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(((((((:))))))) DENETÝM A.Þ.

Projelerinizin denetimini bize yaptýrdýðýnýz taktirde

u z m a n  p r o j e c i  k a d r o m u z l a ,  
Projeleriniz  uygun fiyatla 

veya 

ÜCRETSÝZ 
yapýlýr ve çizilir.

“...bakanlýðýnda bir ihale yapýlýyor...  Bu ihalede indirimler öyle bir noktaya 
geliyor ki sýfýr tenzilatla iþ ihale edilmek zorunda kalýyor. 

Sýfýr tenzilat dikkatinizi çekerim yani yüzde yüz fiyat kýrýmý ile.

 Sýfýr bedelle iþ yapýlacak. 
Teminatýnýzý alamazsýnýz, ceza kesemezsiniz.. Adam iþini ister yapar, ister 
yapmaz, iþi de kitler. Ve bu ihaleyi yapan kurumun baþýndaki adam, bir 
marifetmiþ gibi hukuk müþavirini arayarak “Bakýn, yüzde yüz tenzilatla proje 
hizmeti alýyorum..” Diyor...”

7 EKÝM  DÜNYA MÝMARLIK GÜNÜNÜZ 

KUTLU OLSUN

*Yukarýdaki örnekler iki üyemiz tarafýndan toplantýda dile getirilmiþtir...



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 

2002 YILINA AÝT ÜYE AÝDAT BORCUMUN, 2002 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR, …………………..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.

1 OCAK 2003 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN, ÜYE AÝDAT BORÇLARIMIN, AÝT OLDUÐU YIL ÝÇÝNDE .......... 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.

KREDÝ KARTINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER

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

VISA                      MASTERCARD                      DÝÐER:........................

ARKÝKATÜR
ozgur@rocktuel.net

özgür nihat çelik

ÝÇÝNDEKÝLER

Tmmob Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü

Ayhan Çelik

Teknik Koordinatör
Nurcihan Doðmuþ

Grafik 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
 Hhttp://www.mimarlarodasiankara.org

7 EKÝM - DÜNYA KONUT GÜNÜ

Temmuz ayýndan itibaren, yan tarafta yer alan 
“içindekiler” bölümü ile bültenin içeriðinden öte, 
sonraki aylara ait bültenlerin dosya konularýný 
sizlere duyurduk ve bu konuda katký 
koyabilecek üyelerimize bir nevi çaðrýda 
bulunduk.

Çaðrýlar, bu bültende birçok yanýt buldu ve 
Ekim bülteni, 7 Ekim gününün Dünya Konut 
Günü ve Dünya Mimarlýk Günü olmasý 
nedeniyle, “Konut Özel Sayýsý” þeklinde oluþtu. 
Ankara Þubesi tarafýndan görevlendirilen Ekim 
sayýsý dosya editörlerinin yanýsýra baþka 
üyelerimiz de , “konut” konusundaki farklý 
yaklaþýmlarýný, düþüncelerini ve bilgilerini 
bizlerle paylaþtý.

Dosya editörlerimiz Kenan Güvenç, Ebru 
Baysal ve Duygu Kaçar, konut-ev ayrýmý / 
birlikteliði / çeliþkisi / varlýðý üzerine yorumlar 
yaptýlar. Sözcük ve cümlelerden daha çok 
fotoðraflarla yansýttýlar yorumlarýný... Keyifli ve 
o r tamýn  “ev ”  kav ramý  konusundak i  
kemikleþmiþ yorumlarýný sorgulayan bir dosya 
hazýrladýlar.

Nuray Bayraktar, Ankara'daki konut sorunu ile 
ilgil i süreçleri tarifledi ve yorumladý. 
Yaþadýðýmýz kentin “konut elde etme” 
konusundaki gerçeklerini aktardý bizlere. 
Yurdanur Sepkin ise konut üzerine genel bir 
deðerlendirme ve “barýnma” konusunda 
tar ihten örneklendirmeler le yer a ldý  
bültenimizde. Barýnma, konut, ev kavramlarýný 
ve bu kavramlarýn içiçe geçmiþliðini ve 
bugünkü durumu tarifledi.

R. Ekim Tan Erþahin tez konusu olan 
“Türkiye'de Kentsel Mekanýn Oluþumunda 
Mimarlýk ve Kentsel Tasarýmýn Rolünü Yeniden 
Tanýmlamak: Ankara Çukurambar Örneði”den 
yaptýðý bir deðerlendirme ile yer aldý bu sayýda. 
Ç u k u r a m b a r ' d a ,  h ý z l ý  b i r  s ü r e ç l e ,  
gecekondulardan apartmanlara dönüþen 
konutlarýn kentsel tasarým ve mimari tasarým 
süreçlerini dýþlar þekilde varolmasýnýn 
nedenleri ve yanlýþlarý üzerine yorumlar yaptý. 

Cihat Uysal, “Toplu Konut ve Mimarlýk” baþlýklý 
yazýsý ile, “konut” konusunda, yukarýdaki 
yazýlardan çok daha farklý ve bir anlamda 
teknik bir perspektif çizdi. Tünel kalýp 
sisteminin konutlarda kullanýmý üzerine teknik 
açýklamalar yapýp, konuyla ilgili yorumlarýný 

2

17Konut Üzerine Çeþitleme

Yurdanur Sepkin

30Toplu Konut ve Mimarlýk

Cihat Uysal

34Düzce Temsilciliðimizden...

39Aðustos ayý gelir gider tablosu

11
Baþkent Ankara’da Konut Sorununa 

Yönelik Çözüm Arayýþlarý

Nuray Bayraktar

22

Kentsel Mekanýn Üretiminde Mimarlýk ve Kentsel
 Tasarýmýn Rolünü Yeniden

 Tanýmlamak: Çukurambar Örneði

Rojda Ekim Tan Erþahin

38Bir Ýþ Görüþmesi Kakafonisi

Etajer

K a s ý m :
“Genel Seçimler”

A r a l ý k :
“Ankara’da Mimarlýðý Varetmek...”

O c a k :
“Kültürel Miras”

.

.

Mimarlýðýn, Mimarlar Odasý'nýn “siyaset”le iliþkisini tariflemek/yeniden tariflemek 
gerekiyor mu?
Konularýmýzý toplumsallaþtýrmakta, siyasal alanla iliþkilenmekteki kekemeliðimizin 
nedenleri nelerdir? Aþýlabilir mi?
3 Kasým'a kadar “seçim” gündemi ile yaþayacaðýz. Partiler ezberi tekrarlýyor. Ezberi 
deðiþtirmek olanaklý mý?
Ezberi deðiþtirmekte, bizim gibi örgütlerin rolü  ne olabilir, rolü olmalý mý?
Taleplerimizi ilan etmeli miyiz? Etmeliysek bu neleri içermeli? Nasýl duyurmalý, hangi 
araçlarý kullanmalýyýz?
Gündemimiz siyaset, gündemimiz genel seçimler...
Yaratýcý önerilerinizi/katkýlarýnýzý/yazýlarýnýzý bekliyoruz

KONUT

Bir Bakýþ

Kenan Güvenç 
 Ebru Baysal 
 Duygu Kaçar 
 

35Duyuru ve Çaðrýlar

3421 Eylül 2002 Mesleki Denetim Üye Toplantýsý
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Mod ayarlarý: takýlmýþtý aklýma: “agresif”. Ýþi bize vermeyeni dövecek miydim 
Sayýn okuyucu, az sonra bir Etajer yazýsý okuyacaksýnýz. Bu satýr yoksa iþ almak için görüþme yaparken diþlerimi sýkýp hýrlayacak 
vazgeçmek için son þansýnýz. Bu yazýyý, oda sýcaklýðýnda, bülteni mýydým?... Neyse, dürüstlüðü elden býrakmamayý kafama 
zedelemeden yavaþça okuyarak, klasik müzik eþliðinde tüketiniz. 

koymuþtum bir kere, cevabým da ona göre olacaktý. Etajer'in önerisi, eðer kolayda ise, Tuluyhan Uðurlu'nun, “Güneþin 
-Hafta sonlarý, belki akþam saatlerinde tezimle Askerleri” albümünden “Sofya'da Dans” adlý parçadýr. Elinizde 

yoksa boþverin.. ilgilenebilirim, onun haricindeki zamanýmý iþe ayýrabilirim.

Murtaza Bey tatmin olmamýþtý. Beklediði özverinin 

-“Yalýtým Alengilleri” firmasý mimar arýyormuþ. Etajer, familyasý neydi anavataný neresiydi bilemiyorum, ama Murtaza 

gidip bir görüþ istersen... Bey tatmin olmamýþtý. Sözümün bitmesini bile beklemedi:

Mimar? Yalýtým firmasý? (ne kadar enteresan) Uzun -Bakýn Etajer Bey, biz bu iþte liderliðe oynuyoruz, bunun 

zamandýr iþsiz olan bendeniz için Türk kahvesi tadýnda bir haberdi. için agresif bir satýþ stratejisi ile piyasaya girdik ve yüksek 

Firmanýn adresini alýp randevulaþarak, hemen o gün öðleden hedeflerimiz var. Söyledikleriniz de olumlu tabii ama… Peki ilerisi 

sonra görüþmeye gittim. Firmanýn bulunduðu apartman dairesinin için hedefleriniz nedir?

giriþ holünde, sekreterin ciklet çiðnemesine ayaðýmla tempo Doðrusu bu sorunun cevabýný ben de bilmiyordum. 

tutarak, bir süre bekledikten sonra mülakata alýndým. Murtaza Bey en nihayetinde tatmin oluyordu olmasýna, ama biraz 

Þirketin müdürü Murtaza Bey, 30-35 yaþlarýnda orta fazla oluyordu. Ah, bir de tabii þu agresif kelimesi..Kaçamak bir 

boylu, kafasýnýn orta kýsmýnda saçlarý yer yer erozyona uðramýþ, cevap verip zaman kazanmam gerekiyordu. 

samimiyet olgusunun dolaylarýndan pek geçmeyen bir ses tonuyla -Doðrusunu isterseniz bilmiyorum, ülkede kriz var. 

konuþan, þu yeni çýkan amip þeklindeki cep telefonlarýndan -Size karþý dürüst olacaðým, bay Etajer, bu iþte kalmayý 

kullanan, iþletme fakültesi mezunu, iyi kazanmak uðruna tipden düþünüyor musunuz? Bana garanti verebilir misiniz?

kaybetmiþ, pekçok iþletmeci ve ekonomist gibi patron olmak için Sabrýmýn taþma eþiklerine hýzla, hatta biraz “agresif” bir 

doðduðuna inanan bir patrondu. Oldukça küçük bir ofise girdik. þekilde yaklaþýyorduk. Oturma biçimiyle koltuðu deforme eden bu 

Pencereyi ve pencereden gelen ýþýðý arkasýna alarak pencerenin adam, iþ görüþmesinin ilk on dakikasý içinde beni iþe almýþ, 

yanýndaki koltuða oturdu. Karþýsýndaki sandalyeye de güneþ tecrübelendirmiþti. Þimdi de iþte kalmayý düþünür müsünüz diye 

ýþýðýnýn gözümü almasýna bakmaksýzýn beni buyur etti soruyordu. Neyin garantisini istiyordu? Ýþe eleman mý alýyordu, 

“Kendinizi biraz tanýtýr mýsýnýz?” faslýndan sonra o bildik yoksa bürosuna mobilya mý? Kapý kapý dolaþýlýp malzeme satýlan 

soruyu sordu: bir iþ ne kadar uzun süreli olabilirdi ki? Üstelik de mimarlýk eðitimi 

-Ýþ tecrübeniz? Yani daha evvel birþeyler sattýnýz mý? almýþ bir insan için. 

Murtaza Bey ve türevlerinin cinsinden klas meraklýsý -Neden garanti istediðinizi anlamadým.

milenyum burjuvalarý için hayat eþittir iþ olgusu, iþ eþittir birþeyler -Bakýn, size þöyle izah edeyim: Biz, eðer iþe alýnýrsanýz, 

satmak idi. Birikiminiz birþeyler satmasýný bildiðiniz ölçüde deðerli sizi iki aylýðýna eðitime alacaðýz. Tabii bu zaman ve para demek. 

oluyordu. Doðrusu tecrübelerim yok deðildi. Eðer birkaç ay çalýþtýktan sonra iþten ayrýlýrsanýz zarar etmiþ 

-Evet, Teke mutfak bayisinde hazýr mutfak sattým. oluruz. Bunun için birkez daha soruyorum. Bu iþte kalacaðýnýza 

-Neden ayrýldýnýz? garanti verebilir misiniz? 

Doðruyu söylemekte, olabildiðince dürüst olmakta Murtaza Bey de þirketi de can sýkmaya baþlamýþtý. 

kararlýydým: Agresif satýþ, iþte kalma garantisi, iþ öncesi mülakat yerine sorgu 

-Patronum son derece asabi, bana ürünlerle ilgili gerekli sual faslý.. Bunlar mimarý bol bulmuþlardý anlaþýlan. Demek agresif 

bilgiyi vermeden benden performans beklentisi içinde olan bir strateji ha, peki o zaman, buyrunuz efendim, buyrunuz  zat-ý alinize 

insandý. “agresif”:

“Peki”, dedi koltuðuna yayýlýp bacak bacak üstüne -Ülkemiz koþullarýný biliyorsunuz Murtaza Bey. Peki siz, 

atarak, “diyelim ki sizi iþe aldýk, gerekli eðitimi de verdik. Ýlk olarak iþe baþladýktan birkaç ay sonra, bir krizi bahane ederek, beni iþten 

ne yaparsýnýz?” çýkarmayacaðýnýza garanti verebiliyor musunuz?

Doðrusu beklediðim soru, sorgulamanýn tarzýna ve Murtaza Bey böyle bir þey beklemiyordu. “Ama siz..” 

üslubuna uygun olarak, “Bana çocukluðunuzdan bahsedin lütfen” diyebildi. Çok keyiflenmiþtim. Soru soran taraf olmak ne kadar 

veya “Söyle! Malý nereye sakladýn!..” gibi birþeylerdi. Biraz güzel birþeydi böyle… Ayný “agresif” ile devam ettim.

düþkýrýklýðýna uðramýþtým. Buna raðmen karþýmda, yüzünde iki -Amasý mamasý yok!, Bu son olup bitenler esnasýnda 

günlük sakal, üzerinde ütü hasreti çeken beyaz gömleðiyle oturan birçok büyük firmadan birçok arkadaþýmýz çýkarýldý. Bunlarýn 

Murtaza Bey'e, müþteri profilini tanýmaya çalýþacaðýmý ve satýþlara arasýnda evli ve çocuklu olanlar da vardý. Sizin böyle bir garantiniz 

ait istatistiki bilgileri gözden geçireceðimi, buna göre izleyeceðim var mý? 

stratejiyi ayarlayabileceðimi söyledim. Tabii eðer böyle bilgiler Bu son soru, iþletme fakültesinde Murtaza Bey'e 

mevcut ise... Anlattýklarým süresince yüzündeki ifade hiç okutulan þeyleri bir anda üzerine basýlmýþ taze bisküvi gibi 

deðiþmemiþti. Sabýrla dinledi, sonra sordu: darmadaðýn etmiþti. O hasar tespiti yaparken, oturduðum yerden 

-Baþka ne yaparsýnýz? kalkýp, cebimden kartvizitimi çýkardým.

Sinirlenmeye baþlamýþtým. Yapacaðým iþ en sonunda -Adresim ve telefon numaram, bu da internet adresim, 

yalýtým malzemesi satmaktý. Satacaðým pisliðin ne olduðunu ararsanýz görüþürüz. Ha, bu arada bizim apartmanýn çatýsý akýyor, 

öðrenir, üzerime ucuzundan gri renkli bir takým elbise uydurur (tüm gerçi mimarýnýz yok ama, sattýðýnýz malzemeyi döþeyecek 

bu iþle uðraþanlar gibi), sonra da gidip büyük inþaat firmalarýnýn, elemanýnýz vardýr herhalde. Ücreti neyse veririz.. Bana bir kartýnýzý 

þantiyelerin kapýsýna dayanýr, sorumlularýn yanaklarýndan öperdim verin de yaptýracaðýmýz zaman sizi arayalým. Görüþme bittiyse ben 

tabii... Bu düþüncemi usturuplu bir þekilde ifade ettim. Fakat yavaþ yavaþ müsade alayým.

Murtaza Bey'in sorularý bitmemiþti. Belli belirsiz bir “Tabii, buyrun” çýktý Murtaza Bey'in 

-Þu anda çalýþýyor musunuz? aðzýndan, çenesinin kenarýndan kayýp yerdeki halýya düþtü. 

-Hayýr, sadece tezimle meþgulüm. Sevimsizce gülümseyerek, elini sarýmsak sýkacaðýný sýkarcasýna 

Aman tanrým! Bir anda kendimi çok kötü hissetmiþtim. sýkýp görüþme mekanýný terkettim. 

Nasýl böyle bir hata yapmýþtým.?. Hiç söylememem gereken Eve giderken, bir yandan da düþünmekten kendimi 

birþeydi bu.. Bilimden bahsetmenin günah olduðu, yaratýcýlýk lafýný alamadým. Ýþe girseydim bu malzemeyi kime satacaktým? Ucuz 

edenlere de reklamcýlar haricinde pek iyi gözle bakýlmadýðý, aklýn malzeme kullanmak töresinin sadýk takipçisi, “yap-sat'çýlar” 

sadece kazýk atmak için kullanýldýðý, akýl düþmaný bir memlekette, denilen mercedes adamlarý bunu almazdý. Büyük firmalar da, 

ne yapmýþtým ben böyle. Ama çýkmýþtý aðzýmdan bir kere… önereceðim malzemelerin daha ucuzunu bulup, “oh anam!, ne 

-Peki bu iþe zaman ayýrabilecek misiniz? Yoðun bir güzel kurtulduk kazýk yemekten…” nidalarý eþliðinde tekliflerimi tu-

tempoda çok agresif bir þekilde iþ almanýz gerekiyor. kaka edebilirlerdi. Bu arada, Ankara'da büyük miktarda malzeme 

Zaman ayýrmak çok zor olmayabilirdi. Yalnýz bir kelime satabileceðim çok fazla uygulama yoktu. Bu arada diðer malzeme 

B
ÝR

 Ý
Þ

 G
Ö

R
Ü

Þ
M

E
S

Ý 
K

A
K

A
F

O
N

ÝS
Ý

3

sýnýrlarýný arar

e v h e n ü z i n þ a e d i l m e m i þ o l a n ,

i n þ a e d i l m e k t e o l a n

. . . i n þ a e d i l m e y e d e v a m e d e n d i r

E
ta

je
r

Mod ayarlarý: takýlmýþtý aklýma: “agresif”. Ýþi bize vermeyeni dövecek miydim 
Sayýn okuyucu, az sonra bir Etajer yazýsý okuyacaksýnýz. Bu satýr yoksa iþ almak için görüþme yaparken diþlerimi sýkýp hýrlayacak 
vazgeçmek için son þansýnýz. Bu yazýyý, oda sýcaklýðýnda, bülteni mýydým?... Neyse, dürüstlüðü elden býrakmamayý kafama 
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koymuþtum bir kere, cevabým da ona göre olacaktý. Etajer'in önerisi, eðer kolayda ise, Tuluyhan Uðurlu'nun, “Güneþin 
-Hafta sonlarý, belki akþam saatlerinde tezimle Askerleri” albümünden “Sofya'da Dans” adlý parçadýr. Elinizde 
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Firmanýn adresini alýp randevulaþarak, hemen o gün öðleden hedeflerimiz var. Söyledikleriniz de olumlu tabii ama… Peki ilerisi 
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giriþ holünde, sekreterin ciklet çiðnemesine ayaðýmla tempo Doðrusu bu sorunun cevabýný ben de bilmiyordum. 

tutarak, bir süre bekledikten sonra mülakata alýndým. Murtaza Bey en nihayetinde tatmin oluyordu olmasýna, ama biraz 
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samimiyet olgusunun dolaylarýndan pek geçmeyen bir ses tonuyla -Doðrusunu isterseniz bilmiyorum, ülkede kriz var. 
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-Peki bu iþe zaman ayýrabilecek misiniz? Yoðun bir güzel kurtulduk kazýk yemekten…” nidalarý eþliðinde tekliflerimi tu-

tempoda çok agresif bir þekilde iþ almanýz gerekiyor. kaka edebilirlerdi. Bu arada, Ankara'da büyük miktarda malzeme 

Zaman ayýrmak çok zor olmayabilirdi. Yalnýz bir kelime satabileceðim çok fazla uygulama yoktu. Bu arada diðer malzeme 
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CUMHURÝYET BAYRAMI TEKNÝK GEZÝSÝ 
DÝYARBAKIR-HASANKEYF-MARDÝN-URFA- 
ATATÜRK BARAJI-NEMRUT  HALFETÝ

24  30 EKIM 2002  5 GECE 6 GüN  

24 Ekim 2002 Saat 20:00'da Mimarlar Odasýndan Diyarbakýr'a 
hareket

25 Ekim 2002  (Konaklama Diyarbakýr)

Saat 10:00 Diyarbakýr'a varýþ  Otele yerleþme
Saat 13  20:00 arasý Diyarbakýr Kent gezisi 

Diyarbakýr Kalesi  Cahit Sýtký Tarancý Evi
Ulu Camii - Meryemana Süryani Kadim Kilisesi
Mesudiye Medresesi- Gazi Köþkü  On Gözlü 
Köprü

Saat 20:00 Akþam Yemeði

26 Ekim 2002 (Konaklama Diyarbakýr)
Saat 08:00 Diyarbakýr'dan Hasankeyf'e hareket 
Saat 11:00 Hasankeyf’e varýþ
Saat 14:00 Midyat’a hareket
Saat 15:00 Midyat’a varýþ - Midyat Gezisi

Mor Gabriel Manastýrý
Meryemana Protestan Kilisesi

Saat 17:00 Diyarbakýr’a hareket
Saat 19:00 Diyarbakýr’a varýþ
Saat 20:00 Akþam yemeði

27 Ekim 2002 (Konaklama Diyarbakýr)
Saat 08:00 Diyarbakýr’dan Mardin’e hareket
Saat 09:00 Mardin’e varýþ - Mardin Kent Gezisi

-  Deyruz’zafaran Manastýrý
-  Kasýmiye Medresesi
-  Dara Harabeleri
-  Ulu Camii
-  Meryemana Kilisesi
- .Eski ev ve çarþýlar

Saat 17:30 Mardin’den Diyarbakýr’a hareket
Saat 19:00 Diyarbakýr’a varýþ
Saat 20:00 Akþam yemeði

28 Ekim 2002 (Konaklama Atatürk Barajý  D.S.Ý. Misafirhanesi)
Saat 09:00 Diyarbakýr’dan Harran’a hareket
Saat 12:00 Harran'a varýþ
Saat 16:00 Harran'dan hareket
Saat 17:30 Atatürk Barajý'na varýþ - konaklama
Saat 19:00 Akþam Yemeði

29 Ekim 2002 (Konaklama Atatürk Barajý - D.S.Ý. Misafirhanesi)
Saat 04:00 Nemrut'ta Güneþin Doðuþu  Atatürk Barajý'na 
dönüþ
Saat 11:00 Atatürk Barajý'ndan  Urfa'ya hareket
Saat 12:00 Urfa'ya varýþ  Urfa kent gezisi

-  Urfa Kalesi ve Þehir Surlarý
-  Ayn Zeliha ve Halil-ür Rahman Gölleri
-  Ulu Camii

Saat 20:00 Urfa Sýra Gecesi
Saat 23:30 Atatürk Barajý'na hareket

30 Ekim 2002 
Saat 08:30 Atatürk Barajý'ndan Halfeti'ye hareket
Saat 11:00 Halfeti'ye varýþ
Saat 13:00 Ankara'ya hareket
Saat 00:00 Ankara'ya varýþ

Ücret “kiþi baþý” : 240.000.000 TL. (Ýkiyüzkýrkmilyon)
Rezervasyon : 40 kiþi ile sýnýrlýdýr.
Ön kayýtlar : 15 Ekim 2002 tarihine kadar alýnacaktýr.

15-18 Ekim 2002 tarihleri arasý kesin kayýtlar 
yapýlacaktýr.

Ön kayýt sýrasýnda : 140.000.000 TL. (Yüzkýrkmilyon) nakit 
alýnacaktýr.

Kesin kayýt yaptýranlar ücretin geri kalan kýsmýný kredi kartý ile 
ödeyebilirler. 

Ücrete öðle yemekleri dahil deðildir. 

B Ý L Ý R K Ý Þ Ý  B E L Ý R L E M E  
SÜRECÝNDE ÝLK ADIM

Þubemiz “Bilirkiþilik” kurumunu tüm yönleriyle 
konuþmak üzere ilgili üyelerini 24.10.2002 tarihinde 
Perþembe günü saat 17.00'de Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi'ne davet etmektedir.

Bilirkiþilik mekanizmasýnýn bugunkü durumu 
itibariyle, gerek üyelerimiz ve gerekse Þube'miz 
açýsýndan tartýþmaya açýk bir konumu ve iþleyiþi 
olduðu görülmektedir. Þube'miz bu 'tartýþmaya açýk' 
durumu herkesten önce kendi ilgili üyeleri ile masaya 
yatýrmak istemektedir.

Tartýþma platformumuz, bilirkiþiliðin bir 'kamu 
hizmeti' olduðu bazýnda ve bu konudaki 
güvenilirliðimiz ve saygýnlýðýmýza zarar verecek 
hiçbir tavizi vermeyeceðimiz vurgusu i le 
tanýmlanabilir. 

Yeni dönem bilirkiþilerinin saptanacaðý tarih 
yaklaþýrken, ortak görüþ oluþturmanýn ve yeni 
dönemdeki iþleyiþin bu ortak görüþ doðrultusunda 
tanýmlanmasý Þube'mizce önemli görülmektedir.

Bilirkiþi olmak isteyen üyelerimizden, bu 
konuda yapacaðýmýz bu ve ileriki 
t o p l a n t ý l a r a  k a t ý l m ý þ  o l m a l a r ý  
beklenecektir. 

Tarih :   24.10.2002 Perþembe
Saat :   17.00

M Ü H E N D Ý S L E R  v e  M Ý M A R L A R  
T Ü R K Ý Y E ' N Ý N  G E L E C E Ð Ý N Ý  
TARTIÞIYORLAR

TMMOB seçimlere, mühendislik ve mimarlýk 
alanlarýndaki halktan yana ve uzmanlýðýna dayanan 
yaklaþýmlarýyla, baðýmsýzlýktan, demokrasiden, 
barýþtan ve sosyal devletten yana politikalarýyla 
müdahale etme kararlýlýðýný sürdürmektedir. Bu 
karar çerçevesinde örgüt birimlerimizin yer aldýðý 
kýrka yakýn ilde Bölge Toplantýlarý yaparak, hem 
politikalarýný üyelerine ve çalýþanlara aktaracak, 
hem de üyelerinin görüþleriyle politikalarýný 
zenginleþtirecektir. 

TMMOB BÖLGE TOPLANTILARI TAKVÝMÝ

VAN 06.10.2002
BATMAN 07.10.2002
DÝYARBAKIR 08.10.2002
KOCAELÝ 07.10.2002
ADAPAZARI 08.10.2002
YALOVA 09.10.2002
BURSA 10.10.2002
BALIKESÝR 11.10.2002
ÇANAKKALE 12.10.2002
EDREMÝT 12.10.2002
MERSÝN 10.10.2002
ADANA 11.10.2002
ÝSKENDERUN 12.10.2002
HATAY 12.10.2002
GAZÝANTEP 13.10.2002
BARTIN 11.10.2002
ZONGULDAK 12.10.2002
MALATYA 11.10.2002
ADIYAMAN 12.10.2002

“yüz”...süzdür

d o k u n d u k ç a “ d o k u ” n u r

t e l e v i z y o n e v i n d u v a r ý d ý r

d u v a r . . . d o k u n a b i l d i ð i n ! . .
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M Ü H E N D Ý S L E R  v e  M Ý M A R L A R  
T Ü R K Ý Y E ' N Ý N  G E L E C E Ð Ý N Ý  
TARTIÞIYORLAR
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ÇANAKKALE 12.10.2002
EDREMÝT 12.10.2002
MERSÝN 10.10.2002
ADANA 11.10.2002
ÝSKENDERUN 12.10.2002
HATAY 12.10.2002
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ANKARA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 
KENTSEL MEKANLAR ve CEPHELER 
TASARIM YARIÞMASI  DOÐUKENT 
SONUÇLARI

1.ÖDÜL :Nimet AYDIN

2.ÖDÜL :Sait KOZACIOÐLU, Þükrü ATACAN, 
Fuat ETKER, Gülbin GÜMÜÞ

3.ÖDÜL :Ali ÖZER, Alper ÖDEN, Mucip 
ÜRGER

1.MANSÝYON :Semra TEBER YENER, Sedvan 
TEBER

2.MANSÝYON :Hamdi DOSTOÐLU, Aslýhan 
ÖZASLAN

3.MANSÝYON :Yurdanur SEPKÝN, Öner OLCAY, 
Selda GÜMÜÞDOÐRAYAN

4.MANSÝYON :Özgür BÝNGÖL, Ýlke BARKA, Cem 
HÝMMETOÐLU, Tolga ADINIR

5.MANSÝYON :Yusuf ÝLHAN, Cem GÜRAY

SATINALMA :Cem AÇIKKOL

SATINALMA :Murat ÇETÝN, Gaye BÝROL

SATINALMA :Yalçýn DEMÝRTAÞ, Katip Burak SARI, 
Yasemin EREN

SATINALMA :Burcu YÝÐÝT, Banu ÖZKAZANÇ, 
Berkay KÖYLÜOÐLU, Ebru BÝNGÖL

SATINALMA :Ervin GARÝP, Banu BAÞESKÝCÝ

Yarýþmaya katýlan projeler 27.09.2002 tarihinden 
itibaren Ankara Altýnpark Feza Gürsey Bilim 
M e r k e z i ' n d e ,  k o l o k y u m  t a r i h i n e  k a d a r  
sergilenecektir. Kolokyum, 07.10.2002 günü saat 
18.00'de Altýnpark Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde 
yapýlacaktýr. Kolokyuma ait yazýlý sorular 06.10.2002 

DÜZELTME   VE   ÖZÜR

Eylül Bülteninde yer alan Nuray Bayraktar'a ait 
yazýnýn son satýrý, teknik bir hatadan dolayý 
basýlmamýþtýr. Metnin son paragrafý aþaðýdaki 
gibidir. 
Hatayý düzeltir, özür dileriz. 
...
Dönüþ yolunda kendi kentinizi, Ankara'yý 
düþünüyorsunuz. Nasýl da mütevazi nasýl da size 
yakýn. Berlin tüm görkemine karþýn bir hüzün 
barýndýrýyor içinde  ve  bir özür...Oysa Ankara 
anlamlý. Ankara bir baþkaldýrý, bir hesaplaþma, bir 
direniþ ve bir varoluþ hikayesi...Ve sanýrým bir 

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FÝLM MÜZESÝ MÝMARÝ 
PROJE YARIÞMASI SONUÇLARI

Yarýþmaya 128 proje katýlmýþtýr. Bu projelerden 4 tanesi geç teslim 
edildiði için yarýþma dýþý kalmýþ, 124 tanesi deðerlendirmeye 
alýnmýþtýr. Deðerlendirme 18.09. 2002  21.09.2002 tarihleri 
arasýnda 4 gün süreyle yapýlmýþ ve aþaðýdaki sonuca varýlmýþtýr.

1.ÖDÜL ALÝÞAN ÇIRAKOÐLU (Y.MÝMAR)

2.ÖDÜL ÝPEK YÜREKLÝ (MÝMAR)
ARDA ÝNCEOÐLU (MÝMAR)
SUNA BÝRSEN (MÝMAR)

3.ÖDÜL YASEMÝN BALKAN (MÝMAR)
FIRAT AYKAÇ (MÝMAR)

Yardýmcýlar: ERCÜMENT EREN
DOÐAN GÜNEÞ (MAKET TASARIMI)

1.MANSÝYON M. ARÝF SUYABATMAZ (MÝMAR)
Danýþman: ALPARSLAN ATAMAN
Yardýmcý: OZAN ÖZYÝÐÝT

2.MANSÝYON NÝMET AYDIN (Y.MÝMAR)
Yardýmcýlar: SERVET GÜMÜÞ (MÝMAR)

KERÝM YAMAN (MÝMAR)
AFÞÝN KETENE (MÝMAR)
HAKAN ÖZTÜRK (MÝMAR)
NALAN ÖZKADÝF(Y.ÞEHÝR PLANCISI)
SEVÝNÇ GÜNDOÐDU (PEYZAJ MÝMARI)
HABÝBE ADUÞ (PEYZAJ MÝMARI)
ÜMRAN KAVAK (MÝMAR)
LEVENT ÝNCE (MÝMAR)
HAKKI ÞAHÝN (MÝMAR)
ÖZGÜR TOP (MÝMAR)
GÝZEM TURGUT (MÝMARLIK ÖÐRENCÝSÝ)

3.MANSÝYON BÜNYAMÝN DERMAN (MÝMAR)
YILMAZ ERDOÐAN (MÝMAR)
GÜNER KAAN YARKAN (MÝMAR)

Yardýmcýlar: SALÝH ÇAÐMAN TEPETAÞ (MÝMAR)
EVREN BAÞBUÐ (MÝMARLIK ÖÐRENCÝSÝ)
ALÝ DURAN YILMAZ (MÝMAR)

4.MANSÝYON TÜLÝN HADÝ ÝLHAN (MÝMAR)
CEM ÝLHAN (MÝMAR)

Yardýmcýlar: MÜBECCEL UYAR (MÝMAR)
ÖZNUR ERBOÐA (MÝMAR)

5.MANSÝYON SEMRA UYGUR (Y. MÝMAR)
ÖZCAN UYGUR (Y. MÝMAR)

Yardýmcýlar: MEHMET PINAREVLÝ
CEYHUN BASKIN
AYHAN ABANOZCU
NECATÝ SEREN
GÜLÝZ KILINÇ

SERGÝ TARÝHÝ VE YERÝ:
23.09.2002 ve 28.09.2002 tarihleri arasýnda Antalya Cam Piramit 
Meltem Salonu'nda bütün projeler sergilenecektir.
Daha sonraki tarihlerde ödül alan projeler Mimarlar Odasý Antalya 
Þubesi Sergi Salonu'nda ve Yapex Yapý Fuarý'nda (29 Ekim - 2 
Kasým) sergilenecektir.

KOLLOKYUM TARÝHÝ ve YERÝ
08.10.2002 tarihinde Mimarlar Odasý Antalya Þubesi Konferans 
Salonu'nda saat 16.00'da yapýlacaktýr. Ödül alan projeler 
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Alman 

Kültür Merkezi iþbirliði ile 01.11.2002  22.11.2002 

tarihleri arasýnda bir sergi düzenlenecektir. Tanýtým 

konferansý ve Sergi Açýlýþý Dr. Regina Stephan 

tarafýndan 4.11.2002 tarihinde, saat 18.00’da  

yapýlacaktýr. 

Yer: Çankaya Belediyesi - Çaðdaþ Sanatlar Merkezi 

Kennedy Cad. No:4 Kavaklýdere/ANKARA

Açýlýþ Kokteyli: 4.11.2002 saat 19.00

Sergi belirtilen tarihlerde saat 09.00 - 18.00 arasý 

Dinamizm ve Fonksiyon

Prof. Dr. Richard Foqué
(Anvers Üniversiteler Birliði (AUA) Tasarým Bilimleri Bölümü 
Dekaný)
(Henry van de Velde Mimarlýk Bilimleri Yüksek Enstitüsü Baþkaný)

14 Ekim 2002 Atölye1 ile Stüdyo Çalýþmasý
15 Ekim 2002 Konferans (G.Ü.M.M.F. Kongre 
Merkezi)
16 Ekim 2002 Konferans (G.Ü.M.M.F. Kongre 
Merkezi)
17 Ekim 2002 Atölye1 ile Stüdyo Çalýþmasý
18-19 Ekim 2002  Safranbolu ve Amasra 
Gezisi

Tijl  Eyckerman / Kathleen de Bodt
(Henry van de Velde Mimarlýk Bilimleri Yüksek Enstitüsü Öðretim 
Elemanlarý)

28 Ekim 2002 Workshop (G.Ü.M.M.F.)
29 Ekim 2002 Ankara Kenti Gezisi

Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk 

Fakültesi Mimarlýk Bölümü bünyesinde 

gerçekleþtirilecek, “Bilgisayar Destekli 

Tasarým” ve “Tuðla-Terasevler: Tipik Belçika 

tipolojisi” konulu iki etkinliðin programý 

aþaðýdaki  gibidir.

DUYURU

evin sakini, 
evle kendisi arasýndaki duygu birliðinin tanýðý olandýr

h e r k e s i n b i r k a p s ü l ü v a r . . . k i m i n e v i v a r ?
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ERICH MENDELSOHN SERGÝSÝ
“Erich Mendelsohn 20. Yüzyýlýn en önde gelen mimarlarýndan 

birisidir. Almanya, Sovyetler Birliði, Norveç, Ýngiltere, Filistin ve 

ABD’de birçok mimari eserleri bulunmaktadýr. Ptsdam’daki Einstein 

Kulesi, Luckenwalde’de Þapka Fabrikasý ve Berlin’deki Mosse Evi 

gibi yapýlarýyla Avangard’ýn önde gelen mimarlarý arasýnda yer 

almayý baþarmýþtýr.”

Evrensel Bir Mimarýn 
Gerçekleþen Hayalleri

OTOMOBÝLSÝZ 

“Ankara Valiliði, Büyükþehir Belediyesi, Ýlçe 
Belediyeleri, Meslek Örgütleri, Semt ve Mahalle 
Örgütlenmeleri ve tüm diðer sivil toplum örgütlerinin 
ortak kararý ve çabasý ile 22 Eylül Pazar günü tek bir 
otomobil bile Ankara'da trafiðe çýkmadý.”

Neden Olmasýn?
Dünyanýn birçok kentinde kutlanan “ Dünya 
Otomobilsiz Kent Günü”nü biz de ciddiye alsak 
baþaramaz mýyýz? 
Bazý þeyler yaþanarak öðreniliyor  paylaþýlarak 
çoðaltýlabiliyor. 
Bu yýl Þehir Plancýlarý Odasý, Çevre Mühendisleri 
Odasý ve Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak 
sýnýrlý bir çalýþma yapabildik...
Otomobilsiz tek bir günün anlamý, öðretecekleri, 
düþündürecekleri, kentin tüm zamanlarý için 
önemli... 
Kent mekanlarýný ne kadar az kullanýyoruz ve biz 
kullanmadýkça ne kadar hýzlý ölüyor herþey...

TEK 
BÝR 
GÜN!



evin sakinleri
sadece  insanlar deðildir.

E v, h e r d e f a s ý n d a ,

h e r a y r ý l m a d a n s o n r a , h e r d ö n ü þ t e

y e n i d e n k u r u l u r . . .
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Gündemimizi týkayan, yapma isteklerimizi ezen, 
eriten bir sorun, sýkýntý haline geldiðinde ya da bu 
durum farkedildiðinde “Mesleki Denetim”i tekrar 
konuþmalýydýk, düþünmeliydik, tartýþmalýydýk.

Önce olasý açýlýmlarý, yinelenenleri derli toplu bir 
þekilde ortaya koymaya çalýþtýk ve “Mesleki 
Denetim” konusunu  Aðustos bülteninde, dosya 
konusu olarak ele aldýk. Deneyimi olanlara 
hatýrlatma, yeni karþýlaþanlara özet olsun diye...

Mimarlýk hizmetlerinin nasýl denetleneceði 
hakkýndaki açýlýmlar, kafa yormalar devam ederken, 
hergün yeni sorunlarla karþý karþýya kaldýðýmýz 
gündelik hayat... bekleyemezdi kararlara, katkýlara 
ihtiyaç vardý... 

Baþta tescilli bürolar olmak üzere tüm üyelerimizi, 
Eylül bülteninde yaptýðýmýz çaðrý ile, faks ile, telefon 
ve internet aracýlýðý ile toplantýya davet ettik. 
Kamusal sorunlarýn özelleþmesi durumunda 
sorunlara tepki gösterildiði görüþünden hareketle 
üyelerimizin tümü soruna sahip çýkabilirdi. Çünkü 
sorun artýk hepimizin sorunu, ortamýn verimsizliði, 
mesleðimizn içinde bulunduðu durum hepimizin 
sýkýntýsýydý. 

Sonuçta toplantý salonunda 90 kiþiydik. Çaðrýmýza 
yanýt veren ve katký koyan üyelerimize teþekkür 
ediyoruz. 

“Mesleki Denetim” konusu, buna baðlý olarak mimari 
hizmet açýsýndan içinde bulunduðumuz durum ve bu 
durumun kentteki ifadesi tartýþýldý.

Önce toplantýda konuþulanlarý ortamla paylaþacaðýz 
ve tartýþmaya, yorumlamaya devam edeceðiz.

ÜYE TOPLANTISI
MESLEKÝ DENETÝM 

21 EYLÜL 2002  

YA DA

SÜREÇTEN BÝR KESÝT

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Düzce 
Temsilciliði ile Ýstanbul Þubesi Kartal Temsilciliði'nin 
13 Eylül 2002 Cuma günü, birlikte düzenledikleri 
panelde; Prof. Dr. Hakký Önel, Düzce Temsilciliði 
Baþkaný Nermin Yýlmaz, Kartal Temsilciliði Baþkaný 
O s m a n  G ü d ü ,  D ü z c e  B e l e d i y e s i  Ý m a r  
Müdürlüðü'nden Ali Ergün, Düzce Valisi adýna Vasif 
Þahin, Prof. Dr. Ferhan Yürekli, Prof. Dr. Hülya 
Yürekli ve Psikolog Özlem Ulutaþ, konuþmacý olarak 
yer almýþtýr.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Düzce 
Temsilciliði Baþkaný Nermin Yýlmaz'ýn sunumu 
aþaðýdaki gibidir:
 
Herkesin bilgisi olduðu üzere iki deprem felaketi 
geçirmiþ olan Düzce'mizin, yeni yapýlaþma süreci 
içinde, idari yetkili kurumlar ve sivil toplum örgütleri 
tarafýndan sosyal ve yapýsal, (yerleþim birimleri 
olarak) YENÝDEN HAYATA DÖNÜÞ olarak 
ad landý rab i leceð imiz  özver i l i  ça l ýþmalar  
çerçevesinde bu güne gelmiþ bulunuyoruz.

Bu çalýþmalar doðrultusunda mesleðimiz ile ilgili 
konularda, gerek Bayýndýrlýk Bakanlýðý, gerekse de 
mahalli Belediyemiz, toplumsal yaþamý, yapýlaþma 
yönünden disipline edebilmek amacýyla birtakým 
çalýþmalara ve uygulamalara girmiþlerdir.

Buna baðlý olarak deprem sonrasýnda, mimarlýk 
mesleðimizin bölgedeki etkinlik aþamalarý, ne yazýk 
ki bizlerin mimari ilkelerine uygun, arzu edilebilir 
seviyede sonuçlanmamýþtýr. 

Deprem sonrasý  or taya ç ýkan durumun 
vehametinde, ne yazýk ki biz mimarlar hedef olarak 
gösterildik. Haksýz ithamlar, bizleri rencide etti, buna 
baðlý olarak þevkimizi, meslek aþkýmýzý depresif 
etkiler altýnda býraktý.

Belediyemizin iyi niyetli olarak düzenlemek üzere ele 
almýþ olduðu imar planý çalýþmalarýnda, kat 
sýnýrlamasý kararý bizlerce, meslek teknolojileri ve 
diðer mühendislik bilim dallarýna aykýrý olarak 
deðerlendirilmektedir. Oysa kat adedi uygulamasýna 
esas olmasý gereken, zemin mekaniði açýsýndan 
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... Tek elden yönetilen; iþletme maliyeti düþük yeni bir 

yerleþim merkezinin projelendirilmesi, anahtar 

teslim inþaatý ve pazarlama iþleri yaptýrýlacaktýr.” 

Diye yapýlan talep tanýmý (!) benden yazmasý, ne 

anlama geldiðini varýn siz düþünün.

Bütün bu geliþmelerin üzerine, Bayýndýrlýk Bakanlýðý, 

Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Kocaeli, Sakarya, 

Yalova ve Bolu illerinde yapýlacak kalýcý konutlarý 

ihaleye çýkardý. Sözkonusu ihalede, bir grup yapý, 

yine “tünel kalýp sistemi” adýyla, diðer grup ise, 

“klasik sistem” adýyla ihaleye çýkarýldý.

Özetle, ülkemizde bunca yýldýr toplu konut adý 

altýnda yapýlan çalýþma ve uygulamalardan 

yeterince bilgi birikimine eriþilemediði ya da varsa, 

bu birikimden yararlanýlamadýðý görülüyor. 

Ülkemizin bütün yörelerini kapsayan bir çalýþmanýn 

verilerinden yararlanan bir programdan yola 

çýkýlmadan verilecek tasarým ve sistem seçimi 

kararlarý, kontrol edilemeyen yanlýþlarý içinde 

barýndýracaktýr. Bu nedenle, yapý tasarýmý ile yapým 

sistemi seçimi iliþkisi kurulurken, sistem kýsýtlarýnýn 

gerekçelerinin açýk seçik araþtýrýlmamasý nedeniyle, 

konu tartýþýlamaz konuma gelmektedir. Kaldý ki, 

diðer yandan deprem sonrasý gözükapalý “çelik yapý 

yapýlmalý” sloganý ile ortaya atýlan ve neredeyse 

“betonarme kötüdür” benzeri bilim dýþý bir söyleme 

dayandýrýlan bir dizi yanlýþ da kapýmýzda 

beklemektedir.

Tasarým ölçütlerinin tartýþýlmasý, yalnýz konut ya da 

toplu konut deðil bütün yapýlarý kapsayacak biçimde 

ele alýnmalýdýr. Bugüne deðin üretilen yapýlarýn 

çoðunluðunu gözönüne alacak olursak, örneðin 

“sýva” konusunu ele alan bir çalýþma bize birçok 

ipucu verecektir. Öyle anlaþýlýyor ki, ülkemizde 

ö z e l l i k l e  “ s ý v a n ý n  s o r g u l a n m a s ý ”  d i y e  

özetleyebileceðimiz bir tasarým anlayýþýný irdeleyen 

her hangi bir çalýþma ya da tartýþma baþlatýlmamýþ, 

baþlatýlamamýþtýr. Sýva, hata ve kusurlarý örten bir 

yapý ögesine dönüþürken, “ince yapý” diye 

özetleyebileceðimiz bütün yapý kýsýmlarý bu 

olumsuzluklara bulaþmýþtýr. Ýçinde yaþadýðýnýz 

yapýlara bakacak olursanýz, neredeyse sýva ile iliþkili 

olmayan bir tasarým kararýnýn olmadýðýný ve sonuç 

olarak duvardan kapý kasasýna, süpürgelikten 

denizliðe, elektrik prizinden boyaya deðin bütün yapý 

ögelerinin bu bozulmadan payýný aldýðýný 

göreceksiniz.

Sonuç olarak konut, boyutlarý küçük, karþýlamasýný 

beklediðimiz iþlev sayýsý çok ve karmaþýk bir yapý 

türü. Ýçinde neredeyse her türlü insan etkinliðini 

barýndýrýyor. Elektronik iletiþim olanaklarýnýn ticareti 

yapýnýn bütün kararlarýný belirleyen bir yapý ögesi ile 

baþlanmalý, sýva sorgulanmalýdýr. Tasarým, üretim ve 

malzeme üretimindeki geliþmeler, bu sürecin 

programlý bir süreç olarak ele alýnmasýný gerektiriyor. 

Tasarým ölçütleri, neden  nasýl mantýðýna 

dönüþtürülemez ise, sistem seçilirken içi boþ kalýr. 

Bugün yapýlan da budur. Yapýlarý sistemlerin içine 

hapsetmek, “þapkaya göre kafa aramak” tavrýna 

dönüþmektedir. Vali Nevzat Tandoðan'ýn “Ülkeye 

komünizm gelmesi gerekiyorsa, onu da biz getiririz.” 

Dediði gibi, sývayý kaldýrmak konusundaki 

beklentimizi devlete býrakmýþ görünüyoruz, ne var ki, 

devletin de bu konudaki yeteneði kamu yapýlarý ile 

ortada.

Evet, bu yazýyý yazma nedenim, ilköðretim, lise, 

yükseköðretim yapýlarý, saðlýk, adalet ve benzeri 

yerel yönetim ve devlete ait bütün kamu yapýlarýnýn 

tasarýmýnda ve üretiminde yaþanan bu temel 

sorunun çözümlenmesinde akýlcý bir yol 

izlenmesinin, mimarlarýn toplumsal görevi olduðunu 

dile getirmektir. Uzun vadeli hedeflerde öncelikli, 
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33

eve sürekli 
mikrop taþýnýr...

kentin mekansal olanaklarýný keþfettikçe ev içi yaþam... zenginleþir

evin dýþýndaki zenginlik... yoksunluk... evin içine düþer

ev, eskiyemeyen bir yer deðildir

8

i kl
e r i

or am  oþ arda 
 

Ýstat sti er biz  bi m marýn tal a k ull
tasarýmsal

i  
 ç  onut a

ge çek rerek ür 

faaliyet ni büyük öl üde k  al nýnda r leþti
öm



dýþ evi tehdit eder!

(...ev sýðýnak olmaktan çýkar...)

9

Bilindiði gibi, konutlar için üretilen tünel kalýp sistemi, 

dünya savaþý sýrasýnda Avrupa'nýn yýkýmý sonucu 

ortaya çýkmýþ, ucuz ve hýzlý üretim yapmayý 

amaçlayan bir ihtiyaç ve programýn ürünüdür. Bugün 

bu konutlar çoklukla Ýngiltere'de Hintliler, 

Pakistanlýlar; Fransa'da Cezayirliler, Tunuslular; 

Almanya'da Türkler tarafýndan kullanýlmaktadýr. Ne 

var ki, yapý sektörümüzde baþta mimar ve 

mühendislerimiz olmak üzere her kademede ve 

nitelikteki teknisyeninden, müteahhidine bütün 

ögeler bu çözümün yerine baþka bir öneri 

geliþtirecek örgütlenmeyi saðlayamadýklarý için, 

tünel kalýp sistemi baþ tacý edilmiþtir. Yurtdýþýndan 

gelen konuklarý Ankara'da gezdirirken, kentin lüks 

konutlarý olarak pazarlanan Bilkent ve benzeri 

yerleþimleri gördüklerinde, “Bunlar toplu konut deðil 

mi?” diye sorduklarýna tanýk oluyorum. Bugün 

ülkemizde, tünel kalýp sistemiyle üretilen ve lüks 
2konut olarak pazarlanan 200 m 'lik konutlar 

bulunmaktadýr. Öyle ki, bu büyüklükteki yapýlarýn 

salon birimlerinde sert adýmla yürüyemezsiniz. 

Parmak ucuna basarak yürüseniz bile, döþemeler 

huzursuz edecek biçimde yaylanmaktadýr.

Konunun kapsamýnýn geniþ; geçmiþ ve güncel ile 

ilintilerinin karmaþýk olmasý, konuyu adeta bir mozaik 

ya da hipermetin (ardýþýk metin) biçiminde dile 

g e t i r m e y i  g e r e k t i r d i .  Ya z ý n ý n  b ö y l e  

deðerlendirilmesini bekliyorum.

Geçtiðimiz günlerde Toplu Konut Ýdaresi'nce ihalesi 

yapýlan “MEER -  Marmara Depremi Acil Yeniden 

Yapýlanma Projesi” kapsamýndaki konutlar üç katlý, 

tünel kalýp sistemiyle yapýlmasý öngörülen 

yapýlardan oluþmakta idi. Ardýndan yapýlan iki ihaleyi 

de gözönüne alýnca, bu konunun tartýþmaya 

açýlmasý gerektiði ortaya çýkmaktadýr. Tünel kalýp 

sisteminin doðrularý, yanlýþlarý yanyana koyulmadan 

yapýlan bu seçim bence birçok yeni sorunun 

yaþanmasýna neden olacaktýr. Bu sorunlarýn bir 

kýsmý bir yapým sisteminin sakýncalarýný içermekte, 

diðer birkýsmý da uygulanabilirliðinin tartýþýlmasýný 

gerektirmektedir.

Tünel Kalýp Sisteminin Kullaným Sorunlarý:

1. Tünel kalýpla üretilen toplu konutun 

saðladýðý yaþama konforu konusunda yeterli 

araþtýrma yapýlmamýþ ya da yapýldýysa yeterince 

tartýþmaya açýlmamýþtýr. Ýnsanýmýzýn daha iyiyi talep 

etmedeki duyarsýzlýðý, tepkisizliði, tünel kalýp 

sisteminin toplumun her kesiminde kolaylýkla kabul 

edilmesine yolaçmýþtýr. Bu, mimarlarýmýzýn önemli 

bir eksiði olarak durmaktadýr. Çünkü, ne yazýk ki, 

yaygýn olarak üretilen konutlar, tünel kalýptan daha 

 konularýnda alýnan önlemlerin geliþtirilmesi 

gerekmekte ... diye özetlenebilecek bir dizi 

olumsuzluk öteden beri bilinmektedir.

2. Tünel kalýp ile konut yapýmýnda, tünel kalýp 

sisteminin kullanýlmasýnýn insan saðlýðýna etkileri 

yeterince irdelenmemiþtir. Özellikle, havadaki nem 

oraný yüksek olan bölgelerde, baþta yapýnýn dýþ 

kabuðu olmak üzere, büyük bölümünün beton 

olmasý, romatizmal hastalýklara neden olabilecektir.

3. Konutlarda tünel kalýp kullanýmý, mimari 

tasarýmý sýnýrlayan kýsýtlarý olan bir sistemdir. 

Geleneksel konut yapýlarýmýzdaki, merkezi mekan 

anlayýþý ile örtüþmemektedir.

Az Katlý Yapýlarda Tünel Kalýp Sistemi 

Uygulamanýn Sorunlarý:

1. Tünel kalýp sistemi, çok katlý yapý 

uygulamalarý için uygulanan bir sistemdir. Az katlý 

yapýlarda, tünel kalýbýn kullanýlmaya baþlandýðý ilk 

katýn aplikasyonu oldukça zordur ve ayrý bir özen 

göstermeyi gerektirmektedir. Konutlar az katlý 

olunca, bu zorluk sýkca yaþanacaktýr. Üstelik, zemin 

katlarýn bir kýsmý da, arazi yapýsý nedeniyle, tünel 

kalýbýn sökülmesini zorlaþtýracak biçimde yarým 

bodrum olabilecektir. Hatta, kalýp çýkarmak için kazý 

yapýlmasý gerekebilecek ve de bu kazý yerlerinin 

doldurulmasý maliyeti ve bu tür dolgularýn 

sýkýþtýrýlmasýnda karþýlaþýlan hatalar, ileride dolguda 

çökme ve oturmalara neden olabilecektir.

2. Yapý bloklarýnýn birbirine sýraev biçiminde 

yakýn olmamasý, kalýbýn bir bloktan diðerine 

sorunsuz taþýnmasýný zorlaþtýracaktýr. Çünkü, 

üretilen tünel kalýp sistemleri, aðýrlýðý olabildiðince 

azaltýlmýþ, narin sistemlerdir. Kurulduktan sonra, 

sökülmeden taþýnmasýnda kalýbýn deformasyonu ile 

ilgili sorun ve kayýplara neden olacaktýr.

Bu defa, MEER projesinin yapýmýna baþlanmadan, 

aþaðýda kýsaca özetleyeceðim Halkalý 2000 

Konutlarý ihale duyurusunda, bu yaklaþýmdan 

vazgeçildiði anlaþýlmaktadýr. Çünkü, bu kez yatýrýmcý 

için böylesine kýsýtlarýn sakýncalarý bir anlamda 

gözönüne alýnmýþtýr. Ne var ki, Toplu Konut Ýdaresi, 

bunca yýllýk deneyimine karþýn, þartnameye ve de 

duyuruya nesnel (objektif) ölçütler (kriter) koymasý 

gerekirken, böylesine gazete haberi türünden 

koþullar koymuþtur. Burada, MEER projesinin 

kadersizliðine mi üzülmeli? Yoksa, Halkalý 2000 

projesinin standartsýzlýðýna mý üzülmeli? 

bilemiyorum.

Ýhale duyurusunda yeralan bazý bölümlerdeki 

“Depreme karþý en ileri tedbirleri içeren... Geleneksel 

Türk mimarisinin yanýnda; son teknolojik geliþmeleri 
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Evet, bu yazýyý yazma nedenim, 

ilköðretim, lise, yükseköðretim 

yapýlarý, saðlýk, adalet ve benzeri 

yerel yönetim ve devlete ait bütün 

kamu yapýlarýnýn tasarýmýnda ve 

üretiminde yaþanan bu temel 

sorunun çözümlenmesinde akýlcý bir 

yol izlenmesinin, mimarlarýn 

toplumsal görevi olduðunu dile 

getirmektir. Uzun vadeli hedeflerde 

öncelikli, gündemde ise ön sýrada 

görmek istediðim bu konuyu 

ilgililerin bilgisine sunuyorum. 

Mesleðimize iliþkin geliþmelere 

duyarsýzlýðýmýz artýyor? Yoksa, ben 

mi yanýlýyorum?
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Cihat UYSAL  (Mimar Y. Mühendis)



13 Ekim 1923 tarihinde baþkent olan 

Ankara, geliþimi açýsýndan diðer 

kentlerden oldukça farklý bir çizgi 

izlemiþtir. Baþkent olduðunda 

herhangi bir Anadolu kasabasý 

görünümünde olan kent, bu 

anlamda baþkentlik iþlevlerine 

cevap verecek altyapý ve üstyapý 

olanaklarýndan yoksundur. Bu 

nedenle baþkentlik kararýnýn 

ardýndan Ankara'da hýzlý bir 

yapýlaþma baþlamýþ ve kent çeþitli 

altyapý ve üstyapý olanaklarýna 

ancak bu karardan sonra 

kavuþmuþtur .
Dr. Nuray BAYRAKTAR, G.Ü.

baþkent
ankara’da

konut sorununa yönelik 
çözüm arayýþlarý
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13 Ekim 1923 tarihinde baþkent olan 
Ankara, geliþimi açýsýndan diðer kentlerden 
oldukça farklý bir çizgi izlemiþtir. Baþkent 
olduðunda herhangi bir Anadolu kasabasý 
görünümünde olan kent, bu anlamda baþkentlik 
iþlevlerine cevap verecek altyapý ve üstyapý 
olanaklarýndan yoksundur. Bu nedenle 
baþkentlik kararýnýn ardýndan Ankara'da hýzlý bir 
yapýlaþma baþlamýþ ve kent çeþitli altyapý ve 
üstyapý olanaklarýna ancak bu karardan sonra 
kavuþmuþtur .

Baþkentlik kararý kentin demografik 
yapýsýnda da bir deðiþim yaratmýþ, kentte nüfus 
yoðunluðu hýzla artmýþtýr. Ýlk yýllar nüfus 
yoðunluðunu büyük ölçüde Ankara dýþýndan  
gelen bürokratlar oluþtururken; daha sonra bu 
yapý deðiþmiþ, nüfus yoðunluðunu kentteki 
istihdam olanaklarý nedeniyle yakýn çevreden 
göç eden kitleler oluþturmuþtur.

Ankara, Cumhuriyetin çaðdaþ yaþama 
iliþkin kabullerinin tüm yurda yayýldýðý bir model 
kenttir. Cumhuriyet yeni bir yaþamý ve bu 
yaþama karþýlýk gelecek mekanlarý Ankara'da 
organize etmiþ, yeni yaþam  Ankara aracýlýðý ile 
tüm yurda yayýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ankara ayný 
zamanda daha sonra diðer kent lere 
yaygýnlaþacak yeni yaklaþýmlarýn pratik 
süreçlerinin yaþandýðý bir uygulama alaný 
olmuþtur. Ankara'da ortaya çýkan konut 
sorununa yönelik çözüm arayýþlarý da bu 
anlamda, her dönem ülke genelinde bir model 
olarak ele alýnmýþtýr.

Ankara'da ilk yýllar özellikle kente 
dýþarýdan gelen bürokratlarýn barýnma 
sorunlarýnýn çözümü önemli ve önceliklidir. Bu 
sorunun çözümüne yönelik olarak kamu 
yatýrýmlarýyla yapýlaþma ilkin tek katlý konutlar 
biçiminde Yeniþehir'de gerçekleþtirilmiþtir. 
1920'lerin sonunda ortaya çýkan apartman 
konutlarýn yapýmýnda yine kamu yatýrýmlarý 
belirleyici olmuþ, ancak dönemde, kentte kiþisel 
yatýrýmlar sonucu gerçekleþtirilen apartman 
yapýlarý da giderek artmaya baþlamýþtýr.
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1------- Kentte 1924 yýlýnda 263 m, 1926 yýlýnda 2504 m, 1927 
yýlýnda 5423 m, 1928 yýlýnda 642m kanal yapýlmýþtýr.

Kentte 1925 yýlýnda buharlý bir lokomotiften dar bir 
çevreye elektrik verilmiþ, Ankara'nýn bütün bölgeleri ve         
sokaklarý elektriðe ancak 1933 yýlýnda kavuþmuþlardýr.

Ankara ilk otomatik telefon baðlantýsýna Paris, Londra ve 
Berlin ile birlikte sahip olmuþtur. Kentte otomatik santral 1926 
yýlýnda kurulmuþ, þehirlerarasý baðlantý ise 1929 yýlýnda 
saðlanabilmiþtir.

1930 yýlýnda 477 abone, 1933 yýlýnda 1000 abone 
havagazýna baðlanmýþtýr.

1933 yýlýna kadar kentin bütün büyük caddeleri 
aðaçlandýrýlmýþtýr.

1949 yýlýnda Ankara Su Ýþleri Genel Müdürlüðü 
kurulmuþtur.

1950 yýlýnda Belediye Otobüs Ýþletmesi E.G.O haline 
getirilmiþtir.

(Tekeli Ý., 1991, Ankara'da Kanalizasyon Geliþimi ve 
Uygulanmakta Olan Büyük Kanalizasyon Projesi, C.1, 2, 29-57, 
Milliyet Gazetesi, 1973, 50 Yýllýk Yaþantýmýz Eki) 

2------- Uygulama 1951 yýlýnda son bulmuþtur.

3------- Mahallede yer alan konutlar tamamen biçimsel ögelerle 
ele alýndýklarý için eleþtiri konusu olmuþlardýr.

4------- Yenimahalle'de konutlarýn elde ediliþ sürecinde farklý bir 
yöntem izlenmiþ, açýlan konut tip projeleri yarýþmasý sonucunda 
her tipte birinci olan proje uygulanmak üzere arsa daðýtýlanlara 
verilmiþ, bu yolla yerel yönetimlerin konut üretim sürecine 
katýlýmlarý saðlanmýþtýr.

5------- Baydar, gecekondularý bir dördüncü yol olarak 
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sadece düzenlemesini  yapmak amacýyla 

sokulmakta ve karar verme alaný iki boyutlu bina 

cephe tasarýmý ve iç mekan düzenlemesi boyutunda 

kalmaktadýr. Kentsel tasarýmcýysa zaten sürecin 

içinde hiç yer almamaktadýr

Halbuki, kentsel morfoloji ile mimari tipoloji 

arasýnda karþýlýklý bir iliþki vardýr. Kentsel dokular 

farklý mimari tiplerin bir aradalýðý, birbirleriyle 

kurduðu iliþkiler sonucunda oluþur. Bu sürecin tersi 

de doðrudur. Kentsel dokular, onu oluþturabilecek 

olasý mimari tipleri etkilerler. Bu karþýlýklý iliþki akýlda 

tutulduðunda kentsel tasarým bu iliþkinin ayakta 

tutulduðu, tasarlandýðý bir alan olarak, mevcut 

planlama ve mimarlýk arasýndaki kopuk ve saðlýksýz 

ilintinin düzeltilmesinde önemli bir role sahiptir. 

Türkiye'de kentsel tasarým, mevcut kentsel mekan 

üretim prosedürü içinde eksik olan bir parçadýr. 

Kaliteli kent mekanýnýn üretilmesi noktasýnda, 

kentsel tasarýmýn planlama ve mimarlýk arasýndaki *
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nüfus artýþý nedeniyle bu çözüm yetersiz 
kalmýþtýr. 1930 sonrasý sorunun çözümü için 
kooperatifler gündeme gelmiþ ve ilk toplu konut 
uygulamalarý, kooperatifler yoluyla Ankara'da 
gerçekleþmeye baþlamýþtýr. Bahçelievler konut 
kooperatifi Ankara'da kurulan ilk kooperatiftir.  
Bahçelievler merkeze 3 km. uzaklýkta, imar 
planý dýþýnda bir yerleþim alanýdýr ve kent 
dýþýnda, insan ölçeðinde, doðaya yakýn 
alternatif bir yaþama iliþkin ilk örneklerdendir.

1940'lara gelindiðinde kooperatifleþme 
tüm hýzýyla sürmektedir ve Ankara'da kurulan 
kooperatiflerin sayýsý 600'e ulaþmýþtýr. 
Dönemde özel l ik le memurlarýn konut 
sorunlarýnýn çözümü için  kamu yatýrýmlarý 
aðýrlýklý politikalar benimsenmiþ ve bu 
yaklaþýma uygun olarak  1944 yýlýnda  çýkarýlan 
4626 Sayýlý Yasa uyarýnca Bayýndýrlýk Bakanlýðý 
“lüzum görülen yerlerde memurlar için mesken 
yaptýrmaya” zorunlu kýlýnmýþtýr. 434 memur 
konutunu içine alan Saraçoðlu Mahallesi, 
yasanýn verdiði bu yetkiye dayanarak 1946 
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Saraçoðlu Mahallesi, kamu yatýrýmlarý ile 
yaptýrýlan ilk toplu konut örneðidir ve kent 
merkezinde çaðdaþ bir yaþamý kurgulamak 
üzere ele alýnmýþtýr .

Bu dönemde konut sorununun bilinçli 
ele alýnmasýna karþýn, kooperatifler-banka 
kredileri- kamu yatýrýmlarý bir kesim için yetersiz 
kalmýþ, dar gelirli kitlelerin konut sorununu 
çözmek üzere hükümet 1948 yýlýnda 
yayýnladýðý 5218 Sayýlý Yasa ile Ankara 
Belediyesi'ni konutsuz halka ucuz konut 
yaptýrmak üzere  görevlendirmiþtir. Bu yasaya 
göre kendilerine arsa tahsis edilenler arsalarý 
üzerinde üç yýl içinde belediyece önerilen tipte 
konut yaptýrmak zorundadýrlar.

Ayný dönemde çýkarýlan 5228 Sayýlý 
Yasa ile de; imar planý içindeki hazine, özel 
idare veya devletin tasarrufundaki  tüm 
alanlarda belediyelere ucuz arsa üretme görevi 
verilerek, maliyeti düþürücü kredi kolaylýklarý 
saðlanmýþtýr.

Her iki yasaya uygun olarak Ankara'da 
Yenimahalle yerleþimi gerçekleþtirilmiþtir. 
Yenimahalle, merkezi ve yerel yönetimin birlikte 
gerçekleþtirdikleri ilk uygulama örneðidir. 
Ýzlenen ucuz arsa, yapý zorunluluðu, uygun 
kredi politikalarýyla kýsa sürede yaratýlan bu 
alternatif yerleþim alanýnda nüfusun 1/10'una 
barýnma olanaðý saðlanmýþtýr .

 Ankara'da, bu süreçte konut sorununun 
çözümü için yoðun olarak üç yoldan konut 
üretilmiþtir. Bunlar; kamu yatýrýmlarýyla yapýlan 
konutlar, özel giriþimciler eliyle yapýlan konutlar  
ve 1935 sonrasýnda kooperatifler eliyle yapýlan 
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Ne yazýk ki, Çukurambar örneðinde iþleyen süreç, 

tüm kentsel tasarým ve kentsel mimari tasarým 

süreçler in i  dýþarýda býrakmaktadýr.  Kent 

baðlamýnda, hangi sosyal ekonomik, mekansal ve 

görsel kriterlere dayanarak belirlendiði belli olmayan 

yüksek yoðunluk, bu kentsel yerleþkenin fiziksel 

oluþumunda en etkin güdüdür. Burada, yoðunluðun, 

baðlamýn (topoðrafya, tarih, komþu yerleþkeler, 

yollar…) tamamen dýþlandýðý ve kullaným þemasýnýn 

gerçekleþtirilmesi adýna strüktürü olmayan bir 

yerleþke önerilmiþtir. Sadece standart olarak 

belirlenmiþ üç boyutlu bir hacmin (maksimum 

yükseklik ve yapý yaklaþma sýnýrýnýn belirlenmesi 

hüneriyle) birbirine benzer kentsel arsalar üzerinde 

tekrarýndan ibaret olan bu alan, kimlik, baðlam, 

mekan, biçim ve etkinlik çeþitliliði gibi kentsel 

Ayrýca, planlamacýnýn mülkiyet iliþkilerinin 

etkisi altýnda kararlar aldýðý bu süreç boyunca, 

planlamacý ve mimarýn eþgüdümünden sözetmek 

mümkün deðildir. Mimar sürecin içine, sýnýrlarý belli 

bir arsanýn içinde kentsel ölçekte bütün kararlarýn 

Figür 5. Benzer üç boyutlu hacimlerin benzer arsalar üzerindeki tekrarý
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kýsýmlara birer kat ilavesi biçiminde hazýrlanmýþ 

olan Bölge ve Kat Nizamý Tadil Planlarý 

yürürlüðe girmiþ, kentte büyük bir inþa faaliyeti 

baþlamýþtýr .

 1970'l i  yý l larýn baþýnda konut 

sorununun çözümü için kendi evini yapana 

yardým yöntemi benimsenmiþ, ancak bu 

yöntem yetersiz kalmýþ ve 1970 sonrasý 

belediye öncülüðünde, kooperatifler yoluyla 

konut yapýmý, konut üretim sürecinde 

aðýrlýklý olmuþtur . Bu yolla gereksinim 

sahiplerinin akçal güçleri organize edilmeye, 

özellikle orta ve dar gelirliler için yeni yerleþim 

alanlarý yaratýlmaya çalýþýlmýþtýr.  Batýkent 

projesi bu kapsamdadýr ve bu proje gerek 

kooperatifleþme deneyimi olarak gerek 

belediyelerin sorumluluklarý anlamýnda daha 

sonra diðer kentlerde gerçekleþtirilecek olan  

toplu konut uygulamalarý için bir model 

olmuþtur. Bu proje ile ilk kez kent lekesinin 

dýþýna çýkýlýp yeni bir yerleþim alaný 

oluþturulmuþtur. Batýkent, altyapýsý ve sosyal 

donatýlarý tamamlanmýþ bir çevre olarak, 

kooperatif üst birliklerinin örgütlendiði bir model 

ile gerçekleþtirilmiþ, kýsa sürede orta sýnýftan 

pek çok insanýn yaþadýðý yeni bir yerleþim alaný 

haline gelmiþtir. Dönemde kent, konut 

yerleþimleri ile batýya doðru yayýlýrken 

merkezde inþa faaliyetleri tüm hýzýyla sürmekte, 

“tek tek yýkýlýp yeniden yapýlma yoluyla üst üste 

yýðýlma, giderek yoðunlaþma” sonucunda 

Ankara'nýn görünümü de hýzla deðiþmektedir  .

1980'li yýllarda konut sorunu yine 

gündemdeki yerini korumaktadýr. Bu sorunu 

çözmek üzere bir yöntem olarak 1985 yýlýnda 

Toplu Konut Yasasý çýkarýlmýþtýr. Yasada amaç, 

dar gelirlilerin konut sorununu çözmek olarak 

belirlenmiþse de, yasa kapsamýnda daha çok 

orta ve üst gelir grubuna yönelik uygulamalar 

gerçekleþtirilmiþtir . Alt gelir grubuna yönelik 

olarak belediye tarafýndan baþlatýlan ve daha 

çok gecekondu bölgelerinde dönüþümü 

hedefleyen uygulamalar dönemin belirleyici 

özelliðidir. 1980 sonrasý konut üretim 

sürecinde aðýrlýklý rol oynayan kesim büyük 

inþaat þirketleridir. Dönemde, büyük inþaat 

þirketleri konut üretim sürecine girerek, kent 

dýþýnda satýn aldýklarý arazileri imar planý 

kapsamýna aldýrdýktan sonra buralarda konut 

yapýmýna baþlamýþlardýr.  Yine kentin 

hakim konut üretim biçimi arsa sahiplerinin 
kendi konutlarýnýn yapýmýný ve finansmanýný 
örgütlemesi ile gerçekleþmiþtir.

           1950 sonrasý Ankara'da hýzlý nüfus artýþý 
nedeniyle büyük bir deðiþimin yaþandýðý 
görülmektedir. Kent merkezindeki yoðunlaþma 
1951 yýlýnda 808 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý 
ile çatý katlarý ve uygun görülen caddelerde bir 
kat ilave inþaat yapmaya izin verilmesi 
sonucunu doðurmuþtur . Bu süreçte merkezde 
hýzla artan arsa fiyatlarý nedeniyle tek parselde 
tek kiþinin konut yapma olanaðý kalmamýþ, çok 
sayýda arsa boþ kalmýþ, altyapý maliyetleri 
yükselmiþtir. Kentteki mülkiyet düzenini 
zorlayan bu süreç sonunda kat mülkiyeti 
kavramý getirilmiþtir. Böylece orta sýnýflarýn 
mülk konut edinmelerine olanak saðlayan yeni 
bir kredi mekanizmasý ve bu kredileri  
kullanacak kiþileri bir araya getiren yeni bir 
giriþimci tipi ortaya çýkmýþtýr. 1955 sonrasýnda 
konut piyasasýný “yap-satçý” denilen bu 
grup yönlendirmiþ, bir önceki  dönemde 
aðýrlýklý olan bireysel konut üretimi tümüyle 
durmuþtur . 

1960'lý yýllardan baþlayarak dönem 

sonuna dek  hakim konut üretim biçimi ise 

kooperatifleþme olmuþtur. Yap-satçý konut 

üretim sürecinde arsa payýnýn artmasý ile konut 

fiyatlarý iyice yükselmiþ, ucuz konut sunumu için 

kooperatifleþme tek seçenek haline gelmiþtir. 

Bu dönem gerçekleþtirilen kooperatif  konutlarý 

çoðunlukla imar planý dýþýndadýr. Konut sunum 

maliyetlerinde tasarruf saðlayan bu yol orta ve 

büyük ölçekli kooperatif sayýsýnýn artmasýna ve 

kooperatiflerin konut üretim sürecinde 

paylarýnýn çoðalmasýna yol açmýþtýr. Dönemde 
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Figür 3. Çukurambar'da tekrarlanan bina tipi

Figür 4. Çukurambar'da planlamanýn etkisi altýnda üretilen kentsel biçimlenme
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Fakat, bu baþlýk mevcut gecekondu alanlarýnýn 

ýslahýný (düzeltme, iyleþtirme, geliþtirme) ima etse 

de, gerçekte iþleyen süreç hiç böyle olmamýþtýr. Islah 

Ýmar Planlar'ý Türkiye'de mevcut imar planlama 

prosedürü aracýlýðýyla, eski gecekondu alanlarýnda 

yoðunluðun, dolayýsýyla da toprak deðerinin 

artýrýlmasýnýn bir yolu olarak kullanýlmaktadýr. 

Yukarýda gözden geçirilen “Modernist Kent 

Planlama” prensipleriyle Türkiye'de hala Nazým Ýmar 

Planlarý, Uygulama Ýmar Planlarý ve türevleri (Islah 

Ýmar Planý, Revizyon Ýmar Planý) vasýtasýyla 

iþletilmekte olan süreçlerin belli bazý benzerlikleri 

vardýr. Her ne kadar bu benzerliklerde birebir bir 

çakýþma olduðu iddia edilemese de. Gerçekten de, 

standartlaþma, rasyonalleþtirme, iþlevsellik, ve 

fiziksel mekanýn oluþumunda öne çýkan tek 

baþlarýna soyut bir biçimde duran kütleler, baðlamýn, 

kimlik kavramýnýn reddedilmesi gibi özellikler bu 

benzerliklerin baþýnda geliyor. Altý çizilmesi gereken 

þey de, tüm bu özellikleriyle planlamanýn Türkiye'de 

kentsel mimarinin üretilmesi ile ilgili ciddi ve etkin 

de, planlama disiplininin batýda modernist 

prensiplerin eleþtirilmesinden sonra evrildiði ve 

kendisini öne sürdüðü gerekli ancak yetersiz 

kavramlardan kurtarabildiði ve zenginleþtirebildiði 

(demokratik, katýlýmcý, esnek planlama süreçleri 

gibi), ve ne yazýk ki Türkiye'de ayný noktada kalýp hiç 

durmadan kendini tekrar ettiðidir.

Bu çerçevede, Ankara'daki Çukurambar 

yerleþkesi anlatýlan durum için uygun bir örnek 

konumundadýr. (Figür 2) 1960'lardan beri bir 

gecekondu yerleþkesi olan Çukurambar, 1990'larýn 

baþýndan itibaren bir dönüþüm geçirmektedir. Bu 

alan için önce bir Islah Ýmar Planý hazýrlanmýþ, 

arkasýndan da uygun görülmeyen bu planýn yerine 

Revizyon Ýmar Planý hazýrlanmýþtýr ve 1993 yýlýnda  

bu plan onanmýþ ve alanýn dönüþümü bu plana göre 

baþlamýþtýr. 2000'li yýllarda, 1920'lerde konulmuþ 

mekan kriterleri ve kavramlarýyla dönüþtürülen bir 

kentsel konut yerleþkesi olarak Çukurambar, 

planlamanýn kentsel mekanýn üretilmesinde ve 

Figür 2. Çukurambar'ýn genel görünümü
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6------- 1952 yýlýnda Kumrular Sokak, G.M.K. Bulvarý ve Kýzýlay 
Dikimevi arasýnýn 4 kata, Atatürk Bulvarý'nýn 5 kata çýkarýlmasý 
uygun görülmüþtür.

7------- Devlet, büyük miktarlarda konut kredisiyle süreci 
desteklemiþ, dönemin gazeteleri yüzde 40 faizle inþaat parasý 
arayan yap-satçýlarýn ilanlarýyla dolmuþtur.

8------- 1968 yýlýnda çatý katlarý yasaklanmýþtýr. Bu karar ile kat 
adetleri bir kat artýrýlmýþ, kentte yýkýp yeniden yapma biçiminde 
geliþen bir süreç baþlamýþtýr. 

9------- Dönemde toplu konut sunumu önemlidir ve 
kooperatiflerin yaný sýra özel giriþimciler de toplu konut projeleri 
gerçekleþtirmeye çalýþmaktadýr.

10------- Bu projenin gerçekleþmesi için Türkiye'deki ilk kooperatif 
birliði olan Kent-Koop kurulmuþtur.

11------- 1973 yýlýnda Ýmar Ýdare Heyeti tarafýndan toplam 104 
adaya bir kat eklenmesi kararý alýnmýþtýr. Yaklaþýk 60000 kiþinin 
yetersiz olan altyapý üzerine eklenmesidir bu karar.

12------- Yasa uyarýnca üretilen konutlarýn sayýsýna oranla en 
çok kredi Ankara'da kullanýlmýþtýr.
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13------- Gerek pratik süreçlerde yaþanan çýkmazlar, gerek 
politikalarýn bütüncül yaklaþýmlardan yoksun oluþlarý nedenleriyle 
konut sorunu günümüzde de hala önemini korumaya devam 
etmektedir.

14------- Ankara'da daha 1930'larda yeni yerleþimlerden söz 
edilmektedir. Kentin Etrafýnda 1500 civarýnda kaçak yapý vardýr ve 
bunlar planýn dýþýnda Atýf Bey, Altýndað ve Yenidoðan adý altýnda 
Ankara'nýn Bentderesi arkasýndaki tepelerde yapýlaþmýþlardýr.

1935 yýlýna gelindiðinde Ankara'ya 50.000 kiþi gelip 
yerleþmiþ ve kentin nüfusu 112.720'ye ulaþmýþtýr. Ayný yýlýn 
istatistiklerine göre Ankara'da 17.372 konut birimi vardýr ve bu 
konutlarýn % 87'sinde su, % 68'sinde elektrik, % 93.5'inde 
havagazý yoktur. Her üçüne sahip konut birimi ise 1056'dýr. 

1940'lý yýllarda kente yeni yerleþimler eklenmiþ ve kentin 
nüfusu 157.242 olmuþtur.

1950'lere gelindiðinde kentte gecekondu sayýsý 
12.000'dir. Nüfusun % 21.8'i yani toplam 62.400 kiþi 
gecekondularda yaþamaktadýr.

1957 yýlýnda Ankara'da 45.850 gecekondu vardýr. 
Toplam 22.275 kiþi gecekondularda oturmaktadýr.

1959 yýlýna gelindiðinde kentte 60.000 gecekondu 
olduðu dönemin valisi tarafýndan açýklanmýþtýr. 

1962 yýlýnda gecekondu sayýsý 100.000'dir ve nüfusun 
%57.4'ü yeni 519.848 kiþi gecekondularda yaþamaktadýr. 

1970 yýlýnda kentte toplam 144.000 gecekondu vardýr. 
Kent nüfusunun %60.6'sý yeni 749.108 kiþi gecekondularda 
oturmaktadýr. 

1975 yýlýna gelindiðinde gecekondu sayýsý 202.000 
olmuþtur. Kent nüfusunun yüzde 64.9'u yani 1.156.000 kiþi 
gecekondularda yaþamaktadýr. 

1980 yýlýnda kentte 275.000 gecekondu vardýr. Kent 
nüfusunun % 76'sý yani toplam 1.450.000 kiþi gecekondularda 
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 Ankara'da baþkent olma kararýnýn 
ardýndan baþlayan  konut sorununa yönelik 
çözüm önerilerine uygun olarak gerçekleþtirilen 
konut uygulamalarý; Bahçelievler Yerleþimi, 
Saraçoðlu Mahallesi, Yenimahalle Yerleþimi, 
Batýkent Projesi, Eryaman  Yerleþimi gerek 
içerdikleri yaklaþýmlar, gerekse konut üretim 
yöntemleri açýsýndan  halen önemlerini koruyan 
özgün örneklerdir.

Aþaðýda yer alan tabloda görüleceði 
üzere Ankara'da her dönem o dönemin 
koþullarýna baðlý olarak konut üretim dinamikleri 
farklýlaþmýþ ve süreçte yer alan bu dinamikler 
yine ülke genelinde belirleyici bir rol 
oynamýþlardýr. Kuþkusuz bu yazýnýn içeriðini 
oluþturmayan ancak Ankara'da 1930'lardan 
baþlayarak mekansal geliþime damgasýný 
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- gecekondu 
- kooperatifler
- kamu yatýrýmlarý
- bireysel konut üretimi

- gecekondu 
- kooperatifler
- yap-satçý üretim

- gecekondu 
- yap-satçý üretim
- kooperatifler

- gecekondu 
- yap-satçý üretim
- kooperatifler
- belediyeler ve üst birlikleri

- gecekondu 
- yap-satçý üretim
- kooperatifler
- belediyeler ve üst birlikleri
- büyük özel inþaat þirketleri

1923-1950 dönemi

1950-1960 dönemi

1960-1970 dönemi

1970-1980 dönemi

1980 sonrasý

Tablo1. Ankara'da konut üretim dinamikleri  
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Bu noktada, “kentsel tasarým”, modernist 

kent planlama prensiplerine alternatif örgütlenme 

modelleri ve kentsel mekan anlayýþlarýný sorun 

edinen ciddi ve önemli bir araþtýrma alaný olarak 

ortaya çýkmýþtýr. Esas olarak, modernist anlayýþýn 

ürettiði tanýmsýz, artýk ve anlam içermeyen soyut 

kentsel mekanlarýna karþýlýk olarak, iyi tanýmlanmýþ 

kentsel açýk alanlarý önemseyen, kent sokak ve 

meydanýnýn yeniden vurgulanmasýnýn gerektiðini 

öne süren bir anlayýþ baskýn olmaya baþlamýþtýr. 

“Ýmge, kimlik, anlam, mekan duygusu, mekana 

aidiyet duygusu” gibi kavramlar modernizmin öne 

sürdüðü kavramlarýn yerine getirilmiþtir.  (Lynch 

1960, Jacobs 1961, Norberg-Schulz 1980, Trancik 

1986…) 

Diðer taraftan, Türkiye'de ise 1950'lerden 

itibaren devam eden kýrdan kente göç nedeniyle 

kentleþme (daha doðrusu kentli nüfusun sürekli 

çoðalmasý) hýzla artmýþtýr. Hemen ardýndan hýzla 

artan bu nüfusun barýnma sorunu gündeme 

gelmiþtir. Hernekadar hala temel nedenin kentsel 

çekme mi ya da kýrsal itme mi olduðu tartýþýlsa da, bu 

gerçek Türkiye'de kentsel mekanlarýn üretilmesi, 

geliþmesi ve dönüþmesi üzerinde yadsýnamaz 

etkilere sahiptir. Temelde, kentsel mahallelerin 

üretilmesi iki farklý süreç sonucu mümkün olmuþtur: 

gecekondu mahallelerinin oluþmasý ve küçük 

yatýrýmcý eliyle gerçekleþtirilen yap-sat süreçleri. 

Gecekondunun genel bir tanýmý; boþ alanlarda izin 

ve ruhsatsýz yerleþme, olarak yapýlabilir. Gecekondu 

üzerinde inþa edilen binalarý üretir.  Birinci tip, 

çoðunlukla kýr kökenli, (ancak göçmen olmayan 

kentliller tarafýndan da bu yöntemin kullanýldýðý 

biliniyor) kent sakinleri tarafýndan tercih edilen 

yasadýþý bir mekan üretme biçimi iken, ikinci tip 

verilen bir kentsel arsadan maksimum kârý 

amaçlayan, yasal yollardan kentsel konut üretme 

biçimidir. 

Bu iki kentsel yerleþim üretme modelinin 

yanýsýra, kentlerin kenarlarýnda yer alan ve büyük 

proje organizasyonlarý olarak üretilen “yeni 

yerleþmeler” Türkiye'de daha sonra bir model olarak 

benimsendi. Hatta, ilk dönemlerde bu projeler 

yasadýþý olarak görülen gecekondu yerleþkelerinin 

oluþmasý ve geliþmesini önleyebilecek bir model 

olarak da algýlandý. Ancak, yine de gecekondu 

yerleþkeleri, Türkiye'nin büyük kentlerinin 

kentsel mekan tarihinde uygun ve etkili bir çözümü 

olmayan bir sorunu olmayý sürdürdü. Üstelik, 

yasaklamalar, üretilen gecekondu önleme projeleri 

bu sorunu önlemekte yetersiz kaldýðý gibi her seçim 

sürecinde çýkarýlan aflar durumu körükleme niteliði 

taþýdý. Bu süreç, yani yasaklamalar ve ardýndan 

çýkarýlan kýsmi af yasalarý 1984'te kabul edilen ve 

mevcut gecekondu alanlar ýnýn kapsamlý  

yasallaþtýrýlmasýný saðlayan 2981 nolu af yasasýnýn 

kabul edilmesine kadar devam etti. Esas olarak bu 

yasa, gecekondu alanlarýnýn yasallaþtýrýlmasýyla 

birlikte kentin dinamiklerinin buna izin verdiði 

bölgelerde, alanlarýn dönüþtürülmesine neden 
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Figür 1. Kentsel Yenileme Örneði, Amerika (Trancik, 1986)

Önerilen model, kamu çýkarlarýnýnbaskýn olduðu ve 

birey çýkarlarýnýn ikinci planda kaldýðý bir temel 

üzerine oturuyordu. Bu sebeple de kentsel 

topraklarýn bölünmesini reddeden, (nasýl  

gerçekleþeceði hakkýnda bir açýklama yapýlmasa 

da) kamuya açýk ve yeþil alanlarýn devamlýlýðý, 

modern kent planlama ilkelerinin temelini 

oluþturuyordu.

Her ne kadar, bu düþüncelerin temeli La 

Sarraz Kongresi ve daha sonra da Atina 

Anlaþmasý'nda atýlmýþ da olsa bu düþüncelerin 

uygulamalarý, Avrupa'da savaþ sonrasý büyük ölçekli 

toplu konut projeleri ile gerçekleþmiþtir. Amerika'da  

ise kapsamlý  “Kentsel Yenileme Projeleri” (Urban 

Renewal Project) adý altýnda kent merkezlerinin 

yýkýlýp yeniden inþa edildiði bir süreç ile bu 

düþünceler uygulanma imkaný bulmuþtur. (Figür 1) 

Ancak, özellikle 1960'lardan sonra, bu uygulamalar 
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KONUT ÜZERÝNE ÇEÞÝTLEME

Y. Mimar Yurdanur SEPKÝN 

K o n u t ,  y a þ a m d a k i  z o r u n l u  

eylemlerin hemen tümüne birden 

cevap vermek durumunda olan tek 

yapý türüdür. Zamana baðlý olarak 

önemi  deð i þen ;  bes lenme ,  

dinlenme, hijyenik gereksinimlerle 

birlikte olumsuz dýþ þartlardan 

korunma ve  ha t ta  ça l ý þma 

ey lemler imiz in  karþ ý lanmasý  

açýsýndan...

Farnsworth House

Villa Savoye - Le Corbusier

Modernizm...

Þelale Evi - Frank Lloyd Wright

* Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleþme,  ed. Prof. Dr. Yýldýz Say, Ýstanbul 1999, s: 206, 273, 313
* Türkiye Uygarlýklarý, Ajanda, Eczacýbaþý, 2000
* Architecture in the 20th Century, Peter Gössel, Almanya, 1990, s: 158, 172, 195, 226
* Balkanlarda Osmanlý Evi, Nur Akýn
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Konut, yaþamdaki zorunlu eylemlerin hemen tümüne 
birden cevap vermek durumunda olan tek yapý 
türüdür. Zamana baðlý olarak önemi deðiþen; 
beslenme, dinlenme, hijyenik gereksinimlerle birlikte 
olumsuz dýþ þartlardan korunma ve hatta çalýþma 
eylemlerimizin karþýlanmasý açýsýndan...

Burada parantez açýp, çalýþma için konut 
kullanýmýnýn yadýrganabileceði düþüncesi ile 
geleceðe yönelmemiz gerektiðini söyleyebiliriz. 
Teknolojinin insan yaþamýnda yapacaðý deðiþiklikler 
içinde, bazý çalýþma alanlarý açýsýndan iþyeri 
kavramýnýn kalkacaðý, bazý örneklerin günümüzde 
de gerçekleþtiði görüþünde olduðumuzu belirtelim. 
Bu tamamen de yeni diyemeyeceðimiz olgunun 
yaygýnlaþmasý pek çok ve önemli olumsuzluklarý da 
beraberinde getirecektir. Ýletiþim kopukluklarý, 
yalnýzlýk duygusu gibi, psikosomatik  sorunlarýn 
aþýlmasý gerekecektir. 

Kimilerine göre; bir konutun, insan gereksinimleri 
açýsýndan cevap vermek zorunda olduðu asgari 
nitelikler, mimarlýðýn olmazsa olmazý olarak kabul 
edilir. 

Bir konutta; oturma odasý, yatak odasý, mutfak, 
banyo gibi minimun sayýdaki mekanlar bile zamana, 
alýþkanlýklara, anlayýþlara baðlý olarak deðiþip 
azalabilir, küçülebilir ve de birleþebilir. 

Sonuçta bir cezaevindeki mahkum odasý da insanýn 
gereksinimlerine pek sýnýrlý da olsa cevap veren bir 
yaþam ünitesidir, ancak temel amacý gereði, içinde 
yaþayaný mutlu etmek için planlanmamýþtýr. 

Bir konutta aranan diðer nitelikler arasýnda; 
mahremiyet (özel yaþamýn gizliliði), doðayla 
bütünleþme ya da doðaya açýlma (hiç deðilse az katlý 
ya da tek evler için) özellikleri sayýlabilir. Bu 
kavramlar da görecelidir. 

Modernizm,  1. Dünya Savaþý sonrasýnýn yaralarýný 
sarabilme þansýný verdi Avrupa'ya, ortaya koyduðu 
akla dayalý prensipleri ile. 

Oysaki modernizmin ustalarý, deðil dönemin 
sonunda dönemin içinde bile birbirleriyle çeliþen 
temalara dayalý yapýlar ortaya koydular. Mies'in 
aðaçlar arasýndaki “Farnsworth Evi” doðayla iç içe bir 
yaþam sunarken, özel yaþamýn gizliliðine aldýrmaz. 
Villa Savoye'daki kurgusu ile mahremiyeti saðlar 
görünen Le Corbusier, doðayla bütünleþmeyi, çatýda 
oluþturduðu suni doðayla saðlamaya çalýþýr. Frank 
Lloyd Wright ise ünlü “Þelale Evi”nde, tüm 
gereksinimlere cevap veren bir pýrlanta kondurur, 
pýrýltýlý sularýn üzerine.

Buraya dek söylediklerimiz; gereðinde tek hacimde 
de toplanýlabilecek konutun bir niteliðinin bile ne 
kadar farklý olarak yorumlanabileceðini yineleme 
amacýný taþýyordu.  

Büyük ölçüde konutlarýn oluþturduðu yapýlý çevre 

Kullanýcýnýn daha da önemlisi tasarýmcýnýn her 
konuyu deðerlendirip hazýrlayýþýndaki titizliðin 
baþlangýcýnda ve sonucun izleyici gözünde 
deðerlendirilmesinde “beðeni” gibi subjektif olgu 
karþýmýza çýkmaktadýr. 

Beðeni; güzelin, kiþiye özgü deðerlendirmesi olarak; 
ortama, þartlara, teknolojiye, eðitime, toplumsal 
yaþantý biçimine ve bir oranda da ekonomiye baðlý, 
deðiþken bir kabuldür. Özünde  farklý olmayý da 
getirir. Ýnsanýn yaþadýðý, yetiþtiði ortama, eðitimine 
baðlý olarak hep varolagelmiþtir. 

Bir yapýtýn ortaya konmasýnda çoðu kez bir defalýk 
olabilmesinin de ana nedenidir. Konut açýsýndan 
beðeni nedeniyle ortaya çýkan özgün ve farklý olma, 
geçmiþte mimariyi nasýl etkilemiþtir?
Henüz konut kavramýnýn söz konusu olamayacaðý, 
insan yaþamýnýn ilk dönemleri için “barýnma” 
sözcüðü kullanýlabilir. Bu dönemlerde korunma 
önemli olduðundan “duvarlarýna iyi resim 
yapýlabilme” olanaðý kanýmýzca söz konusu 
edilemezdi. 

Neolitik çað öncesi, gezgincilik döneminde kullanýlan 
konut “çadýr”dý. Neolitik çaðda, yaþamýn kolay 
olduðu göl kenarý ve verimli yerlerde evler kuruldu, 
gezgincilik yerine tam karþýtý olarak; insanlar 
öldüklerinde yaþadýklarý evlerin döþemelerine, 
doðduklarý pozisyonda gömülür oldular.

Tarým toplumuna geçildiðinde, kimi zaman damýndan 
merdivenle inilen, bazen duvarlarýna resimler 
yapýlan kerpiç evlerde oturdular. (Çayönü  
Diyarbakýr, Aþýklýhöyük, Çatalhöyük'te olduðu gibi) 
Ancak evler birbirinden farklý olarak yapýlmýyorlardý. 

Tunç Çaðý baþlangýcýnda; (Frigya'nýn Demircihöyük 
örneðindeki gibi) dairesel avlu etrafýnda dizili 
megaronlardan oluþan konut birimleri de birbirinin 
benzeri idi. Hele Truva II. de megaron konut þemasý 
tapýnaklarda da aynen kullanýlmýþtý. 

Ancak M.Ö. 2000'li yýllarda, Kayseri  Kültepe'de 
olduðu gibi konutlar, benzer olmaktan çýkýp 
farklýlýklar göstermeye baþladý. Zira Mezopotamya 
ile baþlayan ticari iliþkiler, hem sosyal yapýda 
farklýlýklarý getirmiþ ve hem de geliþen iþyeri kavramý 
ile birlikte kimi konutlarýn bir bölümü iþliklere 
dönüþtürülmüþtü. 

Sonraki megaron planlý evlerde(M.Ö. 450'ye dek) 
ister tek mekanlý, ister çifte megaronlu iki katlý çok 
odalý tipolojide ya da  esas yapýya eklemelerle 
oluþturulan evlerde olsun, büyük deðiþiklikler ortaya 
konmamýþtý.

M.Ö. 450'de Hippodamos'un ýzgara planlý kent 
þemasý (Miletos'da) parsel düzeni ortaya çýkardý. 
Priene'de eþit parselli (demokratik eþitlikçi paylaþým) 
düzen, temelinde farklýlaþmaya izin vermiyordu. Bu 
dönemdeki konut yapýsý avluya açýlan kutsal ateþ 
odasý Oikos, öngeleri - prostas ve yanýndaki þölen 
yeri  andron, selamlýk ile kuzeyde yeralan birinci 
kattaki gynaikonitis  harem bölümlerinden 
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Temel olarak, kentsel mekan üretim 

biçimlerinin ilke ve kavramlarý yirminci yüzyýlýn 

baþýnda, 1928 ve 1934 yýllarý arasýnda düzenlenen 

CIAM Kongreleri'yle (Congrés Internationaux 

d'Architecture Moderne) ortaya konmuþtur. 

(Frampton, 1997) Endüstrileþme ve etkilerini kentsel 

mekanlarýn üretilme biçimlerinin merkezine alan bu 

yaklaþým, daha sonra çok güçlü ve etkili bir yaklaþým 

haline gelmiþtir. Bu kongrelerde saptanan kentsel 

mekan tasarýmýnýn ilkeleri, özellikle Ýkinci Dünya 

Savaþý sonrasý uygulama alanlarý bulmuþtur.

“Standartlaþma, rasyonelleþme, iþlevsel 

düzenleme, ve hijyen” CIAM'ýn Modern Kent 

Planlama Düþünceleri'nden yükselen temel 

kavramlardýr.  Bu kavramlarýn gerçekleþtirilmesi tek 

bir erk ve tek bir tasarýmcýnýn çok geniþ kentsel 

alanlarýn geliþtirebilmesini öngören bir örgütlenme 

modelini de beraberinde getiriyordu. Dolayýsýyla 

“önceden belirleyici” ve “tümdengelimci” bir 

planlama süreci benimsenmiþti. (Günay, 1999)   

*
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peristyle'lý avluya býraktý ve soylu ya da zengin 
evlerinde farklýlýklar sözkonusu oldu. Bu dönem 
sanatýnda da çok deðiþik kültürlerin imparatorluk 
bünyesinde yeralmasýnýn getirdiði etkileþimler 
görülür oldu. 

Türklerin Anadolu'ya yerleþmeleri ile göçer düzende 
yaþayanlar bu alýþkanlýklarýný daha çok batýda, 
kentsel yaþamdan gelenler ise genellikle Ýç Anadolu 
ve çevresinde sürdürdüler kentli yaþam tarzlarýný.

Selçuklu dönemindeki saraylarýn bile çok küçük 
mekanlara sahip olmasý, yaþam için çadýr ve açýk 
alanlarý da kullandýklarýný düþündürmektedir. 

Osmanlý'nýn baþkentleri ve çevresinde belirli 
þemalara dayalý olarak geliþtirdiði Türkevi, gayri 
müslim vatandaþlarca bile kullanýldý, gerileme 
devrine dek. Ancak kullanýcýlarý, genellikle yönetici 
kesim ya da zenginlerdi. Kentlerin önemli bölümünü 
ise tek gözlü hücerat (hücreser) bölgeleri 
oluþturuyordu. Taþlýk, sofa, cumba gibi bölümleri 
benzer biçimde kullanmasýna karþýlýk kentlerin 
yaþam alýþkanlýklarý, iklim ve malzeme olanaklarýna 
göre farklýlýklar içeriyordu.  

Gerileme dönemi ile birlikte Avrupa ile iliþkileri artan 
gayri müslim grup, ortak özellikleri taþýyan konut tipini 
býrakýp, batýya öykünen konutlara yöneldiler. 
Kentlerin artan nüfusu ile de  düþeyde biraraya gelen 
konutlar yatayda birleþip dizi oluþturan biteviye 
görünüþlü benzer konutlarý ortaya çýkardý.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte baþlayan modernizim, 
etkisini ancak Ýkinci Milli Mimarlýk akýmý sonrasý 
yoðun biçimde konut mimarisinde gösterebilmiþtir.

Birinci Milli Mimarlýk akýmýndaki örneklerde, 
konutlarýn diðer yapýlardan kullandýðý sembolik 
ögeler açýsýndan pek farklýlýk yoktur, elbette 
birbirlerinden de.

Ýkinci Milli Mimarlýk Akýmýnýn temelinde sivil mimari 
örneklerimizle birlikte geçmiþ Osmanlý Türkevi 
þemasýnýn yeraldýðý, zaten bizzat kuramcýlarý 
tarafýndan ortaya konmuþtur. Konutun yeraldýðý 
ortama göre çoðunlukla kullanýcýsýnýn isteklerinden 
k a y n a k l a n m a d ý ð ý  s ö y l e n e b i l e c e k  f a r k l ý  
biçimlenmelere sahip olduklarý gözlemlenebilir. 

Kentleþmenin hýzlandýðý 1950 ve sonrasýnda yoðun 
konut talebi, Modernizmin kabulüne uygun “az 
çoktur” anlayýþýyla çözülebilirdi. Hatta “az”ýn bile 
saðlanamadýðý ortam “gecekondu” olgusunu bile 
yasallaþtýrmak yolunu seçti; çözüm üretememekten, 
siyasi rant kolaycýlýðýndan.

1 9 5 0  s o n r a s ý  d ö n e m i ,  d e ð i þ i k  g ö z l e  
deðerlendirdiðinizde, yap-sat düzeninde; her türlü 
imar kurallarýna uygun, saðlýklý ortam sunan 
a p a r t m a n l a r l a  b i r l i k t e  k o o p e r a t i f l e r c e  
gerçekleþtirilmiþ konutlarýn kentlere katkýsýný bugün 
eleþtirmekteyiz, “betonlaþma” diye karalamaktayýz. 
Birbirine benzer, renkli bir yaþam sunmaktan çoðu 

çoðu kez kentin yeþil ile iç içe olan görünümlerini 
oluþturmuyorlar mý? Aile yapýsýndaki deðiþime 
uygun, geliþebilir düzenleri ile onlarý betonlaþmanýn 
sorumlularý olarak hiç suçlayabildik mi? Zaten 
ülkemizdeki bu örneklerin, Dünyadaki (Squatter 
Houses) benzeri konutlardan farklý olduklarý da 
bilinen bir husustur. 

Gerek kooperatif ve gerekse yap-sat düzeni ile 
üretilen konutlarýn, ne kiþiye özgü tercihlerle, 
kullanýcý beðenisiyle özgün bir yapýya kavuþtuðunu 
ne de tasarýmcýlarýnýn özeni ile yapýmcýsýnýn titizliði 
ile mimari yapýt kabul edilebilecek durumda 
olmadýklarý açýktýr. Çok büyük bir bölümü için ifade 
ettiðimiz bu genel kaný, tüm “mimari ürünlerin sanat 
eseri” sayýlmamasý gibi yanlýþ deðerlendirmeleri 
göðüslemek zorunda býrakmýyor mu bizi?

Günümüzde; kullanýcý beðenisine de cevap 
verebilecek, tasarýmcýsýna hazýrladýðý çalýþmaya 
“eser” niteliði kazandýrabilecek olanaklar sunan özel 
konutlarýn tasarýmý, inþaasý nasýl yapýlýyor?

Tüm örneklere uygulanamayacak bir yöntem kýsaca 
þöyle:

- Arsa alýnmýþ, ilgili belgeler Belediyeden 
temin edilmiþtir. Ailenin patronu, ulaþtýðý 
mimarla anlaþýr ve konuyu evin patronuna 
h a v a l e  e d e r .

- Çoðu kez çevresine ve yakýnlarýna karþý en 
büyük prestij olanaðý olarak görülen ev 
(konut ile konaktan üretilebilecek konat da 
diyebiliriz) planlamasýnda, mimarlýk dergisi 
sayýlmayan “ev”, “garden and house” türü 
kitapçýklar örnek olarak ortaya konur. 

- Mimarýn ikna gücü, becerisi, yeteneði, 
sonucun iyi ve de güzel olmasýný 
belirleyebilir. Burada evin patronunun 
kültürel düzeyi en önemli etkenlerden biridir. 
Alýþýlmadýk tasarým önerilerinin kabulünde 
güçlük yaþanacaðý da açýktýr.

- Yapým aþamasýnda mimarýn katkýsý 
bekleniyorsa diyalog tekrar ailenin patronu 
ile sürdürülür. Sonuçta bir defalýk üretim; 
tasar ýmcýsýna öðünebi leceði  eser,  
kullanýcýsýna prestij saðlayan mutlu bir yuva, 
her ikisine de  sürdürülebilir dostluk 
sunabilir.

Post  Modernist etki; günümüzde, tek konutlarýn, 
kullanýcý isteðiyle de bütünleþen, bir diðerine 
benzememe olgusu, tasarýmcýsýna özgü farklý 
biçimleniþi, çoklu konutlarýn görünüþlerine de 
yansýmýþ bulunmaktadýr. 

Balkon, çýkma, boþluk vb. öðelerin katlar arasýnda 
deðiþik formla ele alýnýþýnýn renk kullanýmý ile de 
desteklenmesi, böylece yapýnýn dýþ cephesinin 
hareketlendirilmesi, tip plan uygulama kolaycýlýðýnýn 
seçildiði yeni yerleþim alanlarýna bile farklý olmanýn 
tadýný getirebilmektedir. 

Ancak böylesi bir sonucun pek az olduðunu da  
söyleyebiliriz.
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Le Corbusier' nin 115 inci yaþ günü 

O, bilimin, insanlýðýn diðer alanlarýnýn önüne 

geçtiði bir çaðda, bilim ile sanatýn çizgisini 

yeniden koydu, sanatý bilimin terminolojisi ile 

yeniden “yazdý”. 

Önce fazla kuralcý olmakla suçladýlar, sonra da 

kendi kurallarýna uymamakla... 

Bir fikrin ortaya çýkmasý yirmi yýl alýyor, kabul 

görmesi ise baþka bir yirmi yýl, uygulandýðýný 

göremeden gidiyorsunuz diyerek ve 

mimarlýðýn basit bir meslekten öte bir þey 

olduðunu bilen herkese büyük bir kaynak 

býrakarak gitti. 

Fotoðraf, Dominique Lyon’ un “Le Corbusier alive” kitabýndan alýnmýþtýr.
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peristyle'lý avluya býraktý ve soylu ya da zengin 
evlerinde farklýlýklar sözkonusu oldu. Bu dönem 
sanatýnda da çok deðiþik kültürlerin imparatorluk 
bünyesinde yeralmasýnýn getirdiði etkileþimler 
görülür oldu. 

Türklerin Anadolu'ya yerleþmeleri ile göçer düzende 
yaþayanlar bu alýþkanlýklarýný daha çok batýda, 
kentsel yaþamdan gelenler ise genellikle Ýç Anadolu 
ve çevresinde sürdürdüler kentli yaþam tarzlarýný.

Selçuklu dönemindeki saraylarýn bile çok küçük 
mekanlara sahip olmasý, yaþam için çadýr ve açýk 
alanlarý da kullandýklarýný düþündürmektedir. 

Osmanlý'nýn baþkentleri ve çevresinde belirli 
þemalara dayalý olarak geliþtirdiði Türkevi, gayri 
müslim vatandaþlarca bile kullanýldý, gerileme 
devrine dek. Ancak kullanýcýlarý, genellikle yönetici 
kesim ya da zenginlerdi. Kentlerin önemli bölümünü 
ise tek gözlü hücerat (hücreser) bölgeleri 
oluþturuyordu. Taþlýk, sofa, cumba gibi bölümleri 
benzer biçimde kullanmasýna karþýlýk kentlerin 
yaþam alýþkanlýklarý, iklim ve malzeme olanaklarýna 
göre farklýlýklar içeriyordu.  

Gerileme dönemi ile birlikte Avrupa ile iliþkileri artan 
gayri müslim grup, ortak özellikleri taþýyan konut tipini 
býrakýp, batýya öykünen konutlara yöneldiler. 
Kentlerin artan nüfusu ile de  düþeyde biraraya gelen 
konutlar yatayda birleþip dizi oluþturan biteviye 
görünüþlü benzer konutlarý ortaya çýkardý.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte baþlayan modernizim, 
etkisini ancak Ýkinci Milli Mimarlýk akýmý sonrasý 
yoðun biçimde konut mimarisinde gösterebilmiþtir.

Birinci Milli Mimarlýk akýmýndaki örneklerde, 
konutlarýn diðer yapýlardan kullandýðý sembolik 
ögeler açýsýndan pek farklýlýk yoktur, elbette 
birbirlerinden de.

Ýkinci Milli Mimarlýk Akýmýnýn temelinde sivil mimari 
örneklerimizle birlikte geçmiþ Osmanlý Türkevi 
þemasýnýn yeraldýðý, zaten bizzat kuramcýlarý 
tarafýndan ortaya konmuþtur. Konutun yeraldýðý 
ortama göre çoðunlukla kullanýcýsýnýn isteklerinden 
k a y n a k l a n m a d ý ð ý  s ö y l e n e b i l e c e k  f a r k l ý  
biçimlenmelere sahip olduklarý gözlemlenebilir. 

Kentleþmenin hýzlandýðý 1950 ve sonrasýnda yoðun 
konut talebi, Modernizmin kabulüne uygun “az 
çoktur” anlayýþýyla çözülebilirdi. Hatta “az”ýn bile 
saðlanamadýðý ortam “gecekondu” olgusunu bile 
yasallaþtýrmak yolunu seçti; çözüm üretememekten, 
siyasi rant kolaycýlýðýndan.

1 9 5 0  s o n r a s ý  d ö n e m i ,  d e ð i þ i k  g ö z l e  
deðerlendirdiðinizde, yap-sat düzeninde; her türlü 
imar kurallarýna uygun, saðlýklý ortam sunan 
a p a r t m a n l a r l a  b i r l i k t e  k o o p e r a t i f l e r c e  
gerçekleþtirilmiþ konutlarýn kentlere katkýsýný bugün 
eleþtirmekteyiz, “betonlaþma” diye karalamaktayýz. 
Birbirine benzer, renkli bir yaþam sunmaktan çoðu 

çoðu kez kentin yeþil ile iç içe olan görünümlerini 
oluþturmuyorlar mý? Aile yapýsýndaki deðiþime 
uygun, geliþebilir düzenleri ile onlarý betonlaþmanýn 
sorumlularý olarak hiç suçlayabildik mi? Zaten 
ülkemizdeki bu örneklerin, Dünyadaki (Squatter 
Houses) benzeri konutlardan farklý olduklarý da 
bilinen bir husustur. 

Gerek kooperatif ve gerekse yap-sat düzeni ile 
üretilen konutlarýn, ne kiþiye özgü tercihlerle, 
kullanýcý beðenisiyle özgün bir yapýya kavuþtuðunu 
ne de tasarýmcýlarýnýn özeni ile yapýmcýsýnýn titizliði 
ile mimari yapýt kabul edilebilecek durumda 
olmadýklarý açýktýr. Çok büyük bir bölümü için ifade 
ettiðimiz bu genel kaný, tüm “mimari ürünlerin sanat 
eseri” sayýlmamasý gibi yanlýþ deðerlendirmeleri 
göðüslemek zorunda býrakmýyor mu bizi?

Günümüzde; kullanýcý beðenisine de cevap 
verebilecek, tasarýmcýsýna hazýrladýðý çalýþmaya 
“eser” niteliði kazandýrabilecek olanaklar sunan özel 
konutlarýn tasarýmý, inþaasý nasýl yapýlýyor?

Tüm örneklere uygulanamayacak bir yöntem kýsaca 
þöyle:

- Arsa alýnmýþ, ilgili belgeler Belediyeden 
temin edilmiþtir. Ailenin patronu, ulaþtýðý 
mimarla anlaþýr ve konuyu evin patronuna 
h a v a l e  e d e r .

- Çoðu kez çevresine ve yakýnlarýna karþý en 
büyük prestij olanaðý olarak görülen ev 
(konut ile konaktan üretilebilecek konat da 
diyebiliriz) planlamasýnda, mimarlýk dergisi 
sayýlmayan “ev”, “garden and house” türü 
kitapçýklar örnek olarak ortaya konur. 

- Mimarýn ikna gücü, becerisi, yeteneði, 
sonucun iyi ve de güzel olmasýný 
belirleyebilir. Burada evin patronunun 
kültürel düzeyi en önemli etkenlerden biridir. 
Alýþýlmadýk tasarým önerilerinin kabulünde 
güçlük yaþanacaðý da açýktýr.

- Yapým aþamasýnda mimarýn katkýsý 
bekleniyorsa diyalog tekrar ailenin patronu 
ile sürdürülür. Sonuçta bir defalýk üretim; 
tasar ýmcýsýna öðünebi leceði  eser,  
kullanýcýsýna prestij saðlayan mutlu bir yuva, 
her ikisine de  sürdürülebilir dostluk 
sunabilir.

Post  Modernist etki; günümüzde, tek konutlarýn, 
kullanýcý isteðiyle de bütünleþen, bir diðerine 
benzememe olgusu, tasarýmcýsýna özgü farklý 
biçimleniþi, çoklu konutlarýn görünüþlerine de 
yansýmýþ bulunmaktadýr. 

Balkon, çýkma, boþluk vb. öðelerin katlar arasýnda 
deðiþik formla ele alýnýþýnýn renk kullanýmý ile de 
desteklenmesi, böylece yapýnýn dýþ cephesinin 
hareketlendirilmesi, tip plan uygulama kolaycýlýðýnýn 
seçildiði yeni yerleþim alanlarýna bile farklý olmanýn 
tadýný getirebilmektedir. 

Ancak böylesi bir sonucun pek az olduðunu da  
söyleyebiliriz.
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Konut, yaþamdaki zorunlu eylemlerin hemen tümüne 
birden cevap vermek durumunda olan tek yapý 
türüdür. Zamana baðlý olarak önemi deðiþen; 
beslenme, dinlenme, hijyenik gereksinimlerle birlikte 
olumsuz dýþ þartlardan korunma ve hatta çalýþma 
eylemlerimizin karþýlanmasý açýsýndan...

Burada parantez açýp, çalýþma için konut 
kullanýmýnýn yadýrganabileceði düþüncesi ile 
geleceðe yönelmemiz gerektiðini söyleyebiliriz. 
Teknolojinin insan yaþamýnda yapacaðý deðiþiklikler 
içinde, bazý çalýþma alanlarý açýsýndan iþyeri 
kavramýnýn kalkacaðý, bazý örneklerin günümüzde 
de gerçekleþtiði görüþünde olduðumuzu belirtelim. 
Bu tamamen de yeni diyemeyeceðimiz olgunun 
yaygýnlaþmasý pek çok ve önemli olumsuzluklarý da 
beraberinde getirecektir. Ýletiþim kopukluklarý, 
yalnýzlýk duygusu gibi, psikosomatik  sorunlarýn 
aþýlmasý gerekecektir. 

Kimilerine göre; bir konutun, insan gereksinimleri 
açýsýndan cevap vermek zorunda olduðu asgari 
nitelikler, mimarlýðýn olmazsa olmazý olarak kabul 
edilir. 

Bir konutta; oturma odasý, yatak odasý, mutfak, 
banyo gibi minimun sayýdaki mekanlar bile zamana, 
alýþkanlýklara, anlayýþlara baðlý olarak deðiþip 
azalabilir, küçülebilir ve de birleþebilir. 

Sonuçta bir cezaevindeki mahkum odasý da insanýn 
gereksinimlerine pek sýnýrlý da olsa cevap veren bir 
yaþam ünitesidir, ancak temel amacý gereði, içinde 
yaþayaný mutlu etmek için planlanmamýþtýr. 

Bir konutta aranan diðer nitelikler arasýnda; 
mahremiyet (özel yaþamýn gizliliði), doðayla 
bütünleþme ya da doðaya açýlma (hiç deðilse az katlý 
ya da tek evler için) özellikleri sayýlabilir. Bu 
kavramlar da görecelidir. 

Modernizm,  1. Dünya Savaþý sonrasýnýn yaralarýný 
sarabilme þansýný verdi Avrupa'ya, ortaya koyduðu 
akla dayalý prensipleri ile. 

Oysaki modernizmin ustalarý, deðil dönemin 
sonunda dönemin içinde bile birbirleriyle çeliþen 
temalara dayalý yapýlar ortaya koydular. Mies'in 
aðaçlar arasýndaki “Farnsworth Evi” doðayla iç içe bir 
yaþam sunarken, özel yaþamýn gizliliðine aldýrmaz. 
Villa Savoye'daki kurgusu ile mahremiyeti saðlar 
görünen Le Corbusier, doðayla bütünleþmeyi, çatýda 
oluþturduðu suni doðayla saðlamaya çalýþýr. Frank 
Lloyd Wright ise ünlü “Þelale Evi”nde, tüm 
gereksinimlere cevap veren bir pýrlanta kondurur, 
pýrýltýlý sularýn üzerine.

Buraya dek söylediklerimiz; gereðinde tek hacimde 
de toplanýlabilecek konutun bir niteliðinin bile ne 
kadar farklý olarak yorumlanabileceðini yineleme 
amacýný taþýyordu.  

Büyük ölçüde konutlarýn oluþturduðu yapýlý çevre 

Kullanýcýnýn daha da önemlisi tasarýmcýnýn her 
konuyu deðerlendirip hazýrlayýþýndaki titizliðin 
baþlangýcýnda ve sonucun izleyici gözünde 
deðerlendirilmesinde “beðeni” gibi subjektif olgu 
karþýmýza çýkmaktadýr. 

Beðeni; güzelin, kiþiye özgü deðerlendirmesi olarak; 
ortama, þartlara, teknolojiye, eðitime, toplumsal 
yaþantý biçimine ve bir oranda da ekonomiye baðlý, 
deðiþken bir kabuldür. Özünde  farklý olmayý da 
getirir. Ýnsanýn yaþadýðý, yetiþtiði ortama, eðitimine 
baðlý olarak hep varolagelmiþtir. 

Bir yapýtýn ortaya konmasýnda çoðu kez bir defalýk 
olabilmesinin de ana nedenidir. Konut açýsýndan 
beðeni nedeniyle ortaya çýkan özgün ve farklý olma, 
geçmiþte mimariyi nasýl etkilemiþtir?
Henüz konut kavramýnýn söz konusu olamayacaðý, 
insan yaþamýnýn ilk dönemleri için “barýnma” 
sözcüðü kullanýlabilir. Bu dönemlerde korunma 
önemli olduðundan “duvarlarýna iyi resim 
yapýlabilme” olanaðý kanýmýzca söz konusu 
edilemezdi. 

Neolitik çað öncesi, gezgincilik döneminde kullanýlan 
konut “çadýr”dý. Neolitik çaðda, yaþamýn kolay 
olduðu göl kenarý ve verimli yerlerde evler kuruldu, 
gezgincilik yerine tam karþýtý olarak; insanlar 
öldüklerinde yaþadýklarý evlerin döþemelerine, 
doðduklarý pozisyonda gömülür oldular.

Tarým toplumuna geçildiðinde, kimi zaman damýndan 
merdivenle inilen, bazen duvarlarýna resimler 
yapýlan kerpiç evlerde oturdular. (Çayönü  
Diyarbakýr, Aþýklýhöyük, Çatalhöyük'te olduðu gibi) 
Ancak evler birbirinden farklý olarak yapýlmýyorlardý. 

Tunç Çaðý baþlangýcýnda; (Frigya'nýn Demircihöyük 
örneðindeki gibi) dairesel avlu etrafýnda dizili 
megaronlardan oluþan konut birimleri de birbirinin 
benzeri idi. Hele Truva II. de megaron konut þemasý 
tapýnaklarda da aynen kullanýlmýþtý. 

Ancak M.Ö. 2000'li yýllarda, Kayseri  Kültepe'de 
olduðu gibi konutlar, benzer olmaktan çýkýp 
farklýlýklar göstermeye baþladý. Zira Mezopotamya 
ile baþlayan ticari iliþkiler, hem sosyal yapýda 
farklýlýklarý getirmiþ ve hem de geliþen iþyeri kavramý 
ile birlikte kimi konutlarýn bir bölümü iþliklere 
dönüþtürülmüþtü. 

Sonraki megaron planlý evlerde(M.Ö. 450'ye dek) 
ister tek mekanlý, ister çifte megaronlu iki katlý çok 
odalý tipolojide ya da  esas yapýya eklemelerle 
oluþturulan evlerde olsun, büyük deðiþiklikler ortaya 
konmamýþtý.

M.Ö. 450'de Hippodamos'un ýzgara planlý kent 
þemasý (Miletos'da) parsel düzeni ortaya çýkardý. 
Priene'de eþit parselli (demokratik eþitlikçi paylaþým) 
düzen, temelinde farklýlaþmaya izin vermiyordu. Bu 
dönemdeki konut yapýsý avluya açýlan kutsal ateþ 
odasý Oikos, öngeleri - prostas ve yanýndaki þölen 
yeri  andron, selamlýk ile kuzeyde yeralan birinci 
kattaki gynaikonitis  harem bölümlerinden 
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Temel olarak, kentsel mekan üretim 

biçimlerinin ilke ve kavramlarý yirminci yüzyýlýn 

baþýnda, 1928 ve 1934 yýllarý arasýnda düzenlenen 

CIAM Kongreleri'yle (Congrés Internationaux 

d'Architecture Moderne) ortaya konmuþtur. 

(Frampton, 1997) Endüstrileþme ve etkilerini kentsel 

mekanlarýn üretilme biçimlerinin merkezine alan bu 

yaklaþým, daha sonra çok güçlü ve etkili bir yaklaþým 

haline gelmiþtir. Bu kongrelerde saptanan kentsel 

mekan tasarýmýnýn ilkeleri, özellikle Ýkinci Dünya 

Savaþý sonrasý uygulama alanlarý bulmuþtur.

“Standartlaþma, rasyonelleþme, iþlevsel 

düzenleme, ve hijyen” CIAM'ýn Modern Kent 

Planlama Düþünceleri'nden yükselen temel 

kavramlardýr.  Bu kavramlarýn gerçekleþtirilmesi tek 

bir erk ve tek bir tasarýmcýnýn çok geniþ kentsel 

alanlarýn geliþtirebilmesini öngören bir örgütlenme 

modelini de beraberinde getiriyordu. Dolayýsýyla 

“önceden belirleyici” ve “tümdengelimci” bir 

planlama süreci benimsenmiþti. (Günay, 1999)   

*
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Fotoðraf ve Çizimer, R. Ekim TAN ERÞAHÝN’in tezinden alýnmýþtýr.



Figür 1. Kentsel Yenileme Örneði, Amerika (Trancik, 1986)

Önerilen model, kamu çýkarlarýnýnbaskýn olduðu ve 

birey çýkarlarýnýn ikinci planda kaldýðý bir temel 

üzerine oturuyordu. Bu sebeple de kentsel 

topraklarýn bölünmesini reddeden, (nasýl  

gerçekleþeceði hakkýnda bir açýklama yapýlmasa 

da) kamuya açýk ve yeþil alanlarýn devamlýlýðý, 

modern kent planlama ilkelerinin temelini 

oluþturuyordu.

Her ne kadar, bu düþüncelerin temeli La 

Sarraz Kongresi ve daha sonra da Atina 

Anlaþmasý'nda atýlmýþ da olsa bu düþüncelerin 

uygulamalarý, Avrupa'da savaþ sonrasý büyük ölçekli 

toplu konut projeleri ile gerçekleþmiþtir. Amerika'da  

ise kapsamlý  “Kentsel Yenileme Projeleri” (Urban 

Renewal Project) adý altýnda kent merkezlerinin 

yýkýlýp yeniden inþa edildiði bir süreç ile bu 

düþünceler uygulanma imkaný bulmuþtur. (Figür 1) 

Ancak, özellikle 1960'lardan sonra, bu uygulamalar 
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KONUT ÜZERÝNE ÇEÞÝTLEME

Y. Mimar Yurdanur SEPKÝN 

K o n u t ,  y a þ a m d a k i  z o r u n l u  

eylemlerin hemen tümüne birden 

cevap vermek durumunda olan tek 

yapý türüdür. Zamana baðlý olarak 

önemi  deð i þen ;  bes lenme ,  

dinlenme, hijyenik gereksinimlerle 

birlikte olumsuz dýþ þartlardan 

korunma ve  ha t ta  ça l ý þma 

ey lemler imiz in  karþ ý lanmasý  

açýsýndan...

Farnsworth House

Villa Savoye - Le Corbusier

Modernizm...

Þelale Evi - Frank Lloyd Wright

* Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleþme,  ed. Prof. Dr. Yýldýz Say, Ýstanbul 1999, s: 206, 273, 313
* Türkiye Uygarlýklarý, Ajanda, Eczacýbaþý, 2000
* Architecture in the 20th Century, Peter Gössel, Almanya, 1990, s: 158, 172, 195, 226
* Balkanlarda Osmanlý Evi, Nur Akýn

FOTOÐRAFLAR VE YAZI ÝÇÝN KAYNAKÇA



13------- Gerek pratik süreçlerde yaþanan çýkmazlar, gerek 
politikalarýn bütüncül yaklaþýmlardan yoksun oluþlarý nedenleriyle 
konut sorunu günümüzde de hala önemini korumaya devam 
etmektedir.

14------- Ankara'da daha 1930'larda yeni yerleþimlerden söz 
edilmektedir. Kentin Etrafýnda 1500 civarýnda kaçak yapý vardýr ve 
bunlar planýn dýþýnda Atýf Bey, Altýndað ve Yenidoðan adý altýnda 
Ankara'nýn Bentderesi arkasýndaki tepelerde yapýlaþmýþlardýr.

1935 yýlýna gelindiðinde Ankara'ya 50.000 kiþi gelip 
yerleþmiþ ve kentin nüfusu 112.720'ye ulaþmýþtýr. Ayný yýlýn 
istatistiklerine göre Ankara'da 17.372 konut birimi vardýr ve bu 
konutlarýn % 87'sinde su, % 68'sinde elektrik, % 93.5'inde 
havagazý yoktur. Her üçüne sahip konut birimi ise 1056'dýr. 

1940'lý yýllarda kente yeni yerleþimler eklenmiþ ve kentin 
nüfusu 157.242 olmuþtur.

1950'lere gelindiðinde kentte gecekondu sayýsý 
12.000'dir. Nüfusun % 21.8'i yani toplam 62.400 kiþi 
gecekondularda yaþamaktadýr.

1957 yýlýnda Ankara'da 45.850 gecekondu vardýr. 
Toplam 22.275 kiþi gecekondularda oturmaktadýr.

1959 yýlýna gelindiðinde kentte 60.000 gecekondu 
olduðu dönemin valisi tarafýndan açýklanmýþtýr. 

1962 yýlýnda gecekondu sayýsý 100.000'dir ve nüfusun 
%57.4'ü yeni 519.848 kiþi gecekondularda yaþamaktadýr. 

1970 yýlýnda kentte toplam 144.000 gecekondu vardýr. 
Kent nüfusunun %60.6'sý yeni 749.108 kiþi gecekondularda 
oturmaktadýr. 

1975 yýlýna gelindiðinde gecekondu sayýsý 202.000 
olmuþtur. Kent nüfusunun yüzde 64.9'u yani 1.156.000 kiþi 
gecekondularda yaþamaktadýr. 

1980 yýlýnda kentte 275.000 gecekondu vardýr. Kent 
nüfusunun % 76'sý yani toplam 1.450.000 kiþi gecekondularda 
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 Ankara'da baþkent olma kararýnýn 
ardýndan baþlayan  konut sorununa yönelik 
çözüm önerilerine uygun olarak gerçekleþtirilen 
konut uygulamalarý; Bahçelievler Yerleþimi, 
Saraçoðlu Mahallesi, Yenimahalle Yerleþimi, 
Batýkent Projesi, Eryaman  Yerleþimi gerek 
içerdikleri yaklaþýmlar, gerekse konut üretim 
yöntemleri açýsýndan  halen önemlerini koruyan 
özgün örneklerdir.

Aþaðýda yer alan tabloda görüleceði 
üzere Ankara'da her dönem o dönemin 
koþullarýna baðlý olarak konut üretim dinamikleri 
farklýlaþmýþ ve süreçte yer alan bu dinamikler 
yine ülke genelinde belirleyici bir rol 
oynamýþlardýr. Kuþkusuz bu yazýnýn içeriðini 
oluþturmayan ancak Ankara'da 1930'lardan 
baþlayarak mekansal geliþime damgasýný 
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- gecekondu 
- kooperatifler
- kamu yatýrýmlarý
- bireysel konut üretimi

- gecekondu 
- kooperatifler
- yap-satçý üretim

- gecekondu 
- yap-satçý üretim
- kooperatifler

- gecekondu 
- yap-satçý üretim
- kooperatifler
- belediyeler ve üst birlikleri

- gecekondu 
- yap-satçý üretim
- kooperatifler
- belediyeler ve üst birlikleri
- büyük özel inþaat þirketleri

1923-1950 dönemi

1950-1960 dönemi

1960-1970 dönemi

1970-1980 dönemi

1980 sonrasý

Tablo1. Ankara'da konut üretim dinamikleri  
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Bu noktada, “kentsel tasarým”, modernist 

kent planlama prensiplerine alternatif örgütlenme 

modelleri ve kentsel mekan anlayýþlarýný sorun 

edinen ciddi ve önemli bir araþtýrma alaný olarak 

ortaya çýkmýþtýr. Esas olarak, modernist anlayýþýn 

ürettiði tanýmsýz, artýk ve anlam içermeyen soyut 

kentsel mekanlarýna karþýlýk olarak, iyi tanýmlanmýþ 

kentsel açýk alanlarý önemseyen, kent sokak ve 

meydanýnýn yeniden vurgulanmasýnýn gerektiðini 

öne süren bir anlayýþ baskýn olmaya baþlamýþtýr. 

“Ýmge, kimlik, anlam, mekan duygusu, mekana 

aidiyet duygusu” gibi kavramlar modernizmin öne 

sürdüðü kavramlarýn yerine getirilmiþtir.  (Lynch 

1960, Jacobs 1961, Norberg-Schulz 1980, Trancik 

1986…) 

Diðer taraftan, Türkiye'de ise 1950'lerden 

itibaren devam eden kýrdan kente göç nedeniyle 

kentleþme (daha doðrusu kentli nüfusun sürekli 

çoðalmasý) hýzla artmýþtýr. Hemen ardýndan hýzla 

artan bu nüfusun barýnma sorunu gündeme 

gelmiþtir. Hernekadar hala temel nedenin kentsel 

çekme mi ya da kýrsal itme mi olduðu tartýþýlsa da, bu 

gerçek Türkiye'de kentsel mekanlarýn üretilmesi, 

geliþmesi ve dönüþmesi üzerinde yadsýnamaz 

etkilere sahiptir. Temelde, kentsel mahallelerin 

üretilmesi iki farklý süreç sonucu mümkün olmuþtur: 

gecekondu mahallelerinin oluþmasý ve küçük 

yatýrýmcý eliyle gerçekleþtirilen yap-sat süreçleri. 

Gecekondunun genel bir tanýmý; boþ alanlarda izin 

ve ruhsatsýz yerleþme, olarak yapýlabilir. Gecekondu 

üzerinde inþa edilen binalarý üretir.  Birinci tip, 

çoðunlukla kýr kökenli, (ancak göçmen olmayan 

kentliller tarafýndan da bu yöntemin kullanýldýðý 

biliniyor) kent sakinleri tarafýndan tercih edilen 

yasadýþý bir mekan üretme biçimi iken, ikinci tip 

verilen bir kentsel arsadan maksimum kârý 

amaçlayan, yasal yollardan kentsel konut üretme 

biçimidir. 

Bu iki kentsel yerleþim üretme modelinin 

yanýsýra, kentlerin kenarlarýnda yer alan ve büyük 

proje organizasyonlarý olarak üretilen “yeni 

yerleþmeler” Türkiye'de daha sonra bir model olarak 

benimsendi. Hatta, ilk dönemlerde bu projeler 

yasadýþý olarak görülen gecekondu yerleþkelerinin 

oluþmasý ve geliþmesini önleyebilecek bir model 

olarak da algýlandý. Ancak, yine de gecekondu 

yerleþkeleri, Türkiye'nin büyük kentlerinin 

kentsel mekan tarihinde uygun ve etkili bir çözümü 

olmayan bir sorunu olmayý sürdürdü. Üstelik, 

yasaklamalar, üretilen gecekondu önleme projeleri 

bu sorunu önlemekte yetersiz kaldýðý gibi her seçim 

sürecinde çýkarýlan aflar durumu körükleme niteliði 

taþýdý. Bu süreç, yani yasaklamalar ve ardýndan 

çýkarýlan kýsmi af yasalarý 1984'te kabul edilen ve 

mevcut gecekondu alanlar ýnýn kapsamlý  

yasallaþtýrýlmasýný saðlayan 2981 nolu af yasasýnýn 

kabul edilmesine kadar devam etti. Esas olarak bu 

yasa, gecekondu alanlarýnýn yasallaþtýrýlmasýyla 

birlikte kentin dinamiklerinin buna izin verdiði 

bölgelerde, alanlarýn dönüþtürülmesine neden 

25



Fakat, bu baþlýk mevcut gecekondu alanlarýnýn 

ýslahýný (düzeltme, iyleþtirme, geliþtirme) ima etse 

de, gerçekte iþleyen süreç hiç böyle olmamýþtýr. Islah 

Ýmar Planlar'ý Türkiye'de mevcut imar planlama 

prosedürü aracýlýðýyla, eski gecekondu alanlarýnda 

yoðunluðun, dolayýsýyla da toprak deðerinin 

artýrýlmasýnýn bir yolu olarak kullanýlmaktadýr. 

Yukarýda gözden geçirilen “Modernist Kent 

Planlama” prensipleriyle Türkiye'de hala Nazým Ýmar 

Planlarý, Uygulama Ýmar Planlarý ve türevleri (Islah 

Ýmar Planý, Revizyon Ýmar Planý) vasýtasýyla 

iþletilmekte olan süreçlerin belli bazý benzerlikleri 

vardýr. Her ne kadar bu benzerliklerde birebir bir 

çakýþma olduðu iddia edilemese de. Gerçekten de, 

standartlaþma, rasyonalleþtirme, iþlevsellik, ve 

fiziksel mekanýn oluþumunda öne çýkan tek 

baþlarýna soyut bir biçimde duran kütleler, baðlamýn, 

kimlik kavramýnýn reddedilmesi gibi özellikler bu 

benzerliklerin baþýnda geliyor. Altý çizilmesi gereken 

þey de, tüm bu özellikleriyle planlamanýn Türkiye'de 

kentsel mimarinin üretilmesi ile ilgili ciddi ve etkin 

de, planlama disiplininin batýda modernist 

prensiplerin eleþtirilmesinden sonra evrildiði ve 

kendisini öne sürdüðü gerekli ancak yetersiz 

kavramlardan kurtarabildiði ve zenginleþtirebildiði 

(demokratik, katýlýmcý, esnek planlama süreçleri 

gibi), ve ne yazýk ki Türkiye'de ayný noktada kalýp hiç 

durmadan kendini tekrar ettiðidir.

Bu çerçevede, Ankara'daki Çukurambar 

yerleþkesi anlatýlan durum için uygun bir örnek 

konumundadýr. (Figür 2) 1960'lardan beri bir 

gecekondu yerleþkesi olan Çukurambar, 1990'larýn 

baþýndan itibaren bir dönüþüm geçirmektedir. Bu 

alan için önce bir Islah Ýmar Planý hazýrlanmýþ, 

arkasýndan da uygun görülmeyen bu planýn yerine 

Revizyon Ýmar Planý hazýrlanmýþtýr ve 1993 yýlýnda  

bu plan onanmýþ ve alanýn dönüþümü bu plana göre 

baþlamýþtýr. 2000'li yýllarda, 1920'lerde konulmuþ 

mekan kriterleri ve kavramlarýyla dönüþtürülen bir 

kentsel konut yerleþkesi olarak Çukurambar, 

planlamanýn kentsel mekanýn üretilmesinde ve 

Figür 2. Çukurambar'ýn genel görünümü
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6------- 1952 yýlýnda Kumrular Sokak, G.M.K. Bulvarý ve Kýzýlay 
Dikimevi arasýnýn 4 kata, Atatürk Bulvarý'nýn 5 kata çýkarýlmasý 
uygun görülmüþtür.

7------- Devlet, büyük miktarlarda konut kredisiyle süreci 
desteklemiþ, dönemin gazeteleri yüzde 40 faizle inþaat parasý 
arayan yap-satçýlarýn ilanlarýyla dolmuþtur.

8------- 1968 yýlýnda çatý katlarý yasaklanmýþtýr. Bu karar ile kat 
adetleri bir kat artýrýlmýþ, kentte yýkýp yeniden yapma biçiminde 
geliþen bir süreç baþlamýþtýr. 

9------- Dönemde toplu konut sunumu önemlidir ve 
kooperatiflerin yaný sýra özel giriþimciler de toplu konut projeleri 
gerçekleþtirmeye çalýþmaktadýr.

10------- Bu projenin gerçekleþmesi için Türkiye'deki ilk kooperatif 
birliði olan Kent-Koop kurulmuþtur.

11------- 1973 yýlýnda Ýmar Ýdare Heyeti tarafýndan toplam 104 
adaya bir kat eklenmesi kararý alýnmýþtýr. Yaklaþýk 60000 kiþinin 
yetersiz olan altyapý üzerine eklenmesidir bu karar.

12------- Yasa uyarýnca üretilen konutlarýn sayýsýna oranla en 
çok kredi Ankara'da kullanýlmýþtýr.
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kýsýmlara birer kat ilavesi biçiminde hazýrlanmýþ 

olan Bölge ve Kat Nizamý Tadil Planlarý 

yürürlüðe girmiþ, kentte büyük bir inþa faaliyeti 

baþlamýþtýr .

 1970'l i  yý l larýn baþýnda konut 

sorununun çözümü için kendi evini yapana 

yardým yöntemi benimsenmiþ, ancak bu 

yöntem yetersiz kalmýþ ve 1970 sonrasý 

belediye öncülüðünde, kooperatifler yoluyla 

konut yapýmý, konut üretim sürecinde 

aðýrlýklý olmuþtur . Bu yolla gereksinim 

sahiplerinin akçal güçleri organize edilmeye, 

özellikle orta ve dar gelirliler için yeni yerleþim 

alanlarý yaratýlmaya çalýþýlmýþtýr.  Batýkent 

projesi bu kapsamdadýr ve bu proje gerek 

kooperatifleþme deneyimi olarak gerek 

belediyelerin sorumluluklarý anlamýnda daha 

sonra diðer kentlerde gerçekleþtirilecek olan  

toplu konut uygulamalarý için bir model 

olmuþtur. Bu proje ile ilk kez kent lekesinin 

dýþýna çýkýlýp yeni bir yerleþim alaný 

oluþturulmuþtur. Batýkent, altyapýsý ve sosyal 

donatýlarý tamamlanmýþ bir çevre olarak, 

kooperatif üst birliklerinin örgütlendiði bir model 

ile gerçekleþtirilmiþ, kýsa sürede orta sýnýftan 

pek çok insanýn yaþadýðý yeni bir yerleþim alaný 

haline gelmiþtir. Dönemde kent, konut 

yerleþimleri ile batýya doðru yayýlýrken 

merkezde inþa faaliyetleri tüm hýzýyla sürmekte, 

“tek tek yýkýlýp yeniden yapýlma yoluyla üst üste 

yýðýlma, giderek yoðunlaþma” sonucunda 

Ankara'nýn görünümü de hýzla deðiþmektedir  .

1980'li yýllarda konut sorunu yine 

gündemdeki yerini korumaktadýr. Bu sorunu 

çözmek üzere bir yöntem olarak 1985 yýlýnda 

Toplu Konut Yasasý çýkarýlmýþtýr. Yasada amaç, 

dar gelirlilerin konut sorununu çözmek olarak 

belirlenmiþse de, yasa kapsamýnda daha çok 

orta ve üst gelir grubuna yönelik uygulamalar 

gerçekleþtirilmiþtir . Alt gelir grubuna yönelik 

olarak belediye tarafýndan baþlatýlan ve daha 

çok gecekondu bölgelerinde dönüþümü 

hedefleyen uygulamalar dönemin belirleyici 

özelliðidir. 1980 sonrasý konut üretim 

sürecinde aðýrlýklý rol oynayan kesim büyük 

inþaat þirketleridir. Dönemde, büyük inþaat 

þirketleri konut üretim sürecine girerek, kent 

dýþýnda satýn aldýklarý arazileri imar planý 

kapsamýna aldýrdýktan sonra buralarda konut 

yapýmýna baþlamýþlardýr.  Yine kentin 

hakim konut üretim biçimi arsa sahiplerinin 
kendi konutlarýnýn yapýmýný ve finansmanýný 
örgütlemesi ile gerçekleþmiþtir.

           1950 sonrasý Ankara'da hýzlý nüfus artýþý 
nedeniyle büyük bir deðiþimin yaþandýðý 
görülmektedir. Kent merkezindeki yoðunlaþma 
1951 yýlýnda 808 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý 
ile çatý katlarý ve uygun görülen caddelerde bir 
kat ilave inþaat yapmaya izin verilmesi 
sonucunu doðurmuþtur . Bu süreçte merkezde 
hýzla artan arsa fiyatlarý nedeniyle tek parselde 
tek kiþinin konut yapma olanaðý kalmamýþ, çok 
sayýda arsa boþ kalmýþ, altyapý maliyetleri 
yükselmiþtir. Kentteki mülkiyet düzenini 
zorlayan bu süreç sonunda kat mülkiyeti 
kavramý getirilmiþtir. Böylece orta sýnýflarýn 
mülk konut edinmelerine olanak saðlayan yeni 
bir kredi mekanizmasý ve bu kredileri  
kullanacak kiþileri bir araya getiren yeni bir 
giriþimci tipi ortaya çýkmýþtýr. 1955 sonrasýnda 
konut piyasasýný “yap-satçý” denilen bu 
grup yönlendirmiþ, bir önceki  dönemde 
aðýrlýklý olan bireysel konut üretimi tümüyle 
durmuþtur . 

1960'lý yýllardan baþlayarak dönem 

sonuna dek  hakim konut üretim biçimi ise 

kooperatifleþme olmuþtur. Yap-satçý konut 

üretim sürecinde arsa payýnýn artmasý ile konut 

fiyatlarý iyice yükselmiþ, ucuz konut sunumu için 

kooperatifleþme tek seçenek haline gelmiþtir. 

Bu dönem gerçekleþtirilen kooperatif  konutlarý 

çoðunlukla imar planý dýþýndadýr. Konut sunum 

maliyetlerinde tasarruf saðlayan bu yol orta ve 

büyük ölçekli kooperatif sayýsýnýn artmasýna ve 

kooperatiflerin konut üretim sürecinde 

paylarýnýn çoðalmasýna yol açmýþtýr. Dönemde 
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Figür 3. Çukurambar'da tekrarlanan bina tipi

Figür 4. Çukurambar'da planlamanýn etkisi altýnda üretilen kentsel biçimlenme
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nüfus artýþý nedeniyle bu çözüm yetersiz 
kalmýþtýr. 1930 sonrasý sorunun çözümü için 
kooperatifler gündeme gelmiþ ve ilk toplu konut 
uygulamalarý, kooperatifler yoluyla Ankara'da 
gerçekleþmeye baþlamýþtýr. Bahçelievler konut 
kooperatifi Ankara'da kurulan ilk kooperatiftir.  
Bahçelievler merkeze 3 km. uzaklýkta, imar 
planý dýþýnda bir yerleþim alanýdýr ve kent 
dýþýnda, insan ölçeðinde, doðaya yakýn 
alternatif bir yaþama iliþkin ilk örneklerdendir.

1940'lara gelindiðinde kooperatifleþme 
tüm hýzýyla sürmektedir ve Ankara'da kurulan 
kooperatiflerin sayýsý 600'e ulaþmýþtýr. 
Dönemde özel l ik le memurlarýn konut 
sorunlarýnýn çözümü için  kamu yatýrýmlarý 
aðýrlýklý politikalar benimsenmiþ ve bu 
yaklaþýma uygun olarak  1944 yýlýnda  çýkarýlan 
4626 Sayýlý Yasa uyarýnca Bayýndýrlýk Bakanlýðý 
“lüzum görülen yerlerde memurlar için mesken 
yaptýrmaya” zorunlu kýlýnmýþtýr. 434 memur 
konutunu içine alan Saraçoðlu Mahallesi, 
yasanýn verdiði bu yetkiye dayanarak 1946 
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Saraçoðlu Mahallesi, kamu yatýrýmlarý ile 
yaptýrýlan ilk toplu konut örneðidir ve kent 
merkezinde çaðdaþ bir yaþamý kurgulamak 
üzere ele alýnmýþtýr .

Bu dönemde konut sorununun bilinçli 
ele alýnmasýna karþýn, kooperatifler-banka 
kredileri- kamu yatýrýmlarý bir kesim için yetersiz 
kalmýþ, dar gelirli kitlelerin konut sorununu 
çözmek üzere hükümet 1948 yýlýnda 
yayýnladýðý 5218 Sayýlý Yasa ile Ankara 
Belediyesi'ni konutsuz halka ucuz konut 
yaptýrmak üzere  görevlendirmiþtir. Bu yasaya 
göre kendilerine arsa tahsis edilenler arsalarý 
üzerinde üç yýl içinde belediyece önerilen tipte 
konut yaptýrmak zorundadýrlar.

Ayný dönemde çýkarýlan 5228 Sayýlý 
Yasa ile de; imar planý içindeki hazine, özel 
idare veya devletin tasarrufundaki  tüm 
alanlarda belediyelere ucuz arsa üretme görevi 
verilerek, maliyeti düþürücü kredi kolaylýklarý 
saðlanmýþtýr.

Her iki yasaya uygun olarak Ankara'da 
Yenimahalle yerleþimi gerçekleþtirilmiþtir. 
Yenimahalle, merkezi ve yerel yönetimin birlikte 
gerçekleþtirdikleri ilk uygulama örneðidir. 
Ýzlenen ucuz arsa, yapý zorunluluðu, uygun 
kredi politikalarýyla kýsa sürede yaratýlan bu 
alternatif yerleþim alanýnda nüfusun 1/10'una 
barýnma olanaðý saðlanmýþtýr .

 Ankara'da, bu süreçte konut sorununun 
çözümü için yoðun olarak üç yoldan konut 
üretilmiþtir. Bunlar; kamu yatýrýmlarýyla yapýlan 
konutlar, özel giriþimciler eliyle yapýlan konutlar  
ve 1935 sonrasýnda kooperatifler eliyle yapýlan 

3

4

5

Ne yazýk ki, Çukurambar örneðinde iþleyen süreç, 

tüm kentsel tasarým ve kentsel mimari tasarým 

süreçler in i  dýþarýda býrakmaktadýr.  Kent 

baðlamýnda, hangi sosyal ekonomik, mekansal ve 

görsel kriterlere dayanarak belirlendiði belli olmayan 

yüksek yoðunluk, bu kentsel yerleþkenin fiziksel 

oluþumunda en etkin güdüdür. Burada, yoðunluðun, 

baðlamýn (topoðrafya, tarih, komþu yerleþkeler, 

yollar…) tamamen dýþlandýðý ve kullaným þemasýnýn 

gerçekleþtirilmesi adýna strüktürü olmayan bir 

yerleþke önerilmiþtir. Sadece standart olarak 

belirlenmiþ üç boyutlu bir hacmin (maksimum 

yükseklik ve yapý yaklaþma sýnýrýnýn belirlenmesi 

hüneriyle) birbirine benzer kentsel arsalar üzerinde 

tekrarýndan ibaret olan bu alan, kimlik, baðlam, 

mekan, biçim ve etkinlik çeþitliliði gibi kentsel 

Ayrýca, planlamacýnýn mülkiyet iliþkilerinin 

etkisi altýnda kararlar aldýðý bu süreç boyunca, 

planlamacý ve mimarýn eþgüdümünden sözetmek 

mümkün deðildir. Mimar sürecin içine, sýnýrlarý belli 

bir arsanýn içinde kentsel ölçekte bütün kararlarýn 

Figür 5. Benzer üç boyutlu hacimlerin benzer arsalar üzerindeki tekrarý
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13 Ekim 1923 tarihinde baþkent olan 
Ankara, geliþimi açýsýndan diðer kentlerden 
oldukça farklý bir çizgi izlemiþtir. Baþkent 
olduðunda herhangi bir Anadolu kasabasý 
görünümünde olan kent, bu anlamda baþkentlik 
iþlevlerine cevap verecek altyapý ve üstyapý 
olanaklarýndan yoksundur. Bu nedenle 
baþkentlik kararýnýn ardýndan Ankara'da hýzlý bir 
yapýlaþma baþlamýþ ve kent çeþitli altyapý ve 
üstyapý olanaklarýna ancak bu karardan sonra 
kavuþmuþtur .

Baþkentlik kararý kentin demografik 
yapýsýnda da bir deðiþim yaratmýþ, kentte nüfus 
yoðunluðu hýzla artmýþtýr. Ýlk yýllar nüfus 
yoðunluðunu büyük ölçüde Ankara dýþýndan  
gelen bürokratlar oluþtururken; daha sonra bu 
yapý deðiþmiþ, nüfus yoðunluðunu kentteki 
istihdam olanaklarý nedeniyle yakýn çevreden 
göç eden kitleler oluþturmuþtur.

Ankara, Cumhuriyetin çaðdaþ yaþama 
iliþkin kabullerinin tüm yurda yayýldýðý bir model 
kenttir. Cumhuriyet yeni bir yaþamý ve bu 
yaþama karþýlýk gelecek mekanlarý Ankara'da 
organize etmiþ, yeni yaþam  Ankara aracýlýðý ile 
tüm yurda yayýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ankara ayný 
zamanda daha sonra diðer kent lere 
yaygýnlaþacak yeni yaklaþýmlarýn pratik 
süreçlerinin yaþandýðý bir uygulama alaný 
olmuþtur. Ankara'da ortaya çýkan konut 
sorununa yönelik çözüm arayýþlarý da bu 
anlamda, her dönem ülke genelinde bir model 
olarak ele alýnmýþtýr.

Ankara'da ilk yýllar özellikle kente 
dýþarýdan gelen bürokratlarýn barýnma 
sorunlarýnýn çözümü önemli ve önceliklidir. Bu 
sorunun çözümüne yönelik olarak kamu 
yatýrýmlarýyla yapýlaþma ilkin tek katlý konutlar 
biçiminde Yeniþehir'de gerçekleþtirilmiþtir. 
1920'lerin sonunda ortaya çýkan apartman 
konutlarýn yapýmýnda yine kamu yatýrýmlarý 
belirleyici olmuþ, ancak dönemde, kentte kiþisel 
yatýrýmlar sonucu gerçekleþtirilen apartman 
yapýlarý da giderek artmaya baþlamýþtýr.
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1------- Kentte 1924 yýlýnda 263 m, 1926 yýlýnda 2504 m, 1927 
yýlýnda 5423 m, 1928 yýlýnda 642m kanal yapýlmýþtýr.

Kentte 1925 yýlýnda buharlý bir lokomotiften dar bir 
çevreye elektrik verilmiþ, Ankara'nýn bütün bölgeleri ve         
sokaklarý elektriðe ancak 1933 yýlýnda kavuþmuþlardýr.

Ankara ilk otomatik telefon baðlantýsýna Paris, Londra ve 
Berlin ile birlikte sahip olmuþtur. Kentte otomatik santral 1926 
yýlýnda kurulmuþ, þehirlerarasý baðlantý ise 1929 yýlýnda 
saðlanabilmiþtir.

1930 yýlýnda 477 abone, 1933 yýlýnda 1000 abone 
havagazýna baðlanmýþtýr.

1933 yýlýna kadar kentin bütün büyük caddeleri 
aðaçlandýrýlmýþtýr.

1949 yýlýnda Ankara Su Ýþleri Genel Müdürlüðü 
kurulmuþtur.

1950 yýlýnda Belediye Otobüs Ýþletmesi E.G.O haline 
getirilmiþtir.

(Tekeli Ý., 1991, Ankara'da Kanalizasyon Geliþimi ve 
Uygulanmakta Olan Büyük Kanalizasyon Projesi, C.1, 2, 29-57, 
Milliyet Gazetesi, 1973, 50 Yýllýk Yaþantýmýz Eki) 

2------- Uygulama 1951 yýlýnda son bulmuþtur.

3------- Mahallede yer alan konutlar tamamen biçimsel ögelerle 
ele alýndýklarý için eleþtiri konusu olmuþlardýr.

4------- Yenimahalle'de konutlarýn elde ediliþ sürecinde farklý bir 
yöntem izlenmiþ, açýlan konut tip projeleri yarýþmasý sonucunda 
her tipte birinci olan proje uygulanmak üzere arsa daðýtýlanlara 
verilmiþ, bu yolla yerel yönetimlerin konut üretim sürecine 
katýlýmlarý saðlanmýþtýr.

5------- Baydar, gecekondularý bir dördüncü yol olarak 
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sadece düzenlemesini  yapmak amacýyla 

sokulmakta ve karar verme alaný iki boyutlu bina 

cephe tasarýmý ve iç mekan düzenlemesi boyutunda 

kalmaktadýr. Kentsel tasarýmcýysa zaten sürecin 

içinde hiç yer almamaktadýr

Halbuki, kentsel morfoloji ile mimari tipoloji 

arasýnda karþýlýklý bir iliþki vardýr. Kentsel dokular 

farklý mimari tiplerin bir aradalýðý, birbirleriyle 

kurduðu iliþkiler sonucunda oluþur. Bu sürecin tersi 

de doðrudur. Kentsel dokular, onu oluþturabilecek 

olasý mimari tipleri etkilerler. Bu karþýlýklý iliþki akýlda 

tutulduðunda kentsel tasarým bu iliþkinin ayakta 

tutulduðu, tasarlandýðý bir alan olarak, mevcut 

planlama ve mimarlýk arasýndaki kopuk ve saðlýksýz 

ilintinin düzeltilmesinde önemli bir role sahiptir. 

Türkiye'de kentsel tasarým, mevcut kentsel mekan 

üretim prosedürü içinde eksik olan bir parçadýr. 

Kaliteli kent mekanýnýn üretilmesi noktasýnda, 

kentsel tasarýmýn planlama ve mimarlýk arasýndaki *
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13 Ekim 1923 tarihinde baþkent olan 

Ankara, geliþimi açýsýndan diðer 

kentlerden oldukça farklý bir çizgi 

izlemiþtir. Baþkent olduðunda 

herhangi bir Anadolu kasabasý 

görünümünde olan kent, bu 

anlamda baþkentlik iþlevlerine 

cevap verecek altyapý ve üstyapý 

olanaklarýndan yoksundur. Bu 

nedenle baþkentlik kararýnýn 

ardýndan Ankara'da hýzlý bir 

yapýlaþma baþlamýþ ve kent çeþitli 

altyapý ve üstyapý olanaklarýna 

ancak bu karardan sonra 

kavuþmuþtur .
Dr. Nuray BAYRAKTAR, G.Ü.

baþkent
ankara’da

konut sorununa yönelik 
çözüm arayýþlarý

1
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toplu konut ve mimarlýk
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Fotoðraf: Altuð Demirel’in arþivindendir.



Evet, bu yazýyý yazma nedenim, 

ilköðretim, lise, yükseköðretim 

yapýlarý, saðlýk, adalet ve benzeri 

yerel yönetim ve devlete ait bütün 

kamu yapýlarýnýn tasarýmýnda ve 

üretiminde yaþanan bu temel 

sorunun çözümlenmesinde akýlcý bir 

yol izlenmesinin, mimarlarýn 

toplumsal görevi olduðunu dile 

getirmektir. Uzun vadeli hedeflerde 

öncelikli, gündemde ise ön sýrada 

görmek istediðim bu konuyu 

ilgililerin bilgisine sunuyorum. 

Mesleðimize iliþkin geliþmelere 

duyarsýzlýðýmýz artýyor? Yoksa, ben 

mi yanýlýyorum?

3110

Cihat UYSAL  (Mimar Y. Mühendis)



dýþ evi tehdit eder!

(...ev sýðýnak olmaktan çýkar...)
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Bilindiði gibi, konutlar için üretilen tünel kalýp sistemi, 

dünya savaþý sýrasýnda Avrupa'nýn yýkýmý sonucu 

ortaya çýkmýþ, ucuz ve hýzlý üretim yapmayý 

amaçlayan bir ihtiyaç ve programýn ürünüdür. Bugün 

bu konutlar çoklukla Ýngiltere'de Hintliler, 

Pakistanlýlar; Fransa'da Cezayirliler, Tunuslular; 

Almanya'da Türkler tarafýndan kullanýlmaktadýr. Ne 

var ki, yapý sektörümüzde baþta mimar ve 

mühendislerimiz olmak üzere her kademede ve 

nitelikteki teknisyeninden, müteahhidine bütün 

ögeler bu çözümün yerine baþka bir öneri 

geliþtirecek örgütlenmeyi saðlayamadýklarý için, 

tünel kalýp sistemi baþ tacý edilmiþtir. Yurtdýþýndan 

gelen konuklarý Ankara'da gezdirirken, kentin lüks 

konutlarý olarak pazarlanan Bilkent ve benzeri 

yerleþimleri gördüklerinde, “Bunlar toplu konut deðil 

mi?” diye sorduklarýna tanýk oluyorum. Bugün 

ülkemizde, tünel kalýp sistemiyle üretilen ve lüks 
2konut olarak pazarlanan 200 m 'lik konutlar 

bulunmaktadýr. Öyle ki, bu büyüklükteki yapýlarýn 

salon birimlerinde sert adýmla yürüyemezsiniz. 

Parmak ucuna basarak yürüseniz bile, döþemeler 

huzursuz edecek biçimde yaylanmaktadýr.

Konunun kapsamýnýn geniþ; geçmiþ ve güncel ile 

ilintilerinin karmaþýk olmasý, konuyu adeta bir mozaik 

ya da hipermetin (ardýþýk metin) biçiminde dile 

g e t i r m e y i  g e r e k t i r d i .  Ya z ý n ý n  b ö y l e  

deðerlendirilmesini bekliyorum.

Geçtiðimiz günlerde Toplu Konut Ýdaresi'nce ihalesi 

yapýlan “MEER -  Marmara Depremi Acil Yeniden 

Yapýlanma Projesi” kapsamýndaki konutlar üç katlý, 

tünel kalýp sistemiyle yapýlmasý öngörülen 

yapýlardan oluþmakta idi. Ardýndan yapýlan iki ihaleyi 

de gözönüne alýnca, bu konunun tartýþmaya 

açýlmasý gerektiði ortaya çýkmaktadýr. Tünel kalýp 

sisteminin doðrularý, yanlýþlarý yanyana koyulmadan 

yapýlan bu seçim bence birçok yeni sorunun 

yaþanmasýna neden olacaktýr. Bu sorunlarýn bir 

kýsmý bir yapým sisteminin sakýncalarýný içermekte, 

diðer birkýsmý da uygulanabilirliðinin tartýþýlmasýný 

gerektirmektedir.

Tünel Kalýp Sisteminin Kullaným Sorunlarý:

1. Tünel kalýpla üretilen toplu konutun 

saðladýðý yaþama konforu konusunda yeterli 

araþtýrma yapýlmamýþ ya da yapýldýysa yeterince 

tartýþmaya açýlmamýþtýr. Ýnsanýmýzýn daha iyiyi talep 

etmedeki duyarsýzlýðý, tepkisizliði, tünel kalýp 

sisteminin toplumun her kesiminde kolaylýkla kabul 

edilmesine yolaçmýþtýr. Bu, mimarlarýmýzýn önemli 

bir eksiði olarak durmaktadýr. Çünkü, ne yazýk ki, 

yaygýn olarak üretilen konutlar, tünel kalýptan daha 

 konularýnda alýnan önlemlerin geliþtirilmesi 

gerekmekte ... diye özetlenebilecek bir dizi 

olumsuzluk öteden beri bilinmektedir.

2. Tünel kalýp ile konut yapýmýnda, tünel kalýp 

sisteminin kullanýlmasýnýn insan saðlýðýna etkileri 

yeterince irdelenmemiþtir. Özellikle, havadaki nem 

oraný yüksek olan bölgelerde, baþta yapýnýn dýþ 

kabuðu olmak üzere, büyük bölümünün beton 

olmasý, romatizmal hastalýklara neden olabilecektir.

3. Konutlarda tünel kalýp kullanýmý, mimari 

tasarýmý sýnýrlayan kýsýtlarý olan bir sistemdir. 

Geleneksel konut yapýlarýmýzdaki, merkezi mekan 

anlayýþý ile örtüþmemektedir.

Az Katlý Yapýlarda Tünel Kalýp Sistemi 

Uygulamanýn Sorunlarý:

1. Tünel kalýp sistemi, çok katlý yapý 

uygulamalarý için uygulanan bir sistemdir. Az katlý 

yapýlarda, tünel kalýbýn kullanýlmaya baþlandýðý ilk 

katýn aplikasyonu oldukça zordur ve ayrý bir özen 

göstermeyi gerektirmektedir. Konutlar az katlý 

olunca, bu zorluk sýkca yaþanacaktýr. Üstelik, zemin 

katlarýn bir kýsmý da, arazi yapýsý nedeniyle, tünel 

kalýbýn sökülmesini zorlaþtýracak biçimde yarým 

bodrum olabilecektir. Hatta, kalýp çýkarmak için kazý 

yapýlmasý gerekebilecek ve de bu kazý yerlerinin 

doldurulmasý maliyeti ve bu tür dolgularýn 

sýkýþtýrýlmasýnda karþýlaþýlan hatalar, ileride dolguda 

çökme ve oturmalara neden olabilecektir.

2. Yapý bloklarýnýn birbirine sýraev biçiminde 

yakýn olmamasý, kalýbýn bir bloktan diðerine 

sorunsuz taþýnmasýný zorlaþtýracaktýr. Çünkü, 

üretilen tünel kalýp sistemleri, aðýrlýðý olabildiðince 

azaltýlmýþ, narin sistemlerdir. Kurulduktan sonra, 

sökülmeden taþýnmasýnda kalýbýn deformasyonu ile 

ilgili sorun ve kayýplara neden olacaktýr.

Bu defa, MEER projesinin yapýmýna baþlanmadan, 

aþaðýda kýsaca özetleyeceðim Halkalý 2000 

Konutlarý ihale duyurusunda, bu yaklaþýmdan 

vazgeçildiði anlaþýlmaktadýr. Çünkü, bu kez yatýrýmcý 

için böylesine kýsýtlarýn sakýncalarý bir anlamda 

gözönüne alýnmýþtýr. Ne var ki, Toplu Konut Ýdaresi, 

bunca yýllýk deneyimine karþýn, þartnameye ve de 

duyuruya nesnel (objektif) ölçütler (kriter) koymasý 

gerekirken, böylesine gazete haberi türünden 

koþullar koymuþtur. Burada, MEER projesinin 

kadersizliðine mi üzülmeli? Yoksa, Halkalý 2000 

projesinin standartsýzlýðýna mý üzülmeli? 

bilemiyorum.

Ýhale duyurusunda yeralan bazý bölümlerdeki 

“Depreme karþý en ileri tedbirleri içeren... Geleneksel 

Türk mimarisinin yanýnda; son teknolojik geliþmeleri 
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Geçtiðimiz günlerde Toplu Konut Ýdaresi'nce ihalesi 

yapýlan “MEER -  Marmara Depremi Acil Yeniden 

Yapýlanma Projesi” kapsamýndaki konutlar üç katlý, 
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yapýlan bu seçim bence birçok yeni sorunun 
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diðer birkýsmý da uygulanabilirliðinin tartýþýlmasýný 
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Tünel Kalýp Sisteminin Kullaným Sorunlarý:

1. Tünel kalýpla üretilen toplu konutun 

saðladýðý yaþama konforu konusunda yeterli 

araþtýrma yapýlmamýþ ya da yapýldýysa yeterince 

tartýþmaya açýlmamýþtýr. Ýnsanýmýzýn daha iyiyi talep 

etmedeki duyarsýzlýðý, tepkisizliði, tünel kalýp 

sisteminin toplumun her kesiminde kolaylýkla kabul 

edilmesine yolaçmýþtýr. Bu, mimarlarýmýzýn önemli 

bir eksiði olarak durmaktadýr. Çünkü, ne yazýk ki, 

yaygýn olarak üretilen konutlar, tünel kalýptan daha 

 konularýnda alýnan önlemlerin geliþtirilmesi 

gerekmekte ... diye özetlenebilecek bir dizi 

olumsuzluk öteden beri bilinmektedir.

2. Tünel kalýp ile konut yapýmýnda, tünel kalýp 

sisteminin kullanýlmasýnýn insan saðlýðýna etkileri 

yeterince irdelenmemiþtir. Özellikle, havadaki nem 

oraný yüksek olan bölgelerde, baþta yapýnýn dýþ 

kabuðu olmak üzere, büyük bölümünün beton 

olmasý, romatizmal hastalýklara neden olabilecektir.

3. Konutlarda tünel kalýp kullanýmý, mimari 

tasarýmý sýnýrlayan kýsýtlarý olan bir sistemdir. 

Geleneksel konut yapýlarýmýzdaki, merkezi mekan 

anlayýþý ile örtüþmemektedir.
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katlarýn bir kýsmý da, arazi yapýsý nedeniyle, tünel 

kalýbýn sökülmesini zorlaþtýracak biçimde yarým 

bodrum olabilecektir. Hatta, kalýp çýkarmak için kazý 

yapýlmasý gerekebilecek ve de bu kazý yerlerinin 

doldurulmasý maliyeti ve bu tür dolgularýn 

sýkýþtýrýlmasýnda karþýlaþýlan hatalar, ileride dolguda 

çökme ve oturmalara neden olabilecektir.

2. Yapý bloklarýnýn birbirine sýraev biçiminde 

yakýn olmamasý, kalýbýn bir bloktan diðerine 

sorunsuz taþýnmasýný zorlaþtýracaktýr. Çünkü, 

üretilen tünel kalýp sistemleri, aðýrlýðý olabildiðince 

azaltýlmýþ, narin sistemlerdir. Kurulduktan sonra, 

sökülmeden taþýnmasýnda kalýbýn deformasyonu ile 

ilgili sorun ve kayýplara neden olacaktýr.

Bu defa, MEER projesinin yapýmýna baþlanmadan, 

aþaðýda kýsaca özetleyeceðim Halkalý 2000 

Konutlarý ihale duyurusunda, bu yaklaþýmdan 

vazgeçildiði anlaþýlmaktadýr. Çünkü, bu kez yatýrýmcý 

için böylesine kýsýtlarýn sakýncalarý bir anlamda 

gözönüne alýnmýþtýr. Ne var ki, Toplu Konut Ýdaresi, 

bunca yýllýk deneyimine karþýn, þartnameye ve de 

duyuruya nesnel (objektif) ölçütler (kriter) koymasý 

gerekirken, böylesine gazete haberi türünden 

koþullar koymuþtur. Burada, MEER projesinin 

kadersizliðine mi üzülmeli? Yoksa, Halkalý 2000 

projesinin standartsýzlýðýna mý üzülmeli? 

bilemiyorum.

Ýhale duyurusunda yeralan bazý bölümlerdeki 

“Depreme karþý en ileri tedbirleri içeren... Geleneksel 

Türk mimarisinin yanýnda; son teknolojik geliþmeleri 
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... Tek elden yönetilen; iþletme maliyeti düþük yeni bir 

yerleþim merkezinin projelendirilmesi, anahtar 

teslim inþaatý ve pazarlama iþleri yaptýrýlacaktýr.” 

Diye yapýlan talep tanýmý (!) benden yazmasý, ne 

anlama geldiðini varýn siz düþünün.

Bütün bu geliþmelerin üzerine, Bayýndýrlýk Bakanlýðý, 

Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Kocaeli, Sakarya, 

Yalova ve Bolu illerinde yapýlacak kalýcý konutlarý 

ihaleye çýkardý. Sözkonusu ihalede, bir grup yapý, 

yine “tünel kalýp sistemi” adýyla, diðer grup ise, 

“klasik sistem” adýyla ihaleye çýkarýldý.

Özetle, ülkemizde bunca yýldýr toplu konut adý 

altýnda yapýlan çalýþma ve uygulamalardan 

yeterince bilgi birikimine eriþilemediði ya da varsa, 

bu birikimden yararlanýlamadýðý görülüyor. 

Ülkemizin bütün yörelerini kapsayan bir çalýþmanýn 

verilerinden yararlanan bir programdan yola 

çýkýlmadan verilecek tasarým ve sistem seçimi 

kararlarý, kontrol edilemeyen yanlýþlarý içinde 

barýndýracaktýr. Bu nedenle, yapý tasarýmý ile yapým 

sistemi seçimi iliþkisi kurulurken, sistem kýsýtlarýnýn 

gerekçelerinin açýk seçik araþtýrýlmamasý nedeniyle, 

konu tartýþýlamaz konuma gelmektedir. Kaldý ki, 

diðer yandan deprem sonrasý gözükapalý “çelik yapý 

yapýlmalý” sloganý ile ortaya atýlan ve neredeyse 

“betonarme kötüdür” benzeri bilim dýþý bir söyleme 

dayandýrýlan bir dizi yanlýþ da kapýmýzda 

beklemektedir.

Tasarým ölçütlerinin tartýþýlmasý, yalnýz konut ya da 

toplu konut deðil bütün yapýlarý kapsayacak biçimde 

ele alýnmalýdýr. Bugüne deðin üretilen yapýlarýn 

çoðunluðunu gözönüne alacak olursak, örneðin 

“sýva” konusunu ele alan bir çalýþma bize birçok 

ipucu verecektir. Öyle anlaþýlýyor ki, ülkemizde 

ö z e l l i k l e  “ s ý v a n ý n  s o r g u l a n m a s ý ”  d i y e  

özetleyebileceðimiz bir tasarým anlayýþýný irdeleyen 

her hangi bir çalýþma ya da tartýþma baþlatýlmamýþ, 

baþlatýlamamýþtýr. Sýva, hata ve kusurlarý örten bir 

yapý ögesine dönüþürken, “ince yapý” diye 

özetleyebileceðimiz bütün yapý kýsýmlarý bu 

olumsuzluklara bulaþmýþtýr. Ýçinde yaþadýðýnýz 

yapýlara bakacak olursanýz, neredeyse sýva ile iliþkili 

olmayan bir tasarým kararýnýn olmadýðýný ve sonuç 

olarak duvardan kapý kasasýna, süpürgelikten 

denizliðe, elektrik prizinden boyaya deðin bütün yapý 

ögelerinin bu bozulmadan payýný aldýðýný 

göreceksiniz.

Sonuç olarak konut, boyutlarý küçük, karþýlamasýný 

beklediðimiz iþlev sayýsý çok ve karmaþýk bir yapý 

türü. Ýçinde neredeyse her türlü insan etkinliðini 

barýndýrýyor. Elektronik iletiþim olanaklarýnýn ticareti 

yapýnýn bütün kararlarýný belirleyen bir yapý ögesi ile 

baþlanmalý, sýva sorgulanmalýdýr. Tasarým, üretim ve 

malzeme üretimindeki geliþmeler, bu sürecin 

programlý bir süreç olarak ele alýnmasýný gerektiriyor. 

Tasarým ölçütleri, neden  nasýl mantýðýna 

dönüþtürülemez ise, sistem seçilirken içi boþ kalýr. 

Bugün yapýlan da budur. Yapýlarý sistemlerin içine 

hapsetmek, “þapkaya göre kafa aramak” tavrýna 

dönüþmektedir. Vali Nevzat Tandoðan'ýn “Ülkeye 

komünizm gelmesi gerekiyorsa, onu da biz getiririz.” 

Dediði gibi, sývayý kaldýrmak konusundaki 

beklentimizi devlete býrakmýþ görünüyoruz, ne var ki, 

devletin de bu konudaki yeteneði kamu yapýlarý ile 

ortada.

Evet, bu yazýyý yazma nedenim, ilköðretim, lise, 

yükseköðretim yapýlarý, saðlýk, adalet ve benzeri 

yerel yönetim ve devlete ait bütün kamu yapýlarýnýn 

tasarýmýnda ve üretiminde yaþanan bu temel 

sorunun çözümlenmesinde akýlcý bir yol 

izlenmesinin, mimarlarýn toplumsal görevi olduðunu 

dile getirmektir. Uzun vadeli hedeflerde öncelikli, 
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Gündemimizi týkayan, yapma isteklerimizi ezen, 
eriten bir sorun, sýkýntý haline geldiðinde ya da bu 
durum farkedildiðinde “Mesleki Denetim”i tekrar 
konuþmalýydýk, düþünmeliydik, tartýþmalýydýk.

Önce olasý açýlýmlarý, yinelenenleri derli toplu bir 
þekilde ortaya koymaya çalýþtýk ve “Mesleki 
Denetim” konusunu  Aðustos bülteninde, dosya 
konusu olarak ele aldýk. Deneyimi olanlara 
hatýrlatma, yeni karþýlaþanlara özet olsun diye...

Mimarlýk hizmetlerinin nasýl denetleneceði 
hakkýndaki açýlýmlar, kafa yormalar devam ederken, 
hergün yeni sorunlarla karþý karþýya kaldýðýmýz 
gündelik hayat... bekleyemezdi kararlara, katkýlara 
ihtiyaç vardý... 

Baþta tescilli bürolar olmak üzere tüm üyelerimizi, 
Eylül bülteninde yaptýðýmýz çaðrý ile, faks ile, telefon 
ve internet aracýlýðý ile toplantýya davet ettik. 
Kamusal sorunlarýn özelleþmesi durumunda 
sorunlara tepki gösterildiði görüþünden hareketle 
üyelerimizin tümü soruna sahip çýkabilirdi. Çünkü 
sorun artýk hepimizin sorunu, ortamýn verimsizliði, 
mesleðimizn içinde bulunduðu durum hepimizin 
sýkýntýsýydý. 

Sonuçta toplantý salonunda 90 kiþiydik. Çaðrýmýza 
yanýt veren ve katký koyan üyelerimize teþekkür 
ediyoruz. 

“Mesleki Denetim” konusu, buna baðlý olarak mimari 
hizmet açýsýndan içinde bulunduðumuz durum ve bu 
durumun kentteki ifadesi tartýþýldý.

Önce toplantýda konuþulanlarý ortamla paylaþacaðýz 
ve tartýþmaya, yorumlamaya devam edeceðiz.

ÜYE TOPLANTISI
MESLEKÝ DENETÝM 

21 EYLÜL 2002  

YA DA

SÜREÇTEN BÝR KESÝT

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Düzce 
Temsilciliði ile Ýstanbul Þubesi Kartal Temsilciliði'nin 
13 Eylül 2002 Cuma günü, birlikte düzenledikleri 
panelde; Prof. Dr. Hakký Önel, Düzce Temsilciliði 
Baþkaný Nermin Yýlmaz, Kartal Temsilciliði Baþkaný 
O s m a n  G ü d ü ,  D ü z c e  B e l e d i y e s i  Ý m a r  
Müdürlüðü'nden Ali Ergün, Düzce Valisi adýna Vasif 
Þahin, Prof. Dr. Ferhan Yürekli, Prof. Dr. Hülya 
Yürekli ve Psikolog Özlem Ulutaþ, konuþmacý olarak 
yer almýþtýr.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Düzce 
Temsilciliði Baþkaný Nermin Yýlmaz'ýn sunumu 
aþaðýdaki gibidir:
 
Herkesin bilgisi olduðu üzere iki deprem felaketi 
geçirmiþ olan Düzce'mizin, yeni yapýlaþma süreci 
içinde, idari yetkili kurumlar ve sivil toplum örgütleri 
tarafýndan sosyal ve yapýsal, (yerleþim birimleri 
olarak) YENÝDEN HAYATA DÖNÜÞ olarak 
ad landý rab i leceð imiz  özver i l i  ça l ýþmalar  
çerçevesinde bu güne gelmiþ bulunuyoruz.

Bu çalýþmalar doðrultusunda mesleðimiz ile ilgili 
konularda, gerek Bayýndýrlýk Bakanlýðý, gerekse de 
mahalli Belediyemiz, toplumsal yaþamý, yapýlaþma 
yönünden disipline edebilmek amacýyla birtakým 
çalýþmalara ve uygulamalara girmiþlerdir.

Buna baðlý olarak deprem sonrasýnda, mimarlýk 
mesleðimizin bölgedeki etkinlik aþamalarý, ne yazýk 
ki bizlerin mimari ilkelerine uygun, arzu edilebilir 
seviyede sonuçlanmamýþtýr. 

Deprem sonrasý  or taya ç ýkan durumun 
vehametinde, ne yazýk ki biz mimarlar hedef olarak 
gösterildik. Haksýz ithamlar, bizleri rencide etti, buna 
baðlý olarak þevkimizi, meslek aþkýmýzý depresif 
etkiler altýnda býraktý.

Belediyemizin iyi niyetli olarak düzenlemek üzere ele 
almýþ olduðu imar planý çalýþmalarýnda, kat 
sýnýrlamasý kararý bizlerce, meslek teknolojileri ve 
diðer mühendislik bilim dallarýna aykýrý olarak 
deðerlendirilmektedir. Oysa kat adedi uygulamasýna 
esas olmasý gereken, zemin mekaniði açýsýndan 
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Gündemimizi týkayan, yapma isteklerimizi ezen, 
eriten bir sorun, sýkýntý haline geldiðinde ya da bu 
durum farkedildiðinde “Mesleki Denetim”i tekrar 
konuþmalýydýk, düþünmeliydik, tartýþmalýydýk.

Önce olasý açýlýmlarý, yinelenenleri derli toplu bir 
þekilde ortaya koymaya çalýþtýk ve “Mesleki 
Denetim” konusunu  Aðustos bülteninde, dosya 
konusu olarak ele aldýk. Deneyimi olanlara 
hatýrlatma, yeni karþýlaþanlara özet olsun diye...

Mimarlýk hizmetlerinin nasýl denetleneceði 
hakkýndaki açýlýmlar, kafa yormalar devam ederken, 
hergün yeni sorunlarla karþý karþýya kaldýðýmýz 
gündelik hayat... bekleyemezdi kararlara, katkýlara 
ihtiyaç vardý... 

Baþta tescilli bürolar olmak üzere tüm üyelerimizi, 
Eylül bülteninde yaptýðýmýz çaðrý ile, faks ile, telefon 
ve internet aracýlýðý ile toplantýya davet ettik. 
Kamusal sorunlarýn özelleþmesi durumunda 
sorunlara tepki gösterildiði görüþünden hareketle 
üyelerimizin tümü soruna sahip çýkabilirdi. Çünkü 
sorun artýk hepimizin sorunu, ortamýn verimsizliði, 
mesleðimizn içinde bulunduðu durum hepimizin 
sýkýntýsýydý. 

Sonuçta toplantý salonunda 90 kiþiydik. Çaðrýmýza 
yanýt veren ve katký koyan üyelerimize teþekkür 
ediyoruz. 

“Mesleki Denetim” konusu, buna baðlý olarak mimari 
hizmet açýsýndan içinde bulunduðumuz durum ve bu 
durumun kentteki ifadesi tartýþýldý.

Önce toplantýda konuþulanlarý ortamla paylaþacaðýz 
ve tartýþmaya, yorumlamaya devam edeceðiz.

ÜYE TOPLANTISI
MESLEKÝ DENETÝM 

21 EYLÜL 2002  

YA DA

SÜREÇTEN BÝR KESÝT

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Düzce 
Temsilciliði ile Ýstanbul Þubesi Kartal Temsilciliði'nin 
13 Eylül 2002 Cuma günü, birlikte düzenledikleri 
panelde; Prof. Dr. Hakký Önel, Düzce Temsilciliði 
Baþkaný Nermin Yýlmaz, Kartal Temsilciliði Baþkaný 
O s m a n  G ü d ü ,  D ü z c e  B e l e d i y e s i  Ý m a r  
Müdürlüðü'nden Ali Ergün, Düzce Valisi adýna Vasif 
Þahin, Prof. Dr. Ferhan Yürekli, Prof. Dr. Hülya 
Yürekli ve Psikolog Özlem Ulutaþ, konuþmacý olarak 
yer almýþtýr.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Düzce 
Temsilciliði Baþkaný Nermin Yýlmaz'ýn sunumu 
aþaðýdaki gibidir:
 
Herkesin bilgisi olduðu üzere iki deprem felaketi 
geçirmiþ olan Düzce'mizin, yeni yapýlaþma süreci 
içinde, idari yetkili kurumlar ve sivil toplum örgütleri 
tarafýndan sosyal ve yapýsal, (yerleþim birimleri 
olarak) YENÝDEN HAYATA DÖNÜÞ olarak 
ad landý rab i leceð imiz  özver i l i  ça l ýþmalar  
çerçevesinde bu güne gelmiþ bulunuyoruz.

Bu çalýþmalar doðrultusunda mesleðimiz ile ilgili 
konularda, gerek Bayýndýrlýk Bakanlýðý, gerekse de 
mahalli Belediyemiz, toplumsal yaþamý, yapýlaþma 
yönünden disipline edebilmek amacýyla birtakým 
çalýþmalara ve uygulamalara girmiþlerdir.

Buna baðlý olarak deprem sonrasýnda, mimarlýk 
mesleðimizin bölgedeki etkinlik aþamalarý, ne yazýk 
ki bizlerin mimari ilkelerine uygun, arzu edilebilir 
seviyede sonuçlanmamýþtýr. 

Deprem sonrasý  or taya ç ýkan durumun 
vehametinde, ne yazýk ki biz mimarlar hedef olarak 
gösterildik. Haksýz ithamlar, bizleri rencide etti, buna 
baðlý olarak þevkimizi, meslek aþkýmýzý depresif 
etkiler altýnda býraktý.

Belediyemizin iyi niyetli olarak düzenlemek üzere ele 
almýþ olduðu imar planý çalýþmalarýnda, kat 
sýnýrlamasý kararý bizlerce, meslek teknolojileri ve 
diðer mühendislik bilim dallarýna aykýrý olarak 
deðerlendirilmektedir. Oysa kat adedi uygulamasýna 
esas olmasý gereken, zemin mekaniði açýsýndan 
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Gündemimizi týkayan, yapma isteklerimizi ezen, 
eriten bir sorun, sýkýntý haline geldiðinde ya da bu 
durum farkedildiðinde “Mesleki Denetim”i tekrar 
konuþmalýydýk, düþünmeliydik, tartýþmalýydýk.

Önce olasý açýlýmlarý, yinelenenleri derli toplu bir 
þekilde ortaya koymaya çalýþtýk ve “Mesleki 
Denetim” konusunu  Aðustos bülteninde, dosya 
konusu olarak ele aldýk. Deneyimi olanlara 
hatýrlatma, yeni karþýlaþanlara özet olsun diye...

Mimarlýk hizmetlerinin nasýl denetleneceði 
hakkýndaki açýlýmlar, kafa yormalar devam ederken, 
hergün yeni sorunlarla karþý karþýya kaldýðýmýz 
gündelik hayat... bekleyemezdi kararlara, katkýlara 
ihtiyaç vardý... 

Baþta tescilli bürolar olmak üzere tüm üyelerimizi, 
Eylül bülteninde yaptýðýmýz çaðrý ile, faks ile, telefon 
ve internet aracýlýðý ile toplantýya davet ettik. 
Kamusal sorunlarýn özelleþmesi durumunda 
sorunlara tepki gösterildiði görüþünden hareketle 
üyelerimizin tümü soruna sahip çýkabilirdi. Çünkü 
sorun artýk hepimizin sorunu, ortamýn verimsizliði, 
mesleðimizn içinde bulunduðu durum hepimizin 
sýkýntýsýydý. 

Sonuçta toplantý salonunda 90 kiþiydik. Çaðrýmýza 
yanýt veren ve katký koyan üyelerimize teþekkür 
ediyoruz. 

“Mesleki Denetim” konusu, buna baðlý olarak mimari 
hizmet açýsýndan içinde bulunduðumuz durum ve bu 
durumun kentteki ifadesi tartýþýldý.

Önce toplantýda konuþulanlarý ortamla paylaþacaðýz 
ve tartýþmaya, yorumlamaya devam edeceðiz.
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Bu çalýþmalar doðrultusunda mesleðimiz ile ilgili 
konularda, gerek Bayýndýrlýk Bakanlýðý, gerekse de 
mahalli Belediyemiz, toplumsal yaþamý, yapýlaþma 
yönünden disipline edebilmek amacýyla birtakým 
çalýþmalara ve uygulamalara girmiþlerdir.

Buna baðlý olarak deprem sonrasýnda, mimarlýk 
mesleðimizin bölgedeki etkinlik aþamalarý, ne yazýk 
ki bizlerin mimari ilkelerine uygun, arzu edilebilir 
seviyede sonuçlanmamýþtýr. 

Deprem sonrasý  or taya ç ýkan durumun 
vehametinde, ne yazýk ki biz mimarlar hedef olarak 
gösterildik. Haksýz ithamlar, bizleri rencide etti, buna 
baðlý olarak þevkimizi, meslek aþkýmýzý depresif 
etkiler altýnda býraktý.

Belediyemizin iyi niyetli olarak düzenlemek üzere ele 
almýþ olduðu imar planý çalýþmalarýnda, kat 
sýnýrlamasý kararý bizlerce, meslek teknolojileri ve 
diðer mühendislik bilim dallarýna aykýrý olarak 
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Alman 

Kültür Merkezi iþbirliði ile 01.11.2002  22.11.2002 

tarihleri arasýnda bir sergi düzenlenecektir. Tanýtým 

konferansý ve Sergi Açýlýþý Dr. Regina Stephan 

tarafýndan 4.11.2002 tarihinde, saat 18.00’da  

yapýlacaktýr. 

Yer: Çankaya Belediyesi - Çaðdaþ Sanatlar Merkezi 

Kennedy Cad. No:4 Kavaklýdere/ANKARA

Açýlýþ Kokteyli: 4.11.2002 saat 19.00

Sergi belirtilen tarihlerde saat 09.00 - 18.00 arasý 

Dinamizm ve Fonksiyon

Prof. Dr. Richard Foqué
(Anvers Üniversiteler Birliði (AUA) Tasarým Bilimleri Bölümü 
Dekaný)
(Henry van de Velde Mimarlýk Bilimleri Yüksek Enstitüsü Baþkaný)

14 Ekim 2002 Atölye1 ile Stüdyo Çalýþmasý
15 Ekim 2002 Konferans (G.Ü.M.M.F. Kongre 
Merkezi)
16 Ekim 2002 Konferans (G.Ü.M.M.F. Kongre 
Merkezi)
17 Ekim 2002 Atölye1 ile Stüdyo Çalýþmasý
18-19 Ekim 2002  Safranbolu ve Amasra 
Gezisi

Tijl  Eyckerman / Kathleen de Bodt
(Henry van de Velde Mimarlýk Bilimleri Yüksek Enstitüsü Öðretim 
Elemanlarý)

28 Ekim 2002 Workshop (G.Ü.M.M.F.)
29 Ekim 2002 Ankara Kenti Gezisi

Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk 

Fakültesi Mimarlýk Bölümü bünyesinde 

gerçekleþtirilecek, “Bilgisayar Destekli 

Tasarým” ve “Tuðla-Terasevler: Tipik Belçika 

tipolojisi” konulu iki etkinliðin programý 

aþaðýdaki  gibidir.

DUYURU

evin sakini, 
evle kendisi arasýndaki duygu birliðinin tanýðý olandýr

h e r k e s i n b i r k a p s ü l ü v a r . . . k i m i n e v i v a r ?

6
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Sergi belirtilen tarihlerde saat 09.00 - 18.00 arasý 

Dinamizm ve Fonksiyon

Prof. Dr. Richard Foqué
(Anvers Üniversiteler Birliði (AUA) Tasarým Bilimleri Bölümü 
Dekaný)
(Henry van de Velde Mimarlýk Bilimleri Yüksek Enstitüsü Baþkaný)

14 Ekim 2002 Atölye1 ile Stüdyo Çalýþmasý
15 Ekim 2002 Konferans (G.Ü.M.M.F. Kongre 
Merkezi)
16 Ekim 2002 Konferans (G.Ü.M.M.F. Kongre 
Merkezi)
17 Ekim 2002 Atölye1 ile Stüdyo Çalýþmasý
18-19 Ekim 2002  Safranbolu ve Amasra 
Gezisi

Tijl  Eyckerman / Kathleen de Bodt
(Henry van de Velde Mimarlýk Bilimleri Yüksek Enstitüsü Öðretim 
Elemanlarý)

28 Ekim 2002 Workshop (G.Ü.M.M.F.)
29 Ekim 2002 Ankara Kenti Gezisi

Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk 

Fakültesi Mimarlýk Bölümü bünyesinde 

gerçekleþtirilecek, “Bilgisayar Destekli 

Tasarým” ve “Tuðla-Terasevler: Tipik Belçika 

tipolojisi” konulu iki etkinliðin programý 

aþaðýdaki  gibidir.
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ERICH MENDELSOHN SERGÝSÝ
“Erich Mendelsohn 20. Yüzyýlýn en önde gelen mimarlarýndan 

birisidir. Almanya, Sovyetler Birliði, Norveç, Ýngiltere, Filistin ve 

ABD’de birçok mimari eserleri bulunmaktadýr. Ptsdam’daki Einstein 

Kulesi, Luckenwalde’de Þapka Fabrikasý ve Berlin’deki Mosse Evi 

gibi yapýlarýyla Avangard’ýn önde gelen mimarlarý arasýnda yer 

almayý baþarmýþtýr.”

Evrensel Bir Mimarýn 
Gerçekleþen Hayalleri

OTOMOBÝLSÝZ 

“Ankara Valiliði, Büyükþehir Belediyesi, Ýlçe 
Belediyeleri, Meslek Örgütleri, Semt ve Mahalle 
Örgütlenmeleri ve tüm diðer sivil toplum örgütlerinin 
ortak kararý ve çabasý ile 22 Eylül Pazar günü tek bir 
otomobil bile Ankara'da trafiðe çýkmadý.”

Neden Olmasýn?
Dünyanýn birçok kentinde kutlanan “ Dünya 
Otomobilsiz Kent Günü”nü biz de ciddiye alsak 
baþaramaz mýyýz? 
Bazý þeyler yaþanarak öðreniliyor  paylaþýlarak 
çoðaltýlabiliyor. 
Bu yýl Þehir Plancýlarý Odasý, Çevre Mühendisleri 
Odasý ve Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak 
sýnýrlý bir çalýþma yapabildik...
Otomobilsiz tek bir günün anlamý, öðretecekleri, 
düþündürecekleri, kentin tüm zamanlarý için 
önemli... 
Kent mekanlarýný ne kadar az kullanýyoruz ve biz 
kullanmadýkça ne kadar hýzlý ölüyor herþey...

TEK 
BÝR 
GÜN!
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ANKARA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 
KENTSEL MEKANLAR ve CEPHELER 
TASARIM YARIÞMASI  DOÐUKENT 
SONUÇLARI

1.ÖDÜL :Nimet AYDIN

2.ÖDÜL :Sait KOZACIOÐLU, Þükrü ATACAN, 
Fuat ETKER, Gülbin GÜMÜÞ

3.ÖDÜL :Ali ÖZER, Alper ÖDEN, Mucip 
ÜRGER

1.MANSÝYON :Semra TEBER YENER, Sedvan 
TEBER

2.MANSÝYON :Hamdi DOSTOÐLU, Aslýhan 
ÖZASLAN

3.MANSÝYON :Yurdanur SEPKÝN, Öner OLCAY, 
Selda GÜMÜÞDOÐRAYAN

4.MANSÝYON :Özgür BÝNGÖL, Ýlke BARKA, Cem 
HÝMMETOÐLU, Tolga ADINIR

5.MANSÝYON :Yusuf ÝLHAN, Cem GÜRAY

SATINALMA :Cem AÇIKKOL

SATINALMA :Murat ÇETÝN, Gaye BÝROL

SATINALMA :Yalçýn DEMÝRTAÞ, Katip Burak SARI, 
Yasemin EREN

SATINALMA :Burcu YÝÐÝT, Banu ÖZKAZANÇ, 
Berkay KÖYLÜOÐLU, Ebru BÝNGÖL

SATINALMA :Ervin GARÝP, Banu BAÞESKÝCÝ

Yarýþmaya katýlan projeler 27.09.2002 tarihinden 
itibaren Ankara Altýnpark Feza Gürsey Bilim 
M e r k e z i ' n d e ,  k o l o k y u m  t a r i h i n e  k a d a r  
sergilenecektir. Kolokyum, 07.10.2002 günü saat 
18.00'de Altýnpark Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde 
yapýlacaktýr. Kolokyuma ait yazýlý sorular 06.10.2002 

DÜZELTME   VE   ÖZÜR

Eylül Bülteninde yer alan Nuray Bayraktar'a ait 
yazýnýn son satýrý, teknik bir hatadan dolayý 
basýlmamýþtýr. Metnin son paragrafý aþaðýdaki 
gibidir. 
Hatayý düzeltir, özür dileriz. 
...
Dönüþ yolunda kendi kentinizi, Ankara'yý 
düþünüyorsunuz. Nasýl da mütevazi nasýl da size 
yakýn. Berlin tüm görkemine karþýn bir hüzün 
barýndýrýyor içinde  ve  bir özür...Oysa Ankara 
anlamlý. Ankara bir baþkaldýrý, bir hesaplaþma, bir 
direniþ ve bir varoluþ hikayesi...Ve sanýrým bir 

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FÝLM MÜZESÝ MÝMARÝ 
PROJE YARIÞMASI SONUÇLARI

Yarýþmaya 128 proje katýlmýþtýr. Bu projelerden 4 tanesi geç teslim 
edildiði için yarýþma dýþý kalmýþ, 124 tanesi deðerlendirmeye 
alýnmýþtýr. Deðerlendirme 18.09. 2002  21.09.2002 tarihleri 
arasýnda 4 gün süreyle yapýlmýþ ve aþaðýdaki sonuca varýlmýþtýr.

1.ÖDÜL ALÝÞAN ÇIRAKOÐLU (Y.MÝMAR)

2.ÖDÜL ÝPEK YÜREKLÝ (MÝMAR)
ARDA ÝNCEOÐLU (MÝMAR)
SUNA BÝRSEN (MÝMAR)

3.ÖDÜL YASEMÝN BALKAN (MÝMAR)
FIRAT AYKAÇ (MÝMAR)

Yardýmcýlar: ERCÜMENT EREN
DOÐAN GÜNEÞ (MAKET TASARIMI)

1.MANSÝYON M. ARÝF SUYABATMAZ (MÝMAR)
Danýþman: ALPARSLAN ATAMAN
Yardýmcý: OZAN ÖZYÝÐÝT

2.MANSÝYON NÝMET AYDIN (Y.MÝMAR)
Yardýmcýlar: SERVET GÜMÜÞ (MÝMAR)

KERÝM YAMAN (MÝMAR)
AFÞÝN KETENE (MÝMAR)
HAKAN ÖZTÜRK (MÝMAR)
NALAN ÖZKADÝF(Y.ÞEHÝR PLANCISI)
SEVÝNÇ GÜNDOÐDU (PEYZAJ MÝMARI)
HABÝBE ADUÞ (PEYZAJ MÝMARI)
ÜMRAN KAVAK (MÝMAR)
LEVENT ÝNCE (MÝMAR)
HAKKI ÞAHÝN (MÝMAR)
ÖZGÜR TOP (MÝMAR)
GÝZEM TURGUT (MÝMARLIK ÖÐRENCÝSÝ)

3.MANSÝYON BÜNYAMÝN DERMAN (MÝMAR)
YILMAZ ERDOÐAN (MÝMAR)
GÜNER KAAN YARKAN (MÝMAR)

Yardýmcýlar: SALÝH ÇAÐMAN TEPETAÞ (MÝMAR)
EVREN BAÞBUÐ (MÝMARLIK ÖÐRENCÝSÝ)
ALÝ DURAN YILMAZ (MÝMAR)

4.MANSÝYON TÜLÝN HADÝ ÝLHAN (MÝMAR)
CEM ÝLHAN (MÝMAR)

Yardýmcýlar: MÜBECCEL UYAR (MÝMAR)
ÖZNUR ERBOÐA (MÝMAR)

5.MANSÝYON SEMRA UYGUR (Y. MÝMAR)
ÖZCAN UYGUR (Y. MÝMAR)

Yardýmcýlar: MEHMET PINAREVLÝ
CEYHUN BASKIN
AYHAN ABANOZCU
NECATÝ SEREN
GÜLÝZ KILINÇ

SERGÝ TARÝHÝ VE YERÝ:
23.09.2002 ve 28.09.2002 tarihleri arasýnda Antalya Cam Piramit 
Meltem Salonu'nda bütün projeler sergilenecektir.
Daha sonraki tarihlerde ödül alan projeler Mimarlar Odasý Antalya 
Þubesi Sergi Salonu'nda ve Yapex Yapý Fuarý'nda (29 Ekim - 2 
Kasým) sergilenecektir.

KOLLOKYUM TARÝHÝ ve YERÝ
08.10.2002 tarihinde Mimarlar Odasý Antalya Þubesi Konferans 
Salonu'nda saat 16.00'da yapýlacaktýr. Ödül alan projeler 
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CUMHURÝYET BAYRAMI TEKNÝK GEZÝSÝ 
DÝYARBAKIR-HASANKEYF-MARDÝN-URFA- 
ATATÜRK BARAJI-NEMRUT  HALFETÝ

24  30 EKIM 2002  5 GECE 6 GüN  

24 Ekim 2002 Saat 20:00'da Mimarlar Odasýndan Diyarbakýr'a 
hareket

25 Ekim 2002  (Konaklama Diyarbakýr)

Saat 10:00 Diyarbakýr'a varýþ  Otele yerleþme
Saat 13  20:00 arasý Diyarbakýr Kent gezisi 

Diyarbakýr Kalesi  Cahit Sýtký Tarancý Evi
Ulu Camii - Meryemana Süryani Kadim Kilisesi
Mesudiye Medresesi- Gazi Köþkü  On Gözlü 
Köprü

Saat 20:00 Akþam Yemeði

26 Ekim 2002 (Konaklama Diyarbakýr)
Saat 08:00 Diyarbakýr'dan Hasankeyf'e hareket 
Saat 11:00 Hasankeyf’e varýþ
Saat 14:00 Midyat’a hareket
Saat 15:00 Midyat’a varýþ - Midyat Gezisi

Mor Gabriel Manastýrý
Meryemana Protestan Kilisesi

Saat 17:00 Diyarbakýr’a hareket
Saat 19:00 Diyarbakýr’a varýþ
Saat 20:00 Akþam yemeði

27 Ekim 2002 (Konaklama Diyarbakýr)
Saat 08:00 Diyarbakýr’dan Mardin’e hareket
Saat 09:00 Mardin’e varýþ - Mardin Kent Gezisi

-  Deyruz’zafaran Manastýrý
-  Kasýmiye Medresesi
-  Dara Harabeleri
-  Ulu Camii
-  Meryemana Kilisesi
- .Eski ev ve çarþýlar

Saat 17:30 Mardin’den Diyarbakýr’a hareket
Saat 19:00 Diyarbakýr’a varýþ
Saat 20:00 Akþam yemeði

28 Ekim 2002 (Konaklama Atatürk Barajý  D.S.Ý. Misafirhanesi)
Saat 09:00 Diyarbakýr’dan Harran’a hareket
Saat 12:00 Harran'a varýþ
Saat 16:00 Harran'dan hareket
Saat 17:30 Atatürk Barajý'na varýþ - konaklama
Saat 19:00 Akþam Yemeði

29 Ekim 2002 (Konaklama Atatürk Barajý - D.S.Ý. Misafirhanesi)
Saat 04:00 Nemrut'ta Güneþin Doðuþu  Atatürk Barajý'na 
dönüþ
Saat 11:00 Atatürk Barajý'ndan  Urfa'ya hareket
Saat 12:00 Urfa'ya varýþ  Urfa kent gezisi

-  Urfa Kalesi ve Þehir Surlarý
-  Ayn Zeliha ve Halil-ür Rahman Gölleri
-  Ulu Camii

Saat 20:00 Urfa Sýra Gecesi
Saat 23:30 Atatürk Barajý'na hareket

30 Ekim 2002 
Saat 08:30 Atatürk Barajý'ndan Halfeti'ye hareket
Saat 11:00 Halfeti'ye varýþ
Saat 13:00 Ankara'ya hareket
Saat 00:00 Ankara'ya varýþ

Ücret “kiþi baþý” : 240.000.000 TL. (Ýkiyüzkýrkmilyon)
Rezervasyon : 40 kiþi ile sýnýrlýdýr.
Ön kayýtlar : 15 Ekim 2002 tarihine kadar alýnacaktýr.

15-18 Ekim 2002 tarihleri arasý kesin kayýtlar 
yapýlacaktýr.

Ön kayýt sýrasýnda : 140.000.000 TL. (Yüzkýrkmilyon) nakit 
alýnacaktýr.

Kesin kayýt yaptýranlar ücretin geri kalan kýsmýný kredi kartý ile 
ödeyebilirler. 

Ücrete öðle yemekleri dahil deðildir. 

B Ý L Ý R K Ý Þ Ý  B E L Ý R L E M E  
SÜRECÝNDE ÝLK ADIM

Þubemiz “Bilirkiþilik” kurumunu tüm yönleriyle 
konuþmak üzere ilgili üyelerini 24.10.2002 tarihinde 
Perþembe günü saat 17.00'de Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi'ne davet etmektedir.

Bilirkiþilik mekanizmasýnýn bugunkü durumu 
itibariyle, gerek üyelerimiz ve gerekse Þube'miz 
açýsýndan tartýþmaya açýk bir konumu ve iþleyiþi 
olduðu görülmektedir. Þube'miz bu 'tartýþmaya açýk' 
durumu herkesten önce kendi ilgili üyeleri ile masaya 
yatýrmak istemektedir.

Tartýþma platformumuz, bilirkiþiliðin bir 'kamu 
hizmeti' olduðu bazýnda ve bu konudaki 
güvenilirliðimiz ve saygýnlýðýmýza zarar verecek 
hiçbir tavizi vermeyeceðimiz vurgusu i le 
tanýmlanabilir. 

Yeni dönem bilirkiþilerinin saptanacaðý tarih 
yaklaþýrken, ortak görüþ oluþturmanýn ve yeni 
dönemdeki iþleyiþin bu ortak görüþ doðrultusunda 
tanýmlanmasý Þube'mizce önemli görülmektedir.

Bilirkiþi olmak isteyen üyelerimizden, bu 
konuda yapacaðýmýz bu ve ileriki 
t o p l a n t ý l a r a  k a t ý l m ý þ  o l m a l a r ý  
beklenecektir. 

Tarih :   24.10.2002 Perþembe
Saat :   17.00

M Ü H E N D Ý S L E R  v e  M Ý M A R L A R  
T Ü R K Ý Y E ' N Ý N  G E L E C E Ð Ý N Ý  
TARTIÞIYORLAR

TMMOB seçimlere, mühendislik ve mimarlýk 
alanlarýndaki halktan yana ve uzmanlýðýna dayanan 
yaklaþýmlarýyla, baðýmsýzlýktan, demokrasiden, 
barýþtan ve sosyal devletten yana politikalarýyla 
müdahale etme kararlýlýðýný sürdürmektedir. Bu 
karar çerçevesinde örgüt birimlerimizin yer aldýðý 
kýrka yakýn ilde Bölge Toplantýlarý yaparak, hem 
politikalarýný üyelerine ve çalýþanlara aktaracak, 
hem de üyelerinin görüþleriyle politikalarýný 
zenginleþtirecektir. 

TMMOB BÖLGE TOPLANTILARI TAKVÝMÝ

VAN 06.10.2002
BATMAN 07.10.2002
DÝYARBAKIR 08.10.2002
KOCAELÝ 07.10.2002
ADAPAZARI 08.10.2002
YALOVA 09.10.2002
BURSA 10.10.2002
BALIKESÝR 11.10.2002
ÇANAKKALE 12.10.2002
EDREMÝT 12.10.2002
MERSÝN 10.10.2002
ADANA 11.10.2002
ÝSKENDERUN 12.10.2002
HATAY 12.10.2002
GAZÝANTEP 13.10.2002
BARTIN 11.10.2002
ZONGULDAK 12.10.2002
MALATYA 11.10.2002
ADIYAMAN 12.10.2002
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4 CUMHURÝYET BAYRAMI TEKNÝK GEZÝSÝ 
DÝYARBAKIR-HASANKEYF-MARDÝN-URFA- 
ATATÜRK BARAJI-NEMRUT  HALFETÝ

24  30 EKIM 2002  5 GECE 6 GüN  

24 Ekim 2002 Saat 20:00'da Mimarlar Odasýndan Diyarbakýr'a 
hareket

25 Ekim 2002  (Konaklama Diyarbakýr)

Saat 10:00 Diyarbakýr'a varýþ  Otele yerleþme
Saat 13  20:00 arasý Diyarbakýr Kent gezisi 

Diyarbakýr Kalesi  Cahit Sýtký Tarancý Evi
Ulu Camii - Meryemana Süryani Kadim Kilisesi
Mesudiye Medresesi- Gazi Köþkü  On Gözlü 
Köprü

Saat 20:00 Akþam Yemeði

26 Ekim 2002 (Konaklama Diyarbakýr)
Saat 08:00 Diyarbakýr'dan Hasankeyf'e hareket 
Saat 11:00 Hasankeyf’e varýþ
Saat 14:00 Midyat’a hareket
Saat 15:00 Midyat’a varýþ - Midyat Gezisi

Mor Gabriel Manastýrý
Meryemana Protestan Kilisesi

Saat 17:00 Diyarbakýr’a hareket
Saat 19:00 Diyarbakýr’a varýþ
Saat 20:00 Akþam yemeði

27 Ekim 2002 (Konaklama Diyarbakýr)
Saat 08:00 Diyarbakýr’dan Mardin’e hareket
Saat 09:00 Mardin’e varýþ - Mardin Kent Gezisi

-  Deyruz’zafaran Manastýrý
-  Kasýmiye Medresesi
-  Dara Harabeleri
-  Ulu Camii
-  Meryemana Kilisesi
- .Eski ev ve çarþýlar

Saat 17:30 Mardin’den Diyarbakýr’a hareket
Saat 19:00 Diyarbakýr’a varýþ
Saat 20:00 Akþam yemeði

28 Ekim 2002 (Konaklama Atatürk Barajý  D.S.Ý. Misafirhanesi)
Saat 09:00 Diyarbakýr’dan Harran’a hareket
Saat 12:00 Harran'a varýþ
Saat 16:00 Harran'dan hareket
Saat 17:30 Atatürk Barajý'na varýþ - konaklama
Saat 19:00 Akþam Yemeði

29 Ekim 2002 (Konaklama Atatürk Barajý - D.S.Ý. Misafirhanesi)
Saat 04:00 Nemrut'ta Güneþin Doðuþu  Atatürk Barajý'na 
dönüþ
Saat 11:00 Atatürk Barajý'ndan  Urfa'ya hareket
Saat 12:00 Urfa'ya varýþ  Urfa kent gezisi

-  Urfa Kalesi ve Þehir Surlarý
-  Ayn Zeliha ve Halil-ür Rahman Gölleri
-  Ulu Camii

Saat 20:00 Urfa Sýra Gecesi
Saat 23:30 Atatürk Barajý'na hareket

30 Ekim 2002 
Saat 08:30 Atatürk Barajý'ndan Halfeti'ye hareket
Saat 11:00 Halfeti'ye varýþ
Saat 13:00 Ankara'ya hareket
Saat 00:00 Ankara'ya varýþ

Ücret “kiþi baþý” : 240.000.000 TL. (Ýkiyüzkýrkmilyon)
Rezervasyon : 40 kiþi ile sýnýrlýdýr.
Ön kayýtlar : 15 Ekim 2002 tarihine kadar alýnacaktýr.

15-18 Ekim 2002 tarihleri arasý kesin kayýtlar 
yapýlacaktýr.

Ön kayýt sýrasýnda : 140.000.000 TL. (Yüzkýrkmilyon) nakit 
alýnacaktýr.

Kesin kayýt yaptýranlar ücretin geri kalan kýsmýný kredi kartý ile 
ödeyebilirler. 

Ücrete öðle yemekleri dahil deðildir. 

B Ý L Ý R K Ý Þ Ý  B E L Ý R L E M E  
SÜRECÝNDE ÝLK ADIM

Þubemiz “Bilirkiþilik” kurumunu tüm yönleriyle 
konuþmak üzere ilgili üyelerini 24.10.2002 tarihinde 
Perþembe günü saat 17.00'de Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi'ne davet etmektedir.

Bilirkiþilik mekanizmasýnýn bugunkü durumu 
itibariyle, gerek üyelerimiz ve gerekse Þube'miz 
açýsýndan tartýþmaya açýk bir konumu ve iþleyiþi 
olduðu görülmektedir. Þube'miz bu 'tartýþmaya açýk' 
durumu herkesten önce kendi ilgili üyeleri ile masaya 
yatýrmak istemektedir.

Tartýþma platformumuz, bilirkiþiliðin bir 'kamu 
hizmeti' olduðu bazýnda ve bu konudaki 
güvenilirliðimiz ve saygýnlýðýmýza zarar verecek 
hiçbir tavizi vermeyeceðimiz vurgusu i le 
tanýmlanabilir. 

Yeni dönem bilirkiþilerinin saptanacaðý tarih 
yaklaþýrken, ortak görüþ oluþturmanýn ve yeni 
dönemdeki iþleyiþin bu ortak görüþ doðrultusunda 
tanýmlanmasý Þube'mizce önemli görülmektedir.

Bilirkiþi olmak isteyen üyelerimizden, bu 
konuda yapacaðýmýz bu ve ileriki 
t o p l a n t ý l a r a  k a t ý l m ý þ  o l m a l a r ý  
beklenecektir. 

Tarih :   24.10.2002 Perþembe
Saat :   17.00

M Ü H E N D Ý S L E R  v e  M Ý M A R L A R  
T Ü R K Ý Y E ' N Ý N  G E L E C E Ð Ý N Ý  
TARTIÞIYORLAR
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karar çerçevesinde örgüt birimlerimizin yer aldýðý 
kýrka yakýn ilde Bölge Toplantýlarý yaparak, hem 
politikalarýný üyelerine ve çalýþanlara aktaracak, 
hem de üyelerinin görüþleriyle politikalarýný 
zenginleþtirecektir. 
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Mod ayarlarý: takýlmýþtý aklýma: “agresif”. Ýþi bize vermeyeni dövecek miydim 
Sayýn okuyucu, az sonra bir Etajer yazýsý okuyacaksýnýz. Bu satýr yoksa iþ almak için görüþme yaparken diþlerimi sýkýp hýrlayacak 
vazgeçmek için son þansýnýz. Bu yazýyý, oda sýcaklýðýnda, bülteni mýydým?... Neyse, dürüstlüðü elden býrakmamayý kafama 
zedelemeden yavaþça okuyarak, klasik müzik eþliðinde tüketiniz. 

koymuþtum bir kere, cevabým da ona göre olacaktý. Etajer'in önerisi, eðer kolayda ise, Tuluyhan Uðurlu'nun, “Güneþin 
-Hafta sonlarý, belki akþam saatlerinde tezimle Askerleri” albümünden “Sofya'da Dans” adlý parçadýr. Elinizde 

yoksa boþverin.. ilgilenebilirim, onun haricindeki zamanýmý iþe ayýrabilirim.

Murtaza Bey tatmin olmamýþtý. Beklediði özverinin 

-“Yalýtým Alengilleri” firmasý mimar arýyormuþ. Etajer, familyasý neydi anavataný neresiydi bilemiyorum, ama Murtaza 

gidip bir görüþ istersen... Bey tatmin olmamýþtý. Sözümün bitmesini bile beklemedi:

Mimar? Yalýtým firmasý? (ne kadar enteresan) Uzun -Bakýn Etajer Bey, biz bu iþte liderliðe oynuyoruz, bunun 

zamandýr iþsiz olan bendeniz için Türk kahvesi tadýnda bir haberdi. için agresif bir satýþ stratejisi ile piyasaya girdik ve yüksek 

Firmanýn adresini alýp randevulaþarak, hemen o gün öðleden hedeflerimiz var. Söyledikleriniz de olumlu tabii ama… Peki ilerisi 

sonra görüþmeye gittim. Firmanýn bulunduðu apartman dairesinin için hedefleriniz nedir?

giriþ holünde, sekreterin ciklet çiðnemesine ayaðýmla tempo Doðrusu bu sorunun cevabýný ben de bilmiyordum. 

tutarak, bir süre bekledikten sonra mülakata alýndým. Murtaza Bey en nihayetinde tatmin oluyordu olmasýna, ama biraz 

Þirketin müdürü Murtaza Bey, 30-35 yaþlarýnda orta fazla oluyordu. Ah, bir de tabii þu agresif kelimesi..Kaçamak bir 

boylu, kafasýnýn orta kýsmýnda saçlarý yer yer erozyona uðramýþ, cevap verip zaman kazanmam gerekiyordu. 

samimiyet olgusunun dolaylarýndan pek geçmeyen bir ses tonuyla -Doðrusunu isterseniz bilmiyorum, ülkede kriz var. 

konuþan, þu yeni çýkan amip þeklindeki cep telefonlarýndan -Size karþý dürüst olacaðým, bay Etajer, bu iþte kalmayý 

kullanan, iþletme fakültesi mezunu, iyi kazanmak uðruna tipden düþünüyor musunuz? Bana garanti verebilir misiniz?

kaybetmiþ, pekçok iþletmeci ve ekonomist gibi patron olmak için Sabrýmýn taþma eþiklerine hýzla, hatta biraz “agresif” bir 

doðduðuna inanan bir patrondu. Oldukça küçük bir ofise girdik. þekilde yaklaþýyorduk. Oturma biçimiyle koltuðu deforme eden bu 

Pencereyi ve pencereden gelen ýþýðý arkasýna alarak pencerenin adam, iþ görüþmesinin ilk on dakikasý içinde beni iþe almýþ, 

yanýndaki koltuða oturdu. Karþýsýndaki sandalyeye de güneþ tecrübelendirmiþti. Þimdi de iþte kalmayý düþünür müsünüz diye 

ýþýðýnýn gözümü almasýna bakmaksýzýn beni buyur etti soruyordu. Neyin garantisini istiyordu? Ýþe eleman mý alýyordu, 

“Kendinizi biraz tanýtýr mýsýnýz?” faslýndan sonra o bildik yoksa bürosuna mobilya mý? Kapý kapý dolaþýlýp malzeme satýlan 

soruyu sordu: bir iþ ne kadar uzun süreli olabilirdi ki? Üstelik de mimarlýk eðitimi 

-Ýþ tecrübeniz? Yani daha evvel birþeyler sattýnýz mý? almýþ bir insan için. 

Murtaza Bey ve türevlerinin cinsinden klas meraklýsý -Neden garanti istediðinizi anlamadým.

milenyum burjuvalarý için hayat eþittir iþ olgusu, iþ eþittir birþeyler -Bakýn, size þöyle izah edeyim: Biz, eðer iþe alýnýrsanýz, 

satmak idi. Birikiminiz birþeyler satmasýný bildiðiniz ölçüde deðerli sizi iki aylýðýna eðitime alacaðýz. Tabii bu zaman ve para demek. 

oluyordu. Doðrusu tecrübelerim yok deðildi. Eðer birkaç ay çalýþtýktan sonra iþten ayrýlýrsanýz zarar etmiþ 

-Evet, Teke mutfak bayisinde hazýr mutfak sattým. oluruz. Bunun için birkez daha soruyorum. Bu iþte kalacaðýnýza 

-Neden ayrýldýnýz? garanti verebilir misiniz? 

Doðruyu söylemekte, olabildiðince dürüst olmakta Murtaza Bey de þirketi de can sýkmaya baþlamýþtý. 

kararlýydým: Agresif satýþ, iþte kalma garantisi, iþ öncesi mülakat yerine sorgu 

-Patronum son derece asabi, bana ürünlerle ilgili gerekli sual faslý.. Bunlar mimarý bol bulmuþlardý anlaþýlan. Demek agresif 

bilgiyi vermeden benden performans beklentisi içinde olan bir strateji ha, peki o zaman, buyrunuz efendim, buyrunuz  zat-ý alinize 

insandý. “agresif”:

“Peki”, dedi koltuðuna yayýlýp bacak bacak üstüne -Ülkemiz koþullarýný biliyorsunuz Murtaza Bey. Peki siz, 

atarak, “diyelim ki sizi iþe aldýk, gerekli eðitimi de verdik. Ýlk olarak iþe baþladýktan birkaç ay sonra, bir krizi bahane ederek, beni iþten 

ne yaparsýnýz?” çýkarmayacaðýnýza garanti verebiliyor musunuz?

Doðrusu beklediðim soru, sorgulamanýn tarzýna ve Murtaza Bey böyle bir þey beklemiyordu. “Ama siz..” 

üslubuna uygun olarak, “Bana çocukluðunuzdan bahsedin lütfen” diyebildi. Çok keyiflenmiþtim. Soru soran taraf olmak ne kadar 

veya “Söyle! Malý nereye sakladýn!..” gibi birþeylerdi. Biraz güzel birþeydi böyle… Ayný “agresif” ile devam ettim.

düþkýrýklýðýna uðramýþtým. Buna raðmen karþýmda, yüzünde iki -Amasý mamasý yok!, Bu son olup bitenler esnasýnda 

günlük sakal, üzerinde ütü hasreti çeken beyaz gömleðiyle oturan birçok büyük firmadan birçok arkadaþýmýz çýkarýldý. Bunlarýn 

Murtaza Bey'e, müþteri profilini tanýmaya çalýþacaðýmý ve satýþlara arasýnda evli ve çocuklu olanlar da vardý. Sizin böyle bir garantiniz 

ait istatistiki bilgileri gözden geçireceðimi, buna göre izleyeceðim var mý? 

stratejiyi ayarlayabileceðimi söyledim. Tabii eðer böyle bilgiler Bu son soru, iþletme fakültesinde Murtaza Bey'e 

mevcut ise... Anlattýklarým süresince yüzündeki ifade hiç okutulan þeyleri bir anda üzerine basýlmýþ taze bisküvi gibi 

deðiþmemiþti. Sabýrla dinledi, sonra sordu: darmadaðýn etmiþti. O hasar tespiti yaparken, oturduðum yerden 

-Baþka ne yaparsýnýz? kalkýp, cebimden kartvizitimi çýkardým.

Sinirlenmeye baþlamýþtým. Yapacaðým iþ en sonunda -Adresim ve telefon numaram, bu da internet adresim, 

yalýtým malzemesi satmaktý. Satacaðým pisliðin ne olduðunu ararsanýz görüþürüz. Ha, bu arada bizim apartmanýn çatýsý akýyor, 

öðrenir, üzerime ucuzundan gri renkli bir takým elbise uydurur (tüm gerçi mimarýnýz yok ama, sattýðýnýz malzemeyi döþeyecek 

bu iþle uðraþanlar gibi), sonra da gidip büyük inþaat firmalarýnýn, elemanýnýz vardýr herhalde. Ücreti neyse veririz.. Bana bir kartýnýzý 

þantiyelerin kapýsýna dayanýr, sorumlularýn yanaklarýndan öperdim verin de yaptýracaðýmýz zaman sizi arayalým. Görüþme bittiyse ben 

tabii... Bu düþüncemi usturuplu bir þekilde ifade ettim. Fakat yavaþ yavaþ müsade alayým.

Murtaza Bey'in sorularý bitmemiþti. Belli belirsiz bir “Tabii, buyrun” çýktý Murtaza Bey'in 

-Þu anda çalýþýyor musunuz? aðzýndan, çenesinin kenarýndan kayýp yerdeki halýya düþtü. 

-Hayýr, sadece tezimle meþgulüm. Sevimsizce gülümseyerek, elini sarýmsak sýkacaðýný sýkarcasýna 

Aman tanrým! Bir anda kendimi çok kötü hissetmiþtim. sýkýp görüþme mekanýný terkettim. 

Nasýl böyle bir hata yapmýþtým.?. Hiç söylememem gereken Eve giderken, bir yandan da düþünmekten kendimi 

birþeydi bu.. Bilimden bahsetmenin günah olduðu, yaratýcýlýk lafýný alamadým. Ýþe girseydim bu malzemeyi kime satacaktým? Ucuz 

edenlere de reklamcýlar haricinde pek iyi gözle bakýlmadýðý, aklýn malzeme kullanmak töresinin sadýk takipçisi, “yap-sat'çýlar” 

sadece kazýk atmak için kullanýldýðý, akýl düþmaný bir memlekette, denilen mercedes adamlarý bunu almazdý. Büyük firmalar da, 

ne yapmýþtým ben böyle. Ama çýkmýþtý aðzýmdan bir kere… önereceðim malzemelerin daha ucuzunu bulup, “oh anam!, ne 

-Peki bu iþe zaman ayýrabilecek misiniz? Yoðun bir güzel kurtulduk kazýk yemekten…” nidalarý eþliðinde tekliflerimi tu-

tempoda çok agresif bir þekilde iþ almanýz gerekiyor. kaka edebilirlerdi. Bu arada, Ankara'da büyük miktarda malzeme 

Zaman ayýrmak çok zor olmayabilirdi. Yalnýz bir kelime satabileceðim çok fazla uygulama yoktu. Bu arada diðer malzeme 
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Mod ayarlarý: takýlmýþtý aklýma: “agresif”. Ýþi bize vermeyeni dövecek miydim 
Sayýn okuyucu, az sonra bir Etajer yazýsý okuyacaksýnýz. Bu satýr yoksa iþ almak için görüþme yaparken diþlerimi sýkýp hýrlayacak 
vazgeçmek için son þansýnýz. Bu yazýyý, oda sýcaklýðýnda, bülteni mýydým?... Neyse, dürüstlüðü elden býrakmamayý kafama 
zedelemeden yavaþça okuyarak, klasik müzik eþliðinde tüketiniz. 

koymuþtum bir kere, cevabým da ona göre olacaktý. Etajer'in önerisi, eðer kolayda ise, Tuluyhan Uðurlu'nun, “Güneþin 
-Hafta sonlarý, belki akþam saatlerinde tezimle Askerleri” albümünden “Sofya'da Dans” adlý parçadýr. Elinizde 

yoksa boþverin.. ilgilenebilirim, onun haricindeki zamanýmý iþe ayýrabilirim.

Murtaza Bey tatmin olmamýþtý. Beklediði özverinin 

-“Yalýtým Alengilleri” firmasý mimar arýyormuþ. Etajer, familyasý neydi anavataný neresiydi bilemiyorum, ama Murtaza 

gidip bir görüþ istersen... Bey tatmin olmamýþtý. Sözümün bitmesini bile beklemedi:

Mimar? Yalýtým firmasý? (ne kadar enteresan) Uzun -Bakýn Etajer Bey, biz bu iþte liderliðe oynuyoruz, bunun 

zamandýr iþsiz olan bendeniz için Türk kahvesi tadýnda bir haberdi. için agresif bir satýþ stratejisi ile piyasaya girdik ve yüksek 

Firmanýn adresini alýp randevulaþarak, hemen o gün öðleden hedeflerimiz var. Söyledikleriniz de olumlu tabii ama… Peki ilerisi 

sonra görüþmeye gittim. Firmanýn bulunduðu apartman dairesinin için hedefleriniz nedir?

giriþ holünde, sekreterin ciklet çiðnemesine ayaðýmla tempo Doðrusu bu sorunun cevabýný ben de bilmiyordum. 

tutarak, bir süre bekledikten sonra mülakata alýndým. Murtaza Bey en nihayetinde tatmin oluyordu olmasýna, ama biraz 

Þirketin müdürü Murtaza Bey, 30-35 yaþlarýnda orta fazla oluyordu. Ah, bir de tabii þu agresif kelimesi..Kaçamak bir 

boylu, kafasýnýn orta kýsmýnda saçlarý yer yer erozyona uðramýþ, cevap verip zaman kazanmam gerekiyordu. 

samimiyet olgusunun dolaylarýndan pek geçmeyen bir ses tonuyla -Doðrusunu isterseniz bilmiyorum, ülkede kriz var. 

konuþan, þu yeni çýkan amip þeklindeki cep telefonlarýndan -Size karþý dürüst olacaðým, bay Etajer, bu iþte kalmayý 

kullanan, iþletme fakültesi mezunu, iyi kazanmak uðruna tipden düþünüyor musunuz? Bana garanti verebilir misiniz?

kaybetmiþ, pekçok iþletmeci ve ekonomist gibi patron olmak için Sabrýmýn taþma eþiklerine hýzla, hatta biraz “agresif” bir 

doðduðuna inanan bir patrondu. Oldukça küçük bir ofise girdik. þekilde yaklaþýyorduk. Oturma biçimiyle koltuðu deforme eden bu 

Pencereyi ve pencereden gelen ýþýðý arkasýna alarak pencerenin adam, iþ görüþmesinin ilk on dakikasý içinde beni iþe almýþ, 

yanýndaki koltuða oturdu. Karþýsýndaki sandalyeye de güneþ tecrübelendirmiþti. Þimdi de iþte kalmayý düþünür müsünüz diye 

ýþýðýnýn gözümü almasýna bakmaksýzýn beni buyur etti soruyordu. Neyin garantisini istiyordu? Ýþe eleman mý alýyordu, 

“Kendinizi biraz tanýtýr mýsýnýz?” faslýndan sonra o bildik yoksa bürosuna mobilya mý? Kapý kapý dolaþýlýp malzeme satýlan 

soruyu sordu: bir iþ ne kadar uzun süreli olabilirdi ki? Üstelik de mimarlýk eðitimi 

-Ýþ tecrübeniz? Yani daha evvel birþeyler sattýnýz mý? almýþ bir insan için. 

Murtaza Bey ve türevlerinin cinsinden klas meraklýsý -Neden garanti istediðinizi anlamadým.

milenyum burjuvalarý için hayat eþittir iþ olgusu, iþ eþittir birþeyler -Bakýn, size þöyle izah edeyim: Biz, eðer iþe alýnýrsanýz, 

satmak idi. Birikiminiz birþeyler satmasýný bildiðiniz ölçüde deðerli sizi iki aylýðýna eðitime alacaðýz. Tabii bu zaman ve para demek. 

oluyordu. Doðrusu tecrübelerim yok deðildi. Eðer birkaç ay çalýþtýktan sonra iþten ayrýlýrsanýz zarar etmiþ 

-Evet, Teke mutfak bayisinde hazýr mutfak sattým. oluruz. Bunun için birkez daha soruyorum. Bu iþte kalacaðýnýza 

-Neden ayrýldýnýz? garanti verebilir misiniz? 

Doðruyu söylemekte, olabildiðince dürüst olmakta Murtaza Bey de þirketi de can sýkmaya baþlamýþtý. 

kararlýydým: Agresif satýþ, iþte kalma garantisi, iþ öncesi mülakat yerine sorgu 

-Patronum son derece asabi, bana ürünlerle ilgili gerekli sual faslý.. Bunlar mimarý bol bulmuþlardý anlaþýlan. Demek agresif 

bilgiyi vermeden benden performans beklentisi içinde olan bir strateji ha, peki o zaman, buyrunuz efendim, buyrunuz  zat-ý alinize 

insandý. “agresif”:

“Peki”, dedi koltuðuna yayýlýp bacak bacak üstüne -Ülkemiz koþullarýný biliyorsunuz Murtaza Bey. Peki siz, 

atarak, “diyelim ki sizi iþe aldýk, gerekli eðitimi de verdik. Ýlk olarak iþe baþladýktan birkaç ay sonra, bir krizi bahane ederek, beni iþten 

ne yaparsýnýz?” çýkarmayacaðýnýza garanti verebiliyor musunuz?

Doðrusu beklediðim soru, sorgulamanýn tarzýna ve Murtaza Bey böyle bir þey beklemiyordu. “Ama siz..” 

üslubuna uygun olarak, “Bana çocukluðunuzdan bahsedin lütfen” diyebildi. Çok keyiflenmiþtim. Soru soran taraf olmak ne kadar 

veya “Söyle! Malý nereye sakladýn!..” gibi birþeylerdi. Biraz güzel birþeydi böyle… Ayný “agresif” ile devam ettim.

düþkýrýklýðýna uðramýþtým. Buna raðmen karþýmda, yüzünde iki -Amasý mamasý yok!, Bu son olup bitenler esnasýnda 

günlük sakal, üzerinde ütü hasreti çeken beyaz gömleðiyle oturan birçok büyük firmadan birçok arkadaþýmýz çýkarýldý. Bunlarýn 

Murtaza Bey'e, müþteri profilini tanýmaya çalýþacaðýmý ve satýþlara arasýnda evli ve çocuklu olanlar da vardý. Sizin böyle bir garantiniz 

ait istatistiki bilgileri gözden geçireceðimi, buna göre izleyeceðim var mý? 

stratejiyi ayarlayabileceðimi söyledim. Tabii eðer böyle bilgiler Bu son soru, iþletme fakültesinde Murtaza Bey'e 

mevcut ise... Anlattýklarým süresince yüzündeki ifade hiç okutulan þeyleri bir anda üzerine basýlmýþ taze bisküvi gibi 

deðiþmemiþti. Sabýrla dinledi, sonra sordu: darmadaðýn etmiþti. O hasar tespiti yaparken, oturduðum yerden 

-Baþka ne yaparsýnýz? kalkýp, cebimden kartvizitimi çýkardým.

Sinirlenmeye baþlamýþtým. Yapacaðým iþ en sonunda -Adresim ve telefon numaram, bu da internet adresim, 

yalýtým malzemesi satmaktý. Satacaðým pisliðin ne olduðunu ararsanýz görüþürüz. Ha, bu arada bizim apartmanýn çatýsý akýyor, 

öðrenir, üzerime ucuzundan gri renkli bir takým elbise uydurur (tüm gerçi mimarýnýz yok ama, sattýðýnýz malzemeyi döþeyecek 

bu iþle uðraþanlar gibi), sonra da gidip büyük inþaat firmalarýnýn, elemanýnýz vardýr herhalde. Ücreti neyse veririz.. Bana bir kartýnýzý 

þantiyelerin kapýsýna dayanýr, sorumlularýn yanaklarýndan öperdim verin de yaptýracaðýmýz zaman sizi arayalým. Görüþme bittiyse ben 

tabii... Bu düþüncemi usturuplu bir þekilde ifade ettim. Fakat yavaþ yavaþ müsade alayým.

Murtaza Bey'in sorularý bitmemiþti. Belli belirsiz bir “Tabii, buyrun” çýktý Murtaza Bey'in 

-Þu anda çalýþýyor musunuz? aðzýndan, çenesinin kenarýndan kayýp yerdeki halýya düþtü. 

-Hayýr, sadece tezimle meþgulüm. Sevimsizce gülümseyerek, elini sarýmsak sýkacaðýný sýkarcasýna 

Aman tanrým! Bir anda kendimi çok kötü hissetmiþtim. sýkýp görüþme mekanýný terkettim. 

Nasýl böyle bir hata yapmýþtým.?. Hiç söylememem gereken Eve giderken, bir yandan da düþünmekten kendimi 

birþeydi bu.. Bilimden bahsetmenin günah olduðu, yaratýcýlýk lafýný alamadým. Ýþe girseydim bu malzemeyi kime satacaktým? Ucuz 

edenlere de reklamcýlar haricinde pek iyi gözle bakýlmadýðý, aklýn malzeme kullanmak töresinin sadýk takipçisi, “yap-sat'çýlar” 

sadece kazýk atmak için kullanýldýðý, akýl düþmaný bir memlekette, denilen mercedes adamlarý bunu almazdý. Büyük firmalar da, 

ne yapmýþtým ben böyle. Ama çýkmýþtý aðzýmdan bir kere… önereceðim malzemelerin daha ucuzunu bulup, “oh anam!, ne 

-Peki bu iþe zaman ayýrabilecek misiniz? Yoðun bir güzel kurtulduk kazýk yemekten…” nidalarý eþliðinde tekliflerimi tu-

tempoda çok agresif bir þekilde iþ almanýz gerekiyor. kaka edebilirlerdi. Bu arada, Ankara'da büyük miktarda malzeme 

Zaman ayýrmak çok zor olmayabilirdi. Yalnýz bir kelime satabileceðim çok fazla uygulama yoktu. Bu arada diðer malzeme 
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BU SORUNU ARTIK ÇÖZELÝM!
Temmuz ayýndan itibaren yaptýðýmýz çaðrýlarla, üyelerimizle aramýzda sorun teþkil eden ve iletiþimimizi engelleyen bir 

olgu olarak varolan “Üye Aidat Borçlarý” konusunda insiyatifi, Ankara Þubesi olarak, tümüyle üyelerimize devrettik.

Aidat ödemeleri konusunda yaptýðýmýz çaðrýlara, bir çok üyemiz olumlu 
katký verdi. 

Üyelerimiz 'Odalarý' ile baðlantýya geçti ve geçmiþ döneme ait üye aidat 
borçlarýný taksitlendirdi. 

Çaðrýmýza daha fazla üyemizin olumlu yanýt vereceðini umuyor ve çaðrýmýzý yineliyoruz.

2002 yýlý öncesine ait, birikmiþ aidat ödemelerinizi kredi kartý ile dilediðiniz sayýda taksitte ödeyebilirsiniz. 

Bu çaðrýmýz 31 Aralýk 2002 tarihine kadar geçerlidir.

2002 yýlý ve sonrasýna ait aidat ödemelerinizi ise kredi kartý ile ait olduðu yýl içinde dilediðiniz sayýda taksite 
bölerek ödeyebilirsiniz.

Bunun için arka sayfada yer alan formu doldurarak Þube'mize ulaþtýrmanýz yeterlidir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Konur Sok. 4/3 Kýzýlay Ankara
Info@mimarlarodasiankara.org

Fotoðraflar: Kenan Güvenç, Ebru Baysal, Duygu 

Kenan Güvenç
Ebru Baysal
Duygu Kaçar

Bir bakýþ...
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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 

2002 YILINA AÝT ÜYE AÝDAT BORCUMUN, 2002 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR, …………………..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.

1 OCAK 2003 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN, ÜYE AÝDAT BORÇLARIMIN, AÝT OLDUÐU YIL ÝÇÝNDE .......... 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.

KREDÝ KARTINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER

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

VISA                      MASTERCARD                      DÝÐER:........................

ARKÝKATÜR
ozgur@rocktuel.net

özgür nihat çelik

ÝÇÝNDEKÝLER

Tmmob Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü

Ayhan Çelik

Teknik Koordinatör
Nurcihan Doðmuþ

Grafik 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
 Hhttp://www.mimarlarodasiankara.org

7 EKÝM - DÜNYA KONUT GÜNÜ

Temmuz ayýndan itibaren, yan tarafta yer alan 
“içindekiler” bölümü ile bültenin içeriðinden öte, 
sonraki aylara ait bültenlerin dosya konularýný 
sizlere duyurduk ve bu konuda katký 
koyabilecek üyelerimize bir nevi çaðrýda 
bulunduk.

Çaðrýlar, bu bültende birçok yanýt buldu ve 
Ekim bülteni, 7 Ekim gününün Dünya Konut 
Günü ve Dünya Mimarlýk Günü olmasý 
nedeniyle, “Konut Özel Sayýsý” þeklinde oluþtu. 
Ankara Þubesi tarafýndan görevlendirilen Ekim 
sayýsý dosya editörlerinin yanýsýra baþka 
üyelerimiz de , “konut” konusundaki farklý 
yaklaþýmlarýný, düþüncelerini ve bilgilerini 
bizlerle paylaþtý.

Dosya editörlerimiz Kenan Güvenç, Ebru 
Baysal ve Duygu Kaçar, konut-ev ayrýmý / 
birlikteliði / çeliþkisi / varlýðý üzerine yorumlar 
yaptýlar. Sözcük ve cümlelerden daha çok 
fotoðraflarla yansýttýlar yorumlarýný... Keyifli ve 
o r tamýn  “ev ”  kav ramý  konusundak i  
kemikleþmiþ yorumlarýný sorgulayan bir dosya 
hazýrladýlar.

Nuray Bayraktar, Ankara'daki konut sorunu ile 
ilgil i süreçleri tarifledi ve yorumladý. 
Yaþadýðýmýz kentin “konut elde etme” 
konusundaki gerçeklerini aktardý bizlere. 
Yurdanur Sepkin ise konut üzerine genel bir 
deðerlendirme ve “barýnma” konusunda 
tar ihten örneklendirmeler le yer a ldý  
bültenimizde. Barýnma, konut, ev kavramlarýný 
ve bu kavramlarýn içiçe geçmiþliðini ve 
bugünkü durumu tarifledi.

R. Ekim Tan Erþahin tez konusu olan 
“Türkiye'de Kentsel Mekanýn Oluþumunda 
Mimarlýk ve Kentsel Tasarýmýn Rolünü Yeniden 
Tanýmlamak: Ankara Çukurambar Örneði”den 
yaptýðý bir deðerlendirme ile yer aldý bu sayýda. 
Ç u k u r a m b a r ' d a ,  h ý z l ý  b i r  s ü r e ç l e ,  
gecekondulardan apartmanlara dönüþen 
konutlarýn kentsel tasarým ve mimari tasarým 
süreçlerini dýþlar þekilde varolmasýnýn 
nedenleri ve yanlýþlarý üzerine yorumlar yaptý. 

Cihat Uysal, “Toplu Konut ve Mimarlýk” baþlýklý 
yazýsý ile, “konut” konusunda, yukarýdaki 
yazýlardan çok daha farklý ve bir anlamda 
teknik bir perspektif çizdi. Tünel kalýp 
sisteminin konutlarda kullanýmý üzerine teknik 
açýklamalar yapýp, konuyla ilgili yorumlarýný 

2

17Konut Üzerine Çeþitleme

Yurdanur Sepkin

30Toplu Konut ve Mimarlýk

Cihat Uysal

34Düzce Temsilciliðimizden...

39Aðustos ayý gelir gider tablosu

11
Baþkent Ankara’da Konut Sorununa 

Yönelik Çözüm Arayýþlarý

Nuray Bayraktar

22

Kentsel Mekanýn Üretiminde Mimarlýk ve Kentsel
 Tasarýmýn Rolünü Yeniden

 Tanýmlamak: Çukurambar Örneði

Rojda Ekim Tan Erþahin

38Bir Ýþ Görüþmesi Kakafonisi

Etajer

K a s ý m :
“Genel Seçimler”

A r a l ý k :
“Ankara’da Mimarlýðý Varetmek...”

O c a k :
“Kültürel Miras”

.

.

Mimarlýðýn, Mimarlar Odasý'nýn “siyaset”le iliþkisini tariflemek/yeniden tariflemek 
gerekiyor mu?
Konularýmýzý toplumsallaþtýrmakta, siyasal alanla iliþkilenmekteki kekemeliðimizin 
nedenleri nelerdir? Aþýlabilir mi?
3 Kasým'a kadar “seçim” gündemi ile yaþayacaðýz. Partiler ezberi tekrarlýyor. Ezberi 
deðiþtirmek olanaklý mý?
Ezberi deðiþtirmekte, bizim gibi örgütlerin rolü  ne olabilir, rolü olmalý mý?
Taleplerimizi ilan etmeli miyiz? Etmeliysek bu neleri içermeli? Nasýl duyurmalý, hangi 
araçlarý kullanmalýyýz?
Gündemimiz siyaset, gündemimiz genel seçimler...
Yaratýcý önerilerinizi/katkýlarýnýzý/yazýlarýnýzý bekliyoruz

KONUT

Bir Bakýþ

Kenan Güvenç 
 Ebru Baysal 
 Duygu Kaçar 
 

35Duyuru ve Çaðrýlar

3421 Eylül 2002 Mesleki Denetim Üye Toplantýsý
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Projelerinizin denetimini bize yaptýrdýðýnýz taktirde

u z m a n  p r o j e c i  k a d r o m u z l a ,  
Projeleriniz  uygun fiyatla 

veya 

ÜCRETSÝZ 
yapýlýr ve çizilir.

“...bakanlýðýnda bir ihale yapýlýyor...  Bu ihalede indirimler öyle bir noktaya 
geliyor ki sýfýr tenzilatla iþ ihale edilmek zorunda kalýyor. 

Sýfýr tenzilat dikkatinizi çekerim yani yüzde yüz fiyat kýrýmý ile.

 Sýfýr bedelle iþ yapýlacak. 
Teminatýnýzý alamazsýnýz, ceza kesemezsiniz.. Adam iþini ister yapar, ister 
yapmaz, iþi de kitler. Ve bu ihaleyi yapan kurumun baþýndaki adam, bir 
marifetmiþ gibi hukuk müþavirini arayarak “Bakýn, yüzde yüz tenzilatla proje 
hizmeti alýyorum..” Diyor...”

7 EKÝM  DÜNYA MÝMARLIK GÜNÜNÜZ 

KUTLU OLSUN

*Yukarýdaki örnekler iki üyemiz tarafýndan toplantýda dile getirilmiþtir...




