
ATÖLYE KATILIMCILARI VE YÜRÜTÜCÜLERÝ 12

KONSER YENÝ TÜRKÜKONSER 20

i ç i n d e k i l e r

BASIN AÇIKLAMASIMÝMARLIK HAFTASI 2005MÝMARLIK HAFTASI 2005 5

MÝMARLIK HAFTASI 2005 PROGRAMMÝMARLIK HAFTASI 2005 2

MÝMARLIÐIN TOPLUMLA BULUÞMASININ ADI: MÝMARLIK HAFTASIMÝMARLIK HAFTASI 7
Tezcan Karakuþ Candan

MÝMARLIK HAFTASI’NDA ATÖLYELER 11
Özge Þahin

Ö Ý Ý ATÖLYESÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝKENT Y NET M NE KATILIM 14
H.Ali Ulusoy, A. Müfit Bayram, Menaf Turan, Burçak Karaman Uysal

Þ ÝMARÝYEAH APTAN M 17
Roy Manttari

MÝMARLIK HAFTASI 2005 Ð BULUÞMALARIALTINDA VE MAMAKALTINDA VE MAMAKÐ BULUÞMALARI 19
Mehmet Ali Özgün

MÝMARLIK HAFTASI 2005 “HAYALÝMDEKÝ ANKARA”ÇOCUK VE MÝMARLIKMÝMARLIK HAFTASI 2005 “HAYALÝMDEKÝ ANKARA” 22



MÝMARLIK HAFTASI

'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi

MAMAK BULUÞMASI

10.00-17.00
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi

Ulus-Modern Çarþý Suluhan Sergisi

14.00

Yer:

18.00

Yer:

10.00-17.00

10.00 / TMMOB MÝTÝNGÝ

“YENÝ TÜRKÜ”

Yaya Bölgeleri Sergisi

Demiryollarý Sergisi
'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi

13.00-18.00

ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

Mamak Mutlu Mahallesi Pazar yeri alaný

Mamak Pazar yeri alaný

Bina Kimlikleri Söyleþisi
Doç.Dr.Elvan Altan Ergut, Ali Ulusoy Mimarlar Odasý Ankara Þube
Baþkaný

Mamak Mutlu Mah.Pazar yeri alaný

Belgesel Film Gösterimi-'4. Nesil' Can Dündar
Mamak Mutlu Mahallesi Pazar yeri alaný

19.00
Konser / “Grup Boran”
Yer: Altýndað Hüseyin Gazi Kültür Merkezi
Orhan Kemal Cad. No:303, Karapürçek/Ankara

Yaya Bölgeleri Sergisi- Armada Alýþveriþ Merkezi
Ulus-Modern Çarþý-Suluhan- Karum Alýþveriþ Merkezi
Demiryollarý Sergisi- TCDD/GAR
'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi

ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

Toplanma Yeri: Gar Önü

18.00 Açýk Hava Konseri /
Yer: Ankara Kalesi Saat Kulesi Dibi

- Ankara Palas/Ulus
Ulus-Modern Çarþý Suluhan Sergisi-A nkara Palas/Ulus

- TCDD/GAR

ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

Atölye Sunuþlarý- Ankara Palas/Ulus

8 Ekim 2005 Cumartesi

9 Ekim 2005 Pazar

3-10 Ekim 2005KENTSEL DÖNÜÞÜMKENTSEL DÖNÜÞÜM
ankara’da

projeleri
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ALTINDAÐ BULUÞMASI

10.00-17.00
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi

Ulus-Modern Çarþý Suluhan Sergisi-

14.00
Bina Kimlikleri

Yer:

20.00
“Grup Boran”

Yer:

19.00
BELGESEL FÝLM GÖSTERÝMLERÝ

“Kale Ýçi”

“Sessizliðin Ritmi”

“Sulu Boya Ulus Boya”

Sanat Ýþte

10.00-17.00
Demiryollarý Sergisi
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi Sergisi

Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/2

- Altýndað Hüseyin Gazi
Kültür Merkezi

Orhan Kemal Cad. No:303 Karapürçek/Ankara
Altýndað Belediye Avlusu

Söyleþi/
Doç.Dr.Elvan Altan Ergut, Araþ.Gör. Bilge Ýmamoðlu, Ali Ulusoy
Mimarlar Odasý Ankara Þube Baþkaný

Altýndað Hüseyin Gazi Kültür Merkezi, Orhan Kemal Cad.
No:303 Karapürçek/Ankara

Konser /
Altýndað Hüseyin Gazi Kültür Merkezi, Orhan Kemal Cad.

No:303 Karapürçek/Ankara

ODTÜ GÝSAM iþbirliði ile

, 17'30 dak., belgesel 2004
Ceren Ayas/Reyda Tulgar, Ayça Batur, Yeþim Mutlu,

, Belgesel, 6'40, 2001
yön.: Özlem Savaþ, Nilüfer Balaban

, 8.30 dak, deneysel/belgesel
Yönet.: Sinem Serap Duran/Edas Hayrýoðullarý

, 12 dak., Belgesel, 1997
Yönet. Barýþ Çýnar, Özgür Beþer, Ulvi Koyuncu

Yer: VEKAM/Vehbi Koç ve Ankara Araþtýrmalarý Merkezi
Pýnarbaþý Mahallesi Þehit Hakan Turan Sokak No:9 Keçiören /
Ankara

- TCDD/GAR

Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35
Kalkýnma Bankasý

Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

Kale içi yaþamý: rehber çocuklarý, kasketçi, lokantacý...

Bakýrcý ustanýn çýkardýðý sesler þehir seslere karýþýrken

Gecekondu renkleri üzerine bir film

Hurdacýlar sitesinde bir SanArt etkinliði

7 Ekim 2005 Cuma

14.00
Kent Yönetiminde Katýlým Atölyesi

KESK,TOBB,TESK,TTB, Mülkiyeliler Birliði,TMMOB, TÜRK-ÝÞ, ATO,
ASO
Yer:

18.00

18.30

20.00
BELGESEL FÝLM GÖSTERÝMLERÝ
Ankara'nýn Taþýna Bak!

Cumhuriyet Kadýnlarý

Bu Þehrin Hikayesi

Yer

10.00-17.00
Demiryollarý Sergisi
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi Sergisi

Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/2

'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi

H. Ali Ulusoy- TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Baþkaný
Tevfik Gürsu- Mimarlar Derneði 1927
A. Müfit Bayram- Þehir Plancýsý
Menah Turan- A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset
Bilimi ABD Araþtýrma Görevlisi
Beypazarý Belediye Baþkaný- Mansur Yavaþ
Ayaþ Belediye Baþkaný- Ali Baþkaraaðaç
Mamak Belediye Baþkaný- Gazi Þahin
Hasanoðlan Belediye Baþkaný- Ahmet Poyraz
Yenimahalle Belediye Baþkaný Yardýmcýsý- Kenan Yýlmaz
Etimesgut Belediye Baþkaný- Serhat Kemal Yýlmaz
Burçak Karaman Uysal- Çevre Mühendisleri Odasý Sekreter Üyesi

temsilcileri
Anadolu Ajansý Genel Müdürlüðü Konferans Salonu, GMK Bulvarý

No:128/C -Tandoðan

Oda Müziði Dinletisi / Bilkent MSSF Öðrencileri
Yer: G.Ü Ýletiþim Fakültesi, 81.Sk No:2 EMEK-ANKARA

Kokteyl / Kentsel Görüntüleme Atölyesi Fotoðraf Sergisi Açýlýþý
Yer: G.Ü Ýletiþim Fakültesi, 81.Sk No:2 EMEK-ANKARA

ODTÜ GÝSAM iþbirliði ile
, 18 dak, belgesel 2005-06-21

Yön.: Meriç.T.Öztürk, Serap Aydoðan, Emine Dýkbýyýk, Erkan Kýzýltürk,
Güneyt Karakuþ, B.Kývýlcým, Ertanoðlu

, 24 dak, belgesel, 1999
Yön.: Berrin Balay, Ersan Ocak

, belgesel 13', 1960..?
Basýn Yayýn Yüksek Okulu

: Konur Sokak

- TCDD/GAR
- Kalkýnma Bankasý

Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35
- Kalkýnma Bankasý Sergi

Salon, Ýzmir Cad. No:35
- ODTÜ

Kültür Kongre Merkezi

Aslanhan Cami etrafýndaki kalýntýlar üzerine: yaþlý bir teyze, taþlarýn
yazýlarý okuyabilen bir hoca, tarihi anlatan bir mimar uzmaný

Cumhuriyetin ilk seneleri gören kadýnlarýn anýlarý

1960 yýllarda Ankara ve Anadolu yaþamý

6 Ekim 2005 Perþembe

3 Ekim 2005 Pazartesi

4 Ekim 2005 Salý

5 Ekim 2005 Çarþamba

10.00-17.00
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/1
Ulus-Modern Çarþý Suluhan Sergisi
Yaya Bölgeleri Sergisi
Demiryollarý Sergisi
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi Sergisi

Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/2

11.00
Dünya Mimarlýk ve Konut Günü Basýn Toplantýsý

19.00 “From Wood To Architecture” Ahþaptan
Mimarlýða Mimarlýk Haftasý

10.00-17.00
Demiryollarý Sergisi
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi Sergisi

Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/2

18.00
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi - Bina

Kimlikleri Envanteri Projesi

18.30
BELGESEL FÝLM GÖSTERÝMLERÝ
Saraçoðlu Mahallesi

10.00-17.00
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi 1/2

Demiryollarý Sergisi
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi Sergisi

Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/2

'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi

-Konur Sokak
- Konur Sokak

- Konur Sokak
- TCDD/GAR

-
Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

- Kalkýnma Bankasý
Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

- Mimarlar
Odasý 3.kat, Konur Sokak

- Kokteyl /
Sergisi ve açýlýþý

ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

- TCDD/GAR
- Kalkýnma

Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Caddesi No:35
- Kalkýnma Bankasý

Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35
'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi - ODTÜ
Kültür Kongre Merkezi

Kokteyl /
sergilerinin açýlýþý

Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

ODTÜ GÝSAM iþbirliði ile
, Belgesel, 28' 1995

Yön.: Ali Pekþen, Gülden Çaðlý, Berrin Balay, Fatih Gezen
Yer: Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

- Yargýtay Parký
(Zafer Çarþýsý karþýsý)

- TCDD/GAR
- Kalkýnma

Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35
- Kalkýnma Bankasý

Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35
-

ODTÜ Kültür Kongre Merkezi



Tüm dünyada her yýl Ekim ayýnýn ilk Pazartesi günü
, ilk haftasý ise olarak

kutlanmaktadýr. ve
olarak her

yýl çeþitli etkinliklerle kutlamaktayýz. 2004 yýlýnda
ile baþlattýðýmýz geniþ katýlýmlý

kutlamalarýmýzý bu yýl
temasý ile gerçekleþtiriyoruz.

Hemen her gün gazetelerde görmeye ve televizyonlardan
duymaya alýþtýðýmýz haberlerden bir tanesi de Kentsel
Dönüþüm Projeleri. özellikle
Ankara'da çeþitli kent merkezlerinin dönüþümünü ve
Ankaralýnýn yaþamýný “deðiþtirmeyi, güzelleþtirmeyi”
vaad ediyor.

Ancak son yýllarda Ankara'da gerçekleþtirilmek istenen
Kentsel Dönüþüm Projelerinde erken Cumhuriyet
Dönemi ürünlerin baþrolde olduðunu üzülerek açýklamak
isteriz. Bu ürünler yýllar boyunca ihmal edilmiþ, yapýlan
niteliksiz eklemeler ile özgün niteliði ve görünümleri
tahrip edilmiþ; yapýlarýn mezbelelik görünümü almasý
saðlanmýþ ve Cumhuriyet binalarýnýn yýkýlmasý teþvik
edilmiþtir. Bugün Erken Cumhuriyet Dönemi miraslarý
birer birer yok olmaktadýr. Ýnsaný önemseyen, kamu yararý
gözeten bu binalar yerlerini ekonomik çýkarý ön plana
taþýyan devasa alýþveriþ bloklarýna býrakmaktadýr. Bugün

yönelik
“yenileme” çalýþmalarýnýn yapýlmak istenmesi,

yýkýlýp yerine otopark yapýlmak istenmesi,
yeni bir proje ile “hayata

kazandýrý lmak” istenmesi hep ayný görüþten
kaynaklanmaktadýr. Bu görüþ maalesef erken
Cumhuriyet Dönemi mirasýný da tüketim nesnesi haline
getirmekte, kullan-at kültürünün bir parçasý yapmaktadýr.

Bu sebeple Mimarlýk Haftasý kapsamýnda son aylarda
sýkça sözedilen ve yýkarak yeniden inþayý öngören

baþlatýlmýþtýr. Atölye
çalýþmalarýmýzýn sonuçlarý tarihinde

itibariyle kamuoyuna sunulacaktýr.

Ankara'da gerçekleþtirilmek istenen Kentsel Dönüþüm
Projeleri süreçlerine halkýn ve yetkili meslek organlarýnýn
dahil edilemediðini üzülerek belirtmek isteriz. Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi ve Mimarlar Derneði 1927 olarak
mimarlýk ve yapý üretim süreçlerine dair kullanýcýlarýn
bilgilendirilmesi ve bu süreçlere duyarlýlýk göstererek
kentte meydana gelecek her deðiþikliðe karar
verilmesinde katýlýmcý olmasý en büyük temennilerimizdir.
Bu çerçevede

katýlýmlarý ile

Dünya
Konut günü Mimarlýk Haftasý

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Mimarlar Derneði 1927 Mimarlýk Haftasýný

Ankara'nýn Sökükleri
Kentsel Dönüþüm Projeleri

Kentsel Dönüþüm Projeleri

AKM Alaný ve Ulus Tarihi Kent Merkezi’ne

Güvenpark'ýn
Gençlik Parký’nýn

“kentsel dönüþüm projeleri”ni masaya yatýrarak
yýkmadan dönüþtürmenin mümkün olabileceðini
gösteren atölye çalýþmalarý

09.10.2005 Ankara
Palas'ta saat:13.00

Ankara'daki Belediye Baþkanlarý ve Sivil
Toplum Örgütleri'nin “Kentsel Yönetime M
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Halkýn ve Sivil Toplum Örgütlerinin Katýlýmý”

05.10.2005 saat:13.00'da

Mimarlýk bir lüks deðildir. Mimarlýk
toplumsal bir ihtiyaçtýr.

Çocuk ve Mimarlýk

“100 Okula 100 Mimar”

Özetle; 2005 Mimarlýk Haftamýzda istedik ki kentin
paylaþtýkça geliþtiðini tüm kentliler ve yerel
yöneticilerimize aktaralým, yaþanabilir çevrelerin
sadece “eskiterek-yýkarak-yeniden inþa ederek”
deðil, koruyarak, kentlilik bilinciyle kültürel
m i r a s ý m ý z a , a n ý l a r ý m ý z a s a h i p ç ý k a r a k
yaratýlabileceðini gösterelim.

Mimarlýk Haftasý 2005 Programý ve hedeflerimizi
paylaþmak üzere 03 Ekim 2005 Pazartesi günü
saat:11.00'da tüm basýn mensuplarýmýzý Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi’nde gerçekleþtirilecek Basýn
Açýklamasýna bekliyoruz.

baþlýklý
forum kenti paylaþmanýn modellerini arayacak, uygar bir
toplumun gerekliliði olan halkýn ve meslek ve sivil toplum
örgütlerinin kent yönetimine katýlým yöntemlerini açýða
çýkaracaktýr. Bu Forum Anadolu Ajansý konferans
Salonunda tarihinde
gerçekleþtirilecektir.

Bizler, -meslek örgütleri ve halk- Ankara'da yaþanan
dönüþümlerden haberdar edilmezken, ABD'de meydana
gelen Katrina kasýrgasý bizlere bir ders daha vermiþ
bulunmaktadýr.

Kasýrga, deprem, sel gibi
felaketler her yerde herkesin baþýna gelebilmektedir.
Toplumsal ihtiyaçlarýn ortaya konduðu kullanýcýlarýn temel
problemlerinin çözümlendiði mimarlýk ürünleri dünya
halkýnýn ihtiyacýdýr. Bu ihtiyaçtan yola çýkarak, mimarlýðýn
tanýtýlmasý, yapýlý çevrenin inþasýnda aktörlerin baþýnda
halkýn yeraldýðýný belirtmek amaçlarýyla, bu yýl
düzenlediðimiz tüm etkinliklerimizin sadece mimarlara
deðil halka açýk etkinlikler de olmasýna özen gösterdik.
Atölye Çalýþmalarýnýn yaný sýra, Mimarlýk Haftasý
etkinliklerimiz Ankara'nýn deðiþik Bölgelerinde kentlilerle
paylaþmak istediðimiz sergilerimizi de içermektedir.
Mimarlýk ve yaþadýðýmýz kent üzerine bilgiler veren
sergilerimiz her gün rotasyona uðrayarak kentin deðiþik
mekanlarýnda sergilenecektir.

Kentsel dönüþüm projelerine ve yapý üretim süreçlerine
halkýn katýlýmýnýn teþvik edilmesinin bir yolu da
çocuklarýmýzý eðitmektir. Bu sebeple “aðaç yaþken eðilir”
düþüncesiyle ilköðretim çaðýndaki öðrencilere yaþadýklarý
çevre üzerine bilgilendirmelerin çeþitli oyunlarla birlikte
yapýldýðý çalýþmamýzýn Mimarlýk
Haftasý’ndaki hedefi düþük gelirli bölgelerdeki ilköðretim
okullarýna uygulamasýnýn
ulaþtýrýlmasýdýr. Bu çalýþmada çocuklara kentte yaþama ve
kentlilik bilincinin oluþturulmasý ile ilgili bilgiler mimarlar
tarafýndan verilecektir.

5

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi,
Mimarlar Derneði 1927

“KENTLERÝMÝZ DÖNÜÞÜYOR” ANCAK…
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Tezcan Karakuþ Candan

BAÞKA BÝR ETKÝNLÝK MÜMKÜN...
MÝMARLIÐIN TOPLUMLA BULUÞMASININ ADI: M Ý M A R L I K H A F T A S I

Her yýl Ekim’in ilk pazartesi kutlanan Dünya Mimarlýk ve Konut Günü, 3 yýldýr
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bünyesinde giderek bir gün olmaktan öte, sürekli
geliþtirilen ve yaygýnlaþan programýyla Mimarlýðýn Toplumsallaþmasý kapsamýnda bir
hafta süren Mimarlýk Haftasý etkinlikleri olarak koordine edilmektedir.

Bu hafta kapsamýnda Ankara kentinin sorun odaklarýnýn gündeme getirilmesi,
mimarlýðýn toplumla buluþmasý, kentin her yerinde, her alanda mimarlýðýn
konuþulmasý, kentliler açýsýndan yaþanýlan kentin içselleþtirilmesi ve duyarlýlýklar
oluþturulmasý bu haftanýn en önemli ayaklarýndan birisiydi.

2004 yýlý Mimarlýk Haftasý'nda belirlenen Ankara'nýn Söküklerini dikelim temasýnýn
devamý olarak, 2005 yýlý Mimarlýk Haftasý etkinlikleri güncel bir konu olan Kentsel
Dönüþüm Projeleri olarak belirlenmiþti. Bu tema çerçevesinde 3-9 Ekim 2005
tarihleri arasýnda gerçekleþen

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Mimarlar Derneði 1927 ile birlikte düzenlenen
hafta süresince, sivil toplum örgütleri, meslek odalarý, üniversiteler, dernekler ve
yerel yönetimler haftayý desteklerken kentliler, mimarlar, mimarlýk öðrencileri,
plancýlar ve diðer disiplinler hafta kapsamýnda aktif olarak atölyelerde çalýþarak,
atölye sonuçlarýný ortamla paylaþtýlar…

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 38. Dönem Yönetim Kurulu Ankara'ya iliþkin pek çok
sorun odaðýný ve kentlilerin ve sivil toplum örgütlerinin görüþleri alýnmadan, kamu
yararý taþýmayan tüm uygulamalara yönelik çalýþmalarýný kamuoyunun gündemine
taþýyarak, bir biriktirme ve mücadele süreci yaþattý… Yaþatmaya devam ediyor…
Mimarlýk Haftasý kapsamýnda bu sorun odaklarýnýn bir kýsmýný atölyeler þeklinde
oluþturarak masaya yatýrdý, irdeledi, deðerlendirdi, çýkýþ yollarýnýn ipuçlarýný ortaya
koydu… Ankara'nýn tüm olumsuz uygulamalara karþýn bir þansý vardý…

Kent yönetiminden, kentin kullanýcýlarýna, kentin mekanlarýna ve sorun odaklarýna
kadar bir birikim saðlamak üzere kurgulanmýþ atölyelere, buluþmalara ve konserlere
katýlýmýn en çok gençlerden gelmesi kentimizin geleceði açýsýndan yüreðimizi
rahatlatacak bir nefesti…

Son yýllarda uygulanan siyasi kararlarýn kent politikalarýný doðrudan etkilediði ve
kentlerin bir bütünleþme süreci içerisinde parçalandýðý ve giderek kent olmaktan

Mimarlýk Haftasý etkinlikleri baþka bir etkinlik
organizasyonunun istenildiði sürece mümkün olduðunun göstergesi haline
geldi…

Mimarlýk Haftasý Etkinlikleri Kentin Aktörleri Ýle Birlikte Organize Edildi…

Ankara'nýn Oda'sý Var…

Ankara'nýn;
kentsel parçalanmasýna, kültürsüzleþmesine, yoksullaþmasýna, kimliðini
kaybetmesine, tarihsel deðerlerinin yok edilmesine, topraklarýnýn rant olarak
peþkeþ çekilmesine karþý çýkan bir Oda'sý vardý…

Etkinliklere Her Kesimden Gençlerin Ýlgisi Yoðundu…

Kentsel Bütünleþmede Bir Adým: Buluþmalar…

7

Bina Kimlikleri Sergisi, Mamak Buluþmasý, Mutlu Mahallesi pazar yeri
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uzaklaþtýðý bu süreçte, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 38. Dönem Yönetim Kurulu, buradan
çýkýþ noktalarýnýn bir bölümünü kentin gecekondularýndan, büyük alýþveriþ merkezlerine, kamu
kurumlarýna kadar, her yanýna yaygýnlaþan Mimarlýk Haftasý etkinliklerinde arayýþlarýný devam
ettirdi… Etkinliklerde mimarlarda vardý, mimarlýk öðrencileri de… Altýndaðlý Hatice Teyze,
Mamaklý Hüsmen Amca, kale yerleþiminin dar sokaklarýnda volta atan gençler, bir o yandan bir
oyana koþuþturan gözlerinde gülüþleri eksik olmayan çocuklar da vardý ve biz bu kentte
yaþayanlar bir aradaydýk….

Haftanýn belli günlerinde kullanýlan pazar yerleri mimarlýk haftasýnda mimarlýk sergilerinin yeni
sergi mekanlarýna ve konserlerin, söyleþilerin gerçekleþtiði meydanlara dönüþtürüldü…
Ankara Kalesi Saat Kulesi dibi ilk defa bir konsere tanýklýk etti… Konser vesilesiyle Ankara'nýn
bu tarihi mekanýný ilk defa görenler bile vardý… Ve bunu Mimarlar Odasý'nýn gerçekleþtirdiðini
kürsüden ifade eden Yeni Türkü, þarkýlarýyla Ankara'ya yeni bir konser alaný kazandýrýlmasýna
vesile olmuþtu…

Konur Sokak, sokaktan öte bir þey Mimarlar Odasý varsa orda, bir bakmýþsýnýz, bir sergi alaný,
bir bakmýþsýnýz, bir sinema, bir tiyatro salonu, bir buluþma mekaný, bir toplanma mekaný…

Sokaktan geçiyorsanýz, pazar yerindeyseniz, üniversitedeyseniz, ya da mahallenizde dolaþan
ellerinde fotoðraf makineleri ile dolaþan bir ekibe rastladýysanýz, alýþveriþ merkezindeyseniz,
parka gitmiþseniz dinlenmek için, ya da bir kamu kurumuna gittiyseniz herhangi bir iþiniz için,
orada Mimarlar Odasýnýn varlýðýný hissetmemiþ olsanýz olsa olsa bizim eksikliðimiz olabilir… ve
daha çok kent mekanýna yayýlma politikamýzýn henüz tamamlanmamýþ olduðundadýr…

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 3 yýldýr yürüttüðü Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý Mimarlýk
Haftasýna kadar yaklaþýk 40 okulda gerçekleþti. Katýlýmý arttýrtmak ve mimarlýk haftasý
süresince okullarda da mimarlýk konuþulmasý yaklaþýmý ile 5 ilçede 76 okulda 76 mimar
çocuklarýn Ankarasýnýn hayalinin izlerini takip ettiler… Hedef Mimarlýk Haftasýnda dalya
yapmaktý… 100 okulda 100 mimar, ancak olamadý. Bu organizasyona iþyeri temsilcilerimizin
gösterdiði yoðun ilgi çalýþmanýn gelecekteki katýlýmý açýsýndan oldukça umut vericiydi. Dalya
mý? Sizinde bir okul seçmenizle 2006 yýlýnda …

Kurgulanmýþ, günlerce düþünülmüþ, çok yönlü, seyyar, ortak aklýn ve duygularýn bir aradalýðý ile
birlikte kolektif bir çabanýn, genç dinamiklerin ve toplumun deðiþik örgütlerinin, destek ve
heyecanlarýný da içinde barýndýran Mimarlýk Haftasý 2005 programý, bir sonraki yýl daha da
geliþerek Ankara'nýn tamamýna yayýlabilecek bir Ankara Mimarlýk Festivali'nin habercisiydi…

Bu derece yaygýn ve yoðun bir organizasyonu koordine etmek elbette kolay deðildi… Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi genç sekreteryasý, hayatlarýnda ilk defa böylesi bir organizasyonu
koordine ediyorlardý. Elbetteki hatalar oldu, eksiklikler oldu… olmasa olmazdý zaten… Ama
etkinlikler, hedeflenenlerin ve beklentilerin büyük bir bölümünün hayata geçirildiði bir kolektif
çabanýn ürünü olarak orta yerde duruyor…

Eminim kaçýranlar gýpta ediyorlardýr… Kim bilir belki 2006 yýlý etkinliklerini bekliyorlardýr…
Kimbilir katýlamasalar da o ruhu hissediyorlardýr… Evet

yeter ki yapma isteðimizi ve heyecanýmýzý kýracak süreçlere ve kiþilere izin
vermeyelim…

Gündelik Hayatta Kent Mekanlarýnýn Yeniden Ýþlevlendirilmesi…

Çocuklarýn Ankara Hayali var…

Mimarlýk Haftasý, Ankara Mimarlýk Festivali Müjdecisi…

Mimarlýk Haftasý, Yüzlerce Ýnsanýn Alýnteri…

Baþka Bir Mimarlýk Baþka Bir
Etkinlik Mümkün,

“Bu etkinlik de bize benzedi… Sosyal, heyecanlý, paylaþýmcý, dinamik, aceleci, inatçý,
toplumsal, keyifli, bazen neþeli, bazen eksik... Emeði geçen, katký koyan desteklerini
esirgemeyen dostlarýmýzýn, ellerine, yüreklerine saðlýk… Siz yokken aramýzda, sürç-i
lisan ettiysek affola…”

Demir yollarý Sergisi,TCDD Gar



Özge Þahin

MÝMARLIK HAFTASI'NDA ATÖLYELER

2004 yýlý Mimarlýk Haftasý'nda belirlenen “Ankara'nýn
Söküklerini Dikelim” temasýnýn devamý olarak, 2005 yýlý
Mimarlýk Haftasý etkinlikleri güncel bir konu olan Kentsel
Dönüþüm Projeleri olarak belirlenmiþti. Bu tema
çerçevesinde kurulan ve kentin sorun odaklarý ile ilgili olarak
bir birikim oluþturmasý amacýyla atölyeler

ile risk altýnda bulunan bölgelerdeki projeleri ele
almýþtýr. Atölyeler, temalarýný ele alýþ biçimleri ve çýkardýklarý
ürünlerin nitelikleri konusunda tamamen baðýmsýz
býrakýlmýþ, esasen bu durum bir çeþitliliðe ve farklý
sonuçlarýn ortaya çýkmasýna olanak saðlamýþtýr. Her biri
konusunda uzman atölye yürütücülerinin yönlendirmesi ile
aðýrlýklý olarak Þehir Bölge ve Planlama Bölümü
öðrencilerinin katýlýmýyla gerçekleþen atölyelerde varolan
durumlar detaylý olarak analiz edilmiþ, analizlerin sonuçlarý
poster, sergi, belgesel, animasyon olarak Ankara Palas'ta
mimarlara, mimarlýk öðrencilerine, kentlilere ve diðer atölye
katýlýmcýlarýna sunulmuþtur.

Mimarlýk Haftasý kapsamýnda temel olarak dokuz atölye
oluþturulmuþ ve bu atölyelerden yedisi aktif olarak
çalýþmalarýna 19 Eylül 2005 tarihinde baþlamýþ 9 Ekim 2005
tarihinde Ankara Palas'ta sunumlarýný yapmýþlardýr.

Oluþturulan bu atölyeler; Sayýn Yalçýn Memlük ve Sayýn
Suat Durmuþ yürütüclüðü'nde gerçekleþtirilen

, Sayýn Ethem Torunoðlu, Sayýn Nermin Çelik,
Sayýn Necdet Beþbaþ yürütücülüðü'nde ve Gazeteci-yazar
Sayýn Yaþar Seyman desteði ile gerçekleþtirilen

; Sayýn Ýsa
Çapanoðlu, Sayýn Erdal Kurttaþ yürütücülüðünde
gerçekleþen ( Gecekondudan Çaðdaþ Konuta)

; Sayýn Emre
Madran ve Sayýn Bülent Tanýk yürütücülüðünde
gerçekleþtirilen

; Sayýn H. Ali Ulusoy, Sayýn A. Müfit
Bayram, Sayýn Menaf Turan ve Sayýn Burçak Karaman
Uysal yürütücülüðünde ve yerel yönetimlerinin katýlýmlarý ile
gerçekleþtirilen ;
Sayýn Kadri Atabaþ, Sayýn Güven Arif Sargýn
yürütücülüðündeki (Atatürk Kültür Merkezi)

; Sayýn Ýbrahim Demirel ve Sayýn Iþýk Aksoy
yürütücülüðünde gerçekleþtirilen

'dir. Söz konusu tüm atölyeler
çalýþmalarýný oldukça yoðun bir tempoda sürdürmüþler,
odanýn onlara saðlayabileceði tüm imkanlarýný kullanarak
ürünlerini ortaya çýkarmýþlardýr. Kentsel Dönüþümde
Görüntüleme Atölyesi'nin ürünleri odanýn görsel arþivine
ciddi katký saðlamýþ, Ankara kenti özelinde yaþanan
çarpýkl ýklar ý , yanl ýþ l ýk lar ý görsel hafýzalarýmýza
yerleþtirmiþtir. Gazi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'nde
açýlan sergisinde Ankara görünmeyen bir yönüyle gözler
önüne serilmiþtir. Atatürk Kültür Merkezi Alanlarý Atölyesi
ise alanlarý kronolojik olarak incelemeye almýþ, Kültür

Ankara'da
uygulanmýþ ve uygulanmakta olan Kentsel Dönüþüm
Projeleri

Güvenpark
Atölyesi

Eski
Altýndað Kentsel Dönüþüm Atölyesi

GEÇAK ve
Ýmrahor Vadisi Kentsel Dönüþüm Atölyesi

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel
Dönüþüm Atölyesi

Kent Yönetiminde Katýlým Atölyesi

AKM Alanlarý
Atölyesi

Kentsel Dönüþümde
Görüntüleme Atölyesi

Bakanlýðý'nýn raporunu referans alarak alanýn tarih
içerisindeki deðerlendirme biçimlerini sunumlarý ile gözler
önüne sermiþlerdir. Ulus Tarihi Kent Merkezi atölyesi
katýlýmcýlarý son dönemlerde yaþanan geliþmeler
üzerinden geniþ bir alan çalýþmasý yaparak esnaf ile kentli
ile o bölgede yaþayan insanlar ile röportajlar yaparak
alanýn ihtiyaçlarýný yine alanýn kullanýcýlarýnýn görüþleri
eþliðinde hazýrladýklarý belgesel aracýlýðýyla sunumlarýný
gerçekleþtirdiler. Güvenpark Atölyesi katýlýmcýlarý ise kýsa
süre içerisinde, Güvenpark'ýn Ankara için, Cumhuriyet için
öneminden; aslýnda þu andaki varoluþumuzu temsil eden
bir yapý olduðunun altýný çizerek, Ankara'nýn bilinçli olarak
kimliksizleþtirildiðini ve Ankara'nýn kimliksizleþtirilmesinin
önünde kalan en büyük engellerden biri olan Güven
Anýtý'nýn nasýl yeniden Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda olduðu
gibi ön plana çýkarýlacaðý yönünde bir çözüm önermiþlerdir.
Bu öneri projede, Atatürk Bulvarý'nýn tek yönlü olarak
yayalaþtýrýlmasý ve Ulus tarafýndan gelen trafiðin
Necatibey Caddesi üzerinden Ýnönü Bulvarý'na ve Dikmen
Caddesi'ne aktarýlmasý yönünde temel kararlar alýnmýþ ve
geri kalan alanlarýn ara servis yollarýyla yayalaþtýrýlmasý
önerisinde bulunmuþlardýr. Eski Altýndað Kentsel
Dönüþüm Atölyesi ise, yapýlmasý düþünülen bir dönüþüm
için farklý iþlevleri olan Ankara için çok önemli bir yere
sahip olan Altýndað Bölgesinin Ulus'tan ya da
Bentderesi'nden baðýmsýz ele alýnamayacaðý ve söz
konusu alanlarýn bütüncül bir yaklaþýmla ele alýnmasý
önerisinde bulundular. GEÇAK Ýmrahor Vadisi Atölyesi
ise, diðer alanlarýn aksine; yerleþilen alanlarýn korunmasý
yerine; bir alaný istiladan korumasý amacý güdülmüþtür. Bu
amaç doðrultusunda TÜBÝTAK'ýn hazýrladýðý raporu
referans alarak bölgeleme, etaplama yaparak, hangi yýllar
diliminde neler yapýlabileceði, ekonomik katkýnýn nasýl
saðlanabileceði üzerine öneri sunmuþlardýr. Son olarak
Kent Yönetiminde Katýlým Atölyesi, Anadolu Ajansý
Konferans Salonu'nda, belediye baþkanlarýnýn ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn da katýlýmýyla gerçekleþtirilen
forumun sonucunda bir tartýþma metni ortaya
koymuþlardýr. Bu metinde özetle; kentsel dönüþüm
projelerine, kentlerin makro planlarýnýn yapýmýndan, yani
kentlerin yönetiminden baþlayarak, halkýn ve halkýn
örgütlü temsilcilerinin katýlýmý ciddi bir konudur. Bu
saðlanamadýðý takdirde, tüm projeler ve yatýrýmlar,
saðlýksýz kentsel geliþmenin, israfýn, kentsel yaðmanýn ve
güçsüz kesimlerin ezilmesinin bir aracý olacaðý
belirtilmiþtir.

Sonuç olarak, bu yýl gerçekleþtirilen Mimarlýk Haftasý'nýn
temasý doðrultusunda belirlenen atölyeler ve yapýlan
çalýþmalar, Ankara'da ciddi sorun yaþanan alanlarý, bu
hafta içerisinde yeniden ve farklý açýlardan ele alarak
gündeme taþýmýþtýr. Bu hafta boyunca emeklerini,
zamanlarýný ve zihinlerini bizimle paylaþan tüm atölye
yürütücülere ve katýlýmcýlarýna Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi adýna teþekkür ederiz.
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Atölye Yürütücüleri

Atölye Katýlýmcýlarý

Yalçýn Memlük
Suat Durmuþ
Sedvan Teber

Ceren Gamze Yeþer, Samet Zeydan, Yiðit Acar, Özge Özeke

A.Ü. Ziraat Fakültesi Öðretim Görevlisi Peyzaj Mimarý

Peyzaj Mimarý

Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarlýðý Bölümü

Güvenpark Atölyesi

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Dönüþüm Atölyesi

Atölye Yürütücüleri
Doç.Dr.Emre Madran
Bülent Tanýk

ODTÜ-Mimarlýk Fakültesi-Restorasyon ABD

Þehir Plancýsý

Atölye Katýlýmcýlar Tuðçe Þanlý, Serhat Celep, Melda Tanrýkulu, Gizem Ergüç, Sevgi Nur Þahiner, Þahika Gürbüz, Gün
Tuçaltan, Sýla Akalp, Ceren Topçu, Ýlksen Urgancý, Yýlmaz Kilim, Öznur Zenan

Atölye Yürütücüleri
Kadri Atabaþ
Yrd.Doç Dr. Güven Arif Sargýn

Mimar

ODTÜ-Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü Öðretim Görevlisi

Atölye Katýlýmcýlarý Ýrem Erbaþ, Mehmet Saner, Berna Yaylalý, Diler Özdemir, Hasan Deniz, Hatice Güriþ, Oðuz Cavlak,
Ezgi Erol, Sabri Gökmen, Simin Ghalichi

Atatürk Kültür Merkezi Alanlarý Atölyesi

Atölye Yürütücüleri

Atölye Katýlýmcýlarý

Yrd.Doç.Dr Ýbrahim Demirel
Iþýk Aksoy

Duygu Kaçar, Ayþen Bayazýt, Devrim Kýsaalioðlu, Cevat Uðraþ, Tuðçe Þanlý, Görkem Býtýrah

Gazi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Radyo -Televizyon Bölümü

Bilkent Üniversitesi Güzel SanatlarTasarým ve Mimarlýk Fakültesi Grafik Tasarýmý Bölümü Öðretim Görevlisi - Mimar

Kentsel Dönüþümde Görüntüleme Atölyesi

Kent Yönetiminde Katýlým Atölyesi

Atölye Yürütücüleri
Nermin Çelik
Dr.Ethem Torunoðlu
Necdet Beþbaþ
Yaþar Seyman

Mimar

Çevre Mühendisi

Y.Mimar

Birgün Gazetesi-Gazeteci

Katýlýmcýlarý Özgür Bayramoðlu, Deniz Üçer, Bilge Serin, Nurþah Cabbar, Merve Gülgönül, Buket Akay, Emel KarakayaAtölye

Eski Altýndað Kentsel Dönüþüm Atölyesi

Atölye Yürütücüleri
Ýsa Çapanoðlu
Erdal Kurttaþ

Kavaklýderem Derneði Genel Sekreteri-Ýmrahor Vadisi Çalýþma Grubu Sekreteri-Ýnþ.Mühendisi

Þehir Plancýsý

Katýlýmcýlarý Ýbrahim Sarýçiçek, Cantekin AlptekinAtölye

GEÇAK (Gecekondudan Çaðdaþ Konuta) ve Ýmrahor Vadisi Kentsel Dönüþüm Atölyesi

Atölye Yürütücüleri
H.Ali Ulusoy
A. Müfit Bayram
Menaf Turan
Burçak Karaman Uysal

Ahmet Poyraz
, Aykut Haþimoðlu , Ceyda Karaaslan , Ersönmez Yarbay , Ethem

Torunoðlu, Gülseren Oray, M.Remzi Sönmez , Mümtaz Baþar Sazili Demirhan ,
Selma Sökmen, Sercihan Maden, Serpil Baðýþlayýcý, Sinan Vargý , Vedat Aðca, Yeþim Uysal, Yalçýn Doðan

, Yusuf Tanrýsever

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Baþkaný

Þehir Plancýsý

A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD Araþtýrma Görevlisi

ÇMO Ankara Þubesi Sekreter Üyesi

Hasanoðlan Bel. Baþk. AKG Gazbeton Sabah Gazetesi TBMM
TMMOB Tüm Bel-Sen Gen. Merk. TESK

Türk-Ýþ
Mülkiyeliler Birliði Ayaþ Bel.

Katýlýmcýlarý A.Ekber Doðan , Abdullah AydýnAnkara Üniversitesi Halkevleri Genel Merkezi,Atölye
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tarafýndan da desteklenmesidir. Bu yargýnýn doðruymuþ gibi
sunulmasý ve toplumda kabul görmesinin saðlanmasýnda
misyonerliði ise siyasi veya iþ iliþkisi nedeni ile belediye
yapýlarýný etkileme þansýna sahip kesimler ile bulunduðu
makamý, kiþisel çýkarlarý için kullanmayý seçen bürokrasi
yapmaktadýr.

Baþarýlý olmak için bazen yasalarý da çiðnemesini
beklediðimiz, bunu yapmadýðý zaman korkaklýk hatta
beceriksizlikle suçladýðýmýz bir yerel yöneticiyi, niçin daha
açýk ve katýlýmcý bir yönetim sergilemiyorsun diyerek
suçlamak ne kadar samimi ve adildir?

Gerçek bir katýlýmýn saðlanabilmesi için önem taþýyan bir
diðer husus doðru ve yeterli bilgiye eriþim imkanlarýyla
ilgilidir.

Ülkemiz bilginin doðru, zamanýnda ve kullanýlabilir olarak
saklanmasý konusunda maalesef iyi bir durumda deðildir. Bu
durum bazen bilgisizlik ve nitelikli eleman yetersizliði gibi
masum nedenlerden kaynaklanabildiði gibi bazen de
yukarýda bahsettiðimiz gerekçelerle bulanýk suda balýk
avlama özleminden kaynaklanabilmektedir. Bu durum
merkezi idare açýsýndan da böyledir, yerel yönetim kurumlarý
açýsýndan da böyledir.

Ülkemizin sosyal, ekonomik, ve fiziki durumuyla ilgili verileri
doðru, zamanýnda, kullanýlabilir þekilde toplama ve kamu
oyunun bilgisine sunma ile ilgili görevli temel kuruluþ Devlet
Ýstatistik Enstitüsü’dür. Bu kurum bazý verileri doðrudan
kendi toplayabileceði gibi bazý verileri de ilgili kurum ve
kuruluþlardan aldýðý verilere baðlý olarak sunmaktadýr. Bu
durum her kurumu kendi sorumluluk alaný ile ilgili doðru
verileri iþlenebilir þekilde doðru olarak toplamasý ve
sunmasýna da baðlýdýr ve Devlet Ýstatistik Enstitüsü bu
anlamda diðer kurumlara baðýmlý hale getirmektedir. Enstitü
bu konuda yönlendirici ve denetleyici olmak zorundadýr.
Ancak konumuzla yani kentlerimizle ilgili verilebilecek
birkaç örnek maalesef yeterince baþarýlý olunmadýðýný
göstermektedir.

Ülkemizde nüfusun yapýsý ve deðiþimi konusunda en güncel
bilgi 2000 yýlýnda yapýlmýþ nüfus sayýmý verileridir ki,
maalesef bu sayýmda toplanmýþ olan verilerin dahi büyük
kýsmý halen halkýn kullanýmýna sunulamamýþ durumdadýr.
Doðru nüfus bilgileri olmadan, gelecekteki nüfuslarýn
yerleþim alanlarý özelinde doðru tahmini ve buna baðlý olarak
kentlerin konut ve diðer kullanýmlar açýsýndan durumunun ve
ihtiyaçlarýnýn bilinmesini de olanaksýz hale getirmektedir. Bu
bilinmezlik, mülkiyet ve mülkiyetin dönüþüm süreçlerini
içeren bilgilerle ilgili olarak aynen geçerlidir. Ticari sýr
kavramý yine bu baðlamda düþünülmesi gereken, katýlýmýn
niteliðini doðrudan etkileyen bir diðer önemli baþlýktýr.

Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan belediyelerden
toplanan Yapý Ruhsatý ve Yapý Kullanma Ýzin Belgelerine
iliþkin bilgilerin, Yapý Kullanma Ýzin Belgesi alýnmadan iskan
edilmiþ binalarýn, ruhsatlý yapýlarýn neredeyse %50 sinden
fazlasýný oluþturduðu veya ruhsatsýz gökdelenlerin
yapýlabildiði bir ortamda hiçbir istatistiki deðeri
bulunmamaktadýr.

Ýstanbul’dan bir örnek verirsek, sadece Ýstanbul’un
birmilyondokuzyüzbin'den fazla konuta ihtiyacý olduðu gibi

laflarýn gayet rahatlýkla söylenebildiðini hep birlikte
görebilmekteyiz (26 Eylül 2005 tarihli Cumhuriyet
Gazetesi). Bu sayý ortalama dört kiþilik hane halký
hesabýyla yaklaþýk sekiz milyon kiþinin konut ihtiyacý
olduðu anlamýna gelmektedir. Buna karþýlýk bazý kurumlar
ise Ýstanbul'daki konut açýðýnýn bu sayýnýn onda biri
düzeyinde olduðunu, buna karþýlýk üretilen konutlarýn
niteliði ve hitap ettikleri ekonomik gruplar ve toplumun
ekonomik durumundan kaynaklanan nedenlerle ciddi bir
konutsuzluk sorunu bulunduðunu savlamaktadýrlar. Ayný
durum Ankara için de geçerlidir. Büyükþehir ve tüm ilçe
belediyelerinin konut veya konut aðýrlýklý dönüþüm
projelerine soyunduklarý, ve bu yolda kamu kaynaklarýný
seferber ettikleri bir ortamda, kentimizin nitelik ve nicelik
olarak konut ihtiyacý ile ilgili herhangi bir araþtýrmaya
dayalý ve üzerinde hemfikir olunmuþ bir rakam
bulunmamaktadýr.

Bu durum herhangi bir konuda hemfikir olmaktan çok daha
önemli bir husustur. Çünkü zaten kýsýtlý olan kamu
kaynaklarýnýn ihtiyaca uygun þekilde kullanýmý veya çarçur
olmasý gerçek durumun doðru bir þekilde bilinmesiyle
doðrudan ilgilidir.

Doðru bilgi olmadan yapýlacak tüm yatýrýmlar spekülatif ve
þaibeli olacak veya öyle algýlanacaklardýr.

Katýlým açýsýndan önem taþýyan diðer bir husus ise
katýlýmýn ölçeði ve buna baðlý olarak katýlým talebinde
bulunan kesimlerin neyi ve kimleri temsil ettikleri yani
temsil nitelikleri olup olmadýðýdýr.

Doðaldýr ki kente iliþkin yapýlan makro planlarýn (çevre
düzeni planlarý, nazým planlar, ulaþým ve altyapý master
planlarý gibi) yapým ve karar alma süreçlerine katýlým ile
proje ölçeðinde katýlým ayný þey deðildir. Birinde daha çok
meslek örgütlerinin (TMMOB ve baðlý odalar, Ticaret,
Sanayi ve Esnaf Odalarý gibi) katýlýmýnýn saðlanmasý
gerekirken, proje ölçeðinde hazýrlýk, karar alma ve
uygulamaya katýlýmýn projeden etkilenen tüm kesimleri
(mülkiyet sahipleri, kiracýlar, mimarlar gibi) kapsamasý
gerekmektedir.

Herkesçe bilindiði gibi, “Kentsel Dönüþüm” kavramý son
yasal düzenlemelerin de etkisi ile, günümüzde kent
planlamasýnýn en önemli konusu haline geldi. Bir çok
belediye þu veya bu ölçekte, gecekondu alanlarýnýn
iyileþtirilmesinden baþlayýp, uluslararasý sermayenin ve
gayrimenkul yatýrým ortaklýklarýnýn dahi ilgisini çeken
büyük projelere kadar uzanan bir yelpazede projeler
hazýrlýyor. AB, Dünya Bankasý ve benzer uluslararasý kredi
kuruluþlarý ve bankacýlýk sistemi bu projelerin
finansmanýna yönelik giriþimlerde bulunmaktadýrlar.
Dolayýsý ile bu projelerin karar verme aþamasýnda
yapýlacak yanlýþlýklarýn veya proje aþamasýnda olabilecek
yanlýþlýklarýn faturasý kentlerimiz ve kentliler açýsýndan çok
pahalý olacaktýr.

Sonuç olarak “Kentsel Dönüþüm Projelerine” kentlerin
makro planlarýnýn yapýmýndan yani kentlerin yönetiminden
baþlayarak halkýn ve halkýn örgütlü temsilcilerinin katýlýmý
ciddi bir konudur, bu saðlanamadýðý taktirde tüm projeler
ve yatýrýmlar saðlýksýz kentsel geliþmenin, israfýn, kentsel
yaðmanýn ve güçsüz kesimlerin ezilmesinin aracý olacaktýr.

5 Ekim 2005 tarihinde bazý belediye ve sivil toplum
kuruluþlarýnýn yetkililerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen
atölye çalýþmasýnda Beypazarý Belediye Baþkaný Mansur
Yavaþ ilçesinde gerçekleþtirilen iyileþtirme esaslý kentsel
dönüþüm projesi baðlamýnda, Hasanoðlan Belediye
Baþkaný Ahmet Poyraz genel olarak ve Yenimahalle
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kenan Yýlmaz Þentepe
gecekondu alanýnda karþýlaþýlan sorunlar ve bu sorunu
aþmak amacýyla yaptýklarý çalýþmalar baðlamýnda Kentsel
Dönüþümde Katýlým- Kent Yönetimine Katýlým sorunsalýna
yaklaþýmlarýný ayrýntýlý olarak katýlýmcýlarla paylaþmýþlardýr.
Ayný þekilde TMMOB adýna katýlan Yönetim Kurulu Üyesi
Remzi Sönmez de genel olarak kentsel dönüþüm ve katýlým
kavramýný ele alarak uygulamaya iliþkin önerilerde
bulunmuþ, katýlým þeklinin ve koþullarýnýn kararlara katýlýmý
da içerecek þekilde düzenlenmesinin önemini vurgulamýþtýr.
Benzer bir þekilde Atölye Çalýþmasýný yöneten Ali Ulusoy
da Koruma Kurullarýnde geçen bir olayla ilgili olarak konuyu
gündeme getirmiþ ve karara katýlýmý içermeyen bir modelin
yeterli olmayacaðýný vurgulamýþtýr.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu
Yönetimi ve Siyaset Bilimi-Araþtýrma Görevlisi Menaf
Turan Kentsel Dönüþüm ve Katýlým konularýný, son
dönemde hazýrlanan ve büyük kýsmý yürürlüðe girmiþ olan
yasalar çerçevesinde ele almýþ, yasa gerekçelerinde çok
fazla üstünde durulmasýna karþýn, katýlýmýn yasa
metinlerinde gerçek anlamda ve kesin ifadelerle yer
almadýðýný belirterek, özellikle Kentsel Dönüþüm
Projelerinde katýlýmýn, þeffaflýk ve hesap verebilme
sorumluluðu açýsýndan ne kadar önemli olduðunu
vurgulamýþtýr.

Toplantý sonucunda yapýlan deðerlendirmede; genel olarak
kent yönetimine, özel olarak ise Kentsel Dönüþüm
Projelerine katýlým konusunun önemi tüm katýmcýlar
tarafýndan vurgulanmýþ olmakla birlikte gerek bu konu ile
ilgili yasalarýn getirdiði koþullar gerekse arzu edilen bir
katýlýmýn içeriði ve biçiminin ne olmasý gerektiði konusunda
çok net görüþlerin oluþmadýðý gözlenmiþtir. Önümüzdeki
dönemde, genelde varolduðu kanýsýna varýlan katýlým
talebinin ne þekilde hayata geçirilebileceðinin, tüm
kesimler in kat ý l ýmýy la yapý lacak ça l ýþmalar la
ayrýntýlandýrýlmasý gerektiði sonucuna varýlmýþtýr.

Gelecekte yapýlacak çalýþmalara katký saðlamak amacýyla
Atölye Yürütücülerinin aþaðýda sunduðumuz görüþlerinin

tüm toplumla paylaþýlmasýnýn saðlýklý bir tartýþma ortamý
yaratýlmasý açýsýndan önemli olduðunu düþünüyoruz.

Halkýn parasýyla yapýlan iþlere, gerek karar gerekse denetim
anlamýnda katýlma imkaný bulunmayan bir toplum olarak

kavramý bizim için büyük bir
önem taþýyor. Bankalar batýyor yüzlerce milyar dolarlara
varan zarar vatandaþýn sýrtýna yükleniyor, diðer bir deyiþle
toplum bugünkü refahýndan, çocuklarýnýn geleceðinden bir
þeyler kaybediyor ama vatandaþa olayýn nitelik ve niceliði ile
ilgili hiçbir bilgi verilmiyor.

Konu kentler ve kent yönetimleri ile ilgili olduðunda da durum
deðiþmiyor. Özü itibari ile halka yakýn ve daha demokratik
olmasý gereken belediyelerin karar ve bu kararlara katýlým
mekanizmalarý, meclis üyelerinin niteliði, meclislerin çalýþma
biçimi ve çalýþma koþullarýyla sýnýrlý. Halkýn Belediye Meclisi
toplantýlarýna katýlýmý yasal olarak serbesttir. Ancak bunun
anlamlý olabilmesi için toplantýnýn gündemi ve görüþülecek
konularýn ayrýntýlarýnýn halka toplantýnýn günlerce öncesinden
duyurulmasý gerekmektedir. Belediye Meclisi Toplantýlarýna
katýlmýþ olanlarýn çok iyi bildiði gibi, býrakýn konularýn
uzaðýndaki sýradan insanlarý, meclis üyelerinin bile çoðu
zaman görüþülen konunun detaylarý konusunda bilgi sahibi
olamadan meclis toplantýlarýna katýlmakta olduðu herkes
tarafýndan bilinen bir gerçektir. Böyle bir ortamda konular
oylanmakta, belediyeyi uzun yýllar boyu yükümlülük altýna
sokacak, kentin yapýsýný büyük ölçüde deðiþtirecek dolayýsý
ile halký doðrudan ilgilendiren konular karara baðlanmaktadýr.
(Göztepe Parkýnda yapýlmak istenilen cami ile ilgili olarak,
Büyükþehir Belediye Meclisinde alýnan kararla ilgili olarak
basýna yansýyan tartýþmalar bu konuda somut bir örnek
oluþturmaktadýr.)

Doðaldýr ki böyle bir ortam, yönetenler ve yönetilenler
arasýnda güvensizlikten kaynaklanan bir duvar örmekte,
iletiþim iyice kopmaktadýr. Bu durumda insanlarýn olan
bitenlerden haberdar olmalarý üçüncü kiþi veya kanallar
tarafýndan saðlanmakta, halkýn yönetimlere güvensizliði
artmakta, buna tepki olarak halkýn kendine karþý olduðunu
düþünen yönetimleri, daha ketum ve açýk olmayan þekilde
davranmaya itmektedir.

Diðer bir husus mevcut yasalara birebir uyarsan iþ
yapamazsýn anlayýþýnýn, özellikle yerel yöneticiler arasýnda
çok yaygýn olmasý, üstelik bu yargýnýn genel olarak toplum

Kamu Yönetimine Katýlým
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H.Ali Ulusoy, A. Müfit Bayram, Menaf Turan, Burçak Karaman Uysal
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Ahþaptan Mimariye baþlýklý sergi ilk kez, 2004 senesindeki Venedik Bienali'nde, Fin Pavyonunda sunulmuþtur.
Ahþaptan Mimarlýða Sergisi Ankara'da 3-27 Ekim 2005 tarihleri arasýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kültür Kongre
Merkezinde, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi, Finlandiya Büyükelçiliði, Mimarlar Derneði 1927 ve Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi iþbirliði ile kamuoyuyla paylaþýlmýþtýr. Serginin Türkiye'de ikinci gösterimi 16 Kasým-17 Aralýk 2005
tarihleri arasýnda Ulusal Ahþap Birliði'nin bünyesinde Ayasofya Sergi Salonu- Ýstanbul'da gerçekleþtirilecektir.

Ahþap, insanoðlunun tanýdýðý en eski yapý malzemesidir. Çok çeþitli diðer malzemelerin yanýnda
ahþap, temin edilebilme durumuyla yakýndan baðlantýlý olmanýn yaný sýra, kolay iþlenebilirliði ve
yalýtým özelliði nedeniyle, bazý alanlara özgü bir malzeme olmaya devam etmektedir. Soðuk
Kuzeyin ormanlarla kaplý bölgesinde bulunan Finlandiya, binalarýnda ahþabýn kullanýldýðý bir
ülkedir.

Finlandiya yüzölçümünün üçte ikisi ormanlarla kaplýdýr. Kereste, hem doða hem de inþaat sektörü
bakýmýndan Finlandiya deyince ilk akla gelen geleneksel imajdýr. Geçtiðimiz son kýrk yýl içerisinde
ahþabýn, yapýsal ve kaplama malzemesi olarak inþaat sektöründeki kullanýmý giderek azalmýþtýr.
Günümüzün yapýsal kullaným ve yüzey iþleme olanaklarý sayesinde ahþap, hem kýrsal hem de
kentsel mimari alanlarda, yeniden güçlü ve görünür bir rol oynamaya baþlar hale gelmiþtir.

Ormanda ham madde olarak yetiþmeye baþladýðý noktadan nihayet biyo kütle yahut yakýt olana
kadar geçen her evrede ahþap organik bir malzemedir. Kullanýmýnýn ekolojik olarak makul kabul
edilmesini yaný sýra ahþabýn güçlü fizyolojik özellikleri de bulunmaktadýr. Ahþabýn nitelikleri ve
özüne hepimiz aþinayýz ve ahþabýn sahip olduðu hoþ desenler ve yumuþak görünümü insanýn
duygularýna hitap etmektedir. Günümüzde etrafýmýzý çevreleyen yapaylýða kýyasla, ahþabýn
doðayla saðladýðý baðlantý sayesinde aklýmýz ve ruhumuz huzur bulmaktadýr. Her ne kadar ahþap,
malzeme olarak deðiþim geçirip bu alanda ilerleme kaydedilmiþ olsa bile, arka planda yatan fikir
hep ayný kalmýþtýr. Ahþap, hýzla deðiþen bir dünyada devamlýlýðý ve kalýcýlýðýn saðladýðý bir
güvenlik hissini ifade etmektedir.

Bu sergide gösterime sunulmuþ olan on yedi yapýnýn her birinde ahþap, bir biçimde kullanýlmýþtýr.
Ahþap, bu yapýlarýn bazýlarýnda tamamen yeni çözümler üretmiþken, diðerlerinde geleneksel
þekilde kullanýlmýþtýr. Yapýsal uygulamalar, tutkallý ve tabakalý keresteden masif kereste iþçiliðine
kadar çeþitli uygulamalarý kapsar. Kaplama ve dýþ cephe giydirme uygulamalarýnda lata, levha,
kaplama, hatta tahta kiremitler dahi kullanýlmaktadýr. Ahþap yüzeyi boya ve ýsýl iþlem ve doðal
soldurtma gibi çeþitli yöntemlerle korunmaktadýr. Kullaným amaçlarýna bakýldýðýnda, bu binalar
hem resmi hem de özel binalar olduðu görülür. Bu binalar arasýnda, kültür tesisleri, kiliseler,
okullar, konutlar ve dinlenme ve eðlence amaçlý binalar yer almaktadýr.

Bu binalarýn hepsinde ortak olan husus ise, ahþabýn verdiði güven duygusu ve yapýlarýn içinde
yaþadýðýmýz çevrenin bir parçasý olarak, ahþapla inþa edilmesi isteðidir. Bir mimar için, ahþabý
kullanmak, ahþabýn nasýl davrandýðýný anlamayý ve ahþabýn özel niteliklerinin tanýnmasýný ve kabul
edilmesini gerektirir. Malzemenin bu nitelik ve özelliklerine saygý duyulmasý sayesinde, ahþap
kullanýlarak güzel bir mimari ortaya konulabilir. Ahþap mimarisi gerektiði gibi kullanýlmadýðý
müddetçe, ahþabýn ömrü kýsa olacaktýr. Ýyi bir ahþap bina tasarlamak zorlu bir iþtir.

Mimaride ahþap kullanmanýn saðladýðý en önemli avantajlar, ahþabýn kendisini zaman adamasý ve
ahþabýn zaman geçtikçe olgunlaþmasýdýr. Ahþap, geçmiþe dayalý bir malzeme olmasýna karþýn,
týpký mimarinin kendisi gibi, geleceðe uzanan bir malzemedir. Ýnsan ve diðer elementler eliyle
oluþturulan yýpranma ve aþýnma izleri, ahþap üzerinde görülebilir. Bu etkiler ayrýca, malzemenin
zaman içerisinde kendi kendine göstereceði etkilerdir. Ahþap mimari sonsuz deðildir; bakým ve
ihtimam gerektirir, ki en çok bu yönüyle insana aittir.

Ahþaptan Mimariye baþlýklý bu sergide, ahþabýn iyi kullanýmýna örnek teþkil eden belli baþlý
yapýlar sergilenmektedir. Bu yapýlar, kendilerine hayat veren fikirleri takip eden ve kendi sesini
dinleyen, dikkatlice tasarlanmýþ çalýþmalardýr. Onlar, geçmiþe dayanmasýna karþý, yeni þeylerin
peþindedirler. Yenilik karþýsýndaki coþkularýna raðmen, devamlýlýðýn zihinlerde oluþturduðu hayali
de reddetmemektedir, ki o resim insanoðlunun esenliði için elzemdir.

AHÞAPTAN MÝMARÝYE “FROM WOOD TO ARCHITECTURE”AHÞAPTAN MÝMARÝYE
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Serginin yapýmcýsý ve organizatörü Sergi tasarýmcýsý
Metin editörü Çeviriler

Yüzey iþleme örnekleri Sergi sponsoru

Finlandiya Mimarlik Müzesi
Roy Mänttäri Hannu Hellman Maija Kasvio Valtasana

Oy, Jüri Kokkonen (önsöz) Pekka Heikkinen, Kari Virtanen
Puukeskus Oy

Finlandiya
Mimarlýk Müzesi / ,

Roy Manttari / Finlandiya Mimarlýk Müzesi

Arkitehtuuria Puusta [From Wood to Architecture], Museum of Finnish Architecture, Helsinki, 2005
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Mimarlýk Haftasý kurgusunda etkinliklerin mimarlýk hizmetlerinden en az yararlanan (açýkcasý bugüne kadar hiç
mimarlýk hizmeti almayan) semtleri de kapsamasý kaçýnýlmazdý.
Bu doðrultuda, Ankara'da "öteki" konumunda varlýðýný sürdüren, yerel yönetimlerce yok farzedilen, merkezi
yönetimlerce potansiyel suç odaðý olarak görülen, mahalleleri ve kondularý oluþan arsa rantý nedeniyle aðýzlarý
sulandýran ve iktidarýn Kentsel Dönüþüm Projeleri ile talan tehdidi altýndaki iki gecekondu mahallesi seçildi:
Altýndað ve Mamak.

Altýndað Buluþmasý Alýndað belediyesince tahsis edilen Hüseyin Gazi Kültür Merkezi'nde 06 Ekim 2005 tarihinde
açýlan Bina Kimlikleri, Yaya Bölgeleri ve Ulus Benim Sergileri ile baþladý. Gün boyu sergilere yoðun ilgi gösteren
mahalle halký akþam ise Grup Boran konserinde halaylar çekip türkülere eþlik etti.

Ayný etkinlikler Mamak Buluþmasý çerçevesinde ertesi gün Mamak Mutlu Mahallesi'nde tekrarlandý. O soðukta
yakýlan ateþlerin etrafýnda birlikte halay çekmek tüm yorgunluklara deðmiþti. Kurulan iliþkiler etkinliklerini
göstermekte gecikmedi. Mahalleli bir hafta geçmeden sorunlarýný görüþmek üzere gruplar halinde Þube'ye
gelmeye baþladý.

Bir grup "Eski Çöplük" alanýndaki kondularýn yýkýlacaðýný söylüyordu.

Sanýrým Þube'nin güçlü aksý oluþmuþtu.

Kente ve kentliye karþý iþlenen suçlar ve hazýrlanan yasalara karþý mücadele kent halkýyla omuz omuza sürmek
zorundaydý.

Bölgede yapýlan etkinliklere hiçbir katkýyý esirgemeyen Halkevleri'ne Þube'miz adýna teþekkür ediyorum.

MÝMARLIK HAFTASI 2005 ALTINDAÐ VE MAMAK BULUÞMALARIALTINDAÐ VE MAMAK BULUÞMALARI
Mehmet Ali Özgün

Altýndað Buluþmasý, Hüseyin Gazi Kültür Merkezi
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Mimarlýk Haftasý kapsamýnda gerçekleþtirilen etkinliklerden biri de 8 Ekim
2005 tarihinde saat 19.30'da Ankara Kalesi'nde yapýlan Yeni Türkü konseri idi.
Geçen yýl yine Mimarlýk Haftasý kapsamýnda Konur Sokak'ta verdikleri
konserde klasikleþen parçalarýnýn hep bir aðýzdan keyifle söylemesinin
ardýndan; bu sene, Ankara Kalesi Saat Kulesi yanýnda gerçekleþen konserde
yine yeniden 'Maskeli Balo'yu, ' BaþkaTürlü Bir Þey'i, 'Günebakan'ý, 'Destina'yý
tebessümle dinledik ve gruba eþlik ettik.

Bu yýl Mimarlýk Haftasý etkinliklerinin en önemli özelliði, etkinlikleri kentin çeþitli
bölgelerine yayarak hem orada yaþayan insanlara ulaþmak hem de gündelik
yaþantýnýn koþuþturmacasý içerisinde olan insanlarýn dikkatlerini o bölgelere
çekmekti. Altýndað Buluþmasý, Mamak Buluþmasý gibi etkinliklerinin yaný sýra
sergiler, belgesel film gösterimleri de; kentin çeþitli bölgelerinde yer almýþ ve
kentliyi bu hafta kapsamýnda etkinliklerine dahil etmiþtir. Bu baðlamda, Yeni
Türkü Konseri'ne mekan olarak Ankara Kalesi Saat Kulesi'nin olduðu meydan
seçilmiþti. Hem tarihi dokusu hem de mekansal özellikleri düþünüldüðünde
Ankara için çok özel bir yere sahip olan Kale turistik ziyaretlerin de ötesinde çok
keyifli bir konsere de ev sahipliði yapmýþ oldu. Kale sakinleri, çocuklar, esnaf,
turistlerin meraklý bakýþlarý altýnda sabahýn erken saatlerinde baþladý konser
hazýrlýklarý. Yeni Türkü'nün sahne almasýyla birlikte hep bir aðýzdan coþkuyla
söylenen parçalarý havanýn soðukluðunu, akan trafiði unutturdu. Mimarlýk
Haftasý kapsamýnda kentin 'öteki' mekanýnda gerçekleþtirilen konserle hem
kentlilere kaleyi hem de kale sakinleri ile Mimarlýk Haftasýný paylaþmýþ olduk.
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'çocuklardýk parlak yýldýzlardýk o zaman'
sözleri kale duvarlarýnda yankýlanýrken…

Yeni Türkü Konseri, Ankara Kalesi
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Çocuk ve Mimarlýk projesi 3 yýldýr süregelen ve Mimarlar
Odasý Ankara Þubesinin çalýþma baþlýklarýndan biri
olma özelliðini sürdüren bir proje.

2005-2006 yýlý çalýþmalarýmýza baþlarken Çocuk ve Mimarlýk
Çalýþma Grubu olarak biz þu tespiti yaparak baþladýk;

Çocuk ve Mimarlýk çalýþmalarý için okullardan ve bir çok sivil
toplum örgütünden talep ve ilgi sürerken ve artarken bizim bu
talepleri karþýlayamama konusunda olan altyapý eksikliklerimiz
vardý. Aslýnda teorik olarak altyapýsý çok güçlü olan bu projede
fiziksel engellerin bizi zorladýðý konusunda hemfikirdik. Bu
nedenle bu yýl ki etkinliklerimize çocuk ve mimarlýk
çalýþmalarýna katýlýmý arttýrma yönünde çalýþmalarýmýza
baþladýk. Katýlýmý arttýrmaktan anladýðýmýz sadece mimarlarýn
bu proje içinde var olmalarý deðil çevremizde duran bir çok sivil
toplum örgütünün ve kurumlarýn da birebir bu çalýþmanýn içine
dahil edilmesidir.

Öncelikle Çocuk ve Mimarlýk bülteninin 2. sayýsýnýn kapsamlý
daðýtýmý ve sonrasýndaki geri dönüþlerin deðerlendirilmesi,
daha sonrasýnda bu yýl ki Mimarlýk Haftasýnda ile gelen süreçte
bir çok mimarý aramýza katabilmemiz, önümüzdeki fiziksel
engellerin aþýlmasýnda atýlan büyük adýmlardan biri olduðunu
düþündürüyor. Aslýnda Mimarlýk Haftasý için kurguladýðýmýz
Çocuk ve Mimarlýk çalýþmasý da tam da bu fikre denk düþecek
þekilde oluþturuldu.

Bu programda amaç bir yandan Çocuk ve Mimarlýk
çalýþmasýna olan katýlýmý arttýrmak iken diðer yandan da
mimarlarý bugüne kadar Ankara'nýn hiç ulaþamadýðýmýz
bölgelerine götürmek, oralarda bu çalýþmayý sürdürmekti. Bu
nedenle Ankara'nýn 5 bölgesinden okullar seçtik. Bu ayný
zamanda bize Ankara'nýn farklý bölgeleri arasýnda karþýlaþtýrma
yapma olanaðý da verdi. Seçilen okullarda 2 saat sürecek bir
program kurguladýk. Bu programda amaçlanan çocuklarýn
Ankara'ya dair neler düþündüklerini, neler bildiklerini ve neler
hayal ettiklerini açýða çýkarmaktý. Bu amaçla iki oyun
kurguladýk. Bunlardan bir tanesinde Ankara'daki önemli
yapýlarýn resimlerini kartlara bastýrdýk ve çocuklardan bu

özgün
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yapýlarý tanýmasýný/öðrenmesini ve harita üzerinde kendi
çevresi ile iliþkilendirmesini bekledik. Diðer oyunda ise
çocuklara kaðýtlar ve eliþi kaðýtlarý daðýtýp iki yada üç
boyutlu bir þekilde hayallerindeki Ankara'yý bize
anlatmalarýný bekledik. Bu iþi yaparken her bir çocuk bir
slogan yarattý kendine nasýl bir Ankara istediðine dair.

Sonuç olarak her biri ürettiði bu sloganý bir þekilde
soyutladý bize eliþi kaðýtlarýyla. Bunlarýn yanýnda
çalýþmaya baþlamadan önce bir de anket uyguladýk
çocuklara. Bu da bize bu çalýþmadan karþýlaþtýrmalý bir
sonuç çýkarma imkaný saðlayacak. Sonuç olarak 100 okul
demiþtik ancak Mimarlýk Haftasý süresince toplam 76
okulda çalýþma yapýldý. Biz kendi engellerimizi aþma
konusunda iddialý bir adým attýk bunu da büyük ölçüde
baþardýk sanýyorum.

Bu çalýþmanýn gerçekleþtirilmiþ olmasýnýn önemi kadar
sonuçlarýnýn mimarlýk ortamý ve çalýþma yapýlan okullarla
paylaþýmýnýn da büyük önemi var. Bu nedenle önümüzdeki
dönemde bu çalýþmalarýn sonuçlarýnýn

, bu konuyla ilgili bir
ve okullara çalýþmalarýn bir sonucu olarak
da gündemimizde. Tabi bu çalýþmadan en verimli sonucu
çýkartabilmek içinde daha önce de temas halinde
bulunduðumuz kurumlarýn desteðine de oldukça
ihtiyacýmýz var. Onlarla bir deðerlendirme formu oluþturup,
çalýþmanýn sonuçlarýný ortaklaþtýrmak gibi bir amacýmýz
var.

Okulda çalýþma yapan bir çok mimarýn daha önce çalýþma
yaptýðý okulda ya da bir baþka okulda çalýþmayý tekrar
yürütme gibi bir niyeti de var. Bu nedenle önümüzdeki
dönemi bu projeyi geniþleterek baþka okullarda da
uygulamak ve daha uzun erimli projeler üretmek gibi bir
hedefimiz var.

Bu çalýþma ile büyük bir eþik atladýðýmýzý düþünüyorum.
Bundan sonrasý için önümüz daha açýk görünüyor.
Çalýþmaya katký koyan herkese teþekkürler.

sergiye
dönüþtürülmesi bülten çýkartýlmasý

afiþ daðýtýlmasý
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YENÝMAHALLE

MAMAK

ALTINDAÐ

ÇANKAYA

KEÇÝÖREN

Bahriye Öktem (Demetevler Ý.Ö.O), Çetin Eray (Abdi Ýpekçi Ý.Ö.O), Funda Onursal (Fatih Ý.Ö.O), Gülderen Zegerek (Mimar Sinan Ý.Ö.O), Güneþ

Gültürk (Oðuzlar Ý.Ö.O, Noterler Birliði ÝÖ.O, Þehit Mehmet Ali Durak Ý.Ö.O), Hande Yeþilyurt (Kardelen Ý.Ö.O), Ýlhami Yeðen (Gazi Osman Paþa Ý.Ö.O),

Ýrem Erbaþ (Çeþme Ý.Ö.O), Kemal Akarçay (Celayir Ý.Ö.O) Nuray Akarçay (Ayþe Tokur Ý.Ö.O), Özdal Kutlu (Anadolu Ý.Ö.O), Özge Þahin (Yeþilevler

Ý.Ö.O), Selma Sökmen (Ýsmail Erez Ý.Ö.O), Þule Sezginalp Feza (Ývedik Ý.Ö.O), Tirjan Mahmud (Kürþat Bey Ý.Ö.O), Vedat Aðca (Barbaros Ý.Ö.O 5-A, 4-

B, 4-C sýnýflarý), Y.Yeþim Uysal (Öðretmen Kubilay Ý.Ö.O).

Ahmet Üstekidað (75.Yýl Ý.Ö.O), Ayþegül Uðurel (Ege Ý.Ö.O), Buket Bozacý (Misket Ý.Ö.O), Can Menteþ Karabük (Boðaziçi Ý.Ö.O), Elif Erbaþ (Yeþiltepe

Ý.Ö.O), Erdal Altun (Ergenekon Ý.Ö.O), Gülfer Arýkoðlu (Kuvayi Milliye Ý.Ö.O), Haluk Seyrek (Þehitler Ý.Ö.O), Hasan Coþkun (Tuzlu Çayýr Ý.Ö.O), Ýhsan

Bige (Piyale Paþa Ý.Ö.O), Nuri Arýkoðlu (Selçuklu Ý.Ö.O).

Arsen Kösterit (Nafize Hatun Ý.Ö.O), Aykut Bülbül (Cebeci Ý.Ö.O), Ezgi Erol-Simin Ghalichi (Abdullah Tokur Ý.Ö.O), Feriha Þenkardeþler (Kaþgarlý

Mahmut Ý.Ö.O) Hamide Yiðit-Zeynep Damsarasan (Atatürk Ý.Ö.O), Hülya Akboyraz (Karacakaya Ý.Ö.O), M.Ali Özgün (Þili Ý.Ö.O), Nevin Apaydýn

(Hýdýrlýktepe Ý.Ö.O), Nuran Demirtaþ (Atatürk Ý.Ö.O), Özlem Aydoðan-H.Çaðla Kanoðlu (Ýnönü Ý.Ö.O), Özgür Sevim (Ýlk Meclis Ý.Ö.O), Zeynep Öztürk

(24 Kasým Ý.Ö.O).

Alper Kangal - Sinan Ay (Mohaç Ý.Ö.O, Özbirlik Ý.Ö.O), Atagül Akçelik Nizamoðlu (Dsi Ý.Ö.O), Ayþen Özenir (Seyran Baðlarý Ý.Ö.O), Berna Yaylalý

(27 Aralýk Ý.Ö.O), Cemile Okyay (Kýrkkonaklar Ýffet Güneþoðlu Ý.Ö.O), Dilek Direskeneli (A. Bahadýr Ýlhan Ý.Ö.O), Diler Mazýlýgüney (Rauf Orbay Ý.Ö.O),

Erkan Erdoðan (Büyükhanlý Kardeþler Ý.Ö.O), Evrim Ayvaz (Milli Egemenlik Ý.Ö.O), Faruk Soydemir (Ýmrahor Ý.Ö.O), Fatma Baþaran (Arjantin Ý.Ö.O),

Fatma Cebeci (Ýncesu Ý.Ö.O), Gizem Baþkan-Yeliz Özmetin (Yenilik Ý.Ö.O), Gökçe Þ. Kuran (Ülkü Akýn Ý.Ö.O), Gülseren Oray (Mehmet Ýçkale Ý.Ö.O),

Ýlknur Ataman (Ýzciler Ý.Ö.O), Ýnci Gayret-Gülin Sungur (Turhan Fevzioðlu Ý.Ö.O), Kadir Güner (Kurtuluþ Ý.Ö.O), Kamil Büyüktortop-Semra Sanýtürk

(Reþatbey Ý.Ö.O), Meryem Koç Kaya (Kýlýçalipaþa Ý.Ö.O), Nazan Çapoðlu (Akþemsettin Ý.Ö.O), Olcay Ünlüsayýn (H.Suphi Tanrýöver Ý.Ö.O), Raziye

Þahan (Hasan Özbay Ý.Ö.O).

Ayþe Bozyel (Mehmet Örücü Ý.Ö.O), Bengül Yönder (Kuyubaþý Ý.Ö.O), Gülþen Diþli (Kamil Ocak Ý.Ö.O), Ýlkay Dinç (Osman Gazi Ý.Ö.O), Kubilay Karagül

(Çaðlar Ý.Ö.O), Þekibe Arslan (Þinasi Ý.Ö.O), Tuðba Tekin (Daniþment Çiçekli Ý.Ö.O).
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