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Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.)

Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný 

saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev 

sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 
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ÝÇÝNDEKÝLER

Tmmob Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý iþleri müdürü

Ayhan Çelik

Teknik Koordinatör
Nurcihan Doðmuþ

Tasarým
Altuð Demirel

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

E-posta: info@mimarlarodasiankara.org
http://www.mimarlarodasiankara.org
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“Genel Seçimler”
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“Barýþ”ý kurmak zor, yoketmek tam tersine...
Barýþ  karþýtlarý  hep azýnlýk, belirleyen ise  ne yazýk ki hep onlar...

“Barýþ” kýrýlgan...
Bir ortamý germek ne kadar kolay, en  küçük  gerginliði gidermek ne kadar zor.
“Barýþ”ý sürekli kýlmak herkesin katkýsýyla, çabasýyla olanaklý.

“barýþ” uðraþ gerektiriyor...
Her ölçekte, her coðrafyada; dünya, kent, sokak, iþ, okul ortamýnda, gündelik hayatýn her 
anýnda “barýþ” çok acil...

“barýþ, hemen!”
“mimarlýk, hemen!”

Mimarlarýn, mimarlýðýn, “barýþ”a dair, kendi dilleriyle söyleyecekleri çok þeyleri olmasý 
gerekmez mi? Çok özel katkýlarýnýn beklenmesý abartý mýdýr?
Belki büyük laflar etmeden, yaþamýn kendi içinde, olaðan, doðal, kendiliðinden bir “barýþ” 
olanaklýdýr ve belki de mimarlýðýn özel katkýsý olmadan bu olanaksýzdýr. 

FARKETTINIZ MI? 

Artýk, bülteninizi, mimarlýk bölümü öðrencileri teslim 
ediyor sizlere... 

Bugüne kadar, aylýk bültenlerin sizlere ulaþmasý özel 
daðýtým firmalarý veya PTT aracýlýðý ile gerçekleþiyordu. 
Fakat Temmuz ayý bülteninden itibaren yeni bir çalýþma 
baþlatýldý. Bu çalýþma ile, belirlenen pilot bölgelerde 
daðýtým, mimarlýk öðrencileri ile gerçekleþtiriliyor. 
Öðrencilerimiz “kendi odalarýna” geliyor, daðýtýmýný 
yapacaklarý bültenleri adreslere göre grupluyor, poþetliyor 
ve etiketliyor. Daha sonra da sýrt çantalarý ile Ankara'yý 
sokak sokak dolaþýyorlar. Gelecekteki meslektaþlarý ile 
tanýþýyor, çalýþma mekanlarýný gözlemliyor ve “mimar” 
olarak nasýl bir geleceðe sahip olacaklarýna iliþkin fikirler 
ediniyorlar ve ortamý yorumluyorlar …

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak bu 
tanýþmanýn anlamlý bir etkileþim olduðunu düþünüyoruz. 
Mimar ve mimar adaylarýnýn iletiþimi gelecekte þubemiz 
için anlamlý iþlerin üretildiði platformlara dönüþebilir ve 
mimar adaylarýnýn bu etkileþimle edindikleri fikirler ortamý 
zenginleþtirebilir. Bu nedenle de sizlerden beklentimiz, 
öðrencilerimize elinizden geldiðince destek olmanýzdýr. 

Sizlerden özellikle destek beklediðimiz baþka konular da 
var. Bu konular ise en önemli iletiþim aracýmýz olan haber 
bültenine dair... 

Eylül ve Ekim bültenlerinin dosya konusu sýrasýyla “Barýþ” 
ve “Konut”... “Barýþ” konusuna iliþkin deðerlendirmelerinizi 
Aðustos ayýnýn 20'sine kadar, “Konut” konusuna iliþkin 
deðerlendirmelerinizi de Eylül ayýnýn 20'sine kadar bize 
ulaþtýrýrsanýz, bu konulara iliþkin duruþunuzla 
bültenimizde/bülteninizde yer alabilir ve  mimarlýk ortamý 
ile paylaþýmýnýzý artýrabilirsiniz;Önümüzdeki üç ayýn 
gündemi kaçýnýlmaz olarak “genel seçimler” olacaktýr. 
Mimarlýk ortamýnýn genel seçim sürecindeki müdahale ve 
taleplerinin þekillenebilmesi yoðun çaba ve katkýlar 
gerektirmektedir.

Bir önceki bültende belirtildiði þekilde, bu sayýmýzda 
“meslekiÊ denetim” konusunu incelemeye baþladýk. Fakat 
konu hakkýndaki düþünceleri, geliþmeleri ve uygulamalarý, 
daha kapsamlý bir þekilde sizlere aktarmak kaygýsý ile 
sonraki bültenlerde de mesleki denetim konusu, dosya 
konularýnýn yanýsýra irdelenmeye devam edecek.

Yukarýdaki konulara iliþkin deðerlendirmelerinizi 
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum adresine 
bekliyoruz. 

Ve http://www.mimarlarodasiankara.org/forum adresine 
gelmiþken konu... Deðerlendirmeler, tartýþmalar... 
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak 
bültenimizde üyelerimizin deðerlendirmelerine yer 
vermeye, tartýþmalar üretmeye çalýþýyoruz. Özellikle de 
bu deðerlendirmeler daha geniþ bir platformda, daha 
çabuk yanýt bulabilsin diye bu yazýlarla birlikte bilgisayar 
ortamýndan ulaþabileceðiniz forum sayfalarýnýn 
adreslerini veriyoruz. Forum sayfalarýna hiçbir 
deðerlendirme gelmedi bugüne kadar... Mayýs-Haziran 
2002 sayýsýndan itibaren yazýlarla birlikte yer alan bu 
adresler konusundaki ýsrarýmýz henüz yanýt bulmadý. 
Karþýt ve/veya destekleyen düþünceler ortama 
aktarýlmadýðý sürece tartýþýlan konulara dair önemli bir iz 
býrakamayacaðýmýzý düþünüyoruz. Bu nedenle de forum 
sayfalarý konusunda ýsrarlý olmaya devam edeceðiz. 

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ  ÜYE ÖDENTÝ FORMU
ADI SOYADI :.........................................................................................................................................       

ODASÝCÝL NO :

DOÐUM TARÝHÝ :......./......./..................
ADRES :.........................................................................................................................................

ÝL:.....................................................POSTA KODU:.....................................................
TELEFON :.........................................................FAX:.......................................................................
E-MAIL :.........................................................@............................................................................

GEÇMÝÞ YILLARA AÝT ÜYE AÝDAT BORCUMUN (2002 YILI ÖNCESÝNE AÝT BORÇLAR,........................................... AYINDAN 
ÝTÝBAREN...........TAKSÝTTE VE HER AYIN ............'ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM 
VE BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NÝ YETKÝLÝ KILIYORUM.

2002 YILINA AÝT ÜYE AÝDAT BORCUMUN, 2002 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR, …………………..AYINDAN ÝTÝBAREN ................ 
TAKSÝTTE VE HER AYIN ........................'ÝNDE 'ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM VE 
BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NÝ YETKÝLÝ KILIYORUM.

1 OCAK 2002 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN, ÜYE AÝDAT BORÇLARIMIN, AÝT OLDUÐU YIL ÝÇÝNDE .......... AYINDAN ÝTÝBAREN 
...................TAKSÝTTE  VE HER AYIN ........................'ÝNDE 'ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ 
ÝSTÝYORUM VE BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NÝ YETKÝLÝ KILIYORUM.

KREDÝ KARTINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER

KART NO:                                                                                                 SON KULLANMA TARÝHÝ: ......./ 
20......
              

VISA                      MASTERCARD                      DÝÐER:........................
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228- Eðer  bir  mimar, bir adama ev yapýp, onu tamamlarsa, evin 

her bir SAR’ý için iki þekel gümüþü onun ücreti olarak 

(adam) O’na verecektir.

 229- Eðer  bir mimar, bir  adama  ev  yapýp,  yapýtýný saðlam 

yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne 

sebep olursa,  o  mimar  öldürülecektir.

 230- Eðer  mimar evin sahibinin oðlunun ölümüne  sebep 

olursa, o mimarýn  oðlu  öldürülecektir.

 231- Eðer ev sahibinin kölesinin ölümüne sebep olursa ev 

sahibine köle  yerine  köle  verecektir.

 232- Eðer mal heba olursa, zarara uðrayan herþeyi (mimar) 

ödeyecektir. Yaptýðý ev saðlam olmadýðý için çökerse, 

kendi malýndan  çöken  evi  (yeniden)  yapacaktýr.

 233- Eðer bir mimar bir adama ev yapar fakat yapýtýný 

kuvvetlendirmezse ve duvar  yýkýlmaða yüz tutarsa, o 

mimar kendi  gümüþün (parasýyla)  o  duvarý  

saðlamlaþtýracaktýr.

Mimarlar Odasý'na 
Birikmiþ Aidat Borçlarýnýzý

istediðiniz sayýda takside bölerek ödeyin

Bu farklý anlayýþla yapýlan bir çaðrýdýr.
Bu, Oda ortamýnda her türlü insiyatifi üyeleriyle paylaþmayý benimseyen bir yaklaþýmýn çaðrýsýdýr.

Biz,  birikmiþ aidat borçlarýnýn, ödeme zorluðu ve/veya zamansýzlýk gerekçesiyle, üyelerimizle aramýzda sorun teþkil eden ve iletiþimimizi 
engelleyen bir olgu olarak var olmasýndan rahatsýzýz ve diyoruz ki;

 bu sorunu sizin önereceðiniz ve sizin için en kolay olacak þekilde çözelim 
ve bunun koþullarýný da siz koyun!

Mimarlar Odasý Genel Merkezi 23.06.2002 tarihli toplantýsýnda aldýðý bir kararla aidat toplama konusundaki tüm insiyatifi 
Þubeler'e býraktý.

Biz de Ankara Þube olarak bu insiyatifi tümüyle üyelerimize devrediyoruz ve diyoruz ki; 

31 Aralýk 2002 tarihine kadar
Birikmiþ aidat ödemelerinizi (2002 yýlý öncesi) kredi kartý ile dilediðiniz sayýda taksitte;

Normal dönem aidat ödemelerinizi (2002 yýlý ve sonrasý) kredi kartý ile ait olduðu yýl içinde 
dilediðiniz sayýda taksite bölerek 

ödeyebilirsiniz.

Bu yýl 48.000.000TL olan aidat bedeli bu yöntemle ödendiðinde 
aylýk sadece 4.000.000TL olmaktadýr.

 
Bunun için arkada yer alan formu doldurarak Þubemiz'e ulaþtýrmanýz yeterlidir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Konur sok. 4/3 Kýzýlay Ankara

Info@mimarlarodasiankara.org

Tel No : (0312) 417 86 65
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Sýcak mý? Yok caným nereden çýkardýnýz.. Ben Ýsimlerden söz açýlmýþken, iþte Fatih Terim 

zevk için oturuyordum o koltukta. Klimayý da parký. 4.cadde ile 5.cadde'nin kesiþiminden elli 

karþýma almýþtým, yine sýrf zevk için. Hafif hafif metre doðuda, apartmanlar arasýndaki yegane 

estiriyordu serin bir rüzgar. Elimde iki kumanda aleti yeþil l ik ve dinlenme yeri. Gökleri kucaklayan 

vardý. Biri klimanýn biri de televizyonun. Kocaman aðaçlarý, koþturup oynayan çocuklarý, banklarda 

camlý modernist cephesi batýya bakan evimde oturup sohbet eden yaþlýlarýyla sevimli bir ortam. 

temmuz güneþinde pek memnundum. Hat ta Çocukken dedemle gelirdik buralara. Salýncaklarda 

klimanýn çalýþmaya baþlarken çaldýðý kýsacýk saatlerce sallanýr, inmeyi hiç istemezdim. Þimdi ise 

melodiye güfte bile yapmýþtým: buralara yolum düþünce ilk gördüðüm, trafo'nun 

Elektrik faturasý pek sivri yanýnda parketmiþ kü lüstür b i r kamyonete, 

Bütçeyi acýtacak  þimdi.. topladýklarý mukavva kutularý istiflemeye çalýþan eli 

Ta ki ekran bir anda kararýp fan gürültüsü yüzü pislik içinde birtakým adamlar, kadýnlar ve 

susuncaya kadar. Klimanýn hava üfüren aðzý ani çocuklar. Saðda solda kimbilir hangi akþamdan 

elektrik kesintisinden, benim aðzým þaþkýnlýktan bir kalan kýrýk bira þiþeleri. Ýsim vermek güzel, ama 

karýþ açýk, biri organik, biri mekanik iki ayran galiba sadece isim vermekle iþler  hallolmuyor.

budalasý, bakakalmýþtýk biribirimize. Yo lum doðuya 3 . cadde ' ye doð ru .  Ran t  

Balkon kapýsýna yöneldim. Açmamla kapatmam canavarýnýn diþleri arasýnda son nefesini vermeye 

bir oldu. Bir yandan sýcak hava bir yandan da h a z ý r l a n a n  b i r  r ü y a y ý  z i y a r e t  e d e c e ð i m .  

karþýdaki kebapçýnýn kebap ve yanmýþ yað kokusu. Bahçelievler'in Bahçeli evlerini. Bahçelievler'e adýný 

Arka balkon pek farklý deðil. Bu sefer de eski bir veren yapýlarýn son kalýntý larýndan birkaçýný 

apartmandan bozma, meyhane kýlýklý salaþ bir 3.cadde'deki sinemanýn yakýnýnda görebilirsiniz. Ýki 

lokantanýn kokusu geliyor. Çaresiz, evde hapis. ve üç katlý iki ayrý yapý tipinden oluþmuþ toplam beþ 

Sýcaðý unutmalý, kitap okumalý. Bütün bu sýkýntýlar ev. Ýnsaný ezmeyen kütlesi, alttan ucu pahlanmýþ 

yeni deðil aslýnda.. hatta kýþýn bunlara bir de park kiriþlerle desteklenmiþ mütevazi balkonlarý, aþk 

problemi ekleniyor. Ne oluyor bu 4.cadde'ye?! edebiyatýnýn nostal j is i pancurlu pencereler i , 

Akþama doðru yürüyüþe çýkt ým. Yandaki caddeye bakan kýsýmda biraz darca ama yapýnýn 

apartmanýn alt ýnda açýlan kafenin, berberin,  arkasýnda bir hayli geniþ, aðaçlar ve sarmaþýklarla 

4 . c a d d e  i l e  5 . c a d d e ' n i n  k e s i þ i m i n d e k i  yemyeþil bahçesi ile, çevresini saran karaktersiz 

süpermarketin önünden geçtim. 5. Cadde'ye dört beþ katlý bloklara ve artan trafiðe inat, yine 

döndüm. Yeni adýyla Cengiz Han caddesi'ne. güzel. Ne yazýk ki iki tanesi daha para hýrsýnýn 

hatýrlýyorum da, yaklaþýk iki ay kadar önce evde kurbaný olup böyle bir yerde yaþamayý hayal bile 

otururken davullar, ziller ve bangýr bangýr mehter etmekten aciz insanlar tarafýndan satýn alýnýp tuðla 

marþlarý ile birdenbire yerimden fýrlamýþtým. Ne yýðýnlarýna dönüþtürüldüler. Týpký kendilerinden 

oluyor demeye kalmadan mehter marþlarý kesildi. öncekiler gibi. Hem de sadece son iki ay içinde. 

Açýlýþ konuþmasý türünden birtakým konuþmalar Yerine apartmanlar yapýlacak, belki bir iþ merkezi. 

yapýldý, ve o tarihten birkaç gün önce apar topar Peki yollar bu trafiðin yükünü kaldýrabilecek mi? 

asfalt dökülmüþ olan 5.cadde, "Cengiz Han" caddesi Kaldýrýmlarda insanlar park etmiþ otomobillerin 

olarak trafiðe açýldý. Hem de konuþmalardan arasýndan slalom yapmadan yürüyebilecek mi? Ýmar 

an lad ýð ým kada r ý y l a ,  Moðo l i s t an e l ç i s i n i n  yönetmelikleri ne derse desin, iþ merkezleri, kamu 

katýlýmýyla…Yaþayanlar bilirler, burada belediyenin binalarý, konut alanlarýnýn canýna okumanýn biricik 

üzerinde durduðu en önemli sorun caddelerin yoludur. Bu süreci yaþayanlar bilirler. Büyük kamu 

çukurlarý deðil, isimleridir. Zira her ne hikmetse kýrk binalarý yanlýz deðillerdir. Bankalar, lokantalar, 

yýllýk 7.cadde, 8.cadde, 4.cadde, Azerbaycan kebapçýlar, pastaneler, kafeler ve büfeler de 

caddesi, Biþkek caddesi, Kazakistan caddesi bunlarla beraber mantar gibi bitiverirler. Ýþte o 

olmuþtur. Buna son katýlan da Cengiz Han caddesi. zaman ne konut kalýr ne de konut bölgesi. Ýþte bir 

Esas þenlik, Bahçelievler ve Emek mahallesi evin daha üzerinde satýlýk levhasý var. Koyu gri 

taraflarýna iþ takibi için veya ziyaret için gelenlerin boyalý cephenin üzerinde pýrý l pýrý l parl ýyor. 

yaþadýklarý.. Þöyle bir kulak kabartalým: "Pardon Bahçes inde oyun la r  oynanan ,  komþu la r ý n  

Aþkabad caddesi neresi acaba? Valla ben doðma birbirilerini ziyarete gittiklerinde keyifle oturduklarý 

büyüme buralýyým ama bilmiyorum, þurasý 6.cadde, b i r ev daha, esk i günler in i , aný lar ýn ýn s i l ik 

þurasý da… Elimdeki adreste Kazakistan caddesi görüntülerine býrakýp gidecek. Ahþap pancurlu 

yazýyor nasýl gidebilirim? Efendim Kazakistan pencerelerin yerine tuhaf bölüntüleri olan rüküþ 

Havayollarýndan bir bilet alýnýz, Kazakistan'a inince perdeler takýlmýþ, PVC pencereler gelecek. Ve artýk 

havaalanýnýn çýkýþýndaki ilk cadde. Keh keh..Sen git pencerelerden yeþillikler deðil, aynaya bakmak 

de annenle alay et terbiyesiz…" gibi diyaloglar ve misali, beton yýðýnlarý görünecek. 

daha neler neler.. Bütün bu olup bitenlerdeki mizahi Bahçelievler ve Emek mahallesinin bütün eski 

durumu, bu isimleri beðenip caddelere verenlerin evleri sýrayla ayný acý sona doðru yol alýyor. 

malum bakýþ açýsýndan, biraz da tarih kitabý 1960' larda ver i len izn in baþlat t ýð ý furya i le 

karýþtýrarak ele alalým. Abbasi devletinin sonunu Bahçelievler'in orijinal evleri yýkýlarak yapýlmýþ üç 

Moðollar getirmiþtir. Cengiz Han'ýn torunu Hülagü, katlý apartmanlar da ayný yolun yolcusu. Yoðunluk 

o r d u s u y l a  1 2 5 8  y ý l ý n d a  B a ð d a t ' a  g i r e r e k  artýyor. Yýkýlanlarýn yerine beþ hatta belki altý katlý 

kü tüphaneler de dah i l  o lmak üzere Abbas i yenileri yapýlacak. Hem de parsellerin arasýndaki 

uygarlýðýnýn bütün sanat eserlerini yakýp yýkmýþtýr. üçer metrelik çekme mesafelerinin ýþýk ve hava 

1236 yýlýnda Anadolu Selçuklu Devleti ile  komþu almayan çöp kuyularýna, Bahçelievler ve Emek 

olan Moðollar, takibeden yýllarda Selçuklularý mahallelerinin dar sokaklarý ve kaldýrýmlarýnýn park 

mücadeleler sonunda önce vergiye baðlamýþ, sonra yerlerine ve hatta otopark mafyalarýnýn rant 

da sistemli bir þekilde yýkmýþtýr. 28 Temmuz 1402 de sermayesine dönüþmesi, zaten pek fazla olmayan 

Moðollar ile Osmanlýlar arasýndaki Ankara savaþý yeþil alanlarýn dilenci ve berduþ mekanlarý olmasý 

neticesinde Yýldýrým Bayezid, þehzadelerinden biri pahasýna… Yoðunluk artýyor, arttýrýlýyor. Açýlan 

v e  k o m u t a n l a r ý y l a  e s i r  d ü þ m ü þ ,  O s m a n l ý  lokantalara süpermarketlere, hiçkimse, "Buralara 

Ýmparatorluðu  yýkýlma tehlikesi geçirmiþtir… Ýlginç. gelecek insanlar arabalarýný nereye parkedecek, 

Acaba bu iþte bir terslik mi var? Tarihe, fanatizmin çevre halký bu mekanlarýn varlýðýndan rahatsýz 

deliðinden deðil bilimin penceresinden bakanlar olacak mý?" diye sormuyor. Hele bir de son 

espriyi anladýlar, sanýrým fazla söze gerek yok. zamanlarda adý çokca geçen b i r ün ivers i te 

Mahalle esnafýnýn fikri ise gayet basit ve net: "Ýlla da hastanesi var ki sormayýn. Bahçelievler'deki bütün 

isim vermek gerekiyorsa þehitlerin ismini verin, bari yapýlarýn o yükseklikte olduðunu düþünsenize.. 

bir iþe yarasýn.." Benim hala umudum var (þarký gibi oldu). Yetkililer 
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mesleki denetim
228- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, onu tamamlarsa, evin her bir 

SAR’ý için iki þekel gümüþü onun ücreti olarak (adam) O’na verecektir.

Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.)

Louvre Müzesi, Paris
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Kadri Atabaþ
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G e t t y  M e r k e z i ,  t o p l u m s a l  

denetim/yaptýrýma iyi bir örnektir.  

Richard Meier'ýn projesine iliþkin 

açýklamalardan bazýlarý aþaðýdaki 

gibidir: 

“...Getty Merkezinin tasarým ve 

uygulama sürecinde eðer altý müþteri 

var idiyse, yedincisi  komþular 

(çevre)  oldu. Ýlk aþamalardan 

itibaren, çevresel problemleri, tepede 

inþa edilecek bir yapýnýn yan 

parsel lerdeki  algýsýný,  inþaat 

aþamasýndaki kamyonlarýn rotalarýný 

ve hatta restoranlara ait tesisatý 

tartýþmak üzere çevre, bir kurum gibi 

sürece dahildi. Toplamda aþaðý 

yukarý 150 toplantý yapýldý. Mimari 

açýdan, yapýnýn yüksekliði ve yapýda 

kul laný lacak renkler iç in net 

sýnýrlamalar konuldu. Yükseklik 

konusundaki getirilen sýnýrlamalar 

yüzünden,yapýda olmasý öngörülen 

aktivitelerin bir kýsmý yeraltýna alýndý. 

Mimarlýk kariyeri boyunca “beyaz”ý 

hemen hemen her tasarýmýnda 

ku l lanan Meier,  “çevre”  n in  

yaptýrýmýyla, çok güçlü bir yansýmaya 

neden o lan  “beyaz”  reng in i  

kullanamadý.  Sadece, çevre 

tarafýndan algýlanmayan  ya da 

görünmeyen kesitlerde beyaz 

paneller kullanýlabildi...”

(A+U, Sayý 328, Sayfa: 61)

B u  t o p l u m s a l  y a p t ý r ý m l a  

biçimlenen kütlenin boyutlarý ise 

þöyledir :

Getty Merkezi giriþ ve otopark 
2

olanaklarý dýþýnda 87.800 m ' lik bir 

kullaným alaný sunmaktadýr. Ayrýca 
2 46.900 m gýda servisi, depolama, 

bakým, mekanik donatým ve hizmet 

alanlarý mevcuttur.

" M e s l e k i  D e n e t i m "  k a v r a m ý  v e  

uygu lama la r ý n ýn  ömrü  ne rede  i se  

Cumhuriyetimizin yarý ömrüne eþit.

Ýlk kez 1954 yýlýnda yürürlüðe giren Ýmar 

Yasasýnýn 14. maddesi ile, teknik uygulama 

sorumluðunun gene meslek sahiplerince 

yürü tü lmes i  uygu lamas ý  ü lkemizde  

baþlamýþtýr.

1961 yýlýnda ise, Mesleki Denetim Uygulamasý 

"üyelerin çizim standartlarýna uygun, asgari 

ücretle iþ yapmalarýný saðlamak, toplum 

yararýna daha verimli proje türetimlerine 

katkýda bulunmak, kalite proje üretimini teþvik 

etmek, nitelikli ve projesine uygun saðlam 

kullanýþlý ve çaðýn koþullarýna uygun ve daha 

ekonomik olmasýný saðlamak, bu yapý ve 

hizmetlerin taraflarca denetim altýna 

a l ýnmasýný  teminen fenni  mesul lük 

müessesesini disipline etmek ve haksýz 

rekabeti önlemek bakýmýndan" baþlatýlmýþ ve 

kesintisiz 12 yýl sürmüþtür.

1973 yýlýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý (þimdi bu 

Bakanlýðý kaç kiþi hatýrlýyor?) olumsuz yönde 

"bazý" müracaatlar bulunduðu gerekçesi ile 

" M e s l e k i  D e n e t i m  U y g u l a m a s ý n ý n  

kaldýrýlmasýnýn Bakanlýkça gerekli görüldüðü" 

bildirmiþtir.

Ayný yýllar, ülkemizde Teknik eleman kadrolarý 

ve  örgüt le r in in ,  ü lken in  kent leþme 

konularýndaki aðýrlýðýnýn gittikçe arttýðý bir 

dönemin habercisidir. Dolayýsý ile Bakanlýðýn 

etkinliði fazla olmamýþ 

uygulamalar devam etmiþtir, ta ki 12 Eylül 

1980'e kadar...

12  Ey lü l  1980 Türk iye 'n in  ö rgüt lü  

yapýlanmasýný ve sivil örgütlerini budamýþ, her 

türlü kontrolden azade sermaye oluþmasýnýn 

önündeki engellerin kaldýrýlmasýný saðlamýþtýr. 

Servetin hiç deðiþmez ana kaynaklarýndan biri 

olan kent arsalarýnda rant oluþmasý ve 

paylaþýmýna iliþkin süreçlerde, Teknik Eleman 

UIA  ULUSLARARASI MÝMARLAR BÝRLÝÐÝ 22.GENEL 
KURULU 

Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin  (UIA) 22. Genel Kurulu 27-29 Temmuz 2002 
tarihlerinde Berlin'de toplanmýþtýr. Seçim sonuçlarý aþaðýdaki gibidir:

UIA Baþkanlýðý            Jamie LERNER          (Brezilya),
Genel Sekreterliði Jean-Claude RIGUET     (Fransa)
Genel Saymanlýk Donald J. HACKL           (ABD) 

Bölgelere göre baþkan yardýmcýlarý ise þöyledir:

I. Bölge John WRIGHT   (Ýngiltere)
II. Bölge Yuri Gnedovski   (Rusya)
III. Bölge Jose L. CORTES DELGADO   (Meksika)
IV. Bölge Louise COX   (Avustralya)
V. Bölge Gaetan SIEW   (Mauritus)

Odamýzýn temsil edildiði II. Bölgede boþ bulunan 3 konsey üyeliðinden birine 
Dr. Süha ÖZKAN seçilmiþtir. Yedeði olarak ise Günhan DANIÞMAN 
seçilmiþtir. UIA 2008 Kongresi'nin ise Torino'da yapýlmasýna karar verilmiþtir. 

Yarýþma jürisi, 15 Temmuz 2002 günü toplanarak yarýþma 
süresinin uzatýlmasýný ve dereceye giren eserlere ödül 
verilmesini kararlaþtýrmýþtýr. 

Gelen sorularýn cevaplarýnýn, süre uzatýmý dikkate 
alýnarak, 13 Eylül'den sonra cevaplandýrýlmasý 
kararlaþtýrýlmýþtýr. Müteahhitler Birliði tarafýndan saðlanan 
40 milyar TL'dan 32 milyar TL'nin dereceye giren sekiz 
projenin herbirine 4'er milyar TL ödül olarak verilmesine ve 
8 milyar TL'nin jüri tarafýndan gerekirse satýnalmalar veya 
yarýþmanýn yayýný için kullanýlmasýna karar verilmiþtir. Jüri 
Baþkanlýðýna  Selim Velioðlu seçilmiþtir. 

Sorular için son gün
Teslim tarihi
Sergileme
Dereceye giren eserlerin seçilmesi
Seçilen sekiz önerinin sunuþu ve derecelendirme
Sonuçlarýn ilaný
Ödül töreni ve kolokyum

13 Eylül 2002
1 Kasým 2002
4-8 Kasým 2002 
8 Kasým 2002
11 Kasým 2002 
11 Kasým 2002 
11-18 Kasým 2002 

DEPREME UYARLI YERLEÞMELER 
M Ý M A R Ý  F Ý K Ý R  Y A R I Þ M A S I  
RAPORTÖRLÜÐÜNDEN DUYURU
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…

17 Aðustos depreminden 
bugüne kadar geçen süre, 
depremin kendisinin deðilse bile 
etkilerinin kanýksanmasýna yetti. 
"Depremden sonra ne deðiþti?" 
sorusuna "sadece yasalar" diye 
cevap vermek gerçeði çok mu 
saptýrmak olur? Resmi kayýtlara 
göre 20, kimi tahminlere göre 45-
5 0  b i n  k i þ i n i n  ö l d ü ð ü ,  
coðrafyamýzýn öneml i  b i r  
kýsmýnýn tümüyle yerle bir 
olduðu bir depremin, yapý üretim 
sistemimizdeki etkisi gerçekten 
doðru orantýlý mýdýr? Mimarlar 
Odasý ve birebir mimar olarak; 
mimarlýk, denetim, sorumluluk 
gibi kavramlara bakýþýmýz / 
yorumumuz gerçekten bu 
depremden yeterince etkilenmiþ 
midir? Geçen zamanýn bu etkiyi 
b i r  d a v r a n ý þ  þ e k l i n e  
dönüþtürdüðünü söylemek 
mümkün müdür? Depremde 
oluþan yýkýmdan kendimize 
h i ç b i r  s o r u m l u l u k  p a y ý  
çýkarmýyorsak eðer, mimarlýðýn 
v e  m i m a r l a r  o d a s ý n ý n  
" m e þ r u i y e t " i  s o r u n u n u  

14. YAPI  ve  YAÞAM   KONGRESÝ / BURSA

TMMOB Mimarlar Odasý Bursa Þubesi tarafýndan her yýl 
düzenlenmekte olan Uluslararasý Yapý ve Yaþam Fuar ve Kongresi'nin 
14.'sü, 9 Ekim-13 Ekim 2002 tarihleri arasýnda, “Mimarlýkta Kültürel 
Deðiþim ve Süreklilik” temasý ile Bursa Uluslararasý Fuar 
Merkezi'nde yapýlacaktýr. 

Prof. Dr. Mete TAPAN, Afife BATUR, Ataman DEMÝR, Hülya TURGUT, 
Zekiye ABALI, Ayfer AYTUÐ,      Doç. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK, 
Neslihan DOSTOÐLU ve Y. Mimar Oktay EKÝNCÝ'den oluþan Bilimsel 
Kurul temanýn aþaðýdaki baþlýklar altýnda tartýþýlmasýný öngörmüþtür:

“Dünyadan Bölgeye, Fiziksel ve Kültürel Çevre”
“Kavramlar, Kuramlar, Yaklaþýmlar”
“Etik ve Mesleki Sorumluluklar”
“Mimarlýk Eðitimi ve Mimarlýk Ortamý Ýliþkileri”



YARIÞMA JÜRÝSÝ 

Martin Drahovsky, mimar (SLOVAKYA) - UIA Temsilcisi 
Francisco Gonzales Reyes, mimar (ÝSPANYA) 
Manfred Hegger, mimar (ALMANYA) 
Kazuo Iwamura, mimar (JAPONYA) 
Jose Escalera Chegoyan, mimar (MEKSÝKA) 
Enrique Aranda Flores, mimar (MEKSÝKA) 
Sara Topelson de Grinberg, mimar (MEKSÝKA) 

Yedek Üyeler : 
Omar Mohammed Kamal Rabie, mimar (MISIR) 
Jose Maria Gutierrez Trujillo, mimar (MEKSÝKA) 

ÖDÜLLER 

1. Ödül : 30 000 ABD Dolarý 
2. Ödül : 10 000 ABD Dolarý 
3. Ödül : 5 000 ABD Dolarý 
5 Adet Mansiyon : 1 000 ABD Dolarý x 5 

YARIÞMA  TAKVÝMÝ 

Yarýþmaya kayýt için son gün: 15 Aðustos 2002 
Yarýþma dosyasýnýn gönderilmesi: 15 Aðustos 2002 
Soru sorma için son gün: 30 Aðustos 2002 
Cevaplarýn gönderilmesi: 10 Eylül 2002 
Projelerin teslimi: 15 Ekim 2002 
Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün: 25 
Ekim 2002 
Jüri  toplantýsý: 6 - 7 Kasým 2002 

Ayrýntýlý Bilgi: 

Federacion de Colegios de la Republica Mexicana - FCARM 
Yucatan 189 - 201 Tizapan San Angel Mexico 01090 
(Mexique) 
E-mail : concurso@fcarm.org 

ULUSLARARASI  FÝKÝR  YARIÞMASI 
SÜRDÜRÜLEBÝLÝR  
KENTSEL KONUT KOMPLEKSÝ 
TASARIMI
GUANAJUATO - MEKSÝKA 

M e k s i k a  M i m a r l ý k  Ö r g ü t l e r i  
Federasyonu (FCARM), Guanajuato 
Eyaleti Hükümetinin desteði i le 
sürdürülebilir bir konut kompleksinin 
tasarýmý için uluslararasý bir fikir 
yarýþmasý çýkarmýþtýr. Uluslararasý 
Mimarlar Birliði (UIA) nýn onayý ile 
UNESCO / UIA yarýþma kurallarý içinde 
düzenlenen yarýþma tek aþamalý olup 
tüm dünya mimarlarýna açýktýr. 
Yarýþmanýn resmi dilleri Ýngilizce ve 
Ýspanyolca'dýr. 

PROGRAM 

Yarýþmanýn amacý, kültürel ve sosyal karakteristikleri dikkate alan, 
gelenek, tarih ve yerel çevreye saygýlý ve bölgede yaþam kalitesini 
geliþtirebilecek bir mimari ve kentsel tasarýmýn yaratýlmasýdýr. 
Programda, alanlarý 90 ila 120 m2 arasýnda, yükseklikleri 3 kata 
kadar olan 6 konut prototipinin tasarýmý istenilmektedir. 1200 
konutluk kompleks, 50 ila 70 evlik gruplardan oluþacaktýr. Azami 
maliyet 400 $ / m2'yi geçmeyecektir. Önerilerde inþaat aþamalarý 
belirtilmeli ve her birimde zamanla yapýlabilecek geliþtirmelere 
olanak verilmelidir. Kamusal alanlarýn sürdürülebilir bir geliþme 
doðrultusunda kullanýlmasý dikkate alýnmalý, enerji, su 
kullanýmýnda ve atýklarýn yeniden deðerlendirilmesinde entegre 
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1. ÖDÜL
Mladen Jadric , Thomas Galos , Peter Knoll
Daria Jadric , Julia Jadric , Sven Jadric
(AVUSTURYA)

2. ÖDÜL
Bünyamin Derman , Dilek Derman
Güner Kaan Yarkan , Yýlmaz Erdoðan
(TÜRKÝYE)

3. ÖDÜL
Federico Kelly , Paula Lestand , Hernan Maldonado
(ARJANTÝN)

MANSÝYON
John Assel , Russel Pedley , Ben Jones , Bob Hearne
Richard Nicholls , Peter Coombes , Rob Brown , Daniel 
May
(ÝNGÝLTERE)

GRAPHISOFT PARK KONFERANS 
MERKEZÝ ULUSLARARASI FÝKÝR 
YARIÞMASI   SONUÇLANDI

UIA Berlin 2002 Kongresi'nde sergi açýlýþý yapýlan yarýþmaya iliþkin detaylý bilgiyi 
http://www.graphisoft.com/news/ideascomp.html adresinden öðrenebilirsiniz. 

Graphisoft Park Konferans Merkezi Uluslararasý Fikir 
Yarýþmasýnda Bünyamin Derman, Dilek Derman, Güner 
Kaan Yarkan ve Yýlmaz Erdoðan'dan oluþan ekip ikinci 
oldu. Ödül alan diðer yarýþma gruplarý aþaðýdaki gibidir:  
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Mimarlýk hizmetinin bedeli 
serbest piyasa rekabeti 
koþullarýnda belirlenebilir 
mi?

Asgari (ya da zorunlu) hizmet 
bedeli belirlenmesinin sebebi, 
rekabetin koþullarýný hizmet 
kalitesi çerçevesine oturtmak ise 
bu tarifi mimarlýðýn bütün 
çalýþma alanlarý için yapmak ve 
uygulamak (!) gerekmez mi? Bir 
yandan serbest mimarlýk hizmeti 
için asgari bedel tarifi yaparken, 
(bu bedel doðrultusunda fatura 
denetimi yapýlmasý gerekirken) 
diðer yandan çeþitli ihalelerde 
ayný bedel üzerinden kýrým 
yapýlarak iþ alýnmasý / verilmesi 
birbiriyle çeliþen uygulamalar 
deðil midir? Kamu ya da özel 
sek tö rde  üc re t l i  ça l ý þan  
mimarlarýn alacaklarý ücretler 
için de benzer kriterler geçerli 
deðil midir? Yoksa onlarla ilgili 
olarak hizmet kalitesi deðil 
serbest piyasa koþullarý mý 

Þubemizin mesleki denetim hizmetlerin “niteliðine” ortak  ve 
konusunda ortamla yüzleþme sorumlu olduk…
kararýna benzer bir karar ile … gelinen noktada ne hizmetin 
TMMOB Mimarlar Odasý Denizli kalitesinden , ne de hizmetin 
Þubesi,         1 Temmuz 2002'de ekonomik  karþýlýðýndan tatmin 
yürürlüðe giren bazý kararlar oluyoruz…
yayýnladý. Bu karar ve evrak … parsel düzeyindeki yapýlaþma 
d e t a y l a r ý n a  kararlarýna kadar imar sürecinde 
http://www.mimarlarodasiankara.o þimdilik doðrudan yer alamýyoruz. 
rg/ S a ð l ý k l ý   y a p ý l ý  ç e v r e n i n  
meslekidenetim/ adresinden oluþumundaki temel alanda 
ulaþabilirsiniz. þimdilik bulunamamýþ olmamýz, 
TMMOB Mimarlar Odasý Denizli yapmadýklarýmýzýn gerekçesi 
Þubesi Baþkaný Arif BALKANAY'ýn olmamalý diye düþünüyorum; 
kaleme aldýðý ve ortama iliþkin Ýsterseniz olaya baþka bir  
endiþe ve düþüncelere yer veren pencereden bakalým. Nitelikli bir 
yazýdan alýntýlar aþaðýdaki gibidir: mimarlýk hizmeti için bizim 

dýþýmýzdaki  tüm engel ler in 
... Hepimiz kabul etsek te etmesek kalktýðýný  varsayalým. Hepimizin 
te somut bir durum var ortada ; ayrý ayrý imzasýný taþýyan ve dýþarý 
Bugüne kadar, mesleki denetim baktýðýmýzda, gördüðümüz  yapýlý 
adeta   bir gelir kaynaðý olarak çevreden ne kadar daha farklý, ne 
görüldü odamýzda. Yasallýðý da kadar daha nitelikli mimari ürünler 
sürekli tartýþýlýr oldu. Salt çizim ortaya koyabileceðiz?!...
standartlarý  çerçevesinde ( o da 
ne kadar saðlýklý uygulanýyor …  B i l d i k l e r i m i z i  
tartýþýlýr) yapýlan bir onay iþlemi ile meslektaþlarýmýzla paylaþabilmeyi 
meslektaþlarýmýzýn ürettikleri görev saymalýyýz. Bilmediðimizi 

ceza land ý rmadan  pay ýn ý  a lm ýþ  ve  

kaldýrýlmýþtýr.

Bu süreç genelde devam etmekle birlikte, 

Ülkenin bir kýsým yerel birimlerinde 

u y g u l a m a l a r ,  p r o t o k o l l e r l e  

sürdürülmüþ/sürdürülebilmiþtir.

Ankara Büyükþehir sýnýrlarý içinde de 29 

Haziran 1989 günü Mesleki Denetim 

yerel yönetimlerde uygulanýrken bazýlarýnda 

ilçe Yerel Yönetimleri,- bildirerek veya 

bildirmeyerek uygulamadan vazgeçmiþlerdir.

Gene de þu anda Ankara Þube etkinlik alaný 

içinde yer alan 4 Temsilcilik 1 Oda 

Temsilci l iðinde bu uygulama devam 

etmektedir.

1999 Genel Seçimleri ile oluþan Parlamento 

yapýsý,ülkenin ekonomik yapýsýnýn sýkýntýlarý, 
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Teknik Eleman Odalarýnýn, (oluþan bu 

felaketin sonuçlarýndaki sorumluluklarý 

konusunda) gerekli yüzleþmeyi yapmaktan 

kaçmalarý  ,bugün durumu daha da 

zorlaþtýrmýþtýr.

Bayýndýrlýk Bakanlýðý, "durumdan vazife 

çýkararak", hala hafýzalarda taze olan bir süreç 

i ç i n d e  K a n u n l a r ,  K a r a r n a m e l e r  

çýkartarak/çýkarttýrarak MDU konusunu, 

zayýflatacak atýlýmlara kalkýþmýþtýr.

Bugünlerde, mahkeme kararlarý, Danýþtay 

çýkmaya baþlamýþtýr. Bir bölümünü bizzat 

üyelerimizin açtýðý karþý davalarla MDU 

konusu etrafýnda yeni yapýlanmalar 

oluþmaktadýr. Ankara Büyükþehir Belediyesi 

sýnýrlarý içinde bile; bazý Belediyeler MD 

uygulamasýný kendi uzaklarýnda tutmaya 

çalýþmaktadýr. MDU konusu ortaya çýkmasýna 

kaynak oluþturan "niçin" "neden" sorularýnýn 

cevabý olmaktan çýkmýþ; "ne doðru, ne yanlýþ" 

tartýþmalarýný dýþlayarak, futbol maçlarýndaki 

i çgüdüse l  sevg i /ne f re t in  nesnes in i  

Uia
DAIRKONGESI'NE 2002 BERLIN UIA 

Örneðine az rastlanacak bir þekilde ikiye bölünmüþ, farklý siyasi oluþumlarýn 
mekansal ifadesini farklý kent dokularý ile gösteren Berlin, 3 Ekim 1990'da 
duvarlardan kurtuldu. Kent iki iken  bire dönüþme gerçeði ile yüzleþti. Þaþýrdý, 
sendeledi, muazzam inþaat faaliyetlerine sahne oldu. UIA Kongrelerinin yirmi 
ikincisi, 22 - 26 Temmuz 2002 tarihleri arasýnda Berlin'de gerçekleþti. Yukarýda tasvir 
edilen durum gözönünde bulundurulduðunda, Berlin'in "Kaynak Olarak Mimarlýk" 
temasý ile ortaya çýkýþýnýn, "sözde" ilginç bir kongre ortamý oluþturduðu söylenebilir. 

Kongre'nin yapýldýðý ICC binasý ve hemen yanýnda yer alan fuar alanýnýn (Messe 
Berlin) dýþýnda, UIA Berlin 2002 Kongresi,  kentin dört bir yanýna daðýlmýþ sergiler ve 
birtakým etkinlikler dizisi  ile baþladý. 

Kongre katýlýmý, beklenilenin aksine çok azdý, 4000 civarýnda kaldý. Bu 4000 
rakamýnýn önemli bir yüzdesini de öðrenciler oluþturdu. ICC'deki asýl oturumlara ilgi 
azdý. Sunumlarýn soru-cevap þeklinde zenginleþebilmesi için bütün ekipman 
(kulaklýklar, mikrofonlar vs.) var olduðu halde, sunumlarýn sonunda, ortamý daha 
anlamlý kýlacak tartýþmalar yapýlmadý.  Forum ve atölyeler, daha yoðun bir katýlýmla 
ilgi odaðý olmalarýna raðmen, birþeyler üretilmedi, anlamlý deðerlendirmeler 
yapýlamadý. Sorular soruldu bazý oturumlarda, ilgisiz cevaplar verildi her nedense. 
Birþeyler sýð kaldý... 

Kongrenin yapýldýðý mekandaki afiþ ve yarýþma sergileri ile yapý fuarý kongreye göre 
daha ilginçti denilebilir. Bilgisayar Destekli Tasarým üzerine geliþtirilmiþ yeni 
programlarý gözlemlemek, malzemenin gerektirdiði detaylara sadýk kalýnarak 
uygulandýðý bir ülkede, yapý fuarýnda yeni ürünleri tanýmaya çalýþmak bazý açýlardan 
22önemliydi. Ama, UIA üyesi olan her bir ülkeye  açabasýndaydý.göstermek yapabiliyorumu"u bunlarý yde ben artýk "bakýn rçok anlatmaktan geliþmeleri ýmimari olan ülkelerinde lve anlatmak mbirþeyler dair kültürüne Kendi sanki. aynýlaþmýþtý alanlar, ýlik m þ7 bu varolabilecekleri ile içerikleri  ve 7sunuþ has kendine ülkelerin Farklý idi.  kýrýklýðý mhayal bir anlamýyla tam gözlemlemek alanlarý lik  

Kongre bir bütün olarak mimarlara birþeyler katamadý kanýmca, temanýn hakkýný 
veremedi.. Bu konu, önümüzdeki sayýlarda ve temalý toplantýlarda, çok detaylý bir 
þekilde irdelenecek ve TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Mimarlar Derneði 
1927'nin katkýlarý ile kongreye katýlanlar, mimarlýk ortamýna gözlemlerini sunacaklar. 

Ben deðerlendirmelerimi, çok genel anlamda, bu sayýdan itibaren aktarmak istedim. 
Çünkü, tartýþmalara ve fikirler üretmeye ne kadar çabuk baþlarsak Ýstanbul'da 
yapýlacak UIA Ýstanbul 2005 kongresini anlamlý kýlmak ve çeþitlendirmek yönünde, o 
kadar çok önemli adým atabiliriz diye düþünüyorum. 

Nurcihan Doðmuþ
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Onur kurulu mesleki / 
t o p l u m s a l  
s o r u m l u l u k l a r ý m ý z ý n  
sigortasý deðil midir?

Her mesleki davranýþ sisteminin 
b i r  de cezalandýrma (ve 
ödüllendirme) sistemi vardýr. Ýkisi 
birl ikte çalýþmazsa sistem 
bütünlüðünü kaybeder. Eðer 
k a b u l l e r i m i z  k o n u s u n d a  
netleþemezsek, bu durum onur 
kuru lumuzun saygýn l ýð ýn ý  
zedeler. Onur kurulunun doðru 
düzgün çalýþmadýðý konusunda 
eleþtiri yapmadan önce, mesleki 
denetime ve oradan yola çýkarak 
mimarlýða bakýþýmýza net bir 
çerçeve bulmamýz gerekir. Onur 
kurulu KDV yasasýna aykýrý 
davrandýðý için bir mimarý 
cezalandýramaz, ancak ortak 
mesleki kabullerimize ve bu 
kabullerin yansýmasý olan 
yönetmeliklere aykýrý davrandýðý 
için cezalandýrabilir. Mesleki 
d e n e t i m  k o n u s u n d a  
dayanaðýmýz ve kurgumuz, ortak 
kabullerimize deðil de sadece 
yasalara baðlý olduðu sürece bu 
k o n u d a k i  t o p l u m s a l  
sorumluluðumuzu baþkalarýna 
devretmiþ oluruz ki bu da bizi 
güçsüzleþtirir, samimiyetten 
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Fatura ve ücret denetimi 
yapacak mýyýz?

Mevcut bedel tariflerinin hem 
serbest mimarlýk hizmetleri hem 
de ücretli mimarlýk hizmetleri 
a l a n ý n d a  y o ð u n l u k l a  
uygulanmýyor olduðu herkes 
t a r a f ý n d a n  b i l i n i r k e n ,  
uygulayamadýðýmýz bir kabulü 
kamuoyuna duyurmak bize itibar 
kaybettirmekten baþka bir iþe 
yaramamýþtýr. Ya fatura ve ücret 
denetimini her alanda gerçekten 
uygulamanýn yollarýný bulmalý ya 
da (mevcut bazý bölgesel 
uygulamalarda olduðu gibi) bu 
i þ i  su land ý rmay ý  b ý rak ýp  
tamamen serbest  p iyasa 
koþullarýnda olduðumuzu kabul 
etmeliyiz. Kamu ihalelerinde 
gerçekleþen kýrým bedellerini 
v e y a  A n k a r a ' n ý n  ç e þ i t l i  
bölgelerinde kendil iðinden 
oluþmuþ standart ücret tariflerini 
(Odanýn tanýmladýðýnýn ¼'ünden 
bile az deðerlerde) görmezlikten 
g e l e r e k  h i ç  b i r  s o r u n u  
çözemeyiz. Mimarlýk alanýndaki 
hizmetlerin yapýlabilirliði / niteliði 
sadece ücret deðil, iþ kapasitesi, 
büro çalýþaný sayýsý, iþlerin 
sürekliliði, iþ bitirme geçmiþi vb... 
pek  çok  b i leþen in  o r tak  
sonucudur. Dolayýsýyla Mimarlar 
Odasý mimarlýk ortamýnda 
hizmet kalitesinin artmasýndan 
sorumludur diyorsak,  bütün 
b a h s i  g e ç e n  n i t e l i k l e r i n  

Kamu yapýlarý, Yapý Denetim Yasasýnýn kapsamý dýþýnda býrakýldý.  
Oysa kamu yapýlarýnýn önemli bir yüzdesi, 17 Aðustos 1999 Marmara Depremi'nde, 
büyük zararlar gördü ve yýkýldý. Devletin ilgili kurumlarý, bu yapýlarý üzerinde de 
denetimi zorunlu kýlmadýðý ve “kendini” denetlemediði sürece önemli bir adým 

"gol atma, gol yememe" heyecanlarýnýn 

gösteri alanýna dönüþmüþtür.

Ankara þube, MDU konusunu yeniden 

ayaklarýnýn üstüne oturtma sürecini baþlatmak 

istemektedir. Türkiye Cumhuriyeti döneminin 

yarý ömrüne yayýlan bu aþk/nefret öyküsünün 

artýk bir "sonsuz/sürekli platonik iliþkiler" 

aðýnýn dýþýna çýkartýlmasýnda yarar vardýr.

MDU niye var? Niye var olmalý? Acaba  bu 

konu sadece Oda'nýn bir maddi kaynaðý mý? 

Üyelerini fatura kesmeye zorlayan, üstten 

buyruk mu söz konusu? Ýnsanlarý "ucuza" 

konut sahibi yapmaya çalýþan yüklenicilerin 

gereksiz yere pahalý inþaat elde etmelerine mi 

neden oluyor? Konu sadece bu mu?

Bu uygulamalarýn politikasý sadece bizde mi 

var? Dünya da, baþka demokratik ülkelerde ve 

AB'de ne yapýlýyor? Sorun, kentleþme/kentsel 

tasarým/çerçevesinde de bir aðýrlýða sahip mi? 

Kent arsalarý rantlarýnda doludizgin para 

þehvetinin dizginlenmesinin, hepimizin (yani 

Bazý durumlarda, projenin bir esas kadrosu, bir de 

gerektiði zamanlarda projeye katýlacak ve iþi bittikten 

sonra ayrý lacak uzmanlar grubu olabi l i r. Proje, 

bütünüyle, kýsa süreli uzmanlar kullanacak bir biçimde 

de düzenlenebilir. Bu, proje maliyetleri açýsýndan yarar 

saðlayabileceði gibi, proje yönetimi/ proje iþleyiþi 

bakýmýndan da kolaylýk saðlayabilir.

Proje karmaþýklýklaþtýkça, her proje elemanýnýn 

yapacaðý iþlerin tanýmlanmasý, herkes için bir iþ 

tanýmýnýn yazýlmasý yararlý olacaktýr. Böylece yapýlacak 

iþlerin hem çakýþmamasý, hem de aralarýnda boþluklarýn 

kalmamasý, önceden tasarlanmýþ olacaktýr. Bu tanýmlar 

genel ifadelerle yapýlabileceði gibi, daha ayrýntýlý bir 

biçimde de yazýlabi l i r. Ýþ tanýmý, bir bakýma, iþ 

ka lem le r i n in k i þ i l e re bö lünmes i  b i ç im inde de 

düþünülebilir.

Bütçe
K a b u l  e t m e k  s e v i m s i z  o l s a  d a ,  p r o j e n i n  

gerçekleþtirilebilirliði, bütçesinin iyi ve gerçekçi bir 

biçimde düzenlenmiþ olmasýna baðlýdýr. Yapacaðýmýz 

her iþin maliyeti hakkýnda ne kadar iyi kestirimde 

bulunmuþsak, projenin gerçekleþmesi o kadar garantiye 

alýnmýþ olacaktýr. her iþin bir maliyeti vardýr ve bunun 

önceden hesaplanmýþ olmasý gerekir. 

Maliyet hesabýnda, para ile emek bazen bir biri 

y e r i n e  " i k a m e "  e d i l e b i l e n ,  y a n i  b i r i  d i ð e r i n e  

dönüþtürülebilen ögeler olarak ele alýnabilir. Bazen bir 

iþi hiç para harcamaksýzýn ama daha çok emek 

kullanarak yapabiliriz. Bütçemiz ne kadar darsa, emek 

kullanýmý o kadar yoðunlaþacaktýr. Konusuna göre bazý 

projeler emek yoðun bir biçimde düzenlenebilir. Bütçe 

almaþýklarýnda maliyet düþürücü ögelere mümkün 

olduðunca dikkat etmekte yarar vardýr. Ancak bu 

durumda da, daha önce tartýþýlan zaman faktörü iþin 

içine girecektir. Zaman ve para bütçeleri, bir birine 

dönüþtürülebilen bütçelerdir. Bazen, çok paraya kýsa 

zamanda, veya az paraya uzun zamanda yapýlabilecek 

iþ kalemi tanýmlarý arasýnda seçim yapabiliriz.

Bütçe, aslýnda iþ kalemlerinin ve proje grubu 

çalýþanlarý listesinin ayna görüntüsü gibidir. Neleri 

yapmak istiyorsak, kaç kiþiyle yapacaksak ve bunlar için 

bazý ortak kullaným gereçleri düþünüyorsak, bütçe 

bunlarýn parasallaþtýrýlmýþ ifadesi olarak düþünülebilir. 

Kaynaklarýn, özellikle parasal kaynaklarýn her zaman 

kýt/ sýnýrlý olduðu göz önünde tutulacak olursa, bütçe 

üzerinde dikkatlice düþünmenin ve maliyet azaltýcý 

yöntemler üzerinde tekrar durmanýn yararlý olacaðý 

hatýrlanmalýdýr.

Riskler
Projenin içinde gerçekleþeceði fiziki ve sosyal 

ortamlarý göz önünde tutarak, iþ/ eylem kalemlerini 

yazarken, bunlarýn is tediðimiz gib i gerçekleþip 

gerçekleþemeyeceði, gerçekleþirken, eleman bulma, 

bütçe ve zaman bakýmýndan bazý aksamalarýn söz 

konusu olup- olmayacaðý hesaplanmalýdýr.

bölgelerini önceden görmek ve iþaretlemek, projenin 

baþarýyla yürütülebilmesi bakýmýndan gereklidir. Riskler 

için proje metninde bir bölüm ayýrmak ve öngörülen 

riskleri ve bunlarýn olasýlýklarýyla ilgili tahminleri yazmak, 

projeyi daha uygulanabilir hale getirecektir.

Döngüler  ve  kalibrasyon
Projenin kendi iç dengesini saðlamak son derece 

güç bir iþ olabilir. Proje büyüdükçe ve karmaþýklaþtýkça, 

iç dengelerin saðlanmasý da güçleþebilir. Bütçede 

yapýlan bir deðiþiklik, yöntemde, zamanda, proje 

grubunda da bir dizi deðiþiklik yapýlmasýný gerektirebilir. 

Bu deðiþiklikler, bütçede tekrar baþka deðiþiklikler 

anlamýna gelebilir. Birkaç döngü boyunca, yapýlan 

deðiþikliklere göre, projenin iç dengelerini yeniden 

kurmak ve oturtmak için çaba göstermek gerekecektir.

Ancak, proje üzerinde ne kadar çok düþünülürse, 

yani yapacaklarýmýz konusundaki öngörülerimiz ne 

kadar çok irdelenebilirse ve olasýlýklara göre önlemler 

düzenlenebilirse, proje o kadar saðlam ve uygulanabilir/ 

gerçekleþebilir bir proje olacaktýr. Bu döngüler sýrasýnda 

bazen, nitelikle ilgili kayýplarýn oluþmamasý için özel bir 

dikkat sarf edilmesi gerekebilir.Yapýlan bir deðiþikliðin 

d i ð e r  p r o j e  ö g e l e r i  ü z e r i n d e k i  e t k i l e r i n i n  

hesaplanabilmesi ve projenin buna göre yeniden kalibre 

edilmesi, biraz can sýkýcý, ama gerekli bir çalýþmadýr.

Bitirirken
Bunca, güçlükten ve uzun tartýþmadan sonra, bu 

m e t n i  o k u y a n  h e r k e s i n  p r o j e  y a z m a k t a n  

vazgeçeceðinden korkuyorum. Ama amacým tam tersi, 

yani herkesi iyi proje yazmaya ve uygulamada karþýsýna 

çýkabilecek güçlüklere hazýrlamak...

"Türkiye gibi zaten belirsizlik ve risk dolu bir ülkede, 

azýcýk parayla, þimdiye kadar mimarlarýn genellikle 

yapmadýðý bir iþi yapmak için neden bu kadar çok 

uðraþayým?" diyebilirsiniz. Ancak bunu yapmak, hem 

kendimizi geliþtirmek, hem meslek alanýnýn meþruiyetini 

geliþtirmek, hem de Mimarlar Odasý'nýn örgütlülüðünü 

geliþtirmek anlamýna gelecektir.

Ayrýca, yukarýdaki açýklamalar, karþýlaþýlabilecek 

bütün durumlar, mümkün olduðunca göz önünde 

tutularak geniþ bir biçimde yazýlmýþtýr. Daha küçük 

projelerde, daha basit projelerde bunlardan hiç biri ile 

karþýlaþmak söz konusu olmayabilir. Ya da, her þeye 

raðmen, proje yazýmýnda, yukarýdaki yazýlanlardan 

tamamen ayrý larak kendinize göre bir yaklaþým 

yeðleyebilirsiniz.

Bu yazý, proje çalýþmalarýna kendini biraz yabancý 

konumda bulanlar için, bir fikir vermek, bütün durumlarý 

göz önünde tutarak bir elkitabý/ kýlavuz için notlar 

sunmak amacýný taþýmaktadýr.

Ankara Þubesi, bu dönem, bitmiþ bir program 

deklare etmek yerine, yapýlabilecek iþler konusunda 

geniþ bir mönü ve bir yöntem önermeyi, örgütlenmenin 

geliþmesi ve Mimarlar Odasý etkil i l iðinin artmasý 
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formüle edebiliriz. Sonuç olarak, projemiz, bizim özel 

merakýmýzdan veya ihtiyacýmýzdan dolayý zamanýmýzý 

ayýrdýðýmýz bir çalýþmadýr. Bazýlarýmýz için bir "hobi" 

faaliyeti gibi bile olabilir. Ama ne olursa olsun, projenin, 

dünyadaki güncel teknik, bilim ve felsefe tartýþmalarýnýn 

düzeyinin farkýnda olmasý, bunlara aykýrý bile olsa, 

evrensel düzeyin neresinde (karþýsýnda, içinde, yanýnda 

vb.) durduðunu bilmesi/ bildirmesi gerekir.

Y ö n t e m i  y a z m a d a n  ö n c e ,  e ð e r  k o n u m u z  

gerektiriyorsa "hipotezler" yazmak, çoðu kez atacaðýmýz 

adýmlarýn iyi yapýlandýrýlmasýna yardýmcý olabilir. 

Hipotez, bir bakýma sýnayacaðýmýz ve doðru/ geçerli 

olup olmadýðýna projemizin sonunda karar vereceðimiz 

önermenin adýdýr. Proje terminolojisi içinde kalacak 

olursak, hipotez, amaç paragrafý gibi de düþünülebilir.

Yöntemle ilgili ana gövde, bazen (ya da çoðu kez) 

en zor ve en karmaþýk bölüm olabilir. Ama projenin 

"müellifi" biz olduðumuza göre, eðer böyle olmasýný 

is temiyorsak, bu bölümün hoþlanmadýðýmýz bi r 

karmaþýklýk alanýna girmesini de önleyebiliriz: Projemizi 

ona göre yazarýz. Amaç ve hedeflerimizi ona göre 

deðiþtiririz. Ancak ne kadar basit ve somut olursa olsun, 

bu bölümdeki akýl "kendinden menkul" yani sadece bize 

(bana, mimarlara, sola veya saða, Türklere vb) göre 

geçerli bir akýl olamaz. Bu akýl basit ve somut olabilir, 

teknik bir akýl, bilim aklý veya felsefe aklý olabilir ama 

evrensel akla, evrensel bilgiye- bilime ve düþünceye 

uygun olmalýdýr.

Kýsaca, ne olursa olsun, ister basit ister karmaþýk, 

yöntemimizin evrensel bir bilim standardýna uygun 

yazýlmýþ olmasý gerekir.

Zamanlama
Hedefler ve bu hedefe göre belirlediðimiz somut iþ/ 

eylem kalemleri ortaya çýktýktan sonra, bunlarýn zaman 

içinde dizilmesi oldukça kolay bir rutin iþ gibidir. Anacak, 

çoðu kez karþýmýza þöyle bir ikilem çýkar: "Zaman 

paradýr". Bu nedenle proje baþladýðý andan itibaren ne 

kadar çabuk bitirilebilirse o kadar iyidir/ az para 

gerektirir. Ancak zamaný kýsaltmak çoðu kez nitelikten 

fedakarlýk anlamýna gelir. Ayný iþi yaparýz, ama sýnýrlý 

zamana sýðabilmek için biraz daha düþük nitelikli olarak 

yaparýz. Nitelik, genellikle zaman demektir. Bu nedenle, 

zamanýmýzý öyle düzenlememiz gerekir ki, hem zamaný/ 

parayý israf etmeyelim, (paralel ve seri baðlantýlarýyla 

düþünüldüðünde b i r iþ ka lemindeki aksamanýn 

kendisinden sonraki bütün seri baðlantýlarý etkileyeceði 

göz önüne alýnmalýdýr) hem de nitelikten fedakarlýk 

etmeyelim.

Elde edeceðimiz ürünün niteliði ile ilgili en önemli 

ögelerden (ve kýsýtlayýcýlardan) biri zamanlamadýr. 

Zaman ögesi üzerinde baþtan yeterince iyi irdeleme 

yapmak, sonuçta hem tasarruf, hem de nitelik açýsýndan 

daha olumlu bir noktaya ulaþmamýza yardýmcý olacaktýr.

Proje grubu
Proje eðer birden çok kiþi tarafýndan yürütülecekse, 
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Telif haklarý ile gelen 
sorumluluklar nelerdir?

M ü e l l i f  m i m a r ý n  h a k  v e  
sorumluluklarý, yapý üretim 
sürecinin neresinde baþlar - 
biter? Mimar sürecin bütününe 
hakim, sorumlu kiþi midir? 
Tasarým, çizim ve yapým 
süreçlerini birbirinden ayrý hak 
v e  s o r u m l u l u k l a r a  n a s ý l  
bölebiliriz? Mimari bir eserden 
kaynaklanan te l i f  haklar ý  
nelerdir? Bir mimarýn telif hakkýný 
gasp eden iþveren midir, 
meslektaþlarý mýdýr? Telif haklarý 
konusunda güçlü bir söylem 
oluþturabilmenin ve üyelerimizin 
h a k l a r ý n ý  k o r u m a l a r ý n ý  
saðlayabilmenin en önemli 
dayanaklarýndan biri mesleki 
denetim uygulamasý ve içinde 
yer alacak sicil, tescil ve 
arþivleme hizmeti olabil ir. 
Mimarlar Odasýnýn, mimar ve 
projenin temel tescil kurumu 
olarak kabul görebilmesi için, bu 
kabulün önce l ik le  üye ler  
arasýnda yerleþmesi gerekir. 
Mimarlar Odasý, her ne durumda 
olursa olsun, üyelerinin mimar 
o lmak tan  a ld ýð ý  ye tk i y le  
y a p t ý k l a r ý n ý n  /  y a p m a s ý  
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Mesleki denetim hizmetinin 
bir ücreti olmalý mý?

Mes lek i  dene t im  odan ýn  
üyesinden para toplamasý için 
uydurulmuþ bir sistem olarak 
görüldüðü sürece uygulanmasý 
mümkün deðildir. "Oda bana ne 
hizmet verdi ki benden mesleki 
denetim bedeli istiyor?" sorusu, 
kurgu olarak yanlýþtýr. Mimarlar 
Odasýnýn 2 senede bir deðiþen 
yönetimlerinin çalýþmalarýný 
yetersiz ya da yanlýþ bulmak ve 
mesleki denetim hizmeti karþýlýðý 
bedel alýnýp alýnmayacaðý 
b i r b i r i n d e n  b a ð ý m s ý z  
deðerlendirilmesi gereken iki 
konudur. Oda yönetimleri  
mesleki denetim yerine üyeleri 
i le  i lg is i  o lmayan baþka 
kaynaklardan gelir saðlarsa, 
bunlarý istediði gibi harcayabilir 
mi? Ya da mesleki denetim 
bedeli almasa bu görevi yerine 
getirmek konusunda üyeleri ile 
hiçbir sorun yaþamayacak 
mýdýr? Mimarlar odasýnýn 
üyelerinden mesleki denetim 
hizmeti karþýlýðýnda bir bedel 
alýp almayacaðý bütün yönleri ile 

yararýna yönlendirilmesinin modelinde MDU 

benzeri uygulamalar olmalý mý? Nasýl olmalý?

Kiþisel menfaat/ toplumsal kazanç iliþkilerinin 

kurullarýnýn oluþmasýnda MDU'nun yeri var 

mý? Varsa nedir?

MDU çevresinde dönen i l iþki lerdeki 

bulanýklýklar nasýl azaltýlacak?

MDU, sadece bir/birkaç meslektaþýn iþ 

üretmesini/en ucuza iþi kapmasýný engelleyen 

"kötü" bir þey mi?

Yoksa "etik" bir soruna aranan cevaplardan 

biri mi?

Mimarlar Odasý bizzat üyesinin inanmadýðý bir 

süreci iþletebi l i r  mi? Bakanlýklarda, 

Belediyelerde, büyük þirketlerde ya da kendi 

bürolarýnda çalýþan Teknik Elemanlarýn, 

kent/kentleþme sorunlarýna yaklaþýmlarý MDU 

karþýtý olursa, "oda" kim demek oluyor? Oda 

merkezli yeni bir mutabakat modeli nasýl 

oluþturulabilir, ayrýca MDU artýk var olan biçimi 

ile gerekli mi?

Bazý üyelerimiz MD uygulamasýna uyarken, 

Oda uymayanlara ceza uygulamazsa, 

cezalandýrýlanlar karara uyanlar olmuyor mu? 

Bu tavýr doðru mudur?

MDU eðer gerekli ise, varolan biçiminde ýsrar 

mý edilmeli, yoksa yeni bir yapýlanmaya mý 

gidilmeli? Devletin ürettikleri, Bayýndýrlýk 

Bakanlýðý proje uygulamalarý niye MDU dýþý 

olmaktadýr? Salt kanun var veya güç ellerinde 

diye mi?

Resmi kurumlarýn,yarýþma dýþý projelerinin o 

kentteki etkilerini sorgulamak gerekmeyecek 

mi?

MDU, yapý/yapýlarýn kentle/çevreyle olan 

iliþkisini de irdelemeli mi?

Böylesine pek çok soru gündemimize artýk 

girmiþtir ve Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 

MDU çevresinde yeni bir mutabakat arayýþýný 

bu sayý ile baþlatýyor.

Projenin amacý
Bir çalýþmaya baþlarken ne yapmak istediðimizi son 

derece net bir biçimde bilmeliyiz ve tanýmlamalýyýz. 

Bazen bilmek ile onu kaðýt üzerine dökerek görmek 

farklý olabiliyor. Kaðýt üzerine dökülünce, "yapmak 

i s t e d i ð i m  g e r ç e k t e n  b u  m u ? "  d i y e  s o r m a y a  

baþlayabilirsiniz. Amacýmýzý son derece net, anlaþýlýr, 

fazlalýklardan arýndýrýlmýþ ve eksiklikleri tamamlanmýþ 

bir biçimde yazabilmek önemli. 

Amaç bir tek paragraf olabilir, ama bu paragraf en 

önemli paragraflardan biridir. Ne yapmak istediðimi tam 

olarak o paragrafta görebilmeli ve gösterebilmeliyim. 

Anlaþýlamayacak ve yapýlmayacak hiçbir þey olmamalý o 

paragrafta. 

Amaç genel bir ifadedir. Proje bittiðinde ve eðer 

baþarýyla uygulanmýþsa bulunmak istediðim yeri belirler. 

Ama o yere bir tek adýmda gelemeyebilirim. O noktaya 

ulaþmak için atýlmasý gereken bir çok ara adýmlar 

bulunabilir. Bu nedenle, amacýmý alt amaçlara bölmem 

gerekir. Bu bölünmüþ ve küçültülmüþ amaçlara hedefler 

de diyebilirim.

Hedefleri yazmak bir bakýma daha kolaydýr. Çünkü 

tanýmlanmýþ bir amaç fonksiyonu içinde yer almaktadýr; 

bir bakýma daha zordur, çünkü, çok daha somut 

tanýmlanmýþ ve gerçekten yapacaðým somut eylemlerin 

ifadelerini içeren bir biçimde formüle edilmesi gerekir.

Aslýnda amaçtan hedeflere geçmek, bir anlamda 

uygulama stratejisinin de kurulmasý anlamýna gelir: 

"Adýmlarýmý nasýl atmalýyým ki, amacýma ulaþmam 

mümkün olsun?" hedefleri, bazý proje formatlarý "ara 

çýktýlar" olarak tanýmlamaktadýr. Yani, ara hedefler, 

aþaðý yukarý kendi içinde bir bütünlüðü olan proje 

bö lümler ine iþaret eder ler. Bu bö lümlemeler in 

yapýlmasý, kuþkusuz, projenin uygulanabilir bir biçimde 

kurulmasýný ve uygulanmasýný kolaylaþtýracaktýr.

Gerekçe
Amacýmýzý bel i r lemek, ne yapacaðýmýzý da 

belirlemek anlamýna gelebilir. Ama bunu neden yapmak 

istiyoruz? Eðer bu konuyu açýklamak istiyorsak, ayrýntýlý 

v e y a  k ý s a  b i r  g e r e k ç e  b ö l ü m ü o l u þ t u r m a m ý z  

gerekecektir. Gerekçe bölümünü ayrýntýlý bir biçimde 

yazmak istiyorsak, konumuz bakýmýndan mevcut 

durumun bir analizini yapabiliriz. Bu analiz, hem bizim 

n e  y a p m a k  i s t e d i ð i m i z  k o n u s u n d a k i  k e n d i  

formülasyonumuza yardýmcý olacaktýr, hem de, 

amacýmýzýn önemini daha net bir biçimde ortaya 

koyacaktýr. Bu bölüm, bir bakýma, bir "arka plan" 

(background) analizi olarak da düþünülebilir.

Projemin içinde bulunacaðý ve uymak/ karþý çýkmak 

zorunda kalacaðý koþullarý iyi bilmeliyim ki, proje 

eylemlerimi gerçekçi/ uygulanabilir (ve ucuz) bir biçimde 

t a n ý m l a y a b i l e y i m  v e  b u  ç e r ç e v e n i n  i ç i n e  

yerleþtirebileyim. Böyle bir gerekçe bölümü, zaten proje 

fikrini oluþtururken aklýmýzda olduðu için, çoðu kez 

Yöntem
Ne yapmak istediðimi biliyorum artýk. Ama nasýl 

yapacaðým? Projenin kalbi olan bölüm, yöntem 

bölümüdür. Bu bölümde amacýma ve hedeflerime 

ulaþmak için yapacaðým her iþ kalemini, her adýmý, 

ayrýntýlý bir biçimde tanýmlamam gerekir. Bu bölüm, 

yapýlmasý gereken her þeyin yazýldýðý, sýralandýðý, 

iliþkilendiði ve bu nedenle projenin asýl gövdesini 

oluþturan bölümdür. En çok zamaný bu bölümün 

düzenlenmesi alacaktýr.

Hedefler belirlendikten sonra, gerekli adýmlarý 

görmek/ tasarlamak daha kolay hale gelmiþ sayýlabilir. 

Yapýlacak her iþ, artýk karmaþýklýktan arýndýrýlmýþ ve 

basitleþmiþ ve uygulanabilir hale getirilmiþ bir biçimde, 

tek tek yazýlmalýdýr. Böylece bir anlamda, uygulama 

stratejisi de, ayrýntýlý bir biçimde kurulmuþ olacaktýr. 

Hedefim bakýmýndan neler yapmam gerekiyorsa, 

bunlarý öngörebilirim. Bu öngörüler, birlikte (paralel) 

yürütülecek iþler ile, ancak biri bittikten sonra diðeri 

baþlatýlabilecek iþleri (seri baðlantýlý iþleri) ayýrt etmeme 

yarar. Böylece, iþ kalemlerimi görür ve bunlarý zaman 

içinde dizilmeye hazýr hale getirmiþ olurum. Ayný, mimari 

bir yapýyý üretir gibi...

Ancak, bunlar, yöntem bölümünün "rutin" kýsýmlarý 

sayýlabilir. Projede yöntem, eðer çok somut bir iþ 

yapmayý hedeflemiþsem, somut olarak kurulabilir. Ama 

daha soyut hedeflere ulaþmak istiyorsam, yöntemle ilgili 

kaygýlarým artacaktýr. Hedeflerim soyutlaþtýkça (örneðin 

tarihi evlerin bulunduðu bir mahalledeki toplumsal/ 

kül türel prof i l in özel l ik ler ine dair bi lg i edinmek 

istiyorsam) çalýþtýðým alandaki kuram ve yazýnsal 

b i r i k im, g ide rek daha faz la önem kazanmaya 

baþlayacaktýr.

Yöntem bölümü, bu nedenle, hedefime ulaþýrken 

atacaðým adýmýn sonuçlarýnýn, "bilimsel gerçek" ile 

baðýnýn nasýl kurulduðunu da belirlemelidir. Hedefimle 

ilgili çalýþmalarla bazý bilgiler derlemiþ/ ölçümler yapmýþ 

olabilirim, ama bu bilgiler gerçeði ne kadar ifade ediyor? 

Bu "bilgiler", gerçek mi, yoksa benim gerçek olduðuna 

inandýðým düþünceler mi? Benim "gerçek" olarak ifade 

ettiðim önermeyi, bir baþkasý da "ayný gerçek" olarak 

görüyor mu/ görebilir mi? Kendimi, gerçek olduðunu 

zannettiðim bilgilerle kandýrarak, projemin baþarýsýna 

ne kadar katkýda bulunabilirim?

Bazý adýmlarýn atýlabilmesi, son derece soyut, 

karmaþýk ama gerekl i tart ýþmalarýn yapý lmasýný 

gerektirebilir. Bu alandaki tartýþmalarýn bitmemiþ ve 

hiçbir zaman da bitmeyecek tartýþmalar olduðunu da 

unutmamak gerekir. Bununla birlikte, gerekiyorsa, 

projenin bu aþamasýnda, bu alandaki kuramsal birikimle 

karþýlaþmak/ hesaplaþmak/ iliþkilenmek durumunda 

olduðumuzu bilmeliyiz. Kendi baþýmýza ve kendimiz için 

bir doðru icat edemeyiz. Eðer ettiðimizi düþünüyorsak 

da, bunun herkes için geçerli olduðunu kanýtlamamýz 

gerekir.

Gerçekte, bilimsel bir doktora tezi yazmakla bir 



sahip "mucitlerin" pek de disiplinli çalýþmadan bu keþif 

ve icatlarý yapabildiðini biliyoruz. Ama, yeni bir þeyi 

bulmak, yeni bir þey söylemek isteyen büyük bir 

çoðunluðun, disiplinli bir biçimde çalýþtýðýný da biliyoruz.

Türkiye bir keþfedilmemiþler ülkesi. Araþtýrmaya bu 

kadar az kaynak ayrýldýðý için, önümüzde keþfedilmeyi 

bekleyen alan o kadar geniþ ki, bu bakýmdan kendimizi 

þanslý bile sayabiliriz. Mimarlýkla ilgili teknolojik bilgileri 

artýk "ithal" etmekten baþka bir þey yapmýyor olabiliriz. 

Ama bunlar bu ülkenin koþullarýna nasýl uyarlanacak. 

B u r a d a k i  i þ g ü c ü n ü n  b i l g i s i y l e  b u n l a r  n a s ý l  

baðdaþtýr ý lacak? Ya da buradaki iþgücünü (her 

düzeyde) nasýl eðitmeliyiz ki, bu teknikleri daha verimli 

kullanabilelim?

Mevcut yapý stoklarý, çeþitli ölçütlere göre ne 

durumda/ hangi özellikleri taþýyor ve bu stoklarýn 

gelecekte hangi doðrultuda yenilenmeye ihtiyacý var? 

Türkiye, bin yýl sonra, bir deprem kuþaðý üzerinde 

yerleþmiþ olduðunu keþfettiði için, bu konular biraz ilgi 

çekmeye baþladý.

Kent le r i se , neredeyse bü tünüy le dümdüz 

edildikten ve tarihsel yapý stoklarýnýn (bir- kaç kent hariç) 

neredeyse hepsi (1950'li ve 60'lý yýllarda) kaybedildikten 

sonra, tarihsel yapýlara ve kent parçalarýna ilgi duymaya 

baþladýk. Ama bu ilgiyi nasýl göstereceðiz? Tarihsel 

yapýlara, kentlere nasýl yaklaþacaðýz, bunlarla ilgili ne 

tür araþtýrmalar yapmamýz gerekiyor?

Mekan, coðrafyadan baþlayarak, oda ölçeðindeki 

bir mimari probleme kadar, Türkiye'de en az araþtýrýlmýþ 

alanlarýndan biri...

Yani, yapacak çok iþ var.

Her hangi bir projenin bölümleri
Herhangi bir projeyi yazarken, kabaca; amaç ve 

hedef ler, gerekçe, yöntem- yak laþým- pro jen in 

öngörülen çýktýlarý, bu çýktýlarý elde etmek için gerekli 

olan girdiler, yani, hangi literatürden yararlanacaðýnýz, 

ne tür araç gereç kullanmanýz gerektiði, ne tür geziler/ 

ölçümler/ kazýlar vb, yapacaðýnýz, verilerinizi nasýl 

toplayacaðýnýz/ b i lg i ler i nasý l e lde edeceðin iz , 

sentezinizi nasýl yapacaðýnýz vb., ne tür bir çalýþma 

g rubuna- e lemana ih t i yac ýn ýz o lduðu , bun la r ý  

tamamlamak i ç in öngördüðünüz zamaný nas ý l  

kullanacaðýnýz, yani zaman çizelgenizin nasýl olacaðý ve 

bölümleneceði, bütün bunlar için nasýl bir bütçeye 

ihtiyacýnýz olacaðý, yani, hangi iþleri yapmak için para 

harcamak gerekeceði ve hangi iþleri para harcamadan 

yapabileceðiniz,... bunlarýn hepsi önceden bilinebilir 

þeyler. Ya da önceden bilinebilir hale getirilebilir. 

"Proje" de zaten, bunlarý önceden bilinebilir hale 

getirmenin adý. "Proje", ileriye doðru uzatmak anlamýna 

ge l iyor. Yan i ,  b i lg imiz i  i le r iye doðru uzatmak, 

tasarý lar ýmýzý i ler iye doðru uzatmak, gelecekte 

yapacaklarýmýzý i l iþki lendirmek ve eþgüdümünü 

saðlamak...
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Mesleki denetim 
yapýlmasýnýn gerekçeleri 
nelerdir?

Meslek i  denet im in  yasa l  
dayanaklarýndan daha önemli 
olan, mesleki davranýþ kurallarý 
içindeki tarifidir. Bu tarif bizim 
mimarlýða bakýþýmýzý belirler. Biz 
eðer asgari bedel tarifinin 
dayanaðý olarak KDV yasasýný 
alýyorsak, mimarlýðý, kavramýn 
að ý r l ý ð ýn ý  taþ ýyamayacak  
basitlikte algýlýyoruz demektir. 
Yok eðer mimarlar arasý mesleki 
davranýþ kabulleri (etik kod) 
gereði, "iþ almak için esas olan 
ücret rekabeti deðil hizmet 
ka l i t es i  ( t asa r ým ,  ç i z im ,  
uygulama ya da kontrol)  
rekabetidir, bu sebeple asgari / 
zorunlu mimari hizmet bedelleri 
her alanda belirlenmelidir, hem 
de bizzat mimarlar tarafýndan 
be l i r lenmel id i r "  d iyorsak ;  
mimarlýðý ücreti deðil niteliði 
üzerinden deðerlendirilen bir 
alan olarak görüyoruz demektir. 
Bu durumda tanýmlamalarýmýzýn 
hepsi deðiþir, ucuz mimar-pahalý 
mimar deðil, iyi mimar-kötü 
mimar olarak ayrým yapabiliriz 
sadece. Mesleki denetimin yasal 
dayanaklarý, böyle bir hizmetin 
sürekliliðini saðlamak açýsýndan 
ö n e m l i  o l a b i l i r ,  a n c a k  



PROJE HAZIRLAMAK ÝSTEYENLER için

"ZÝHNÝ SÝNÝR" PROJE YAZIM KILAVUZU

Giriþ gibi
Açýk Proje Alaný APA, belki ilk bakýþta kulaða hoþ 

gelmekle birlikte, bir süre sonra þöyle düþünebilirsiniz: 

-Kim uðraþacak þimdi proje yazmakla? Proje 

yazmanýn kendine göre bir mantýðý, kurallarý, formatý 

var. Þimdi bunlarý öðrenmeye uðraþmak ve sonra da 

bunlarýn dar kalýplarý içine girmeye zorlanmak, hiç iþime 

gelmez.

Böyle düþünmekte de son derece haklý olabilirsiniz. 

Çünkü, adý üstünde: "Açýk Proje Alaný". Yani "ne 

istiyorsam yapmayý deneyebileceðim, sorularýma 

aklýma estiði gibi yanýt arayabileceðim bir çalýþma 

alanýna girmek istiyorum. Özgürce çalýþmak istiyorum 

ve yapmak istediðim iþten baþka bir þey düþünmek 

istemiyorum. Okulda ödev kaðýt lar ýný yazarken 

kat lanmak zorunda ka ld ýð ým b i r sürü s ýk ýn t ýy ý 

düþündükçe, eðer APA da böyle sýkýntýlý ve kurallý- 

yönergeli bir alansa, hiç heves etmesem daha iyi olur" 

diyebilirsiniz.

Bu küçük not, kurallarý- yönergeleri- yönlendirici/ 

ka l ýp layýcý yaklaþýmlar ý benimsetmek amacýy la 

hazýrlanmadý. Bu notun amacý, eðer dünyadaki diðer 

insanlar, örneðin Yunanistan'daki bir mimar, Fransa'daki 

b i r  þeh i rc i ,  Tunus ' tak i  b i r  m imar l ý k öðrenc is i ,  

Amerika'daki bir endüsriyel ürün tasarýmcýsý, Mýsýr'daki 

bir kent tasarýmcýsý, Norveç'teki bir akademisyen 

yapacaðý iþe hazýrlanýrken nasýl düþünüyor, nasýl bir yol 

izliyor, bunu öðrenmek istiyorsanýz, bu konuda size 

yardýmcý olmak için hazýrlandý.

Gelecekte, belki AB fonlarýný kullanarak daha büyük 

çaplý bir çalýþma yapmak isteyebilirsiniz. Ya da Birleþmiþ 

Milletler fonlarýný, belki de (allah muhafaza) Dünya 

Bankasý fonlarýný...Bir uluslararasý kuruluþla iþbirliði 

içinde çalýþmak ve öyle bir grubun bir parçasý olmak 

durumunda da kalabilirsiniz...Bu not, bir bakýma, bir 

proje hazýrlamak, bir araþtýrma çalýþmasýna baþlamak 

için dünyanýn her tarafýnda meslektaþlarýmýz nasýl 

d a v r a n ý y o r s a ,  b u n l a r ý  b i l e r e k  i þ e  b a þ l a m a y ý  

kolaylaþtýrmak ve eðer bunlarý iþe yarar buluyorsak 

kullanmak isteyenlere (belki de çoktan bildikleri þeyleri) 

hatýrlatmak amacýyla hazýrlandý.

G e r e k  d u y m u y o r s a n ý z ,  o k u m a k l a  z a m a n  

kaybetmeyin...

T ü r k i y e ,  d ü n y a d a k i  d i ð e r  ü l k e l e r l e  

karþýlaþtýrýldýðýnda, en az araþtýrma yapan, araþtýrmaya 

(özel sektör, sivil toplum örgütleri ve kamu kesimi 

toplamý olarak) en az kaynak ayýran ülkelerden biri. Yani 

kolayca anlayabileceðiniz gibi, Türkler her þeyi biliyorlar. 

Yeni þeyler araþtýrmaya, yeni bilgiler üretmek için 

çalýþmaya pek ihtiyaçlarý yok. "teknoloji transferi" 

yapacak kadar bilmek yeter.

Apa
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Marmara depremi yaygýn bir alanda ve kentsel 
yerleþmelerde büyük ölçekte yýkým ve hasara neden 
olmuþ; sadece yapýlý çevrede deðil, yaþamýmýzýn hemen 
her alanýnda önemli izler býrakmýþtýr. Depremin çok 
büyük can ve mal kayýplarýna neden olmasý hemen 
herkesi felaketin nedenlerini aramaya itmiþtir. Önemli 
sanayi ve altyapý yatýrýmlarýnýn bir bölgede aðýrlýklý olarak 
toplanmýþ olmasý sorgulanmýþ, nüfus yoðunlaþmasýnýn 
ve buna baðlý olarak ortaya çýkan dayanýksýz yapýlý 
çevren in  ise fe laket i  hazý r ladýð ý  yargýs ýna 
varýlmýþtýr.(Erten, G.,2002)

Deprem binalarýmýzda, kentlerimizde, toplumsal 
yaþamýmýzda hasar býrakmasýnýn yanýsýra; tasarým ve 
planlama kültürümüzde, mimarlýk ve mühendislik 
disiplinlerinde yeniden yapýlanmanýn gerekliliðini ve 
aciliyetini de göstermiþtir. 17 Aðustos Depremi yapý 
üretim sürecinde biriken ama üzerinde fazla durulmayan, 
saklý kalan kusurlarý ortaya çýkarmasý nedeniyle de 
önemli bir dönüm noktasýdýr. Dolayýsýyla, daha saðlam 
yerleþmelerin ve yapýlarýn, daha nitelikli kentsel 
çevrelerin elde edilmesi için sistemin bütününde bir 
yapýlanmaya gitmenin meþru ortamý oluþmuþtur. Fakat 
bunun nasýl gerçekleþtirileceði konusunda bir eylem 
birliðine aradan geçen üç sene içinde henüz 
varýlamamýþtýr. Yapý üretim mekanizmasýný disipline edici 
bir denetim etkinliðini kurumsallaþtýrmak doðru bir adým, 
fakat yapý ölçeðinde ele alýnmasý stratejik bir yanlýþlýktýr. 
Çünkü deprem bir binanýn sadece inþa aþamasýnda 
deðil, ayný zamanda imar sürecinde de denetiminin 
gerekliliðini göstermiþtir. Yapý denetimi, mesleki denetim, 
proje denetimi, kontrollük denetimi, malzeme denetimi 
hatta fatura denetimi bütüncül olarak imar sistemindeki 
yapýlanmanýn birer parçasý olarak düþünülüp ele 
alýnmalýdýr. Fakat son üç yýlda gerek yasal çerçevede 
gerekse yapýlan uygulamalarda konunun bütüncül yaný 
unutulmaktadýr. Kaldý ki, yapýlý çevrenin niteliklerini 
arttýrýcý yenileme ve iyileþtirme süreçlerinin, yani, 
gelecekteki de deðil, günümüzdeki problemlerinin 
denetim kurgusu, bina inþa sürecinden çok daha 

Güven Erten, ODTÜ Þehir Planlama Yüksek Lisans Programý Öðrencisi

 
Deprem sadece yapýlarýn mevcut kusurlarýný 
ortaya çýkarmýyor...

1

2

3

Fotograflar:1,2,3:Onur Yýlmaz

17 AÐUSTOS
ÝMAR.YAPI

DENETÝM
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Ýzmit Kent Merkezi

Hasar gören yerleþmelerde yeni imar planlarýnda 

yerbilimsel verilere göre(!) olmasý gereken yapý 

düzenine karar verilmiþtir. Buna göre, 6 katlý bir 

binanýn yerinde 3 katlý bir binanýn olamasý 

gerekiyor.

Mevcut durumun yeni imar planalarýna uygun 

hale getirilmesinde teknik anlamda zorluklarýn 

yanýsýra geçerli olan yasal sürecin getirdiði 

problemler de sözkonusudur. Bunlarýn en 

baþýnda mülkiyet düzenlemeleri gelmektedir. 

Genellikle kat mülkiyeti düzenlemeleri yoluyla 

oluþan mevcut yapýlý çevrede arsa üzerinden 

tanýmlanan bir mülkiyet paylaþýmý sözkonusudur. 

Yeni imar planlarý kat kullaným oranlarýný 

düþürmüþ olduðundan bir yapýdaki tüm 

hissedarlarýn yeniden arsa üzerinden ama daha 

düþük oranlarda paylaþýmlara gitmeleri 

gerekmektedir. Bu 

Aþamada hisse sahiplerinin yeni yapý düzeninde 

eski büyüklük ve niteliklerde bir konuta ya da 

kullaným birimine sahip olmalarý imkansýzdýr. 

Hisselerin satýmý veya devri sözkonusudur. 

Deprem sonrasý hasar görmüþ yapýlý çevrede 

fiziki düzenleme süreçlerinde karþýlaþýlacak 

mülkiyet problemlerinin mevcut imar mevzuatý ve 

pratikleri ile çözümlenmesi imkansýzdýr.

4

YA P I  Ü R E T Ý M  S Ü R E C Ý N D E  D E N E T Ý M  
ETKÝNLÝÐÝNÝN KURUMSALLAÞMASI

Yapý üretim sürecinde denetim yeni bir konu deðildir. Ýlk 
önemli adýmlar 13 Mart 1992'de Erzincan'da meydana 
gelen deprem sonrasý yeniden yapýlanma çalýþmalarý 
kapsamýnda atýlmýþtýr. Dünya Bankasý kredisinin kullanýmý 
için Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi bünyesinde 
örgütlenen Proje Koordinasyon Birimi, Erzincan Depremi 
Rehabilitasyon ve Yeniden Yapýlanma Projesi kapsamýnda 
3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve yönetmeliklerinin revizyon 
çalýþmasý için TüBITAK ve üç üniversiteden teklif almýþ, 
deðerlendirme sonucunda çalýþma ODTÜ Afet Yönetimi 
Araþtýrma ve Uygulama Merkezine yaptýrýlmýþtýr. Ýmar 
yasasý ve yönetmeliklerinin yeni bir yapý kontrol ve afetlere 
karþý dayanýklýlýðýný saðlayacak teknik önlemleri içermek 
üzere revizyon çalýþmasý, 17 Aðustos 1999 Depremi'nden 
önce Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'na teslim edilmiþtir. 
(Kýral, Ö., 2001)

17 Aðustos Depremi sonrasýnda ise Yapý Denetimi 
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname (KHK/595: R.G. 
10.04. 2000) yürürlüðe girmiþ fakat, Anayasa Mahkemesi 
tarafýndan 26 Mayýs 2001 tarihli kararýyla iptal edilmiþtir. 
Kararname içeriðinde bazý deðiþiklikler yapýlarak 4708 
sayýlý kanun, 29 Haziran 2001 tarihinde kabul edilerek yapý 
denetimi yasalaþmýþtýr. Anayasa Mahkemesinin 595 saylý 
Kararnameyi iptal gerekçesi ise 17 Ocak 2002 tarihinde 
yayýnlanmýþtýr.

ODTÜ ÖNERÝSÝ:

ODTÜ tarafýndan hazýrlanan revizyon tasarýsýnda, 
Türkiye'de imar sisteminin afetlere duyarlý bir içeriðe sahip 
kýlýnmasýnýn yanýsýra, buna temel oluþturacak bir iç disiplin, 
denetim ve hesap verilebilirlik içerecek yapýya 
kavuþturulmasý, diðer yandan daha etkin araçlarla 
geniþletilmiþ bir esneklik ve manevra kabiliyetine sahip 
olmasý hedeflenmiþtir. (Balamir, M. 2000). Dolayýsýyla 
denetim bir bütünün parçasýdýr. Tasarýda, imar sisteminde 
denetim etkinliðinin geliþtirilmesi için çeþitli ilkeler 
belirlenmiþtir. Bunlarýn baþlýcalarý, 

$ Planlama sürecinde “kademeli birliktelik ilkesi”: 
Plan tür ve biçimlerinin birbirine baðlý bir sistem 
oluþturmasý, birbirlerine referansla denetlemesi 
ilkesi, sistemin genelinde yatay denetimi 
güçlendirecek denetimin geliþtirilmesi.

$ Yerel yönetimlerin yetkilerini kýsýtlamak yerine, 
plan yapým ve uygulamalarýný denetleme 
mekanizmalarýnýn kullanýlmasý ve bu yöntemlerin 
fiziksel, finansal, örgütleyici ve iþletmeci yeni 
yaptýrým araçlarýyla donatýlmalarý ilkesi

$ Yaptýrým olanaklarýnýn geliþtirilmesinde güç ve 
otoriteye dayanmak yerine görüþ geliþtirme 
mekanizmalarý ve piyasa ortamý araçlarýnýn 
kullanýlmasý ilkesi. (Mekansal Planlama ve Ýmar 
Kanunu Taslaðý, ODTÜ 1999)

Ayrýca tasarýda denetim etkin bir kurumsallaþma 
kurgusunda yer alýr ve yeni organlar tanýmlanmaktadýr. 
Bunlar,

Ýmar Teknik Denetim Üst Kurulu: Plan yapým ve 
uygulamalarýnýn denetiminde özel ve kamu kiþi ve 
kuruluþlarýnýn denetiminden sorumludur.
Yapý Denetim Üst Kurulu: Yapý projeleri denetimi 
yetkilerine sahip özel ve kamu kiþi ve kuruluþlarýnýn 
denetiminden sorumludur.
Ýmar Teknik Denetim Kuruluþu: Ýmar planlarýnýn yapýmý 
ve uygulamasýnýn denetimini yürütmekle yükümlü meslek 
sigortasý altýnda çalýþan yetkin kiþi ve kuruluþlardýr.
Yapý Denetim Kuruluþlarý: Yapý proje ve inþaatýnýn 
denetimini yürütmekle yükümlü meslek sigortasý altýnda 
çalýþan yetkin kiþi ve kuruluþlardýr.

Fotograflar: 4,5,6,7: Güven Erten
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6)- 200 en büyük proje firmasýnýn 15 'i  Japon firmasý 

olup 1998 yýlý itibariyle bu firmalarýn  uluslararasý 

proje,müþavirlik hizmetleri kapsamýndaki gelirleri 

toplam  993  milyon $ olmuþtur. Bu da tüm pazardaki  

%5.8 lik bir paya karþýlýk gelmektedir.

7)-Geliþmekte olan ülkelerin firmalarýnýn yaptýðý 

hizmet ihracý ise 1998 yýlý itibariyle sadece 763 

milyon $  olmuþtur.Bu da bu sektördeki tüm  pazarýn 

sadece % 4.5 uðuna karþýlýk gelmektedir.

8)-Bu sektördeki ilk 200 firmanýn sadece 15 i 

geliþmekte olan ülkelere ait firmalardýr[1].

Ülkelerin Pazar Paylarý

*1990 yýlýnda Uluslararasý Proje Pazarýndaki 89 

Avrupa'lý ve 71 ABD' li firma uluslararasý proje 

pazarýnýn %85 inden daha fazlasýna sahip 

bulunmaktaydý.Bu pazarýn %45 ini Avrupa firmalarý 

% 4 2  s i n i  i s e  A B D  f i r m a l a r ý  k o n t r o l  

etmektedir.Avrupalý firmalarýn;

· 25 i Ýngiltere

· 16 sý Almanya

· 11i Hollanda

· 10 u Fransa 

· 8 i Ýtalya

· 19 adedi ise  diðer Avrupa ülkelerine ait 

firmalardýr[2].

*ABD % 42 lik bir uluslararasý pazar payý ile 

mühendislik mimarlýk  alanýnda en fazla 

proje,müþavirlik hizmeti ihraç eden ülke olma 

özelliðine sahip bulunmaktadýr.1990 yýlýnda 

ABD firmalarý Avrupadaki uluslararasý iþlerde 

%63 lük bir pazara(1.47 milyar $),Asya'da %40 

lýk bir pazara(942 milyon $) ve Ortadoðu'da 

%56 lýk bir pazara(680 milyon $)sahip 

bulunmaktaydý[2].

*Dünyada en büyük 10 uluslararasý proje 

firmasýnýn 6 sý ABD'li, 2 si Ýngiliz ,biri 

Finlandiyalý diðeri ise Mýsýr'lý firmalar olup bu 

firmalarýn herbirinin yýllýk uluslararasý gelirleri 

100 milyon $ ýn üzerinde bulunmaktadýr[2].

YARARLANILAN YAYINLAR

[1] TD/BCOM.1EM.12.2, Regulation and Liberalization in the 

Construction  Services Sector  and its Contribution to the 

Development of  Developing Countries

[2] U.N (1993) Information Technology and International 

Competitiveness:The Case of the Construction Services Industry. 
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H e r  m i m a r l ý k  ü r ü n ü  
tartýþýlabilmelidir !

Tüm mimarlýk ürünlerini her 
aþamasýnda tartýþabilmek, 
mesleki denetim uygulamasýnýn 
temel dönüþüm iþlevlerinden biri 
olmalýdýr. Çevremizdeki her 
yapý, bir mimarýn ürünü olarak 
sessiz sedasýz gelip oraya 
yerleþmeden önce de mimarlýk 
ortamýnda tartýþmaya açýlabilir / 
açýlmalýdýr. Bu tartýþmalar, 
sadece mimarlar arasýnda 
k a l m a y ý p  g e n i þ  k a t ý l ý m  
sað landýð ýnda (ku l lan ýc ý ,  
yatýrýmcý, komþuluk vb…), her 
açýdan mimarlýk ortamýmýzýn 
zenginliði olacaktýr. Zorunlu 
deðil, gönüllü bir sunuþ olabilir 
bu ancak.  Tasar ýmlar ýn ý ,  
yapýlarýný tartýþmaya sunmak, bu 
tart ýþmalardan beslenmek 
isteyen, böyle bir ümidi olan 
herkes bu olanaðý bulmalýdýr. Bu 
tartýþmalar sonucunda kent 
ö l ç e ð i n d e  t a s a r ý m c ý ,  
uygu lamacý ,  ku l lanýc ý  ve 
yatýrýmcýlar ödüllendirilebilir. 
Böyle bir tartýþma ortamýný 



4)-Bu sektörde son 15 yýlda:

*Hollanda'nýn ihracat deðerindeki artýþ 10 kat

*Japonya'nýn ihracat deðerindeki artýþ 7 kat

*ABD'nin ihracat deðerindeki artýþ 6 kat

*Kanada'nýn ihracat deðerindeki artýþ 5 kat       olarak gerçekleþmiþtir[1].

5)-Bu sektörde tümü geliþmiþ ülkeler ait en büyük 10 proje firmasýnýn gelirlerinin %32 si ile %50 si ülke dýþýna yapýlan iþlerden 

saðlanmaktadýr (Tablo 2).

*    Bundan sonra sýralama ENR'nin en büyük 225 firmasýný baz almýþtýr.

**  EC= Mühendis/Müteahhit; E= Mühendis; ENV: çevre 
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Tablo 1. Uluslararasý proje ihracatýnda ülkelerin pazar 
paylarý

Tablo 2. En büyük 10 uluslararasý proje  firmasý
(1998 uluslararasý yýllýk gelire göre, Milyon ABD dolarý)

1)-Son 20 yýl boyunca uluslararasý pazarda inþaat sektörü iþ olanaklarýnýn % 70 i "ihalelerin büyüklüðüne göre 

deðerlendirildiðinde" geliþmekte olan ülkelerde özellikle altyapý projeleri olarak yer almaktadýr.Geliþmiþ ülkelerde ise bu sektörde 

yapýlacak olan iþlerin yaklaþýk yarýsýný tamirat,bakým ve onarým iþleri oluþturmaktadýr.
2)-1986 yýlýnda dünyadaki en büyük 225 Mühendislik Mimarlýk Proje Firmasý'nýn ülke dýþýna yaptýklarý iþlerden elde ettikleri 

gelirler 3.5 milyar ABD$'ý iken bu miktar 1990 yýlýnda 8.8 milyar $'a ,1998 yýlýnda ise 17 miyar  $'a  yükselmiþtir[1,2].
3)-Mühendislik mimarlýk proje hizmetlerinin uluslar arasý ihracatýnda 1998 yýlý deðerleriyle en üstteki on ülke arasýnda;
*ABD %43 lük bir payla ilk sýrada
*Hollanda %14 lük payla ikinci sýrada
*Kanada %8 ile üçüncü sýrada 
*Ýngiltere %7 ile dördüncü sýrada yer almaktadýr[1].(Tablo.1)

bireylerinin meslek icrasýnda ön koþul olarak yer alýr.
Mesleki Uygulamada Kýsýtlamalar:Ayný projenin yapým 
ve denetim yetkilerinin ayrýþtýrýlmasýdýr.
Belgelerin Saklanmasý Zorunluluðu: Ýlgili idarelerin ve 
kiþilerin sorumluluk devamlýlýðýnýn saðlanmasýdýr.
Kayýt ve Bilgilendirme Zorunluluklarý: Proje ve inþaat 
belgelerinin tapu kaydýna alýnmasý ve alým satým iþlerinde  
bilgilendirme zorunluluðudur.

YAPI DENETÝMÝ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAME ( KHK / 595, RG: 10.04.2000 ) VE 4708 
SAYILI KANUN 

17 Aðustos sonrasý geliþmelerde yapýlarýn saðlamlýðý ve 
dayanýklýlýðý üzerine bir tartýþma ortamý doðal olarak 
yapýlaþma sürecini denetim altýna alacak bir düzenlemeye 
gidilmesine vesile olmuþtur. Yapý sahibinin görevlisi olarak 
kamu adýna hem projeyi hem de inþaatý denetleyen Yapý 
Denetim Kuruluþlarý, 27 pilot ilde hizmet vermeye 
baþlamýþtýr. Yapý denetim kuruluþlarýnýn bünyesinde 
uzman mimar ve mühendislik meslek adamlarýnýn yer 
almasý koþulu getirilmesi yapý üretim sürecinde bir 
iyileþmenin adýmý olarak görülmüþtür. Ayrýca nüfusu 
50.000 den fazla olan yerleþim merkezleri ve il 
merkezlerinde en yüksek mülki amirin baþkanlýðýnda 
Belediye, Bayýndýrlýk Ýskan Müdürlüðü, Meslek Odasý ve 
Ticaret Odasý temsilcilerinin meydana getirdiði Yapý 
Denetim Komisyonlarý oluþturulmuþtur. Bu komisyon, 
Bayýndýrlýk Ýskan Bakanlýðý bünyesinde oluþturulan Yapý 
Denetim Yüksek Komisyonu'nun koyacaðý kurallarý 
uygulama sorumluluðunu taþýmaktadýr.

KHK 595'de denetim mekanizmasý, teknik bir kurguda ve 
yapý ölçeðinde ele alýnmasý bir eksiklik olsa bile; 
kararnamenin yasalaþma sürecinde geliþtirilmesi olanaðý 

þirketlerinin talep ettiði prim bedellerinin yüksek olmasý 
nedeniyle mesleki sorumluluk sigortasý kapsam dýþý 
býrakýlmýþýr. Her ne kadar sigorta mevzuatý içinde mesleki 
sorumluluk sigortasýna iliþkin düzenlemeler eksik olsa bile, 
denetim sisteminin önemli bir parçasýnýn sistemden 
tamamýyla dýþlanmasý doðru bir adým deðildir. Ama en 
önemli geliþme, Anayasa Mahkemesi'nin 26 Mayýs 2001 
tarihli kararnameyi iptal eden kararý olmuþtur. 17 Ocak 
2002 tarihinde yayýnlanan gerekçede, denetim etkinliðinin 
bir kamu hizmeti olduðu ve kamu kurum ve kuruluþlarý 
tarafýndan yapýlmasý gerekliliði belirtilmiþtir. Kararnamenin 
iptali sonrasý bu defa 4708 sayýlý yapý denetimi hakkýnda 
kanun adeta acele ile çýkartýlmýþtýr. Fakat sözkonusu 

 
Deðirmendere
Deprem sonrasýnda 75 m. derinliðinde 200 m. uzunluðunda bir kýyý þeridi  üzerindeki yapýlarla beraber 17 
m. deniz suyu altýnda kaldý. Fakat mülkiyet düzenlemeleri yapýlamadýðý için kayýp edilen taþýnmazlar hala 
vergilendirme kapsamýnda. Deprem sonrasý ortaya çýkan yeni coðrafi yapý kýyý bandýnda kalmýþ yapýlarýn 
konutýþý kullanýmlara dönüþtürülmesini gerektiriyor. Mevcut imar araçlarýyla bunu yapmak ise oldukça zor.

5 6
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Proje denetimi sadece 
metrekare kontrolü müdür?

Her mimari tasarým, sadece 1/50 
ölçekli mimari projeler üzerinden 
uygu lanab i l i r  m i?  Ýnþaat  
dokümaný ve yapý üretme 
standartlarýmýzý yap-sat konut 
üretim sektörünün kriterlerine 
göre deðil (ki bu kriterlerin hepsi 
maliyet tabanlýdýr), ortak mesleki 
d a v r a n ý þ  s i s t e m i  i ç i n d e  
oluþturulmuþ standartlara göre 
belirlemek, daha kaliteli bir yapýlý 
çev re  ü re t i l eb i lmes i  i ç in  
toplumsal sorumluluðumuzdur. 
Ý nþaa t  doküman ý  ü re t im  
standartlarýmýzý bütün güncel 
koþullar çerçevesinde yeniden 
tanýmlamadýðýmýz sürece proje 
denet imi  yapý labi lmesin in 
kriterleri yoktur. Bir mimara 
projesinin  asgari standartlarý 
barýndýrmadýðýný söyleyecek 
mekanizma nedir? Her türlü 
mimari projenin tescili ve 
arþivlenmesi Mimarlar Odasýnca 
yürütülen mesleki denetim 
u y g u l a m a l a r ý n ý n  ü y e l e r  
tarafýndan meþru sayýlmasýný 
saðlayabilir mi? Çevremizde 
gerçekleþen yapýlaþmanýn ön 
kaydý olan projelerimiz, bahsi 
geçen yapýlý çevre ile ayný 
kaliteyi tutturmuþ görünmektedir. 
Bu durumdan rahatsýz isek, önü 
arkasý olmayan 1/50 projelerle, 
inþaat kalfalarý tarafýndan inþa 
edilen yapýlarýn / kentlerin 
d ö n e m i n i n  k a p a n m a k t a  
olduðunu, önümüzde çok daha 



 
Gündoðdu Kalýcý Konutlarý
Mevcut yerleþmelerden kilometrelerce  uzakta ama saðlam zeminde(!) yapýlan konutlar imar sistemimizin kusurlarýný da 
ortaya koymakta.
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finansal yapýlanma sürecinde orta ve büyük ölçekli 
gayrimenkul geliþtirme projeleridir. Bu konu saðlýklý bir 
ortamda düþünülüp ele alýndýðý takdirde, örneðin yenileme 
ve rehabilitasyon projeleri için önemli bir kazaným da 
olabilir. Sadece spekülatif ve kar maksimizasyonu amaçlý 
uygulamalarýn kentlerin geliþim ve dönüþüm süreçlerinde 
olumlu deðil aksine olumsuz etkileri olacaktýr.

Anlaþýlýyor ki artýk denetim konusunu sadece yapý 
ölçeðinde, sadece yetki ve sorumluluk tartýþmalarýnda ve 
geçmiþin koþullarýnda düþünmek, ele almak yetmiyor. 
Denetim gerekçesi ve amacý itibariyle doðru ama içeriðinde 
bazý eksiklikleri olan aksayan bir adýmdýr. Eðitim  
sürecinden, önümüzeki dönemin kentsel geliþim dönüþüm 
dinamiklerinden, ilintili diðer yasal düzenlemelerden, 
piyasa araçlarý ve iþleyiþinden kopuk bir denetim kurgusu, 
tekil yapý ölçeðinde ve salt teknik düzeyde kalan bir uðraþýn 
ötesine geçemez. Halbuki, sorun hastanýn iyileþtirilmenin 
ötesinde hastalýðýn nedenlerini de azaltmak ve yok 
etmektir. Bu baðlamda denetim, yapý üretim sürecinin 

kararnameden farklý olarak kaldýrýlmýþtýr. Böylesi bir 
geliþmede kararnamenin iptali sonrasýnda belediyeler 
tarafýndan kýsa bir süre içinde ruhsat düzenlemeleri ile ilgili 
yaklaþýmýn etkili olduðu vurgusu yapýlmaktadýr.

Görüldüðü üzere yapýlaþma sürecinde denetim etkinliðinin 
yasalaþmasý, kazanýmdan ziyade kayýplarýn da olduðu bir 
geliþmedir. Saðlýklý bir tartýþma ortamýna ulaþamayan, 
aceleci ve reaktif uygulamalarla denetim etkinliði ne yazýk 
ki olgunlaþamamaktadýr. Bakanlýk tarafýndan genelgeler 
yoluyla yürütülmesi ve geliþip yaygýnlaþmasý ise 
imkansýzdýr. 

DENETÝM KONUSUNDA GÜNCEL GELÝÞMELER  
NELERDÝR VE GELECEK ÝÇÝN ÖNEMÝ NEDÝR?  

Türkiye'de önemli  gel iþmeler ve dönüþümler 
yaþanmaktadýr. Nüfus artýþ hýzýmýz ciddi bir düþüþ 
eðilimindedir. Dolayýsýyla, kentleþme sürecinde konut ve 
yeni imar alanlarý gereksinimi ve açýðý yoktur, kalmamýþtýr. 

deðildir. (bkz. Balamir, M.,1982) Dolayýsýyla kentlerimiz ve 
yapý stoku için iyileþtirme, yenileme süreçleri, uygulamalarý 
geçerli olmaktadýr. 

Bir diðer geliþme ise mimarlýk ve mühendislik disiplinlerini 
doðrudan veya dolaylý etkileyecek yasal düzenlemelerin 
yapýlmasýdýr. Bunlarýn baþlýcalarý;

$ Ýmar ve Þehirleþme Kanunu Tasarýsý
$ Afetler Kanunu Tasarýsý
$ Kamu Ýhale ve Sözleþme Yasasý
$ Borçlar Kanunu
$ Bankalar Kanunu
$ Merkezi Ýdare Ýle Mahalli Ýdareler Arasýnda 

Görev Bölüþümü Ve Hizmet Ýliþkilerinin 
Esaslarý Ýle Mali Ýdareler Ýle Ýlgili Çeþitli 
Kanunlarýn Deðiþtirilip Yapýlmasýna Dair 
Kanun Tasarýsý

Türkiye bu yönüyle 1984 yýlýndaki imar kanunu ve 
büyükþeh i r  be led i ye le r i n i n  yöne t im ine  da i r  
düzenlemelerden sonra en önemli ve kentlerimizin kaderini 
de deðiþtirecek bir dönemi yaþamaktadýr. Üstelik tartýþma 
konusu merkezi ve yerel idareler arasýnda yetki ve 
sorumluluklarýn paylaþýmýnýn ötesinde sivil toplum 
kuruluþlarýnýn ve meslek odlarýnýn da  sürece daha etkin ve 
geniþletilmiþ sorýmluluklarla dahil olmasý sözkonusudur.

KAYNAKLAR:

Balamir, M., “ Kaderci Toplumun Yeniden Üretimi: Türkiye Afetler Ve Ýmar 
Mevzuatýnýn Ýrdelenmesi” Kentsel Yerleþmeler ve Doðal Afetler, (Der) 
Emine Komut,UIA- Mimarlar Odasý Yayýný, Nisan 2000, s.100-125    

Balamir, M., “ Ýmar Ve Ýnþaat Ýþlerinde Mesleki Kurumlaþmanýn Deðiþen 
Yapýsý Ve Mimarlýk, Arredemento Mimarlýk, Haziran 2000

Deprem Zararlarýnýn Azaltma Ulusal Stratejisi, Ulusal Deprem Konseyi, 
Nisan 2002 

Erten, G., “1999 Depremleri Sonrasý Yeniden Yapým Süreci”, ODTÜ Þehir 
Planlama Yüksek Lisans Stüdyosu Çalýþma Raporu , Haziran 2002 

Gülkan, P. “595 Sayýlý Yapý Denetimi Hakkýndaki Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin Ýptali Ve Ardýndan Gelen 4708 Sayýlý Yapý Denetim 
Hakkýnda Bir Deneme” , Türk Mühendislik Haberleri TMMOB Ýnþaat 
Mühendisleri Odasý, Þubat 2001
Kýral,Ö., '1939 ve 1992 Depremleri Þehircilik Düzenimizde Sarsýntý Yarattý 
mý? Sivil Þehircilik Reformuna Doðru', Planlama Dergisi, TMMOB Þehir 
Plancýlarý Odasý, 2001/4

Konuya iliþkin tartýþmalar için 
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum/
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alýnmalýdýr. Konu Türk Mühendis ve Mimar Odalarý 
Birliði'nde kurumsallaþmýþ bir yapýda ele alýnýp 
tartýþýlmalýdýr. Denetim etkinliðinin bütüncül yanýný 
vurgulayan yaklaþýmlarýnýn ise yeniden kazanýlmasý 
gerekmektedir. 17 Aðustos depremi ancak bu baðlamda 
hatýrlanmalý ve unutulmamalýdýr.

GATS MÜZAKERELERÝ KAPSAMINDA 

M Ü H E N D Ý S L Ý K  V E  M Ý M A R L I K   

HÝZMETLERÝ

Birleþmiþ Milletler'in Hizmet ve Mal Ticareti 

Komisyonu'nun 12 Ekim 2000'de yaptýðý uzmanlar 

toplantýsýnda yapý sektöründeki yapýlacak 

uluslararasý düzenlemelerin ve liberalizasyonun 

geliþmekte olan ülkelerin geliþmelerine olan katkýlarý 

ele alýnmýþtýr. Bu toplantý sonunda "Regulation and 

Liberalization in the Construction Services 

Sector and Its Contrýbution to the Development 

o f  D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s "  a d l ý  

TD/BCOM.1/EM.12.2 yayýn nolu  bir rapor  

yayýnlanmýþtýr.

Bu raporda Yapý Hizmet Sektörü:

a)-Mühendislik ve Mimarlýk Proje Hizmetleri

b)-Müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri olarak 

ele alýnmýþtýr.

Raporda Ýnþaat Yapým Hizmetleri'nin GATS 

kapsamýnda ,yatýrým projelerinin uygulanmasý ana 

hizmet sektörünü ve aþaðýda verilen alt sektörleri 

kapsadýðý belirtilmektedir.

   *Yapýlar için genel inþaat iþleri (General 

construction work for buildings)

   *Ýnþaat  mühendisliði kapsamýndaki genel inþaat 

iþleri(General construction work for civil engineering)

c)-Kurma ve kaldýrma iþleri (Installation and 

assembly work)

d)-Yapýnýn tamamlanmasý ve iþ sonu çalýþmalarý 

(Building completion and finishing work)

e)-Ýnþaat sahasýndaki hazýrlýk çalýþmalarý, jeolojik 

etüd, sondaj, saha düzenlenmesi vb. (Other works)

GATS kapsamýndaki mühendislik ve mimarlýk 

hizmetleri, Birleþmiþ Milletlerin "Hizmet Sektörleri 

Sýnýflandýrma Listesi" temel alýnmak suretiyle 

oluþturulmuþtur. Buna göre bu hizmetler "Uzmanlýk 

Gerektiren Mesleki Hizmetler" baþlýðý altýnda dört 

alt baþlýk halinde yer almaktadýr.

*Mühendislik hizmetleri

*Mimarlýk hizmetleri

*Entegre mühendislik hizmetleri

*Þehir Planlama ve  Peyzaj mimarlýðý hizmetleri 

MÜHENDÝSLÝK VE MÝMARLIK PROJE 

HÝZMETLERÝNÝN ULUSLARARASI 

PAZARI VE  ÜLKELERÝN PAZAR 

PAYLARI

Dünyadaki inþaat sektörü pazarý 3.2 Tirilyon ABD$ ý 

olarak tahmin edilmektedir.Ýnþaat sektörünün az 

geliþmiþ ülkelerin Gayri Safi Milli Hasýlasý (GDP) 

içindeki payý ortalama %2-3,OECD ülkeleri dahil 
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B a z ý l a r ý  n e d e n  
denetlenmez?

M e s l e k i  d e n e t i m ,  
yönetmel ik le r im izde i lg i l i  
i d a r e n i n  d e ð i l  m i m a r ý n  
s o r u m l u l u ð u  o l a r a k  
tanýmlanmýþken, neden bazý 
mimarlýk hizmet alanlarý mesleki 
d e n e t i m  k a p s a m ý n d a  
sayýlmamaktadýr? Yapý üretim 
s ü r e c i n d e k i  t o p l u m s a l  
sorumluluðumuz açýsýndan 
önemsiz olduklarý, ya da odaya 
gelir getirmeyecek bir mesleki 
denetim türü olarak kabul 
edildiði için mi? Mesleki denetim 
uygulamasý mimarlýðýn tüm 
a l a n l a r ý n d a  k a r þ ý l ý ð ý n ý  
bulmadýkça amacýný tariflemekte 
zorluk çekmez miyiz? Mimarlar 
Odasýnýn yapý üretim sürecinde 
toplumsal yararý gözetmesinin 



GATS  MÜZAKERELERÝ müzakereler yapýlmakta ve anýlan 

Ülkelerin taahhüt ve delegasyon listelerini GATS sekreteryasýna 
bildirmelerinden sonra ,önce muhasebecilik alanýnda görev yapmak Müzakerelere sadece sektörden sorumlu kamu kurum ve kuruluþlarý 
üzere GATS bünyesinde bir "Mesleki Hizmetler Çalýþma Grubu" katýlabilmektedir. 
kurulmuþtur. GATS kapsamýnda yapýlan  uluslararasý müzakerelerde Hizmet Ticareti Konseyinde ise ülke pazarlarýnýn stabilize edilmesi ve 
mesleki hizmetler konusunda ilk meslek grubu olarak muhasebecilik hizmet kalitesinin artýrýlmasý için ülke taahhütleri üzerine  
sektörü ele alýnmýþtýr.Bu çalýþma grubu; müzakereler yapýldýðý ileri sürülmektedir.
*Sektörde çok taraflý disiplinlerin geliþtirilmesi

Ulusal Mevzuatlar Komitesi'nin Temmuz 2001 de Cenevre'de 
*Sektörde uluslararasý muhasebe standartlarýnýn kullanýlmasý yapýlan toplantýsýna 40 ülkenin delegasyonlarý katýlmýþtýr. Toplantýda 

ABD temsilcisi, Komite'nin disiplinlerle ilgili konularý genel olarak ele 
*Meslek mensuplarýnýn sahip olmasý gereken yeterliliðe iliþkin aldýðýný, bazý üyelerin muhasebecilik alanýnda oluþturulan 
þartlarýn oluþturulmasý disiplinlerin yatay olarak, yani diðer tüm sektörlere de yayýlmasý 

üzerinde durduklarýný belirttikten sonra "ancak ABD olarak 
*Meslek mensuplarýnýn mesleki yeterliliklerinin karþýlýklý tanýnmasý disiplinlerin daha az sayýdaki sektör üzerinde yoðunlaþarak 

yaygýnlaþtýrýlmasýný talep ediyoruz" demiþtir.
konularýnda yaptýðý çalýþmasýný tamamlamýþtýr. Bu çalýþma 
grubunun  muhasebecilik alanýnda oluþturduðu disiplinlerin tüm Bunun için ABD olarak öncelikle mühendislik, mimarlýk ve harita 
mesleki hizmetlere yayýlmasý amaçlanmýþtýr.Bu amaçla 1999 yýlýnda mühendisliði arazi düzenlemesi ölçümleri(land surveying) 
kurulan Ulusal Mevzuatlar Komitesi bünyesinde 2000 yýlýnda sektörlerinin ele alýnabileceði görüþünde olduklarýný belirtmiþtir. Bazý 
hizmet ticaretinde liberalizasyon ve þeffaflýk için çok taraflý müzakere ülkelerin temsilcileri ABD 'ye neden özellikle ve öncelikle bu üç 
round'u baþlatýlmýþtýr.Bu komite 2 Ekim 2000 tarihinde Cenevre'de sektörün seçilmesini istediklerini sormuþtur. ABD temsilcisi bu 
toplanmýþtýr. 2001 yýlý Þubat ayý içerisinde Türkiye'nin taahhüt soruya "bu sektörlerin çok dinamik sektörler olduðunu ve öncelikle 
listesinde bildirdiði ve kýsýtlarla ilgili açýklamalarda bulunduðu diðer ele alýnmasýnýn çalýþmalarý daha somut hale getirmek ve ileri 
mesleki hizmetlerle ilgili olarak Hazine Müsteþarlýðý bünyesinde götürmek açýsýndan önemli olduðu" þeklinde yanýt vermiþtir.
çalýþmalara  baþlanacaktýr.Bu çalýþma kapsamýnda mühendislik 
mimarlýk hizmet alaný da  ele alýnacaktýr. Cenevre'de yapýlan komite toplantýlarýnýn gündeminde, tamamlanan 

muhasebecilik disiplinlerinin mühendislik, mimarlýk hizmetleri 
Cenevre'de yapýlan "Ulusal Mevzuatlar Komitesi" toplantýlarý, bu sektörüne ve diðer sektörlere uygulanýp uygulanmayacaðý konusu 
toplantýlarýn hemen peþinden yapýlan ve ülkemizden Hazine öncelikli olarak yeralmakta ve ülkelerin bu konudaki görüþ ve önerileri 
Müsteþarlýðý'nýn katýldýðý "Hizmet Ticareti Konseyi" toplantýsýnda deðerlendirilmektedir.
ele alýnacak konular üzerinde ülke görüþlerinin ifade edildiði 
toplantýlardýr. Bu komite toplantýlarýnda ülke taahhüt listesinde Türkiye'nin bu süreci her sektörde bu konuda uzmanlaþmýþ 
belirtilen kýsýtlamalarýn tanýmlanmasý ve detaylandýrýlmasýna iliþkin kiþilerden oluþan etkili bir komisyon ile daha yakýndan takip etmesi ve 

Avrupa Birliði i le uyum sürecinin de 

hýzlandýrdýðý yasal süreçlere baðlý olarak, 

Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) ve 

Mühendislik  Mimarlýk Hizmetleri'ne iliþkin bir 

dizi geliþmeler olmaktadýr. Bu geliþmeleri ve 

detaylarý aktarmak üzere TMMOB Mimarlar 

Odasý Ankara Þubesi olarak, 29 Mayýs 2002, 6 

Nisan 2002 ve 8 Nisan 2002 tarihlerinde 

“Delegasyon Bilgilendirme Toplantýlarý” adý 

altýnda bir dizi toplantý gerçekleþtirdik. Bu 

toplantý larýn açýl ýmlarý ve tartýþmalar 

önümüzdeki tarihlerde bir yayýn olarak mimarlýk 

ortamýna sunulacaktýr. Bu yayýn öncesinde 

sizleri, sürece dair bilgilendirmek için aþaðýdaki 

GATS
Dursun  Y ý ld ý z  

Þirin Gülcen Eren

HÝZMET TÝCARETÝ GENEL ANLAÞMASI 

VE
MÜHENDÝSLÝK - MÝMARLIK HÝZMETLERÝ 
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ÖZELEÞTÝRÝ
Benden istenen deprem konusunda bir deðerlendirmeydi. 
Sanýyorum yapýlmasý gereken deðerlendirmeden çok özeleþtiri. 
Türkiye gibi deprem riski çok yüksek bir ülkenin mimarlarý olarak 
bir özeleþtiri borcumuz var.

Nairobi'de BM Habitat Merkezi'nde görevli meslektaþlarýmýz, 
okula baþlayan çocuklara öðretilen ilk þeyin yýlan türleri olduðunu 
söylüyorlardý. Zehirli yýlanlar Kenya'da önemli bir yaþam tehditi ve 
kurbana zaman geçirmeksizin doðru panzehirin verilebilmesi, 
ýsýran yýlan türünün bilinmesi ile mümkün oluyor.

Böyle bir örnekten yola çýkarak ve biraz aþýrý bir ifade kullanarak, 
yeni Erzincan, Dinar, Adana, özellikle Doðu Marmara ve Düzce 
felaketleri yaþanmamasý için, mimarlýk bölümlerinde ilk 
öðretileceklerden biri, deprem dayanýklý yapý tasarýmý olmalý 
diyorum. Diyorum ama kim öðretecek diye de soruyorum. Bugüne 
dek deprem güvenliði statikerin sorunu olarak görülegelmiþ. 
Akademik alanda çalýþan meslektaþlarýmýzdan, yerleþme 
ölçeðinde çalýþan bir ikisi dýþýnda, bu konuda uzmanlaþan 
olmamýþ.

Çalýþtýðým þirketler topluluðunun kuruluþ yýldönümünü kutlamak 
için, beþ yýl arayla düzenlediðimiz iki sempozyumda da mimari 
tasarým ile depreme dayanýklýlýk iliþkisini tartýþacak bir meslektaþ 
bulamadýk. Bu konudaki sunuþu bir deðerli inþaat mühendisinden 
rica etmek zorunda kaldýk.

Özellikle Doðu Marmara ve Düzce Depremleri'nin yarattýðý 
toplumsal ilgi ve heyecan ortamýnda bilgi ve formasyon 
eksiklerimizi gidermek için çabalarýmýz olmadý deðil. Bazý 
mimarlýk bölümlerinin tasarým stüdyolarýnda, öðrencilere deprem 
dayanýklý yapý ve yerleþme problemleri verildi, ama arkasý 
gelmedi. Bölümlerin birinde, bu konuda yeni bir yüksek lisans 
programý baþlatýlacaðý açýklandý. Ulaþýlan sonuç henüz meslek 
kamuoyuna yansýmadý. Oda Yönetimi iki dönemdir, hizmet içi 
eðitim kapsamýnda deprem konusunu öncelikle ele almak istiyor. 
Ancak hazýrlýk çalýþmalarý bir türlü sonuçlanýp, uygulamaya 
geçilemiyor. Son olarak Oda'nýn açtýðý fikir projesi yarýþmasýnýn 
þimdilik gördüðü sýnýrlý ilginin hayal kýrýklýðý yarattýðýný 
söyleyebilirim. 

Özeleþtirimi mimarýn temel iþlevi tasarýmla, tasarýmý besleyen 
eðitimle sýnýrlý tuttum. Belki haberim olmayan olumlu 
geliþmelerden söz etmeyerek, bazý meslektaþlarýma haksýzlýk da 
ettim. Yazýmý yapabildiklerimizle yetinemiyeceðimizi, çeþitli eðitim 

   YERÝNE 

Teoman AKTÜRE

Konuya iliþkin tartýþmalar için 
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum/
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Y a p ý  u y g u l a m a  
denetiminde mimarýn rolü 
nedir?

Doðru  b i r  yap ý  dene t im  
uygulamasý nasýl olur, aktörleri, 
koþullarý ve sýnýrlarý nelerdir. Bu 
durum tariflendiði takdirde Yapý 
Denetim Yasasý konusundaki 
sorunlarýmýzý çözeriz, her türlü 
ve çok güçlü müdahaleyi 
yapabiliriz. Bu tarifleri mesleki 
davranýþ sistemimizin ortak 
kabulleri olarak kendi aramýzda 
y a p m a z s a k ,  s ü r e c i n  
aktörlerinden bir olamayýz. 
Tar i f lememiz gereken bi r  
uygulama denetim mantýðýdýr. 
Bu mantýk doðru oluþtuðunda 
Yapý Denetim Yasasýna tabi olan 
/ olmayan her türlü uygulamada 
mimarýn rolünün ne olmasý 
gerektiði belirlenebilir. Bu 
sayede de bizim bu alanda 
çalýþan üyelerimizi de mesleki 
denetim mantýðý / kapsamý 
içinde ele alabilmemiz mümkün 
hale gel i r.  Aksi durumda 
tasarýmcý, uygulamacý, kontrol 



TMMOB Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi Baþkanlýðý'na

“Kuðulu Park ve Yakýn Çevresi Proje Yarýþmasý”nýn 
kolokyumunda Prof. Dr. Yüksel ÖZTAN'ýn yaptýðý 
deðerlendirme, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 
Mayýs-Haziran Haber Bülteni'nde yayýmlanmýþtýr. 

Deðerlendirmede; peyzaj mimarlýðý disiplini ve koruma 
anlayýþý açýsýndan önemli konulara deðinilmekte ve Seçici 
Kurul'un yarýþmanýn amacýna, kapsamýna ve þartnamenin 
içeriðine uygun davranmadýðýna iþaret edilmektedir. 

Seçici Kurul tarafýndan ödül, mansiyon, ve satýn alma ile 
deðerlendirilen projelere bakýldýðýnda “Yeni Yaklaþým”larýn, 
“Yeniden Yorumlama”larýn çarpýcýlýðýna prim verildiði, 
koruma, kentsel bellek vb. çok önemsenmesi gereken, 
olmazsa olmaz konularýn göz ardý edildiði görülmektedir. 
Gerçekten seçimde, Ankara Kenti'nde simgeleþmiþ bir 
alana yeni bir kimlik ve çaðdaþ yorumlar getirmek adýna, 
kentlilerin belleðini yok etmek baðlamýnda tasarýmlarýn öne 
çýkartýlmýþ olmasý þaþýrtýcýdýr. Kaldý ki, korunmasý gerekli 
öðeleri geçmiþi inkar edercesine korumayan bir yaklaþýmýn, 
yasalara, kurallara, Kurul'lara karþýn sergilenmiþ olmasý da 
kabul edilebilir bir deðerlendirme deðildir. 

Öte yandan kentin çeþitli açýlardan sorunlar içeren bir 
kavþaðýnda, Büyükþehir Ýlçe Belediyesi görev ve/veya yetki 
alanlarýna girme çatýþmasýndan uzak durma adýna 
yarýþma, park alaný ile sýnýrlý tutulmuþtur. Böylece, 
yarýþmadan beklenen “çevre”ye çözüm getirme 
engellenmiþ; çevre, sadece yarýþmanýn adýnda yer 
alabilmiþtir... Yarýþmaya sunulan projeler alan 
düzenlemesi, saðlýklýlaþtýrmasý için “proje sipariþi” 
düzeyine indirgenmiþtir. Seçici Kurul'un deðerlendirmede, 
bu olguyu aþmak için parký yeniden yorumlayan 
yaklaþýmlara sýcak bakmasý, zorlama bir bakýþ açýsý 
olmuþtur. Korumayý göz ardý ediþ de, þartnameye aykýrýdýr. 

Çankaya Belediyesi'nin yarýþmada birinci olacak projeyi 
þiddetle uygulama isteðinde olmasý, yakýn bir geçmiþte 
hýzla kaybettiðimiz kimi kentsel deðerlerin yanýna, Kuðulu 
Park'ýn da katýlacaðý kaygýsýný uyandýrýyor. Bu bakýmdan 
Prof. ÖZTAN'ýn tümüyle katýldýðýmýz deðerlendirmesinin 
yaný sýra, bir kentli ve þehircilik uzmaný olarak, projenin, 
uygulamaya geçilmeden önce titizlikle bir kez daha 
incelenmesinin, özellikle koruma ilkeleri açýsýndan da ele 
alýnmasýnýn zorunlu olduðunu düþünmekteyiz. 

Çünkü birinci seçilen proje, Yarýþma Þartnamesi'nde 
yer alan bilgi, karar ve ilkeleri, dahasý KORUMA'yý göz 
ardý etmiþ bir projedir. 

Bu baþvuru “Kentli” ve Uzman” duyarlýlýðý ile yapýlmýþ bir 
uyarý baþvurusudur.
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GATS  MÜZAKERELERÝ müzakereler yapýlmakta ve anýlan 

Ülkelerin taahhüt ve delegasyon listelerini GATS sekreteryasýna 
bildirmelerinden sonra ,önce muhasebecilik alanýnda görev yapmak Müzakerelere sadece sektörden sorumlu kamu kurum ve kuruluþlarý 
üzere GATS bünyesinde bir "Mesleki Hizmetler Çalýþma Grubu" katýlabilmektedir. 
kurulmuþtur. GATS kapsamýnda yapýlan  uluslararasý müzakerelerde Hizmet Ticareti Konseyinde ise ülke pazarlarýnýn stabilize edilmesi ve 
mesleki hizmetler konusunda ilk meslek grubu olarak muhasebecilik hizmet kalitesinin artýrýlmasý için ülke taahhütleri üzerine  
sektörü ele alýnmýþtýr.Bu çalýþma grubu; müzakereler yapýldýðý ileri sürülmektedir.
*Sektörde çok taraflý disiplinlerin geliþtirilmesi

Ulusal Mevzuatlar Komitesi'nin Temmuz 2001 de Cenevre'de 
*Sektörde uluslararasý muhasebe standartlarýnýn kullanýlmasý yapýlan toplantýsýna 40 ülkenin delegasyonlarý katýlmýþtýr. Toplantýda 

ABD temsilcisi, Komite'nin disiplinlerle ilgili konularý genel olarak ele 
*Meslek mensuplarýnýn sahip olmasý gereken yeterliliðe iliþkin aldýðýný, bazý üyelerin muhasebecilik alanýnda oluþturulan 
þartlarýn oluþturulmasý disiplinlerin yatay olarak, yani diðer tüm sektörlere de yayýlmasý 

üzerinde durduklarýný belirttikten sonra "ancak ABD olarak 
*Meslek mensuplarýnýn mesleki yeterliliklerinin karþýlýklý tanýnmasý disiplinlerin daha az sayýdaki sektör üzerinde yoðunlaþarak 

yaygýnlaþtýrýlmasýný talep ediyoruz" demiþtir.
konularýnda yaptýðý çalýþmasýný tamamlamýþtýr. Bu çalýþma 
grubunun  muhasebecilik alanýnda oluþturduðu disiplinlerin tüm Bunun için ABD olarak öncelikle mühendislik, mimarlýk ve harita 
mesleki hizmetlere yayýlmasý amaçlanmýþtýr.Bu amaçla 1999 yýlýnda mühendisliði arazi düzenlemesi ölçümleri(land surveying) 
kurulan Ulusal Mevzuatlar Komitesi bünyesinde 2000 yýlýnda sektörlerinin ele alýnabileceði görüþünde olduklarýný belirtmiþtir. Bazý 
hizmet ticaretinde liberalizasyon ve þeffaflýk için çok taraflý müzakere ülkelerin temsilcileri ABD 'ye neden özellikle ve öncelikle bu üç 
round'u baþlatýlmýþtýr.Bu komite 2 Ekim 2000 tarihinde Cenevre'de sektörün seçilmesini istediklerini sormuþtur. ABD temsilcisi bu 
toplanmýþtýr. 2001 yýlý Þubat ayý içerisinde Türkiye'nin taahhüt soruya "bu sektörlerin çok dinamik sektörler olduðunu ve öncelikle 
listesinde bildirdiði ve kýsýtlarla ilgili açýklamalarda bulunduðu diðer ele alýnmasýnýn çalýþmalarý daha somut hale getirmek ve ileri 
mesleki hizmetlerle ilgili olarak Hazine Müsteþarlýðý bünyesinde götürmek açýsýndan önemli olduðu" þeklinde yanýt vermiþtir.
çalýþmalara  baþlanacaktýr.Bu çalýþma kapsamýnda mühendislik 
mimarlýk hizmet alaný da  ele alýnacaktýr. Cenevre'de yapýlan komite toplantýlarýnýn gündeminde, tamamlanan 

muhasebecilik disiplinlerinin mühendislik, mimarlýk hizmetleri 
Cenevre'de yapýlan "Ulusal Mevzuatlar Komitesi" toplantýlarý, bu sektörüne ve diðer sektörlere uygulanýp uygulanmayacaðý konusu 
toplantýlarýn hemen peþinden yapýlan ve ülkemizden Hazine öncelikli olarak yeralmakta ve ülkelerin bu konudaki görüþ ve önerileri 
Müsteþarlýðý'nýn katýldýðý "Hizmet Ticareti Konseyi" toplantýsýnda deðerlendirilmektedir.
ele alýnacak konular üzerinde ülke görüþlerinin ifade edildiði 
toplantýlardýr. Bu komite toplantýlarýnda ülke taahhüt listesinde Türkiye'nin bu süreci her sektörde bu konuda uzmanlaþmýþ 
belirtilen kýsýtlamalarýn tanýmlanmasý ve detaylandýrýlmasýna iliþkin kiþilerden oluþan etkili bir komisyon ile daha yakýndan takip etmesi ve 

Avrupa Birliði i le uyum sürecinin de 

hýzlandýrdýðý yasal süreçlere baðlý olarak, 

Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) ve 

Mühendislik  Mimarlýk Hizmetleri'ne iliþkin bir 

dizi geliþmeler olmaktadýr. Bu geliþmeleri ve 

detaylarý aktarmak üzere TMMOB Mimarlar 

Odasý Ankara Þubesi olarak, 29 Mayýs 2002, 6 

Nisan 2002 ve 8 Nisan 2002 tarihlerinde 

“Delegasyon Bilgilendirme Toplantýlarý” adý 

altýnda bir dizi toplantý gerçekleþtirdik. Bu 

toplantý larýn açýl ýmlarý ve tartýþmalar 

önümüzdeki tarihlerde bir yayýn olarak mimarlýk 

ortamýna sunulacaktýr. Bu yayýn öncesinde 

sizleri, sürece dair bilgilendirmek için aþaðýdaki 

GATS
Dursun  Y ý ld ý z  

Þirin Gülcen Eren
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ÖZELEÞTÝRÝ
Benden istenen deprem konusunda bir deðerlendirmeydi. 
Sanýyorum yapýlmasý gereken deðerlendirmeden çok özeleþtiri. 
Türkiye gibi deprem riski çok yüksek bir ülkenin mimarlarý olarak 
bir özeleþtiri borcumuz var.

Nairobi'de BM Habitat Merkezi'nde görevli meslektaþlarýmýz, 
okula baþlayan çocuklara öðretilen ilk þeyin yýlan türleri olduðunu 
söylüyorlardý. Zehirli yýlanlar Kenya'da önemli bir yaþam tehditi ve 
kurbana zaman geçirmeksizin doðru panzehirin verilebilmesi, 
ýsýran yýlan türünün bilinmesi ile mümkün oluyor.

Böyle bir örnekten yola çýkarak ve biraz aþýrý bir ifade kullanarak, 
yeni Erzincan, Dinar, Adana, özellikle Doðu Marmara ve Düzce 
felaketleri yaþanmamasý için, mimarlýk bölümlerinde ilk 
öðretileceklerden biri, deprem dayanýklý yapý tasarýmý olmalý 
diyorum. Diyorum ama kim öðretecek diye de soruyorum. Bugüne 
dek deprem güvenliði statikerin sorunu olarak görülegelmiþ. 
Akademik alanda çalýþan meslektaþlarýmýzdan, yerleþme 
ölçeðinde çalýþan bir ikisi dýþýnda, bu konuda uzmanlaþan 
olmamýþ.

Çalýþtýðým þirketler topluluðunun kuruluþ yýldönümünü kutlamak 
için, beþ yýl arayla düzenlediðimiz iki sempozyumda da mimari 
tasarým ile depreme dayanýklýlýk iliþkisini tartýþacak bir meslektaþ 
bulamadýk. Bu konudaki sunuþu bir deðerli inþaat mühendisinden 
rica etmek zorunda kaldýk.

Özellikle Doðu Marmara ve Düzce Depremleri'nin yarattýðý 
toplumsal ilgi ve heyecan ortamýnda bilgi ve formasyon 
eksiklerimizi gidermek için çabalarýmýz olmadý deðil. Bazý 
mimarlýk bölümlerinin tasarým stüdyolarýnda, öðrencilere deprem 
dayanýklý yapý ve yerleþme problemleri verildi, ama arkasý 
gelmedi. Bölümlerin birinde, bu konuda yeni bir yüksek lisans 
programý baþlatýlacaðý açýklandý. Ulaþýlan sonuç henüz meslek 
kamuoyuna yansýmadý. Oda Yönetimi iki dönemdir, hizmet içi 
eðitim kapsamýnda deprem konusunu öncelikle ele almak istiyor. 
Ancak hazýrlýk çalýþmalarý bir türlü sonuçlanýp, uygulamaya 
geçilemiyor. Son olarak Oda'nýn açtýðý fikir projesi yarýþmasýnýn 
þimdilik gördüðü sýnýrlý ilginin hayal kýrýklýðý yarattýðýný 
söyleyebilirim. 

Özeleþtirimi mimarýn temel iþlevi tasarýmla, tasarýmý besleyen 
eðitimle sýnýrlý tuttum. Belki haberim olmayan olumlu 
geliþmelerden söz etmeyerek, bazý meslektaþlarýma haksýzlýk da 
ettim. Yazýmý yapabildiklerimizle yetinemiyeceðimizi, çeþitli eðitim 
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Y a p ý  u y g u l a m a  
denetiminde mimarýn rolü 
nedir?

Doðru  b i r  yap ý  dene t im  
uygulamasý nasýl olur, aktörleri, 
koþullarý ve sýnýrlarý nelerdir. Bu 
durum tariflendiði takdirde Yapý 
Denetim Yasasý konusundaki 
sorunlarýmýzý çözeriz, her türlü 
ve çok güçlü müdahaleyi 
yapabiliriz. Bu tarifleri mesleki 
davranýþ sistemimizin ortak 
kabulleri olarak kendi aramýzda 
y a p m a z s a k ,  s ü r e c i n  
aktörlerinden bir olamayýz. 
Tar i f lememiz gereken bi r  
uygulama denetim mantýðýdýr. 
Bu mantýk doðru oluþtuðunda 
Yapý Denetim Yasasýna tabi olan 
/ olmayan her türlü uygulamada 
mimarýn rolünün ne olmasý 
gerektiði belirlenebilir. Bu 
sayede de bizim bu alanda 
çalýþan üyelerimizi de mesleki 
denetim mantýðý / kapsamý 
içinde ele alabilmemiz mümkün 
hale gel i r.  Aksi durumda 
tasarýmcý, uygulamacý, kontrol 



 
Gündoðdu Kalýcý Konutlarý
Mevcut yerleþmelerden kilometrelerce  uzakta ama saðlam zeminde(!) yapýlan konutlar imar sistemimizin kusurlarýný da 
ortaya koymakta.

7

finansal yapýlanma sürecinde orta ve büyük ölçekli 
gayrimenkul geliþtirme projeleridir. Bu konu saðlýklý bir 
ortamda düþünülüp ele alýndýðý takdirde, örneðin yenileme 
ve rehabilitasyon projeleri için önemli bir kazaným da 
olabilir. Sadece spekülatif ve kar maksimizasyonu amaçlý 
uygulamalarýn kentlerin geliþim ve dönüþüm süreçlerinde 
olumlu deðil aksine olumsuz etkileri olacaktýr.

Anlaþýlýyor ki artýk denetim konusunu sadece yapý 
ölçeðinde, sadece yetki ve sorumluluk tartýþmalarýnda ve 
geçmiþin koþullarýnda düþünmek, ele almak yetmiyor. 
Denetim gerekçesi ve amacý itibariyle doðru ama içeriðinde 
bazý eksiklikleri olan aksayan bir adýmdýr. Eðitim  
sürecinden, önümüzeki dönemin kentsel geliþim dönüþüm 
dinamiklerinden, ilintili diðer yasal düzenlemelerden, 
piyasa araçlarý ve iþleyiþinden kopuk bir denetim kurgusu, 
tekil yapý ölçeðinde ve salt teknik düzeyde kalan bir uðraþýn 
ötesine geçemez. Halbuki, sorun hastanýn iyileþtirilmenin 
ötesinde hastalýðýn nedenlerini de azaltmak ve yok 
etmektir. Bu baðlamda denetim, yapý üretim sürecinin 

kararnameden farklý olarak kaldýrýlmýþtýr. Böylesi bir 
geliþmede kararnamenin iptali sonrasýnda belediyeler 
tarafýndan kýsa bir süre içinde ruhsat düzenlemeleri ile ilgili 
yaklaþýmýn etkili olduðu vurgusu yapýlmaktadýr.

Görüldüðü üzere yapýlaþma sürecinde denetim etkinliðinin 
yasalaþmasý, kazanýmdan ziyade kayýplarýn da olduðu bir 
geliþmedir. Saðlýklý bir tartýþma ortamýna ulaþamayan, 
aceleci ve reaktif uygulamalarla denetim etkinliði ne yazýk 
ki olgunlaþamamaktadýr. Bakanlýk tarafýndan genelgeler 
yoluyla yürütülmesi ve geliþip yaygýnlaþmasý ise 
imkansýzdýr. 

DENETÝM KONUSUNDA GÜNCEL GELÝÞMELER  
NELERDÝR VE GELECEK ÝÇÝN ÖNEMÝ NEDÝR?  

Türkiye'de önemli  gel iþmeler ve dönüþümler 
yaþanmaktadýr. Nüfus artýþ hýzýmýz ciddi bir düþüþ 
eðilimindedir. Dolayýsýyla, kentleþme sürecinde konut ve 
yeni imar alanlarý gereksinimi ve açýðý yoktur, kalmamýþtýr. 

deðildir. (bkz. Balamir, M.,1982) Dolayýsýyla kentlerimiz ve 
yapý stoku için iyileþtirme, yenileme süreçleri, uygulamalarý 
geçerli olmaktadýr. 

Bir diðer geliþme ise mimarlýk ve mühendislik disiplinlerini 
doðrudan veya dolaylý etkileyecek yasal düzenlemelerin 
yapýlmasýdýr. Bunlarýn baþlýcalarý;

$ Ýmar ve Þehirleþme Kanunu Tasarýsý
$ Afetler Kanunu Tasarýsý
$ Kamu Ýhale ve Sözleþme Yasasý
$ Borçlar Kanunu
$ Bankalar Kanunu
$ Merkezi Ýdare Ýle Mahalli Ýdareler Arasýnda 

Görev Bölüþümü Ve Hizmet Ýliþkilerinin 
Esaslarý Ýle Mali Ýdareler Ýle Ýlgili Çeþitli 
Kanunlarýn Deðiþtirilip Yapýlmasýna Dair 
Kanun Tasarýsý

Türkiye bu yönüyle 1984 yýlýndaki imar kanunu ve 
büyükþeh i r  be led i ye le r i n i n  yöne t im ine  da i r  
düzenlemelerden sonra en önemli ve kentlerimizin kaderini 
de deðiþtirecek bir dönemi yaþamaktadýr. Üstelik tartýþma 
konusu merkezi ve yerel idareler arasýnda yetki ve 
sorumluluklarýn paylaþýmýnýn ötesinde sivil toplum 
kuruluþlarýnýn ve meslek odlarýnýn da  sürece daha etkin ve 
geniþletilmiþ sorýmluluklarla dahil olmasý sözkonusudur.

KAYNAKLAR:

Balamir, M., “ Kaderci Toplumun Yeniden Üretimi: Türkiye Afetler Ve Ýmar 
Mevzuatýnýn Ýrdelenmesi” Kentsel Yerleþmeler ve Doðal Afetler, (Der) 
Emine Komut,UIA- Mimarlar Odasý Yayýný, Nisan 2000, s.100-125    

Balamir, M., “ Ýmar Ve Ýnþaat Ýþlerinde Mesleki Kurumlaþmanýn Deðiþen 
Yapýsý Ve Mimarlýk, Arredemento Mimarlýk, Haziran 2000

Deprem Zararlarýnýn Azaltma Ulusal Stratejisi, Ulusal Deprem Konseyi, 
Nisan 2002 

Erten, G., “1999 Depremleri Sonrasý Yeniden Yapým Süreci”, ODTÜ Þehir 
Planlama Yüksek Lisans Stüdyosu Çalýþma Raporu , Haziran 2002 

Gülkan, P. “595 Sayýlý Yapý Denetimi Hakkýndaki Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin Ýptali Ve Ardýndan Gelen 4708 Sayýlý Yapý Denetim 
Hakkýnda Bir Deneme” , Türk Mühendislik Haberleri TMMOB Ýnþaat 
Mühendisleri Odasý, Þubat 2001
Kýral,Ö., '1939 ve 1992 Depremleri Þehircilik Düzenimizde Sarsýntý Yarattý 
mý? Sivil Þehircilik Reformuna Doðru', Planlama Dergisi, TMMOB Þehir 
Plancýlarý Odasý, 2001/4

Konuya iliþkin tartýþmalar için 
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum/
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alýnmalýdýr. Konu Türk Mühendis ve Mimar Odalarý 
Birliði'nde kurumsallaþmýþ bir yapýda ele alýnýp 
tartýþýlmalýdýr. Denetim etkinliðinin bütüncül yanýný 
vurgulayan yaklaþýmlarýnýn ise yeniden kazanýlmasý 
gerekmektedir. 17 Aðustos depremi ancak bu baðlamda 
hatýrlanmalý ve unutulmamalýdýr.

GATS MÜZAKERELERÝ KAPSAMINDA 

M Ü H E N D Ý S L Ý K  V E  M Ý M A R L I K   

HÝZMETLERÝ

Birleþmiþ Milletler'in Hizmet ve Mal Ticareti 

Komisyonu'nun 12 Ekim 2000'de yaptýðý uzmanlar 

toplantýsýnda yapý sektöründeki yapýlacak 

uluslararasý düzenlemelerin ve liberalizasyonun 

geliþmekte olan ülkelerin geliþmelerine olan katkýlarý 

ele alýnmýþtýr. Bu toplantý sonunda "Regulation and 

Liberalization in the Construction Services 

Sector and Its Contrýbution to the Development 

o f  D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s "  a d l ý  

TD/BCOM.1/EM.12.2 yayýn nolu  bir rapor  

yayýnlanmýþtýr.

Bu raporda Yapý Hizmet Sektörü:

a)-Mühendislik ve Mimarlýk Proje Hizmetleri

b)-Müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri olarak 

ele alýnmýþtýr.

Raporda Ýnþaat Yapým Hizmetleri'nin GATS 

kapsamýnda ,yatýrým projelerinin uygulanmasý ana 

hizmet sektörünü ve aþaðýda verilen alt sektörleri 

kapsadýðý belirtilmektedir.

   *Yapýlar için genel inþaat iþleri (General 

construction work for buildings)

   *Ýnþaat  mühendisliði kapsamýndaki genel inþaat 

iþleri(General construction work for civil engineering)

c)-Kurma ve kaldýrma iþleri (Installation and 

assembly work)

d)-Yapýnýn tamamlanmasý ve iþ sonu çalýþmalarý 

(Building completion and finishing work)

e)-Ýnþaat sahasýndaki hazýrlýk çalýþmalarý, jeolojik 

etüd, sondaj, saha düzenlenmesi vb. (Other works)

GATS kapsamýndaki mühendislik ve mimarlýk 

hizmetleri, Birleþmiþ Milletlerin "Hizmet Sektörleri 

Sýnýflandýrma Listesi" temel alýnmak suretiyle 

oluþturulmuþtur. Buna göre bu hizmetler "Uzmanlýk 

Gerektiren Mesleki Hizmetler" baþlýðý altýnda dört 

alt baþlýk halinde yer almaktadýr.

*Mühendislik hizmetleri

*Mimarlýk hizmetleri

*Entegre mühendislik hizmetleri

*Þehir Planlama ve  Peyzaj mimarlýðý hizmetleri 

MÜHENDÝSLÝK VE MÝMARLIK PROJE 

HÝZMETLERÝNÝN ULUSLARARASI 

PAZARI VE  ÜLKELERÝN PAZAR 

PAYLARI

Dünyadaki inþaat sektörü pazarý 3.2 Tirilyon ABD$ ý 

olarak tahmin edilmektedir.Ýnþaat sektörünün az 

geliþmiþ ülkelerin Gayri Safi Milli Hasýlasý (GDP) 

içindeki payý ortalama %2-3,OECD ülkeleri dahil 
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B a z ý l a r ý  n e d e n  
denetlenmez?

M e s l e k i  d e n e t i m ,  
yönetmel ik le r im izde i lg i l i  
i d a r e n i n  d e ð i l  m i m a r ý n  
s o r u m l u l u ð u  o l a r a k  
tanýmlanmýþken, neden bazý 
mimarlýk hizmet alanlarý mesleki 
d e n e t i m  k a p s a m ý n d a  
sayýlmamaktadýr? Yapý üretim 
s ü r e c i n d e k i  t o p l u m s a l  
sorumluluðumuz açýsýndan 
önemsiz olduklarý, ya da odaya 
gelir getirmeyecek bir mesleki 
denetim türü olarak kabul 
edildiði için mi? Mesleki denetim 
uygulamasý mimarlýðýn tüm 
a l a n l a r ý n d a  k a r þ ý l ý ð ý n ý  
bulmadýkça amacýný tariflemekte 
zorluk çekmez miyiz? Mimarlar 
Odasýnýn yapý üretim sürecinde 
toplumsal yararý gözetmesinin 



4)-Bu sektörde son 15 yýlda:

*Hollanda'nýn ihracat deðerindeki artýþ 10 kat

*Japonya'nýn ihracat deðerindeki artýþ 7 kat

*ABD'nin ihracat deðerindeki artýþ 6 kat

*Kanada'nýn ihracat deðerindeki artýþ 5 kat       olarak gerçekleþmiþtir[1].

5)-Bu sektörde tümü geliþmiþ ülkeler ait en büyük 10 proje firmasýnýn gelirlerinin %32 si ile %50 si ülke dýþýna yapýlan iþlerden 

saðlanmaktadýr (Tablo 2).

*    Bundan sonra sýralama ENR'nin en büyük 225 firmasýný baz almýþtýr.

**  EC= Mühendis/Müteahhit; E= Mühendis; ENV: çevre 
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Tablo 1. Uluslararasý proje ihracatýnda ülkelerin pazar 
paylarý

Tablo 2. En büyük 10 uluslararasý proje  firmasý
(1998 uluslararasý yýllýk gelire göre, Milyon ABD dolarý)

1)-Son 20 yýl boyunca uluslararasý pazarda inþaat sektörü iþ olanaklarýnýn % 70 i "ihalelerin büyüklüðüne göre 

deðerlendirildiðinde" geliþmekte olan ülkelerde özellikle altyapý projeleri olarak yer almaktadýr.Geliþmiþ ülkelerde ise bu sektörde 

yapýlacak olan iþlerin yaklaþýk yarýsýný tamirat,bakým ve onarým iþleri oluþturmaktadýr.
2)-1986 yýlýnda dünyadaki en büyük 225 Mühendislik Mimarlýk Proje Firmasý'nýn ülke dýþýna yaptýklarý iþlerden elde ettikleri 

gelirler 3.5 milyar ABD$'ý iken bu miktar 1990 yýlýnda 8.8 milyar $'a ,1998 yýlýnda ise 17 miyar  $'a  yükselmiþtir[1,2].
3)-Mühendislik mimarlýk proje hizmetlerinin uluslar arasý ihracatýnda 1998 yýlý deðerleriyle en üstteki on ülke arasýnda;
*ABD %43 lük bir payla ilk sýrada
*Hollanda %14 lük payla ikinci sýrada
*Kanada %8 ile üçüncü sýrada 
*Ýngiltere %7 ile dördüncü sýrada yer almaktadýr[1].(Tablo.1)

bireylerinin meslek icrasýnda ön koþul olarak yer alýr.
Mesleki Uygulamada Kýsýtlamalar:Ayný projenin yapým 
ve denetim yetkilerinin ayrýþtýrýlmasýdýr.
Belgelerin Saklanmasý Zorunluluðu: Ýlgili idarelerin ve 
kiþilerin sorumluluk devamlýlýðýnýn saðlanmasýdýr.
Kayýt ve Bilgilendirme Zorunluluklarý: Proje ve inþaat 
belgelerinin tapu kaydýna alýnmasý ve alým satým iþlerinde  
bilgilendirme zorunluluðudur.

YAPI DENETÝMÝ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAME ( KHK / 595, RG: 10.04.2000 ) VE 4708 
SAYILI KANUN 

17 Aðustos sonrasý geliþmelerde yapýlarýn saðlamlýðý ve 
dayanýklýlýðý üzerine bir tartýþma ortamý doðal olarak 
yapýlaþma sürecini denetim altýna alacak bir düzenlemeye 
gidilmesine vesile olmuþtur. Yapý sahibinin görevlisi olarak 
kamu adýna hem projeyi hem de inþaatý denetleyen Yapý 
Denetim Kuruluþlarý, 27 pilot ilde hizmet vermeye 
baþlamýþtýr. Yapý denetim kuruluþlarýnýn bünyesinde 
uzman mimar ve mühendislik meslek adamlarýnýn yer 
almasý koþulu getirilmesi yapý üretim sürecinde bir 
iyileþmenin adýmý olarak görülmüþtür. Ayrýca nüfusu 
50.000 den fazla olan yerleþim merkezleri ve il 
merkezlerinde en yüksek mülki amirin baþkanlýðýnda 
Belediye, Bayýndýrlýk Ýskan Müdürlüðü, Meslek Odasý ve 
Ticaret Odasý temsilcilerinin meydana getirdiði Yapý 
Denetim Komisyonlarý oluþturulmuþtur. Bu komisyon, 
Bayýndýrlýk Ýskan Bakanlýðý bünyesinde oluþturulan Yapý 
Denetim Yüksek Komisyonu'nun koyacaðý kurallarý 
uygulama sorumluluðunu taþýmaktadýr.

KHK 595'de denetim mekanizmasý, teknik bir kurguda ve 
yapý ölçeðinde ele alýnmasý bir eksiklik olsa bile; 
kararnamenin yasalaþma sürecinde geliþtirilmesi olanaðý 

þirketlerinin talep ettiði prim bedellerinin yüksek olmasý 
nedeniyle mesleki sorumluluk sigortasý kapsam dýþý 
býrakýlmýþýr. Her ne kadar sigorta mevzuatý içinde mesleki 
sorumluluk sigortasýna iliþkin düzenlemeler eksik olsa bile, 
denetim sisteminin önemli bir parçasýnýn sistemden 
tamamýyla dýþlanmasý doðru bir adým deðildir. Ama en 
önemli geliþme, Anayasa Mahkemesi'nin 26 Mayýs 2001 
tarihli kararnameyi iptal eden kararý olmuþtur. 17 Ocak 
2002 tarihinde yayýnlanan gerekçede, denetim etkinliðinin 
bir kamu hizmeti olduðu ve kamu kurum ve kuruluþlarý 
tarafýndan yapýlmasý gerekliliði belirtilmiþtir. Kararnamenin 
iptali sonrasý bu defa 4708 sayýlý yapý denetimi hakkýnda 
kanun adeta acele ile çýkartýlmýþtýr. Fakat sözkonusu 

 
Deðirmendere
Deprem sonrasýnda 75 m. derinliðinde 200 m. uzunluðunda bir kýyý þeridi  üzerindeki yapýlarla beraber 17 
m. deniz suyu altýnda kaldý. Fakat mülkiyet düzenlemeleri yapýlamadýðý için kayýp edilen taþýnmazlar hala 
vergilendirme kapsamýnda. Deprem sonrasý ortaya çýkan yeni coðrafi yapý kýyý bandýnda kalmýþ yapýlarýn 
konutýþý kullanýmlara dönüþtürülmesini gerektiriyor. Mevcut imar araçlarýyla bunu yapmak ise oldukça zor.

5 6
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Proje denetimi sadece 
metrekare kontrolü müdür?

Her mimari tasarým, sadece 1/50 
ölçekli mimari projeler üzerinden 
uygu lanab i l i r  m i?  Ýnþaat  
dokümaný ve yapý üretme 
standartlarýmýzý yap-sat konut 
üretim sektörünün kriterlerine 
göre deðil (ki bu kriterlerin hepsi 
maliyet tabanlýdýr), ortak mesleki 
d a v r a n ý þ  s i s t e m i  i ç i n d e  
oluþturulmuþ standartlara göre 
belirlemek, daha kaliteli bir yapýlý 
çev re  ü re t i l eb i lmes i  i ç in  
toplumsal sorumluluðumuzdur. 
Ý nþaa t  doküman ý  ü re t im  
standartlarýmýzý bütün güncel 
koþullar çerçevesinde yeniden 
tanýmlamadýðýmýz sürece proje 
denet imi  yapý labi lmesin in 
kriterleri yoktur. Bir mimara 
projesinin  asgari standartlarý 
barýndýrmadýðýný söyleyecek 
mekanizma nedir? Her türlü 
mimari projenin tescili ve 
arþivlenmesi Mimarlar Odasýnca 
yürütülen mesleki denetim 
u y g u l a m a l a r ý n ý n  ü y e l e r  
tarafýndan meþru sayýlmasýný 
saðlayabilir mi? Çevremizde 
gerçekleþen yapýlaþmanýn ön 
kaydý olan projelerimiz, bahsi 
geçen yapýlý çevre ile ayný 
kaliteyi tutturmuþ görünmektedir. 
Bu durumdan rahatsýz isek, önü 
arkasý olmayan 1/50 projelerle, 
inþaat kalfalarý tarafýndan inþa 
edilen yapýlarýn / kentlerin 
d ö n e m i n i n  k a p a n m a k t a  
olduðunu, önümüzde çok daha 



Ýzmit Kent Merkezi

Hasar gören yerleþmelerde yeni imar planlarýnda 

yerbilimsel verilere göre(!) olmasý gereken yapý 

düzenine karar verilmiþtir. Buna göre, 6 katlý bir 

binanýn yerinde 3 katlý bir binanýn olamasý 

gerekiyor.

Mevcut durumun yeni imar planalarýna uygun 

hale getirilmesinde teknik anlamda zorluklarýn 

yanýsýra geçerli olan yasal sürecin getirdiði 

problemler de sözkonusudur. Bunlarýn en 

baþýnda mülkiyet düzenlemeleri gelmektedir. 

Genellikle kat mülkiyeti düzenlemeleri yoluyla 

oluþan mevcut yapýlý çevrede arsa üzerinden 

tanýmlanan bir mülkiyet paylaþýmý sözkonusudur. 

Yeni imar planlarý kat kullaným oranlarýný 

düþürmüþ olduðundan bir yapýdaki tüm 

hissedarlarýn yeniden arsa üzerinden ama daha 

düþük oranlarda paylaþýmlara gitmeleri 

gerekmektedir. Bu 

Aþamada hisse sahiplerinin yeni yapý düzeninde 

eski büyüklük ve niteliklerde bir konuta ya da 

kullaným birimine sahip olmalarý imkansýzdýr. 

Hisselerin satýmý veya devri sözkonusudur. 

Deprem sonrasý hasar görmüþ yapýlý çevrede 

fiziki düzenleme süreçlerinde karþýlaþýlacak 

mülkiyet problemlerinin mevcut imar mevzuatý ve 

pratikleri ile çözümlenmesi imkansýzdýr.

4

YA P I  Ü R E T Ý M  S Ü R E C Ý N D E  D E N E T Ý M  
ETKÝNLÝÐÝNÝN KURUMSALLAÞMASI

Yapý üretim sürecinde denetim yeni bir konu deðildir. Ýlk 
önemli adýmlar 13 Mart 1992'de Erzincan'da meydana 
gelen deprem sonrasý yeniden yapýlanma çalýþmalarý 
kapsamýnda atýlmýþtýr. Dünya Bankasý kredisinin kullanýmý 
için Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi bünyesinde 
örgütlenen Proje Koordinasyon Birimi, Erzincan Depremi 
Rehabilitasyon ve Yeniden Yapýlanma Projesi kapsamýnda 
3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve yönetmeliklerinin revizyon 
çalýþmasý için TüBITAK ve üç üniversiteden teklif almýþ, 
deðerlendirme sonucunda çalýþma ODTÜ Afet Yönetimi 
Araþtýrma ve Uygulama Merkezine yaptýrýlmýþtýr. Ýmar 
yasasý ve yönetmeliklerinin yeni bir yapý kontrol ve afetlere 
karþý dayanýklýlýðýný saðlayacak teknik önlemleri içermek 
üzere revizyon çalýþmasý, 17 Aðustos 1999 Depremi'nden 
önce Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'na teslim edilmiþtir. 
(Kýral, Ö., 2001)

17 Aðustos Depremi sonrasýnda ise Yapý Denetimi 
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname (KHK/595: R.G. 
10.04. 2000) yürürlüðe girmiþ fakat, Anayasa Mahkemesi 
tarafýndan 26 Mayýs 2001 tarihli kararýyla iptal edilmiþtir. 
Kararname içeriðinde bazý deðiþiklikler yapýlarak 4708 
sayýlý kanun, 29 Haziran 2001 tarihinde kabul edilerek yapý 
denetimi yasalaþmýþtýr. Anayasa Mahkemesinin 595 saylý 
Kararnameyi iptal gerekçesi ise 17 Ocak 2002 tarihinde 
yayýnlanmýþtýr.

ODTÜ ÖNERÝSÝ:

ODTÜ tarafýndan hazýrlanan revizyon tasarýsýnda, 
Türkiye'de imar sisteminin afetlere duyarlý bir içeriðe sahip 
kýlýnmasýnýn yanýsýra, buna temel oluþturacak bir iç disiplin, 
denetim ve hesap verilebilirlik içerecek yapýya 
kavuþturulmasý, diðer yandan daha etkin araçlarla 
geniþletilmiþ bir esneklik ve manevra kabiliyetine sahip 
olmasý hedeflenmiþtir. (Balamir, M. 2000). Dolayýsýyla 
denetim bir bütünün parçasýdýr. Tasarýda, imar sisteminde 
denetim etkinliðinin geliþtirilmesi için çeþitli ilkeler 
belirlenmiþtir. Bunlarýn baþlýcalarý, 

$ Planlama sürecinde “kademeli birliktelik ilkesi”: 
Plan tür ve biçimlerinin birbirine baðlý bir sistem 
oluþturmasý, birbirlerine referansla denetlemesi 
ilkesi, sistemin genelinde yatay denetimi 
güçlendirecek denetimin geliþtirilmesi.

$ Yerel yönetimlerin yetkilerini kýsýtlamak yerine, 
plan yapým ve uygulamalarýný denetleme 
mekanizmalarýnýn kullanýlmasý ve bu yöntemlerin 
fiziksel, finansal, örgütleyici ve iþletmeci yeni 
yaptýrým araçlarýyla donatýlmalarý ilkesi

$ Yaptýrým olanaklarýnýn geliþtirilmesinde güç ve 
otoriteye dayanmak yerine görüþ geliþtirme 
mekanizmalarý ve piyasa ortamý araçlarýnýn 
kullanýlmasý ilkesi. (Mekansal Planlama ve Ýmar 
Kanunu Taslaðý, ODTÜ 1999)

Ayrýca tasarýda denetim etkin bir kurumsallaþma 
kurgusunda yer alýr ve yeni organlar tanýmlanmaktadýr. 
Bunlar,

Ýmar Teknik Denetim Üst Kurulu: Plan yapým ve 
uygulamalarýnýn denetiminde özel ve kamu kiþi ve 
kuruluþlarýnýn denetiminden sorumludur.
Yapý Denetim Üst Kurulu: Yapý projeleri denetimi 
yetkilerine sahip özel ve kamu kiþi ve kuruluþlarýnýn 
denetiminden sorumludur.
Ýmar Teknik Denetim Kuruluþu: Ýmar planlarýnýn yapýmý 
ve uygulamasýnýn denetimini yürütmekle yükümlü meslek 
sigortasý altýnda çalýþan yetkin kiþi ve kuruluþlardýr.
Yapý Denetim Kuruluþlarý: Yapý proje ve inþaatýnýn 
denetimini yürütmekle yükümlü meslek sigortasý altýnda 
çalýþan yetkin kiþi ve kuruluþlardýr.

Fotograflar: 4,5,6,7: Güven Erten
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6)- 200 en büyük proje firmasýnýn 15 'i  Japon firmasý 

olup 1998 yýlý itibariyle bu firmalarýn  uluslararasý 

proje,müþavirlik hizmetleri kapsamýndaki gelirleri 

toplam  993  milyon $ olmuþtur. Bu da tüm pazardaki  

%5.8 lik bir paya karþýlýk gelmektedir.

7)-Geliþmekte olan ülkelerin firmalarýnýn yaptýðý 

hizmet ihracý ise 1998 yýlý itibariyle sadece 763 

milyon $  olmuþtur.Bu da bu sektördeki tüm  pazarýn 

sadece % 4.5 uðuna karþýlýk gelmektedir.

8)-Bu sektördeki ilk 200 firmanýn sadece 15 i 

geliþmekte olan ülkelere ait firmalardýr[1].

Ülkelerin Pazar Paylarý

*1990 yýlýnda Uluslararasý Proje Pazarýndaki 89 

Avrupa'lý ve 71 ABD' li firma uluslararasý proje 

pazarýnýn %85 inden daha fazlasýna sahip 

bulunmaktaydý.Bu pazarýn %45 ini Avrupa firmalarý 

% 4 2  s i n i  i s e  A B D  f i r m a l a r ý  k o n t r o l  

etmektedir.Avrupalý firmalarýn;

· 25 i Ýngiltere

· 16 sý Almanya

· 11i Hollanda

· 10 u Fransa 

· 8 i Ýtalya

· 19 adedi ise  diðer Avrupa ülkelerine ait 

firmalardýr[2].

*ABD % 42 lik bir uluslararasý pazar payý ile 

mühendislik mimarlýk  alanýnda en fazla 

proje,müþavirlik hizmeti ihraç eden ülke olma 

özelliðine sahip bulunmaktadýr.1990 yýlýnda 

ABD firmalarý Avrupadaki uluslararasý iþlerde 

%63 lük bir pazara(1.47 milyar $),Asya'da %40 

lýk bir pazara(942 milyon $) ve Ortadoðu'da 

%56 lýk bir pazara(680 milyon $)sahip 

bulunmaktaydý[2].

*Dünyada en büyük 10 uluslararasý proje 

firmasýnýn 6 sý ABD'li, 2 si Ýngiliz ,biri 

Finlandiyalý diðeri ise Mýsýr'lý firmalar olup bu 

firmalarýn herbirinin yýllýk uluslararasý gelirleri 

100 milyon $ ýn üzerinde bulunmaktadýr[2].
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H e r  m i m a r l ý k  ü r ü n ü  
tartýþýlabilmelidir !

Tüm mimarlýk ürünlerini her 
aþamasýnda tartýþabilmek, 
mesleki denetim uygulamasýnýn 
temel dönüþüm iþlevlerinden biri 
olmalýdýr. Çevremizdeki her 
yapý, bir mimarýn ürünü olarak 
sessiz sedasýz gelip oraya 
yerleþmeden önce de mimarlýk 
ortamýnda tartýþmaya açýlabilir / 
açýlmalýdýr. Bu tartýþmalar, 
sadece mimarlar arasýnda 
k a l m a y ý p  g e n i þ  k a t ý l ý m  
sað landýð ýnda (ku l lan ýc ý ,  
yatýrýmcý, komþuluk vb…), her 
açýdan mimarlýk ortamýmýzýn 
zenginliði olacaktýr. Zorunlu 
deðil, gönüllü bir sunuþ olabilir 
bu ancak.  Tasar ýmlar ýn ý ,  
yapýlarýný tartýþmaya sunmak, bu 
tart ýþmalardan beslenmek 
isteyen, böyle bir ümidi olan 
herkes bu olanaðý bulmalýdýr. Bu 
tartýþmalar sonucunda kent 
ö l ç e ð i n d e  t a s a r ý m c ý ,  
uygu lamacý ,  ku l lanýc ý  ve 
yatýrýmcýlar ödüllendirilebilir. 
Böyle bir tartýþma ortamýný 



PROJE HAZIRLAMAK ÝSTEYENLER için

"ZÝHNÝ SÝNÝR" PROJE YAZIM KILAVUZU

Giriþ gibi
Açýk Proje Alaný APA, belki ilk bakýþta kulaða hoþ 

gelmekle birlikte, bir süre sonra þöyle düþünebilirsiniz: 

-Kim uðraþacak þimdi proje yazmakla? Proje 

yazmanýn kendine göre bir mantýðý, kurallarý, formatý 

var. Þimdi bunlarý öðrenmeye uðraþmak ve sonra da 

bunlarýn dar kalýplarý içine girmeye zorlanmak, hiç iþime 

gelmez.

Böyle düþünmekte de son derece haklý olabilirsiniz. 

Çünkü, adý üstünde: "Açýk Proje Alaný". Yani "ne 

istiyorsam yapmayý deneyebileceðim, sorularýma 

aklýma estiði gibi yanýt arayabileceðim bir çalýþma 

alanýna girmek istiyorum. Özgürce çalýþmak istiyorum 

ve yapmak istediðim iþten baþka bir þey düþünmek 

istemiyorum. Okulda ödev kaðýt lar ýný yazarken 

kat lanmak zorunda ka ld ýð ým b i r sürü s ýk ýn t ýy ý 

düþündükçe, eðer APA da böyle sýkýntýlý ve kurallý- 

yönergeli bir alansa, hiç heves etmesem daha iyi olur" 

diyebilirsiniz.

Bu küçük not, kurallarý- yönergeleri- yönlendirici/ 

ka l ýp layýcý yaklaþýmlar ý benimsetmek amacýy la 

hazýrlanmadý. Bu notun amacý, eðer dünyadaki diðer 

insanlar, örneðin Yunanistan'daki bir mimar, Fransa'daki 

b i r  þeh i rc i ,  Tunus ' tak i  b i r  m imar l ý k öðrenc is i ,  

Amerika'daki bir endüsriyel ürün tasarýmcýsý, Mýsýr'daki 

bir kent tasarýmcýsý, Norveç'teki bir akademisyen 

yapacaðý iþe hazýrlanýrken nasýl düþünüyor, nasýl bir yol 

izliyor, bunu öðrenmek istiyorsanýz, bu konuda size 

yardýmcý olmak için hazýrlandý.

Gelecekte, belki AB fonlarýný kullanarak daha büyük 

çaplý bir çalýþma yapmak isteyebilirsiniz. Ya da Birleþmiþ 

Milletler fonlarýný, belki de (allah muhafaza) Dünya 

Bankasý fonlarýný...Bir uluslararasý kuruluþla iþbirliði 

içinde çalýþmak ve öyle bir grubun bir parçasý olmak 

durumunda da kalabilirsiniz...Bu not, bir bakýma, bir 

proje hazýrlamak, bir araþtýrma çalýþmasýna baþlamak 

için dünyanýn her tarafýnda meslektaþlarýmýz nasýl 

d a v r a n ý y o r s a ,  b u n l a r ý  b i l e r e k  i þ e  b a þ l a m a y ý  

kolaylaþtýrmak ve eðer bunlarý iþe yarar buluyorsak 

kullanmak isteyenlere (belki de çoktan bildikleri þeyleri) 

hatýrlatmak amacýyla hazýrlandý.

G e r e k  d u y m u y o r s a n ý z ,  o k u m a k l a  z a m a n  

kaybetmeyin...

T ü r k i y e ,  d ü n y a d a k i  d i ð e r  ü l k e l e r l e  

karþýlaþtýrýldýðýnda, en az araþtýrma yapan, araþtýrmaya 

(özel sektör, sivil toplum örgütleri ve kamu kesimi 

toplamý olarak) en az kaynak ayýran ülkelerden biri. Yani 

kolayca anlayabileceðiniz gibi, Türkler her þeyi biliyorlar. 

Yeni þeyler araþtýrmaya, yeni bilgiler üretmek için 

çalýþmaya pek ihtiyaçlarý yok. "teknoloji transferi" 

yapacak kadar bilmek yeter.

Apa
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Marmara depremi yaygýn bir alanda ve kentsel 
yerleþmelerde büyük ölçekte yýkým ve hasara neden 
olmuþ; sadece yapýlý çevrede deðil, yaþamýmýzýn hemen 
her alanýnda önemli izler býrakmýþtýr. Depremin çok 
büyük can ve mal kayýplarýna neden olmasý hemen 
herkesi felaketin nedenlerini aramaya itmiþtir. Önemli 
sanayi ve altyapý yatýrýmlarýnýn bir bölgede aðýrlýklý olarak 
toplanmýþ olmasý sorgulanmýþ, nüfus yoðunlaþmasýnýn 
ve buna baðlý olarak ortaya çýkan dayanýksýz yapýlý 
çevren in  ise fe laket i  hazý r ladýð ý  yargýs ýna 
varýlmýþtýr.(Erten, G.,2002)

Deprem binalarýmýzda, kentlerimizde, toplumsal 
yaþamýmýzda hasar býrakmasýnýn yanýsýra; tasarým ve 
planlama kültürümüzde, mimarlýk ve mühendislik 
disiplinlerinde yeniden yapýlanmanýn gerekliliðini ve 
aciliyetini de göstermiþtir. 17 Aðustos Depremi yapý 
üretim sürecinde biriken ama üzerinde fazla durulmayan, 
saklý kalan kusurlarý ortaya çýkarmasý nedeniyle de 
önemli bir dönüm noktasýdýr. Dolayýsýyla, daha saðlam 
yerleþmelerin ve yapýlarýn, daha nitelikli kentsel 
çevrelerin elde edilmesi için sistemin bütününde bir 
yapýlanmaya gitmenin meþru ortamý oluþmuþtur. Fakat 
bunun nasýl gerçekleþtirileceði konusunda bir eylem 
birliðine aradan geçen üç sene içinde henüz 
varýlamamýþtýr. Yapý üretim mekanizmasýný disipline edici 
bir denetim etkinliðini kurumsallaþtýrmak doðru bir adým, 
fakat yapý ölçeðinde ele alýnmasý stratejik bir yanlýþlýktýr. 
Çünkü deprem bir binanýn sadece inþa aþamasýnda 
deðil, ayný zamanda imar sürecinde de denetiminin 
gerekliliðini göstermiþtir. Yapý denetimi, mesleki denetim, 
proje denetimi, kontrollük denetimi, malzeme denetimi 
hatta fatura denetimi bütüncül olarak imar sistemindeki 
yapýlanmanýn birer parçasý olarak düþünülüp ele 
alýnmalýdýr. Fakat son üç yýlda gerek yasal çerçevede 
gerekse yapýlan uygulamalarda konunun bütüncül yaný 
unutulmaktadýr. Kaldý ki, yapýlý çevrenin niteliklerini 
arttýrýcý yenileme ve iyileþtirme süreçlerinin, yani, 
gelecekteki de deðil, günümüzdeki problemlerinin 
denetim kurgusu, bina inþa sürecinden çok daha 

Güven Erten, ODTÜ Þehir Planlama Yüksek Lisans Programý Öðrencisi

 
Deprem sadece yapýlarýn mevcut kusurlarýný 
ortaya çýkarmýyor...
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sahip "mucitlerin" pek de disiplinli çalýþmadan bu keþif 

ve icatlarý yapabildiðini biliyoruz. Ama, yeni bir þeyi 

bulmak, yeni bir þey söylemek isteyen büyük bir 

çoðunluðun, disiplinli bir biçimde çalýþtýðýný da biliyoruz.

Türkiye bir keþfedilmemiþler ülkesi. Araþtýrmaya bu 

kadar az kaynak ayrýldýðý için, önümüzde keþfedilmeyi 

bekleyen alan o kadar geniþ ki, bu bakýmdan kendimizi 

þanslý bile sayabiliriz. Mimarlýkla ilgili teknolojik bilgileri 

artýk "ithal" etmekten baþka bir þey yapmýyor olabiliriz. 

Ama bunlar bu ülkenin koþullarýna nasýl uyarlanacak. 

B u r a d a k i  i þ g ü c ü n ü n  b i l g i s i y l e  b u n l a r  n a s ý l  

baðdaþtýr ý lacak? Ya da buradaki iþgücünü (her 

düzeyde) nasýl eðitmeliyiz ki, bu teknikleri daha verimli 

kullanabilelim?

Mevcut yapý stoklarý, çeþitli ölçütlere göre ne 

durumda/ hangi özellikleri taþýyor ve bu stoklarýn 

gelecekte hangi doðrultuda yenilenmeye ihtiyacý var? 

Türkiye, bin yýl sonra, bir deprem kuþaðý üzerinde 

yerleþmiþ olduðunu keþfettiði için, bu konular biraz ilgi 

çekmeye baþladý.

Kent le r i se , neredeyse bü tünüy le dümdüz 

edildikten ve tarihsel yapý stoklarýnýn (bir- kaç kent hariç) 

neredeyse hepsi (1950'li ve 60'lý yýllarda) kaybedildikten 

sonra, tarihsel yapýlara ve kent parçalarýna ilgi duymaya 

baþladýk. Ama bu ilgiyi nasýl göstereceðiz? Tarihsel 

yapýlara, kentlere nasýl yaklaþacaðýz, bunlarla ilgili ne 

tür araþtýrmalar yapmamýz gerekiyor?

Mekan, coðrafyadan baþlayarak, oda ölçeðindeki 

bir mimari probleme kadar, Türkiye'de en az araþtýrýlmýþ 

alanlarýndan biri...

Yani, yapacak çok iþ var.

Her hangi bir projenin bölümleri
Herhangi bir projeyi yazarken, kabaca; amaç ve 

hedef ler, gerekçe, yöntem- yak laþým- pro jen in 

öngörülen çýktýlarý, bu çýktýlarý elde etmek için gerekli 

olan girdiler, yani, hangi literatürden yararlanacaðýnýz, 

ne tür araç gereç kullanmanýz gerektiði, ne tür geziler/ 

ölçümler/ kazýlar vb, yapacaðýnýz, verilerinizi nasýl 

toplayacaðýnýz/ b i lg i ler i nasý l e lde edeceðin iz , 

sentezinizi nasýl yapacaðýnýz vb., ne tür bir çalýþma 

g rubuna- e lemana ih t i yac ýn ýz o lduðu , bun la r ý  

tamamlamak i ç in öngördüðünüz zamaný nas ý l  

kullanacaðýnýz, yani zaman çizelgenizin nasýl olacaðý ve 

bölümleneceði, bütün bunlar için nasýl bir bütçeye 

ihtiyacýnýz olacaðý, yani, hangi iþleri yapmak için para 

harcamak gerekeceði ve hangi iþleri para harcamadan 

yapabileceðiniz,... bunlarýn hepsi önceden bilinebilir 

þeyler. Ya da önceden bilinebilir hale getirilebilir. 

"Proje" de zaten, bunlarý önceden bilinebilir hale 

getirmenin adý. "Proje", ileriye doðru uzatmak anlamýna 

ge l iyor. Yan i ,  b i lg imiz i  i le r iye doðru uzatmak, 

tasarý lar ýmýzý i ler iye doðru uzatmak, gelecekte 

yapacaklarýmýzý i l iþki lendirmek ve eþgüdümünü 

saðlamak...
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Mesleki denetim 
yapýlmasýnýn gerekçeleri 
nelerdir?

Meslek i  denet im in  yasa l  
dayanaklarýndan daha önemli 
olan, mesleki davranýþ kurallarý 
içindeki tarifidir. Bu tarif bizim 
mimarlýða bakýþýmýzý belirler. Biz 
eðer asgari bedel tarifinin 
dayanaðý olarak KDV yasasýný 
alýyorsak, mimarlýðý, kavramýn 
að ý r l ý ð ýn ý  taþ ýyamayacak  
basitlikte algýlýyoruz demektir. 
Yok eðer mimarlar arasý mesleki 
davranýþ kabulleri (etik kod) 
gereði, "iþ almak için esas olan 
ücret rekabeti deðil hizmet 
ka l i t es i  ( t asa r ým ,  ç i z im ,  
uygulama ya da kontrol)  
rekabetidir, bu sebeple asgari / 
zorunlu mimari hizmet bedelleri 
her alanda belirlenmelidir, hem 
de bizzat mimarlar tarafýndan 
be l i r lenmel id i r "  d iyorsak ;  
mimarlýðý ücreti deðil niteliði 
üzerinden deðerlendirilen bir 
alan olarak görüyoruz demektir. 
Bu durumda tanýmlamalarýmýzýn 
hepsi deðiþir, ucuz mimar-pahalý 
mimar deðil, iyi mimar-kötü 
mimar olarak ayrým yapabiliriz 
sadece. Mesleki denetimin yasal 
dayanaklarý, böyle bir hizmetin 
sürekliliðini saðlamak açýsýndan 
ö n e m l i  o l a b i l i r ,  a n c a k  
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Mesleki denetim hizmetinin 
bir ücreti olmalý mý?

Mes lek i  dene t im  odan ýn  
üyesinden para toplamasý için 
uydurulmuþ bir sistem olarak 
görüldüðü sürece uygulanmasý 
mümkün deðildir. "Oda bana ne 
hizmet verdi ki benden mesleki 
denetim bedeli istiyor?" sorusu, 
kurgu olarak yanlýþtýr. Mimarlar 
Odasýnýn 2 senede bir deðiþen 
yönetimlerinin çalýþmalarýný 
yetersiz ya da yanlýþ bulmak ve 
mesleki denetim hizmeti karþýlýðý 
bedel alýnýp alýnmayacaðý 
b i r b i r i n d e n  b a ð ý m s ý z  
deðerlendirilmesi gereken iki 
konudur. Oda yönetimleri  
mesleki denetim yerine üyeleri 
i le  i lg is i  o lmayan baþka 
kaynaklardan gelir saðlarsa, 
bunlarý istediði gibi harcayabilir 
mi? Ya da mesleki denetim 
bedeli almasa bu görevi yerine 
getirmek konusunda üyeleri ile 
hiçbir sorun yaþamayacak 
mýdýr? Mimarlar odasýnýn 
üyelerinden mesleki denetim 
hizmeti karþýlýðýnda bir bedel 
alýp almayacaðý bütün yönleri ile 

yararýna yönlendirilmesinin modelinde MDU 

benzeri uygulamalar olmalý mý? Nasýl olmalý?

Kiþisel menfaat/ toplumsal kazanç iliþkilerinin 

kurullarýnýn oluþmasýnda MDU'nun yeri var 

mý? Varsa nedir?

MDU çevresinde dönen i l iþki lerdeki 

bulanýklýklar nasýl azaltýlacak?

MDU, sadece bir/birkaç meslektaþýn iþ 

üretmesini/en ucuza iþi kapmasýný engelleyen 

"kötü" bir þey mi?

Yoksa "etik" bir soruna aranan cevaplardan 

biri mi?

Mimarlar Odasý bizzat üyesinin inanmadýðý bir 

süreci iþletebi l i r  mi? Bakanlýklarda, 

Belediyelerde, büyük þirketlerde ya da kendi 

bürolarýnda çalýþan Teknik Elemanlarýn, 

kent/kentleþme sorunlarýna yaklaþýmlarý MDU 

karþýtý olursa, "oda" kim demek oluyor? Oda 

merkezli yeni bir mutabakat modeli nasýl 

oluþturulabilir, ayrýca MDU artýk var olan biçimi 

ile gerekli mi?

Bazý üyelerimiz MD uygulamasýna uyarken, 

Oda uymayanlara ceza uygulamazsa, 

cezalandýrýlanlar karara uyanlar olmuyor mu? 

Bu tavýr doðru mudur?

MDU eðer gerekli ise, varolan biçiminde ýsrar 

mý edilmeli, yoksa yeni bir yapýlanmaya mý 

gidilmeli? Devletin ürettikleri, Bayýndýrlýk 

Bakanlýðý proje uygulamalarý niye MDU dýþý 

olmaktadýr? Salt kanun var veya güç ellerinde 

diye mi?

Resmi kurumlarýn,yarýþma dýþý projelerinin o 

kentteki etkilerini sorgulamak gerekmeyecek 

mi?

MDU, yapý/yapýlarýn kentle/çevreyle olan 

iliþkisini de irdelemeli mi?

Böylesine pek çok soru gündemimize artýk 

girmiþtir ve Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 

MDU çevresinde yeni bir mutabakat arayýþýný 

bu sayý ile baþlatýyor.

Projenin amacý
Bir çalýþmaya baþlarken ne yapmak istediðimizi son 

derece net bir biçimde bilmeliyiz ve tanýmlamalýyýz. 

Bazen bilmek ile onu kaðýt üzerine dökerek görmek 

farklý olabiliyor. Kaðýt üzerine dökülünce, "yapmak 

i s t e d i ð i m  g e r ç e k t e n  b u  m u ? "  d i y e  s o r m a y a  

baþlayabilirsiniz. Amacýmýzý son derece net, anlaþýlýr, 

fazlalýklardan arýndýrýlmýþ ve eksiklikleri tamamlanmýþ 

bir biçimde yazabilmek önemli. 

Amaç bir tek paragraf olabilir, ama bu paragraf en 

önemli paragraflardan biridir. Ne yapmak istediðimi tam 

olarak o paragrafta görebilmeli ve gösterebilmeliyim. 

Anlaþýlamayacak ve yapýlmayacak hiçbir þey olmamalý o 

paragrafta. 

Amaç genel bir ifadedir. Proje bittiðinde ve eðer 

baþarýyla uygulanmýþsa bulunmak istediðim yeri belirler. 

Ama o yere bir tek adýmda gelemeyebilirim. O noktaya 

ulaþmak için atýlmasý gereken bir çok ara adýmlar 

bulunabilir. Bu nedenle, amacýmý alt amaçlara bölmem 

gerekir. Bu bölünmüþ ve küçültülmüþ amaçlara hedefler 

de diyebilirim.

Hedefleri yazmak bir bakýma daha kolaydýr. Çünkü 

tanýmlanmýþ bir amaç fonksiyonu içinde yer almaktadýr; 

bir bakýma daha zordur, çünkü, çok daha somut 

tanýmlanmýþ ve gerçekten yapacaðým somut eylemlerin 

ifadelerini içeren bir biçimde formüle edilmesi gerekir.

Aslýnda amaçtan hedeflere geçmek, bir anlamda 

uygulama stratejisinin de kurulmasý anlamýna gelir: 

"Adýmlarýmý nasýl atmalýyým ki, amacýma ulaþmam 

mümkün olsun?" hedefleri, bazý proje formatlarý "ara 

çýktýlar" olarak tanýmlamaktadýr. Yani, ara hedefler, 

aþaðý yukarý kendi içinde bir bütünlüðü olan proje 

bö lümler ine iþaret eder ler. Bu bö lümlemeler in 

yapýlmasý, kuþkusuz, projenin uygulanabilir bir biçimde 

kurulmasýný ve uygulanmasýný kolaylaþtýracaktýr.

Gerekçe
Amacýmýzý bel i r lemek, ne yapacaðýmýzý da 

belirlemek anlamýna gelebilir. Ama bunu neden yapmak 

istiyoruz? Eðer bu konuyu açýklamak istiyorsak, ayrýntýlý 

v e y a  k ý s a  b i r  g e r e k ç e  b ö l ü m ü o l u þ t u r m a m ý z  

gerekecektir. Gerekçe bölümünü ayrýntýlý bir biçimde 

yazmak istiyorsak, konumuz bakýmýndan mevcut 

durumun bir analizini yapabiliriz. Bu analiz, hem bizim 

n e  y a p m a k  i s t e d i ð i m i z  k o n u s u n d a k i  k e n d i  

formülasyonumuza yardýmcý olacaktýr, hem de, 

amacýmýzýn önemini daha net bir biçimde ortaya 

koyacaktýr. Bu bölüm, bir bakýma, bir "arka plan" 

(background) analizi olarak da düþünülebilir.

Projemin içinde bulunacaðý ve uymak/ karþý çýkmak 

zorunda kalacaðý koþullarý iyi bilmeliyim ki, proje 

eylemlerimi gerçekçi/ uygulanabilir (ve ucuz) bir biçimde 

t a n ý m l a y a b i l e y i m  v e  b u  ç e r ç e v e n i n  i ç i n e  

yerleþtirebileyim. Böyle bir gerekçe bölümü, zaten proje 

fikrini oluþtururken aklýmýzda olduðu için, çoðu kez 

Yöntem
Ne yapmak istediðimi biliyorum artýk. Ama nasýl 

yapacaðým? Projenin kalbi olan bölüm, yöntem 

bölümüdür. Bu bölümde amacýma ve hedeflerime 

ulaþmak için yapacaðým her iþ kalemini, her adýmý, 

ayrýntýlý bir biçimde tanýmlamam gerekir. Bu bölüm, 

yapýlmasý gereken her þeyin yazýldýðý, sýralandýðý, 

iliþkilendiði ve bu nedenle projenin asýl gövdesini 

oluþturan bölümdür. En çok zamaný bu bölümün 

düzenlenmesi alacaktýr.

Hedefler belirlendikten sonra, gerekli adýmlarý 

görmek/ tasarlamak daha kolay hale gelmiþ sayýlabilir. 

Yapýlacak her iþ, artýk karmaþýklýktan arýndýrýlmýþ ve 

basitleþmiþ ve uygulanabilir hale getirilmiþ bir biçimde, 

tek tek yazýlmalýdýr. Böylece bir anlamda, uygulama 

stratejisi de, ayrýntýlý bir biçimde kurulmuþ olacaktýr. 

Hedefim bakýmýndan neler yapmam gerekiyorsa, 

bunlarý öngörebilirim. Bu öngörüler, birlikte (paralel) 

yürütülecek iþler ile, ancak biri bittikten sonra diðeri 

baþlatýlabilecek iþleri (seri baðlantýlý iþleri) ayýrt etmeme 

yarar. Böylece, iþ kalemlerimi görür ve bunlarý zaman 

içinde dizilmeye hazýr hale getirmiþ olurum. Ayný, mimari 

bir yapýyý üretir gibi...

Ancak, bunlar, yöntem bölümünün "rutin" kýsýmlarý 

sayýlabilir. Projede yöntem, eðer çok somut bir iþ 

yapmayý hedeflemiþsem, somut olarak kurulabilir. Ama 

daha soyut hedeflere ulaþmak istiyorsam, yöntemle ilgili 

kaygýlarým artacaktýr. Hedeflerim soyutlaþtýkça (örneðin 

tarihi evlerin bulunduðu bir mahalledeki toplumsal/ 

kül türel prof i l in özel l ik ler ine dair bi lg i edinmek 

istiyorsam) çalýþtýðým alandaki kuram ve yazýnsal 

b i r i k im, g ide rek daha faz la önem kazanmaya 

baþlayacaktýr.

Yöntem bölümü, bu nedenle, hedefime ulaþýrken 

atacaðým adýmýn sonuçlarýnýn, "bilimsel gerçek" ile 

baðýnýn nasýl kurulduðunu da belirlemelidir. Hedefimle 

ilgili çalýþmalarla bazý bilgiler derlemiþ/ ölçümler yapmýþ 

olabilirim, ama bu bilgiler gerçeði ne kadar ifade ediyor? 

Bu "bilgiler", gerçek mi, yoksa benim gerçek olduðuna 

inandýðým düþünceler mi? Benim "gerçek" olarak ifade 

ettiðim önermeyi, bir baþkasý da "ayný gerçek" olarak 

görüyor mu/ görebilir mi? Kendimi, gerçek olduðunu 

zannettiðim bilgilerle kandýrarak, projemin baþarýsýna 

ne kadar katkýda bulunabilirim?

Bazý adýmlarýn atýlabilmesi, son derece soyut, 

karmaþýk ama gerekl i tart ýþmalarýn yapý lmasýný 

gerektirebilir. Bu alandaki tartýþmalarýn bitmemiþ ve 

hiçbir zaman da bitmeyecek tartýþmalar olduðunu da 

unutmamak gerekir. Bununla birlikte, gerekiyorsa, 

projenin bu aþamasýnda, bu alandaki kuramsal birikimle 

karþýlaþmak/ hesaplaþmak/ iliþkilenmek durumunda 

olduðumuzu bilmeliyiz. Kendi baþýmýza ve kendimiz için 

bir doðru icat edemeyiz. Eðer ettiðimizi düþünüyorsak 

da, bunun herkes için geçerli olduðunu kanýtlamamýz 

gerekir.

Gerçekte, bilimsel bir doktora tezi yazmakla bir 
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formüle edebiliriz. Sonuç olarak, projemiz, bizim özel 

merakýmýzdan veya ihtiyacýmýzdan dolayý zamanýmýzý 

ayýrdýðýmýz bir çalýþmadýr. Bazýlarýmýz için bir "hobi" 

faaliyeti gibi bile olabilir. Ama ne olursa olsun, projenin, 

dünyadaki güncel teknik, bilim ve felsefe tartýþmalarýnýn 

düzeyinin farkýnda olmasý, bunlara aykýrý bile olsa, 

evrensel düzeyin neresinde (karþýsýnda, içinde, yanýnda 

vb.) durduðunu bilmesi/ bildirmesi gerekir.

Y ö n t e m i  y a z m a d a n  ö n c e ,  e ð e r  k o n u m u z  

gerektiriyorsa "hipotezler" yazmak, çoðu kez atacaðýmýz 

adýmlarýn iyi yapýlandýrýlmasýna yardýmcý olabilir. 

Hipotez, bir bakýma sýnayacaðýmýz ve doðru/ geçerli 

olup olmadýðýna projemizin sonunda karar vereceðimiz 

önermenin adýdýr. Proje terminolojisi içinde kalacak 

olursak, hipotez, amaç paragrafý gibi de düþünülebilir.

Yöntemle ilgili ana gövde, bazen (ya da çoðu kez) 

en zor ve en karmaþýk bölüm olabilir. Ama projenin 

"müellifi" biz olduðumuza göre, eðer böyle olmasýný 

is temiyorsak, bu bölümün hoþlanmadýðýmýz bi r 

karmaþýklýk alanýna girmesini de önleyebiliriz: Projemizi 

ona göre yazarýz. Amaç ve hedeflerimizi ona göre 

deðiþtiririz. Ancak ne kadar basit ve somut olursa olsun, 

bu bölümdeki akýl "kendinden menkul" yani sadece bize 

(bana, mimarlara, sola veya saða, Türklere vb) göre 

geçerli bir akýl olamaz. Bu akýl basit ve somut olabilir, 

teknik bir akýl, bilim aklý veya felsefe aklý olabilir ama 

evrensel akla, evrensel bilgiye- bilime ve düþünceye 

uygun olmalýdýr.

Kýsaca, ne olursa olsun, ister basit ister karmaþýk, 

yöntemimizin evrensel bir bilim standardýna uygun 

yazýlmýþ olmasý gerekir.

Zamanlama
Hedefler ve bu hedefe göre belirlediðimiz somut iþ/ 

eylem kalemleri ortaya çýktýktan sonra, bunlarýn zaman 

içinde dizilmesi oldukça kolay bir rutin iþ gibidir. Anacak, 

çoðu kez karþýmýza þöyle bir ikilem çýkar: "Zaman 

paradýr". Bu nedenle proje baþladýðý andan itibaren ne 

kadar çabuk bitirilebilirse o kadar iyidir/ az para 

gerektirir. Ancak zamaný kýsaltmak çoðu kez nitelikten 

fedakarlýk anlamýna gelir. Ayný iþi yaparýz, ama sýnýrlý 

zamana sýðabilmek için biraz daha düþük nitelikli olarak 

yaparýz. Nitelik, genellikle zaman demektir. Bu nedenle, 

zamanýmýzý öyle düzenlememiz gerekir ki, hem zamaný/ 

parayý israf etmeyelim, (paralel ve seri baðlantýlarýyla 

düþünüldüðünde b i r iþ ka lemindeki aksamanýn 

kendisinden sonraki bütün seri baðlantýlarý etkileyeceði 

göz önüne alýnmalýdýr) hem de nitelikten fedakarlýk 

etmeyelim.

Elde edeceðimiz ürünün niteliði ile ilgili en önemli 

ögelerden (ve kýsýtlayýcýlardan) biri zamanlamadýr. 

Zaman ögesi üzerinde baþtan yeterince iyi irdeleme 

yapmak, sonuçta hem tasarruf, hem de nitelik açýsýndan 

daha olumlu bir noktaya ulaþmamýza yardýmcý olacaktýr.

Proje grubu
Proje eðer birden çok kiþi tarafýndan yürütülecekse, 
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Telif haklarý ile gelen 
sorumluluklar nelerdir?

M ü e l l i f  m i m a r ý n  h a k  v e  
sorumluluklarý, yapý üretim 
sürecinin neresinde baþlar - 
biter? Mimar sürecin bütününe 
hakim, sorumlu kiþi midir? 
Tasarým, çizim ve yapým 
süreçlerini birbirinden ayrý hak 
v e  s o r u m l u l u k l a r a  n a s ý l  
bölebiliriz? Mimari bir eserden 
kaynaklanan te l i f  haklar ý  
nelerdir? Bir mimarýn telif hakkýný 
gasp eden iþveren midir, 
meslektaþlarý mýdýr? Telif haklarý 
konusunda güçlü bir söylem 
oluþturabilmenin ve üyelerimizin 
h a k l a r ý n ý  k o r u m a l a r ý n ý  
saðlayabilmenin en önemli 
dayanaklarýndan biri mesleki 
denetim uygulamasý ve içinde 
yer alacak sicil, tescil ve 
arþivleme hizmeti olabil ir. 
Mimarlar Odasýnýn, mimar ve 
projenin temel tescil kurumu 
olarak kabul görebilmesi için, bu 
kabulün önce l ik le  üye ler  
arasýnda yerleþmesi gerekir. 
Mimarlar Odasý, her ne durumda 
olursa olsun, üyelerinin mimar 
o lmak tan  a ld ýð ý  ye tk i y le  
y a p t ý k l a r ý n ý n  /  y a p m a s ý  
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Fatura ve ücret denetimi 
yapacak mýyýz?

Mevcut bedel tariflerinin hem 
serbest mimarlýk hizmetleri hem 
de ücretli mimarlýk hizmetleri 
a l a n ý n d a  y o ð u n l u k l a  
uygulanmýyor olduðu herkes 
t a r a f ý n d a n  b i l i n i r k e n ,  
uygulayamadýðýmýz bir kabulü 
kamuoyuna duyurmak bize itibar 
kaybettirmekten baþka bir iþe 
yaramamýþtýr. Ya fatura ve ücret 
denetimini her alanda gerçekten 
uygulamanýn yollarýný bulmalý ya 
da (mevcut bazý bölgesel 
uygulamalarda olduðu gibi) bu 
i þ i  su land ý rmay ý  b ý rak ýp  
tamamen serbest  p iyasa 
koþullarýnda olduðumuzu kabul 
etmeliyiz. Kamu ihalelerinde 
gerçekleþen kýrým bedellerini 
v e y a  A n k a r a ' n ý n  ç e þ i t l i  
bölgelerinde kendil iðinden 
oluþmuþ standart ücret tariflerini 
(Odanýn tanýmladýðýnýn ¼'ünden 
bile az deðerlerde) görmezlikten 
g e l e r e k  h i ç  b i r  s o r u n u  
çözemeyiz. Mimarlýk alanýndaki 
hizmetlerin yapýlabilirliði / niteliði 
sadece ücret deðil, iþ kapasitesi, 
büro çalýþaný sayýsý, iþlerin 
sürekliliði, iþ bitirme geçmiþi vb... 
pek  çok  b i leþen in  o r tak  
sonucudur. Dolayýsýyla Mimarlar 
Odasý mimarlýk ortamýnda 
hizmet kalitesinin artmasýndan 
sorumludur diyorsak,  bütün 
b a h s i  g e ç e n  n i t e l i k l e r i n  

Kamu yapýlarý, Yapý Denetim Yasasýnýn kapsamý dýþýnda býrakýldý.  
Oysa kamu yapýlarýnýn önemli bir yüzdesi, 17 Aðustos 1999 Marmara Depremi'nde, 
büyük zararlar gördü ve yýkýldý. Devletin ilgili kurumlarý, bu yapýlarý üzerinde de 
denetimi zorunlu kýlmadýðý ve “kendini” denetlemediði sürece önemli bir adým 

"gol atma, gol yememe" heyecanlarýnýn 

gösteri alanýna dönüþmüþtür.

Ankara þube, MDU konusunu yeniden 

ayaklarýnýn üstüne oturtma sürecini baþlatmak 

istemektedir. Türkiye Cumhuriyeti döneminin 

yarý ömrüne yayýlan bu aþk/nefret öyküsünün 

artýk bir "sonsuz/sürekli platonik iliþkiler" 

aðýnýn dýþýna çýkartýlmasýnda yarar vardýr.

MDU niye var? Niye var olmalý? Acaba  bu 

konu sadece Oda'nýn bir maddi kaynaðý mý? 

Üyelerini fatura kesmeye zorlayan, üstten 

buyruk mu söz konusu? Ýnsanlarý "ucuza" 

konut sahibi yapmaya çalýþan yüklenicilerin 

gereksiz yere pahalý inþaat elde etmelerine mi 

neden oluyor? Konu sadece bu mu?

Bu uygulamalarýn politikasý sadece bizde mi 

var? Dünya da, baþka demokratik ülkelerde ve 

AB'de ne yapýlýyor? Sorun, kentleþme/kentsel 

tasarým/çerçevesinde de bir aðýrlýða sahip mi? 

Kent arsalarý rantlarýnda doludizgin para 

þehvetinin dizginlenmesinin, hepimizin (yani 

Bazý durumlarda, projenin bir esas kadrosu, bir de 

gerektiði zamanlarda projeye katýlacak ve iþi bittikten 

sonra ayrý lacak uzmanlar grubu olabi l i r. Proje, 

bütünüyle, kýsa süreli uzmanlar kullanacak bir biçimde 

de düzenlenebilir. Bu, proje maliyetleri açýsýndan yarar 

saðlayabileceði gibi, proje yönetimi/ proje iþleyiþi 

bakýmýndan da kolaylýk saðlayabilir.

Proje karmaþýklýklaþtýkça, her proje elemanýnýn 

yapacaðý iþlerin tanýmlanmasý, herkes için bir iþ 

tanýmýnýn yazýlmasý yararlý olacaktýr. Böylece yapýlacak 

iþlerin hem çakýþmamasý, hem de aralarýnda boþluklarýn 

kalmamasý, önceden tasarlanmýþ olacaktýr. Bu tanýmlar 

genel ifadelerle yapýlabileceði gibi, daha ayrýntýlý bir 

biçimde de yazýlabi l i r. Ýþ tanýmý, bir bakýma, iþ 

ka lem le r i n in k i þ i l e re bö lünmes i  b i ç im inde de 

düþünülebilir.

Bütçe
K a b u l  e t m e k  s e v i m s i z  o l s a  d a ,  p r o j e n i n  

gerçekleþtirilebilirliði, bütçesinin iyi ve gerçekçi bir 

biçimde düzenlenmiþ olmasýna baðlýdýr. Yapacaðýmýz 

her iþin maliyeti hakkýnda ne kadar iyi kestirimde 

bulunmuþsak, projenin gerçekleþmesi o kadar garantiye 

alýnmýþ olacaktýr. her iþin bir maliyeti vardýr ve bunun 

önceden hesaplanmýþ olmasý gerekir. 

Maliyet hesabýnda, para ile emek bazen bir biri 

y e r i n e  " i k a m e "  e d i l e b i l e n ,  y a n i  b i r i  d i ð e r i n e  

dönüþtürülebilen ögeler olarak ele alýnabilir. Bazen bir 

iþi hiç para harcamaksýzýn ama daha çok emek 

kullanarak yapabiliriz. Bütçemiz ne kadar darsa, emek 

kullanýmý o kadar yoðunlaþacaktýr. Konusuna göre bazý 

projeler emek yoðun bir biçimde düzenlenebilir. Bütçe 

almaþýklarýnda maliyet düþürücü ögelere mümkün 

olduðunca dikkat etmekte yarar vardýr. Ancak bu 

durumda da, daha önce tartýþýlan zaman faktörü iþin 

içine girecektir. Zaman ve para bütçeleri, bir birine 

dönüþtürülebilen bütçelerdir. Bazen, çok paraya kýsa 

zamanda, veya az paraya uzun zamanda yapýlabilecek 

iþ kalemi tanýmlarý arasýnda seçim yapabiliriz.

Bütçe, aslýnda iþ kalemlerinin ve proje grubu 

çalýþanlarý listesinin ayna görüntüsü gibidir. Neleri 

yapmak istiyorsak, kaç kiþiyle yapacaksak ve bunlar için 

bazý ortak kullaným gereçleri düþünüyorsak, bütçe 

bunlarýn parasallaþtýrýlmýþ ifadesi olarak düþünülebilir. 

Kaynaklarýn, özellikle parasal kaynaklarýn her zaman 

kýt/ sýnýrlý olduðu göz önünde tutulacak olursa, bütçe 

üzerinde dikkatlice düþünmenin ve maliyet azaltýcý 

yöntemler üzerinde tekrar durmanýn yararlý olacaðý 

hatýrlanmalýdýr.

Riskler
Projenin içinde gerçekleþeceði fiziki ve sosyal 

ortamlarý göz önünde tutarak, iþ/ eylem kalemlerini 

yazarken, bunlarýn is tediðimiz gib i gerçekleþip 

gerçekleþemeyeceði, gerçekleþirken, eleman bulma, 

bütçe ve zaman bakýmýndan bazý aksamalarýn söz 

konusu olup- olmayacaðý hesaplanmalýdýr.

bölgelerini önceden görmek ve iþaretlemek, projenin 

baþarýyla yürütülebilmesi bakýmýndan gereklidir. Riskler 

için proje metninde bir bölüm ayýrmak ve öngörülen 

riskleri ve bunlarýn olasýlýklarýyla ilgili tahminleri yazmak, 

projeyi daha uygulanabilir hale getirecektir.

Döngüler  ve  kalibrasyon
Projenin kendi iç dengesini saðlamak son derece 

güç bir iþ olabilir. Proje büyüdükçe ve karmaþýklaþtýkça, 

iç dengelerin saðlanmasý da güçleþebilir. Bütçede 

yapýlan bir deðiþiklik, yöntemde, zamanda, proje 

grubunda da bir dizi deðiþiklik yapýlmasýný gerektirebilir. 

Bu deðiþiklikler, bütçede tekrar baþka deðiþiklikler 

anlamýna gelebilir. Birkaç döngü boyunca, yapýlan 

deðiþikliklere göre, projenin iç dengelerini yeniden 

kurmak ve oturtmak için çaba göstermek gerekecektir.

Ancak, proje üzerinde ne kadar çok düþünülürse, 

yani yapacaklarýmýz konusundaki öngörülerimiz ne 

kadar çok irdelenebilirse ve olasýlýklara göre önlemler 

düzenlenebilirse, proje o kadar saðlam ve uygulanabilir/ 

gerçekleþebilir bir proje olacaktýr. Bu döngüler sýrasýnda 

bazen, nitelikle ilgili kayýplarýn oluþmamasý için özel bir 

dikkat sarf edilmesi gerekebilir.Yapýlan bir deðiþikliðin 

d i ð e r  p r o j e  ö g e l e r i  ü z e r i n d e k i  e t k i l e r i n i n  

hesaplanabilmesi ve projenin buna göre yeniden kalibre 

edilmesi, biraz can sýkýcý, ama gerekli bir çalýþmadýr.

Bitirirken
Bunca, güçlükten ve uzun tartýþmadan sonra, bu 

m e t n i  o k u y a n  h e r k e s i n  p r o j e  y a z m a k t a n  

vazgeçeceðinden korkuyorum. Ama amacým tam tersi, 

yani herkesi iyi proje yazmaya ve uygulamada karþýsýna 

çýkabilecek güçlüklere hazýrlamak...

"Türkiye gibi zaten belirsizlik ve risk dolu bir ülkede, 

azýcýk parayla, þimdiye kadar mimarlarýn genellikle 

yapmadýðý bir iþi yapmak için neden bu kadar çok 

uðraþayým?" diyebilirsiniz. Ancak bunu yapmak, hem 

kendimizi geliþtirmek, hem meslek alanýnýn meþruiyetini 

geliþtirmek, hem de Mimarlar Odasý'nýn örgütlülüðünü 

geliþtirmek anlamýna gelecektir.

Ayrýca, yukarýdaki açýklamalar, karþýlaþýlabilecek 

bütün durumlar, mümkün olduðunca göz önünde 

tutularak geniþ bir biçimde yazýlmýþtýr. Daha küçük 

projelerde, daha basit projelerde bunlardan hiç biri ile 

karþýlaþmak söz konusu olmayabilir. Ya da, her þeye 

raðmen, proje yazýmýnda, yukarýdaki yazýlanlardan 

tamamen ayrý larak kendinize göre bir yaklaþým 

yeðleyebilirsiniz.

Bu yazý, proje çalýþmalarýna kendini biraz yabancý 

konumda bulanlar için, bir fikir vermek, bütün durumlarý 

göz önünde tutarak bir elkitabý/ kýlavuz için notlar 

sunmak amacýný taþýmaktadýr.

Ankara Þubesi, bu dönem, bitmiþ bir program 

deklare etmek yerine, yapýlabilecek iþler konusunda 

geniþ bir mönü ve bir yöntem önermeyi, örgütlenmenin 

geliþmesi ve Mimarlar Odasý etkil i l iðinin artmasý 
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Teknik Eleman Odalarýnýn, (oluþan bu 

felaketin sonuçlarýndaki sorumluluklarý 

konusunda) gerekli yüzleþmeyi yapmaktan 

kaçmalarý  ,bugün durumu daha da 

zorlaþtýrmýþtýr.

Bayýndýrlýk Bakanlýðý, "durumdan vazife 

çýkararak", hala hafýzalarda taze olan bir süreç 

i ç i n d e  K a n u n l a r ,  K a r a r n a m e l e r  

çýkartarak/çýkarttýrarak MDU konusunu, 

zayýflatacak atýlýmlara kalkýþmýþtýr.

Bugünlerde, mahkeme kararlarý, Danýþtay 

çýkmaya baþlamýþtýr. Bir bölümünü bizzat 

üyelerimizin açtýðý karþý davalarla MDU 

konusu etrafýnda yeni yapýlanmalar 

oluþmaktadýr. Ankara Büyükþehir Belediyesi 

sýnýrlarý içinde bile; bazý Belediyeler MD 

uygulamasýný kendi uzaklarýnda tutmaya 

çalýþmaktadýr. MDU konusu ortaya çýkmasýna 

kaynak oluþturan "niçin" "neden" sorularýnýn 

cevabý olmaktan çýkmýþ; "ne doðru, ne yanlýþ" 

tartýþmalarýný dýþlayarak, futbol maçlarýndaki 

i çgüdüse l  sevg i /ne f re t in  nesnes in i  

Uia
DAIRKONGESI'NE 2002 BERLIN UIA 

Örneðine az rastlanacak bir þekilde ikiye bölünmüþ, farklý siyasi oluþumlarýn 
mekansal ifadesini farklý kent dokularý ile gösteren Berlin, 3 Ekim 1990'da 
duvarlardan kurtuldu. Kent iki iken  bire dönüþme gerçeði ile yüzleþti. Þaþýrdý, 
sendeledi, muazzam inþaat faaliyetlerine sahne oldu. UIA Kongrelerinin yirmi 
ikincisi, 22 - 26 Temmuz 2002 tarihleri arasýnda Berlin'de gerçekleþti. Yukarýda tasvir 
edilen durum gözönünde bulundurulduðunda, Berlin'in "Kaynak Olarak Mimarlýk" 
temasý ile ortaya çýkýþýnýn, "sözde" ilginç bir kongre ortamý oluþturduðu söylenebilir. 

Kongre'nin yapýldýðý ICC binasý ve hemen yanýnda yer alan fuar alanýnýn (Messe 
Berlin) dýþýnda, UIA Berlin 2002 Kongresi,  kentin dört bir yanýna daðýlmýþ sergiler ve 
birtakým etkinlikler dizisi  ile baþladý. 

Kongre katýlýmý, beklenilenin aksine çok azdý, 4000 civarýnda kaldý. Bu 4000 
rakamýnýn önemli bir yüzdesini de öðrenciler oluþturdu. ICC'deki asýl oturumlara ilgi 
azdý. Sunumlarýn soru-cevap þeklinde zenginleþebilmesi için bütün ekipman 
(kulaklýklar, mikrofonlar vs.) var olduðu halde, sunumlarýn sonunda, ortamý daha 
anlamlý kýlacak tartýþmalar yapýlmadý.  Forum ve atölyeler, daha yoðun bir katýlýmla 
ilgi odaðý olmalarýna raðmen, birþeyler üretilmedi, anlamlý deðerlendirmeler 
yapýlamadý. Sorular soruldu bazý oturumlarda, ilgisiz cevaplar verildi her nedense. 
Birþeyler sýð kaldý... 

Kongrenin yapýldýðý mekandaki afiþ ve yarýþma sergileri ile yapý fuarý kongreye göre 
daha ilginçti denilebilir. Bilgisayar Destekli Tasarým üzerine geliþtirilmiþ yeni 
programlarý gözlemlemek, malzemenin gerektirdiði detaylara sadýk kalýnarak 
uygulandýðý bir ülkede, yapý fuarýnda yeni ürünleri tanýmaya çalýþmak bazý açýlardan 
22önemliydi. Ama, UIA üyesi olan her bir ülkeye  açabasýndaydý.göstermek yapabiliyorumu"u bunlarý yde ben artýk "bakýn rçok anlatmaktan geliþmeleri ýmimari olan ülkelerinde lve anlatmak mbirþeyler dair kültürüne Kendi sanki. aynýlaþmýþtý alanlar, ýlik m þ7 bu varolabilecekleri ile içerikleri  ve 7sunuþ has kendine ülkelerin Farklý idi.  kýrýklýðý mhayal bir anlamýyla tam gözlemlemek alanlarý lik  

Kongre bir bütün olarak mimarlara birþeyler katamadý kanýmca, temanýn hakkýný 
veremedi.. Bu konu, önümüzdeki sayýlarda ve temalý toplantýlarda, çok detaylý bir 
þekilde irdelenecek ve TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Mimarlar Derneði 
1927'nin katkýlarý ile kongreye katýlanlar, mimarlýk ortamýna gözlemlerini sunacaklar. 

Ben deðerlendirmelerimi, çok genel anlamda, bu sayýdan itibaren aktarmak istedim. 
Çünkü, tartýþmalara ve fikirler üretmeye ne kadar çabuk baþlarsak Ýstanbul'da 
yapýlacak UIA Ýstanbul 2005 kongresini anlamlý kýlmak ve çeþitlendirmek yönünde, o 
kadar çok önemli adým atabiliriz diye düþünüyorum. 

Nurcihan Doðmuþ
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Onur kurulu mesleki / 
t o p l u m s a l  
s o r u m l u l u k l a r ý m ý z ý n  
sigortasý deðil midir?

Her mesleki davranýþ sisteminin 
b i r  de cezalandýrma (ve 
ödüllendirme) sistemi vardýr. Ýkisi 
birl ikte çalýþmazsa sistem 
bütünlüðünü kaybeder. Eðer 
k a b u l l e r i m i z  k o n u s u n d a  
netleþemezsek, bu durum onur 
kuru lumuzun saygýn l ýð ýn ý  
zedeler. Onur kurulunun doðru 
düzgün çalýþmadýðý konusunda 
eleþtiri yapmadan önce, mesleki 
denetime ve oradan yola çýkarak 
mimarlýða bakýþýmýza net bir 
çerçeve bulmamýz gerekir. Onur 
kurulu KDV yasasýna aykýrý 
davrandýðý için bir mimarý 
cezalandýramaz, ancak ortak 
mesleki kabullerimize ve bu 
kabullerin yansýmasý olan 
yönetmeliklere aykýrý davrandýðý 
için cezalandýrabilir. Mesleki 
d e n e t i m  k o n u s u n d a  
dayanaðýmýz ve kurgumuz, ortak 
kabullerimize deðil de sadece 
yasalara baðlý olduðu sürece bu 
k o n u d a k i  t o p l u m s a l  
sorumluluðumuzu baþkalarýna 
devretmiþ oluruz ki bu da bizi 
güçsüzleþtirir, samimiyetten 



YARIÞMA JÜRÝSÝ 

Martin Drahovsky, mimar (SLOVAKYA) - UIA Temsilcisi 
Francisco Gonzales Reyes, mimar (ÝSPANYA) 
Manfred Hegger, mimar (ALMANYA) 
Kazuo Iwamura, mimar (JAPONYA) 
Jose Escalera Chegoyan, mimar (MEKSÝKA) 
Enrique Aranda Flores, mimar (MEKSÝKA) 
Sara Topelson de Grinberg, mimar (MEKSÝKA) 

Yedek Üyeler : 
Omar Mohammed Kamal Rabie, mimar (MISIR) 
Jose Maria Gutierrez Trujillo, mimar (MEKSÝKA) 

ÖDÜLLER 

1. Ödül : 30 000 ABD Dolarý 
2. Ödül : 10 000 ABD Dolarý 
3. Ödül : 5 000 ABD Dolarý 
5 Adet Mansiyon : 1 000 ABD Dolarý x 5 

YARIÞMA  TAKVÝMÝ 

Yarýþmaya kayýt için son gün: 15 Aðustos 2002 
Yarýþma dosyasýnýn gönderilmesi: 15 Aðustos 2002 
Soru sorma için son gün: 30 Aðustos 2002 
Cevaplarýn gönderilmesi: 10 Eylül 2002 
Projelerin teslimi: 15 Ekim 2002 
Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün: 25 
Ekim 2002 
Jüri  toplantýsý: 6 - 7 Kasým 2002 

Ayrýntýlý Bilgi: 

Federacion de Colegios de la Republica Mexicana - FCARM 
Yucatan 189 - 201 Tizapan San Angel Mexico 01090 
(Mexique) 
E-mail : concurso@fcarm.org 

ULUSLARARASI  FÝKÝR  YARIÞMASI 
SÜRDÜRÜLEBÝLÝR  
KENTSEL KONUT KOMPLEKSÝ 
TASARIMI
GUANAJUATO - MEKSÝKA 

M e k s i k a  M i m a r l ý k  Ö r g ü t l e r i  
Federasyonu (FCARM), Guanajuato 
Eyaleti Hükümetinin desteði i le 
sürdürülebilir bir konut kompleksinin 
tasarýmý için uluslararasý bir fikir 
yarýþmasý çýkarmýþtýr. Uluslararasý 
Mimarlar Birliði (UIA) nýn onayý ile 
UNESCO / UIA yarýþma kurallarý içinde 
düzenlenen yarýþma tek aþamalý olup 
tüm dünya mimarlarýna açýktýr. 
Yarýþmanýn resmi dilleri Ýngilizce ve 
Ýspanyolca'dýr. 

PROGRAM 

Yarýþmanýn amacý, kültürel ve sosyal karakteristikleri dikkate alan, 
gelenek, tarih ve yerel çevreye saygýlý ve bölgede yaþam kalitesini 
geliþtirebilecek bir mimari ve kentsel tasarýmýn yaratýlmasýdýr. 
Programda, alanlarý 90 ila 120 m2 arasýnda, yükseklikleri 3 kata 
kadar olan 6 konut prototipinin tasarýmý istenilmektedir. 1200 
konutluk kompleks, 50 ila 70 evlik gruplardan oluþacaktýr. Azami 
maliyet 400 $ / m2'yi geçmeyecektir. Önerilerde inþaat aþamalarý 
belirtilmeli ve her birimde zamanla yapýlabilecek geliþtirmelere 
olanak verilmelidir. Kamusal alanlarýn sürdürülebilir bir geliþme 
doðrultusunda kullanýlmasý dikkate alýnmalý, enerji, su 
kullanýmýnda ve atýklarýn yeniden deðerlendirilmesinde entegre 
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1. ÖDÜL
Mladen Jadric , Thomas Galos , Peter Knoll
Daria Jadric , Julia Jadric , Sven Jadric
(AVUSTURYA)

2. ÖDÜL
Bünyamin Derman , Dilek Derman
Güner Kaan Yarkan , Yýlmaz Erdoðan
(TÜRKÝYE)

3. ÖDÜL
Federico Kelly , Paula Lestand , Hernan Maldonado
(ARJANTÝN)

MANSÝYON
John Assel , Russel Pedley , Ben Jones , Bob Hearne
Richard Nicholls , Peter Coombes , Rob Brown , Daniel 
May
(ÝNGÝLTERE)

GRAPHISOFT PARK KONFERANS 
MERKEZÝ ULUSLARARASI FÝKÝR 
YARIÞMASI   SONUÇLANDI

UIA Berlin 2002 Kongresi'nde sergi açýlýþý yapýlan yarýþmaya iliþkin detaylý bilgiyi 
http://www.graphisoft.com/news/ideascomp.html adresinden öðrenebilirsiniz. 

Graphisoft Park Konferans Merkezi Uluslararasý Fikir 
Yarýþmasýnda Bünyamin Derman, Dilek Derman, Güner 
Kaan Yarkan ve Yýlmaz Erdoðan'dan oluþan ekip ikinci 
oldu. Ödül alan diðer yarýþma gruplarý aþaðýdaki gibidir:  
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Mimarlýk hizmetinin bedeli 
serbest piyasa rekabeti 
koþullarýnda belirlenebilir 
mi?

Asgari (ya da zorunlu) hizmet 
bedeli belirlenmesinin sebebi, 
rekabetin koþullarýný hizmet 
kalitesi çerçevesine oturtmak ise 
bu tarifi mimarlýðýn bütün 
çalýþma alanlarý için yapmak ve 
uygulamak (!) gerekmez mi? Bir 
yandan serbest mimarlýk hizmeti 
için asgari bedel tarifi yaparken, 
(bu bedel doðrultusunda fatura 
denetimi yapýlmasý gerekirken) 
diðer yandan çeþitli ihalelerde 
ayný bedel üzerinden kýrým 
yapýlarak iþ alýnmasý / verilmesi 
birbiriyle çeliþen uygulamalar 
deðil midir? Kamu ya da özel 
sek tö rde  üc re t l i  ça l ý þan  
mimarlarýn alacaklarý ücretler 
için de benzer kriterler geçerli 
deðil midir? Yoksa onlarla ilgili 
olarak hizmet kalitesi deðil 
serbest piyasa koþullarý mý 

Þubemizin mesleki denetim hizmetlerin “niteliðine” ortak  ve 
konusunda ortamla yüzleþme sorumlu olduk…
kararýna benzer bir karar ile … gelinen noktada ne hizmetin 
TMMOB Mimarlar Odasý Denizli kalitesinden , ne de hizmetin 
Þubesi,         1 Temmuz 2002'de ekonomik  karþýlýðýndan tatmin 
yürürlüðe giren bazý kararlar oluyoruz…
yayýnladý. Bu karar ve evrak … parsel düzeyindeki yapýlaþma 
d e t a y l a r ý n a  kararlarýna kadar imar sürecinde 
http://www.mimarlarodasiankara.o þimdilik doðrudan yer alamýyoruz. 
rg/ S a ð l ý k l ý   y a p ý l ý  ç e v r e n i n  
meslekidenetim/ adresinden oluþumundaki temel alanda 
ulaþabilirsiniz. þimdilik bulunamamýþ olmamýz, 
TMMOB Mimarlar Odasý Denizli yapmadýklarýmýzýn gerekçesi 
Þubesi Baþkaný Arif BALKANAY'ýn olmamalý diye düþünüyorum; 
kaleme aldýðý ve ortama iliþkin Ýsterseniz olaya baþka bir  
endiþe ve düþüncelere yer veren pencereden bakalým. Nitelikli bir 
yazýdan alýntýlar aþaðýdaki gibidir: mimarlýk hizmeti için bizim 

dýþýmýzdaki  tüm engel ler in 
... Hepimiz kabul etsek te etmesek kalktýðýný  varsayalým. Hepimizin 
te somut bir durum var ortada ; ayrý ayrý imzasýný taþýyan ve dýþarý 
Bugüne kadar, mesleki denetim baktýðýmýzda, gördüðümüz  yapýlý 
adeta   bir gelir kaynaðý olarak çevreden ne kadar daha farklý, ne 
görüldü odamýzda. Yasallýðý da kadar daha nitelikli mimari ürünler 
sürekli tartýþýlýr oldu. Salt çizim ortaya koyabileceðiz?!...
standartlarý  çerçevesinde ( o da 
ne kadar saðlýklý uygulanýyor …  B i l d i k l e r i m i z i  
tartýþýlýr) yapýlan bir onay iþlemi ile meslektaþlarýmýzla paylaþabilmeyi 
meslektaþlarýmýzýn ürettikleri görev saymalýyýz. Bilmediðimizi 

ceza land ý rmadan  pay ýn ý  a lm ýþ  ve  

kaldýrýlmýþtýr.

Bu süreç genelde devam etmekle birlikte, 

Ülkenin bir kýsým yerel birimlerinde 

u y g u l a m a l a r ,  p r o t o k o l l e r l e  

sürdürülmüþ/sürdürülebilmiþtir.

Ankara Büyükþehir sýnýrlarý içinde de 29 

Haziran 1989 günü Mesleki Denetim 

yerel yönetimlerde uygulanýrken bazýlarýnda 

ilçe Yerel Yönetimleri,- bildirerek veya 

bildirmeyerek uygulamadan vazgeçmiþlerdir.

Gene de þu anda Ankara Þube etkinlik alaný 

içinde yer alan 4 Temsilcilik 1 Oda 

Temsilci l iðinde bu uygulama devam 

etmektedir.

1999 Genel Seçimleri ile oluþan Parlamento 

yapýsý,ülkenin ekonomik yapýsýnýn sýkýntýlarý, 



Kadri Atabaþ
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G e t t y  M e r k e z i ,  t o p l u m s a l  

denetim/yaptýrýma iyi bir örnektir.  

Richard Meier'ýn projesine iliþkin 

açýklamalardan bazýlarý aþaðýdaki 

gibidir: 

“...Getty Merkezinin tasarým ve 

uygulama sürecinde eðer altý müþteri 

var idiyse, yedincisi  komþular 

(çevre)  oldu. Ýlk aþamalardan 

itibaren, çevresel problemleri, tepede 

inþa edilecek bir yapýnýn yan 

parsel lerdeki  algýsýný,  inþaat 

aþamasýndaki kamyonlarýn rotalarýný 

ve hatta restoranlara ait tesisatý 

tartýþmak üzere çevre, bir kurum gibi 

sürece dahildi. Toplamda aþaðý 

yukarý 150 toplantý yapýldý. Mimari 

açýdan, yapýnýn yüksekliði ve yapýda 

kul laný lacak renkler iç in net 

sýnýrlamalar konuldu. Yükseklik 

konusundaki getirilen sýnýrlamalar 

yüzünden,yapýda olmasý öngörülen 

aktivitelerin bir kýsmý yeraltýna alýndý. 

Mimarlýk kariyeri boyunca “beyaz”ý 

hemen hemen her tasarýmýnda 

ku l lanan Meier,  “çevre”  n in  

yaptýrýmýyla, çok güçlü bir yansýmaya 

neden o lan  “beyaz”  reng in i  

kullanamadý.  Sadece, çevre 

tarafýndan algýlanmayan  ya da 

görünmeyen kesitlerde beyaz 

paneller kullanýlabildi...”

(A+U, Sayý 328, Sayfa: 61)

B u  t o p l u m s a l  y a p t ý r ý m l a  

biçimlenen kütlenin boyutlarý ise 

þöyledir :

Getty Merkezi giriþ ve otopark 
2

olanaklarý dýþýnda 87.800 m ' lik bir 

kullaným alaný sunmaktadýr. Ayrýca 
2 46.900 m gýda servisi, depolama, 

bakým, mekanik donatým ve hizmet 

alanlarý mevcuttur.

" M e s l e k i  D e n e t i m "  k a v r a m ý  v e  

uygu lama la r ý n ýn  ömrü  ne rede  i se  

Cumhuriyetimizin yarý ömrüne eþit.

Ýlk kez 1954 yýlýnda yürürlüðe giren Ýmar 

Yasasýnýn 14. maddesi ile, teknik uygulama 

sorumluðunun gene meslek sahiplerince 

yürü tü lmes i  uygu lamas ý  ü lkemizde  

baþlamýþtýr.

1961 yýlýnda ise, Mesleki Denetim Uygulamasý 

"üyelerin çizim standartlarýna uygun, asgari 

ücretle iþ yapmalarýný saðlamak, toplum 

yararýna daha verimli proje türetimlerine 

katkýda bulunmak, kalite proje üretimini teþvik 

etmek, nitelikli ve projesine uygun saðlam 

kullanýþlý ve çaðýn koþullarýna uygun ve daha 

ekonomik olmasýný saðlamak, bu yapý ve 

hizmetlerin taraflarca denetim altýna 

a l ýnmasýný  teminen fenni  mesul lük 

müessesesini disipline etmek ve haksýz 

rekabeti önlemek bakýmýndan" baþlatýlmýþ ve 

kesintisiz 12 yýl sürmüþtür.

1973 yýlýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý (þimdi bu 

Bakanlýðý kaç kiþi hatýrlýyor?) olumsuz yönde 

"bazý" müracaatlar bulunduðu gerekçesi ile 

" M e s l e k i  D e n e t i m  U y g u l a m a s ý n ý n  

kaldýrýlmasýnýn Bakanlýkça gerekli görüldüðü" 

bildirmiþtir.

Ayný yýllar, ülkemizde Teknik eleman kadrolarý 

ve  örgüt le r in in ,  ü lken in  kent leþme 

konularýndaki aðýrlýðýnýn gittikçe arttýðý bir 

dönemin habercisidir. Dolayýsý ile Bakanlýðýn 

etkinliði fazla olmamýþ 

uygulamalar devam etmiþtir, ta ki 12 Eylül 

1980'e kadar...

12  Ey lü l  1980 Türk iye 'n in  ö rgüt lü  

yapýlanmasýný ve sivil örgütlerini budamýþ, her 

türlü kontrolden azade sermaye oluþmasýnýn 

önündeki engellerin kaldýrýlmasýný saðlamýþtýr. 

Servetin hiç deðiþmez ana kaynaklarýndan biri 

olan kent arsalarýnda rant oluþmasý ve 

paylaþýmýna iliþkin süreçlerde, Teknik Eleman 

UIA  ULUSLARARASI MÝMARLAR BÝRLÝÐÝ 22.GENEL 
KURULU 

Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin  (UIA) 22. Genel Kurulu 27-29 Temmuz 2002 
tarihlerinde Berlin'de toplanmýþtýr. Seçim sonuçlarý aþaðýdaki gibidir:

UIA Baþkanlýðý            Jamie LERNER          (Brezilya),
Genel Sekreterliði Jean-Claude RIGUET     (Fransa)
Genel Saymanlýk Donald J. HACKL           (ABD) 

Bölgelere göre baþkan yardýmcýlarý ise þöyledir:

I. Bölge John WRIGHT   (Ýngiltere)
II. Bölge Yuri Gnedovski   (Rusya)
III. Bölge Jose L. CORTES DELGADO   (Meksika)
IV. Bölge Louise COX   (Avustralya)
V. Bölge Gaetan SIEW   (Mauritus)

Odamýzýn temsil edildiði II. Bölgede boþ bulunan 3 konsey üyeliðinden birine 
Dr. Süha ÖZKAN seçilmiþtir. Yedeði olarak ise Günhan DANIÞMAN 
seçilmiþtir. UIA 2008 Kongresi'nin ise Torino'da yapýlmasýna karar verilmiþtir. 

Yarýþma jürisi, 15 Temmuz 2002 günü toplanarak yarýþma 
süresinin uzatýlmasýný ve dereceye giren eserlere ödül 
verilmesini kararlaþtýrmýþtýr. 

Gelen sorularýn cevaplarýnýn, süre uzatýmý dikkate 
alýnarak, 13 Eylül'den sonra cevaplandýrýlmasý 
kararlaþtýrýlmýþtýr. Müteahhitler Birliði tarafýndan saðlanan 
40 milyar TL'dan 32 milyar TL'nin dereceye giren sekiz 
projenin herbirine 4'er milyar TL ödül olarak verilmesine ve 
8 milyar TL'nin jüri tarafýndan gerekirse satýnalmalar veya 
yarýþmanýn yayýný için kullanýlmasýna karar verilmiþtir. Jüri 
Baþkanlýðýna  Selim Velioðlu seçilmiþtir. 

Sorular için son gün
Teslim tarihi
Sergileme
Dereceye giren eserlerin seçilmesi
Seçilen sekiz önerinin sunuþu ve derecelendirme
Sonuçlarýn ilaný
Ödül töreni ve kolokyum

13 Eylül 2002
1 Kasým 2002
4-8 Kasým 2002 
8 Kasým 2002
11 Kasým 2002 
11 Kasým 2002 
11-18 Kasým 2002 

DEPREME UYARLI YERLEÞMELER 
M Ý M A R Ý  F Ý K Ý R  Y A R I Þ M A S I  
RAPORTÖRLÜÐÜNDEN DUYURU
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17 Aðustos depreminden 
bugüne kadar geçen süre, 
depremin kendisinin deðilse bile 
etkilerinin kanýksanmasýna yetti. 
"Depremden sonra ne deðiþti?" 
sorusuna "sadece yasalar" diye 
cevap vermek gerçeði çok mu 
saptýrmak olur? Resmi kayýtlara 
göre 20, kimi tahminlere göre 45-
5 0  b i n  k i þ i n i n  ö l d ü ð ü ,  
coðrafyamýzýn öneml i  b i r  
kýsmýnýn tümüyle yerle bir 
olduðu bir depremin, yapý üretim 
sistemimizdeki etkisi gerçekten 
doðru orantýlý mýdýr? Mimarlar 
Odasý ve birebir mimar olarak; 
mimarlýk, denetim, sorumluluk 
gibi kavramlara bakýþýmýz / 
yorumumuz gerçekten bu 
depremden yeterince etkilenmiþ 
midir? Geçen zamanýn bu etkiyi 
b i r  d a v r a n ý þ  þ e k l i n e  
dönüþtürdüðünü söylemek 
mümkün müdür? Depremde 
oluþan yýkýmdan kendimize 
h i ç b i r  s o r u m l u l u k  p a y ý  
çýkarmýyorsak eðer, mimarlýðýn 
v e  m i m a r l a r  o d a s ý n ý n  
" m e þ r u i y e t " i  s o r u n u n u  

14. YAPI  ve  YAÞAM   KONGRESÝ / BURSA

TMMOB Mimarlar Odasý Bursa Þubesi tarafýndan her yýl 
düzenlenmekte olan Uluslararasý Yapý ve Yaþam Fuar ve Kongresi'nin 
14.'sü, 9 Ekim-13 Ekim 2002 tarihleri arasýnda, “Mimarlýkta Kültürel 
Deðiþim ve Süreklilik” temasý ile Bursa Uluslararasý Fuar 
Merkezi'nde yapýlacaktýr. 

Prof. Dr. Mete TAPAN, Afife BATUR, Ataman DEMÝR, Hülya TURGUT, 
Zekiye ABALI, Ayfer AYTUÐ,      Doç. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK, 
Neslihan DOSTOÐLU ve Y. Mimar Oktay EKÝNCÝ'den oluþan Bilimsel 
Kurul temanýn aþaðýdaki baþlýklar altýnda tartýþýlmasýný öngörmüþtür:

“Dünyadan Bölgeye, Fiziksel ve Kültürel Çevre”
“Kavramlar, Kuramlar, Yaklaþýmlar”
“Etik ve Mesleki Sorumluluklar”
“Mimarlýk Eðitimi ve Mimarlýk Ortamý Ýliþkileri”



Sýcak mý? Yok caným nereden çýkardýnýz.. Ben Ýsimlerden söz açýlmýþken, iþte Fatih Terim 

zevk için oturuyordum o koltukta. Klimayý da parký. 4.cadde ile 5.cadde'nin kesiþiminden elli 

karþýma almýþtým, yine sýrf zevk için. Hafif hafif metre doðuda, apartmanlar arasýndaki yegane 

estiriyordu serin bir rüzgar. Elimde iki kumanda aleti yeþil l ik ve dinlenme yeri. Gökleri kucaklayan 

vardý. Biri klimanýn biri de televizyonun. Kocaman aðaçlarý, koþturup oynayan çocuklarý, banklarda 

camlý modernist cephesi batýya bakan evimde oturup sohbet eden yaþlýlarýyla sevimli bir ortam. 

temmuz güneþinde pek memnundum. Hat ta Çocukken dedemle gelirdik buralara. Salýncaklarda 

klimanýn çalýþmaya baþlarken çaldýðý kýsacýk saatlerce sallanýr, inmeyi hiç istemezdim. Þimdi ise 

melodiye güfte bile yapmýþtým: buralara yolum düþünce ilk gördüðüm, trafo'nun 

Elektrik faturasý pek sivri yanýnda parketmiþ kü lüstür b i r kamyonete, 

Bütçeyi acýtacak  þimdi.. topladýklarý mukavva kutularý istiflemeye çalýþan eli 

Ta ki ekran bir anda kararýp fan gürültüsü yüzü pislik içinde birtakým adamlar, kadýnlar ve 

susuncaya kadar. Klimanýn hava üfüren aðzý ani çocuklar. Saðda solda kimbilir hangi akþamdan 

elektrik kesintisinden, benim aðzým þaþkýnlýktan bir kalan kýrýk bira þiþeleri. Ýsim vermek güzel, ama 

karýþ açýk, biri organik, biri mekanik iki ayran galiba sadece isim vermekle iþler  hallolmuyor.

budalasý, bakakalmýþtýk biribirimize. Yo lum doðuya 3 . cadde ' ye doð ru .  Ran t  

Balkon kapýsýna yöneldim. Açmamla kapatmam canavarýnýn diþleri arasýnda son nefesini vermeye 

bir oldu. Bir yandan sýcak hava bir yandan da h a z ý r l a n a n  b i r  r ü y a y ý  z i y a r e t  e d e c e ð i m .  

karþýdaki kebapçýnýn kebap ve yanmýþ yað kokusu. Bahçelievler'in Bahçeli evlerini. Bahçelievler'e adýný 

Arka balkon pek farklý deðil. Bu sefer de eski bir veren yapýlarýn son kalýntý larýndan birkaçýný 

apartmandan bozma, meyhane kýlýklý salaþ bir 3.cadde'deki sinemanýn yakýnýnda görebilirsiniz. Ýki 

lokantanýn kokusu geliyor. Çaresiz, evde hapis. ve üç katlý iki ayrý yapý tipinden oluþmuþ toplam beþ 

Sýcaðý unutmalý, kitap okumalý. Bütün bu sýkýntýlar ev. Ýnsaný ezmeyen kütlesi, alttan ucu pahlanmýþ 

yeni deðil aslýnda.. hatta kýþýn bunlara bir de park kiriþlerle desteklenmiþ mütevazi balkonlarý, aþk 

problemi ekleniyor. Ne oluyor bu 4.cadde'ye?! edebiyatýnýn nostal j is i pancurlu pencereler i , 

Akþama doðru yürüyüþe çýkt ým. Yandaki caddeye bakan kýsýmda biraz darca ama yapýnýn 

apartmanýn alt ýnda açýlan kafenin, berberin,  arkasýnda bir hayli geniþ, aðaçlar ve sarmaþýklarla 

4 . c a d d e  i l e  5 . c a d d e ' n i n  k e s i þ i m i n d e k i  yemyeþil bahçesi ile, çevresini saran karaktersiz 

süpermarketin önünden geçtim. 5. Cadde'ye dört beþ katlý bloklara ve artan trafiðe inat, yine 

döndüm. Yeni adýyla Cengiz Han caddesi'ne. güzel. Ne yazýk ki iki tanesi daha para hýrsýnýn 

hatýrlýyorum da, yaklaþýk iki ay kadar önce evde kurbaný olup böyle bir yerde yaþamayý hayal bile 

otururken davullar, ziller ve bangýr bangýr mehter etmekten aciz insanlar tarafýndan satýn alýnýp tuðla 

marþlarý ile birdenbire yerimden fýrlamýþtým. Ne yýðýnlarýna dönüþtürüldüler. Týpký kendilerinden 

oluyor demeye kalmadan mehter marþlarý kesildi. öncekiler gibi. Hem de sadece son iki ay içinde. 

Açýlýþ konuþmasý türünden birtakým konuþmalar Yerine apartmanlar yapýlacak, belki bir iþ merkezi. 

yapýldý, ve o tarihten birkaç gün önce apar topar Peki yollar bu trafiðin yükünü kaldýrabilecek mi? 

asfalt dökülmüþ olan 5.cadde, "Cengiz Han" caddesi Kaldýrýmlarda insanlar park etmiþ otomobillerin 

olarak trafiðe açýldý. Hem de konuþmalardan arasýndan slalom yapmadan yürüyebilecek mi? Ýmar 

an lad ýð ým kada r ý y l a ,  Moðo l i s t an e l ç i s i n i n  yönetmelikleri ne derse desin, iþ merkezleri, kamu 

katýlýmýyla…Yaþayanlar bilirler, burada belediyenin binalarý, konut alanlarýnýn canýna okumanýn biricik 

üzerinde durduðu en önemli sorun caddelerin yoludur. Bu süreci yaþayanlar bilirler. Büyük kamu 

çukurlarý deðil, isimleridir. Zira her ne hikmetse kýrk binalarý yanlýz deðillerdir. Bankalar, lokantalar, 

yýllýk 7.cadde, 8.cadde, 4.cadde, Azerbaycan kebapçýlar, pastaneler, kafeler ve büfeler de 

caddesi, Biþkek caddesi, Kazakistan caddesi bunlarla beraber mantar gibi bitiverirler. Ýþte o 

olmuþtur. Buna son katýlan da Cengiz Han caddesi. zaman ne konut kalýr ne de konut bölgesi. Ýþte bir 

Esas þenlik, Bahçelievler ve Emek mahallesi evin daha üzerinde satýlýk levhasý var. Koyu gri 

taraflarýna iþ takibi için veya ziyaret için gelenlerin boyalý cephenin üzerinde pýrý l pýrý l parl ýyor. 

yaþadýklarý.. Þöyle bir kulak kabartalým: "Pardon Bahçes inde oyun la r  oynanan ,  komþu la r ý n  

Aþkabad caddesi neresi acaba? Valla ben doðma birbirilerini ziyarete gittiklerinde keyifle oturduklarý 

büyüme buralýyým ama bilmiyorum, þurasý 6.cadde, b i r ev daha, esk i günler in i , aný lar ýn ýn s i l ik 

þurasý da… Elimdeki adreste Kazakistan caddesi görüntülerine býrakýp gidecek. Ahþap pancurlu 

yazýyor nasýl gidebilirim? Efendim Kazakistan pencerelerin yerine tuhaf bölüntüleri olan rüküþ 

Havayollarýndan bir bilet alýnýz, Kazakistan'a inince perdeler takýlmýþ, PVC pencereler gelecek. Ve artýk 

havaalanýnýn çýkýþýndaki ilk cadde. Keh keh..Sen git pencerelerden yeþillikler deðil, aynaya bakmak 

de annenle alay et terbiyesiz…" gibi diyaloglar ve misali, beton yýðýnlarý görünecek. 

daha neler neler.. Bütün bu olup bitenlerdeki mizahi Bahçelievler ve Emek mahallesinin bütün eski 

durumu, bu isimleri beðenip caddelere verenlerin evleri sýrayla ayný acý sona doðru yol alýyor. 

malum bakýþ açýsýndan, biraz da tarih kitabý 1960' larda ver i len izn in baþlat t ýð ý furya i le 

karýþtýrarak ele alalým. Abbasi devletinin sonunu Bahçelievler'in orijinal evleri yýkýlarak yapýlmýþ üç 

Moðollar getirmiþtir. Cengiz Han'ýn torunu Hülagü, katlý apartmanlar da ayný yolun yolcusu. Yoðunluk 

o r d u s u y l a  1 2 5 8  y ý l ý n d a  B a ð d a t ' a  g i r e r e k  artýyor. Yýkýlanlarýn yerine beþ hatta belki altý katlý 

kü tüphaneler de dah i l  o lmak üzere Abbas i yenileri yapýlacak. Hem de parsellerin arasýndaki 

uygarlýðýnýn bütün sanat eserlerini yakýp yýkmýþtýr. üçer metrelik çekme mesafelerinin ýþýk ve hava 

1236 yýlýnda Anadolu Selçuklu Devleti ile  komþu almayan çöp kuyularýna, Bahçelievler ve Emek 

olan Moðollar, takibeden yýllarda Selçuklularý mahallelerinin dar sokaklarý ve kaldýrýmlarýnýn park 

mücadeleler sonunda önce vergiye baðlamýþ, sonra yerlerine ve hatta otopark mafyalarýnýn rant 

da sistemli bir þekilde yýkmýþtýr. 28 Temmuz 1402 de sermayesine dönüþmesi, zaten pek fazla olmayan 

Moðollar ile Osmanlýlar arasýndaki Ankara savaþý yeþil alanlarýn dilenci ve berduþ mekanlarý olmasý 

neticesinde Yýldýrým Bayezid, þehzadelerinden biri pahasýna… Yoðunluk artýyor, arttýrýlýyor. Açýlan 

v e  k o m u t a n l a r ý y l a  e s i r  d ü þ m ü þ ,  O s m a n l ý  lokantalara süpermarketlere, hiçkimse, "Buralara 

Ýmparatorluðu  yýkýlma tehlikesi geçirmiþtir… Ýlginç. gelecek insanlar arabalarýný nereye parkedecek, 

Acaba bu iþte bir terslik mi var? Tarihe, fanatizmin çevre halký bu mekanlarýn varlýðýndan rahatsýz 

deliðinden deðil bilimin penceresinden bakanlar olacak mý?" diye sormuyor. Hele bir de son 

espriyi anladýlar, sanýrým fazla söze gerek yok. zamanlarda adý çokca geçen b i r ün ivers i te 

Mahalle esnafýnýn fikri ise gayet basit ve net: "Ýlla da hastanesi var ki sormayýn. Bahçelievler'deki bütün 

isim vermek gerekiyorsa þehitlerin ismini verin, bari yapýlarýn o yükseklikte olduðunu düþünsenize.. 

bir iþe yarasýn.." Benim hala umudum var (þarký gibi oldu). Yetkililer 

E
ta

je
r

  
B

A
H

Ç
E

S
ÝZ

E
V

L
E

R
'E

 D
O

Ð
R

U30

mesleki denetim
228- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, onu tamamlarsa, evin her bir 

SAR’ý için iki þekel gümüþü onun ücreti olarak (adam) O’na verecektir.

Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.)

Louvre Müzesi, Paris
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228- Eðer  bir  mimar, bir adama ev yapýp, onu tamamlarsa, evin 

her bir SAR’ý için iki þekel gümüþü onun ücreti olarak 

(adam) O’na verecektir.

 229- Eðer  bir mimar, bir  adama  ev  yapýp,  yapýtýný saðlam 

yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne 

sebep olursa,  o  mimar  öldürülecektir.

 230- Eðer  mimar evin sahibinin oðlunun ölümüne  sebep 

olursa, o mimarýn  oðlu  öldürülecektir.

 231- Eðer ev sahibinin kölesinin ölümüne sebep olursa ev 

sahibine köle  yerine  köle  verecektir.

 232- Eðer mal heba olursa, zarara uðrayan herþeyi (mimar) 

ödeyecektir. Yaptýðý ev saðlam olmadýðý için çökerse, 

kendi malýndan  çöken  evi  (yeniden)  yapacaktýr.

 233- Eðer bir mimar bir adama ev yapar fakat yapýtýný 

kuvvetlendirmezse ve duvar  yýkýlmaða yüz tutarsa, o 

mimar kendi  gümüþün (parasýyla)  o  duvarý  

saðlamlaþtýracaktýr.

Mimarlar Odasý'na 
Birikmiþ Aidat Borçlarýnýzý

istediðiniz sayýda takside bölerek ödeyin

Bu farklý anlayýþla yapýlan bir çaðrýdýr.
Bu, Oda ortamýnda her türlü insiyatifi üyeleriyle paylaþmayý benimseyen bir yaklaþýmýn çaðrýsýdýr.

Biz,  birikmiþ aidat borçlarýnýn, ödeme zorluðu ve/veya zamansýzlýk gerekçesiyle, üyelerimizle aramýzda sorun teþkil eden ve iletiþimimizi 
engelleyen bir olgu olarak var olmasýndan rahatsýzýz ve diyoruz ki;

 bu sorunu sizin önereceðiniz ve sizin için en kolay olacak þekilde çözelim 
ve bunun koþullarýný da siz koyun!

Mimarlar Odasý Genel Merkezi 23.06.2002 tarihli toplantýsýnda aldýðý bir kararla aidat toplama konusundaki tüm insiyatifi 
Þubeler'e býraktý.

Biz de Ankara Þube olarak bu insiyatifi tümüyle üyelerimize devrediyoruz ve diyoruz ki; 

31 Aralýk 2002 tarihine kadar
Birikmiþ aidat ödemelerinizi (2002 yýlý öncesi) kredi kartý ile dilediðiniz sayýda taksitte;

Normal dönem aidat ödemelerinizi (2002 yýlý ve sonrasý) kredi kartý ile ait olduðu yýl içinde 
dilediðiniz sayýda taksite bölerek 

ödeyebilirsiniz.

Bu yýl 48.000.000TL olan aidat bedeli bu yöntemle ödendiðinde 
aylýk sadece 4.000.000TL olmaktadýr.

 
Bunun için arkada yer alan formu doldurarak Þubemiz'e ulaþtýrmanýz yeterlidir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Konur sok. 4/3 Kýzýlay Ankara

Info@mimarlarodasiankara.org

Tel No : (0312) 417 86 65
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ÝÇÝNDEKÝLER

Tmmob Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý iþleri müdürü

Ayhan Çelik

Teknik Koordinatör
Nurcihan Doðmuþ

Tasarým
Altuð Demirel

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

E-posta: info@mimarlarodasiankara.org
http://www.mimarlarodasiankara.org
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Mesleki Denetim

Editör: Kadri Atabaþ, 
Hazýrlayanlar: Kadri Atabaþ, R. Faruk Þahin

GATS Müzakereleri Kapsamýnda 
Mühendislik ve Mimarlýk Hizmetleri

Þirin Gülcen Eren
Dursun Yýldýz

UIA Berlin 2002 Kongresi

Nurcihan Doðmuþ

Duyurular

Haziran ayý gelir gider tablosu

Deprem

Güven Erten
Teoman Aktüre

APA
Proje hazýrlamak isteyenler için “Zihni Sinir” Proje Yazým Klavuzu

APA Proje Yürütme Kurulu

Bahçesizevlere Doðru

Etajer

E y l ü l :
“Barýþ”  /  “Genel Seçimler”

E k i m :
“Konut”  /  “Genel Seçimler”

K a s ý m :
“Genel Seçimler”

.

.

“Barýþ”ý kurmak zor, yoketmek tam tersine...
Barýþ  karþýtlarý  hep azýnlýk, belirleyen ise  ne yazýk ki hep onlar...

“Barýþ” kýrýlgan...
Bir ortamý germek ne kadar kolay, en  küçük  gerginliði gidermek ne kadar zor.
“Barýþ”ý sürekli kýlmak herkesin katkýsýyla, çabasýyla olanaklý.

“barýþ” uðraþ gerektiriyor...
Her ölçekte, her coðrafyada; dünya, kent, sokak, iþ, okul ortamýnda, gündelik hayatýn her 
anýnda “barýþ” çok acil...

“barýþ, hemen!”
“mimarlýk, hemen!”

Mimarlarýn, mimarlýðýn, “barýþ”a dair, kendi dilleriyle söyleyecekleri çok þeyleri olmasý 
gerekmez mi? Çok özel katkýlarýnýn beklenmesý abartý mýdýr?
Belki büyük laflar etmeden, yaþamýn kendi içinde, olaðan, doðal, kendiliðinden bir “barýþ” 
olanaklýdýr ve belki de mimarlýðýn özel katkýsý olmadan bu olanaksýzdýr. 

FARKETTINIZ MI? 

Artýk, bülteninizi, mimarlýk bölümü öðrencileri teslim 
ediyor sizlere... 

Bugüne kadar, aylýk bültenlerin sizlere ulaþmasý özel 
daðýtým firmalarý veya PTT aracýlýðý ile gerçekleþiyordu. 
Fakat Temmuz ayý bülteninden itibaren yeni bir çalýþma 
baþlatýldý. Bu çalýþma ile, belirlenen pilot bölgelerde 
daðýtým, mimarlýk öðrencileri ile gerçekleþtiriliyor. 
Öðrencilerimiz “kendi odalarýna” geliyor, daðýtýmýný 
yapacaklarý bültenleri adreslere göre grupluyor, poþetliyor 
ve etiketliyor. Daha sonra da sýrt çantalarý ile Ankara'yý 
sokak sokak dolaþýyorlar. Gelecekteki meslektaþlarý ile 
tanýþýyor, çalýþma mekanlarýný gözlemliyor ve “mimar” 
olarak nasýl bir geleceðe sahip olacaklarýna iliþkin fikirler 
ediniyorlar ve ortamý yorumluyorlar …

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak bu 
tanýþmanýn anlamlý bir etkileþim olduðunu düþünüyoruz. 
Mimar ve mimar adaylarýnýn iletiþimi gelecekte þubemiz 
için anlamlý iþlerin üretildiði platformlara dönüþebilir ve 
mimar adaylarýnýn bu etkileþimle edindikleri fikirler ortamý 
zenginleþtirebilir. Bu nedenle de sizlerden beklentimiz, 
öðrencilerimize elinizden geldiðince destek olmanýzdýr. 

Sizlerden özellikle destek beklediðimiz baþka konular da 
var. Bu konular ise en önemli iletiþim aracýmýz olan haber 
bültenine dair... 

Eylül ve Ekim bültenlerinin dosya konusu sýrasýyla “Barýþ” 
ve “Konut”... “Barýþ” konusuna iliþkin deðerlendirmelerinizi 
Aðustos ayýnýn 20'sine kadar, “Konut” konusuna iliþkin 
deðerlendirmelerinizi de Eylül ayýnýn 20'sine kadar bize 
ulaþtýrýrsanýz, bu konulara iliþkin duruþunuzla 
bültenimizde/bülteninizde yer alabilir ve  mimarlýk ortamý 
ile paylaþýmýnýzý artýrabilirsiniz;Önümüzdeki üç ayýn 
gündemi kaçýnýlmaz olarak “genel seçimler” olacaktýr. 
Mimarlýk ortamýnýn genel seçim sürecindeki müdahale ve 
taleplerinin þekillenebilmesi yoðun çaba ve katkýlar 
gerektirmektedir.

Bir önceki bültende belirtildiði þekilde, bu sayýmýzda 
“meslekiÊ denetim” konusunu incelemeye baþladýk. Fakat 
konu hakkýndaki düþünceleri, geliþmeleri ve uygulamalarý, 
daha kapsamlý bir þekilde sizlere aktarmak kaygýsý ile 
sonraki bültenlerde de mesleki denetim konusu, dosya 
konularýnýn yanýsýra irdelenmeye devam edecek.

Yukarýdaki konulara iliþkin deðerlendirmelerinizi 
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum adresine 
bekliyoruz. 

Ve http://www.mimarlarodasiankara.org/forum adresine 
gelmiþken konu... Deðerlendirmeler, tartýþmalar... 
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak 
bültenimizde üyelerimizin deðerlendirmelerine yer 
vermeye, tartýþmalar üretmeye çalýþýyoruz. Özellikle de 
bu deðerlendirmeler daha geniþ bir platformda, daha 
çabuk yanýt bulabilsin diye bu yazýlarla birlikte bilgisayar 
ortamýndan ulaþabileceðiniz forum sayfalarýnýn 
adreslerini veriyoruz. Forum sayfalarýna hiçbir 
deðerlendirme gelmedi bugüne kadar... Mayýs-Haziran 
2002 sayýsýndan itibaren yazýlarla birlikte yer alan bu 
adresler konusundaki ýsrarýmýz henüz yanýt bulmadý. 
Karþýt ve/veya destekleyen düþünceler ortama 
aktarýlmadýðý sürece tartýþýlan konulara dair önemli bir iz 
býrakamayacaðýmýzý düþünüyoruz. Bu nedenle de forum 
sayfalarý konusunda ýsrarlý olmaya devam edeceðiz. 
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