Merhaba,
Ekim ayýnýn yoðunluðu içinde Mimarlar Odasý'nýn ve mimarlýðýn gündemi de oldukça hareketli. Her yýl Ekim ayýnýn ilk
Pazartesi günü kutlanan ve bu yýlki temasý “Ýnsan Haklarý ve Mimarlýk” olan Dünya Mimarlýk günü ile baþlayýp,
Ankara'nýn baþkent ilan ediliþinin yýldönümü olan 13 Ekim tarihinde sonlandýrdýðýmýz Mimarlýk Haftasý etkinliklerimiz
bu kez birkaç gün önceden, Çorum Temsilciliðimizin ev sahipliðinde düzenlediðimiz Üye Danýþma Kurulumuz ile
baþladý. Bu yýlki temasýný “sosyal konut” olarak belirlediðimiz Mimarlýk Þenliði sýrasýnda ise bir yandan çeþitli
etkinlikler gerçekleþtirilirken, bir yandan da daha önce açýlmýþ bulunan bir dizi yarýþmanýn sonuçlarýný kamuoyu ile
paylaþtýk. Bu paylaþým sürecinin mimarlýk ortamýndaki bir uzantýsý olarak, bu ayki Bülten'i yoðunluklu olarak bu
yarýþmalara ayýrdýk.
Daha önceki aylarda birçok kez, kamu yararý için çalýþan meslek örgütlerinin yetki ve sorumluluk alanlarýnýn
kýsýtlanmaya çalýþýldýðýndan ve bu sebeple bazý olaðan dýþý yasal düzenlemelere gidildiðinden bahsetmiþtik. Ýþte bu
geliþmeleri ele almak üzere tasarladýðýmýz Üye Danýþma Kurulu'nu “UMUDUN ÇAÐRISI” üzerinden kurguladýk.
Çaðrýmýz, içinde yaþadýðýmýz toplumsal sürecin, özgürlükleri kýsýtlayan, kamusal yaþantýyý daraltan ve toplumsal
muhalefet için zorluklar barýndýran bir döneme tekabül ettiði tesbitinden hareketle, bu durumun yarattýðý endiþe ve
karamsarlýk hali karþýsýnda özgürlük mücadelesinin önemli bir unsurunun “umutlu olmak” olduðunu hatýrlatmayý
amaçlýyordu. Ýþte bu çaðrýya ses veren ve ortak akýl üretmek için Çorum'da buluþan TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi üyeleri, 5 farklý oturumda mesleki ve toplumsal mücadelenin güncel koþullarýný tartýþtý, çeþitli eylemlilik
önerileri geliþtirdi. Bu birliktelik, kuþkusuz en baþta “umudu üretmek” açýýsndan anlamlý ve önemli oldu.
Önümüzdeki günlerde Mimarlar Odasý Merkez Danýþma Kurulu'nda, Üye Dnaýþma Kurulumuzun sonuç ve ürünleri
tüm örgütle paylaþýlacak, üyelerimizin yarattýðý kolektif üretkenlik, örgüt geneline yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlacak.
Yukarýda deðindiðimiz gibi, Bülten'in bu sayýsýný Þubemizce düzenlenen yarýþmalara ayýrmýþ bulunuyoruz. Özellikle
kentsel yaþantýyý konu alan yarýþmalar iki açýdan oldukça önemli; amacýna uygun kurgulandýðýnda bu yarýþmalar
hem kentsel gündem oluþturmak –yani kentsel bir sorunu kamusal alana taþýmak– hem de meslek alanýnýn en canlý
tartýþma alanlarýndan biri olan yarýþma ortamýný bu toplumsal süreçle buluþturmak amacýna hizmet etmektedir. Bu
anlamda Mimarlar Odasýnýn üstlendiði üretken toplumsal muhalefet süreci belki de en iyi bu yarýþmalarla
tanýmlanabilir. Ýþte bu hedefe yönelik olarak baþlayan ve kent yaþamýnda kopmuþ/ koparýlmýþ, ihmal veya tehdit
konusu olan mekanlarý toplumsallaþtýrmayý amaçlayan Kent Düþleri Yarýþmalarý kýsa zamanda beklenilenin üzerinde
bir ilgi ile hem mimarlýk öðrencileri, hem üniversiteler, hem de mimarlýk meslek ortamýnda takip edilen, saygýn bir
yarýþma olarak yerini aldý.
Kent Düþleri'nin önemli bir özelliði, yalnýzca sorunlu kentsel alanlarý kent hayatýna yeniden katacak “gerçekçi”
projeler aramayýp Ankara'ya dair hayaller üretmenin ve bu hayalleri tartýþmanýn da ortamýný saðlamasýdýr. Dahasý,
yarýþma formatý, bu tartýþma ortamýnýn salt mesleki bir çerçeve içine hapsolmasýný engellemek üzere kentlilerin de
katýldýðý toplantýlarý içermekte, kentsel mekanlara dair alternatif vizyonlar bu mekanlarýn kullanýcýlarýyla
tartýþýlmaktadýr. EGO Hangarlarýný konu alan ve Mimarlýk Haftasý içinde sonuçlanan Kent Düþleri 5'in ardýndan
düzenlenen Kent Düþleri 6, bugün Türkiye'de salt nicelik üzerinden “hesaplanan” ve mimarlýktan uzak biçimde
üretilen TOKÝ konutlarýna indirgenmiþ bulunan “sosyal konut”u tartýþmaya açýyor. Ýhtiyacýmýz olan þey, sadece daha
iyi konut yapýlarý üretmek deðil, sosyal olanýn ne olduðu ve sosyal mekanýn nasýl üretilebileceði üzerine kafa yormak,
tartýþmak ve sosyal olanýn talepleri ile mesleki olanýn cevaplarýný iliþkiye geçirecek ortamý saðlamak.
Üyelerimizin katký ve katýlýmyla çoðalacak, kente, mesleðe ve topluma dair umutlarý yeþertecek çok sözümüz, çeþitli
kanallarda yürütülecek çok eylemliliðimiz var.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
Ayda bir yayýmlanmaktadýr.
6500 adet basýlmýþtýr. Üyelere ücretsiz daðýtýlýr.
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Teknik Gezi: Güneþköy

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Kültür Mesleki
Bilimsel Çalýþma Kurulu tarafýndan, mimarlýk kültürünün
zenginleþtirilmesi, deneyimlerin paylaþýlmasý amacýyla
düzenlenmekte olan kültürel ve teknik geziler devam
etmekte. bu kapsamda, 25 Eylül 2011 Pazar günü,
Kýrýkkale Ýli, Yahþihan Ýlçesi, Hisarköy'de bulunan
Güneþköy'e gezi düzenlendi.
Güneþköy Kooperatifi 21 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da
kurulmuþtur. Güneþköy'ün Kýrýkkale Ýli, Yahþihan Ýlçesi,
Hisarköy'de 84 dekar arazisi bulunmaktadýr. Güneþköy
Avrupa Ekoköyler Aðý (GEN-Europe) üyesidir. Kar amacý
gütmez. Kýrsal kesimde doða ile uyumlu ve
sürdürülebilir yaþam deneyimleri geliþtirmeyi ve bunlarý
paylaþmayý hedefler.
Güneþköy'ün çalýþma alanlarý þunlardýr:
Ekolojik tarým yapar ve yaygýnlaþtýrýr, yerli tohum
kullanýr ve paylaþýlmasýný saðlar.
Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasý için
çalýþmalar yapar.
Doða ile uyumlu ve ekolojik mimari tasarým ve
uygulamalar yapar.
Ekolojik ulaþým sistemlerinin geliþtirilmesi için
çalýþýr.
Bozulan doðal yapýlarýn onarýlmasý için çalýþýr.
Bozulan doðal dengelerin yeniden kurulmasý için
gerekli çalýþmalarý yapar.
Geri kazaným sistemleri geliþtirerek kaynaklarýn
verimli kullanýmý için çalýþýr.
Eko-köylerin nasýl iþlediðine dair, Ankara'ya yakýn
önemli bir örnek olarak Güneþköy doðaya uyumlu
mimarlýk anlayýþýnýn bir uzantýsý olarak da ele
alýnabilir. Güneþköy Kooperatifi içerisinde yer alan
saman balyasý yapýnýn yaný sýra güneþ enerjisi ile
iþleyecek sera da mimarlara farký perspektifler
sunuyor. TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Kültür
MBÇK, mimarlýðýn doðaya uyum anlayýþý gözetilerek
uygulanmasý yönünde etkinliklerine devam edecek.
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2012 Yýlý Kamulaþtýrma Bilirkiþilik Baþvurularý Yapmak Ýsteyen
Üyelerimizin Dikkatine!
2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu'nun 15. maddesi
uyarýnca her il için ayrý ayrý düzenlenecek 2012 yýlý
bilirkiþi listeleri için baþvurular baþlamýþtýr.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesince belirlenecek
listelerde yer alacak üyelerimizin bilirkiþilik
baþvurularýnda yapmasý gerekenler;
1. Bu konudaki uzmanlýk ve yeterliliklerini belirlemek
üzere, düzenlenmiþ bilgi formu (kayýtlý olduklarý
þubeden ve temsilcilikten) doldurulmasý,
2.
Bilirkiþi seçildikleri taktirde uyacaklarý kurallarý
kabul ettiklerine iliþkin taahhütname (kayýtlý olduklarý
þubeden ve temsilcilikten) doldurulmasý,
3. Bilirkiþilik Eðitim Seminerlerine katýlmýþ üyelerin
aldýklarý sertifikalarýn bir örneðinin istenmesi,
4. 2011 yýlýnda yaptýklarý Bilirkiþi görevlendirmelerinin
listelerinin istenmesi,
5. Hazýrlanan raporlarýn bir örneðinin Odaya iletilmesi
ve bilirkiþilik hizmeti karþýlýðýnda alacaklarý ücretin %
5'ini Oda yönetmeliðinin 79/i maddesi gereðince Odaya
ödemeleri,
6. Disiplin cezasý almamýþ olmasý,
7. Aidat borcunun olmamasý,
8. Baþvuru ücreti 144.00 TL'dir. Bilirkiþi listelerine
alýnmayan üyelerin baþvuru ücretleri üye aidatýna
aktarýlacaktýr.
9. 2012 yýlýnda ilk defa bilirkiþilik yapmak isteyen
üyelerimizin SMGM tarafýndan düzenlenen meslek içi
eðitime katýlmýþ ve sertifika almýþ olmalarý zorunludur.
10. SMGM tarafýndan düzenlenen sertifikalarýn geçerlilik
süresi 5 yýldýr. Meslek içi eðitime katýlarak sertifika almýþ
üyelerimizin her yýl SMGM tarafýndan düzenlenen
güncelleme eðitimine katýlmalarý zorunludur.

Bilirkiþi olarak görev yapmak isteyen üyelerimizin
Mimarlar Odasý Ankara Þubesine 18 Kasým 2011
Cuma günü saat:18.00'e kadar baþvurmalarý
gerekmektedir.
Üyelerimize duyururuz.
Ýletiþim için: Banu Barutcu Akpýnar 4178665/121
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Kültür, Saðlýk Ve Refah Uluslar Arasý Kongresinde
Çocuk Ve Mimarlýk Sunuþu
21-24 EYLÜL 2011, TURKU, FÝNLANDÝYA

Turku Üniversitesi tarafýndan 2011 Avrupa Kültür
Baþkenti Turku etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen
Kültür, Saðlýk ve Refah üzerine Uluslar arasý Kongre
(International Congress on Culture, Health and WellBeing) 21- 24 Eylül 2011 tarihleri arasýnda
Finlandiya'nýn Turku þehrinde gerçekleþti. Kongre
katýlýmcýlarýndan biri de TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesiydi. Çocuk ve Mimarlýk konusunda sunum yapan
Þubemiz Çocuk, Kültür ve Refah oturumunda yer aldý.
2011 Avrupa Kültür Baþkenti seçilen Turku, kültür,
saðlýk ve refah üzerine araþtýrma ve etkinliklere destek
olan Turku Üniversitesi ile iþbirliði içerisinde bir dizi
faaliyet planlamýþtýr. Bu faaliyetlerin çok disiplinli
çalýþmalarla desteklenen temalar çerçevesinde kültür,
saðlýk ve refah temelli olmasý öngörülmüþtür. Bu
kapsamda Turku Üniversitesi “Bilim, Uygarlýk ve Kültür –
Refah Kenti: Turku” adýnda bir proje baþlatmýþtýr.
Projenin ana amacý fen bilimleri, sosyal bilimler, kültür
ve sanat alanlarýnda disiplinler arasý bir iliþki kurmaktýr.
Proje kapsamýnda düzenlenen etkinliklerden biri ise
Kültür, Saðlýk ve Refah üzerine Uluslar arasý Kongre
olmuþtur. Almanya'dan Eckart Altenmüller, Ýngiltere'den
Hugh Barton ve Michael Murray, Çin'den Mette Hjort,
Finlandiya'dan Marja-Liisa Honkasalo, Tiina Lindfors ve
Heikki Peltola'nýn ana konuþmacý olarak katýldýðý
Kongreye fen bilimlerin, sosyal bilimlerin farklý
dallarýndan akademisyenler, uzmanlar, yüksek lisans
öðrencileri ile birlikte sanatçýlar, sinemacýlar, sanat
tarihçileri, tarihçiler, mimarlar ve þehir plancýlarý katýldý.
Saðlýk, kültür ve refah konularýna odaklanan Kongrenin
çocuklarla ilgili oturumlarýnda (Çocuk, Kültür ve Refah
Oturumu) 23 Eylül 2011 günü sunum yapan TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, 2002 yýlýndan bu yanan
Çocuk ve Mimarlýk alanýnda Þubemizin yaptýðý
çalýþmalarla ilgili özet bilgi verdi. Þubemiz adýna
Kongre'ye katýlan Hazel Akgöl, Tezcan Karakuþ Candan
ve Y.Yeþim Uysal'ýn yaptýklarý sunumun ardýndan,
katýlýmcýlardan gelen sorular yanýtlandý. Kongre
sýrasýnda TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çocuk
ve Mimarlýk Çalýþmalarý ile birlikte Çocuk ve Mimarlýk
Çalýþmalarý Merkezi hakkýnda bilgi veren broþür, tüm
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katýlýmcýlara daðýtýldý. Çocuk ve Mimarlýk alanýna dair
gösterilen yoðun ilgi ile birlikte Finlandiya, Ýtalya ve
Türkiye arasýnda önümüzdeki günlerde farklý iþbirlikleri
oluþturulmasý da gündemde.

Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi Yarýþma Sonuçlarý
Kýsa Film, Genç Seyirci Ýçin Oyun Yazma, Çocukça Çizgi Film, Kentimi Okuyorum

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Çocuk ve
Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi tarafýndan, çocuklarda
mimarlýk ve kent kültürüne dair farkýndalýk
yaratýlmasýný hedefleyen görsel ve yazýlý eserler
üretilmesi amacýyla düzenlenen, 'Kýsa Film', 'Genç
Seyirci Ýçin Oyun Yazma', 'Çocukça Çizgi Film' ve
'“Kentimi Okuyorum” Çocuk Kitaplarý 2' yarýþmalarý ile
ilgili sonuçlar ve açýklanma tarihleri aþaðýdaki
þekildedir.
Kazananlarý tebrik ediyor, tüm katýlýmcýlara
gösterdikleri ilgi ve emekten dolayý teþekkür ediyoruz.
1. Genç Seyirci Ýçin Oyun Yazma Yarýþmasý
Yarýþmaya 15 eser katýldý. 20.09.2011 Salý günü
gerçekleþtirilen jüri deðerlendirme toplantýsýnda
yapýlan deðerlendirmeler sonucunda ödül daðýlýmý þu
þekilde gerçekleþti:

Birincilik Ödülü: Gidecek Baþka Bir Yer Yok Þamil Yýlmaz
Ýkincilik Ödülü: Cennetin Gölgesinde - Yýlmaz
Angay
Üçüncülük Ödülü: Enerji Kaymaklarý - Doðan
Korkmaz
2. Kýsa Film Yarýþmasý
Birincilik Ödülü: Magnus Nottingham– Ayce
Kartal
Ýkincilik Ödülü: Kýrmýzý Sandalye– Selim Tunca
Üçüncülük Ödülü: Stabilize Oyunlar– Zümrüt
Karatekin
3.Çizgi Film Yarýþmasý
Yarýþmaya 19 eser katýlmýþ, jüri üyelerinin
deðerlendirmeleri sonucunda dereceye uygun görülen
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eserler aþaðýda bilgilerinize sunulmuþtur.
Birincilik Ödülü - CF2 – Kum Sokaðý / Metehan
Koyaþ
Ýkincilik Ödülü - CF14 - Magnus Nottingham /
Ayce Kartal
Üçüncülük Ödülü - CF5 - Mavi Siyah / Baþak Çelik
– Ýpek Palalý
Jüri özel Ödülü - CF8 – Ormanda Tek Baþýna /
Havva Kangal Erdoðan
4.Kentimi Okuyorum Çocuk Kitaplarý Yarýþmasý 2
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan “3–6”
ve “7–12” yaþ grubu hedef kitlesine yönelik olarak
düzenlenen “Kentimi Okuyorum Çocuk Kitaplarý
Yarýþmasý2”de dereceye giren eserler aþaðýdaki
verilmiþtir.
3–6 Yaþ Grubu Deðerlendirme Sonucu
3-6 Yaþ kategorisine 22 adet yarýþma katýlýmcýsý
baþvurmuþtur. Bir katýlýmcýnýn eseri 7-12 yaþ
kategorisine alýnmýþtýr. Toplam 21 adet katýlýmcý
arasýndan aþaðýdaki eserler dereceye girmiþtir.
1. ÖDÜL:
K-6 Sýra Numaralý Eser
Eser Adý: Günler Ülkesi, Eser Sahibi: Ebru Karagöz
Tong
2. ÖDÜL:
K-20 Sýra Numaralý Eser
Eser Adý: Otamýþ Simitçinin Peþinde, Eser Sahibi:
Ilgým Veryeri Alaca
3. ÖDÜL:
K-15 Sýra Numaralý Eser
Eser Adý: Kilim, Eser Sahibi: Bilge Sunay Sönmez
(ekip lideri), Gülçe Turgut
7-12 Yaþ Grubu Deðerlendirme Sonucu
7-12 Yaþ kategorisinde 20 adet yarýþma katýlýmcýsý
mevcuttur. Aþaðýdaki eserler dereceye girmiþtir.
1. ÖDÜL:
B–10 Sýra Numaralý Eser
Eser Adý: Biz Bu Düþü Çok Sevdik, Eser Sahibi: Iþýl
Yüce Yavuz
2. ÖDÜL:
B–3 Sýra Numaralý Eser
Eser Adý: Iþýklý Þehir, Eser Sahibi: Nursel Çetin
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3. ÖDÜL:
B–1 Sýra Numaralý Eser
Eser Adý: Deðiþ-Tokuþ, Eser Sahibi: Zeynep
Özcan

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
41. Dönem Üye Danýþma Kurulu

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Kanun
Hükmünde Kararnamelerle kurulan yeni bakanlýklar,
tanýmlanan yeni meslek odasý rolleri, günümüzde
mimarlýk üretim iliþkileri ve bu ortamda mimarýn rolü ve
sorumluluklarý konularýný tartýþarak eylem planý
oluþturmak üzere 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde Çorum'da
üyeleri ile buluþtu.
Daha önce farklý zamanlarda açýkladýðýmýz baþta 644
sayýlý Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere meslek
odalarýna yeni tanýmlamalar getirmiþ, mevcut hükümet
yapýsýný yeni kurulan bakanlýklarla deðiþtirmiþti.
Mesleðimizi doðrudan ilgilendiren geliþmelerin baþýnda
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'nýn feshedilerek yerine
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn kurulmasý, Mimarlar
Odasýnýn da bu Bakanlýða baðlý çalýþmasý ve yetkilerinin
büyük bir bölümünü yeni kurulan Bakanlýða devretmesi
gündeme gelmiþti. Bir yandan bu geliþmelere dair
TMMOB ve baðlý birimlerinde hukuksal mücadele devam
ederken, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bu
geliþmelere yönelik farklý alanlarda çalýþmalar
baþlatmýþtý.
Bu çalýþmalar kapsamýnda kolektif bir ortamda sürecin
deðerlendirmesini yaparak, geleceðe yönelik eylem
planlarý oluþturmak üzere Çorum'da Üye Danýþma
Kurulu düzenlendi. Kuþatýlmýþlýk ve çaresizlik yerine
“umudu” seçen TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
üyeleri 2 gün boyunca yapýlan sunumlar ve atölye
çalýþmalarý ile mimarlýðýn gündemini ve geleceðini
tartýþtý.

Düzenlemeleri deðerlendirmek amacýyla bir araya gelen
mimarlar, ilk gün gerçekleþtirilen durum tespitine
yönelik sunuþlarýn ardýndan atölye çalýþmalarýna
ayrýldýlar. Üye Danýþma Kurulunda paralel çalýþmalar
yürüten atölyeler þunlardý: “Yeni Dönem, Yeni Eylem,
Yeni Söylem: Dil ve Mücadele Atölyesi”, “Kolektif
Mimarlýk Atölyesi”, “Anayasada Konut, Kent ve Mimarlýk
Hakký Atölyesi”, “KHK'lar ve Yapý Üretim Sürecinin
Dönüþümü” ve “Mimarlar Odasý Nereye?”. Ýkinci gün
atölye sonuçlarýnýn sunumu ve tartýþýlmasýnýn ardýndan
sonuç bildirgesi okunarak Danýþma Kurulu sonlandýrýldý.
Danýþma Kurulunun ardýndan Çorum civarýndaki
Hattutaþ yerleþimi katýlýmcýlar tarafýndan gezildi.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 41. Dönem
Çorum Üye Danýþma Kurulu'na dair 41. Dönem Yönetim
Kurulu üyelerinin çaðrý metni, program, Danýþma Kurulu
Atölyeleri sonuç metinleri ile Danýþma Kurulu Sonuç
Bildirgesini yayýnlýyoruz.
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“Umudun Çaðrýsý”
41. Dönem Üye Danýþma Kurulu
1–2 Ekim 2011 – Çorum

“M.Ö. 50 yýlý.
Galya tamamen imparatorluk iþgali altýndadýr…
Daha doðrusu hemen hemen…
Küçük bir Galya köyü, haritanýn köþesinde
her þeye raðmen Ýmparatorluða kafa tutmaktadýr”.
12 Haziran seçimlerinden sonra belki de hepimiz,
hayatlarýmýzýn artýk tamamen denetim altýna alýndýðýný
düþündük. Ýktidar, elde ettiði “seçim zaferi” sonrasýnda,
ülke içindeki mücadelelere miyoplaþan ve gözünü
“Osmanlý'nýn bakiyesi üzerinde” etkinleþmeye ve
Ortadoðu'nun hamisi olmaya diken bir Baþbakan'la çýktý
balkona...
Ülkemiz, bugün, parlamentosu fiilen bir kenara
býrakýlmýþ, Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetilen
ve yeniden yapýlandýrýlan bir ülke… Mesleðimizi
doðrudan ilgilendiren yeni bakanlýklarýn oluþumundan,
Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin bile hükümetçe
belirlenmesine kadar her türlü kamusal faaliyet
doðrudan hükümetin denetimine alýnýrken, KHK'lar, ne
parlamentoda ne de kamusal alanda tartýþýlmadan
yürürlüðe giriyor… Resmi Gazete, düzenlemeleri
öðrenebildiðimiz yegâne yayýn neredeyse. Kamu
kurumlarýnýn personeli, görev yerlerinin ve iþ
tanýmlarýnýn deðiþtiðinden günler sonra haberdar
olabiliyor. Bu diktatoryal ortam içerisinde nefes almanýn
zorluðunu birlikte yaþýyoruz…
Son dönemde arka arkaya yürürlüðe giren KHK'lar
meslek alanýmýzý ve meslek örgütümüzü yakýndan
ilgilendiriyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn
kuruluþunu öngören 644 sayýlý KHK'nýn, meslek
odalarýnýn özerk ve kamusal kimliðini yok etmeye
yöneldiði apaçýk ortada. Ýlgili tüm meslek odalarýnýn,
hem faaliyetlerinin hem de mevzuatlarýný yapma
yetkisinin Bakanlýðýn bir genel müdürlüðüne
devredilmesi, bir yandan Anayasaya aykýrý oluþuyla,
diðer yandan yansýttýðý pervasýz yönetim anlayýþýyla
düþündürücüdür.
Biliyoruz ki meslek odalarýný denetim altýna alma çabasý,
Türkiye tarihinde otoriter yönetimlerin alâmetifarikasý
olmuþtur. Ancak bu giriþimler, meslek insanlarýnýn
örgütlü gücü ve inançlý mücadelesiyle bertaraf
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PROGRAM
30 EYLÜL 2011 – CUMA
19.00 Ankara'dan Hareket
22.30 Çorum'a Varýþ – Otele Yerleþme
1 EKÝM 2011 – CUMARTESÝ
07.00-09.00 Kahvaltý
09.00-09.30 Kayýt

edilmiþtir. Bugün iktidarýn kurmuþ olduðu hegemonya,
boðucu bir atmosfer yaratmakta, haber bültenlerini
dinlemek, gazeteleri okumak moral bozucu ve yýlgýnlýk
uyandýrýcý hale gelmektedir. Neredeyse her yere hâkim
olan sessizlik ürkütücüdür…
Bu atmosferde nefes almanýn yolu dost omuz
baþlarýný omuzlarýnýn yanýnda duymaktan,
ürkütücü sessizliðin ortasýnda sesini
yükseltmekten geçiyor. Yan yana durdukça
çoðalan iyimserlik havayý temizliyor; ve bazen
umut, yalnýzca bir ciðer dolusu temiz havayla
doluyor insanýn içine.

09.30- 09.45 Açýlýþ Konuþmalarý:
Arif Cancanoðlu, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi Çorum Temsilcilik Baþkaný
Fatih Söyler – TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Yönetim Kurulu Baþkaný
09.45-12.00 GENEL OTURUM: 644 SAYILI
KARARNAMENÝN ANA HATLARI
- 644 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin Yasal
Çerçevesi
- 644 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin Toplumsal
Baðlamý, Siyasal Anlamý
- 644 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin Meslek
Alanlarýna Etkileri
12.00-13.00 Öðle Yemeði

Türkiye'de demokrasiye sahip çýkma mücadelesi hep
zorlu oldu; hepimizin, yaþý yettiðince tanýk olduðu gibi.
Bugün de, düþmana inat umudumuzu yeþertmeye,
sesimizi yükseltmeye ihtiyacýmýz var. Bunu yapabilecek
gücümüz var; biliyoruz ve biriktiriyoruz… Elbette
elimizde Asteriks'in büyülü iksiri yok; ama
kazanlarýmýza doldurduðumuz umudumuz var, içtikçe
çoðalacak… Kafa tutmak deðil bizimki, yaþamýmýza
sahip çýkmak; amacýmýz çocuklarýmýza yaþanýlasý
kentler býrakmak, kültürel ve doðal mirasýmýzýn gelecek
kuþaklara taþýnmasýna aracý olmak.
Ve belki Asteriks ve arkadaþlarýndan öðreneceðimiz
þeyler de var: egemenlerin gözüne görünmeyecek
kadar küçük Galya köyü, varoluþunu, tüm köyün bir
araya geldiði, krallara, imparatorlara inat düzenlediði
þölenle sürdürür. Mücadele bitmemiþtir kuþkusuz;
þölen, birlikteliðin ve direniþin pratiðidir.
Sizleri Umudun Çaðrýsýna kulak vermeye, 1–2
Ekim 2011 tarihlerinde Çorum'da
düzenleyeceðimiz Üye Danýþma Kurulu'nu
Umudun Þölenine çevirmeye davet ediyoruz
TMMOB Mimarlar Odasý
41. Dönem Yönetim Kurulu

Ankara

Þubesi

13.30-16.00 Atölye Çalýþmalarý
16.00-16.30 Kahve Arasý
16.30-18.30 Atölye Çalýþmalarý
18.30-20.00 Serbest Zaman
20.00- Akþam Yemeði
2 EKÝM 2011 – PAZAR
07.00-09.00 Kahvaltý
09.00-11.00 Atölye Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi
11.00-11.30 Kahve Arasý
11.30-12.30 Atölye Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi
12.30 Sonuç Deklarasyonunun Okunmasý
13.00 Otelden Hareket
13.00-14.00 Þehirde Öðle Yemeði
14.00-17.00 Hattuþaþ Gezisi
17.00 Çorum'dan Ankara'ya Hareket
22.30 Ankara'ya Varýþ
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Atölye 1
Yeni Eylem, Yeni Söylem, Dil Ve Mücadele Atölyesi
Atölye Moderatörü : Aziz Konukman

1.3 Kamusal alan aktörleri tasfiye edilmiþtir.
1.4 Yeni bir neo- liberal ideolojik söylem öne çýkmýþtýr.
(Hükümetler deðiþse de ekonomik politikalar
deðiþmemektedir.)
2. Bugün için Toplumsal Muhalefetin Olasýlýklarý
ve Dinamikleri
2.1 TMMOB Toplumsal muhalefet içerisinde bir odak
noktasý olabilir.
2.2 Meþru mücadele hattýnýn geliþebilme olanaklarýnýn
yüksek olmasý önemlidir.
2.3 Küreselleþme karþýtý güçlerin ortak eylemliliklerinin
artmasý –yeni toplumsal muhalefet biçimlerini artmasý
olumlu bir olanaktýr.
3. Muhalefet Dili Nasýl Tanýmlanýr?
3.1 Eylem diline paralel olarak diplomasi dilinin
geliþtirilmesi gerekmektedir.
4 Temmuz 2011 tarihinde çýkartýlan 644 sayýlý Kanun
Hükmünde Kararname ile meslek odalarýnýn özerk ve
kamusal kimliði tehlike altýna girmiþ bulunuyor. Ancak
bu giriþim, bir süredir devam eden ve toplumsal
muhalefet alanýnda giderek daraltan bir sürecin yalnýzca
son adýmý. Kamusal ala, boðucu ve kasvetli bir aðýrlýðýn
altýnda eziliyor, kamusal aktörler hareket edemez,
bireyler soluk alamaz hale geliyor. Bir kültürel durum
olarak bu karamsarlýk hali karþýsýnda toplumsal
mücadelenin imkaný öncelikle iyimserliði yeniden
üretmekten ve bunun aracý olacak yeni dilleri keþif/icat
etmekten geçiyor.
Atölye çalýþmalarýna, 22 kiþi katýlmýþ ve dört ana baþlýk
altýnda tartýþmalar yapýlarak aþaðýdaki sonuçlar
çýkartýlmýþtýr.
1. Ýçinde Bulunduðumuz Tarihsel Durum Nasýl
Kavranmalý?
1.1 Birinci Cumhuriyet tamamlanmýþtýr.(Cumhuriyeti
savunanlar ve savunmayanlar birlikte)
1.2 Ben kavramý- biz kavramýnýn önüne geçmiþtir,
toplumsallaþma yerini bencilleþmeye býrakmýþtýr.
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3.2 Teknik bilginin topluma anlatýmýnda sade bir dil
oluþturulmasý önemlidir.
3.3 Mobil araçlarla kent yaþamýnda, etkin olunmasý
zorunludur.
3.4 Oda toplumla iletiþim dilini daha da geliþtirmelidir.
3.5 Toplumsal içerikli mesleki talepleri öne çýkartacak
eylemlilikler örgütlenmelidir (engelliler, çocuklar,
yaþlýlar…)
4.Ýyimserlik bir mücadele
tanýmlanabilir mi?

stratejisi

olarak

4.1.Kent için iyimserlik manifestosu yayýnlanmalý.

Atölye 2: Kolektif Mimarlýk Atölyesi
Devrim mi Reform mu? : Kolektif Mimarlýk Ýttifaký Reddediyor
Atölye Moderatörü : Arif Güven Sargýn

Ýnþa pratiklerinin arkasýndaki saiklerin, mimari bir
söylemle meþrulaþtýrýlarak yýkým aracýna
dönüþtürüldüðü; kente karakterini veren, onu “yer
olmayan”dan kurtaran deðerlerin yavaþça ve sinsice
yok edildiði bir ortamda 1mimarlýk” yapmak, mevcut
siyasi aktörlerle mekân üzerinde pragmatik bir
uzlaþmadan öteye gidememektedir. Bu koþullar altýnda
mekân üretme ve üzerine söz söyleme niyetleriyle bir
araya gelen bir inisiyatif, mimarlýðýný nerede
konumlandýrmalýdýr?
Atölye Sonuç Metni
Mimarlar Odasý, Ankara Þubesi'nin “Umudun Çaðrýsý”
adý altýnda düzenlediði Üye Danýþma Kurulu'nda,
Kolektif Mimarlýk'ýn “Devrim mi Reform mu?: Kolektif
Mimarlýk Ýttifaký Reddediyor” baþlýðý ile yürüttüðü
atölyede, öncelikli olarak “kolektif mimarlýk” söz
diziminin açýlýmý tartýþýlmýþtýr. Toplumsal gerekçelerle,
toplumcu bir fayda adýna, “kolektif” bir mimarlýk
üretiminin süreçleri, yöntemleri ve aktörleri
irdelenmiþtir. Bu kapsamda, “Kolektif Mimarlýk”
hareketinin sivil bir inisiyatif olarak inþasý ve bu inþa
sürecindeki siyasasý sorgulanmýþtýr. “Kolektif üretim”
biraradalýða gönderme yaparken, paradoksal bir
biçimde “ittifaký” sorunsallaþtýrýr. Bu nedenle, siyasi
özneler arasýnda gerçekleþecek olasý bir “ittifak”ýn hangi
alanlarda meþru bir direniþ yöntemi olarak ele
alýnabileceði tartýþýlmýþtýr. Özetle:

3.Piyasa merkezli mekân üretimini sürdürülebilir kýlan
her türlü yaklaþým reddedilmektedir. Bu baðlamda
atölye katýlýmcýlarý, “devrim” ve “reform” kavramlarýna
göndermeyle, kolektifin eylemsellik alanýný
yorumlamaktadýr. Bu noktada mekânýn, toplumcu
kamusallýk kaygýsýyla “istilasý / dönüþtürülmesi /
kullanýmý” meþru bir direniþ yöntemi olarak kabul
görmelidir.

1.Sivil bir inisiyatif olarak örgütlenen Kolektif
Mimarlýk'ýn, kurumsal bir meslek örgütü olan Mimarlar
Odasý ve benzeri oluþumlarla kurabileceði “ittifaklar,”
güçlü bir muhalefet oluþturabilmek adýna önemlidir.
Ancak, inisiyatifin bu süreç içerisinde özgün ve baðýmsýz
kimliðini muhafaza etmesi bir ön–koþul olarak kabul
edilmelidir.
2.Kolektif Mimarlýk; toplumcu, özgürlükçü, eþitlikçi, çok
sesli ancak muhalif bir ortam yaratabilme kaygýsýyla
hareket eder. Devrimci kaygýlarla grup, mimarlýk
üzerine eleþtirel söylemler üretir. Özellikle, neo-liberal
mekân üretim koþullarýný eleþtirerek, ana-akýmlardan
uzak bir mimarlýðýn araçlarýný ve ortamlarýný
iþlevselleþtirir.
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Atölye 3
Anayasada Konut Kent ve Mimarlýk Hakký Atölyesi
Atölye Moderatörü : Emre Madran

Bugün toplumun tüm kesimlerince paylaþýlan bir arzu
olan 12 Eylül Anayasasý yerine çaðdaþ ve toplumcu bir
anayasanýn yapýlmasý olasýlýðý, iktidarýn otoriter
eðilimlerine kurban edilmemeli, toplumsal muhalefetin
bileþenleri ideal bir anayasanýn ortaya çýkmasý için
hem dayanýþma içinde mücadele etmeli, hem de özgül
pozisyonlarý gereðince böylesi bir metnin oluþumuna
katký vermelidir. Bu çerçevede, þimdiye dek yapýlan
anayasalarda tanýmlanan ve fakat genellikle kaðýt
üzerinde kalan “konut hakký”nýn çaðdaþ bir biçimde
ele alýnmasý, kent hakký ve çevre hakký gibi
kavramlarla geniþletilerek formüle edilmesi gereklidir.

-

Yeterli bir teknik altyapýya sahip olmalý.

-

Saðlýklý bir çevre içinde yer almalý.

-

Bir planlamanýn ürünü olmalý.

-

Çevrenin özgün niteliklerini bozmamalý,
çevreye saygýlý, ve tipleþmeyen bir
tasarýmla ele alýnmalý.

-

Yerel yaþam biçimiyle uyumlu olmalý, bireyi
yerel yaþam biçiminden kopartmamalý.

-

Çaðdaþ normlara uygun olmalýdýr.

Sosyal ve teknik altyapý alanlarýna iliþkin olarak devletin
müdahale etmesi gerekmektedir.

Atölyenin Sonuç Metni

KENT (LÝ )HAKLARI

ANAYASANIN NÝTELÝKLERÝ

Toplum, kentlerinden þu niteliklere sahip olmasýný
beklemektedir:

Atölyemiz, toplumsal (sosyal) içeriði güçlü yeni bir
anayasanýn gerektiði konusunda hemfikirdir. Bu
anayasanýn gerek hazýrlanma sürecinde gerekse
içeriðinde aþaðýdaki hususlar yer almalýdýr:
Ýçerik:
-

Demokratik olmalý,
Çaðdaþ olmalý,
Sosyal yönü aðýrlýklý olan bir devleti
tanýmlamalý,
Bireyin barýnma ve kentsel yaþam hakkýný
özellikle vurgulamalý.

Süreç:
-

Katýlýmcý olmalý,
Paylaþýmcý olmalý,
Her kesimin görüþü alýnmalý,
Uzlaþmacý olmalý,
Topluma saygýlý olmalý.

-

Ulaþým ve dolaþým baðlamýnda yaþanabilir
saðlýklý kentler olmalý.

-

Kent doða ile bütünleþmeli.

-

Kamusal, açýk ve yeþil alanlar korunmalý ve
geliþtirilmeli.

-

Güvenli bir yaþam ortamý saðlanmalý.

-

Tarihsel ve kültürel doku korunup
geliþtirilmeli.

-

Sanatsal ve kültürel altyapý oluþturulmalý ve
geliþtirilmeli.

-

Özürlü ve sosyoekonomik bakýmdan engelliler
için evrensel tasarým ilkeleri uygulanmalý.

-

Afet riskleri azaltýlmalý.

-

Kent kimliði korunup geliþtirilmeli.

-

Sadece fiziksel alanda deðil; sosyal, kültürel
ve ekonomik alanda da deðiþim ve dönüþüm
saðlanmalý.

-

Merkezi ve yerel yönetimler ekonomik
kalkýnmaya katkýda bulunmalý.

-

Kentsel yatýrýmlarýn planlamayla
bütünleþmesine özen gösterilmeli.

-

Toplumsal alanda dayanýþma saðlanmalý ve
desteklenmeli.

KONUT HAKKI
Konut edinme ve edindirme hakký devletin temel
görevidir. Bu baðlamda konut tasarým ve üretiminde
þu hususlar göz önüne alýnmalýdýr.
-

Güvenli olmalý.

-

Çaðdaþ konfor koþullarýný içermeli.

-

Aile mahremiyeti ve komþuluk haklarýný
gözetmeli.
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KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ

HALKIN KENT YÖNETÝMÝNE KATILIMI
-

Yönetimde kent halký söz sahibi olmalý.

UIA 2011 Tokyo Kongresi Temasý Deðiþti:
MÝMAR(LIK) HAKKI
“Tasarým 2050: Afetlerin Ötesinde,
Dayanýþma Ýçinde
Mimarlýðýn kültürel yaratýcýlýk ve yenilikçi buluþlarýn bir
araya geldiði, teknolojik bileþenleri de içinde
Sürdürülebilirliðe Doðru”
barýndýran, sanatsal boyutunun bulunduðu farklý bir
disiplin olduðu benimsenmeli ve benimsetilmelidir.
Mimarlýðýn yaþamý tasarlayan bir uðraþ olduðu
benimsenmelidir.
-

Her ölçek ve nitelikteki planlama hizmetlerinin
tüm aþamalarýnda mimar görev almalýdýr.

-

Yapý sürecinin yönetilmesinin, kent
planlamasýnýn ayrýlmaz bir parçasý olduðu
benimsenmelidir.

-

Mimarlýk yereli gözetmeli; tasarýmlar iklimi,
topografyayý, tarihi ve kültürel deðerleri içinde
barýndýrmalýdýr.

-

Yapý tasarýmý, çevre þartlarýný gözetmeli, yerel
özellikleri dikkate almalý, tek tip olmamalý ve
seçenek yaratmalýdýr.

YUKARIDA BELÝRLENEN HUSUSLARN
GEREKTÝRDÝÐÝ YASAL DÜZENLEMELERE ÝLÝÞKÝN
NOTLAR
-

Toplumu ilgilendiren her alanda yapýlacak
deðiþim ve dönüþümlerde halka danýþýlmalý.

-

Kent yönetim ve planlamasýnýn ehliyetli kiþiler
tarafýndan bilimsel verilere dayandýrýlarak
yapýlmasý.

-

Kentle ilgili tüm projelerin geliþim ve
sonuçlarýndan kentlinin doðru
bilgilendirilmesi.

SÜRDÜRÜLEBÝLÝNÝR, YAÞANILABÝLÝNÝR ÇEVRE
HAKKI:
Ýlke olarak toplumun her kesiminin saðlýklý ve dengeli
bir çevrede yaþama hakký olduðu ödünsüz
benimsenmelidir.
Bu baðlamda:
-

Doðal enerji kaynaklarý kamu yararýna ve
akýlcý bir planlamayla kullanýlmalý.

-

Her tür kirliliðe karþý yeterli çevre politikalarý
üretilmeli ve uygulanmalý.

-

Kamusal, yeþil ve açýk alanlar korunmalý,
çoðaltýlmalý ve geliþtirilmeli.

Atölyemiz yukarýda sýralanan saptama ve önerilerin
gerçekleþmesi için çeþitli yeni yasal düzenlemelerin
yapýlmasý yada mevcut düzenlemelerde gerekli
deðiþikliklerin gerçekleþtirilmesini önermektedir:
-

Mimarlýk yasasý.

-

TMMOB kuruluþ yasasý ile mimarlýkmühendislik hakkýndaki yasalar ve ilgili
yönetmeliklerin çaðdaþlaþtýrýlmasý.

-

Mimarlýkla ilgili mevcut mevzuatýn elden
geçirilmesi.

-

Çeþitli mevzuatta yer alan yeni görev
unvanlarýnýn,mimarlýk kimliðini ikinci plana
attýðý göz önüne alýndýðýnda, bu kimliðimizi ön
plana alacak düzenlemeler yapýlmasý.

-

“Mimarlýk Meslek Etiði” belgesinin
oluþturulmasý.

-

Meslek tanýmlarýyla ilgili (Ýç Mimarlýk Peyzaj
Mimarlýðý, Kentsel Tasarým, Kent Plancýlýðý vb.)
yeni bir düzenleme gerçekleþtirilmesi.

NOT: Anayasanýn 64.maddesine iliþkin yorumumuz bu
metinde henüz yer almamaktadýr.
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Atölye 4
KHK'lar ve Yapý Üretim Sürecinin Dönüþümü
Atölye Yürütücüsü: Sevilay Armaðan

-

-

644 Sayýlý KHK sadece meslek odalarýný hedef almamýþ,
ayný zamanda hem yapý üretimini hem de doðal ve
kültürel mirasýn korunmasýný yeniden ele alarak,
kapsamlý deðiþiklikleri gündeme getirmiþtir. Meslek
alanýmýzýn yapýlandýrýlýþý, ne parlamentoda, ne de
kamusal alanda tartýþýlmamýþ, bu yapýlanmanýn
boyutlarý ve olas sonuçlarý henüz deðerlendirilmemiþtir.
Atölye hem bu deðerlendirmeyi yapmak, hem de ufukta
görünen sorunlara çözüm önerileri geliþtirmek amacýný
taþýmaktadýr.

-

-

Atölye Sonuç Metni
Tespitler:
Fiziki planlama ,
Yapý projelerinin plan ve mevzuata göre
hazýrlanmasý,
Ýdari alan ve büyüklük itibariyle yapý
projeleri(4708 sayýlý Yapý Denetim Hakkýnda
Kanun'a tabi ise) yapý denetim firmalarýna
sunulmasý; deðil ise ruhsat düzenleyen idareye
sunulmasý,
Ýdare tarafýndan ruhsat düzenlenmesi,
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Ýdare ve denetim elemanlarýnýn denetiminde
onaylý projelere uygun ve kaliteli malzeme
(standartlara uygun)kullanýmýn saðlanmasý,
Kat irtifaký eðitiminin oda tarafýndan ele
alýnmasý,
Meslek eðitiminin önemi,mesleki eðitimdeki
sorunlar,donanýmlý eleman yetiþme(me)si,
Tüm uygulama alanlarýnda meslek etiðinin
önemi,
Yöresel ve bölgesel ihtiyaçlarýn göz ardý
edilerek kimliksiz kentler oluþturulmasý,
Merkezi uygulamalarla meslek alanýnýn
daraltýlmasý,
Planlý yapýlaþmanýn önü açýlmakta hatta teþvik
edilmektedir.
Yapý üretim sürecinde görev alacak meslek
adamlarýnýn ve müteahhitlik tanýmlarýnýn
yapýlmasý,
Proje çizim standartlarýnýn özel yapýlar için
tanýmlanmasý,
Mimarýn starým ve uygulama sürecinde
disiplinler arasý koordinatör olmasý,
Kamuda proje üretiminde nitelikli yapýlar elde
edilmesi için yarýþma yönteminin öncelikli
tercih edilmesi,
Yetkili idarelerce 3 ay içinde onaylanmayan
planlarý onaylama ,2 ay içinde verilmeyen
ruhsat ve yapý kullanma izinlerini resen verme
iþlemi, yerel yönetimleri tamamen
etkisizleþtirmektedir.
Yapý denetim sürecinde,mimarlara proje ve
uygulama denetçiliði tanýmlamasýna
raðmen,fiili olarak yalnýzca proje denetiminde
g ö r e v ya p t ý r ý l m a k t a d ý r. B u a k s a k l ý ð ý n
mevzuatta giderilmesi gerekmektedir.
Mesleki hizmetler genel müdürlüðünce verilen
yetki ile odalarýn görev ve sorumluluklarý içinde
yer alan üyelerin sicil ve kayýtlarýnýn tutulmasý
ile odalar iþlevsizleþtirilmektedir.

Atölye 5
Mimarlar Odasý Nereye?
Atölye Yürütücüsü: Raþit Gökçeli

57 yýllýk tarihi ile Türkiye'de toplumsal muhalefetin
önemli bir bileþeni olan Mimarlar Odasý'nýn toplumsal ve
siyasal etkinliðinin özellikle 1980 sonrasýnda ciddi bir
aþýnmaya uðradýðý bir sýr deðildir. Buna karþýlýk, ülkede
yaþanan geliþmeler demokrasi güçlerinin etkinliðine
giderek daha çok ihtiyaç duymaktadýr. Dahasý, özellikle
kentsel mekânýn ekonomi politiðine yaslanan, içinde
bulunduðumuz tarihsel konjonktür Mimarlar Odasý'nýn
dününü ve bugününü deðerlendirmeyi ve önümüzdeki
süreç için eylem stratejileri oluþturmaya katký verecek
fikirsel altyapýya katký vermeyi amaçlamaktadýr.

Tezcan Karakuþ Candan
Atölye Sonuç Metni
1. Grup Öneriler:
Günümüzde gayrimenkul ýþýk hýzý ile menkul deðere
dönüþüyor. Mortgage (tutsat) alacaklarýný seküritize
eden bankalar bu deðerleri ikincil borsalarda tedavüle
sokuyor.
Mimarlar ve plancýlarýn emekleri ile yaratýlan
gayrimenkullerin menkul deðerlere dönüþtürülmesi
sürecine sýnýrlama getirilmelidir.

-

Gayrimenkul deðerlerden dönüþtürülen menkul
deðerler finans kapital çevreleri tarafýndan borsalarda
sýnýrsýz ve kuralsýz bir biçimde kullanýlamamalýdýr.
Söz konusu seküritizasyon deðerlerine sýnýr getirilmeli,
bu tür deðerlere, sermaye hareketlerine getirilenlere
benzer vergilendirme (Tobin Tax benzeri) getirilmelidir.

Mimarlar Odasý ARGE'ler oluþturmalýdýr.
Mimarlar Odasý toplumu kendi alanýný
ilgilendiren konularda bir dizi talebi gerekçeleri
ile, formüle ederek, bu talepleri gündemde
tutarak oluþturmalý, bu taleplere baðlý olarak
somut örgütlenme biçimleri geliþtirmeli,
yapýlanmasýný böylesi bir doðrultuda
evrimleþtirmelidir.

3. Grup Öneriler:
2. Grup Öneriler:
-

Mimarlar Odasý Tüketici örgütleri ile sektörel
bazda iþbirliði yapmalýdýr.
Mimarlar Odasýnýn toplumsal tabaný
alabildiðince geniþletilmelidir.
Mimarlar Odasý örgütlenme yapýsýný bazý
dönüþümlerle güçlendirmelidir:
meslek sorumluluðu sigortasý
gayrimenkul deðerlendirme uzmanlýðý
enerji sakýnýmý
iþ güvenirliði, gibi alanlarda örgütlenmeler
oluþturulmalýdýr.

-

-

-

Nano teknolojideki geliþmeler, mimarlýðý ve
bina inþa teknolojisini deðiþtirecektir.
Ekolojik kýsýtlar ve enerji arzýndaki sorunlar,
plancýlýðý, mimarlýðý yeniden düþünmeyi gerekli
kýlacaktýr.
Finans kapital üretimi standartlaþtýrýr iken
nitelikli emeði de eðretileþtiriyor.
Sürekli mesleki eðitim bir yandan mimarlarý
daha nitelikli kýlar iken, öte yandan nitelikli
emek olarak mimar ve plancý emeðini
eðretileþtirmektedir.
Mimarlar kültürün özelleþtirilmesine karþý
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-

-

-

çýkmalýdýrlar.
Mimarlar kentsel yenileme ve benzeri yollarla
finans kapitalin emekçi sýnýf ve tabakalarýný
kentlerde maðdur etmelerine, onlarýn sosyal
kapitali olan çevrelerinden kopartýlýp
atýlmalarýna karþý mücadele etmelidir.
Mimarlar yapýlý çevrede kamusal alanlarý
savunmalý kamu mal ve servislerinin
konumlarýný korumalarý için her çeþit
özelleþtirmeye karþý mücadele etmelidir.
Mimarlar ve plancýlar toplumsal muhalefet ile
eklemlenmenin yol ve yöntemlerini araþtýrmalý,
dünyadaki toplumsal muhalefet hareketleri ile
iliþkiye geçmelidir.

4. Grup Öneriler :
-

-

-

-

Mimarlar Odasý toplum yararýna çalýþma akslarý
oluþturmalýdýr. (Örneðin : konut haklarý)
Mimarlar Odasý kent topraklarýnýn
özelleþtirilmesine karþý çýkmalýdýr.
Mimarlar Odasý toplum içerisindeki meþruiyetini
yeniden oluþturabilmeli, çeþitli alanlarda 'fikir'
üretmelidir.
Mimarlar Odasý kendi alanýnda bilgi üreten bir
kuruluþ haline getirilmelidir.
Mimarlar Odasý hukuki düzlemde karþý karþýya
kaldýðý saldýrýlara karþý 'alternatif' bir hukuki
yapý önerisi geliþtirmelidir.
Mimarlar Odasý 'meslek politikalarýný' doðrudan
belirleyebilmelidir.
Mimarlar Odasý 'kaynak olarak mimarlýk' temasý
ile ilgili olarak geçmiþteki üretimini devam
ettirmelidir.
Mimarlar Odasý kendini medyada daha fazla
görünür kýlmanýn yollarýný araþtýrmalýdýr.
Mimarlar Odasý kamusal alanýn dönüþümünden
ö t ü r ü g e l i þ e n y e n i s o s ya l a ð l a r i l e
eklemlenmelidir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þube
1-2 Ekim 2011 tarihlerinde Çorum'da toplanan TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Üye Danýþma Kurulu,
beþ farklý atölyede üretilen fikirlerin tartýþýldýðý bir
forum ile tamamlanmýþtýr. 12 Haziran 2011 tarihinde
gerçekleþen genel seçimler ve ayný süreçte kabul edilen
Kanun Hükmünde Kararnameler, hem toplumsal
yaþantýmýzý hem de meslek alanýmýzý etkileyen
dönüþümleri gündeme taþýmýþtýr. Ýçinde yaþadýðýmýz
toplumsal sürecin, özgürlükleri kýsýtlayan, kamusal
yaþantýyý daraltan ve toplumsal muhalefet için zorluklar
barýndýran bir döneme tekabül ettiði görülmektedir. Bu
koþullar içinde Danýþma Kurulumuz, topluma, özgürlük
mücadelesinin önemli bir unsurunun “umutlu olmak”
olduðunu hatýrlatýr.
Ýçinde bulunduðumuz tarihsel durum, neoliberal üretim
iliþkilerinin ve ideolojisinin hakim hale geldiði, bu
çerçevede kamusal alanýn daraldýðý ve toplumsal
dayanýþmanýn zayýfladýðý süreçleri örgütlemiþtir.
Neoliberal ekonomik iliþkilerin yarattýðý kriz
koþullarýnda, bu krizin yakýndan iliþkili olduðu konut
piyasalarý, mimarlýðýn baþat etkinlik alanlarýndan
biridir. Gayrý menkulün menkul deðere dönüþümü
anlamýna gelen tutsat (mortgage) sistemi ve
bankalarýn bu sistemle üretilen deðerleri ikincil
borsalarda tedavüle sokuyor oluþu, yaþanan krizle de
görüldüðü gibi, ciddi toplumsal riskler
barýndýrmaktadýr. Mimar ve plancýlarýn emeðiyle
yaratýlan gayrýmenkullerin menkul deðere dönüþümü
denetim altýna alýnmalý, borsalarda sýnýrsýz ve kuralsýz
kullanýmlarý engellenmeli, bu deðerlere, hareketi
kýsýtlayýcý vergiler getirilmelidir.
Mimarlýðýn deðiþim deðeriyle tanýmlandýðý neoliberal
kentleþme koþullarýnda mimarlýðýn radikal bir içerikle
tanýmlanmasý acil bir ihtiyaçtýr. Piyasa merkezli mekan
üretimini sürdürülebilir kýlan her türlü yaklaþým
reddedilmeli, kolektif bir mimarlýðýn olasýlýklarý
araþtýrýlmalýdýr. Bu çerçevede mekanýn, toplumcu
kamusallýk kaygýsýyla “istilasý/ dönüþtürülmesi/
kullanýmý” meþru bir direniþ yöntemi olarak kabul
görmelidir.
Mimarlar, emekçi sýnýf ve tabakalarýn kentsel yenileme
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esi Üye Danýþma Kurulu Sonuç Bildirgesi
ve benzeri yollarla maðdur edilmelerine, onlarýn sosyal
kapitali niteliði taþýyan çevrelerinden koparýlmalarýna
karþý mücadele etmelidir. Toplumsal muhalefet
dinamikleriyle eklemlenmenin yol ve yöntemleri
araþtýrýlmalý ve dünyadaki toplumsal muhalefet
hareketleri ile iliþkiye geçilmelidir. Bu çerçevede
TMMOB, toplumsal muhalefet içinde bir odak haline
getirilmelidir; zira içinde bulunduðumuz koþullarda
meþru mücadele hattýnýn geliþebilme olanaklarý
yüksektir. Mimarlar Odasý'nýn muhalefet kapasitesinin
artýrýlmasý için eylem diline paralel olarak kurumsal
ittifak ve iletiþim dilinin geliþtirilmesi, teknik bilginin
topluma aktarýmýný saðlayacak sade bir dilin
oluþturulmasý, toplumsal tabanlý ve mesleðe iliþkin
taleplerin öne çýkarýlmasý gereklidir. Bu çerçevede,
tüketici örgütleriyle iþbirliði yapýlmasý ve kentli tüketici
kitleler nezdinde mimarlýðýn toplumsal tabanýnýn
geniþletilmesi mümkündür.
12 Haziran 2011 genel seçimlerinin hemen öncesinde
ve sonrasýnda, Meclis'te ve kamuoyunda tartýþýlmadan,
Ka n u n H ü k m ü n d e Ka r a r n a m e l e r l e y a p ý l a n
düzenlemeler bir yandan plansýz geliþmeyi ve koruma
altýnda bulunan alanlarýn tahribatýný özendirirken, bir
yandan da böylesi olumsuz geliþmelere karþý görev
yapan kurum ve kurullarý iktidarýn denetimi altýna
almaktadýr. Anayasal kuruluþlar olan meslek odalarýnýn
“özerk ve kamusal” kimlikleri bu düzenlemelerle yok
edilmekte, Anayasa hükümlerine açýkça aykýrý olan bu
giriþimle, darbe dönemlerinde bile görülmeyen bir
tutumla meslek odalarý iktidarýn kontrolü altýna alýnmak
istenmektedir. Bu kaygý verici geliþme karþýsýnda, tüm
toplum kesimlerinin geliþmeleri yakýndan takip etmesi
ve iktidarýn oldubittilerine karþý kamusal tartýþma
ortamýnýn ve demokratik katýlým mekanizmalarýnýn
canlý tutulmasý elzemdir.
Neoliberal üretim iliþkilerine koþut üstyapýsal çerçeveyi
oluþturan muhafazakar otoritaryenizm, bugün ülke
gündemine yeni anayasa konusunu getirmiþ
bulunmaktadýr. Ýktidarýn otoriter eðilimlerini
kurumsallaþtýrma giriþiminin aracý haline gelme riski
oldukça yüksek olan bu giriþime güven duymak için
ikna edici hiçbir sebep bulunmamaktadýr. Buna karþýlýk,

12 Eylül rejiminin ürünü olan anayasanýn yeni ve sosyal
bir anayasa ile deðiþtirilmesi toplumsal bir talep haline
gelmiþtir. Danýþma Kurulumuz, iktidarýn anayasa
giriþiminin parçasý olmayý reddederken, halkýn
anayasasý olacak sosyal bir anayasanýn genel nitelikleri
ve mesleðe iliþkin konularda içermesi gereken konularý
þöyle tarifler:
Yeni anayasanýn demokratik, çaðdaþ nitelikte olmasý ve
katýlýmcý ve paylaþýmcý yöntemlerle üretilmesi
gereklidir. Böylesi bir anayasanýn bireyin nitelikli
çevrelerde barýnma ve kentsel yaþama insan onuruna
yaraþýr biçimde katýlma hakkýný özellikle vurgulamasý
þarttýr. Devletin temel görevlerinden olan konut
edindirme, konutun nitelikli, güvenli, çaðdaþ konfor
koþullarýna uygun, saðlýklý bir çevre içinde, bireyin yerel
yaþam biçimiyle uyumlu ve bir planlama sürecinin
ürünü olarak yaþama geçirilmelidir. Anayasada kentli
hakký, ucuz, yaygýn ve planlý toplu taþýmýn mevcut
olduðu, kamusal, açýk ve yeþil alanlarýn saðlandýðý,
güvenli bir yaþam ortamý saðlayan, tarihsel ve kültürel
dokuyu koruyan, engelliler için evrensel tasarým
ilkelerine uygun, afet riskinin minimize edildiði, kentsel
yenileme araçlarýyla yerinden edilmelerin yasaklandýðý,
toplumsal dayanýþmanýn desteklendiði kentlerde
yaþama hakký olarak tanýmlanmalýdýr. Halkýn kent
yönetimine katýlýmý temel bir hak olarak tanýmlanmalý,
her türlü deðiþim ve dönüþüm projesi halka danýþýlarak
gerçekleþtirilmelidir. Yerel yönetimler ekonomik
kalkýnmaya katkýda bulunmalý, kent yönetimi ve
planlamasý ehliyetli uzmanlarca, bilimsel verilere
dayanýlarak yapýlmalýdýr. Toplumun her kesiminin
saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama hakký ödünsüz
benimsenmeli, doðal enerji kaynaklarý kamu yararýna
ve akýlcý bir planlamayla kullanýlmalýdýr. Bunlarýn
yanýnda mimarlýk bir hak olarak tanýmlanmalý, nitelikli
tasarým ürünü olan, gerekli teknik altyapýya sahip
mekanlarda yaþamak her bireyin ulaþabileceði bir norm
haline getirilmelidir.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, tüm toplum
kesimlerini, mimarlýðý “bir insan hakký” olarak talep
etmeye ve yukarýda ifade edilen hedef ve taleplerin
takipçisi olmaya davet etmektedir.
Teoman Öztürk
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Mimarlýk Haftasý 2011
Sosyal / Konut
3–13 Ekim 2011
Þubemiz tarafýndan 2002 yýlýndan itibaren her yýl
düzenlenmekte olan Mimarlýk Þenliði'nin 2011 yýlý
temasý “SOSYAL / KONUT” olarak belirlenmiþtir.
Bu kapsamda Ankara'daki mevcut konut dokusunun
sorunlarý, yapýlmýþ olan ve yapýlmasý planlanan toplu
konut uygulamalarýnýn kentle iliþkisi, kentsel dönüþüm
uygulamalarý, mekânsal dönüþüm ve yanýsýra sosyal
dönüþüm, sosyal konut tasarýmý, kentlinin ve kent
yöneticilerinin konut anlayýþý gibi konular kentin tüm
aktörleri ile birlikte atölyeler, geziler ve film gösterimleri
ile tartýþmaya açýlýyor. Bu etkinlikler “Dünya Mimarlýk ve
Konut Günü” olan 3 Ekim 2011'de baþlayarak ve
Ankara'nýn baþkent oluþunun 88. yýldönümü olan 13
Ekim 2011'i de içine alacak bir programla
gerçekleþtiriliyor.
“Mimarlýk Þenliði 2011” etkinliklerinde, kamusal
mekânlarýn sosyal dönüþümü, pazaryerleri, Kýzýlay Kent
Merkezi ve SSK Ýþhaný üzerinden sorgulanacak; Dikmen
Vadisi'nde düzenlenecek gezi ve atölye çalýþmalarý ile
konut ve park düzenlemelerinin yaný sýra konutlarýndan
göç etmeye zorlanan ve bu geliþmelere direnen halk ile
“konut/ sosyal konut hakký” tartýþýlacak, kentlinin
en temel haklarýndan bir diðeri olan ulaþým hakký
konusuna farklý semtlerde inþaatý baþlamýþ ancak
yýllardýr tamamlanmamýþ metro duraklarýnda paralel
olarak gerçekleþtirilecek olan “Bitmeyen Metroya
Kurdele Takýyoruz” etkinlikleri ile dikkat çekilecek;
tüm etkinlikler kentlilerle paylaþýlacaktýr.
ATÖLYELER
ATÖLYE 1 Kamusal Mekânlarýn Sosyal Dönüþümü
1: Pazaryerleri
Yürütücüler Tezcan Karakuþ Candan, Mimar
Ethem Torunoðlu, Anadolu Üniversitesi Mühendislik
Mimarlýk Fakültesi
Çevre Mühendisliði Bölümü Öðretim Görevlisi
Yer TMMOB Mimarlar Odasý Toplantý Salonu, Konur
Sokak 4/5 Kýzýlay-Ankara
Pazaryerleri

Bölümü Öðretim Üyesi
Özlem Aslantamer, Atýlým Üniversitesi Güzel
Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk ve
Çevre Tasarýmý Bölümü Öðretim Görevlisi
Yer TMMOB Mimarlar Odasý Toplantý Salonu, Konur
Sokak 4/5 Kýzýlay-Ankara
ATÖLYE 3 Vadi Yürüyüþü
Yürütücüler Deniz Altay, Bilkent Üniversitesi Güzel
Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Kentsel Tasarým
ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Öðretim Üyesi
Neþe Gurallar, Gazi Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi
Mimarlýk Bölümü Öðretim Üyesi
Z. Ebru Aksoy, Mimar
Yer Dikmen Vadisi
ATÖLYE 4 Heykel Atölyesi
Yürütücüler Aslý Tanrýkulu, Heykel Sanatçýsý
Yer Dikmen Vadisi
ATÖLYE 5 Karikatür Atölyesi
Yürütücüler Seçkin Temur, Karikatür Sanatçýsý
Bülent Okutan, Karikatür Sanatçýsý
Yer Dikmen Vadisi
ATÖLYE 6 Çocuk- Mimarlýk “Barýnak” Atölyesi
Yürütücüler A. Cemile Okyay, Mimar
Bahar Öktem, Mimar
Yer Dikmen Vadisi
ATÖLYE 7 Fotoðraf Atölyesi (AFSAD iþbirliði ile)
ATÖLYE 8 Doðal Döngü / Permakültür Atölyesi
Yürütücüler Evren Yýlmaz Tekin, Mimar
Z. Ebru Aksoy, Mimar
Yer Dikmen Vadisi
ATÖLYE 9 Ressam Mimarlar Sokak Atölyesi

ATÖLYE 2 Kamusal Mekânlarýn Sosyal Dönüþümü
2: Kent Merkezi ve SSK Ýþhaný
Yürütücüler Emel Akýn, Atýlým Üniversitesi Güzel
Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk
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Yürütücüler Leman Ardoðan, Ressam Mimar
Muteber Osmanpaþaoðlu, Ressam Mimar
K.Mükremin Barut, Ressam Mimar
Yer Pazaryerleri, Kýzýlay Kent Merkezi, Dikmen Vadisi

Dünya Mimarlýk Günü
Basýn Açýklamasý
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi

Her yýl Ekim ayýnýn ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya
Mimarlýk günü, Þubemiz tarafýndan, Ankara'nýn baþkent
oluþunun yýldönümü olan 13 Ekim tarihine kadar süren
bir “Mimarlýk Þenliði” olarak kutlanmaktadýr. 2011 yýlý
temasý “Ýnsan Haklarý ve Mimarlýk” olarak belirlenen
Dünya Mimarlýk Günü'nde, içinde yaþadýðýmýz çevreye
göz atýldýðýnda, birisi küresel, diðeri yerel olan iki önemli
konu dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, hâlâ yýkýcý
küresel etkileriyle yüz yüze olduðumuz ekonomik krizin
temelinde yatan konut piyasalarýdýr. Gayrimenkulün
menkul deðere dönüþümü anlamýna gelen “tutsat”
(mortgage) sistemi ve bankalarýn bu sistemle üretilen
deðerleri ikincil borsalarda tedavüle sokuyor oluþu,
yaþanan krizle de görüldüðü gibi, ciddi toplumsal riskler
barýndýrmaktadýr. Mimar ve plancýlarýn emeðiyle
yaratýlan gayrimenkullerin menkul deðere dönüþümü
denetim altýna alýnmalý, borsalarda sýnýrsýz ve kuralsýz
kullanýmlarý engellenmeli, bu deðerlere, hareketi
kýsýtlayýcý vergiler getirilmelidir. Zira bu piyasalardaki
hareketlilikler en temel insan haklarýndan biri olan insan
onuruna yaraþýr koþullarda barýnma hakkýný engelleyici
nitelik taþýmaktadýr.
Söz konusu olan ikinci dinamik ise, 12 Haziran 2011
genel seçimlerinin hemen öncesinde ve sonrasýnda,
Meclis'te ve kamuoyunda tartýþýlmadan, Kanun
Hükmünde Kararnamelerle yapýlan düzenlemelerdir. Bu
düzenlemeler bir yandan plansýz geliþmeyi ve koruma
altýnda bulunan alanlarýn tahribatýný özendirirken, bir
yandan da böylesi olumsuz geliþmelere karþý görev
yapan kurum ve kurullarý iktidarýn denetimi altýna
almaktadýr. Anayasal kuruluþlar olan meslek odalarýnýn
“özerk ve kamusal” kimlikleri bu düzenlemelerle yok
edilmekte, Anayasa hükümlerine açýkça aykýrý olan bu
giriþimle, darbe dönemlerinde bile görülmeyen bir
tutumla meslek odalarý iktidarýn kontrolü altýna alýnmak
istenmektedir. Bu kaygý verici geliþme karþýsýnda, tüm
toplum kesimlerinin geliþmeleri yakýndan takip etmesi
ve iktidarýn oldubittilerine karþý kamusal tartýþma
ortamýnýn ve demokratik katýlým mekanizmalarýnýn canlý
tutulmasý elzemdir.
Yeni yasama döneminin baþlamasýyla birlikte ülke
gündeminin ön sýrasýna çýkan yeni Anayasa tartýþmalarý,
daha demokratik bir ülkede ve özgürlükçü bir ortamda
yaþama fýrsatý olarak görülmelidir. Ancak, iktidarýn, son
KHK'larla da görüldüðü gibi, demokratik yöntemler
yerine otoriter uygulamalara eðilim göstermesi, bu

anayasa çalýþmasýnýn da otoriter bir yapýlanmanýn aracý
olma riski barýndýrdýðýný göstermektedir. Bu tehlikeyi
göz ardý etmeksizin, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi halkýn anayasasý olacak sosyal bir anayasanýn
genel nitelikleri ve mesleðe iliþkin konularda içermesi
gereken ilkeleri þöyle tariflemektedir:
Yeni anayasanýn demokratik, çaðdaþ nitelikte olmasý ve
katýlýmcý ve paylaþýmcý yöntemlerle üretilmesi
gereklidir. Böylesi bir anayasanýn bireyin nitelikli
çevrelerde barýnma ve kentsel yaþama insan onuruna
yaraþýr biçimde katýlma hakkýný özellikle vurgulamasý
þarttýr. Devletin temel görevlerinden olan konut
edindirme, özel mülkiyetin daraltýcý ve kamusal yararý
zedeleyici çerçevesinin ötesinde ele alýnmalý, kamu
mülkiyetinde konut üretilmelidir. Sayýsal olarak konut
üretiminin artýrýlmasý yeterli deðildir; konutun, nitelikli,
güvenli, çaðdaþ konfor koþullarýna uygun, saðlýklý bir
çevre içinde, bireyin yerel yaþam biçimiyle uyumlu ve
bir planlama sürecinin ürünü olarak üretilmesi
gereklidir. Anayasada kentli hakký tanýmlanmalý; bu
hak, ucuz, yaygýn ve planlý toplu taþýmýn mevcut
olduðu, kamusal, açýk ve yeþil alanlarýn saðlandýðý,
güvenli bir yaþam ortamý saðlayan, tarihsel ve kültürel
dokuyu koruyan, engelliler için evrensel tasarým
ilkelerine uygun, afet riskinin minimize edildiði, kentsel
yenileme araçlarýyla yerinden edilmelerin yasaklandýðý,
toplumsal dayanýþmanýn desteklendiði kentlerde
yaþama hakký olarak tarif edilmelidir. Halkýn kent
yönetimine katýlýmý temel bir hak olarak tanýmlanmalý,
her türlü deðiþim ve dönüþüm projesi halka danýþýlarak
gerçekleþtirilmelidir. Yerel yönetimler ekonomik
kalkýnmaya katkýda bulunmalý, kent yönetimi ve
planlamasý ehliyetli uzmanlarca, bilimsel verilere
dayanýlarak yapýlmalýdýr. Toplumun her kesiminin
saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama hakký ödünsüz
benimsenmeli, doðal enerji kaynaklarý kamu yararýna
ve akýlcý bir planlamayla kullanýlmalýdýr. Bunlarýn
yanýnda mimarlýk bir hak olarak tanýmlanmalý, nitelikli
tasarým ürünü olan, gerekli teknik altyapýya sahip
mekânlarda yaþamak her bireyin ulaþabileceði bir norm
haline getirilmelidir.
Tüm toplum kesimlerini, mimarlýðý “bir insan hakký”
olarak talep etmeye davet ediyoruz…
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu
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Dünya Mimarlýk Günü Hakkýnda UIA Baþkaný'ndan Mesaj
Her yýl Ekim ayýnýn ilk Pazartesi günü kutlanan
ve bu yýl 3 Ekim'de “Mimarlýk ve Ýnsan Haklarý”
temasýyla düzenlenen Dünya Mimarlýk Günü
nedeniyle Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA)
Baþkaný Louise Cox dünya mimarlarýna yönelik
bir basýn açýklamasý yaptý.
Cox, açýklamasýnda mimarlara þu çaðrýyý yaptý:
“Saðlýklý bir kentte saygýnlýðýn korunmasý
esastýr. Ýnsanlarý unutmamalý, evrensel
deðerlere baðlýlýðýmýzý kaybetmemeliyiz.
Mimarlar, bu konuda hem topluluk ve yerel
yönetimler düzeyinde, hem de þehir yönetimleri
düzeyinde çalýþmalýdýrlar. UIA, Sýnýr Tanýmayan
Eylem Çalýþma Grubu kapsamýnda eylem ve
çalýþmalarýný bu konular üzerine
odaklamaktadýr”.
Basýn açýklamasýnda, bu yýlki mimarlýk günü
temasýnýn þu sorularý gündeme getirmeyi
amaçladýðý belirtildi:
- Mimarlýk mesleði insanlar arasýnda eþitliðin
saðlanmasýna nasýl katký verebilir?
- Bir mimar, insanlarýn barýnaða, suya ve iþe;
þehirlerin ise eðitim ve kültüre eriþimini nasýl bir
eylemlilikle saðlayabilir?
- Mimarlýk ve þehir planlama, tüm vatandaþlarýn
evrensel haklardan yararlanmasýný nasýl
saðlayabilir?
- Mimarlýk ve þehir planlama dýþlanma ve
ayrýmcýlýða karþý bir stratejiye nasýl katkýda
bulunabilir?
2008-11 dönemi boyunca UIA Baþkanlýðý'ný
yürüten Louise Cox'un, geçtiðimiz hafta
Tokyo'da düzenlenen UIA Genel Kurulu'nda
yapýlan seçimlerin ardýndan 2011-14 dönemi
baþkanlýðýný Albert Dubler'e devretti.
UIA hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için: www.uiaarchitectes.org
http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=Belge&Sub=detail&RecID=4162
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UIA Tokyo Genel Kurulu Sona Erdi:
Türkiye 2011-2014 dönemi UIA Baþkan Yardýmcýlýðý'na Seçildi

Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin (UIA) 26-28 Eylül 2011
tarihlerinde Tokyo'da düzenlenen 24. Dünya Mimarlýk
Kongresi'nin ardýndan, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri
arasýnda UIA Genel Kurulu düzenlendi. Genel Kurul'da
bir önceki dönem çalýþmalarý ve UIA'nýn gelecekte
izleyeceði program ve stratejilerin deðerlendirilmesinin
ardýndan, 30 Eylül'de yapýlan oturumda, UIA'nýn
önümüzdeki üç yýllýk süreçte görev alacak olan
adaylarýn seçimi yapýldý.
248 delegenin katýldýðý seçimlerde, UIA Baþkanlýðý'na
Fransa'dan Albert Dubler seçildi. Bulgaristan,
Macaristan ve Türkiye'nin aday olduðu UIA'nýn 2.
Bölgeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýlýðý seçiminde,
Mimarlar Odasý tarafýndan aday gösterilen Prof.Dr.
Deniz Ýncedayý bu göreve seçildi. Geçtiðimiz dönem
boyunca UIA Konsey Üyeliði görevini üstlenen Ýncedayý,
ayný zamanda Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent
Þubesi Baþkanlýðý ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Mimarlýk Bölüm Baþkanlýðý'ný yürütüyor.
UIA 2. Bölge Doðu Avrupa ve Orta Doðu bölgesindeki
ülkelerin mimarlýk örgütlerini kapsýyor: Arnavutluk,
Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Hýrvatistan, Kýbrýs, Makedonya, Gürcistan,
Yunanistan, Macaristan, Ýsrail, Kazakistan, Kýrgýzistan,
Lübnan, Özbekistan, Filistin, Baltýk ülkeleri (Estonya,
Letonya, Litvanya), Polonya, Çek Cumhuriyeti,

Slovakya, Romanya, Rusya,
Tacikistan, Türkiye, Ukrayna.

Slovenya,

Suriye,

UIA yönetiminin seçiminin ardýndan, UIA 2017
Kongresi'ne evsahipliði yapmaya aday ülkeler olan
Meksika, Kore ve Singapur arasýnda yapýlan seçimde,
Kore seçildi. Buna göre UIA 2017 Kongresi, “Kentin
Ruhu” temasýyla 2-9 Temmuz 2017 tarihlerinde Kore'nin
Seul kentinde gerçekleþtirilecek. Güncel bilgileri takip
etmek için, 2017 Kongresi resmi web sayfasý:
www.uia2017seoul.org
Bir sonraki kongre olan UIA 2014 Kongresi, 2008 yýlýnda
Torino Genel Kurulu'nda yapýlan seçimler doðrultusunda
3-10 Aðustos 2014'te “Baþka Yerde Mimarlýk” temasýyla
Güney Afrika'nýn Durban kentinde gerçekleþtirilecek.
Güncel bilgileri takip etmek için, 2014 Kongresi resmi
web sayfasý: www.uia2014durban.org.za

http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=Belge&Sub=detail&RecID=4125
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On Binler “Eþit, Özgür, Demokratik Türkiye” Ýçin
Ankara'da Alanda Buluþtu

DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin “Ýnsanca yaþam için
eþit, özgür, demokratik bir Türkiye” sloganýyla
düzenlediði miting Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen
on binlerce insaný Ankara'da buluþturdu. “Dereler özgür
aksýn” diyen Karadenizlilerden “Füze kalkaný
kurdurmayacaðýz” diyen Küreciklilere, “Nükleere inat
yaþasýn hayat” diyen Sinoplulardan, altýn aramalarý için
topraklarý zehirlenen Kazdaðlarý halkýna kadar binlerce
insan 8 Ekim'de Ankara'da “Sokaðýn Meclisi”ni kurdu.
Miting için sabah saatlerinden itibaren Ankara Tren
Garý'nda toplanmaya baþlayan binlerce insan, taþýdýklarý
pankart ve dövizlerle Türkiye'nin tüm renklerini, tüm
seslerini sokaða taþýdý. Öðrencilerden kadýn
kolektiflerine, memurlardan iþçilere, derneklerden
siyasi partilere, çevrecilere kadar çok farklý kesimlerden
katýlýmýn olduðu mitingde atýlan sloganlar, taþýnan
pankartlarla AKP'nin emek karþýtý, baskýcý politikalarý
protesto edildi. Son yýllarda yapýlan en geniþ katýlýmlý
eylemlerden biri olan mitingde binlerce mühendis,
mimar, þehir plancýsý da TMMOB kortejinde yerini aldý.
Sýhhiye Meydaný'ndaki mitingde düzenleyici örgüt
baþkanlarý yaptýklarý konuþmalarda, AKP'nin baskýcý
politikalarýna karþý sokaðýn sesini hep birlikte
yükselteceklerini vurguladýlar.
DÝSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Türkiye'nin
kuralsýz çalýþtýrmanýn hakim olduðu ucuz emek
cennetine dönüþtürülmek istendiðini belirterek,
çalýþanlarýn kýdem tazminatý hakkýndan
vazgeçmeyeceðini söyledi.
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TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý,
maðdurlarýn, ezilenlerin, yoksullarýn, iþsizlerin,
kadýnlarýn, gençlerin, çevrecilerin, barýþ yanlýlarýnýn
seslerini birleþtirip, daha yüksek haykýrmalarý için
''Sokak Meclisi''nin oluþturulduðunu söyleyerek, "Bizim
meclisimizde yüzde 10 barajý yok. Bizim meclisimizde
herkesin sesi var. Bu ülke için, bu topraklar için,
insanlýk için yüreði barýþtan, kardeþlikten yana
atanlarýn meclisi burasý" diye konuþtu.
TTB Merkez Konseyi Baþkaný Eriþ Bilaloðlu da
konuþmasýnda eþit, ücretsiz, nitelikli saðlýk hizmeti
istediklerine vurgu yaptý.
KESK Genel Baþkaný Lami Özgen ise iþçilerin kýdem
tazminatýnýn gasp edilmek istendiðini kaydederek, özel
istihdam bürolarýný ve bölgesel asgari ücreti eleþtirdi.
Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleþme hakkýnýn
görmezden gelindiðini söyleyen Özgen, ''Ýfade ve
örgütlenme özgürlüðü önündeki engeller kaldýrýlmadý''
dedi.
Bandista konseriyle baþlayan miting, Grup Kibele'nin
konseriyle sona erdi.

TMMOB Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý

TMMOB 41. Dönem 3. Danýþma Kurulu Toplantýsý 9 Ekim
2011 tarihinde Ankara'da ÝMO Teoman Öztürk Toplantý
Salonu'nda yapýldý. 292 kiþinin katýldýðý toplantýda,
Türkiye'de yaþanan geliþmeler, Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'nýn kurulmasýyla TMMOB'nin yeniden
yapýlandýrýlmasýna yönelik giriþimler üzerine görüþ
alýþveriþinde bulunuldu.
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý'nýn
TMMOB'nin son 6 aydaki çalýþmalarý ve önümüzdeki
dönem yapýlacak etkinlikleri iliþkin verdiði bilgi ve
Türkiye gündemini deðerlendiren konuþmasýyla
baþlayan toplantýda sýrasýyla; Ali Fahri Özten (HKMO),
Levent Darý (ÝMO), A. Ekber Çakar (MMO), Baran
Bozoðlu (ÇMO), Mehmet Torun (MadenMO), Mustafa
Altýokka (Adana ÝKK Sekreteri), Cemalettin Küçük
(MetalurjiMO), Redife Kolçak (PeyzajMO), Ferdan Çiftçi
(Ýzmir ÝKK Sekreteri), Cengiz Göltaþ (EMO), Hayati Can
(MMO Ýstanbul) Abdullah Bakýr (ÝMO Adana), Baþak
Yetiþti Aldý (Metalurji Ýstanbul), Hüseyin Kargýn (MO
Ýstanbul), Tores Dinçöz (Ýstanbul ÝKK Sekreteri), Nazmi
Kaçar (Balýkesir ÝKK Sekreteri), Kader Cihan (OMO
Ýstanbul), Melih Yalçýn (MMO Ýzmir), Semih Oktay
(MMO), Kadir Daðhan (GýdaMO), Selçuk Soylu (MMO),
Tansel Önal (ÝMO Diyarbakýr) konuþtu.
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý'nýn
konuþmasý þöyle:
Statüko-deðiþim, darbe-demokrasi gibi ikilemler
arasýnda sürdürülen yeniden yapýlanma süreci AKP
eliyle tamamlanmýþ ve yeni bir Türkiye, yeni bir düzen
inþa edilmiþtir. "AKP devlet mi, hükümet mi?" gibi
tartýþmalar artýk geride kalmýþtýr. Yukarýdan aþaðýya
devletin bütün kurumlarý ele geçirilerek ekonomik alan
neoliberal politikalarla, toplumsal alan da cemaat
aðlarýyla kuþatýlmýþ ve klasik sað partilerin düzeyi
aþýlarak siyasetin merkezi yeniden tanýmlanmýþtýr.
AKP eliyle oluþturulan yeni düzen, ABD'nin farklý bir
yöntemle sürdürmeye çalýþtýðý Büyük Ortadoðu Projesi
için de kritik öneme sahip bir konumdadýr. NATO'nun
Lizbon Zirvesi'nde kararlaþtýrýlan 'yeni stratejik
konsept'in ilk olarak uygulandýðý Libya sonrasý geliþen
Kuzey Afrika ve Ortadoðu'nun yeniden dizayný
konusunda yeni Türkiye de yerini almýþ durumdadýr.
Mýsýr ve Tunus'da baþlayan halk hareketlerinin bölgeye
yayýlmasý üzerinden alternatifsizliðin yarattýðý boþluðu

dolduran emperyalist politikalar ile meþruiyet zemini de
yakalanmýþtýr.
Türkiye, 'piyasacýlýkla bütünleþmiþ demokratik
Ýslamcýlýk' olarak ifade edilen tanýmlama ile,
emperyalizmin Ortadoðu planlarýnýn gerçekleþtirilmesi
için ayný zamanda bir rol model ülke olarak bölgede
büyük bir iþlev görmektedir. ABD'nin Ortadoðu'ya
müdahalesindeki en önemli ideolojik ve askeri güç
olarak konum alan yeni Türkiye, Suriye konusunda
aldýðý tutum ile de bunu açýk bir bicimde göstermiþtir.
Ayrýca AKP'nin Türkiye'de üstlendiði misyonun
bölgedeki tamamlayýcýsý konumundaki Müslüman
Kardeþlerin aldýðý pozisyon, emperyalizmin isteklerine
cevap verir niteliktedir.
Kürecik'e kurulacak olan NATO füze kalkarý radar
sistemi ile hem emperyalist egemenliðin güvencesi hem
de Ýsrail'in güvenliði saðlanacaktýr. AKP'nin bu dizginsiz
iþbirlikçiliði, bölgemizde ve ülkemizde halklarý birbirine
düþman edecektir.
AKP'nin, arkasýnda emperyalizmin yeni egemenlik ve
paylaþým arayýþlarýnýn ve kapitalizmin krizini aþmaya
dönük olarak ekonominin askerileþtirilmesinin yattýðý
büyük çaplý politikalarýn taþeronluðunu yapma hevesi
geleceðimizi yok edecek bir dönemecin eþiðindedir. Bu
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kaçýrýrcasýna kullanarak kamu yapýsýný yeniden
düzenlemiþtir. 12 Eylül'ün AKP ile sürdüðü gerçeði, ileri
demokrasi ve darbe karþýtlýðý söylemlerinin duvara
çarptýðý KHK'larýn çýkarýlmasý sürecinde yeniden
görülmüþtür. Kamu anlayýþý, kamu idari yapýsýndan
artýk tamamen tasfiye edilmiþtir. 24 Ocak kararlarý ile
baþlayan ve 12 Eylül faþizmi ile þekillenen
piyasalaþtýrma ve özelleþtirme uygulamalarý ile
günümüze kadar kademeli olarak sürdürülen neoliberal
politikalar ile birlikte "devlet, planlama, denetim,
düzenleme" kavramlarýna adeta savaþ açýlarak piyasacý
düzenin alt yapýsý inþa edilmiþtir. AKP de doðal olarak,
alt yapýsý yýllar içerisinde oluþturulan bu piyasacý
düzenin üst yapýsýný oluþturmak için KHK'lar ile kamu
idari yapýsýný düzenleme görevini yerine getirmiþtir. Bu
süreci izleyecek olan adýmlarý da, bu ihtiyaca uygun bir
anayasanýn oluþturulmasýdýr.
dönemeç baðýmsýz bir Türkiye için ayaða kalkmanýn
gerektiði bir dönemeçtir.
Ülkemiz emperyalizmin egemenlik planlarýnýn
kýskacýnda þekil almakta ve küresel kapitalizme
entegrasyonunun saðlanmasý yolunda
yapýlandýrýlmaktadýr. AKP eliyle oluþturulan yeni
Türkiye'nin yeni statükosunun bu amaçla muhafaza
edilmesi ve sürekliliðinin saðlanmasý ihtiyacýndan dolayý
da büyük bir baský ve korku rejimi yaratýlmýþtýr. Ýktidara
karþý geliþen her tepki ve muhalefet yok edilmek
istenircesine baskýya ve zorbalýða maruz kalmaktadýr.
Hopa'dan, Tortum'a ve Gerze'ye kadar her düzlemde
halkýn karþýsýna devletin baský ve zor aygýtlarý çýkmakta
ve terör estirmektedir. Artýk sadece muhalif kesimler
deðil halkýn doðrudan kendisi de iktidarýn potansiyel
hedefi haline gelmiþtir.
Daðdan ovaya gibi betimlemeler ardýndan Kürt
sorununun çözümünde demokratik sürecin iþletileceði
aldatmacasýyla iç savaþ koþullarýný olgunlaþtýran þiddet
yöntemlerine baþvurulmuþ, yasal siyaset
temsilcilerinden belediye yöneticilerine kadar tüm
demokratik temsilciler cezaevlerine atýlmýþtýr. Kör
þiddetin kol gezdiði, sivil ölümlerinin ve kaçýrmalarýn,
gözaltý ve tutuklamalarýn yaygýnlaþtýðý þu günlerde
barýþ, kardeþlik ve bir arada yaþam cümleleri edebi bir
nitelemenin ötesine geçmemektedir. Barýþýn ve bir
arada yaþamýn sesi boðulmaktadýr. Bu koþullarýn
bozulmasý gerekmektedir. Bu koþullar da ancak
demokratik alanýn yeniden kurulmasý ve silahlarýn yerini
sözlere býrakmasý ile mümkündür.
12 Eylül faþist darbesi ile hesaplaþma söylemleri
üzerinden siyasi alaný biçimlendiren AKP, Kanun
Hükmünde Kararname çýkarma yetkisini yangýndan mal
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Hem mesleðimiz hem de örgütümüz, yapýsý gereði
KHK'lar ile ortaya çýkan sonuçtan doðrudan
etkilenmektedir. Bakanlýklarýn yapýsýnda meydana
gelen deðiþiklikler sonucu hem mesleðimizin Hizmet
Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS)'nýn da bir gereði
olarak uluslararasý ticarete açýlmasý saðlanmakta hem
de TMMOB'nin örgütlülüðü Meslek Hizmetleri Genel
Müdürlüðü Çatýsý altýnda yok edilmeye, tasfiye
edilmeye çalýþýlmaktadýr. Öte yandan meslek
alanlarýmýz ile ilgili olarak; akýttýklarý suyun önünde var
saydýklarý tüm çakýllarý da bu þekilde oluþturduklarý
kamu yönetimi eli ile temizlemiþ bulunmaktadýrlar.
Bugün AKP'nin mesleðimizi ve örgütümüzü hedef alan
KHK saldýrýsý karþýsýnda direnmek, sadece biz mimar,
mühendis, þehir plancýlarý ve onlarýn örgütü olan
TMMOB'nin korunmasý ve kurtarýlmasý anlamýna
gelmemektedir. Çünkü bizim mesleðimiz, örgütümüz
halkýmýzýn ve ülkemizin yaþamýnýn odak noktasýnda yer
almaktadýr. Doðal olarak bu saldýrý dalgasýna karþý
direnmek ülkemiz ve halkýmýzýn geleceði için de
direnmek anlamýna gelmektedir.
Bunun gereklerinin emek ve demokrasi güçleri ile
ortaklaþtýrýlan bir mücadele hattý ile yerine
getirilebileceðini de çok iyi biliyoruz. "Kurtuluþ yok tek
baþýna ya hep beraber, ya hiç birimiz" sözümüz þimdi
her zamankinden daha fazla anlamlý.
Þimdi önümüzdeki görev dün gerçekleþtirdiðimiz 8
Ekim mitinginde oluþturduðumuz sokak meclisinin
oturumlarýný tüm Türkiye'de emek ve demokrasi güçleri
ile birlikte gerçekleþtirmek. Bu ülkenin sokaklarý ve
alanlarý bizi bekliyor.
Hepimize kolay gelsin.

Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalýþan Mimarlar Kurultayý-2
22-23 Ekim 2011
Kurultay Sekreteryasý:
TMMOB Mimarlar Odasý Genel Merkezi, Ýstanbul Ofisi
Kemankeþ Cd. No:31 Kat:4 34425 Karaköy / ÝSTANBUL
t: 0 212 251 39 33 – 34 f: 0 212 252 94 23
e-posta : ilkerertugrul@mo.org.tr web: www.mo.org.tr
TMMOB Mimarlar Odasý 42. Genel Kurulunda ikincisinin
düzenlenmesi kararý alýnan Kamuda ve Özel Sektörde
Ücretli Çalýþan Mimarlar Kurultayý'nýn Bölge Toplantýlarý
ve Ücretli Çalýþan Mimarlar Forumu eylül ayý içerisinde
gerçekleþtirildi. Kurultay, 22-23 Ekim 2011
tarihlerinde Ankara'da TMMOB Ýnþaat Mühendisleri
Odasý Kültür ve Kongre Merkezi, Teoman Öztürk
Salonu'nda (Necatibey Cd. No:57 Kýzýlay)
gerçekleþtirilecektir.
Kurultay Düzenleme Kurulunda, Ýþyeri Temsilcileri
Eþgüdüm Komitesi ile yürütülen çalýþmalar kapsamýnda
dört bölge toplantýsý ile Ýstanbul'da bir forum
gerçekleþtirilmesi kararý alýnmýþtý. Bu karar
doðrultusunda 17 Eylül 2011 Cumartesi günü Konya ve
Trabzon'da; 24 Eylül 2011 Cumartesi günü Bursa ve
Gaziantep'te eþ zamanlý olarak dört bölge toplantýsý
gerçekleþtirildi.
Antalya, Ankara, Denizli, Eskiþehir, Kayseri, Konya ve
Mersin Þubeleri kapsamýnda Konya'da gerçekleþtirilen
bölge toplantýsýna ana konuþmacý olarak ekonomist /
yazar Mustafa Sönmez ile ÝTEK üyesi Tuncay Gürpýnarlý
katýldý. Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon Þubeleri
kapsamýnda Trabzon'da gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna ise Kültür Sanat Sendikasý örgütlenme
uzmaný Devrim Duman katýldý.
Balýkesir, Bursa, Çanakkale, Ýstanbul, Ýzmir, Kocaeli ve
Muðla Þubeleri kapsamýnda Bursa'da gerçekleþtirilen
toplantýya ana konuþmacý olarak Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüðü Dr. Þirin
Gülcen EREN ile Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent
Þubesi Avukatý Can Atalay yer aldý. Adana, Diyarbakýr,
Elazýð, Gaziantep, Hatay, K. Maraþ, Malatya ve Van
Þubeleri kapsamýnda Gaziantep'te gerçekleþtirilen
bölge toplantýsýnda ise Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Aziz Konukman
ile, Kültür Sanat Sendikasý Baþkaný Yavuz Demirkaya
konuþmacý olarak yer aldý.
Aðýrlýklý olarak kamu sektöründe görev yapan mimar
meslektaþlarýmýzýn katýldýðý bölge toplantýlarýnda,

günümüz dünyasýnýn sadece meslek alaný deðil hemen
tüm alanlarda önemli sorunlarýndan biri haline gelen
istihdam ile güvencesizlik konularý ele alýndý. Kentlerin
ve mimarlýðýn dönüþümü üzerinde önemli rol oynayan
ekonomi alanýyla ilgili açýlýmlarda farklý bakýþ açýlarý
geliþtirilirken özelleþtirmelerin ve kamu kurumlarýndaki
deðiþimlerin etkileri üzerinde duruldu.
25 Eylül 2011 Pazar günü, Ýstanbul'da gerçekleþtirilen
“Özel Sektörde Ücretli Çalýþan Mimarlar” Forumu ise
Sendika Uzmaný Makine Müh. Mustafa Þimþek ile
Marmara Üniversitesi Çevre Ekonomisi Bölümü
Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Þule Daldal'ýn katýlýmlarý ile
gerçekleþtirildi. Ýstihdam ve güvencesiz çalýþma
ortamýna bir baþka sektör bakýþý sunan toplantýda
sorunlar dile getirilirken, büyük çerçeve içerisinde
mimarlarýn ve mimarlýðýn önemli ölçüde dönüþümü,
farklý çalýþma alanlarý ve tip sözleþme konularý üzerinde
duruldu.
Bölge toplantýlarý ve forumdan elde edilen veriler ile 1
Ekim 2011'de gerçekleþtirilecek olan Kurultay
Düzenleme Kurulu Toplantýsýnda netleþecek olan
Kurultay Programý www.mo.org.tr adresinden ilan
edilecektir. Mimar Ýstihdamý ve Mesleki Güvence
Mekanizmalarý ana temasýyla 22-23 Ekim 2011
tarihlerinde Ankara'da TMMOB Ýnþaat Mühendisleri
Odasý Kültür ve Kongre Merkezi, Teoman Öztürk
S a l o n u ' n d a ( N e c a t i b e y C d . N o : 5 7 K ý z ý l ay )
gerçekleþtirilecek olan toplantýya katýlýmýnýzý
bekliyoruz.
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Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý-VI Ýzmir'de Düzenleniyor:
“Mimarlýk Eyleminin Geliþimi ve Çeþitlenmesi”
16-18 Kasým 2011

Mimarlýk mesleðinin tüm paydaþlar tarafýndan
tartýþmaya açýldýðý Mimarlýk ve Eðitim Kurultaylarý'nýn
altýncýsý, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi'nin
evsahipliðinde 16-18 Kasým 2011 tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilecek.
Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý-VI'nýn temasý “Mimarlýk
Eyleminin Geliþimi ve Çeþitlenmesi” olarak
belirlenmiþti. Oluþturulan çalýþma gruplarý, belirlenen
tema ve gündemlerle çalýþmalarýna baþlamýþ, dönem
içinde oluþturulan alt komisyonlarla birlikte bugüne
kadar 30'un üzerinde toplantý gerçekleþtirmiþtir.
Birinci kurultaydan itibaren sürekliliði olan çalýþma
gruplarýndan “Mimarlýk Lisans ve Lisansüstü Eðitimi”
çalýþma grubu, mimarlýðýn yoðun gündemini oluþturan
üç farklý konuda alt komisyonlar oluþturmuþ ve ayrýntýlý
çalýþmalar üretmiþ, bununla birlikte bir Çalýþtay
gerçekleþtirmiþtir:
1.Mimarlýk Bölümü (Lisans ve Yüksek Lisans
Programlarý) Açýlmasý ve Sürdürülmesinde Aranacak
Asgari Koþullarý Belirleme Komisyonu
2.Mimarlýk Bölümlerinin Ýçinde Yer Aldýðý Ýdari
Yapýlanmalardaki Çeþitlenme ve Farklýlýklarý Ýnceleme
Komisyonu
3.Türkiye Yükseköðretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
Mimarlýk ve Yapý Temel Alanýnda Ýnceleme Komisyonu
4.Mimarlýðýn Paydaþlarý Arasýndaki Ýliþkiler, Etkileþim ve
Deðerlendirme Çalýþtayý
Kurultayýn sürekli çalýþma gruplarýndan bir diðeri olan
“Mimarlýk Eðitiminde Staj” çalýþma grubu ise üç farklý
alanda bilgi toplamak üzere komisyonlar
oluþturmuþtur:
1.Profesyonel Mimarlarýn
Araþtýrma Komisyonu
2.Öðrencilerin
Komisyonu
3.Uluslararasý
Komisyonu

Staj

Deðerlendirmelerini

Deðerlendirmelerini

Mimarlýk
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Staj

Ortamýnda

Staj

Araþtýrma

Araþtýrma

Mimarlýðýn güncel gündemi üzerinden belirlenen
kurultay ana temasý, her dönem farklý bir konuya aðýrlýk
vermektedir. Bugüne kadarki kurultaylarda mimarlýðýn
geleceði, formasyonu, eðitimin yeniden yapýlanmasý,
sürekliliði ve kalitesi tartýþýlýrken bu yýl aðýrlýklý olarak
meslekteki parçalanma ve çeþitlenme tartýþýlmaktadýr.
Bu gündemleri araþtýrmak üzere kurgulanan
“Mimarlýkta Güncel Eðilimler” çalýþma grubu, mimarlar,
mimarlýk öðrencileri, mimarlýk sektör temsilcileri ve
halktan kiþiler üzerinde yaptýðý araþtýrmalarýn
sonuçlarýný kurultay oturumlarýnda paylaþacaktýr.
Mimarlýk ve Eðitim Kurultaylarý sürecinde ortaya çýkan
üçlü yapýdan ikisi olan “Sürekli Mesleki Geliþim Merkezi”
ve “Mimarlýk Akreditasyon Kurulu” 2006 yýlýndan
itibaren çalýþmalarýný sürdürmekte, deneyim ve
birikimlerini Kurultaya sunarak tartýþma ve
deðerlendirmeye sunmaktadýr. Bu yýl da, bu iki yapýnýn
geldiði nokta mimarlýk kamuoyu ile paylaþýlacaktýr. Üçlü
yapýnýn sonuncusu olan “Mesleðe Kabul Kurulu” ise
hukuki zeminin olgunlaþmasý ve çalýþma esaslarýnýn
geliþtirilmesi amacýyla çalýþmalarý devam etmektedir.
Bu çalýþmalarý sürdürmek amacý ile bu yýl oluþturulan
“Mesleðe Kabul Kurulu” öncelikli olarak kurultaya
yönelik çalýþma üretecek, kurultaydan gelen
deðerlendirmelere göre oluþum sürecini devam
ettirerek yapýnýn hayata geçirilmesi için çalýþma
yapacaktýr.
Araþtýrma ve incelemelere de yer verilen komisyon
çalýþmalarý Eylül ve Ekim aylarýnda gerçekleþtirecekleri
toplantýlarda raporlarýný oluþturacak ve kurultaya
sunmak üzere çalýþmalarýný tamamlayacaklardýr. Ekim
ayýnda ilan edilecek olan programa göre kurultay
oturumlarýnda sunulacak ve tartýþmaya açýlacak olan
çalýþma grubu raporlarýnýn, meslek alanýna ýþýk tutmasý
ve mesleki ortamýn deðerlendirilmesinde bir araç
olmasý beklenmektedir.
Mimarlýk Okullarý Bölüm Baþkanlarý Ýletiþim Grubu
(MOBBÝG) (www.mobbig.org), Mimarlýk Fakültesi
Dekanlarý Konseyi (MÝDEKON) (www.midekon.org) ve
Mimarlýk Akreditasyon Kurulu (MÝAK) (www.miak.org)
gibi yapýlarla iletiþim içerisinde yürütülen çalýþmalarda
Oda ile akademi alaný, serbest mimarlýk ortamý, kamu

Kent, Kültür ve
Demokrasi Forumu'nun Son Ayaðý
Ýstanbul'da Düzenleniyor
13-16 EKIM 2011
çalýþanlarý, öðrenciler gibi birçok paydaþ bir arada yer
almaktadýr.
Kurultaylarda öðrenci deðerlendirmelerine önem
verilmiþtir. Daha önceki kurultay çalýþmalarýnda öðrenci
çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþ ve oturumlarda yer
verilerek mimarlýk meslek ortamý ile birlikte
deðerlendirilmiþtir. Bu deðerlendirmelerin en önemlisi
mimarlýk öðrencilerinin kurumsal bir yapýya
kavuþturulmasý olmuþtur. Buradan yola çýkýlarak 2006
yýlýnda Mimarlar Odasý Öðrenci Üye Yönetmeliði Genel
Kurul tarafýndan onaylanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu
tarihten itibaren geliþtirilmeye çalýþýlan kurumsal yapý
2009 yýlýnda gerçekleþtirilen 5. Kurultay ile olgunlaþmýþ
ve kurultayýn hemen ardýndan öðrenci çalýþmalarýna hýz
verilerek Þubelerde Üniversite Öðrenci Temsilcilikleri
oluþturulmuþ, Oda merkezinde ise Öðrenci Temsilciler
Kurulu belirlenmiþtir. Mimarlýðýn önemli paydaþlarýndan
biri olan mimarlýk öðrencilerinin, bu süreçlerden elde
ettiði deneyimler ile meslek ve eðitim ortamýna dair
tartýþmalarýný içeren Mimarlýk Öðrencileri Forumu 8
Ekim 2011 tarihinde Ýstanbul'da gerçekleþtirilecektir.
Bununla birlikte “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli
Mimarlýk Hizmetleri Çalýþma Grubu” Mimarlar Odasý
Ýþyeri Temsilcilikleri Eþgüdüm Komitesi (ÝTEK) ile
birlikte ortak çalýþmalar yürütmüþ; 17 Eylül ve 24 Eylül
2011 tarihlerinde Gaziantep, Bursa, Trabzon ve Konya
Bölge Toplantýlarý, 25 Eylül 2011'de Ýstanbul'da Özel
S e k t ö r d e Ü c r e t l i Ç a l ý þ a n M i m a r l a r Fo r u m u
gerçekleþtirilmiþtir. 22-23 Ekim 2011 tarihlerinde
A n k a ra ' d a Ý M O Te o m a n Ö z t ü r k S a l o n u ' n d a
düzenlenecek olan “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli
Çalýþan Mimarlar Kurultayý-2”nin sonuçlarýna da
Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý içerisindeki oturumlarda
yer verilecektir.
Mimarlýk bölüm baþkanlýklarýnýn kendi belirleyecekleri
yöntemle seçecekleri diploma projelerinden oluþan
serginin ikincisi için de çalýþmalar baþlamýþtýr. Son sýnýf
öðrencilerinin mimarlýða adým attýklarý projelerden
oluþan sergi, mesleðin her boyutu ile ele alýnarak
tartýþýldýðý Mimarlýk ve Eðitim Kurultaylarý'na renk
katmaya devam edecektir.
Bilgi için: www.mo.org.tr/mek

Yaþanan krizler ortamýnda ülkemize özgü birikimin
biraraya gelmesinin ve bu süreçte sivil demokratik
kuruluþlar ve mimarlýk, bilim, kültür ve sanat insanlarý
ile birlikte deðerlendirmeye ortam saðlanmasýnýn
amaçlandýðý, dönemsel “kent, kültür, çevre, demokrasi
ve mimarlýk politika belgesi”nin oluþturulmasýnýn
hedeflendiði Mimarlar Odasý tarafýndan düzenlenen
forumun 4 kentlik buluþmalar dizisi, Sinop, Hatay ve
Van'dan sonra Ýstanbul'da gerçekleþecek buluþma ile
sona eriyor.
Mimarlar Odasý olarak, ülkemiz yakýn tarihindeki
mesleki ve toplumsal etkinliðin, “toplum hizmetinde bir
mimarlýk” uygulamasýna dönüþmesi hedefine yönelik
çalýþmalarýmýzý mesleðin ilgili olduðu bütün alanlarda
yýllardýr sürdürme çabasý içerisindeyiz.
Bu kapsamda üretilen “Türkiye Mimarlýk Politikalarý”
belgesi Oda çalýþmalarýna önemli ölçüde kaynaklýk
etmekte ve ýþýk tutmaktadýr. Bu belgenin devamý olarak,
bir katýlým süreci olarak öngördüðümüz “Kent, Kültür ve
Demokrasi Forumu” katýlýmcýlarýyla birlikte bir politika
metninin yeniden üretilmesi sürecinin, geleceðe iliþkin
umutlarýmýzýn beslenmesine yol açmasý dileðiyle,
ilgilileri, ilgilenenleri ve dostlarýmýzý bu sürece katký
vermeye çaðýrýyoruz.
1-2 Ekim 2010 tarihlerinde Sinop'ta baþlayan
buluþmalar, 17-18 Aralýk 2010 tarihlerinde Hatay
(Antakya) ve 24-25 Haziran 2011'de Van'da devam etti.
Göçlerle baþlayan, imarsýz geliþmeyle büyüyen,
ayrýcalýklý imar alanlarýyla geleceði karartýlan ve giderek
herþeyin metalaþtýðý bir dünyada dönüþerek kendisi de
meta haline gelen Ýstanbul, bugünü sorgulamak ve
geleceðimizi yeniden düþünmek için el ele verilebilecek
bir yer. Yani Ýstanbul, bugün yasama süreci atlanarak
yapýlan düzenlemelerle kamu yönetiminin yeniden
yapýlandýrýldýðý bu dönemde, alýþagelinen herþeyin
sorgulanabileceði “Kent, Kültür ve Demokrasi
Forumu”nda buluþabilinecek bir kent. Bu sebeple Forum
buluþmalarýnýn son etabý 13-16 Ekim 2011 tarihleri
arasýnda Ýstanbul'da yapýlýyor.
Ayrýntýlý bilgi ve program için
http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=etkinlik&Sub=
detail&RecID=1476
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KENT DÜÞLERÝ
Kente Özel Hayaller
Kent Düþleri Öðrenci Fikir Yarýþmasý

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Ulucanlar
Cezaevi'nin boþaltýldýðý haberleri kamuoyuna
duyurulduðu gün kent çalýþmalarýnda yeni bir eylem
biçimi geliþtirdi. Bu “eylem” hem fikir üretecek, hem
gençleri aktive edecek, hem kamuoyunu
hareketlendirecek, hem de kente yeni uygulanabilir
fikirler kazandýracaktý. Böylece kullanýcýlarý ve
yurttaþlarý ile birlikte tartýþarak, kentin geliþimi için
projeler üretmek ve bu projeleri uygulamaya
dönüþtürmek hedefleriyle Kent Düþleri Ulusal Proje Fikir
Öðrenci Yarýþmalarý düzenlenmeye baþlandý. TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi kent çalýþmalarýna yeni
bir boyut getirerek, kentin hafýzasýna kazýnmýþ binalarýn
tespiti sonrasý, bu binalarýn yok edilmesini engelleme
yönünde önemli bir adým attý.
KENT DÜÞLERÝ YARIÞMALARI:
TARÝHÝ VE KÜLTÜREL MÝRASI KORUNMAK ÜZERE
GELÝÞTÝRÝLDÝ.
Kent Düþleri Ulusal Proje Fikir Öðrenci Yarýþmalarý kent
ve toplumsal hafýzaya kazýnmýþ, kullanýlmayan ya da
yanlýþ kullanýmlardan dolayý zarar gören, bakýmsýz kalan
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yapýlarýn toplumsal hafýzamýzdaki yerini
hatýrlatarak koruma anlayýþýný benimsemiþtir.

yeniden

UZMANLARLA BÝRLÝKTE KURGULANMAKTADIR.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan tespit
edilen zarar görmüþ, ya da zarar görmekte olan ve
toplumsal hafýzamýzda önemli yeri olan bir yapý tespit
edilir. Tespit edilen yapý uzmanlarýn katkýsý ile incelenir.
Uzmanlarýn desteði ile arþiv ve veri toplama çalýþmalarý
tamamlanýr.
ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝKLERÝNÝ AKTÝVE EDER.
Þubemiz bünyesinde kurulan iþyeri temsilciliklerinin
Kent Düþleri Yarýþmasýnda da önemli bir yeri var. Ýþyeri
Temsilcilikleri kanalýyla kent düþü haline gelecek yapýya
dair bazý araþtýrmalar yapýlýr. Bu araþtýrmalar
sonucunda korunmasý gerekli yapýlar tespit edilir, iþyeri
temsilcilikleri yarýþmanýn duyurulmasý konusunda da
aktif rol alýrlar.
KÜLTÜR VARLIKLARI SAYISINI ARTTIRMAKTADIR.
Veri toplama çalýþmalarýnýn ardýndan yine uzmanlarla

birlikte yapýnýn korunmasýna yönelik Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Kurullarýna yapýnýn tescillenmesi
için bir rapor sunulur. Ankara Ulucanlar Merkez Kapalý
Cezaevi ve Zonguldak Lavuar Tesisleri bu yolla
tescillenmiþ yapýlardýr.
KAMUOYUNU HAREKETE
HEDEFLEMEKTEDÝR.

GEÇÝRMEYÝ

Elde edilen donelerin zenginleþmesi ve proje
üretebilecek verinin toplanmasý ile birlikte Kent Düþü
Yarýþmasý ilan edilir. Yarýþmanýn ilaný bir basýn
toplantýsýyla yapýlýr. Yarýþmanýn her aþamasý basýn
yoluyla kamuoyuna duyurulur.
BÝR DAYANIÞMA PROJESÝDÝR.
Kent Düþleri Yarýþmalarý yalnýzca TMMOB Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi tarafýndan yürütülmez. Her
yarýþma ortak bir kurum ve destekleyen farklý
kurumlarla birlikte planlanýr ve birlikte düzenlenir. Bu
kurumlar demokratik kitle örgütleri, sivil toplum
örgütleri ve yerel yönetimler olabilmektedir. Böylece
farklý kurumlarýn iþbirliði ve kolektif üretimi ile yarýþma
þekillenir.

ÖÐRENCÝLERÝN YARIÞMALAR
HAZIRLANMASINI SAÐLAR

SÜRECÝNE

Yarýþma lisans ve yüksek lisans kategorilerinde olmak
üzere tüm mimarlýk öðrencilerine açýktýr. Birinci sýnýftan
son sýnýf öðrencilerine, lisanstan yüksek lisansa tüm
kategorilerdeki öðrenciler yarýþmaya dahil olabilir.
Mimarlýk öðrencileri bir yandan yarýþmalar sürecine
hazýrlanýrken, diðer yandan da farklý yaþ gruplarý ile
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yarýþmanýn heyecanýný yaþarlar. Öðrenci yarýþmanýn her
evresini deneyimlediðinden profesyonel mimarlýk
yarýþmalarý konusunda deneyim kazanýr.
ÖÐRENCÝLERÝN YARATICILIKLARINI ORTAYA ÇIKARIR.
Mimarlýk öðrencilerinin diðer disiplinlerin katkýsý ile
ürettiði hayaller mimarlýk üretim süreçlerinden geçerek
gerçekleþebilir projelere dönüþürler. Uygulanabilir
projeler öðrencilerin hayal gücünün geniþliði ile birlikte
fikir zenginliði yaratýr.
MESLEÐÝN TOPLUMLA ÝLÝÞKÝSÝNÝ KURAR
Kent Düþleri Yarýþmalarý mimarlýðý salt parsel ve fiziki
ölçeklere indirgemeden, kentin bütünü içinde kültürel,
sosyal, ekonomik ve tarihsel deðerleri, aktörleri ve bu
aktörlerin yaþamlarý ile birlikte tanýmlamaktadýr. Bu
kapsamda yarýnýn mimarlarý olan öðrencilerin
üretecekleri mimari projelerde fiziksel, sosyal, kültürel
deðerler gözetmesi özendirilmektedir.
ÖÐRENCÝLERÝN KENTE DUYARLILIÐININ ARTMASINI
SAÐLAR.
Öðrencilerin kentin belirli sorun alanlarýna dair fikir
üretmesi gelecekte bu öðrencilerin yaþadýklarý
ortamdaki sorunlarý irdeleyerek, bu sorunlara yaratýcý
mimari fikirler ile bakabilme yetisi kazanmalarýný saðlar.
EÐÝTÝME DESTEK OLUR.
Öðrencilerin mimari problem çözebilme pratiðini artýrýr,
tasarým anlayýþýnýn geliþmesine katkýda bulunur. Kent
Düþleri Yarýþmalarý mimarlýk eðitimi ile paralellikler
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kurularak üniversitelerin desteði ile hazýrlanmaktadýr.
Kent Düþü haline gelen yapýlar birçok üniversitenin
farklý sýnýflarýnda atölye konusu haline gelmiþ,
böylelikle Kent Düþleri Yarýþmalarý eðitimi de destekler.
DÝSÝPLÝNLERARASI ÇALIÞMAYI ÖNE ÇIKARTIR.
Kent Düþleri Yarýþmalarý her dönemde farklý disiplinlerle
birlikte kurgulanmakta, mimarlýk öðrencilerinin þehir
planlama, inþaat mühendisliði, çevre mühendisliði,
peyzaj mimarlýðý, sosyoloji, psikoloji gibi farklý
disiplinlerle yarýþmaya ortak katýlýmlarý sonucunda
kolektif bir üretim biçimi oluþturmaktadýr.
ÖÐRENCÝLERÝN ODA ÝLE ÝLÝÞKÝSÝNÝ KURAR
Kent Düþleri Yarýþmalarýna katýlan mimarlýk öðrencileri
Oda ile ilk temasýný kurar. Öðrenci üyelerim katýlabildiði
yarýþma, öðrencilerin Mimarlar Odasýnýn aktif
bileþenleri olmasýný da saðlar.
KENT ARÞÝVÝ OLUÞTURUR
Kentin farklý bölgelerine dair oluþturulan bilgi birikimi
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi arþivine
aktarýlarak, mimarlarýn, kentlilerin ve mimarlýk
öðrencilerinin kullanýmýna sunulur.
MÝMARLIÐI TOPLUMLA BULUÞTURUR.
Kent Düþleri Yarýþmalarý kent için üretilen projelerin
kullanýcýsýndan kopuk yalnýzca mimarlýk ortamý
içerisinde tartýþýlmasýný reddederek, toplumun tüm
kesimlerine açýk etkinlikler ve tartýþmalar düzenler.
Mimarlýðýn toplumun tüm kesimlerimce deneyimlenen

bir üretim biçimi olduðundan hareketle farklý tartýþma
ve etkinlik platformlar oluþturur. Yarýþma öncesinde ve
sonrasýnda Kent Düþleri Yarýþmalarýna konu olan
yapýlara dair gerçekleþtirilen þenlikler, buluþmalar, film
gösterimleri, söyleþiler, paneller, atölye çalýþmalarý ve
teknik geziler, herkesin katýlýmýna açýk bir biçimde
kurgulanýr. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bu süreçte
etkinliklere katýlýmý saðlamak üzere medyanýn araçlarýný
etkin olarak kullanýr.
KATILIMCI BÝR SÜREÇ TANIMLAR
Yarýþma sonunda gerçekleþtirilen kolokyum ile proje
fikirleri ve jüri deðerlendirmeleri masaya yatýrýlýr.
Herkesin katýlýmýna açýk gerçekleþtirilen kolokyumda,
katýlýmcýlarýn jüri ile karþýlýklý projeler üzerine
tartýþabilmesinin yaný sýra toplumun farklý
kesimlerinden katýlýmcýlarý da yarýþma projelerini
inceleme, anlama ve tartýþma olanaðý olur. Böylelikle
Kent Düþleri Yarýþmalarý mimarlýðýn en saygýn üretim
biçimlerinden biri olan yarýþmalar sürecini de kullanýcýsý
ve yurttaþlarý ile birlikte tanýmlar.
KENTE ÖZEL UYGULANABÝLÝR FÝKÝRLER ÜRETÝR
Üretilen her düþün geleceðin þekillenmesinde büyük bir
önemi var. Bu düþünceyle düþleneni, fikre dönüþtürme,
fikri projeye, projeyi ise uygulamaya ve kullanýlmaya
dönüþtürmek üzere Kent Düþleri Yarýþmalarý devam
ediyor.
Burada tanýmlanan süreç içerisinde Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi bugüne kadar altý kent düþü oluþturarak,
bu düþleri birbirinden deðerli fikirlerle harmanlayarak

gerçekleþtirebilir düþlere dönüþtürdü. Arþivinde kente
özel yüzlerce proje oluþturdu.
Ankara'da Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi yýkýlma
tehlikesi ile karþý karþýya iken, koruma altýna alýnarak
yüzlerce proje ile geleceðe aktarýldý. Ardýndan
Hasanoðlan Köy Enstitüsü Yerleþkesi'nin toplu
konut alanýna dönüþmemesi için Cumhuriyet tarihine
tanýklýk eden ve bir dönemin özgün eðitim
kurumlarýndan olan Köy Enstitüsü ruhu Kent Düþleri
Yarýþmalarý ile yaþatýlmaya çalýþýldý. Ankara Þube
coðrafyasý içinde bulunan, kömür ve alýn teri ile
özdeþleþen Zonguldak kentinin Lavuar yapýsýnýn
korunmasý ve kurtarýlmasý için geniþ katýlým modelleri
hayata geçirildi, onlarca proje üretildi. Ankara kentinin
kamusal meydanlarla zenginleþmesi, kent
merkezlerinin rant baskýsýndan kurtularak kentliler için
sosyal mekânlara dönüþmesi amacýyla Kýzýlay Kent
Meydaný Proje Fikir Yarýþmasý düzenlendi. Yarýþma kýsa
zamanda kent merkezine dair kamuoyunda hareketlilik
yarattý.
Kent Düþlerinin açýklanan son yarýþmasý, Ankara
kentinin önemli bir alaný EGO Hangarlarýna dair
düzenlendi. 22 Nisan 2011'de ilan edilen yarýþma 3
Ekim 2011 tarihinde sonuçlandý ve kolokyumu 13 Ekim
2011 tarihinde gerçekleþti. Yarýþmaya dair önemli
bilgileri bu bölümde bulacaksýnýz. Mimarlýk Haftasý
içinde duyurulan bir diðer kent düþü “Sosyal Konut”
olarak belirlendi. TOKÝ'nin rant uðruna kentlerin
ekonomik, sosyal, kültürel, fiziki ve demografik
dönüþümlerine alternatif projeler çok yakýnda yine
Bülten'e konu olacak.
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Kent Düþleri 5
Ego Hangarlarý ve Alaný Deðerlendirme Projesi
Ulusal Öðrenci Proje Fikir Yarýþmasý Sonuçlarý

Kent düþleri kurmayý ve bu düþlerin toplumla
b u l u þ m a s ý n ý s a ð l a ya ra k o r t a k h e y e c a n l a ra
dönüþtürmeyi amaçlayan Kent Düþleri Ulusal Öðrenci
Proje Fikir Yarýþmalarý'nýn beþincisi sona erdi. 23 Eylül
2011 tarihinde son teslimleri gerçekleþtirilen projeler
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- Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli
olan yapý ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri
boyutta oluþturulmasý, Ankara'nýn yeniden
biçimlendirilmesi,
- Yarýþmaya açýlacak alanlarýn yeniden kullanýlarak
deðerlendirilmesi için kamuoyu oluþturulmasý,
- Mimarlýk öðrencilerinin kentin kamusal alanlarýna iliþkin

jüri tarafýndan deðerlendirilerek ödül almaya hak
kazananlar belirlendi.
-Yarýþmaya çýkarýlan mekânlarýn etkin olarak
kullanýmda olduklarý dönemlere dair tanýklýklarý,
iþlevleri ve öyküleri konusunda bilinç oluþturulmasý
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fikir üretmesinin teþvik edilmesi
- Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluþturulacak
fikri projelerde ortak katýlýmýnýn saðlanmasý
- Mekânlarýn fiziksel dönüþümlerinin sosyal yaþama olan
etkilerinin açýða çýkartýlmasý amacýyla açýlan yarýþmaya
katýlan Lisans kategorisinden 31 proje, Lisansüstü
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kategorisinden 6 proje olmak üzere toplam 37 proje
deðerlendirilmiþ, Lisans kategorisinden 10, Lisanüstü
kategorisinden 2 proje 30 Eylül 2011 tarihinde
gerçekleþtirilen Deðerlendirme Konferansý'na davet
edilmiþtir. Deðerlendirme Konferansý sonrasýnda
yapýlan Jüri deðerlendirmesi sonucu Lisans
kategorisinden 6 (üçü Jüri Teþvik Ödülü),

Lisansüstü kategorisinden 2 (biri Jüri Teþvik
Ödülü) olmak üzere toplam 8 proje ödüle deðer
bulunmuþtur.
Lisans Kategorisi Ödülleri
1.Ödül (Eþdeðer) : Bengihan Fýndýk (Haliç
Üniversitesi)

1.Ödül (Eþdeðer) : Seçil Özcan (Gazi Üniversitesi),
Kübra Þahin (Gazi Üniversitesi)
2.Ödüle deðer proje bulunamamýþtýr.
3.Ödül: Sacit Arda Karaatlý (Ýstanbul Teknik
Üniversitesi), Lebriz Atan (Ýstanbul Teknik Üniversitesi)
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Elvan Altan Ergut, Doç. Dr.,ODTÜ Mimarlýk Fakültesi,
Mimarlýk Bölümü
Emel Akýn, Yrd. Doç. Dr.,Atýlým Üniversitesi Güzel
Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi, Mimarlýk
Bölümü
Filiz Yeniþehirlioðlu, Prof. Dr. Baþkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi
Hazeli Akgöl, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Yönetim Kurulu II. Baþkaný
Asýl Jüri Üyeleri
Aslý Er Akan, Dr. Mimar, Süleyman Demirel
Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlýk Bölümü
Giorgio Gasco, Dr. Mimar, Gazi Üniversitesi Mimarlýk
Fakültesi Mimarlýk Bölümü
Gönül Tavman, Y. Mimar, Gazi Üniversitesi Mimarlýk
Fakültesi Mimarlýk Bölümü
Hilal Tuðba Örmecioðlu, Dr. Mimar,
Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ýç Mimari ve
Çevre Tasarýmý Bölümü
Kývanç Kýlýnç, Dr. Mimar, Okan Üniversitesi Müh. Mim.
Fakültesi, Mimarlýk Bölümü
Maya Arýkanlý Özdemir, Ýþletme Mühendisi, Ýktisatçý
Ünal Kara, Mimar
Jüri Teþvik Ödülü: Emir Atakan Yýlmaz (Ýstanbul
Teknik Üniversitesi)
Jüri Teþvik Ödülü: Erdem Uslu (Gazi Üniversitesi),
Gözde Yýldýz (Gazi Üniversitesi)
Jüri Teþvik Ödülü: Neris Saadet Parlak (Orta Doðu
Teknik Üniversitesi), Melih Emre Acar (Orta Doðu
Teknik Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyeleri
Iþýk Uçman Kýlcýoðlu, Mimar
Esin Soydemir, Mimar
Gözde Karagöz, Y.Mimar
Fatma Gül Öztürk, Dr. Mimar, Çankaya Üniversitesi,
Müh. Mim. Fakültesi, Ýç Mimarlýk Bölümü

Lisansüstü Kategorisi Ödülleri
1. ve 3.Ödüle deðer proje bulunamamýþtýr.
2.Ödül: Yiðit Acar (Orta Doðu Teknik Üniversitesi)
Jüri Teþvik Ödülü: Deniz Özdeniz (Ýstanbul Teknik
Üniversitesi), Alper Kurbak (Ýstanbul Teknik
Üniversitesi), Güliz Özdeniz (Ýstanbul Teknik
Üniversitesi)
Jüri Üyeleri
Danýþman Jüri Üyeleri
A. Betül Uyar, Peyzaj Mimarý
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Kolokyum 13 Ekim 2011 Perþembe günü saat
16.00'da Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Teoman Öztürk
Salonu, Necatibey Caddesi No: 57, Kýzýlay- Ankara
adresinde gerçekleþtirilecektir. Ödüller
kolokyumda verilecektir. Kolokyum'da ödül alanlarýn
yaný sýra, yarýþmaya katýlan herkese TMMOB Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi'nin yayýnlarýndan oluþan bir set ve
yarýþma katýlým belgesi verilecektir.
Yarýþmaya katýlan tüm projeler 13- 20 Ekim 2011
tarihleri arasýnda Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nda
sergilenecektir.

Jüri Tutanaðý

LÝSANS (S) KATEGORÝSÝ
18S Sýra No'lu Proje
Hangarlarýn tarihsel varlýðýna sahip çýkarak ve tonoz strüktürünün geometrik dilini
temel alarak geliþtirdiði alana ait bütüncül tavrý, bu strüktürün dolaþým alanýna
yansýmalarý ve yakýn çevre ile kurduðu iliþkilerin sürekliliði olumlu bulunarak
Eþdeðer Birincilik Ödülü'ne deðer görülmüþtür.
6S Sýra No'lu Proje
Proje alanýnýn her yönden eriþime açýk olmasýný saðlamasý, mevcut fonksiyonlarýn
bir bölümünü koruyarak sergi nesnesi olarak deðerlendirmesi, çevrenin ve
hangarlarýn farklý kotlarda algýlanmasýný öneren düzenlemenin yatayda ve düþeyde
yarattýðý hareket nedeniyle Eþdeðer Birincilik Ödülü'ne deðer görülmüþtür.
31S Sýra No'lu Proje
Belediye hizmet alaný içinde yer alan EGO hangarlarýnýn önündeki alanýn bir
bölümünü boþaltarak yerel yönetim ve kentlinin iletiþim halinde olabileceði,
toplumsal taleplerin ifade edilebileceði bir sanal platform olarak deðerlendirilmesi
olumlu bulunarak Üçüncülük Ödülü'ne deðer görülmüþtür. Ancak jüri önerilen
duvarýn arkasýnda bulunan hangarlarýn geliþiminin ve gelecekteki olasý kullanýmýna
iliþkin programlarýn oluþumunun kontrolsüz býrakýlmasý tavrýný eleþtirmiþtir.
27S Sýra No'lu Proje
Mekân- fonksiyon iliþkilerinin ayný sistem içinde çözülmesi, üretim biçiminden
kaynaklanan bütüncül tasarým anlayýþý ve önerdiði sistemin genel anlamda model
teþkil etme potansiyeli olumlu bulunmuþtur. Ancak, önerilen sistemin bu alanýn
özgün niteliðine katký sunmamasý eleþtirilmiþtir. Bu nedenle Jüri Teþvik Ödülü'ne
deðer görülmüþtür.
8S Sýra No'lu Proje
Siluetler ve hangarlarýn formundan yola çýkýlarak ortaya atýlan ve alanýn tamamýna
yansýyan tasarým fikriyle sunum tekniði baþarýlý bulunmuþ, ancak mekânsal
olgunluða eriþemediði düþünülerek Jüri Teþvik Ödülü'ne deðer görülmüþtür.
10S Sýra No'lu Proje
Fikrin özgünlüðü ve önerilen iþlevin Ankara kent yaþamýna sunduðu katký ile
civardaki üniversite yerleþkeleri ile kurduðu potansiyel iliþki ve bölgenin tarihsel
geliþim sürecini sorgulayan yaklaþýmý olumlu, ancak fikrin teknik ve grafik ifadesi
eksik bulunmuþtur. Bu nedenlerden dolayý Jüri Teþvik Ödülü'ne deðer
görülmüþtür.
LÝSANSÜSTÜ (A) KATEGORÝSÝ
3A Sýra No'lu Proje
Açýk belediyecilik fikrinin özgünlüðü, yerel yönetim ve demokrasi alanýna bir model
önermesi ve kent için alternatif bir dolaþým sistemi oluþturmasý olumlu bulunmuþ,
ancak kavramsal düzeydeki ifadenin mekânsal ve teknik anlatýmýnýn yeterli
olgunluða eriþmemesi nedeniyle Ýkincilik Ödülü'ne deðer görülmüþtür.
6A Sýra No'lu Proje
Konuya genel yaklaþýmý olumlu bulunmakla beraber çözümlerindeki yetersizlikler
nedeniyle Jüri Teþvik Ödülü'ne deðer görülmüþtür.
Maya Arýkanlý Özdemir, Aslý Er Akan, Ünal Kara, Kývanç Kýlýnç, Hilal Tuðba
Örmecioðlu, Gönül Tavman, Iþýk Uçman Kýlcýoðlu
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Ödül Alan Projeler
Lisans
1. Ödül (eþdeðer): Bengihan Fýndýk (Haliç Üniversitesi)
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1. Ödül (eþdeðer):Seçil Özcan (Gazi Üniversitesi),
Kübra Þahin (Gazi Üniversitesi)

3. Ödül : Sacit Arda Karaatlý (Ýstanbul Teknik
Üniversitesi), Lebriz Atan (Ýstanbul Teknik Üniversitesi)
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Jüri Teþvik Ödülü: Emir Atakan Yýlmaz (Ýstanbul
Teknik Üniversitesi)
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Jüri Teþvik Ödülü: Erdem Uslu (Gazi
Üniversitesi), Gözde Yýldýz (Gazi Üniversitesi)

Jüri Teþvik Ödülü: Neris Saadet Parlak (Orta Doðu
Teknik Üniversitesi), Melih Emre Acar (Orta Doðu
Teknik Üniversitesi)

Lisans Üstü
2. Ödül: Yiðit Acar (Orta Doðu Teknik Üniversitesi)

Lisansüstü Kategorisi
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Jüri Teþvik Özel Ödülü: Deniz Özdeniz (Ýstanbul Teknik Üniversitesi), Alper Kurbak (Ýstanbul Teknik
Üniversitesi), Güliz Özdeniz (Ýstanbul Teknik Üniversitesi)
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Kent Düþleri 6 – Sosyal @ Sosyal Konut
Ulusal Öðrenci Fikir Projesi Yarýþmasý
Yarýþmaya Ýliþkin TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Açýklamasý

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Ankara'nýn kent
merkezinde kalan ve kentsel dönüþüm giriþimlerinin
hedefi haline gelmiþ alanlarda alternatif toplumsal
kullanýmlar öneren projelerin üretilmesini saðlamak
amacýyla “Kent Düþleri” adý altýnda mimari fikir projesi
yarýþmalarý düzenlemektedir. Bugüne kadar Ulucanlar
Merkez Kapalý Cezaevi, Hasanoðlan Yüksek Köy
Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yýkama Tesisleri, Kýzýlay
Meydaný ve Çevresi ve son olarak Ego Hangarlarý ve
Çevresine yönelik yarýþmalar açýlmýþ, kentsel ölçekte bu
alanlara iliþkin gündem oluþturulmuþtur.
Geleceðin mimarlýk kültürünün yaratýcýsý olan mimarlýk
lisans ve lisansüstü öðrencilerinin katýlýmýyla
gerçekleþtirilen Kent Düþleri – ProjeFikir
yarýþmalarýndan altýncýsýnýn temasý, “Türkiye'deki konut
anlayýþýnýn ve mevcut konut çevrelerinin, 'sosyal'
kavramý üzerine düþünülerek sorgulanmasý ve kentsel
dönüþüm çalýþmalarýnýn devam ettiði bir bölge olan
Mamak 'ta alternatif konut projelerinin elde edilmesi”
olarak belirlenmiþtir.
Ülkemizde kentleþme ile ilgili sorunlar Cumhuriyet'in
kuruluþ yýllarýna dayanmaktadýr. Sanayileþme ile
baþlayan köyden kente göç, konut sorununu da

beraberinde getirmiþtir. Bu sorunun çözümüne yönelik
kapsamlý politikalar üretilmemiþ, bunun sonucunda
insanlar bu sorunun çözümünü kendi yöntemleri ile
bulmuþ, devlet arazileri üzerine gecekondular
yapmýþlardýr. Böylelikle gecekondu mahalleleri ve
alanlarý oluþmaya baþlamýþtýr.
Kent merkezinde yer alan gecekondu alanlarý; kapitalist
piyasa iliþkilerinin geliþmesi ve kentlerin büyümesi ile
ulusal ve uluslararasý sermayenin ilgi odaðý haline
gelmiþ ve bu alanlar birer rant alaný olarak görülmeye
baþlamýþtýr.
Ülkemizde son dönemde yaygýnlaþan kentsel dönüþüm
politikalarý ile, gecekondu alanlarýnda yaþayanlar, kent
ile iliþkisi daha az olan yerlere doðrudan veya dolaylý
olarak göç etmek zorunda býrakýlmýþ, kentsel dönüþüm
projeleri sermaye birikimine ve hükümetin
yönlendirdiði kentsel rantýn oluþmasýna hizmet eden en
önemli araç olmuþtur.
Bu uygulamalar ile kent içinde kalan gecekondu
bölgelerine, kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda yeni
ve lüks binalar yapýlarak çevresinde yine sermaye için
yeni rant kapýlarýný açan projeler üretilmiþtir.
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Yerleþim bölgelerinde yaþanan bu olumsuz geliþmelerin
yaný sýra çok büyük bölümü TOKÝ tarafýndan inþa edilen
yeni ve sözde lüks konutlar ve bu konutlarýn çevreye
duyarsýz konumlanýþlarý, ayrýcalýklý imar ve kimliksiz
mimarlýk politikalarý, Türkiye'de tek tip konut
tipolojisinin oluþmasýna öncülük etmiþtir.
Kent Düþleri Projefikir Yarýþmalarý'nýn altýncýsý
olan “Sosyal@Sosyalkonut” Ulusal Öðrenci Fikir
Projesi Yarýþmasý, mimarlýk öðrencilerinin, yaþadýklarý
kentte, yapýlaþmayý ve konut yerleþimlerini
sorgulayarak, ideallerinin ve hayallerinin paylaþýlmasýný
ve fikirlerinin uygulanabileceði ortamlarýn yaratýlmasýný
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hedeflemektedir. Öte yandan, yaratýlacak düþünce
zenginliðinden yola çýkarak kamuoyu oluþturmak ve
sosyal mimarlýk tartýþmalarýna katký saðlamak, sosyal
konut kavramýný tartýþmak, fiziksel ve sosyal
dönüþümün ayný anda saðlanacaðý mekânsal fikir
projeleri üretmek, sosyal konut kavramý çerçevesinde
ekonomik ve doða ile uyumlu özgün fikirler
geliþtirmek, Sosyal yaþantýyý zenginleþtiren mekânlarý
tasarlamak, sosyal yönetim anlayýþýný kurgulamak,
Türkiye'deki sosyal konut uygulamalarýna alternatif
konut modelleri geliþtirmek de yarýþmanýn amaçlarý
arasýndadýr.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi kentlerimizin
plansýz önermeler sonucu yaþamakta olduðu
kimliksizlik, bellek yoksunluðu ve kültürel yoksullaþma
karþýsýnda, sorunlara baþka bir bakýþ açýsýyla
yaklaþmayý ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte
bulmayý önemsemektedir.

gerçekleþtirilecektir. Yarýþma, ekip içinde mimarlýk
öðrencisi bulunmasý koþulu ile tüm öðrencilerin

Bu nedenle; bu yarýþma ayný zamanda, kent yaþamýna
ve geleceðine dair oldukça sýnýrlý olan düþüncelerin
çoðalmasýný ve yaygýnlaþmasýný saðlayacak, kentlilerin,
uzmanlarýn, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin,
demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir
araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç
içerisinde tartýþacaðý, yaþadýðýmýz kentsel hayatýn ve
mekânlarýnýn sorgulanacaðý bir platform olmayý da
hedeflemektedir.
Yarýþma, lisans ve yüksek lisans öðrencileri olmak
üzere iki kategoride ulusal ve tek aþamalý olarak
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“Kent Düþleri 6”
Sosyal@Sosyalkonut
Ulusal Öðrenci Fikir Projesi Yarýþmasý Þartnamesi

tasarlanmasý, sosyal yönetim anlayýþýnýn kurgulanmasý
- Türkiye'deki sosyal konut uygulamalarýna alternatif
konut modellerinin geliþtirilmesi,
MADDE 2 – YARIÞMAYI DÜZENLEYEN KURULUÞ
Kent Düþleri ProjeFikir Yarýþmalarý kapsamýnda
“Sosyal@Sosyal Konut” Ulusal Öðrenci Fikir Projesi
Yarýþmasý, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
tarafýndan düzenlenmektedir.
MADDE 3 – YARIÞMANIN TÜRÜ VE KATEGORÝLERÝ
Yarýþma iki ayrý kategoride (lisans ve lisansüstü), ulusal,
serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiþtir.
MADDE 4 – YARIÞMAYA KATILMA ESASLARI
Yarýþma Türkiye'de ve KKTC'de mimarlýk öðrenimi
gören tüm lisans ve yüksek lisans öðrencilerine açýktýr.
Yarýþmaya bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip
içinde mimarlýk lisans ya da yüksek lisans öðrencisinin
bulunmasý gerekir. Ekip içinde Türkiye'de öðrenim gören
yabancý uyruklu mimarlýk öðrencileri de yer alabilir.
Yarýþmaya katýlým için yarýþmanýn ilan edildiði Eylül
2011 tarihinde üniversitelerin mimarlýk bölümlerinde
öðrenci olmak esastýr. Eylül 2011'den sonra mezun olan
katýlýmcýlarýn, bu tarihten sonra mezun olduklarýný
gösteren bir belge ile baþvurmalarý gerekmektedir.
Alanýn deðerlendirilebilmesi için öðrencilerin katýlýmý ile
yer görme/ inceleme gezisi ve atölye çalýþmasý
gerçekleþtirilecektir.
MADDE 5 – YARIÞMAYA KAYIT ÝÞLEMLERÝ
YARIÞMA KOÞULLARI

Yarýþmaya kayýt ve katýlým ücretsizdir.

MADDE 1 – YARIÞMANIN KONUSU VE AMACI

Kayýt baþvurularý için aþaðýdaki bilgi ve belgelerin
saðlanmasý gerekmektedir:

Konu: Türkiye'deki konut anlayýþýnýn ve mevcut konut
çevrelerinin “sosyal” kavramý üzerine düþünülerek
sorgulanmasý ve alternatif fikir projelerinin elde edilmesi
Amaç;
- “Sosyal konut”
sorgulanmasý

kavramýnýn

tartýþýlmasý

ve

- Fiziksel ve sosyal dönüþümün ayný anda saðlanacaðý
mekânsal fikir projelerinin üretilmesi
- Sosyal konut kavramý çerçevesinde ekonomik ve doða
ile uyumlu özgün fikirlerin üretilmesi
-

Sosyal
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yaþantýyý

zenginleþtiren

mekânlarýn

- Kayýt yaptýran yarýþmacý adayýnýn adý, soyadý, açýk
adresi, telefon ve faks numaralarý, e-posta adresi veya
yarýþmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip
liderinin adý, soyadý, açýk adresi, telefon ve faks
numaralarý, e-posta adresi,
- Kayýt yaptýran mimarlýk lisans ve lisansüstü öðrencileri
için, okullarýndan alýnacak öðrenci olduklarýna iliþkin
belge,
- Kayýt yaptýran mimarlýk ve TMMOB'ye baðlý diðer
meslek dallarýnda öðrenim gören öðrencilerin öðrenim
gördükleri bölgede faaliyet gösteren TMMOB'ye baðlý

ilgili meslek odalarýna “öðrenci üyelik” için
baþvurduklarýný gösteren baþvuru belgesi, yüksek lisans
öðrencilerinin ise ilgili meslek odalarýna üye olduklarýný
belirten belge istenecektir. KKTC'de öðrenim gören
mühendislik ve mimarlýk öðrencileri ile Türkiye'de
öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler için öðrenci
üyelik koþullarý aranmaz.

Kolokyum, ödül töreni, sergi ..........................17
Þubat 2012

- Yarýþmaya farklý disiplinlerde öðrenim gören
öðrencilerden oluþan bir ekiple katýlým durumunda, ekip
içerisinde Mimarlar Odasý öðrenci üyeliðine baþvuruda
bulunmuþ mimarlýk öðrencisi ya da Oda'ya üye yüksek
lisans öðrencisi olmasý gerekmektedir. Yarýþmaya
katýlan ekibin içerisindeki tüm üyelerin ayrý ayrý kayýt
yaptýrmýþ olmasý þartý aranmayacaktýr. Proje tesliminde
ekip olarak katýldýklarýný kimlik zarfýnda
belgeleyeceklerdir.
- Kayýt için gereken belgeler tamamlanarak proje
teslimi sýrasýnda kimlik zarfý içinde raportörlüðe teslim
edilecektir.
- Yarýþmaya kayýt iþlemleri
http://sosyalkonut.mimarlarodasiankara.org
üzerinden yapýlacaktýr.
- Yarýþmaya ve yarýþma kapsamýnda gerçekleþecek yer
görme/ inceleme gezisi ve atölye çalýþmasýna katýlým
için kayýt yaptýrmak zorunludur.
MADDE 6 – YARIÞMA TAKVÝMÝ
Yarýþmanýn ilaný ....................................6 Eylül 2011
Yer görme/inceleme gezisi ve atölye çalýþmasý son kayýt
tarihi...................... ...........................14 Ekim 2011
Yer görme/inceleme gezisi ve atölye çalýþmasý............
15 Ekim 2011
Yarýþmaya iliþkin sorularýn sorulmasý (en son
tarih)....................................... .........21 Ekim 2011
Sorulan sorularýn tümünün cevaplarýnýn
ilaný…………………………… .........................28 Ekim 2011
Projelerin Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne
ulaþmasý veya teslimi için son tarih (saat 18.30'a
kadar)................................ ...............27 Ocak 2012
Deðerlendirme konferansý .................... 3 Þubat 2012
Sonuçlarýn açýklanmasý....................... 10 Þubat 2012
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zarfa yarýþmaya katýlým için gerekli olan diðer belgeler
(bkz: Madde 5) konulacak ve zarf kapatýlacaktýr.

sýra numarasý konulacaktýr. Jüri, projeleri sadece bu sýra
numarasý ile tanýyacaktýr.

- Yarýþmanýn gizlilik koþulu kalktýktan sonra, yarýþmaya
katýlan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandýðýndan,
kimlik zarflarýnýn üzerine, isteðe göre AÇILABÝLÝR veya
AÇILAMAZ diye yazýlacaktýr.

MADDE 10 – JÜRÝ DANIÞMAN JÜRÝ ÜYELERÝ

AÇILABÝLÝR kaydý taþýyan zarflar; jüri tarafýndan açýlýp,
kimlikleri açýklanacak ve bu iþlemler tutanakla
belirlenecektir.
3. Ambalaj:
Proje, CD-ROM ve kimlik zarfý tek ambalaj içine
konacak, ambalaj üzerine proje ile ayný rumuz ve
kategori kodu (lisans için S, yüksek lisans için A) ile
birlikte,
“Kent Düþleri 6 “Sosyal@SosyalKonut” Ulusal
Öðrenci Fikir Projesi Yarýþmasý
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yeniþehir, ANKARA” adresi yazýlacaktýr.

Güven Bilsel, Prof. Dr.,Selçuk Üniversitesi Þehircilik
Bilim Dalý
Ayþegül Mengi, Prof.Dr. AÜ SBF Kentleþme ve Çevre
Sorunlarý Anabilim Dalý
Songül Üzgün, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
ASIL JÜRÝ ÜYELERÝ
Ercan Aðýrbaþ, Y. Mimar
Emel Akýn, Yrd. Doç. Dr., Atýlým Üniversitesi Güzel
Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi, Mimarlýk
Bölümü
Gülser Çelebi, Prof. Dr. Karabük Üniversitesi
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarým
Fakültesi Mimarlýk Bölümü Yapý Bilgisi Ana Bilim Dalý

4. Yarýþma Dýþý Býrakýlma:

Özge Yalçýner Ercoþkun, Dr. Gazi Üniversitesi Mimarlýk
Fakültesi, Þehir Bölge Planlama Bölümü

Aþaðýda belirtilen durumlarda; jüri kararý ile tutanaða
geçirilmek koþuluyla proje yarýþmadan çýkarýlýr.

Önder Kaya, Y.Mimar

a. Projenin, CD-ROM'un, ambalajýn kimlik zarfýnýn veya
raporun herhangi bir yerinde yarýþma projesinin sahibini
belirten iþaret bulunmasý

Hakan Saðlam, Yrd. Doç. Dr. TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi Güzel sanatlar

b. Kimlik zarfýnýn veya içeriðinin eksik veya yanlýþ
olmasý

Güven Arif Sargýn, Doç. Dr. Orta Doðu Teknik
Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü

c. Rumuz veya kategoride eksiklik veya yanlýþlýk
yapýlmasý

YEDEK JÜRÝ ÜYELERÝ

Fakültesi Mimarlýk Bölümü

MADDE 9– GÝZLÝLÝK
Yarýþmanýn tüm aþamalarýnda katýlanlarýn
kimliði, gerek projelerin teslimi gerekse
deðerlendirilmesi sýrasýnda gizli tutulacaktýr.

Z.Ebru Aksoy, Mimar

- Yarýþmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler,
kimlik zarfý, CD- ROM, proje ambalajý) KÝMLÝKLER GÝZLÝ
olacaktýr.

Seda Temizer Yöntem, Y.Mimar

- Lisans öðrencileri kategorisi (S), yüksek lisans
öðrencilerinin kategorisi (A) olarak belirtilecektir.
- Her paftada ait olduðu kategorinin kodu ve bir de
RUMUZ olacaktýr. Rumuz, 2 cm. yüksekliðinde iki harf ve
dört sayýdan oluþacak ve teslim edilen bütün belgelerin
(her paftanýn, CD-ROM'un, kimlik zarflarýnýn,
ambalajýn) sol üst köþesine yazýlacaktýr.
- Proje ile birlikte bir adet KÝMLÝK ZARFI teslim
edilecektir.
- Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafýndan
teslim alýnan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar
raportörler tarafýndan kapatýlacak ve rumuzun yerine bir
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N.Ayþe Gümüþ Aslantaþ, Y.Mimar
Mehmet Erdoðan, Y.Müh.Mim.

(Jüri en az 5 üye ile çalýþmalarýný tamamlar. Herhangi
bir nedenle üye sayýsýnýn 5'in altýna düþmesi
durumunda sýrayla yedek jüri üyelerinden sýrasýyla
çaðrýlarak tamamlanýr.)
RAPORTÖRLER
Banu Barutçu, Mimar
Aslý Tuncer, Mimar
Emine Çiðdem Asrav, Mimar
MADDE 11 – ÖDÜLLER
Jüri tarafýndan 2 kategoride ayrý ayrý aþaðýdaki ödüller
verilecektir:

- Tüm projeler arasýndan seçilecek üç projeden

VERÝLMESÝ

1.Ödül 7000 TL

- Tüm projelerin telif hakký müelliflere ait olacak ancak

2.Ödül 6000 TL
3.Ödül 5000 TL
- Yarýþmaya katýlan herkese TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi'nin yayýnlarýndan oluþan bir set
verilecektir.
MADDE 12- “SOSYAL@SOSYALKONUT” ULUSAL
ÖÐRENCÝ FÝKÝR PROJESÝ YARIÞMASI YER
GÖRME/ ÝNCELEME GEZÝSÝ VE ATÖLYE
ÇALIÞMASI
Yarýþmaya ve gezi ve atölye çalýþmasýna kayýt yaptýran
yarýþmacýlarýn katýlacaðý yer görme / inceleme gezisi ve
atölye çalýþmasý ile yarýþma alanýnýn gezilmesi ve
yarýþma alanýndaki kullanýcýlar ile bir araya gelinerek
tartýþma ortamý saðlanmasý amaçlanmaktadýr.
MADDE 13- DEÐERLENDÝRME KONFERANSI,
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE
ÖDÜL TÖRENÝ
- Jüri tarafýndan her kategoride belli sayýda proje
deðerlendirme konferansýna kalacak ve sunuþlu olarak
gerçekleþtirilecektir. Sunuþlar herkese açýk ortamda
gerçekleþtirilecek son deðerlendirme jüri tarafýndan
yapýlacaktýr.
- “Kent Düþleri 6- “SOSYAL@SOSYALKONUT”
Ulusal Öðrenci Fikir Projesi Yarýþmasý'nýn sonuçlarý
10 Þubat 2011 Pazartesi günü TMMOB Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi'nde düzenlenecek bir basýn
toplantýsý ile açýklanacak ve kazananlar TMMOB
Mimarlar odasý Ankara Þubesi web sayfasýnda
yayýnlanacaktýr.
- Yarýþmada kazanan projeler ve jüri tarafýndan
sergilenmesi için belirlenen projeler
17-24 Þubat 2012 tarihleri arasýnda
sergilenecektir.
- Kolokyum ise 17 Þubat 2012 Cuma günü
gerçekleþtirilecektir. Ödüller kolokyumda
verilecektir. Ödül kazanan ve yarýþmaya katýlan tüm
projeler ve yarýþmacýlar ödül töreninde Ankara'da
toplanacak ve sanal olarak tüm projeler web sayfasý
üzerinden yayýnlanacaktýr.
- Sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduðu
kadar yaygýn olarak duyurulacaktýr.
MADDE 14 – TELÝF HAKKI VE PROJELERÝN GERÝ
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Ankara Büyükþehir Belediyesine Verdiðimiz Paralarla
Neyin Bedelini Ödüyoruz?!
Ali Cenap YOLOÐLU

1

Bu yazýnýn amacý belediyeden satýn aldýðýmýz hizmetler
karþýnda ödediðimiz paralarla gerçekte neyin bedelini
ödediðimizi ve fazladan ödenen bedellerin toplumsal
sosyal gruplar üzerindeki olasý etkisini sorgulamaktýr. Bu
kapsamda üç temel belediye hizmeti mercek altýna
alýnacaktýr. Bunlar su, ulaþým ve doðalgaz hizmetidir.

Su bedelindeki artýþý ayný dönemde gerçekleþen
enflasyon artýþýyla karþýlaþtýrýldýðýnda su bedelindeki
artýþýn enflasyonun çok çok üzerinde gerçekleþtiði
görülmektedir

1-Su Hizmeti
Belediye tarafýndan bize gönderilen su faturalarý
incelendiðinde toplam su faturasýnýn þu beþ kalemin
toplamýndan oluþtuðunu görülmektedir. Bu kalemler:
-Su bedeli
-Atýk su bedeli
-Þube yolu
-Yukarýdaki üç kalemin toplamýndan alýnan KDV ve
-Çevre temizlik vergisi
Su Bedeli

Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar
TUÝK, 1994 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeks Rakamlarý

Atýk Su Bedeli
Ekim 2001- Ocak 2010 arasýndaki litre baþýna alýnan su
bedeli incelendiðinde Ekim 2001'de 0.28 TL olan suyun
litresinin Ocak 2010'da 1.80 TL'ye yükseldiði
görülmektedir.

Faturalardaki atýk su bedeli toplam su bedelinin %50'si
olarak gerçekleþmektedir.
Þube Yolu Bedeli
Þube yolu bedeli ise faturalara sabit ücret olarak
yansýyan bir bedeldir. Ekim-2001 tarihinde 0.15 TL olan
þube yolu bedeli Ocak-2010 tarihinde 2.56 TL olmuþtur.
Þube yolu bedelindeki artýþý enflasyon artýþý ile
karþýlaþtýrdýðýmýzda söz konusu artýþýn enflasyonun çok
çok üzerinde olduðu görülmektedir.
Katma Deðer Vergisi

Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar
1

Su bedeli, atýk su bedeli ve þube yolu bedelinin toplamý
üzerinden alýnan KDV oraný baþlarda %18 iken bu oran
Ocak 2005 tarihi itibarýyla %8-10'lara çekilmiþtir.

Araþ. Gör. ODTÜ Kentsel Politika Planlamasý ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalý,
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uygulanmaktadýr. Ýlk uygulamaya konulduðu tarihlerde
litre baþýna 0.10 TL olan çevre temizlik vergisi þu anda
%100 artarak litre baþýna 0.20 TL olmuþtur.
Daha önceki örneklerde olduðu gibi çevre temizlik
vergisindeki artýþ da enflasyonun çok üzerindedir.

Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar

Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar

Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar
TUÝK, 1994 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeks Rakamlarý

Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar
TUÝK, 1994 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeks Rakamlarý

2-Ulaþým Hizmeti
Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar

Çevre Temizlik Vergisi
Çevre temizlik vergisi tüketilen su miktarý üzerinden
alýnan bir vergi olup Mart-2005 tarihinden itibaren

Haziran 1998 – Ocak 2010 arasýndaki belediye otobüs
fiyatlarý incelendiðinde bilet fiyatlarýnýn 0.10 TL'den
1.85 TL'ye arttýðý görülmektedir.
Ulaþým fiyatýndaki artýþý enflasyon artýþý ile
karþýlaþtýrdýðýmýzda artýþýn enflasyonun çok üzerinde
olduðu görülmektedir.
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Doðalgazýn metreküp fiyatýndaki artýþý enflasyon
artýþýyla karþýlaþtýrdýðýmýzda, artýþ oranýnýn
enflasyonun üzerinde olduðunu görmekteyiz. Özellikle
2009 yýlý baþýnda söz konusu farkýn dikkati deðer
biçimde arttýðý görülmektedir.

Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar

Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar
TUÝK, 1994 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeks Rakamlarý

4-Ne Kadar Fazla Ödedik

Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar
TUÝK, 1994 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeks Rakamlarý

Aþaðýdaki þekilden de anlaþýlacaðý üzere baþlangýçtan
þimdiki zamana kadar mevcut fiyatlarla belediye
hizmetleri için ödediðimiz bedel A+B+C alaný ile temsil
edilen alan, enflasyon artýþýna göre baþlangýçtan
bugüne ödememiz gereken bedel ise A+B alaný ile
temsil edilen alandýr.

3-Doðalgaz Hizmeti
Aralýk 2004-Aralýk 2009 arasýndaki doðalgazýn
metreküp fiyatlarý incelendiðinde doðalgaz metreküp
fiyatýnýn 0.40 liradan 0.72 liraya yükseldiði
görülmektedir. Ancak burada dikkat çeken nokta
doðalgaz metreküp fiyatýnýn 2009 yýlý baþýnda 1.00 TL'yi
aþmasýdýr.

Ankara Büyükþehir Belediyesine sunduðu hizmetler için
ödenen fazla ücretleri daha iyi anlatmak için hayali bir
aile daha yardýmcý olacaktýr. Bu aile ayda
-10 m3 su tüketsin
-100 defa otobüse binsin (iki kiþi için)
-100 m3 doðal gaz kullansýn
Kaynak: ilgili dönemlere ait kiþisel olarak toplanmýþ faturalar
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Buna göre su faturalarý açýsýndan Ekim 2001- Ocak

2010 tarihleri arasýnda (100 ay) ayda 10 m3 su kullanan
bir aile çýplak su bedeli (tüm vergiler hariç) için 530,00
TL ödemesi gerekirken bu bedelin %40 fazlasý olan
740,00 TL, yani 210,00 TL fazla ödemiþtir. Buna su
faturasýnýn diðer unsurlarý da eklendiðinde fark daha da
artacaktýr.

Belediye'nin her bir hizmet için ayda 1$ fazla para
aldýðýný varsaysak, belediye bu üç hizmetten ayda
3.000.000$ fazladan gelir elde etmektedir. Hepimiz için
küçük görünen bedeller bir araya geldiðinde Belediye
için büyük bir gelir kaynaðý olmaktadýr.
Ulaþým maliyetlerine baktýðýmýzda toplu taþým için
Haziran 1998 – Ocak 2010 tarihleri arasýnda (140 ay)
ayda 100 biniþ yapan bir aile toplam 13300,00 TL
ödemiþtir. Ancak bu bedel ayný zaman dilimi için
ödemesi gereken bedelin (10500,00 TL) %27 daha
fazlasýdýr. Diðer bir deðiþle yukarýda belirtilen dönem
için bir aile fazladan 2800,00 TL fazladan ödemiþtir.

5. Fazladan Ödenen Kamusal Hizmet Bedellerinin
Olasý Etkisi
Belediye hizmetlerinden üçü (su, doðal gaz ve ulaþým)
için hane halký düzeyinde yapýlan harcamalarýn toplam
harcamalar içindeki payýnýn incelenmesi bu hizmetler
için fazladan ödenecek ücretlerin toplumsal kesimler
üzerinde nasýl etkiler yaratabileceðinin ortaya konmasý
açýsýndan önemlidir.
%20'lik gelir gruplarý dikkate alýndýðýnda su için yapýlan
harcamanýn toplam harcamalar içindeki payýnýn gelir
gruplarý zenginleþtikçe azaldýðý görülmektedir. Diðer bir
deðiþle, su fiyatlarýndaki artýþ en çok dar gelirli
vatandaþlarýn harcamalarýný etkilemektedir.
Grafik1. Su için yapýlan harcamalarýn toplam
harcamalar içindeki payý (%)

Aralýk 2004-Aralýk 2009 tarihleri arasýnda (61 ay)
doðalgaz için ödememiz gereken bedelin %27 kadar
fazlasýný ödedik. Ayda ortalama 100 m3 doðalgaz
kullanan bir aile bu dönem içinde 3126,25 TL ödemesi
gerekirken, 3965,00 TL (840,00 TL fazladan) ödemiþtir.
Bugün Ankara Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içinde su,
doðalgaz ve toplu taþým için düzenli kullanýcý sayýsý
1.000.000'nun üzerindedir. En iyimser yaklaþýmla

Kaynak: TUÝK, (2008) 2006 Hanehalký Bütçe Araþtýrmasý,
TUÝK: Ankara, p:88-93
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Týpký su harcamalarýnda olduðu gibi doðal gaz
harcamalarý için ayrýlan pay da düþük gelir gruplu
kesimler arasýnda en yüksektir. Bu da doðal gaz
fiyatlarýndaki artýþýn en çok dar gelirlileri etkileyeceðini
göstermektedir.
Grafik2. Gaz için yapýlan harcamalarýn
toplam harcamalar içindeki payý (%)

Þurasý çok açýktýr ki; belediye tarafýndan sunulan her üç
hizmet (su doðal gaz ve ulaþým) için, hizmet
fiyatlarýndaki artýþ en çok alt gelir grubundaki
vatandaþlarý etkileyecektir. Bu üç alanda yapýlan
harcama artýþý giyim, gýda, eðitim, saðlýk gibi diðer
alanlarda yapýlacak olan harcamalarýn azaltýlmasýna
neden olacaktýr.
6-Neden?

Kaynak: TUÝK, (2008) 2006 Hanehalký Bütçe Araþtýrmasý,
TUÝK: Ankara, p:88-93

Ulaþtýrma için yapýlan harcamalar dikkate alýndýðýnda
gelir daðýlýmýndan daha fazla pay alan gruplarýn daha
çok ulaþtýrma harcamasý yaptýðý görülmektedir. %20'lik
gelir gruplarý için ulaþtýrmaya ayrýlan pay sýrasýyla %5.2,
%7.4, %9.9, %12.6 ve %19.7'dir. Gelir arttýkça
ulaþtýrmaya ayrýlan payýn toplam harcamalar içindeki
oranýnýn artmasý doðaldýr. Ancak ulaþtýrma harcamalarý
içinde þehir içi toplu taþýmý da kapsayan karayolu ile
yolcu taþýmacýlýðý harcamalarý incelendiðinde gelir
arttýkça karayolu ile yolcu taþýmacýlýðý harcamalarýnýn
toplam ulaþtýrma harcamalarý içindeki payý
azalmaktadýr. Diðer bir deðiþle toplu taþým fiyatlarýndaki
artýþlar alt gelir gruplarýnýn ulaþtýrma harcamalarýný
daha ciddi biçimde etkilemektedir.
Grafik3. Karayolu ile yolcu taþýmacýlýðý için
yapýlan harcamalarýn toplam ulaþtýrma
harcamalarý içindeki payý (%)

Kaynak: TUÝK, (2008) 2006 Hanehalký Bütçe Araþtýrmasý,
TUÝK: Ankara, p:88-93
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Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin sunduðu hizmetler
için aþýrý fiyatlandýrma yapmasýnýn birkaç nedeni
olabilir. Bunlardan birincisi belediye bu fiyatlandýrmayý
baþka alanlardaki harcamalarýný finanse etmek için
kullanabilir. Diðer bir deðiþle plansýz ve programsýz
yaptýðý harcamalarýn maliyetini sunduðu hizmetleri
aþýrý fiyatlandýrarak karþýlar. Örneðin Ankara
Büyükþehir Belediyesi sosyal yardýmlar baþlýðý altýnda
vatandaþýn bir cebine koyduðu yardýmlarýn maliyetini
belediye hizmetlerini aþýrý fiyatlandýrarak vatandaþýn
diðer cebinden aldýðý paralarla karþýlamaktadýr. Ya da
Ankara'yý özel arabalar için otobana çeviren yer altý
geçiþlerin bedelini halk otobüslerine binen vatandaþ
karþýlamaktadýr.
Hizmetlerin aþýrý fiyatlandýrýlmasýnýn bir diðer nedeni ise
özelleþtirmedir. Özelleþtirme son zamanlarýn kamu
yönetimi açýsýndan moda bir kavramýdýr ve birçok
siyasetçi özelleþtirmeyi kamu yönetimi açýsýndan tek
kurtuluþ olarak görmektedir. Kamusal hizmetlerin aþýrý
fiyatlandýrýlmasý söz konusu hizmetleri sunan kurum
veya kuruluþu karlý yapmak suretiyle özelleþtirme için
cazip bir çehreye büründürmektedir. Nitekim EGO
ihalesi herkesin gözü önünde olan bir örnektir.
Ancak her iki þekilde de aþýrý fiyatlandýrmadan avantaj
saðlayan Ankara Büyükþehir Belediyesi veya
özelleþtirme yoluyla hizmet sunum hakkýný elde eden
firmalar, dezavantajlý konuma sürüklenen ve süreçten
zararlý çýkan ise bu hizmetleri kullanan Ankaralýlardýr.
Özellikle gelirinin büyük bir bölümünü belediye
hizmetleri için harcayan halkýn yoksul ve düþük gelirli
kesimi ise zannedilenin aksine Ankara Büyükþehir
Belediyesi politikalarýndan en çok zarar gören kesimdir.
Buna ek olarak tablo1'den de takip edilebileceði gibi
31.01.2010 tarihi itibariyle Hazine'nin mahalli
idarelerden vadesi geçmiþ alacaðýnýn yaklaþýk %60'ný
Ankara Büyükþehir Belediyesi ve ona baðlý
kuruluþlardan olan alacaðý oluþturmaktadýr. Bunun
yanýnda Ankara Büyükþehir Belediyesinin Hazineye
olan borçlarýnýn bir kýsmýnýn da zaman içinde silindiði
unutulmamalýdýr.

Tablo1. 31.01.2010 Ýtibariyle
Hazine Alacak Stoku (*1000 TL)

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý

Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin yukarýda özetlenen
mali yapýsýnýn anlamý nedir? Bunca mali kaynak neyin
finansmaný için harcanmaktadýr? Aramýzda kaç kiþi
harcanan bunca paranýn gerçekten Ankaralýlara hizmet
olarak geri döndüðünü düþünüyor (bitmeyen metro
inþaatlarý, Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn sýrtýna yüklenen
metro hatlarý, vb)? Bu tür sorular üzerinde kafa
yorulduðunda insanýn aklýna hiç de umut vadeden
cevaplar ne yazýk ki gelmemektedir. Ankaralýlarýn, tüm
bu geliþmeler ýþýðýnda, Ankara'nýn yerel yönetimi
üzerinde yeniden düþünmesi kaçýnýlmaz bir gerekliliktir.

PROJE UYGULAMA
Devam Eden Yarýþmalar
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
“Kentimi Okuyorum” Çocuk Kitaplarý Yarýþmasý 2
Son Teslim Tarihi : 02.11.2011
“Konutta Yeni Fikirler” Eminevim Ýstanbul-Tuzla'da
Konut Yerleþimi Tasarýmý Ulusal Öðrenci Mimari Fikir
Projesi Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 02.11.2011
11.Batý Akdeniz Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri
Teslim Tarihi : 05.11.2011
"TOKÝ'nin Bursa Kentine Tokadý" Fotoðraf Yarýþmasý
Son Katýlým Tarihi : 10.11.2011
24. Uluslararasý Yapý & Yaþam Kongre ve Fuar
Alanýnda “Sürdürülebilirlik” Temasý Kapsamýnda
Gerçekleþtirilmesi Beklenen Karþýlama-Sergi-Sunu
Mekaný Ulusal Öðrenci Mimari Proje Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 14.11.2011
Adana Çukurova Ýlçe Belediyesi Hizmet Binasý ve
Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 17.11.2011

Yýldýz Teknik Üniversitesi Davutpaþa Yerleþkesi
Etkinlik Alaný Tasarýmý Ulusal Öðrenci Mimari Fikir
Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 06.12.2011
Ýhracatçý Birlikleri - 5.Ulusal Mobilya Tasarým
Yarýþmasý
Birinci Aþama Ýçin Proje Teslim Tarihi : 20.12.2011
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Kent Düþleri 6: “Sosyal@Sosyalkonut” Ulusal Öðrenci
Fikir Projesi Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 27.01.2012
Þener Özler Çocuk ve Mimarlýk Resim Yarýþmasý-VI:
“Barýþ”
Son Teslim Tarihi : 23.03.2012
"2011 Open Architecture Challenge" Tasarým
Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi : 31.03.2012
Schindler 2012 Uluslararasý Mimarlýk Yarýþmasý
Son Kayýt Tarihi : 30.04.2012
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Kamu Ýhale Kanunu Hakkýnda Þube Görüþü
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Kamu Ýhale Kanununun amacý “kamu hukukuna tabi olan ve kamu denetiminde bulunan veya
Kamu Kaynaðý kullanan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yapacaklarý ihalelerde uygulanacak
esas ve usulleri belirlemektir”. Esas olarak amaç, kamu kaynaklarýnýn korunmasý, gözetilmesi
ve yapýlacak tüm ihalelerde hem kamu yararýný hem de yüklenici / tedarikçi / danýþman /
hizmet sunucusu vb. haklarýný doðru tespit ve tesis edebilmek olduðu gibi ihale sürecinin
toplum yararýna sonuçlandýrýlmasýný saðlamak olmalýdýr. Ancak mevcut
kamu ihale
kanununda bu amaçlar çerçevesinde bir yapýlanmadan söz etmek neredeyse mümkün
deðildir. Özellikle Yapým iþleri için ihale yöntemleri ayrýntýlý olarak irdelendiðinde ihale edilen
iþlerin '' en ucuz '' bedelle ihale edilme çabasýný izlemekteyiz. Bu ihale sistematiði ile elde
edilecek iþlerin hem nitelik olarak ve hem de sonuçlarý itibarý ile kamu ve toplum yararý
gözetmediðini görmekteyiz.
Bu anlamda komisyonda yapýlan deðerlendirmelerde kamu / toplum yararýný gözetilebilmesi
için daha üst ölçekte ve olabildiðince objektif önermeler geliþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Buna göre;
1. Mevcut Kamu Ýhale Kanunu ve uygulamalarýnda Yapým Ýþleri, Danýþmanlýk Hizmetleri Mal ve
Hizmet Alýmlarý, Açýk Ýhale, Belli Ýstekliler Arasýndan Ýhale Usulü, Doðrudan Temin, Pazarlýk
Usulü vb. gibi yöntemlerle yapýlmaktadýr. Ancak Yapým Ýþleri çerçevesinde yapýlacak Mimarlýk
ve Mühendislik Hizmetleri (Ýnþaat, Projelendirme - Tasarým Danýþmanlýk) daha spesifik
alanlardýr ve bu anlamda Kamu Ýhale Kanununda ayrý bir fýkrada yer almalý, tüm Uygulama ve
Yöntemleri buna göre düzenlenmelidir.
2. Yapýlan tüm ihalelerde þeffaflýk geniþletilmelidir. Ýþi alan yüklenici ile yapýlan sözleþmeyi ve
ihale belgelerini, ihaleye çaðrýlan diðer firmalar, ilgili tüm kiþi ve kuruluþlar inceleyebilmeli,
sorgulayabilmeli ve gerektiðinde yaptýklarý tespitler sonucunda ilgili ihale sonucuna karþý itiraz
ve dava açma yoluna gidebilmelidirler.
3. Ýhaleye teklif verecek olanlardan iþe yaklaþýmlarýný ve aldýklarý iþi nasýl bitireceðini
gösterecek ayrýntýlý bilgi ve dokümanlar istenmelidir. Hazýrlanacak teklif dokümanlarýnda
çalýþtýrýlacak personel ve personel ücretleri ve histogram listeleri ile teknik malzeme ve
ekipman taahhütnameleri istenmelidir.
4. Ýhale sonrasý Yapým sürecinde taahhüt edilen her türden malzeme ve ekipman listeleri ile
taahhüt edilen personel listelerine ve personel ücretlerine uyulmadýðý takdirde ise aradaki
farklar tespit edilerek ilgili idareye/kamuya iadesi saðlanmalýdýr.
5. Ýhalelerde yapýlacak indirimler sadece kâr oraný üzerinden yapýlabilmeli, taahhüt edilen
malzeme, personel ve iþçilikten Ýndirim yapýlmamalýdýr.
6. Deprem, sel vb. gibi her türlü doðal afetler ya da gecikilmesinde sakýnca bulunan koþullar
sürecinde yapýlabilecek “pazarlýk usulü ile” ihaleler sadece bu istisnai durumlarda kullanýlmasý
ve en geniþ þeffaflýkla uygulanmasý için önlemler alýnmalýdýr.
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Çevre ve Þehircilik Bakanliði'nin “Yapi Denetimi” Konulu
Toplantýsýnda TMMOB Görüþleri Aktarýldý
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüðü'nün yapý denetimin hizmetlerinin
deðerlendirilmesi amacýyla düzenlediði toplantýda
TMMOB'nin konuya iliþkin görüþleri aktarýldý.
Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü Sosyal Tesislerinde 28
Eylül 2011 tarihinde gerçekleþtirilen toplantýya; TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, EMO Baþkaný
Cengiz Göltaþ, ÝMO Baþkaný Serdar Harp, MMO Baþkaný
Ali Ekber Çakar ve Mimarlar Odasý Baþkaný Eyüp Muhçu
katýldý.
Toplantýda; Enerji Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý, Ulaþtýrma Bakanlýðý, TOKÝ, Belediyeler Birliði,
TOBB, Türkiye Müteahhitler Birliði, Yapý Denetim
Kuruluþlarý Derneði gibi çeþitli kurum ve kuruluþlarýnýn
temsilcileri de yer aldý.
TMMOB'nin konuya iliþkin görüþlerini dile getiren
Mehmet Soðancý, yapý denetimin devlet denetiminde
iþlemesi gereken kamusal bir hizmet olduðunu
belirterek, "Ýktidara düþen görev, sistemi bir bütün
olarak ele almak ve yapý sürecinin en önemli unsurlarýný
bünyesinde barýndýran TMMOB ve diðer paydaþlarla
sistemi saðlýklý zemine oturtacak yasal çalýþmalarýn
önünü açmasýdýr" dedi.
YAPI DENETÝMÝ
GÖRÜÞÜ

SÝSTEMÝ

ÜZERÝNE

TMMOB

1999 Marmara Depreminden sonra, yapýlaþma
sürecindeki denetim yetersizliðini ortadan kaldýrmak
iddiasýyla 03.02.2000 tarih 595 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararname ile yeni bir düzenlemeye gidilmiþtir.
Dönemin Ana Muhalefet Partisi Fazilet Partisi,
Anayasa'nýn 91, 127 ve 128. maddelerine aykýrýlýk
oluþturmasý nedeniyle 595 sayýlý KHK'yi Anayasa
Mahkemesi önüne götürmüþ ve Anayasa Mahkemesi
temel haklardan olan mülkiyet hakkýnýn KHK ile
düzenlenemeyeceði gerekçesi ile KHK'yi iptal etmiþtir.
Bu arada iktidar 595 sayýlý KHK ile paralel hükümler
içeren 601 sayýlý KHK'yi yürürlüðe sokmuþtur. 595 sayýlý
KHK'nin iptal gerekçesi açýklanýnca 601 sayýlý KHK'yý
yürürlükten kaldýran siyasal iktidar, 26.06.2001 tarih

4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun'u TBMM'ne
sunarak yasalaþmasýný saðlamýþtýr. Yürürlüðe
girdiðinden bu güne kadar 4708 sayýlý Yasa'ya iki kez
müdahale edilmiþ olup, 5728 sayýlý torba yasa ve 648
sayýlý KHK ile kimi maddeleri deðiþikliðe uðramýþtýr.
Ciddi müdahale 8 Aðustos 2011 tarih 648 sayýlý KHK ile
yapýlmýþ olup, Anayasa Mahkemesinin 24.05.2001
tarihinde 595 sayýlý KHK hakkýnda vermiþ olduðu karar
dikkate alýndýðýnda, siyasal iktidarýn yapý denetimiyle
ilgili konularý 648 sayýlý KHK ile düzenlemiþ olmasýnýn
Anayasa Mahkemesi kararýna açýkça aykýrý olduðu
görülmektedir.
4708 sayýlý Yasa 2011 yýlýnýn baþýna kadar 19 ilde
uygulanmýþ olup, Bakanlar Kurulu Kararýyla 2011 yýlýnýn
baþýndan itibaren tüm ülke sathýna teþmil edilmiþtir. Bu
kanun, kapsama giren her türlü yapýyý, özel hukuk tüzel
kiþiliðine sahip yapý denetim kuruluþlarýnýn denetimine
tabi kýlmaktadýr. Yapýnýn inþa edileceði arsa veya
arazinin zemin ve temel raporlarý ile uygulama
projelerini ve hesaplarýný kontrol ederek ilgili idareye
uygunluk görüþü bildirmek; yapýnýn ruhsat ve ekleri ile
mevzuata uygun olarak yapýlmasýný denetlemek; yapým
iþlerinde kullanýlan malzemeler ile imalâtýn proje, teknik
þartname ve standartlara uygunluðunu kontrol etmek;
yapýnýn ruhsat eki projelerine uygun olarak kýsmen veya
tamamen bitirildiðine dair ilgili idareye rapor vermek;
zemin, malzeme ve imalâta iliþkin deneyleri þartname
ve standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptýrmak
yapý denetim kuruluþlarýnýn görevleri arasýnda
sayýlmaktadýr.
Yapý denetimi, idarenin yaptýrým gücüne dayanarak
yürüttüðü asli kolluk faaliyetleri içinde yer almakta olup,
Anayasa'nýn 128. maddesinde belirtildiði üzere,
devletin genel idare esaslarýna göre yürütmekle
yükümlü olduðu kamu hizmetlerinin gerektirdiði asli ve
sürekli görevlerin, memurlar ve diðer kamu görevlileri
eliyle görülmesi gerekmektedir. Oysa 4708 sayýlý Yasa
ile devlet, bu asli ve sürekli hizmetini -Anayasa'nýn 128.
maddesinin yürürlükte olmasýna karþýn-, özelleþtirme
konusu yapmýþtýr. Yapý denetimi, zemin ve temel
raporlarýndan ruhsat aþamasýna (aslýnda ruhsat
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aþamasý dahil, çünkü ruhsat denetim raporlarýna göre
verilmektedir) kadar yapý denetim kuruluþlarýna teslim
edilmiþtir.
Kamusal açýdan, Ýdare, kolluk faaliyetleri arasýnda yer
almasý nedeniyle yapý denetimi ve bunun sonucu olan
ruhsat verme yetkisini özel kiþilere devredemez,
devletin genel idare esaslarýna göre yürütmekle
yükümlü olduðu bu kamu hizmetini, ancak memurlar ve
diðer kamu hizmetlileri eliyle gördürmesi gerekir.
Mesleki açýdan ise, her ne kadar yapý denetim
kuruluþlarýnýn ortaklarý mühendis ve mimar olmakla
birlikte istihdam ettikleri mühendis ve mimarlar ile
aralarýndaki iliþki, saðlýklý bir zemine oturtulmamýþtýr.
Yasa yapý denetim kuruluþunun alacaðý ücreti belirlemiþ
iken, asýl sorumluluðu üstlenen yapý denetçisi mimar ve
mühendislerin ücretleri piyasa koþullarýna terk
edilmiþtir. Mühendis ve mimarlarýn hak, yetki ve
sorumluklarýnda bir paralellik sözkonusu deðildir.
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Sorumluluk büyük olmasýna karþýn, hak ve yetki
tanýnmadýðýndan sistemin tüm olumsuzluklarý yapý
denetçisi mühendis ve mimarlarýn omuzlarýna
yüklenmiþ bir de iþ güvenliðine iliþkin sorumluluk
verilmiþtir. Mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinin
mesleki yeterlilik, eðitim ve belgelendirme, denetleme
gibi konularý yasal boyutta ele alýnmamýþ, bu
konularda Odalar asli yetkiye sahip olmasýna karþýn,
Bakanlýk, Odalarýn asli yetkisini sýnýrlarý belirsiz takdir
yetkisine almýþtýr. Görülen kamu hizmeti olmasýna
karþýn, yapý denetçilerinin iþ güvencesi ve ücreti yapý
denetim kuruluþuna yani iþverenin müteahhitle
iliþkisine býrakýlmýþtýr. 648 sayýlý KHK ile de yapý
denetim kuruluþlarýnýn alacaðý ücretin %1,5'a
indirilmesi bu alanda çalýþan mühendis ve mimarlarýn
ücretinin daha da alt sýnýrlara çekileceðinden kuþku
olmasa gerek. Verilen hizmet ile alýnan ücret
arasýndaki bu orantýsýzlýk, imzacýlýðý daha da
yaygýnlaþtýracaðýndan verilen hizmette saðlýklý bir
denetimin hedeflenmediði görülmektedir. Bir diðer

sorun da, yapý denetim kuruluþlarýnýn sayýsýnýn illere
göre sabitlenmesi ve iþ daðýtýmýnýn kamu eliyle deðil,
müteahhidin istemine göre belirlenmesi de verilen
hizmetin kamusal niteliðini ortadan kaldýrmaktadýr. 648
sayýlý KHK ile yapýlan son müdahale ile belediye sýnýrlarý
dýþýnda bulunan yerlerde 500 m2'nin yapý denetim
sýnýrlarý dýþýna alýnmasý da diðer bir sorun olarak ortada
durmaktadýr. Tüm bu sorunlar karþýsýnda, mesleki
baðýmsýzlýktan yoksun, Odasý ile baðlarý koparýlmýþ yapý
denetçisi mühendis ve mimarlardan kamu hizmetini
kamu yararýna sunmasý beklenmemelidir. Bu gerçeði,
19 il ile sýnýrlý uygulamanýn sonuçlarýndan anlamak zor
olmasa gerek. 17 Mart 2011 tarihine kadar sistemde
yer alan 172 Yapý Denetim Kuruluþu ceza almýþ,139'nun
belgesi iptal edilmiþ 27'si ise tasfiye olmuþtur. Sistem
içinde çalýþan denetçi mühendis ve mimarlardan
372'sinin ceza aldýðý resmi kayýtlarla belgelidir. 19 ildeki
uygulamanýn rakamsal sonuçlarý bu ise ülke genelindeki
uygulamanýn mühendis ve mimarlar açýsýndan bir
felaket olacaðý açýktýr.
Yapý denetim sisteminin diðer sorunu sistem bir bütün
olarak ele alýnmadýðýndan kamu alýmlarýnda, TOKÝ ve
kamu iþtiraklerinde ayrý denetim süreçleri iþlemektedir.
Kamu alýmlarýnda ve iþtiraklerinde kamusal denetim,
TOKÝ'deki denetim ise müþavir firmalar üzerinden
yürütülmektedir. TOKÝ bugün ülkenin en büyük
müteahhitlik firmasý haline gelmiþken, yer seçiminden
denetime kadar olan süreç ayrýk iþlemektedir. Müþavir
firmalarda çalýþan mühendis ve mimarýn hak, yetki ve
sorumluluklarý ise müþavir firma sahibinin inisiyatifine
býrakýlmýþtýr.

"sorumluluk hukuku" açýsýndan doðru tanýmlanmadan,
-Yerel yönetimlerin ve yerinden hizmet kuruluþu
olan Odalarýn yetkisine (mesleki içi eðitim,
belgelendirme ve denetleme) müdahale edilmeden,
-Müteahhitlik
belirlenmeden,

tanýmý

ve

yeterlilikleri

-Mesleki Hizmet (Risk) ve Yapý Sigortasý sistemi,
gerekli altyapý çalýþmalarý yapýlarak hayata
geçirilmeden,
yapýlan her müdahale sistemi içinden çýkýlmaz hale
getirmektedir.
Sonuç olarak, yapýnýn yer seçimi, inþasý ve ruhsat verme
izni dahil tüm yapý süreci, devlet denetiminde iþlemesi
gereken kamusal hizmettir. Ýdare, yapýnýn inþasýyla ilgili
"ruhsat" adý altýnda kullandýðý izin yetkisini elinde
bulundururken bu iznin dayanaðýný oluþturan denetim
yetkisini tümüyle özel kiþilere devredemez,
paylaþamaz. Bu alan iktidarýn ve piyasa aktörlerinin
dönemsel isteklerine terk edilemeyecek kadar hayati
öneme sahiptir. Bu nedenle, iktidara düþen görev,
sistemi bir bütün olarak ele almak ve yapý sürecinin en
önemli unsurlarýný bünyesinde barýndýran TMMOB ve
diðer paydaþlarla sistemi saðlýklý zemine oturtacak
yasal çalýþmalarýn önünü açmasýdýr.

Bu nedenle, baþta TOKÝ olmak üzere, büyük ölçekli
kamu eliyle yapýlan yapýlarýn müþavirlik firmalarý
tarafýndan denetlenmesi de ayrý ve ciddi bir sorun
olarak ortada durmaktadýr.
Müteahhitlik ise sistemin diðer sorunu olarak varlýðýný
sürdürmektedir. Yapý müteahhitlerinin tanýmý, kriterleri
ve sorumluluklarý üzerindeki belirsizlik varlýðýný
korumaktadýr. Yapý müteahhitlerinin teknik
kurumsallaþmasý ve kadrolaþmasýný saðlayýcý mevzuat
düzenlemeleri ihale mevzuatý ile uyumlaþtýrýlmamýþtýr.
-Afet-deprem/yapý-tasarým/denetim/mühendislikmimarlýk alanýndaki hukuksal sorunlar bütünsellik ve
kamusal sorumluluk baðlamýnda ele alýnmadan,
-Sürekli deprem tehdidi yaþayan ülkemizde; afet
hukuku ihtisaslaþmadan,
-TUS ve Yapý Denetim süreçlerinde uzmanlýk ayrýmý
(mimar-mühendis) ilkesi doðru yorumlanmadan ve
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Modern ve Sürgün:
Almanca Konuþulan Ülkelerin Mimarlarý Türkiye'de 1925–1955
Esra Akcan

Bernd Nicolai, 2011, (çev.) Yüksel Pöðün Zander,
Mimarlar Odasý Yayýnlarý, Ankara; 342 sayfa.

mimarlýðý konusunda bilinmeyen birçok proje ve inþa
edilmiþ binalarý anlamlandýrmamýzý saðlayan çoðu
bilgi, Orta Avrupa arþivlerinde gizliydi. Kitap, Türkiye
mimarlýðý tarihi açýsýndan bir ilk olduðu kadar, Almanya
mimarlýk tarihi için de önemli bir açýðý kapatýyordu.
Nasyonal Sosyalist rejimin 1933'te yükselmesiyle
Almanya dýþýna göç etmek durumunda kalmýþ
mimarlardan Mies van der Rohe, Walter Gropius gibi
Amerika Birleþik Devletleri'ne gidenlerin mimari
kariyerleri hakkýnda gerek Ýngilizce gerek Almanca
sayýsýz yayýn varken, Türkiye gibi “Doðu” ülkelerinde
yaþamýþ olanlarýn bu tecrübeleri konusunda
monograflarýn sonuna eklenen birkaç kýsa cümle ve
ufak tefek resim dýþýnda pek bir bilgi bulunmuyordu.
Modern ve Sürgün bölümlerini teker teker bu
mimarlarýn Türkiye'de geçirdiði yýllara adýyor. Kitap,
sýrasýyla Robert Oerley, Ernst Egli, Clemens
Holzmesiter, Hermann Jansen, Martin Elsaesser, Martin
Wagner, Hans Poelzig, Bruno Taut, Margarete SchütteLihotzky, Wilhem Schütte, Robert Vorhoelzer ve Paul
Bonatz için ayrýlan bölümlerle kurgulanýyor. Nicolai bu
bölümleri birarada tutan çerçeveyi ise “sürgün”
kavramý olarak kuramlaþtýrýp, “Giriþ” bölümünde
kitabýný modern mimarlýðýn sürgün tarihine bir katký
olarak öne çýkarýyor.

Bernd Nicolai'ýn 1998 yýlýnda Almanca basýlan Moderne
und Exil kitabý, Mimarlar Odasý Yayýnlarý tarafýndan
Yüksel Pöðün Zander'in çevirisiyle en nihayet Türkçe'ye
kazandýrýldý. Kitap ilk basýldýðýnda erken Cumhuriyet
dönemi Türkiye mimarlýðý konusunda Almanya,
Avusturya ve Ýsviçre'deki arþiv belgelerini kullanarak
yazýlmýþ tek kitap olma özelliðini taþýyordu. Nicolai'ýn
sunduðu belgelerle ortaya çýkardýðý gibi, Türkiye

Kitabýn sayfalarýnda okuyucu Türkiye mimarlýk tarihi
açýsýndan çok sayýda detaylý bilgi, proje ve ilginç
anektod bulacaktýr. Kitap, fotoðraflarý ve görsel
belgeleri ile de çok önemli bir kaynak. Hem görülmemiþ
arþiv fotograflarý, hem 1995 yýlýnda bu kitap için
profesyonelce çekilmiþ fotoðraflarýn katkýsý çok büyük.
Bunlar arasýnda özel izinler alarak devlet yapýlarýnýn
içlerine girenler ya da Cumhurbaþkanlýðý Köþkü gibi
yaklaþýlmasý zor binalara yaklaþanlar kuþkusuz çok
önemli kaynaklar sunuyor.
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MESLEKÝ DENETÝM
01.08.2011- 31.08.2011 Tarihleri Arasý Mesleki Denetim Verileri
ANKARA ÞUBESÝ VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ
MESLEKÝ DENETÝM PROJE-TUS-ÞANTÝYE
Proje
ªUBELER
ANKARA ªUBE

Adet
514

m

2

Tus

ªantiye

Adet

Adet

1303289.89

34

154

AÐUSTOS'DA ANKARA ÞUBE MESLEKÝ DENETÝMÝNDEN
GEÇEN PROJELERÝN
KULLANIM AMACINA GÖRE DAÐILIMLARI
KULLANIM AMACI

ADET

ALAN m2

YOZGAT TEMSÝLCÝLÝÐÝ

62

68028.29

23

4

AÐIL

2

905.00

KDZ. EREÐLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ

15

9690.32

12

1

AHIR

3

12552.96

ZONGULDAK TEMSÝLCÝLÝÐÝ

16

32492.65

6

1

AHIR,MÜSTAKÝL KONUT

1

199.68

KARABÜK TEMSÝLCÝLÝÐÝ

20

30368.90

10

3

BARTIN TEMSÝLCÝLÝÐÝ

32

30835.72

13

2

AKARYAKIT ÝSTASYONU
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ,KONUT

6
1

2760.67
240124.50

KASTAMONU TEMSÝLCÝLÝÐÝ

23

20026.50

23

2

BOLU TEMSÝLCÝLÝÐÝ

66

98801.78

2

19

4957.31

2

1

APARTMAN

14

31554.87

ATÖLYE

3

6448.01

BAÐEVÝ

2

824.20

BAHÇE DUVARI

1

300.00

ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

5

KIRÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ

21

29328.80

5

3

BEKÇÝEVÝ

2

148.15

ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ

57

64632.00

17

13

BÜRO

4

13936.18

NEVÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ

29

16341.00

13

5

DEPO

7

13410.12

DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝ

55

56738.92

10

12

DEPO,YEMEKHANE

1

359.91

SÝVAS TEMSÝLCÝLÝÐÝ

42

32047.00

21

16

DERSANE

1

1966.38

11

11477.50

DÜÐÜN SALONU,IS MERK.

1

3681.33

DÜKKAN

6

5018.11

112

278229.09

ENTEGRE TESÝSLERÝ

1

23493.97

FABRÝKA

1

14024.23

FIRIN

1

4289.20

HASTANE

1

16802.17

ERZÝNCAN TEMSÝLCÝLÝÐÝ
TOPLAM

968

1809056.58

4
195

0
236

DÜKKAN,KONUT

AÐUSTOSTA MESLEKÝ DENETÝMDEN GEÇEN PROJELERÝN
ANKARA BELEDÝYELERÝNE GÖRE DAÐILIMI (tadilat/ilave dahil)

HAVUZ

1

80.56

IMALATHANE

5

16178.63

ÝDARÝ YAPILAR

1

82829.00

AKARYAKIT ÝSTASYONU

1

2705.61

ÝSTÝNAT DUVARI

3

3059.91

ÝÞ VE TÝCARET MERKEZ

1

28731.35

ÝÞYERÝ
ÝÞYERÝ,KONUT
KAPLICA

77336.96

6

19410.15

1

10933.05

320

796529.12

KONUT,KÖMÜRLÜK

1

144.24

KONUT,SÜT ÝÞLETME TESÝSÝ

1

320.00

KONUT,TÝCARET

3

7090.00

KONUT
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14

KRES

1

1833.11

KURAN KURSU

1

2600.00

MÜSTAKÝL KONUT

9

839.03

OFÝS

2

2651.98

OTEL

2

8189.35

OTEL,TÝCARET

1

1493.00

OTOPARK

1

1800.00

PANSÝYON,EÐÝTÝM MERKEZÝ

1

2568.62

SANAYÝÝ TESÝSÝ

2

8153.32

SANAYÝÝ YAPISI

2

3553.21

SÝLO

1

112.00

GELÝR GÝDER
01.09.2011- 30.09.2011 Tarihleri Arasý Gelir - Gider Durumudur
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