizin uluslararasý
düzeyde olduðunun göstergesi olmuþtur.

niteliðindeki bulgular, bunlarýn
deðerlendirilmesi, gerektiðinde seçenekli
öneriler oluþturulmasý ve yapýnýn araþtýrma
sonuçlarý da göz önüne alýnarak saðlýklaþtýrýlýp
korunmasý bizler için mutluluk ve övünç kaynaðý
olmuþtur. Örneðin; devrimlere yönelik kararlara
ve Ata'nýn 28 Ekim 1923 günü “YARIN
CUMHURÝYETÝ ÝLAN EDECEÐÝZ” cümlesine
tanýklýk eden yemek salonu duvarlarýnda
yaptýðýmýz boya araþtýrmasý sonucunda 8 ayrý
boya katmanýnýn kaldýrýlmasý ile özgün olan
katmana inilmiþ, koyu bordo renkli olan bu
katman çok hassas teknik ve yöntemlerle
konservasyon uzmanlarýnca ortaya çýkartýlmýþ,
büyük oranda özgünlüðünü koruyan duvar
yüzeyindeki sonradan açýlmýþ tesisat kanal izleri
rötuþlanarak görsel bir bütünlük saðlanmýþtýr.
Bu katmanýn özgün olduðunu, Latife Haným'ýn
Londra'da bulunan babasýna yazdýðý telgrafta
yemek odasýný tarif ederken, duvarlarýn koyu
kýrmýzý olduðunu ifade ederek uygun mobilya
kataloðu istediðine iliþkin belgeden anlýyoruz.
Ayrýca bordo renkli boyanýn farklý dönemlerde
dört kat üst üste kullanýldýðý da belgelenmiþtir.
Bu bulgu çalýþma grubumuzu çok
heyecanlandýrmýþ, Ýdare'ye ve ziyaretçilere
“Ata'nýn sigara dumanýnýn sindiði duvar yüzeyini
ortaya çýkardýk” diye sunulmuþtur. 06 Nisan
2006 tarihinde tavanlardaki bezemelere yönelik
müdahale teknikleri ve malzemeler konusunda
araþtýrma yapmak ve rapor hazýrlamak için
Almanya'dan getirttiðimiz konservasyon
uzmanlarý Martin Pracher – Georg Pracher'a;
yemek odasý duvarlarýný göstererek “sadece bu
duvar yüzeylerinde özgün katmana inildiði ve bu

Restorasyon uygulama sürecinde endiþeli günler
de olmuþtur. Örneðin Elçi Kabul Salonu'nun güney
yönünde yer alan kemerin, üstündeki yükü
taþýyamadýðý için batý yönünde baðlandýðý ahþap
baðdadi duvara baský yaptýðý gözlenmiþ ve bu
baskýnýn duvarda ciddi deformasyonlara neden
olduðu yapýlan sondajlar ve açmalar sonunda
tespit edilmiþti. Statik proje danýþmanlarýmýz ile
yaptýðýmýz deðerlendirme doðrultusunda, kemerin
üst kotunda, yukardan gelen yükü alacak bir
kiriþin yerleþtirilmesi ile sorunun çözüleceði
sonucuna varýldý. Ancak bu uygulama oldukça
büyük risk taþýyor, Yapý, bu bölümünde güçlü bir
þekilde askýya almaya da olanak vermiyordu. Bu
karara teknik kadromuz, þantiye þefimiz ve
deneyimli ustalarýmýz itiraz ettiler. Bu uygulama
sýrasýnda haklý olarak yapýyý çökertebileceðimizi
ifade ettiler. Restorasyon uygulama sorumlusu
olarak bu riski göze almaktan baþka çare yoktu.
Statik danýþmalarýmýzýn da görüþleri alýnarak
hazýrladýðýmýz statik projenin Ýdare tarafýndan
onayý sonrasýnda uygulama gerçekleþtirildi.
Üstten gelen yükü alacak bu kiriþin yapýya zarar
vermeden yerine konmasý için geliþtirdiðimiz
teknik ve yöntemlerle, oldukça dikkatli ve
kontrollü olarak, ancak büyük korku yaþayarak
sorunsuz bir þekilde yerine yerleþtirdik.

1

Geçici Yerleþme Süreçlerinde Konut Atölyesi Raporu
Evren Uzer*

Afet Sonrasý Barýnma
Geçici Yerleþme Süreçlerinde Konut Atölyesi 18-23 Ekim 2007 tarihlerinde Kocaeli Uluslararasý Deprem
Sempozyumu 2007 kapsamýnda Ýzmit'te Mimarlar Odasý Kocaeli Þubesi desteðiyle gerçekleþtirildi.
Atölyeye, farklý disiplinlerden, lisans 3 ve 4. sýnýf öðrencileri ile yüksek lisans ve doktora öðrencilerinden
gelen 50'nin üzerinde baþvuru arasýndan seçilen 22 katýlýmcý, afet sonrasý barýnma üzerine hazýrlanan ve
geçici konut aþamasýna odaklanan altý günlük yoðun bir programýn ardýndan, ürettikleri projeleri Kocaeli
Uluslararasý Deprem Sempozyumu 2007 kapsamýnda açtýklarý sergi ve sunumlarý ile Sempozyum
katýlýmcýlarýna aktardýlar. Atölye Emine Komut, Prof.Dr. Yýldýz Sey, Prof.Dr. Ahsen Özsoy ve Araþ.Gör.
Evren Uzer tarafýndan organize edildi ve Araþ.Gör. Evren Uzer ve Araþ. Gör. Ali Tolga Özden tarafýndan
yürütüldü.
Afet sonrasý konut uygulamalarý, her afet, konum ve durum için farklý ihtiyaçlara cevap vermesi ve zamana
baðlý olarak kendi içinde de dönüþmesi gereken dinamik tasarým tipolojilerine gereksinim duymaktadýr.
Atölyenin amacý, afet gibi acil durumlarda hedef kullanýcý tipine uygun, uyarlanabilen, esnek barýnak ve
konut tipolojileri yaratýlmasýdýr. Bu kapsamda atölyede, önemli potansiyeli olduðu düþünülen geçici konut
aþamasýna odaklanarak, geçici barýnak ve konutlarýn kalýcý konuta dönüþtürülme olanaklarý da ele
alýnmaktadýr.

Yapýnýn dýþýnda, yapýnýn yakýn çevresinde de proje
ve uygulamalar gerçekleþtirilmiþtir. Çevre
düzenleme projesi, yapý çevresinde yaptýðýmýz
araþtýrma ve kazýlar sonucunda elde ettiðimiz
bulgular çerçevesinde oluþturulmuþtur. Örneðin 5
– 6 kat asfaltýn altýndan özgün döþeme kaplamasý
çýkartýlmýþ yapý çevresindeki, özgün zemin kotu
tespit edilmiþ ve buna göre proje ve uygulama
yapýlmýþtýr.
Atatürk Müze Köþkü'ndeki tüm uygulamalar,
konusunda uzman kiþilerin bir arada uyumlu
çalýþmasý, alandaki teknik ekibin özverileri ve
çözüm üretmekteki becerileri ile baþarýlý bir
sonuca varmýþtýr. Tüm çalýþanlar ve Ýdare, Ata'nýn
evini onarmanýn kendilerine yüklediði
sorumluluðun bilincinde olarak örnek bir çalýþma
sergilemiþlerdir.

ATÖLYE SÜRECÍ >>
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Atölye Süreci
Atölye kapsamýnda Prof. Dr. Yýldýz Sey, Prof. Dr. Ahsen
Özsoy, Y. Doç. Dr. Cem Altun, Evren Uzer ve Tolga Özden
risk, afet riski ve zarar azaltma, afet sonrasý barýnma, konut
(çekirdek konut, konutta esneklik vb.), konut yapým
sistemleri ve malzemeleri ile afet sonrasý uygulama örnekleri
üzerine seminerler verdiler. Afet sonrasý barýnma süreçlerini
gerçekçi bir þekilde ele alma amacýyla geliþtirilmiþ olan bir
senaryo katýlýmcýlara daðýtýldý. Bu senaryo bir depremin
arkasýndan acil barýnma ve geçici konut tasarýmýný ortak
kullaným alanlarý ile bir bütün halinde tasarlamayý
gerektirmektedir. Senaryo atölye süresince katýlýmcýlara
parçalar halinde verilmiþtir ve depremin oluþundan itibaren
takip eden 6 aylýk süreyi kapsamaktadýr. Kocaeli atölyesi
kapsamýnda ilk iki aya iliþkin veriler katýlýmcýlara iletildi ve
geçici konut aþamasýný tamamlamalarý istendi. Gerçek bir
afet sonrasýnda olduðu gibi zaman içinde çeþitlenen
ihtiyaçlarýn ortaya çýktýðý senaryo gereðince katýlýmcýlar
tasarýmlarýný esnek ve uyabilir seçeneklere doðru
kaydýrmýþlardýr. Baþlangýçta barýnak, yemek ve týbbi
ihtiyaçlara yönelik çalýþýrken ilerleyen aþamalarda
mahremiyet, aidiyet hissi gibi baþka faktörler de kullanýcý
talebi olarak senaryo kapsamýnda sunulmuþtur.
Dört gruba ayrýlarak çalýþan katýlýmcýlarýn barýnma
sorununun yanýsýra, týbbi yardým, yiyecek hizmetleri ile tekrar
bir topluluk oluþturma gibi afet sonrasý olasý durumlarý da
gözönüne alarak tasarým yapmalarý ve yapýsal olan ve
olmayan öneriler getirmeleri beklendi.

Afet Sonrasý Barýnma
Geçici Yerleþme Süreçlerinde Konut Atölyesi, afet sonrasý
barýnma aþamalarýný sadece fiziksel ve sadece konuta odaklý
olarak almadan, geniþ bir perspektifte sunabilmek için bir dizi
seminer tasarým çalýþmasýna paralel olarak gerçekleþtirildi.
Seminerler ve atölye çalýþmalarý Mimarlar Odasý Kocaeli
Þubesi'nde gerçekleþtirildi, sergi ve sonuç sunumu Kocaeli
Deprem Sempozyumu'nun yapýldýðý Grand Yükseliþ Hotel'de
yapýldý. Atölyenin sonuç posterleri, maketler ve video
çalýþmalarý Kasým-Aralýk 2007 süresince Ortadoðu Teknik
Üniversitesi'nde sergilenmektedir, Ocak 2008'de Ýstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi'nde ve Þubat 2008'de
de Kocaeli Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi'nde
sergilenecektir.

* Ý.T.Ü. Konut Araþtýrma ve Eðitim Merkezi
uzere@itu.edu.tr

Sürekli Mesleki Geliþim (SMG), mimarlarýn bilgi ve becerilerinin toplumun
ihtiyaçlarýna uygun olmasýný garantiye alan, bunlarýn yitirilmemesini veya artýrýlmasýný
saðlayan ve yaþam boyu süren bir öðrenme süreci olarak tanýmlanmýþtýr.1
Özellikle AB'ye uyum süreci ile birlikte Mimarlýk mesleðinde ve eðitiminde meydana
getirilmek istenen deðiþimler sürekli eðitim konusuna Mimarlar Odasýnýn önemle
eðilmesi gerekliliðini ortaya koymuþtur. Öncelikle YÖK'ün 2006 yýlý itibariyle
diplomalardan unvan yazýlmasýný kaldýrma kararý, ardýndan Avrupa Birliði tarafýndan
yayýnlanan direktifler, Avrupa Birliði Komisyonun yaptýðý çalýþmalar, Bölüm
Baþkanlarýnýn, Fakülte Dekanlarýnýn bir araya gelerek aldýðý kararlarla birlikte mimarlýk
mesleðine ve eðitimine yeni bir sistem getirme kaygýsý gittikçe yerleþmiþtir.
Mimarlar Odasý Sürekli Geliþim Merkezi (SMGM) Yönetmeliði ile birlikte Meslek Ýçi
Eðitim 2007 yýlýnda Þubelerde iþlerlik kazanmýþtýr. Bu programýn oluþum süreçinde
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, mesleki geliþim programýný kurumsallaþmýþ
bir yapý üzerinden geliþtirilerek, tüm örgüt tarafýndan benimsenmiþ bir yapýlanmanýn
oluþturulmasýna katký koymaya çalýþmýþtýr. Bir sürec olan SMG'i, Ankara Þube,
üyelerin geliþimine katký koyacak zaman ve mekana göre deðiþken olan çok yönlü ve
çok girdili bu süreci, 5/10/15 yýllýk kýsa, orta ve uzun erimli geliþme hedefler ve
programlar ve, bu süre zarfýnda da üyelerin sisteme uyum saðlamasýna olanak verecek
bir sürecin geliþtirilmesi olarak tanýmlamýþtýr.
Ancak bu programla ilgili olarak gelinen nokta, SMGM tarafýndan 2007 yýlý içinde
Serbest Mimarlýk yapan üyelerin 2008 yýlý Büro Tescil Belgesi (BTB) alabilmeleri için
15 kredi almalarýna indirgenen bir SMGM yapýlanmasýnýn kesinleþtirilmiþ ve
arkasýndan Eylül 2007 tarihli MYK'nýn Büro Tescil Belgelerinin (BTB) Genel Merkez
tarafýndan verileceðine yönelik kararý ile tüm þubelerde SMG programýna baþlanmýþtýr.
2007 yýlýnda Mimarlar Odasý Ankara Þubesi kendi bünyesinde 9 konu baþlýðý altýnda
Sürekli Mesleki Geliþim programý hazýrlamýþ, hem þubede hem de baðlý
temsilciliklerinde olmak üzere 60 adet þube programý uygulamýþtýr. Ayrýca SMGM
programýnda yeralan Yapý Denetimi semineri 3 kez, Bilirkiþilik semineri ise 1 kez
düzenlemiþtir.
2007 yýlý içerisinde SMG kapsamýndaki eðitim ve etkinliklere katýlan 1607 adet üyenin
971'i BTB belgesini yenilemesi ya da ilk defa BTB alabilmesi için gerekli olan 15
kredisini tamamlamýþtýr. 2008 yýlý Ocak ayý sonu itibariyle ise; 183 üye SMG
kapsamýndaki eðitim ve etkinliklere katýlmýþ, 33'ü zorunlu kýlýnan 15 krediyi
tamamlamýþtýr. 2008 yýlý Ocak ayýnda 8, Þubat ayýnda ise 3 þube programý açýlarak
oluþmasý muhtemel maðduriyetlerin önüne geçilmeye çalýþýlmýþtýr.

1

Afet Sonrasý Barýnma: Geçici Yerleþme Süreçlerinde Konut Atölyesi
Emine Komut, Yýldýz Sey, Ahsen Özsoy ve Evren Uzer koordinatörlüðünde
Mimarlar Odasý Kocaeli Þubesi sponsorluðunda Mimarlar Odasý Kocaeli
Þubesi binasýnda Þube Baþkaný Nilgün Akcan ve Kocaeli Üniversitesi
Mimarlýk Fakültesi öðretim üyesi Y. Doç Dr. Elif Yeþim Özgen'in deðerli
katkýlarý ile gerçekleþtirilmiþtir.

1

16-17 Nisan 2004 tarihli 39. Mimarlar Odasý Genel Kurulu’nda kabul edilmiþ olan SMGM yönetmeliði
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Han Tümertekin - Söyleþi
Isenbike Toðan'ýn Konferansý (SMGM programý)
Gazi Üniversitesi Kýþ Okulu / Elena Pascolo
Atatürk Müze Köþkü Teknik Gezisi / Ankara
Anbadialog Toplantýlarý 1/ Süha Özkan
Gazi Üniversitesi Kýþ Okulu / Constantin Spiridonis
Gazi Üniversitesi Kýþ Okulu / Peter Gabrijelcic

ÝZOLASYON TEKNÝKLERÝ
Hazýrlayan TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Kurgulayanlar H. Oðuz Arýk, A. Nedim Tarým
Íçerik Mimari Proje ve Tasarýmda Isý Yalýtýmýnýn Önemi
Yalýtým Malzemelerinin Sýnýflandýrýlmasý ve Isý Yalýtýmýnda Malzeme Seçimi
Zemin, Duvar, Döþeme, Çatý Yalýtýmýnda Isý Yalýtýmýnýn Çözümleri
Süre/Kredi 3 Saat / 3 Kredi Katýlýmcý Sayýsý 35 kiþi
Tarihler 17.01.2008 (Perþembe) / 24.01.2008 (Perþembe) Saat: 18:30-21:30
Mekan Mimarlar Odasý Toplantý Salonu

KÜRESEL ISINMAYA KARÞI YALITIM TEKNÝKLERÝNDEN FAYDALANMA
Hazýrlayan TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Kurgulayan H. Oðuz Arýk, A. Nedim Tarým
Ýçerik Küresel Isýnma ve Yapýda Etkileri
Küresel Isýnmaya Karþý Isý Yalýtýmý ve Co2 Emilsiyonu Deðerleri
Küresel Isýnmaya Karþý Pasif Ev Kavramý ve Kurallarý
Süre/Kredi 3 Saat / 3 Kredi Katýlýmcý Sayýsý 35 kiþi
Tarihler 18.01.2008 (Cuma) / 25.01.2008 (Cuma) Saat: 18:30-21:30
Mekan Mimarlar Odasý Toplantý Salonu

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR ENERJÝ, KAPALI MEKAN ENERJÝ SAKINIMI, ENERJÝ TASARRUFU
Hazýrlayan TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Kurgulayan H. Oðuz Arýk, A. Nedim Tarým
Ýçerik Sürdürülebilir Enerji Kullanýmýnda Aktif ve Pasif Enerji Kullanýmý
Kapalý Mekanlarýmýzda Enerji Bedelleri ve Bütçemize Yansýmalarý
Yapýlarýmýzda Enerji Tasarrufu ve Yöntemleri
Sürdürülebilir Enerji için Çözüm Platformu Oluþturmak ve Bilgi Paylaþýmý

programlar | etkinlikler

9 Ocak 2008
24 Ocak 2008
25 Ocak 2008
25 Ocak 2008
26 Ocak 2008
29 Ocak 2008
30 Ocak 2008

SUBAT 2008

OCAK 2008

programlar | etkinlikler

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi SMG Program ve Etkinlik Takvimi Ocak/Þubat 2008

15 Þubat 2008
Oyuncak Müzesi Gezisi
19 Þubat 2008
ALLPLAN Mimari Cad Sistemi Kullanarak Mimarlýk Ofislerinde Verimliliði Arttýrma
(Krdz. Ereðli Temsilciliði) Yöntemleri

MÝMARÝ TASARIMDA DEPREM FAKTÖRÜ
Hazýrlayan TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Kurgulayan Prof. Dr. Ali Ýhsan Ünay
Ýçerik

Süre/Kredi 6 Saat / 6 Kredi
Katýlýmcý Sayýsý 35 kiþi
Tarih 15.02.2008 (Cuma) Saat 13:30-19:30
Mekan Mimarlar Odasý Toplantý Salonu(5.Kat)
Ücret 60 YTL

ÝZOLASYON TEKNÝKLERÝ
Hazýrlayan TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Kurgulayanlar H. Oðuz Arýk, A. Nedim Tarým
Íçerik Mimari Proje ve Tasarýmda Isý Yalýtýmýnýn Önemi
Yalýtým Malzemelerinin Sýnýflandýrýlmasý ve Isý Yalýtýmýnda Malzeme Seçimi
Zemin, Duvar, Döþeme, Çatý Yalýtýmýnda Isý Yalýtýmýnýn Çözümleri
Süre/Kredi 3 Saat / 3 Kredi Katýlýmcý Sayýsý 35 kiþi
Tarihler 16.02.2008 (Cumartesi) Saat: 13:00-16:00
Mekan Mimarlar Odasý Toplantý Salonu (5.Kat)
Ücret 30 YTL

ÖZÜRLÜLER ÝÇÝN YAPILI ÇEVREDE ULAÞILABÝLÝRLÝK
Kurgulayan Deniz Çaðlayan Gümüþ (Y. Þehir Plancýsý)
Ýçerik

Süre/Kredi 3 Saat / 3 Kredi Katýlýmcý Sayýsý 35 kiþi
Tarihler 22.01.2008 (Salý) / 29.01.2008(Salý) Saat 18:30-21:30
Mekan Mimarlar Odasý Toplantý Salonu

ÖZÜRLÜLER ÝÇÝN YAPILI ÇEVREDE ULAÞILABÝLÝRLÝK
Kurgulayan Deniz Çaðlayan Gümüþ (Y. Þehir Plancýsý)
Ýçerik

I. Türkiye'de özürlülük profili; Özürlülük ve engellilik kavramlarý
II. Ulaþýlabilirlik kavramýnýn deðerlendirilmesi; Konutlarda, açýk alanlarda, ulaþým hizmetlerinde,
bilgiye ulaþmada.
III. Farklý özür gruplarýnýn yapýlý çevredeki gereksinimleri; Yapýlý çevrede var olan engeller;
IV. Tasarým açýsýndan olumlu ve olumsuz uygulama örnekleri
V.Ulaþýlabilirlikle ilgili uluslararasý normlar; Türkiye'de ulaþýlabilirlik mevzuatý ve standartlar
Süre/Kredi 6 Saat / 6 Kredi Katýlýmcý Sayýsý 35 kiþi
Tarihler 20 Ocak 2008 (Pazar) / 27 Ocak 2008 (Pazar) Saat 09:30-16:30
Mekan Mimarlar Odasý Toplantý Salonu

Temel Deprem Bilgisi
Betonarme Yapýlarýn Deprem Davranýþ
Betonarme Yapýlarda Görülen Depreme
Dayanýklý Tasarým Hatalarý
Sýk Karþýlaþýlan Depreme Dayanýklý Tasarým Hatalarýnýn Yapý Üzerindeki Etkilerinin
Bilgisayar Modelleriyle Ýncelenmesi

I. Türkiye'de özürlülük profili; Özürlülük ve engellilik kavramlarý
II. Ulaþýlabilirlik kavramýnýn deðerlendirilmesi; Konutlarda, açýk alanlarda,
ulaþým hizmetlerinde, bilgiye ulaþmada.
III. Farklý özür gruplarýnýn yapýlý çevredeki gereksinimleri; Yapýlý çevrede var olan engeller;
IV. Tasarým açýsýndan olumlu ve olumsuz uygulama örnekleri
V.Ulaþýlabilirlikle ilgili uluslararasý normlar; Türkiye'de ulaþýlabilirlik mevzuatý ve standartlar

Süre/Kredi 6 Saat / 6 Kredi Katýlýmcý Sayýsý 35 kiþi
Tarihler 17.02.2008 (Pazar) Saat 09:30-16:30
Mekan Mimarlar Odasý Toplantý Salonu (5.Kat)
Ücret 60 YTL
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çocuk ve mimarlýk örnek bir öðrenme süreci,

bir toplumsal buluþma,

çocuk ve mimarlýk
3 Ocak 2008

ortak heyecan ve ortak hayallerin buluþmasý

Çocuk ve Mimarlýk grubuna yapmýþ olduðum baþvuru sonucu, gönüllü üyelerinizden Aysun Arý Gümüþer ve Semra Sanýtürk adlý
mimarlarýnýz 03.01.2008 günü sýnýfýmýza geldi.
Mimarlarýmýz, 4-B sýnýfý öðrencilerine Ankara´yý daha iyi tanýmak amacýyla bir etkinlik yaptýrdý. Bu etkinlik için Ankara´yý detaylý
olarak gösteren bir harita ve ilimizde bulunan önemli binalarý (hem tarihi hem de güncel) gösteren kartlar kullandýlar. Harita sýnýf
tahtasýna asýldý. Kartlar ise öðrencilere daðýtýldý. Öðrencilerden öncelikle seçtikleri kartlardaki binalarý tanýyýp, tanýmadýklarý
soruldu. Tanýyorlarsa, binalarýn Ankara´nýn neresinde bulunduklarýný söylemeleri istendi. Tanýmadýklarý binalar ve bulunduklarý
yerler hakkýnda bilgi verildi. Öðrenciler, seçtikleri kartlardaki binalarýn bulunduklarý semtlere göre gruplaþarak, bu semteleri
harita üzerinde bulmaya çalýþtýlar.

ÇOCUKLARLA BÝRLÝKTE

geleceði istemeye çaðrý

Bu yaþ grubuna uygun verimli bir çalýþma olduðunu düþünüyorum. Ancak kullanýlan Ankara haritasýnýn daha büyük ölçekli olmasý
çalýþmanýn daha da anlaþýlýr olmasýný saðlayacaktýr. Bence bu çalýþmayý MEB´le protokole baðlayýp, davetle ulaþmak yerine rutin
hale getirirseniz öðrenciler için çok faydalý olacaktýr.

Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi yeni dönem çalýþmalarý için yeni perspektifler
belirlemek ve çalýþmalara katký koymak için aramýza yeni katýlan üyelerimizle tanýþma
toplantýsýný 26 kasým 2007 tarihinde Mimarlar Odasý Ankara Þubesinde gerçekleþtirdi.

Desteklerinizden dolayý Ankara Mimarlar Odasý Çocuk ve Mimarlýk Grubu´na, Sevgi Hanýma, çalýþmayý gerçekleþtiren gönüllü
mimarlarýnýz Aysun Arý Gümüþer ve Semra Sanýtürk´e teþekkür ederim. Saygýlarýmla ...
Filiz Yaylak, Bahçelievler Nebahat Keskin ÝÖO, 4-B Sýnýf Öðretmeni

Toplantý, Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi ile çocuklarla daha önce buluþmuþ
üyelerimizin ve yeni mimarlarýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi. Þimdiye kadar yapýlan
çalýþmalarýn sunumu ve aktarýmýnýn yapýldýðý toplantý ve sonrasýnda gerçekleþen kokteyl
ile önümüzdeki dönem yapýlacak çalýþmalar konusunda görüþler alýndý.

neler anlatýr bir buluþma

Daha önce çocuk ve mimarlýk konusunda çalýþmalar yapan üyelerimiz, okullarda bu
çalýþmalarýn nasýl geliþtiðini ve nasýl sonuçlar alýndýðýný yeni katýlan üyelerimize
aktararak,gelecek dönem çalýþmalarý için de yeni projeler üretme isteklerini ifade etmiþler
ve yeni dönem çalýþmalarý kapsamýnda kent içi geziler ile kent algýsýný arttýrabilecek yeni
çalýþmalar yapýlmasýný planlamýþlardýr.

2008’in ilk karý yaðmýþ, 'Çocuk ve Mimarlýk' çalýþmalarý kapsamýnda okullara gidilecek. Artýk, mimarlar
okul seçmiyor, okullardan Þube'ye baþvuru yapýlýyor sýnýflarýnda çalýþma yapmalarý isteniyor. Ne güzel
bizler için.Bahçede keyifle kartopu oynayan öðrencilerin sevinci sýnýflarýna , biz mimarlar girince bir kat
daha artýyor. Onlarýn bu sevinci doðal olarak bize de yansýyor ve Bahçelievler Nebahat Keskin Ýlköðretim
okulu 4-B sýnýfýnda, etkinliðimize baþlýyoruz.32 öðrenci var.

Semra Sanýtürk, Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi Üyesi

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi

Konu: Yaþadýðýmýz çevre - kentimizi tanýmak- kentteki yapýlarý öðrenmek

Fotoðraf: Semra Sanýtürk
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Kýsa bir tanýþma faslýndan sonra çalýþma merkezi tarafýndan hazýrlanmýþ anketleri öðrencilere daðýtýp
cevaplamalarýný istiyoruz. Verilmiþ olan cevaplar MÝM-AR tarafýndan veri olarak deðerlendirilecek.
Daha sonra her birinde Ankara'nýn deðiþik, tarihi, kültürel, yönetim, yapýlarý olan kartlarý
daðýtýp,tanýmalarýný istiyoruz.Tanýdýklarý yapýlarýn kartlarýný çekenler mutlu, tanýmayanlar biraz üzgün ama
bilenler, bilemeyenlerden daha çok. Amacýmýz, belki de hiç duymadýklarý bu yapýlarýn, ismini, semtini,
yerini belleklerine yerleþtirmek ve tanýþtýrmak. Merakla inceledikleri resimlerdeki yapý isimlerini
kendilerine yüksek sesle okutup gereken bilgilendirmeleri sýra ile tek tek yapýyor ve üzerlerinde
tartýþýyoruz .Gittikleri müzeler,yapýlar hakkýnda bilgi alýyoruz.
Anýtkabir, eski ve yeni Meclis Binasý, Atakule, Kýzýlay-Güvenpark, A.O.Ç, A.Þ.T.Ý çok iyi bildiklerinden
ama Hýfzýssýhha Enstitüsü bilmek bir yana telafuz bile edemediklerinden olsa gerek bilmiyorlar.
Sonra ellerindeki kartta yazan yapýlarýn semtlerine göre grup olmalarýný istiyoruz. Üç grup (Ulus,
Kýzýlay, Çankaya) oluþuyor bir anda. Tahtaya astýðýmýz Ankara haritasý üzerinden, yerlerini bulmalarýný
istiyoruz. Ýlk yaptýklarý, okuduklarý okulun ve oturduklarý evlerin haritadaki yerini bulmak. Daha sonra da
yapýlarýn tabiî ki.
Ýki saatin sonunda, sýnýf öðretmeni Filiz Yaylak ve öðrencilerinin, tekrar birlikte olma dilekleriyle sýnýftan
ayrýlma vaktimiz geliyor. Vedalaþýyoruz.
Tüm meslektaþlarýmýzýn da ikiþer saatlerini ayýrýp, okullarda böylesi anlamlý beraberlikleri yaþamalarýný
diliyoruz.
Atölye Çalýþmasýný Uygulayan Mimarlar: Aysun Arý Gümüþer, Semra Sanýtürk
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basýn açýklamalarý

teknik bilgiler

DÝSK - KESK - TMMOB - TTB
Tarih: 6 Þubat 2008

AKP özgürlüðü de, ülkenin diðer sorunlarýný da türbanla örtmek istemektedir.

ÖZGÜRLÜK MÜ?
HER YERDE, HERKES ÝÇÝN ÖZGÜRLÜK!

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MÝMARLAR ODASI SERBEST MÝMARLIK
HÝZMETLERÝNÝ UYGULAMA, TESCÝL VE MESLEKÝ DENETÝM YÖNETMELÝÐÝ BÖLÜM 3MADDE 11'DE KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÇALIÞAN MÝMARLARIN
MÝMARLIK HÝZMETÝ VEREBÝLME KOÞULLARI AÞAÐIDAKÝ GÝBÝ AÇIKLANMIÞTIR.

AKP ve MHP tarafýndan hazýrlanan, üniversitelerde türbaný serbest býrakan, anayasa deðiþikliði bugün
oylanýyor.
AKP, bu oylamayý 'özgürlükten yana olmak ya da karþý olmak' arasýna sýkýþtýrmak istemektedir. AKP ve
MHP'nin "özgürlük ve demokrasiyi savunuyoruz" diye ortaya çýkmalarý, tarihin bir ironisi gibi görünse de,
esasýnda bu partilerin özgürlük ve demokrasi konusundaki samimiyetsizliklerinin de bir göstergesidir.
Özgürlükten ve demokrasiden bahsediyorsanýz gelin o zaman her yerde ve herkes için özgürlüðü temin edecek
Anayasa çalýþmasýný toplumun tüm örgütlü kesimleri ile birlikte yapalým.
Özgürlükse konu, herkesin kendi kültür ve kimliðini özgürce ifade edebildiði, düþünme, örgütlenme ve ifade
özgürlüðünün önündeki tüm engellerin kaldýrýldýðý bir düzenleme gerçekleþtirin.
Biz herkesin kendi inancýný da inançsýzlýðýný da özgürce yaþamasýndan yanayýz. Bunun için devlet her türden
inanç, mezhep ve inançsýzlýk karþýsýnda eþit mesafede durmalýdýr. Tek bir mezhebin sözcüsü konumunda olan
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gözden geçirilmelidir, tüm inanç kesimlerinin talepleri karþýlanmalý, zorunlu din
dersleri kaldýrýlmalýdýr.
Diðer yandan türban Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn da ifade ettiði üzere 'bir ideolojik simge' haline gelmiþtir.
Burada görülmesi gereken gerçek, türbanýn bir ideolojik simge olarak ayný zamanda kendisinin de baský unsuru
haline geldiðidir. 12 Eylül sonrasý Türk-Ýslam sentezi ekseninde þekillendirilen toplumsal yapý, cemaat aðlarý ve
AKP'ye yaslanarak geliþen muhafazakârlaþma dalgasý, 'mahalle baskýsý' olarak da tanýmlanan bir baskýyý da
gündeme getirmektedir.
Böylesi bir gerçeklik içerisinde 'türbaný' diðer tüm sorunlardan, alanlardan ve baðlantýlardan kopartarak,
'özgürlük' olarak sunmak doðru deðildir.
Bu tasarý, gündeme geldiði günden beri toplumda bir ayrýþma ve çatýþma potansiyeli açýða çýkarmýþtýr. AKP ve
MHP'yi uyarýyoruz, bu tasarý geri çekilmelidir.
Buradan bir kez daha, özgürlükçü, eþitlikçi, laik ve demokratik Anayasa çaðrýmýzý yineliyoruz. Bu ülkenin bütün
sorunlarýna özgürlükten, demokrasiden ve emekten yana çözümler getirmek konusunda tarafýz, bu yönde
bugüne kadar yürüttüðümüz mücadelemizi bundan sonra da sürdüreceðiz.
Emek ve demokrasi güçlerine düþen görev, AKP'nin bu örtüsünü yýrtmak, toplumun tüm kesimleri için
özgürlüðü ve demokrasiyi savunmaktýr.
Bizler, emekten, özgürlükten, adaletten, eþitlikten, demokrasiden, laiklikten, bir arada kardeþçe yaþamdan
yana olan herkesi þimdi yan yana durmaya ve birlikte mücadele etmeye çaðýrýyoruz.

DÝSK - KESK - TMMOB - TTB

Madde 11 - Kamu kurumlarýnda çalýþan mimarlar, bu kuruluþlarýn kendilerine ait
yapý iþleri için serbest mimarlýk hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksýzýn mimarlýk
hizmetleri verebilirler. Bu durumda mimarýn;
a) Disiplin cezasý nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kýsýtlýlýðýnýn
bulunmamasý,
b) Ýlgili kamu kuruluþu adýna mimarlýk hizmeti vermek üzere yetkilendirildiðine dair
belgeyi vermiþ olmasý,
c) Mimarlar Odasýnca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve baþvuru yerine
geçen formu þahsen doldurmuþ ve imzalamýþ olmasýnýn yanýnda Mimar kamu
kurumundaki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduðunu beyan etmiþ
olmasý,
d) Mimarlar Odasýnýn öngördüðü meslek içi eðitimi almýþ olmasý,
e) Üyelik aidatýný ödemiþ olmasý,
gerekir.
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kitap tanýtým
Mimarlar Odasý Genel Merkez çalýþanlarýmýzdan Müjgan
Çiftçi'yi 22 Ocak 2008 Salý günü kaybettik. Oda ortamýný
birlikte paylaþtýðýmýz iþ arkadaþýmýzý kaybetmenin derin
üzüntüsü içerisindeyiz.
Ailesine ve mimarlýk camiasýna baþsaðlýðý dileriz

Mimarlýk ve Ýdeoloji-1 Paneli Editör: Güven Arif Sargýn
Mimarlýk ve ideoloji arasýnda süregelen iliþki, gerçekte yeni bir sorun alanýnýn çok daha
ötesindedir ve belki de, mimarlýk pratiðini doðrudan etkileyen, en etkin tarihsel arayüzlerden
bir tanesidir. Dolayýsýyla, 2000’li yýllarda genelde Türkiye, özelde ise Ankara coðrafyasýnda
belirgin bir biçimde deneylediðimiz ve yeri geldiðinde siyasi erk ve/veya sermaye tarafýndan
da desteklenen yeni tür arayüzler, kendi öznel dinamiklerince üretilse de, genel bir kategori
içeresinde ele alýnmayý ve salt “reel politika”nýn, “o” ana baðlý basit açýklayýcý araçlarýndan
görece uzak bir mecrada yeniden sorgulanmayý beklemektedir.
Bu çerçevede Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan düzenlenen paneller dizisinin
yayýna dönüþtürülen bu ilk kitabýnda ideoloji, kültür ve sanat arasýnda süregelen iliþkiselliðin
doðasý ve temsiliyetleri tartýþýlmaya açýlmaktadýr.
Mimarlý k ve Ýdeoloji-1 Paneli, Editör: Güven Arif Sargýn, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi,
Aralýk 2007, Ankara, 38 sayfa.

MÜJGAN HANIM’IN ANISINA ...
Bir fotoðraf hayal ediyorum; 31 Aralýk 2007 günü, akþamüzeri, alacakaranlýk henüz çökmek üzereyken Konur
Sokak.... ve sað yanda Mimarlar Odasý'nýn bilmemkaç yýllýk külliyatý... Hatta belki fotoðraf deðil de yaðlýboya bir
resim düþlemeliyim... Ýzlenimci mi desem? Hani þöyle keskin hatlarý ortaya koyan küçük fýrça darbeleriyle
yapýlmýþ.... insana rüzgarý ve ufak yaprak gibi cisimlerin hafiften hareketini hissettiren...
Mavi hakim tabii ki... ve soðuðun, buzun keskin beyazý... Ankara bu öte yandan; topraðýn pembemsi tonlarý
bulaþmýþ bir gri olmazsa olmaz... Orada deðildim o anda, bilmiyorum tabii ama, belki hafif ve çok ince bir yaðmur
çileþiyor... Hatta belki çok ince ve buz gibi bir kar yaðmakta... Ellerim üþüyor bunlarý yazarken, içim ürperiyor...
Gözümün önüne koyu renk giysili mimarlar geliyor... Toplanmýþlar Mimarlar Odasýnýn önüne... Baðýrýyorlar... Bu
bir eylem sanki... Erkek seslerine tiz kadýn sesleri karýþýyor tek tük. Anlayamýyorum ne dediklerini artýk... Bu
resimde sadece onlarýn hayaletleri olabilir tabii ki... sanki görsel bir uðultu gibi oradalar... Yoklar aslýnda... Çünkü
yýlbaþýnda bambaþka ayaklar çiðnemekte bu topraklarý.
Sokakta bir telaþ almýþ yürümüþ... Herkes ellerinde birþeyler hýrsla biryerlere yetiþmede. Aðýr bir trafik altýnda
titriyor bütün Ankara. Korna sesleri bombalýyor tüm melodileri. Sokak çocuklarý son dilenmelerde... kediler
korkmuþ...

Ankara Tarihi Kent Merkezi-1 Ulus Paneli
Ankara Baþkent olma süreçlerinden süzülüp gelen ve sonraki dönemlerde de giderek
zenginleþen bir Cumhuriyet mirasýna ev sahipliði etmektedir. Bu mirasýn giderek yýpranmasý,
olumsuz yönde deðiþtirilmesi ve kimi hallerde yok sayýlmasý, ne yazýk ki kentsel dönüþüm, kentsel
yenileme gibi içeriði bilimsel düzeyde yeterince doldurulmamýþ kavramlar ve bu kavramlara
dayalý uygulamalarla “meþrulaþtýrýlmaya” çalýþýlmaktadýr.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Kent çalýþmalarý kapsamýnda Ankara'nýn kentsel
kimliðinin korunmasý ve geliþtirilmesi konusunda gerçekleþtirdiði ve gerçekleþtirmeyi
sürdüreceði çalýþmalarla Ulus Meydaný ve yakýn çevresindeki yapýlarýn kent yaþamý içindeki
devamlýlýðýný saðlamasý için gerekli giriþimlerde bulunmayý doðal bir görev saymaktadýr. Elinizdeki
bu kitap bu çalýþmalar sýrasýnda ortaya çýkmýþ Ulus un deðerlerini, uzmanlarýn ve kentlilerin bakýþ
açýsýndan bize sunmaktadýr.

Ankara Tarihi Kent Merkezi-1 Ulus Paneli, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Aralýk 2007, Ankara,
139 sayfa.

Dükkanlar ýþýl ýþýl ve süslü. Yanýp sönen ýþýklar hiç eriþilmeyecek bir mutluluk vadetmede sonsuza dek... Pamuk
süsler, ýþýltýlý toplar, yaldýzlar, vesaire vesaire... Sonsuz küçük fýrça darbeleri... Ellerim uyuþuyor, þiþiyor.
Ama binalarýn üst kat pencereleri karanlýk... sanki terkedilmiþ uðursuz birer maðara gibiler. Tek umut dýþarýdaki
ýþýltýyý umarsýzca yansýtan birkaç camda kalmýþ denebilir. Onlar da yanýp sönüyorlar... Resim tekniði iþte... ve
ressam insaný kýzdýracak kadar iyi... Hayal bu ya.
Bilmiyorum tabii. Orada deðildim... Ama bu resimde Müjgan Haným Mimarlar Odasý binasýnýn ön cephesinde
küçük siyah bir gölge olarak görünüyor... Siyah giyinmiþ ama elleri ve ayaklarý sonsuza dek çýplak. Su damlýyor
temizlediði pencerelerden. Herkesteki eðlence kararlýlýðýnýn aksine yüzünde bir çalýþma azmi var. Aralýk
aðzýndan bir buhar kolu kývrýlmýþ dýþarý... Diþleri ise düzgün yemin ederim...
Henüz hiçkimse yukarý bakmýyor. Bircanýna ne iþin var bu karanlýk binada diyorum içimden. Bekleyenin yok mu
senin?... Acele ediyor 31 Aralýk akþamüzeri, alacakaranlýkta... Önümüz bayram.
“Gir içeri” diyorum duymuyor... “Gir içeri!” Kimin sesiyle çaðýrmam gerekir seni içeri girmen için?... Yükseklik
korkum var. Dayanamýyorum sana bakmaya... “Gir içeri!...” Ama sesim çýkmýyor bu kabusta... Resim bu iþte,
nasýl girsin Müjgan içeri? Müjgan sonsuza kadar Mimarlar Odasýnýn cephesinde asýlý kalacak... Ve ben sonsuza
kadar korkacaðým ona bakmaya. Hatta bir mucize olup içeri girse bile –olmaz ya- o zaman da gönlümün polisleri
gelip resmedecekler onu Mimarlar Odasýnýn cephesine hiç çýkmayacak bir tebeþirle... bembeyaz... Eðer onlar
da gelmezse, söz veriyorum ben yapacaðým senin resmini o camlara bu üþüyen ellerimle... Çýðlýðýn dýþarýdaki
hengameye karýþýp duyulmayacak bile... Bilemezsin... Ve ben öleceðim daha sen yere deðmeden... Ellerim hiç
ýsýnmayacak.
Yonca Hürol
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Anton Kotreba-slovakya
‘Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý’

OCAK 2008'DE MESLEKÝ DENETÝME GELEN PROJELERÝN BELEDÝYELERE GÖRE DAÐILIMI
ALTINDAÐ BEYPAZARI ÇANKAYA ELMADAÐ ETÝMESGUT KAZAN KEÇÝÖREN MAMAK POLATLI PURSAKLAR SÝNCAN Þ.KOÇHÝSAR TEMELLÝ YENÝKENT Y.MAHALLE TOPLAM
4
3
24
2
40
7
14
7
1
2
3
2
4
6
37
156

01.01.2008/31.01.2008 ARASI GELÝR GÝDER DURUMUDUR

Kayýt Ödentisi

150,00

MBÇK

Üye ödentisi

80.681,00

SMGM

Mesleki denetim

57.752,40

Belge Satýþlarý

Bilirkiþilik

94,25

SMHB

15.300,00

Bilirkiþilik

Belge Satýþlarý

6.250,00

Mesleki denetim

SMGM
MBÇK

7.211,96

SMHB

540,00

Gelirler Toplamý

Gelirler Toplamý

540,00
7.211,96
6.250,00
15.300,00
94,25

57.752,40
80.681,00

Üye ödentisi
Kayýt Ödentisi

167.979,61

150,00

0,00

10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000,
00
00
00
00
00
00
00
00
00

3.068,00

Genel kurul
3.215,50

Dem irbaþ alýmý

Yönetici Ücretleri
Yönetici Sos. Güvenlik
Yönetici Sosyal Yardým
Yönetici yolluklarý
Temsil
Konferans sempozyum
Kurullar
Komiteler

2.798,32

777,77

Yayýn giderleri

601,64

3.120,41

Hukuki giderler

341,02

4.317,16

Bina iþletm e
Basýlý Kaðýt

518,79

Yayýn satýn alma

376,50

1.450,80
7.430,70

1.543,24

Kýrtasiye

11.173,84

4.166,33

PTT

254,75

198,24

Dem irbaþ bakým onarým
Personel Yolluklarý

157,07

182,50

31.337,81

Personel ücretleri
Personel Sosyal Güvenlik
Personel Sosyal Yardým
SMGM
MBÇK/bilgisayar
Hizmet alýmlarý
Personel Yolluklarý
Demirbaþ bakým onarým
PTT

Hizm et alýmlarý

1.364,00

MBÇK/bilgisayar

1.522,21

6.722,40
6.395,42

7.511,02

SMGM

7.511,02

6.395,42

Personel Sosyal Yardým

1.522,21

6.722,40

Personel Sosyal Güvenlik

31.337,81

Personel ücretleri
Kom iteler

157,07

Kurullar

254,75

182,50
198,24
11.173,84

Konferans sem pozyum

4.166,33

7.430,70

Tem sil

1.543,24

Kýrtasiye
1.450,80

Yönetici yolluklarý

Yayýn satýn alma
Basýlý Kaðýt
Bina iþletme
Hukuki giderler
Yayýn giderleri

376,50

Yönetici Sosyal Yardým

341,02

Yönetici Sos. Güvenlik

601,64

Yönetici Ücretleri
Genel kurul

0,00

518,79
4.317,16

2.798,32

3.120,41

3.068,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00 30.000,00

35.000,00

777,77
3.215,50

Demirbaþ alýmý

Giderler Toplamý
Kasa+Banka+Hazýr deðerler
Alacaklar/altbirimlerden

1.364,00

100.545,44
257.700,00 Merkez Borçlarý
187.550,00 Piyasa Borçlarý

360.000,00
15.000,00

