ANKARA... MÝMARLIK... TAKVÝM
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bülteninin bu sayýsý, bazý
aksaklýklar nedeniyle, iki aylýk (Aralýk-Ocak) bir bülten
olarak derlendi. Gecikme için ve bir aylýk etkinliklerimiz
konusunda sizleri haberdar edemediðimiz için özür
diliyoruz. Ýki aylýk bülten olarak elinize ulaþan bu sayýda
“Ankara'da Mimarlðý Varetmek” konusu dosya olarak ele
alýndý. Böylelikle, daha önce belirtmiþ olduðumuz
“Kültürel Miras” konusu Ocak yerine Þubat bülteninde
ele alýnacak. “Kültürel Miras” ve sonrasýnda tartýþýlacak
olan “Çocuk ve Mimarlýk” konusu ile ilgili olarak
katkýlarýnýzý, her zamanki gibi
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum adresine
bekliyoruz.
Bu sayý ile birlikte, 2003 yýlý için bir takvim de
gönderiyoruz sizlere... Bu takvim, öncelikle Ankara ve
Mimarlar Odasý tarihi olmak üzere, doðaya, çevreye,
insana/insanlýða ve dünyaya dair önemli tarihleri de
hatýrlatmak amacýyla hazýrlandý. Takviminizi, grafiði ve
içeriði ile beðeneceðinizi ve bir yýl boyunca
kullanabileceðinizi umuyoruz.
Üyelerimizden asýl dileðimiz ise 2003 takviminin arka
yüzünde yer alan harita program ile ilgili...
Harita program, yapmaya baþladýðýmýz, yoðun bir
þekilde üzerinde çalýþtýðýmýz projelerin yanýsýra, üzerinde
çalýþýlmaya baþlanmýþ fakat katký bekleyen çalýþmalarý
ve özellikle de yapýlmasý hedeflenen fakat sahibini
bulamamýþ projeleri yansýtýyor. Harita programda
özellikle tariflemeye çalýþtýðýmýz boþ alanlar için
hedeflenen ise, üyelerimizin kendilerinin tariflediði
projelerle bu boþluklarý doldurmasý ve Ankara Þube ile
baðlantýya geçmeleridir.

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÜYE ÖDENTÝ FORMU
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Takvimin bu yüzünü bir hafta boyunca duvarýnýza
asmanýzý diliyoruz. Böylelikle hem katký bekleyen
projeler için yapabileceklerinizi tarifleyebilr, hem de
boþlukta kalan alanlar için yeni projeler geliþtirebilirsiniz.
Harita programýn parçalardan oluþan
dinamik bir
formatý ise þubemizdeki bir panoda gözlemlenebilecek,
belirlenen çalýþma akslarýnýn geliþimi ve birbirleri ile olan
iliþkileri her an sorgulanacaktýr. Böyle bir çalýþma
sistematiði ile katýlýmýn artýrýlmasý ve þema içinde sizlerin
kendi alanýnýzý tarifleyebilmeniz hedeflenmektedir.
Nurcihan Doðmuþ
NOT:Bülten kapaðýnýn tasarýmý, dosya konusunundan baðýmsýz olarak
hazýrlanmýþtýr.

Þ u b a t :
“Kültürel Miras”
Ülkelerin kimliðini oluþturan bir çok öge arasýnda kültürel mirasýn önemli bir yeri vardýr. Bu mirasýn mimari
miras olarak tanýmlanan bölümü ise yaþam biçiminin, yaþam düzeyinin,
iliþkilerin, geleneklerin mekana yansýmasý olarak düþünüldüðünde daha da önem kazanmaktadýr.
Uluslararasý söylemlere göre bu miras sadece onun sahiplerinin deðil, o ülke insanlarýnýn ve giderek tüm
toplumlarýn ortak mirasýdýr ve bu nedenle tüm insanlarýn bu mirasýn korunmasýnda ve
deðerlendirilmesinde ortak sorumluluklarý bulunmaktadýr. Bu baðlamda bir diðer söylem, bizim
görevimizin geçmiþten devir aldýðýmýz bu mirasý gelecek nesillere sadece koruyarak deðil, geliþtirerek ve
çaðýmýzýn zenginliklerini katarak iletmemiz gerektiðini vurgular. Çoðaltýlabilecek bu
söylemler ýþýðýnda, sahibi olduðumuz bu deðerlere karþý takýndýðýmýz (ya da takýnamadýðýmýz) tavýrlarýn
sürekli irdelenmesi, yeniden tanýmlanmasý ve gerekli stratejilerin oluþturulmasý sadece korumanýn deðil,
ama kalkýnmanýn da bir parametresi olmak durumundadýr. (....)
Konuya iliþkin detaylý deðerlendirmeleri Þubat bülteninde bulabilirsiniz...

KREDÝ KARTINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER
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M a r t :
“Çocuk ve Mimarlýk”

N i s a n :
“Kamuda Mimarlýk”
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AÝDAT BORÇLARINI ÖDEMEDE
MESLEKÝ DENETÝM EKSÝKLERÝNÝ GÝDERMEDE
SAÐLANAN KOLAYLIKLAR ÝÇÝN

SÜRE UZATIMI VE SON GÜNLER
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Yönetmelikler gereði; aidatlarýný süresinde ödemeyen üyelerimizle ilgili

hukuki

yollara baþvurmak

zorundayýz. Benzer þekilde kamuya

verilenler dahil, serbest meslek hizmetleriyle ilgili mesleki
denetim yaptýrmayan üyelerimiz konusunda disiplin iþlemi baþlatmak ve kendilerini Onur Kurulu'na
sevk etmek zorundayýz.
Yönetim kurulunun görevi ise konulara olaðan Oda Üye iliþkileri çerçevesinde çözüm yolu bulmaktýr.
Görevlerini yerine getiren üyelerimizden izin alarak, þu veya bu nedenle görevlerini aksatan üyelerimizle
sorunlarýn aþýlmasýnda iþbirliði formülleri geliþtirdik. Bir süredir ýsrarla duyurular yapýyor, çaðrýlarýmýzý
sürdürüyoruz. Yýl sonunda kadar geçerli olan ve aþaðýda özetlenen bu kolaylýklardan aidatlarla ilgili olanýný
Merkez Yönetim Kurulu, 31 Ocak 2003 tarihine kadar uzattý. Konu paralel olduðu için Mesleki Denetimle ilgili
süreyi de ayný tarihlere biz uzattýk.
Lütfen iþbirliði için iletiþim kurunuz.

BU SORUNU ARTIK ÇÖZELÝM!
31 OCAK 2003' TEN

ÜYE AÝDATINDA
ÞÝMDÝ
-

Herhangi bir hukuki iþlem
baþlatýlmamýþtýr.

-

Geçmiþ yýllardan gelen aidat
borcu, 2002 yýlý aidatý x yýl
sayýsý formülü ile
hesaplanmaktadýr. Örneðin

SONRA
-

Ýcra süreci baþlatýlacaktýr.

-

Herhangi bir Onur Kurulu
süreci baþlatýlmamýþtýr.

-

Onur Kurulu süreci
baþlatýlacaktýr.

-

Son beþ yýl içinde yaptýðýnýz ve
Mesleki Denetim onayý için
getirmediðiniz projelere, ait
olduklarý yýlýnýn bedelleri
üzerinden iþlem yapýlmaktadýr.

-

(48.000.000 x 10 = 480.000.000 TL)

-

Birikmiþ borçlar, üyenin ödeme
koþullarýna göre istenen sayýda
takside bölünmektedir.
Taksit sayýsýný belirleme yetkisi
tümüyle üyemizin kendisine
býrakýlmýþtýr.

MESLEKÝ DENETÝMDE
ÞÝMDÝ

Eski projelerinize yapýlacak
Mesleki Denetim onayý için
2003 yýlý birim maliyet listesi
esas alýnacaktýr.
-

-

Aidat borcunuz ,
2003 yýlý aidatý x yýl sayýsý
formülü ile hesaplanacaktýr.
(72.000.000 x 10 = 720.000.000 TL)

-

Hiç bir belge talep edilmeden,
üyemizin beyaný esas
alýnmaktadýr.
Mesleki Denetim ücretlerinin
ödenmesi konusunda
kolaylýklar (Taksit v.b.)
Saðlanmaktadýr.
(Ayrýntýlar için Kasým ayý
bültenine bakýnýz)

Alternatif öneriler ve ortak çözüm arayýþlarý için þube telefonlarýndan Muhasebe ve Mesleki Denetim Bölümünü arayýnýz.

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 Ocak 2003 tarihine kadar geçerlidir.
2002 yýlý ve sonrasýna ait aidat ödemelerinizi ise kredi kartý ile ait olduðu yýl içinde dilediðiniz
ödeyebilirsiniz.

sayýda taksite bölerek

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
Tel No: (0312) 417 86 65
Fax No: (0312) 417 18 04

Mod ayarlarý: Sayýn okuyucu az sonra bir Etajer yazýsý okuyacaksýnýz.
Bu yazýyý bayram sonrasý iþ stresi ile mücadele anlamýnda teskin edici
olarak veya midenizdeki bayram ziyaretlerinden kalma ve halen
sindirememiþ olduðunuz tatlýlarý sindirmek için maden suyu sodasý
niyetine, müzik eþliðinde tüketiniz.
SORU-CEVAP
“Ankara'da mimarlýðýn meþruiyeti açýsýndan sorunumuz yok:
Ýmarlý çevrede inþa edilen yapýlarýn ve sitelerin büyük çoðunluðu
mimarlar tarafýndan tasarlanýyor. Sorun nitelikte..
Mimarlýðý kentsel mekandan dýþlayýp yapý ölçeðine
indirgemenin yarattýðý sakýncalarýn çok sayýda örneðini Ankara'da
yaþýyoruz. Yanýsýra, kentsel ölçekte baþarýlý ve baþarýsýz
deneyimlerimiz de var.
Bundan hareketle Ankara'lý mimarlara sorumuz þu:
Mimarlar ne tür projeler önermeliler ki kentliler heyecan
verici kentsel mekanlarda yaþasýn?
Ve mimarlar nasýl davranmalýlar ki, mimarlýk kentin kültürel
gündeminde yer alsýn?”
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni, sayý:
6,Ankara, 2002, s:1
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Bazen böyle olur. Bir iki ufak paragraflýk iyi hazýrlanmýþ bir
sorunun tahrikiyle beynim, Ulus'a giden halk otobüsüne binmeye
çalýþan insanlar gibi týkýþ týkýþ düþüncelerle doluverir. Meteoroloji,
midemde kopan fýrtýnayý haber verir. Hatta daha da kötüsü olur:
Ýçimdeki isyankar mimar ayaða kalkar ve ruhunun bütün heyecanýyla
cevap verir.
Ankara'da mimarlýðýn meþruiyeti açýsýndan sorunumuz yok:
Ýmarlý çevrede inþa edilen yapýlarýn ve sitelerin büyük çoðunluðu
mimarlar tarafýndan tasarlanýyor. Sorun nitelikte..
Bence esas sorun nitelikte deðil burada. Nitelik sadece
neticeden ibaret. Etrafta mimar diplomasý almýþ amcalar-abiler
þimdikinin sayýca binde biri, bilgice bin misli iken iþini çok iyi bilen bir
sürü usta ile bu iþi galiba daha iyi yürütüyorduk. Anadolu'nun
tarihindeki onca þehri nasýl inþa ettik? Eski ustalarýn ve mimarlarýn
ruhlarý, þu anki bol mimarlý az ustalý trajikomik halimize bakýp nasýl
gülüyorlardýr bize tanrý bilir. Biz ne yaptýk? Yaþadýðýmýz topraklarýn
binlerce yýllýk mimarlýk mirasýnýn tecrübe ve birikimlerinin üzerini
sývayýp, fiziksel gereksinimleri bahane eden yavan bir moda
düþkünlüðü ile “yalýnlýk” dedik, “modern malzeme” dedik, “seri üretim”
dedik, “maliyet” dedik, “süsleme zevksizliktir, barbarlýktýr, sapkýnlýktýr”
dedik Baþta kültüre bakarak düþünceli baþladýk, sonra süreç öyle bir
hal aldý ki.. Malzemeyi geliþtirdik, övdük, ustalarý küstürdük.
Geçmiþten hiçbirþey öðrenmedik, hala da öðrenmemek için inat ediyor
geçmiþin kaynaklarý ile uðraþanlarý da davetlerde bolca bulduklarý
kalitesiz þarabý iþtahla emen bazý mimarlýk dinozorlarýnýn yaptýðý gibi
“zavallý” olarak adlandýrýyor, onlara deli muamelesi yapýyoruz. Tanrý
aþkýna, yapýlarýn ve sitelerin mimarlarýnýn kaçý insan eylemlerinin
zeminini oluþturma iþini, basic design denilen kompozisyon sorunlarý
irdeleme sürecinden ayýrabiliyor. Algýlanmayan yapýlarýn anlaþýlmayan
formlarý ile uðraþmaya devam ediyoruz, zira bu durum fena halde
iþimize geliyor.
Bu satýrlarý okuyanlardan zülf-iyarine temas ettiklerim, beni
cehalet içinde olup kavram çorbasý yapmakla suçlayarak kendi entel
jargonlarýna maruz býrakýp bültenin sayfalarýný ýsýrarak yemeye
baþlamadan önce, iþi tadýnda býrakarak mevcut durumu biraz analiz
edelim. Kanýmca memlekette yaptýðýmýz iþle iliþkili üç temel grup var:
Birincisi mimarlýðý varedenler, ikincisi mimarlýktan bahsedenler, üçüncü
grup ise mimarlýðý mahvedenler.
Birinci grup fikri kafasýna, üretim gerecini eline monte
ederekten günün telaþesi ile habire üretenlerdir. Ýnþaat sektörünün
içindeki hemen herkes bu gruba dahildir.
Ýkinci grup ise genelde piyasada olup bitene poposunu
çevirmiþ bazý akademiklerden ve “Ulan bunca yýl çizdik de ne oldu,
çizmiyorum anasýný satiyim!” diyen, sýkýlmakla iþtigal olan, önce malum
durumlardan, sonra meslekten emekliliði yaklaþmýþ mimarlardan
oluþur. “Batsýn bu dünya bitsin bu rüya, çizdirip de yaptýrmayana
yazýklar olsun…” gibi þarkýlar söyleyerek gezerler. Bu kiþiler girdikleri
ortamda oluþturduklarý alýþýlmadýk mikroklima ile görselleþir, “Yahu biz
yapamadýk bari millet yapsýn” iyi niyetinin arkasýna gizlenmiþ son bir
çaba ile gençleri mimarlýk ortamýnda gaza getirecek, fotoðraflarýndaki
binalarýn çatlaklarýnýn rötuþlandýðý, kapaklarýnda bulmaca
dergilerinden araklanmýþ grafikler olan kocaman kitaplar yazarlar.
Genelde yazdýklarý ile yaptýklarý çeliþir. (Mahallenin delisi Etajer
kulunuz da haddi olmayarak bu grupta yeralýr efenim.)
Üçüncü ve son grup ise benim apartman komþum gibi
ortalama elli kelimelik bir zihinsel sözlüðe sahip, zekasý gridal planlý,
ilkokul mezunu olduðu bile þüpheli kýllý taahhüt adamlarýdýr. Taahüt
ederler, taahhüt ettiklerini yaparlar. Lakin, acaba yapmasalardý daha
mý iyi olurdu düþüncesi her zaman mevcuttur. Sloganlarý: “Ucuz
güzeldir.”, “Eðer yýkýlmýyorsa sorun yoktur”, “Ben yaptým, oldurdum”,

“Üçe yapar, onüçe satarým” gibi cümlelerdir. Oluþturduklarý her yapý
ayrý bir potansiyel terör eylemidir. Genelde, mimar ve mühendis
kelimeleri bunlara gaz yapar. Deprem kelime si ise nedense pek birþey
ifade etmez. Zira onlara göre okumuþ adam müsrif adamdýr, iþi bozar.
Bir kýsmý, büyük müteahhit olduklarý iddiasýnda olan bu taahhüt
adamcýklarýnýn pekçoðunun hedefi siyasal alanda yükselip eklektik bir
prestij unsuruna sahip olmaktýr.
Mimarlýðý kentsel mekandan dýþlayýp yapý ölçeðine
indirgemenin yarattýðý sakýncalarýn çok sayýda örneðini Ankara'da
yaþýyoruz. Yanýsýra, kentsel ölçekte baþarýlý ve baþarýsýz
deneyimlerimiz de var. Bundan hareketle Ankara'lý mimarlara sorumuz
þu:
Mimarlar ne tür projeler önermeliler ki kentliler heyecan
verici kentsel mekanlarda yaþasýn?
Mimarlýðýn yapý ölçeðine indirgemekten daha ciddi olan
sorun, mimarlýðý insaf ölçeðine indirgeyememektir. Ýki katlý yapýlar için
düzenlenmiþ alanlara altý katlý apartmanlarýn týkýþtýrýlmaya çalýþýlmasý,
bunlarýn yükünü kaldýramayan altyapýnýn ha babam deðiþtirilip durmasý
buna basit bir örnektir.
Mimarlarýn heyecanlý mekanlar için projeler önermelerine
gerek
yoktur.
. m ü e l l Eðer
i f lheyecanlý
i k h akentsel
k l amekanlar
r ý . . isteniyorsa,
. m e s aynen
l e kþuo
anda olduðu gibi kentin geliþimini belediyeye býrakmak yeterlidir.
Mesela hiçkimse Ankara'da yapýlan köprülü kavþaklarýn heyecansýz
mekanlar olduðunu iddia edemez. Dik eðimler, keskin dönüþler, daha
önce virajý alamamýþ olanlarýn beton duvarlarda býraktýklarý özgün
renkli hatýralar.. Kendi programýna uymak için delirmiþcesine giden
dolmuþ ve otobüslerin içinde, bütün bunlar bir heyecan unsuru olarak
anlam kazanýr, “hayat fanîdir” mesajý verirler. Zira herkes için herþey
düþünülmüþtür. Yollarýn orta kýsýmlarýndaki yeþil alanlar da o alana nasýl
düþtüðünü kendisi de anlamamýþ birtakým sanat objeleri ile heyecan
kaynaðýdýr. Heyecan, arkadan gelen otomobilin küfürlü selektörlü
gazabýndan kurtulma stresiyle hýzlý gitmeniz gereken yollarda yaþanýr.
“O ne! yanlýþ mý görüyorum. Yola bir keçi çýkýyor.
Amanýn
duramayacaðým. Oh be neyse heykelmiþ”…gibi. Tabi bu arada ulaþýmla
ilgili olarak, Y.H.T.E.R kuralýndan bahsetmek gerekir. Y.H.T.E.R yani
Yayaya Her Türlü Eziyet Revadýr. Bu kural kapsamýnda durmadan
yenilenen kaldýrýmlar, eþit olmayan basamaklarla düzenlenmiþ yüksek
ve tuhaf biçimli üst geçitler ve her biri aslýnda birer formula pisti olan,
kenarýnda korumasýz sadece bir metrelik kaldýrýmlara sahip geniþ
bulvarlar, olmayan meydanlar, kenarýndan köþesinden yol açmak için
kýrpýlmýþ bakýmsýz parklar yeralýr. Bütün bunlara ilave bir de K.O.S.U
faktörü var. Yani: Kentsel Obje Stres Unsuru faktörü. Kýsaca þu soru ile
tanýmlanabilir. Acaba bugün, evimden çýkýp þehirde dolaþýrken hangi
kavþakta yeni bir havuz, kentle alakasýz yeni bir heykel veya yeni bir
prematüre anýt göreceðim?
Ve mimarlar nasýl davranmalýlar ki, mimarlýk kentin kültürel
gündeminde yer alsýn?
En kolay soru da en sona gelmiþ. Bunu bilmeyecek ne var? ..
Mimarlarýn eðer isterlerse yapamayacaklarý þey yoktur. Lakin biraz yol
yordam bilmek gerekir. Mimarlar bunlarý yaptýklarý takdirde yanlýz
kentin deðil bütün Türkiye'nin kültürel gündeminde yeralýrlar:
Mimarlar tweed ceket giyip puro içmeli, konuþurlarken sol
kaþlarý daima yukarýda olmalýdýr. Mimarlar, sosyetik ortamlarda
mankenlerle sarmaþ dolaþ olarak boygöstermeli, durumu soranlara
“biz sadece arkadaþýz” veya “Hanýmefendinin bir rölöve iþi vardý,
rölövesini alýyordum” gibi þýk cevaplar verebilmeli, ne yapýp edip
skandallarla ünlü olmuþ þahsiyetlere olmadýk iþler yapýp reklam
kaynaklarýný kullanmalýdýr. Mimarlar, mesleðe aksiyon tadlar katmak
için, popüler kültürün mevcut medya olanaklarýný kullanarak kameralar
önünde birilerini vurdurmalý, vurmalý veya vurulmalýdýr. Teknoloji
kullanýmý bu alanda çok önemlidir. Bir mimarýn, kameralar önünde ünlü
kiþilere cep telefonundan içeriði sakýncalý mesajlar çekebilme ve haber
olabilme becerisini geliþtirmesi gerekir. Mimar, finansal kaynaklarý
acayip bir þekilde kullanabilmeli malý, o güne kadar eþi benzeri
görülmedik biçimde götürmelidir. Mimar, peþinde kameraman ordusu
ile gezmeli kameralar önünde güvenlik görevlisi, hostes gibi meslek
gruplarýný tartaklayýp azarlama yetisinde olabilmelidir. Her mimar
kendini tanrýnýn oðlu iddia edebilmeli, hatta yapabiliyor ise kendini tanrý
ilan etmeli, tarikat kurmalýdýr. Bu durumu kameralar önünde ucube
beyanatlar vererek oluþturmak saðlam bir popülarite açýsýndan esastýr.
Mimar, çalýþtýðý ortamda her saat kameralarla dikizlenebilmeli ve bu
görüntüler televizyonlarda herkesce izlenebilmelidir. Hatta mimarýn
müþteri hakkýnda yaptýðý yorumlar, giydiði kýyafetler
notlandýrýlabilmeli, tuvalete gidip geldikten sonra fermuarýný çekip
çekmediði gibi önem arzeden konular gün boyu tartýþýlabilmelidir.
Bütün mimarlarýn fan-club'leri kurulmalýdýr. Kýsacasý mimarlar, topluma
hizmet etmek için üretme misyonunu fýrlatýp atarak, ama yine de
toplumu düþünerek “düþene bir tekme de sen vuracaksýn” felsefesiyle
tükenen deðil tüketilen objeler olarak kendilerini yeniden
yapýlandýrmalýdýr.

SON GÜNLER
d a s ý. . .t o p l u my a r a r ý. . .i þ b i r l i ð i. . .k a l i t e. . .m i m a r ie s e r. . .m ü d a h a l eh a k k ý. . .

Aþaðýda okuyacaðýnýz iki metni

mimarýn ve Mimarlar Odasý'nýn konumunu ve

varlýðýný güçlendiren çarpýcý örnekler

olmalarý nedeniyle sizlerle paylaþmak istedik.

Metinlerin tamamýný http://www.mimarlarodasiankara.org/forum adresinde bulabilirsiniz.

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü bir görüþ yazýsýnda “...
Bu hükümler uyarýnca mimar ve mühendisler üyesi olduklarý meslek odasý mevzuatýna ve

kararlarýna uymak zorundadýr.

... Bu hüküm uyarýnca mimar, mühendisler ve þehir plancýlarý
tarafýndan üretilen projelerin ve planlarýn toplum yararýna, mesleki açýdan niteliklerinin, hizmetlerinin ve
kalitesinin artýrýlmasý için ilgili idareler, meslek odalarý ile iþbirliði içine girebilirler. ...”
Dedi.

Bir mimarýmýzýn Antalya'da; yapýnýn inþasý sýrasýnda kendisinin onayý alýnmadan deðiþiklik yapýlmasý
nedeniyle açtýðý dava Yapý Kullanma Ýzin Belgesi'nin iptali ile sonuçlanmýþtýr. Bu durum
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'nýn Yapý Kullanma Ýzin Belgesi'ne çeþitli gerekçe ve nedenlerle

müellifi mimarýn

imza atmamasý durumunda bu bölümün
býrakalabileði görüþünü hukuken ortadan kaldýrmaktadýr.

“imzadan imtina”

proje

ibaresi ile boþ

Sonuç olarak; mimar; “... tasarýmýna uygun olmayan, tasarýmýnýn bütünlüðü ve mesleki sorumluluklarý
içerisinde fen ve sanat kurallarýna uygun olarak inþa edilmek durumunda olan yapýsýnýn (eserinin) tasarladýðý
projeyle uygunluk göstermediðini tespit ettiði taktirde, eserini “umuma arzetmemeye” karar

verme hakkýna sahiptir. Sonuç olarak, yasa ile getirilen bir uygulama kuralý da, artýk, mimarýn izni
olmadan “iskan ruhsatý” verilemeyeceðidir. ... Bu yetki, sonuçta mimara tasarýmýyla ortaya koyduðu eserinin
uygulanma sürecinin bütününü denetleme hakkýný vermektedir....”

DEPREME UYARLI YERLEÞMELER MÝMARÝ
FÝKÝR YARIÞMASI SONUÇLARI
EÞDEÐER ÖDÜLLER
-

Feride ÖNAL, Sermin GÖÇMEN, Danýþman: M. Zafer
AKDEMÝR
Müge ÖZKAN, Ýnci ÞAHÝN
Tuna ENERCEN, M. Zafer AKDEMÝR, Danýþman:
Feride ÖNAL

EÞDEÐER MANSÝYONLAR
-

Nimet AYDIN
Nimet AYDIN
Bora TEMELKURAN
Emre ERGÜL
Ahmet Tolga DÜLEK

JÜRÝ: Selim VELÝOÐLU (Baþkan), Yeþim TURHAN, Necati
ÝNCEOÐLU, Ersen GÜRSEL, Görün ARUN, Cem
AÇIKKOL, Emre AYKAR
Eþdeðer Ödüller

BÜYÜK DANIÞMA KURULU
ÞUBAT 2003 SONUNDA
TOPLANACAK
Þubat sonunda Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi 37. Dönemi'nin ilk yýlý tamamlanmýþ
olacak.
Düþündüklerimizi, düþünemedik-lerimizi,
eksik düþündüklerimizi, yaptýklarýmýzý,
yapamadýklarýmýzý, yapamama
nedenlerimizi konuþmak gerekiyor. Hesap
vermek durumunda görüyoruz kendimizi.
Bizim de eleþtirilerimiz olacak... Gelecek yýlý
planlamaya dönük çeþitli sunuþlar ve atölye
çalýþmalarý gerçekleþtirmeliyiz.
Toplantýnýn tanýmý nedeniyle 1 veya 2 tam
gün süren bir Ara Genel Kurul niteliði taþýsýn
diye adýnýa “Büyük Danýþma Kurulu” verdik.
Ayrýntýlý program daha sonra duyurulacaktýr.
Bu aþamadaki duyuruyla amaçladýðýmýz ise;
hazýrlýklara baþlamanýz, Þubat ayýnýn son
haftasonunu boþ býrakmanýz, hazýrlýk
çalýþmalarýna katýlma ve desteðinizi alma
çabasýdýr.
Bu Danýþma Kurulu'nu “Mimarlýk” için
kamuoyuna dönük “Bir Olay”a
dönüþtürebilir miyiz?

DEVAM EDEN YARIÞMALAR
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
KAMPUS YÖNETÝM BÝNASI, KÜTÜPHANE,
BÝLGÝ ÝÞLEM MERKEZÝ
MÝMARÝ PROJE YARIÞMASI
Þartname almak için son gün: 3 Þubat 2003
Proje Teslimi: 18 Mart 2003

ÖZGÜRLÜK PARKI
ULUSLARASI TASARIM YARIÞMASI
PRETORIA (Güney Afrika)
Kayýt için son gün: 24 Ocak 2003
1. Aþama proje teslimi: 21 Mart 2003
2. Aþama proje teslimi: 9 Temmuz 2003

KASTAMONU - ILGAZ TEKNÝK GEZÝSÝ
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak, 2526 Ocak 2003 tarihlerinde Kastamonu'ya bir gezi
yapýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgi için, Þube telefonlarýndan
Ayfer Kantaþ ile baðlantýya geçiniz.
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ÖDENTÝLER VE BELGE HARÇLARI
Bütçe Komisyonu önerilerinin deðerlendirilmesi sonucunda,
Merkez Yönetim Kurulunca 2003 yýlý içinde (1 Ocak 2003 31
Aralýk 2003) uygulanmasýna karar verilen ödentiler ve belge
harçlarý aþaðýdaki gibidir :
Ýlk kayýt ödentisi
Yýllýk üyelik ödentisi (6.000.000.-x12)
Yabancý uyruklu geçici üye ilk kayýt ödentisi
Yabancý uyruklu geçici üye yýllýk ödentisi
Büro Tescil Belgesi ilk baþvuru ücreti
Büro Tescil Belgesi yýllýk yenileme ücreti
Kimlik kartý yenileme ücreti
Yüklenicilik karnesi belgesi ilk baþvuru ücreti
Yüklenicilik karnesi belgesi yenileme ücreti
Ticari amaçlý üye tanýtma belgesi ücreti
Diðer üye tanýtma belgeleri
SM / SMB Mühürü bedeli

30.000.000.-TL
72.000.000.-TL
300.000.000.-TL
250.000.000.-TL
50.000.000.-TL
20.000.000.-TL
10.000.000.-TL
100.000.000.-TL
50.000.000.-TL
10.000.000.-TL
ücretsiz
35.000.000.-TL

UIA 2005
ÝSTANBUL ÇALIÞMA GRUBU
ÜYELERÝMÝZE...
- 2003 yýlý I. Dönem birim m2 maliyetleri, 21- 22 Aralýk 2002 tarihlerinde Ýzmir'de
yapýlan Merkez Yönetim Kurulu toplantýsýnda alýnan karar gereði, 2002 yýlý
birim m2 maliyetlerinin %20 arttýrýlmasýyla uygulanacaktýr. 1 Ocak 2003
tarihinde baþlayacak olan 1. Dönem birim m2 maliyet uygulamasý, Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý 2003 yýlý birim m2 maliyetleri ilan edildiði tarihte son bulacaktýr.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin
çaðrýsý ile UIA Berlin 2002 Kongresi'ne
katýlan 14 kiþi, UIA 2005 Ýstanbul
Kongresi'ne yönelik çalýþmalara baþladý.
Yaptýðý çalýþmalar doðrultusunda da, 26-28
Ekim 2002 tarihleri arasýnda, Yalova'da
yapýlan TMMOB Mimarlar Odasý Merkez
Danýþma Kurulu toplantýsýna bir öneri metni
i l e g i t t i . Ö n e r i m e t n i
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum
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- 2003 yýlý birim m maliyetleri deðiþikliðinden etkilenmemek için, 31 Ocak 2003
tarihine kadar;
Mimari proje sözleþmeniz ve ekinde imar durumu, yol kotu,
aplikasyon vb. ile çalýþmalarýn devam ettiðine iliþkin
belgeler, etütler veya iþveren tarafýndan mimara verilmiþ
vekaletname ile Þubemize bildirimde bulunabilirsiniz.
- 2003 yýlý büro tescilinizi 31 Ocak 2003 tarihine kadar yenilemeniz
gerekmektedir 1.
Büro tescili yenileme iþlemleri için;
1. Serbest büro sahibiyseniz:
Serbest kazanç defterinin noter onaylý sayfa fotokopisi (2003 yýlý)
Büro tescil formu (Þubemizden temin edebilirsiniz)
2. Mimarlýk hizmeti veren bir þirkette en az % 20 ortaksanýz:
Þirket defterlerinden herhangi birinin noter onaylý sayfa fotokopisi (2003 yýlý)
Büro tescil formu (Þubemizden temin edebilirsiniz)
Büro tescili ilk kez yaptýranlar için;
1. Serbest büro sahibiyseniz:
Serbest kazanç defterinin noter onaylý sayfa fotokopisi (2003 yýlý)
Vergi levhasý fotokopisi
Büro tescil formu (Þubemizden temin edebilirsiniz)
2. Mimarlýk hizmeti veren bir þirkette en az % 20 ortaksanýz:
Þirket defterlerinden herhangi birinin noter onaylý sayfa fotokopisi (2003 yýlý)
Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Vergi levhasý fotokopisi
Büro tescil formu (Þubemizden temin edebilirsiniz)
1

TMMOB Mimarlar Odasý Serbest Mimarlýk Hizmetleri Uygulama ve Mesleki Denetim
Yönetmeliði madde 07.05.

adresinde bulabilirsiniz.
UIA 2005 ÝSTANBUL Kongresi önemli bir
organizasyon. Hepimizin katkýlarýyla
zenginleþecek ve en önemlisi Türkiye'nin
gündemine Mimarlýðý taþýyacak.
Öneriler oluþturmak isteyen ve UIA 2005
ÝSTANBUL Çalýþma Grubu'na katýlmak
isteyen herkesi toplantýya çaðrýyoruz.
TARÝH :
SAAT :
YER
:

20 Ocak 2003 Pazartesi
17.00
TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi Konur Sok: 4/3
Yeniþehir-Ankara

Konu zor: “Ankara'da Mimarlýðý Varetmek”...* Belki
de doðrusu, “Ankara'da Mimarlýðý Canlandýrmak”
olmalý. Çünkü üzerinde düþünmeye baþlayýnca,
aslýnda mimarlar eliyle azýmsanmayacak sayýda,
hem tekil hem de kentsel ölçekli uygulamanýn var
olduðu bir kentten bahsediyoruz; 1920'lerden beri
defalarca ve yeniden üretilmiþ, çok özel tarihi olan
bir þehirden.
Ankara'da çok parlak bir baþlangýç yapan “kamu”,
kentin fiziksel mekanýnda belirleyici unsur olma
özelliðini giderek yitirdi. Son 20-30 yýldýr kamu eliyle
üretilen kentsel mekanlar ve kamusal yapýlar
(bakanlýk, adliye, okul, hastane gibi yapýlarý
düþünün) kentsel hayata ne yaþam, ne de nitelik
açýsýndan katýlamadýlar, katkýda bulunmadýlar.
Bunlar olurken ise mimarlar, proje öneren,
tasarlayan ve uygulayan konumlarýndan çýkýp,
kendilerine çizilen sýnýrlar içinde “bina yapan
teknokratlar” statüsüne düþürüldüler. Bugün
gelinen noktada ise, “kentte kendinizi en iyi
hissettiðiniz, en sevdiðiniz yer neresi?” sorusuna,
öncelikle mimarlar yanýt bulmakta zorlanýyor.
Bu akademik bir dosya deðil. Ankara örneði
üzerinden “kentsel mekanda kalite” konusuna
dikkatinizi çekmeye ve nitelikli olaný nasýl
yitirdiðimizi hatýrlatmaya çalýþan; kentin fiziksel
yapýlanmasýnda etkili ama mimarlýðýn dýþýndan
çevrelerin, mimarla kentin iliþkisine nasýl baktýðýný
soruþturan; Beyaz Kitap'tan alýntýlarla * * ,
yapýlabileceklere ýþýk tutmayý hedefleyen bir dosya.
Dosyanýn hazýrlýðý sýrasýnda, býrakýn genel
ortalamayý, toplumun kültürel olarak geliþmiþ

kesiminin dahi mimarlýktan bi'haber olduðunu yeniden - farketmek üzücüydü. Temel sorunumuz,
toplumsal bellekten neredeyse tümüyle silinmiþ
olan mimarlýðý gündeme getirememek; sinema,
müzik gibi genel kültür alanýnýn bir parçasýna
dönüþtürememek. Edinilmiþ (ve topluma yararlý
ürünler de vermiþ) pek çok yetkiyi, “uzmanlaþma”
bahanesiyle baþka disiplinlere kaptýrmýþ olmak.
Dahasý, özellikle örgütlenmede pek mahir
mühendislik ve planlama uzmanlýklarýnýn son 15-20
yýldýr yarattýklarý kentsel sonuçlardan da sorumlu
tutulmak...
Nedenler ve çözüm öncelikleri üzerine söylenenler
de, söyleyecek sözü olanlar da çok: eðitimde
reform, yasal düzenlemeler, yönetim kademeleriyle
sýký iletiþim, belediye
meclislerinde etkinlik, mimarýn kendi yapýsýný
kontrol etme (mesleki kontrolluk) gerekliliði, farklý
alanlardaki (akademik, kamusal, özel...)
deneyimlerin koordinasyonu, medya ile iliþkilenme,
AB standartlarý... Her biri, farklý kanallardan ve eþ
zamanlý yürütülmek zorunda olan, ancak içeriði ve
yöntemi üzerinde mutabýk kalýnmamýþ politika
önerileri. Parçalarý birbiriyle koordine etmek,
birbirini desteklemesini saðlamak, her alanda
becerili ve deneyimli kadrolarý çalýþtýrmak
zorunluluðu var. Bunlar uzun yýllardýr farklý
çevrelerde düþünülüyor, söyleniyor ama sadece
durum tespitiyle, yetki ve itibar kaybýmýzý
önleyemiyoruz.
O halde, artýk yeni þeyler söylemek ve yapmak
lazým!

* ÞUBE'NÝN “BÜLTENÝ”, ANKARA DAHÝL TOPLAM 19 KENTTEKÝ ORTALAMA 6000 MÝMARA; AYRICA 300 DOLAYINDA PROTOKOL”A (BELEDÝYELER,
BAKANLIKLAR, BANKALAR VB) ULAÞIYOR. ÞUBE YÖNETÝMÝ, “ANKARA'DA MÝMARLIÐI VARETMEK” TEMALI BU DOSYANIN HAZIRLIÐI ÝÇÝN KATKI
ÝSTEDÝÐÝNDE, SORUNU HEM ÝÇÝMÝZE HEM DE DIÞIMIZA YÖNELÝK ÝÞLEMEK GEREKTÝÐÝNE ÝNANDIK. YÖNTEM OLARAK ÝSE KONUNUN ÇOK
BOYUTLULUÐUNU VE TARAFLARININ ÇEÞÝTLÝLÝÐÝNÝ YAYINA YANSITMAYI BENÝMSEYEREK, BÝR EKÝP OLUÞTURDUK: NURAN ÜNSAL, KADRÝ ATABAÞ,
CAN VE ORÇUN ERSAN, KEREM YAZGAN, ÖVÜNÇ TARAKÇIOÐLU VE M.ONUR YILMAZ'LA BÝRLÝKTE “OMURGAYI” KURDUK. OMURGA, ÝZLEYEN
SAYFALARDA GÖRECEÐÝNÝZ ÞEKÝLDE ETE KEMÝÐE BÜRÜNDÜ. BU SÜREÇTE TANIDIÐIM BÝRBÝRÝNDEN DEÐERLÝ YENÝ ÝNSANLAR, ÇALIÞMANIN
EKSTRA KAZANCI OLDU. DÜÞÜNCELERÝ, YAZILARI, DESENLERÝ VE FOTOÐRAFLARI ÝLE... KATKIDA BULUNAN HERKESE VE KOORDÝNASYON
YÜKÜNÜ SEVECENLÝKLE SIRTLAYAN SEVGÝLÝ NURCÝHAN'A ÝÇTENLÝKLE TEÞEKKÜR EDERÝM. AÖ

Ocak ayý içinde, üyelerimizi “Bilirkiþilik”
konusunda bilgilendirmek için bir dizi
seminer yapýlacaktýr.
Konuya iliþkin detaylý bilgi için Ankara
Þube ile baðlantýya geçiniz.

** BEYAZ KÝTAP: ACE-AVRUPA MÝMARLAR KONSEYÝ'NÝN 1995'DE YAYIMLADIÐI VE BÝRARAYA GELEN AB ÜLKESÝ MÝMARLARININ, EKONOMÝ
ÖNCELÝKLÝ POLÝTÝKALAR NEDENÝYLE SOSYO-KÜLTÜREL KONULARI GÖZARDI EDEN HÜKÜMETLERE KARÞI TEPKÝLERÝNÝ DÝLE GETÝRDÝKLERÝ BÝR
ORTAK METÝN. AVRUPALI MÝMARLAR BEYAZ KÝTAP'TA GELÝÞMELERÝ ELEÞTÝRMEKLE KALMIYOR, POLÝTÝKA VE YÖNTEM ÖNERÝLERÝNÝ DE
SUNUYORLAR. KÝTABIN TÜRKÇE ÇEVÝRÝSÝ, MÝMARLAR ODASI'NDAN TEMÝN EDÝLEBÝLÝR.

KÜTÜPHANE ETKÝNLÝKLERÝ...
PERÞEMBE SÖYLEÞÝLERÝ...
beþ günde bir
söyleþilerinin ilk
Mimarlar Odasý
Sayýn Mustafa

Yanýmýzda yürürken “yaya” olduðunun
ve etkinliðe her koþulda dahil
olduðunun farkýnda mýydýn? Gelip
geçmen, kitap ayracý1 almak istememen,
olabildiðince uzak durma çabanýn bir
göstergesi miydi? Yoksa sadece hep þu
bitmeyen iþler mi?...

Söyleþi 'Anýtlar Üzerine' idi... Sayýn Mustafa Aslaner, kendi
yaptýklarýndan yola çýkarak, bizlere 'anýt' yapmak, mimarlýkta
ürün oluþum süreçleri ve düþünülenleri varetme yöntemleri
üzerine düþünmemiz gerektiðini göstermiþtir. Bir düþüncenin
nasýl olup da evrensel bir noktaya taþýndýðýnýn keþfini yaptýk,
bir hikayenin hafýzaya kayýt yöntemi olarak anýtýn var oluþunu
ele aldýk.
Ýkinci söyleþi konuðumuz; Sayýn Ziya Tanalý idi.
Birikimlerimizin, biriktirdiklerimizin, içinde yaþadýðýmýz
toplumun bir yeniden varediliþi olarak mimarlýðý tartýþtýk. 'Öz'
de olanýn bilinmedik bir dilde yeniden okunmak üzere ortama
sunumunun bir ifadesiydi Sayýn Ziya Tanalý'nýn anlattýklarý...
Her iki konuðumuzun paylaþýmlarýnýn, bizim yaþantýmýzda
yeni bir yol açacaðýnýnýn bilgi ve inancýný taþýmaktayýz,
kendilerine sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz.
Perþembe söyleþileri, yeni yýlda da bir kütüphane etkinliði
olarak devam edecektir. Kitaplarýn arasýnda yeni bilgiler
oluþturmak, yeni okumalar yapmak üzere sizleri de bu
yolculuða davet ediyoruz....

Ankara Kent Merkezi Çalýþma Grubu olarak, 3
Aralýk Dünya Özürlüler Günü'nde Kýzýlay'da tüm
yayalarýn yaþadýðý sýkýntýlarý hatýrlatmak ve
“Herkes Ýçin Yürünebilir Bir Kýzýlay” istediðimizi
vurgulamak için bir yürüyüþ düzenledik. Selanik
Caddesi ile Meþrutiyet Caddesi kesiþiminde
baþlayan yürüþümüz Selanik Caddesi boyunca
devam etti ve Selanik Caddesi, Ziya Gökalp
Caddesi kesiþimindeki üst geçitte bir basýn
açýklamasý ile son buldu. Yürüyüþümüz sýrasýnda
karþýlaþtýðýmýz engellere “iz”ler býraktýk.
Kýzýlay'ýn hareket kýsýtlýlýðýna sahip kiþiler için
ulaþýlamaz ve yaþanamaz oluþuna, Kýzýlay'da
uygulanan taþýt öncelikli ulaþým politikalarýna,
yaya bölgelerinin büfe, ilan panosu ve taþýtlar
tarafýndan iþgal edilmesine bir kez de biz,
kendimizce deðindik. Yayalýk haklarýmýzý daima
talep etmeyi ve korumayý unutmamak
dileðiyle....

Rabia Çiðdem Çavdar

Selda Bancý

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin on
Perþembe günleri düzenlediði kütüphane
ikisi yapýlmýþtýr. Ýlk Perþembe Söyleþisi
Kütüphanesi'nin açýlýþýna paralel olarak,
Aslaner'in katýlýmý ile gerçekleþtirilmiþtir.

"APARTMAN TASARLAMADIÐI ÝÇÝN
ÖVÜNEN", "KÜÇÜK KULLANICIYI DEÐÝL
RANT VE GETÝRÝYÝ DÜÞÜNEN", YA DA
"SORUMLU OLDUÐU PARSELE
AKLINDAKÝ HERÞEYÝ SIÐDIRMAYA
ÇALIÞAN" MÝMARLAR, ANKARA KENTÝNÝ
'BÝR METÝN OLARAK' ÇOK KÖTÜYE
KULLANDILAR VE KULLANILMASINA
GÖZ YUMDULAR. "FARKLI OLMAK ÝÇÝN",
"SÝVRÝLMEK ÝÇÝN", "TARÝH YAZMAK ÝÇÝN"
DEÐÝL, YALNIZCA AKILCI VE DUYARLI
BÝÇÝMDE ÇAÐLARINI YAÞAMAK ÝÇÝN
PROJE ÇÝZDÝKLERÝNDE VE
UYGULADIKLARINDA, MÝMARLARIN DA
BAÞLANGICINDAN BERÝ KONUTLA
VAROLMUÞ OLAN ANKARA'YA KATKIDA
BULUNABÝLECEKLERÝNÝ, ONLARIN DA
"ANKARA'YI KONUTLA VARETMEK"
PROJESÝ ÝÇÝNDE YER ALACAKLARINI
BÝLÝYORUZ. ÞÝMDÝYE KADAR OLDUÐU
GÝBÝ...

"HERKES ÝÇÝN YÜRÜNEBÝLÝR
BÝR KIZILAY”

Perþembe Söyleþileri
Ocak 2003 Programýný,
http://www.mimarlarodasiankara.org/etkinlik adresinden
takip edebilirsiniz.

EVLERÝMÝZDEKÝ SAHÝPSÝZ KÝTAPLAR ÝÇÝN...
Bir orman köyünde geçici öðretmenlik görevindeyim; Teke Köyü'nde. ..... “nasýl olursa
olsun, sýnýfý kitap ile doldurmak istiyorum, korkusuzca önlerine koymak ...... Sadece
sayfalarý karýþtýrsýnlar, açsýn kapasýnlar, tanýþsýnlar istiyorum.” ....... Çocuklar en çok
“ne olursa olsun”; bir kitap, bir ansiklopedi alýp bahçede ya da koridorda turlamaktan
hoþlanýyorlar; çok hoþ bir baþlangýç ...... fantastik bir þey burada kitap; çocuklarýn tümü
için önemli olan bir “þey” ile ilk kez karþýlaþýyorum. Aslýnda gerçek þu ki, doðanýn
kucaðýnda yaþayan bu çocuklar kitabýn yerine koyabilecekleri hiçbir sanal ve lüzumsuz
“þey”e sahip deðiller ki aslýnda bu da sahip oldukarý en güzel þey. Bu sebeple kitabý tüm
güçleriyle sevebiliyor ve onunla dostluk kurabiliyorlar. .... Kitap her “þey” olabiliyor
onlar için; öðretmenle bað, sevinç, ödül, bilgi, merak, keþif, oyun, sahiplik, dostluk, ...
Sahip olduklarý bu güzel þeyin içini kitaplarla doldurmak gerekmez mi? Evlerimizde
raflarda bekleyen “sahipsiz” kitaplarýmýzla, ansiklopedilerle...
Þükriye Sarý
Heykeltraþ/Sanat eðitimcisi

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne son bir ay içerisinde birisini yukarýda
okuduðunuz üç yerden kitap talebi gelmiþtir. Bunlar:
Teke Köyü Ýlköðretim Okulu/ Þile-Ýstanbul
Savur Halkeðitim Merkezi/ Savur-Mardin
......
Biz bu talepleri karþýlýksýz býrakmak istemiyoruz. Sizin de desteðinizle
onlara, Þubat tatilinden döndüklerinde sýnýflarýnda bulacaklarý aðzýna kadar
dolu birer kitaplýk hediye etmek istiyoruz. Lütfen uygun gördüðünüz
kitaplarýnýzý, (özellikle iletilmesini istediðiniz yer varsa belirterek) Odamýza
býrakýn.
Bilgi ve çok sayýda kitap baðýþý için
Tel
: 417 86 65
e-posta: info@mimarlarodasiankara.org

2

1-Etkinliðimiz çerçevesinde Nilgün Babacan'ýn tasarlamýþ
olduðu Kent ve Yaya baþlýklý, Yaya Haklarý Bildirgesinden
alýntýlarýn olduðu kitap ayracýmýzý daðýttýk.
2- Ankara Kent Merkezi Çalýþma Grubu; Mimarlar Odasý
ve Þehir Plancýlarý Odasý'nýn Ankara Þube üyelerinden
oluþmakta ve yaklaþýk 6 aydýr “Kent Merkezi” için
çalýþmalarýna devam etmektedir. Herzaman çalýþma
grubuna katýlmanýz mümkündür.
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Dünyada kendilerini konut dýþýnda bir kullanýmla

25 ARALIK 2002
TMMOB MÝMARLAR ODASI

ANKARA ÞUBESÝ'NÝN

KURULUÞUNUN
47. YILDÖNÜMÜ

“Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Mimarlar
Odasý Kongresi 14 Ocak 1955'de Ýst. Tek.
Üniversitede toplanmýþtýr. 2 gün süren kongrede
çeþitli mimarlýk meseleleri görüþülmüþ, idari heyeti
raporu münakaþa edilmiþ ve yapýlan aþaðýdaki
mimarlar Oda idare heyetine seçilmiþlerdir.
Ýdare heyeti reisi: Gündüz Özdeþ; Umumi Katip:
Ferzan Baydar; Muhasip Üye: Ali Kýzýltan; Aza: Kemali
Söylemezoðlu, Tulu Baytin, Gazanfer Beken, Nezih
Eldem.

vareden kentler olanaklý mýdýr? Yani barýnmanýn
olmadýðý, konutun yer almadýðý, yalnýzca çalýþma,
yalnýzca eðlenme, yalnýzca üretmenin bulunduðu
kentler? Baþkent Canberra'nýn cýlýz sesini; Monte
Carlo ve Las Vegas'ýn göz boyayan süksesini; Ren
bölgesi kentlerinin gürültücü varlýklarýný biliyoruz

Bu sene kanunun icaplarýna göre Odanýn þubeleri de
teþekkül etmiþtir . Memlekette üç Mimar Odasý
Þubesi kurulmuþtur. 1. bölgenin merkezi Ankara,
2. bölgenin merkezi Ýstanbul, 3. bölgenin merkezi
Ýzmir'dir.

kuþkusuz, ancak onlarda bile konut bölgeleri hiç yok

2
deðildir. Kentlerin kendilerini konut iþlevi dýþýnda

.... ”

Ankara Þubesi'nin kuruluþ yýldönümü
nedeniyle arþivleri biraz karýþtýrarak
geçmiþimize ýþýk tutmak ve 1955 yýlýndaki
kuruluþ çalýþmalarýný, ilk yönetim kurulu
toplantýsýnda alýnan karalarý ve buna benzer
bazý noktalarý sizlere yansýtmak istedim.
Kýsýtlý bir zamanda bulabildiklerim, o yýllarda
yayýnlanan Arkitekt dergilerinde yer alan iki
yazýdan ve Çetin Ünalýn'ýn “Türk Mimarlar
Cemiyeti'nden Mimarlar Derneði 1927'e”

baskýn bir kullanýmla varetmesi oldukça zordur.

Arkitekt, 1955, Sayý: 24, Ýstanbul, sayfa:184

“... Selçuk Milar çok renkli, çok konuda iþler yapabilen,
Ankara'da modern mimariyi yerleþtirmeye çalýþan
birisiydi. Bu anlamda diðerleri onu biraz fazla romantik
bulurlardý. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin ilk
sekreteri Selçuk Milar'dý, kuruluþ aþamsýnda çok
koþuþturmuþtu. Þubenin merkezi de onun yapmýþ
olduðu, Ulus Posta Caddesi'ndeki Cundoðlu Han'ýn
ikinci katýndaki bürosuydu. Þube’nin Türk Yüksek
Mimarlar Birliði'nin dýþýnda kurulmasýna çalýþýlmýþtýr.
Selçuk Milar baþkan olacaktý ama hem sekreterlik
daha önemli bir görevdi, hem de Cemil Topçubaþý daha
kýdemli ve çalýþtýðý yerde müdür pozisyonundaydý. O
zamanlar baþkanlýk kýdeme ve bulunduðu pozisyona
göre alýnýrdý...”
Nejat Ersin

Bütün eski çað kentleri gibi, Ankara da, tarýmsal
üretim alanlarýndaki ekonomik canlýlýðýn yansýdýðý
çarþýsý, iþlik üretimine kaynak mekanlarý ile anýlýr; oysa
bunu olanaklý kýlan insanlarý ve onlarýn konutlarýdýr.
Bugün Ankara tarihi ve coðrafyasý, Kale ve sur gibi
anýtsal yapýlarý; tarihi han, meydan, cami, türbe, külliye
ve çeþmeleri; artýk geçmiþte kalan canlý ve cansýz
doðal coðrafi güzellikleri üzerinden anlatýlýr; yerli

Çetin Ünalýn, “Türk Mimarlar Cemiyeti'nden Mimarlar
Derneði 1927'e”, Mimarlar Derneði Yayýnlarý, Ankara, 2002,
Sayfa: 69

gezmenin (turistin) gözünde Ankara bu özelliklerle

adlý kitabýnda, Sayýn Nejat Ersin'in
anlattýklarýndan ibaret...
Umarým gelecek yýl, tarihimize ýþýk tutacak
daha fazla dökümana ulaþabilir ve bu günü
geleneksel
dönüþtürebiliriz.

bir

“yýldönümü”ne

3
varolur. Ankara'nýn "örnek bir baþkent" olarak yeniden

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
1. Dönem Yönetim Kurulu
BAÞKAN
SEKRETER ÜYE
SAYMAN ÜYE
ÜYE
ÜYE
(13.03.1956)

CEMÝL TOPÇUBAÞI
SELÇUK MÝLAR
RÜÇHAN KOÞAR
HALUK TOGAY
VEDAT DALOKAY
ADNAN ÞÝMÞEK
NECDET ÞALVUZ

kuruluþunda bile yönetim yapýlarý ve açýk-kapalý kamu
alanlarýnýn oluþturulmasý, konutun önünde gündeme
Fotoðraflar:
1: Sürücüler Sitesi, Oran
2: Eryaman 4
3: Subayevleri

getirilir. Oysa Ankara daha 1920'den baþlayarak, eski
kentin üzerine katlanan yeni yükümlülükler, kente

Fotoðraflar: Ali Cengizkan

biçilen "ülkeyi kurtarmak" ve "yeni (belki de ikinci)
payitaht olmak" emelleri üzerinden kente yeni gelen
kiþilerin ve giderek yýðýnlarýn barýnma sorununu
çözmekle ilgilenmek zorunda kalmýþtýr.
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Dönem 1. 1924-25 Lörcher Planý, güney-doðu

Kentin bir önceki dönemden kalma küçük konut üretim

Ankara'da Dumlupýnar, Kurtuluþ, Demirlibahçe

stratejisi, bu kez Bahçeli Evler olarak zarflanarak, üst

bölgesinde dar gelirliler için "küçük evler ve bahçeli

gelir grubuna seslenen "konut kooperatifçiliði"

küçük evli iskân mahallesi" öngörmüþtü. Bunun büyük

biçiminde yeniden yeþertildi. Bir bürokrat, memur ve

bir kýsmý gerçekleþti. Ayný planýn yüksek gelir grubu

öðrenci kenti olan Ankara için "konut kooperatifçiliði",

için öngördüðü Yeni Þehir Mahallesi ve villa tipli

çok yaratýcý ve verimli yýllarý baþlattý. Meslek grubu ve

bahçeli konutlarý, 1929 yýlýna kadar, çoðunlukla Evkaf

çalýþma yeri çýkýþlý örgütlenmeler, inþa edilen "kira evi"

Idaresi ve sahiplerinin eliyle gerçekleþtirildi. Bu

ve "bahçe kent" türü yerleþimlerin gelecekteki

dönemde, "Eski Þehir" denilen Ankara Kalesi

yaþarlýðý için de bir garanti oluþturuyordu.

eteklerindeki tarihi konutlar ve yangýn yerlerinin
kiþisel mülk ve inþaat ile deðerlendirilmesi de

Bu arada merkezi otorite, konut açýðý ve 'kayýt dýþý'

baþlamýþtý. Ýsmet Paþa ve Atýf Bey Mahallesi'nde

sunumunun kent formunu 'deforme' ettiðinin

"takma ev" ve "baraka" olarak adlandýrýlan konutlar

farkýndaydý: 1944 CHP genelgesi, "kamu çalýþanlarý

inþa edildi. Bu konut yoksunluðu döneminde eski bað

için konut" yapýmýný gündeme getiriyor, 1946'da

evleri de çok verimli olarak, bazen iki-üç aile

baþlayan Saraçoðlu Mahallesi ile üst düzey kamu

tarafýndan paylaþýlarak kullanýldý.

çalýþanlarýný 'lojman'a kavuþturuyor; ama inþaat
alanýnýn örgütlenmesine getirdiði dolaylý yeniliklerle,

Dönem 2. 1929 Jansen Planý, 1932 yýlýnda

farkýnda olmadan Türkiye için 'büyük sermayeli konut

kesinleþtiðinde, hem Lörcher'in yaptýklarýný onaylýyor,

yatýrýmý' süreçlerini baþlatýyordu. Öte yandan 1948'de

böylece Yeni Þehir, Bahçeli Evler, Cebeci, Telsizler

"kent topraðý bedel payý"ný düþürerek dar gelirli kesim

semtlerini ve onlarýn komþusu Bakanlýklar,

için Yeni Mahalle ve Etlik bölgelerinde pilot ve örnek

Kavaklýdere, Maltepe, Ziraat mahallelerini plana

uygulamalar yapýyordu.

katýyor; hem de Iþçi Mahallesi'ni öneri olarak getiriyor
ve konut alanlarýnda gelir daðýlýmý ve meslek grubu

Bu dönemde, kente yeni gelen yýðýnlar kendi barýnma

nitelikleriyle öne çýkan bir sýký düzen (hiyerarþi)

olanaklarýný "meþrulaþtýrýrken", planlý kentin sahipleri

öneriyordu. Bu alanlar hýzla dolarken, Dönem 1'in Yeni

gecekonduyu "imar dýþý" bularak avunuyordu. Genelde

Þehir'i yýkýlýp ikinci kez yapýldý: Kent topraðýnýn hýzla

kenti yapan, gizil biçimde, bu yeni konut biçimi olmaya

deðer kazanmasý planlý ve yasal bölgede ortaya, "kent

baþlamýþtý.

topraðý bedel payý"ný aile bazýnda düþürmek için "kira
evi" oluþumunu çýkarttý. Öte yandan, Iþçi Mahallesi

3. Dönem. 1950li yýllarla baþlayan bu dönem, kendine

çok az biçimlenebildi. Kente çalýþmak için gelen "yeni

özgü nitelikler taþýdý. Plan artýk 'arkadan' geliyordu:

kentli" (ya da eski köylü) doðal olarak barýnmak

1957 Yücel-Uybadýn Planý, son olarak "bir denetim ve

zorunda kalmýþtý ve kira içindeki yüzdesi yüksek "kent

biçimlendirme planý" olmayý deniyordu. "Gece kondu",

topraðý payý"ný ödemekten kaçýnmanýn yollarýný aradý

kuzeyden güneye, doðudan batýya ve merkezde kenti

ve buldu da: Önce, Dönem 1'in mirasý "baraka" yapýmý

sararak Ankara'nýn ana niteliðini belirlemeye

hýzlandý; masrafsýz ve toprak sahibi ile çatýþma

baþlamýþtý. Orta ve yüksek gelir grubu, hem kent

çýktýðýnda taþýnabilen-kaldýrýlabilen "baraka"lar, yapým

içinde eskinin "kira evi" olan yapý bloðu büyüklüðünde,

sürecine ve yapanlarýn sayýca çoðalmasýna dayanarak

hem de kentin geniþleme sýnýrlarýndaki arazilere

kendisini meþrulaþtýrdý; yýkýlýncaya kadar ayakta kalan

verilen haklarla, en az 160 üyelik bahçeli evler yoluyla

ve siyasi otoritenin oy deposu olarak gördüðü, "gece

"konut kooperatifçiliði"ne giriþti: 1952 rakamlarýna

kondu" doðuyordu. Ama "gece kondu" demek, yolu,

göre Türkiye'deki konut kooperatiflerinin %38'i

suyu, elektriði olmayan, ancak kentin içinde ya da

Ankara'daydý; 1961'de hem kooperatif sayýsý, hem üye

kente çok yakýn bir 'barýnma olanaðý' demekti.

sayýsý, hem de sermayeleri açýsýndan, Ankara %30 ile

1932'den 1980'lere kadar kent topraklarý bir 'kaçma-

baþý çekiyordu. Kuþkusuz bu durum, kent mekanýna da

kovalama'ya sahne oldu.

yansýdý: Karýnca, Yurt, Tasarruf, Þen Yuva,

4
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KIZILAY KENT MERKEZÝ ÇALIÞMA GRUBU
Mimarlar Odasý ve Þehir Plancýlarý Odalarý Ankara Þubeleri

Ankara- Ankaralýyýz, Ankara'dayýz
.......Kente

nasýl
baktýðýmýz ve algýladýðýmýz duruþumuzla
ilintilidir.
Bu bakýþ, gerekmedikçe yukarýdan
deðil; mevcut olanla birebir
karþýlaþmak ve ondan etkilenmek
yoluyla þekillenir. Bu baðlamda
tartýþmalarýmýz her ne vesile ile
baþlarsa baþlasýn, kendimizi kentteki
savrulmalarýmýzý dile getirirken
bulmak, baþlangýcý belirliyor.
Kendiliðinden olan bu durumu deðerli
buluyor ve önemsiyoruz.

5

Ankara'da yaþýyoruz, çalýþýyoruz, Ankara'nýn
yollarýnda yürüyoruz, havasýný soluyor, suyunu
içiyoruz.... Ankara'lýyýz. Ankara Bizim Ýçin Önemli.
Baþkent Ankara'nýn kent merkezi 'Kýzýlay' ise belki de
kentin en önemli bir araya gelme, yaþama, temsil ve
paylaþým merkezi olarak hepimiz için çok önemli.
Ancak, Kýzýlay bugün itibariyle bu özelliklerini yerine
getirememekte ve pek çok sorun yaþanmaktadýr.
Yaþadýðýmýz ve gördüðümüz sorunlarýn pek çok kentli

6

7

gibi bizleri de rahatsýz etmesi þehir

mimarlar

olarak bizleri bu

plancýlar ve
konuda bir araya

getirdi. Birikimlerimizi ayrý ayrý kullanmaktansa,
Ankara kenti için

birleþtik ve kendimizi anlatmanýn

daha verimli, etkili olacaðý sonucuna vardýk.

Bu süreç bizlerin ortak Deniyoruz. ...
alaný olan tasarýma bakýþ Amacýmýz, Ankara'nýn kent merkezi Kýzýlay'ýn kullaným
açýmýzý da belirliyor. deðeri odaklý, daha yaþanabilir bir temsil merkezi
Baþtan tanýmlý yaklaþýmlarla
kurguladýðýmýz kent, nasýl
kullanýlacaðýný bilmediðimiz durumlarý
tetikleyebiliyor. Ancak kentin bir
mücadele alaný olarak var olduðunun
ve türlü aktörlerin kenti
þekillendirmede rol aldýðýnýn
bilincindeyiz. Tasarýmcý, mimar ve
þehir plancýlarýnýn bu durmda bir çýkýþ
yolu aramasýnýn önemini
kavramaktayýz. Bu mücadele alanýnda
kullanýlabilecek araçlarýn ancak kenti
yeterince ve çok boyutlu okuma,
algýlama, iliþkilendirme, anlama,
kavrama sürecinden geçtiðimizde
oluþacaðýný düþünmekteyiz.

niteliðine kavuþturulmasý yolunda uygulanabilir
seçeneklerin olduðunu göstermektir.

Ýki meslek odasýnýn geliþtirdiði
insiyatifin önemli bir baþlangýç
olduðunu düþünüyoruz. Bu metin,
Ankara Kent Merkezi'nde bizler gibi
sorumluluk hisseden herkese
çaðrýmýzdýr. Çalýþma gurubu olarak
sonuçlandýrmaya çalýþtýðýmýz
raporumuzu ortamla paylaþmak,
mevcut çalýþmalarýmýzý geliþtirmek ve
yeni açýlýmlara dair katký almak
istiyoruz.

Konuya iliþkin fikirlerinizi bize
iletmeniz için adresimiz:
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum

8

Resimler:
4: Merbank, Meteoroloji
5: Mebusevleri, Bahçelievler
6: Eryaman 3
7: Terasevler, GOP
8: Akman Condominum, Balgat
9: Dikmen Vadisi

9
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Aydýnlýkevler, Mebusevleri, Kalaba Mebusevleri,

kentleþme ve yoksul belediye hizmetleri ile yanyana

Merbank, 14 Mayýs, Petek Evler, Basýn Evleri,

'yeni banliyö', ulaþýmý zor olan bir 'þehir dýþý kaçýþ

Emek, Gazi Mahallesi, Subayevleri, Oleyis bu çok

mekaný' idi. "Banliyö" (suburb) tipi konutun ilk ortaya

üyeli ve bahçeli ev 'konut kooperatifi'ne örnek ise; Eti

çýkýþýndaki gönüllü 'doðaya kaçýþ', Ankara'da zorunlu

Bloklarý, Ýsrail Evleri, Maliye Evleri, Yeþiltepe,

ve zorlu bir kaçýþ olarak yaþandý. Bu dönemde "gece

Hayat Apartmaný, Ýlbank Bloklarý da her gelir ve

kondu", kendi içinde geliþmesini artýrarak sürdürüyor,

çalýþan grubundan üyelerin katýldýðý 'yapý bloðu'

kente yeni göç eden köylünün özgün çýkýþ

biçimindeki kent içi ve kent çeperi 'konut kooperatifi'

noktalarýndaki hemþehrilik ve varýþ noktalarýndaki

örneði oldu. Plansýz geliþmeyi önleyebilmek için, daha

örgütlülük, "örgütlü gecekondu" kavramýný ve yeni

örgütlü kamu sermayesi ve bankalar yoluyla, kredi

aktörlerini ortaya çýkarýyordu.

mekanizmasýyla, ya da "Halk Konutlarý" olarak ortaya
çýkan Gülveren, Gülseren, Gayret Mahallesi,

Dönem 4. 1980lerin baþýndan beridir Ankara'da, bu

Telsizler Bloklarý da "gecekondu"nun önünü

döneme kadar görülen bütün "konut elde etme

kesemedi.

süreçleri" ayný anda yaþanabiliyor. Kentin, Dönem 3'te
ortaya çýkan ve 'çeper' tanýmý açýsýndan belirleyici olan

1 Ocak 1966 tarihli Kat Mülkiyeti Yasasý, uzun

çevre yolu, bu dönemde adeta merkezde kaldý ve

süredir 'meþru olan' ve 'kira evi'ni olanaklý kýlan "hisseli

içerdiði bütün kentsel konut alanlarý, yeni konut

mülkiyet" uygulamasýný, "parçalý mülkiyet" olarak

baskýsý altýnda yeniden yapýlaþmaya açýldý. Dönem

sabitlediðinde, aslýnda kent topraklarýndaki bir konut

3'ün 'konut kooperatifi' çevreleri, eðer Koruma Kurul

edinme biçimini de sona erdiriyordu. Dolaylý da olsa

Kararý altýnda deðilse, çok zor yýllar geçiriyorlar. Öte

"komþuluk birimi" ilkeleri ve iþleyimini, inþa edilmiþ

yandan yeni çevre yolu, yeni arazileri kent topraðý

çevrelerde gerçekleþtirmekte olan "konut

olarak imara açmak için önemli fýrsatlar sunduðundan,

kooperatifleri", bir tür "topluluk" bilinci olan semtler ve

Dönem 3'ün 'banliyö' bölgeleri hýzlý yapýlaþmaya

alt bölgeler oluþturmuþtu: Tümünün de okulu, çarþýsý,

baþladýlar; yakýnda dolacaklar. Merkezi ve yerel

karakolu, gazinosu, parklarý, saðlýk merkezi ve

otoritenin, merkezdeki konut baskýsýný emmek üzere

standart nitelikli altyapýsý olan bu 'topluluk çevreleri';

erken 1980lerde geliþtirdiði Batý Kent ve Doðu Kent

"parçalý mülkiyet"in olanaklý ve giderek zorunlu kýldýðý

ile Eryaman ve Konutkent gibi yeni konut alanlarý,

"anonim", "kullanýcýsýndan baðýmsýz biçimde üretilen",

kýsmen "konut kooperatifçiliði"ni, kýsmen de konut

"türdeþ" (homojen) ve "tekdüze" (üniformik)

kredisi mantýðýný yürürlüðe soktular; ancak artýk konut

ada/parsel iliþkisine yenildiler. Ortaya çýkan kentsel

bir meta deðeri kazanarak bu iþleyimlerin arka ve yan-

en küçük birim "apartman bloðu" oldu; yüksekliði,

ürünlerini gündeme getiremez oldu. Öte yandan

boyu, cephe geniþliði, bahçe derinliði, sokakla ve

merkez alanlarda kalan Dönem 1 ve Dönem 2'nin,

benzerleriyle iliþkisi sayýlara indirgenen "apartman

bazen de Dönem 3'ün "gecekondu" bölgeleri, þimdi

bloðu", hýzla bütün kent adalarýný kaplamaya baþladý.

yeni aflar ve yasalarla, dönüþüm geçirmeye baþladý:

Bu dönemde kentin geniþleme alaný olarak, bazen Yeni

Bu bölgelere giren ikinci kuþak müteahhit, artýk

Þehir gibi Dönem 1 ve Dönem 2 bölgeleri, bazen Keçi

Dönem 2'de kamu aktörünün getirisi olan "çok katlý

Ören ve Küçük Esat benzeri bað evi semtleri önüne

apartman bloðu" inþaatýnýn da üstesinden gelebilen,

çýktýðýnda, "apartman bloðu" hepsini de ezdi geçti.

Dönem 3'ün "yap-sat apartman müteahhidi"nden daha

Yeþil azaldý, yapýlar yýkýlýp yeniden yapýldýlar. Kentin

büyük sermaye sahibi olarak beliriyor. Merkezi ve

sýradan yer olmasýný doðuran bu geliþmenin

yerel otorite, konut bölgelerini herkesin kýlmak için

sonuçlarýndan birincisi merkezin çok kalabalýk olmasý

çaba harcýyor, ancak bunun hala "kamu çýkarý gözeten

ise, bir baþkasý, 1970'lerde bu birincinin sonucu olan

kolektif uygulamalar"dan hayli uzak olduðu

hava kirliliði ve saðlýksýz konut çevreleri oldu. Bu

söylenmeli: Ne toplu-taþým araçlarý, ne kent içi ve dýþý

dönemde OR-AN gibi bir "temiz hava þehri" ve ME-SA

yeþil ve açýk alan uygulamalarý etkili ve sürekli kýlýndý.

yerleþmeleri gibi deneyimler, konut kullanýcýsý için,

Öte yandan bireysel konut üretimi alanýnda da, seçime
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baðlý çeþitlenmeler sonsuz: Yerli ve ithal konut proje ve
malzemeleri, hatta konut biriminin kendisi, belli

Katýlýmýn 2. aþamasý 4 Ocak 2002 tarihinde Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi’nde gerçekleþecektir.Konuya iliþkin detaylý
bilgiyi http://www.mimarlarodasiankara.org/yarisma
adresinden öðrenebilirsiniz.

küreselleþme uzantýlarý altýnda, ada ya da parsel
bazýnda uygulanabilir kýlýndý. Dönem 2'nin büyük
sermayeli konut yatýrýmcýsý ve üretimcisi ise, kapalý
konut çevreleri ya da bloklarý ile üretimini sürdürüyor:
"Condominum" ya da "çiftlik evi", artýk dünyanýn

Korhan Gümüþ

herhangi bir yerindeki gibi, Ankara'da da ulaþýlabilen
deðerler.

(Www.aciksite.com'dan alinmistir)

Peki bütün bu geliþmeler sonucunda, "konutla

Günümüzün kamu mekanlarý siyasal deðerleri, kurumlarý tanýnýr kýlan
iletiþim unsurlarý. Milyonlarca insaný ilgilendiren bu mekanlarýn iletiþim
potansiyelleri kendi varoluþlarýnýn kat kat üstünde. Örneðin bugün
Avrupa Birliði'nin vatandaþlarý parlamento, konsey, komisyonlar gibi
yönetim mekanlarýný, yargý, hukuk organlarýnýn yapýlarýný, kültür
merkezlerini yalnýzca servis aldýklarý 'soyut kurumlar' olarak deðil, siyasal
deðerlerin cisimleþtiði kavramsal mekanlar olarak izliyor, görüyor,
tanýyor.

kalýplandýðýný, forma girdiðini ve varolduðunu"
gördüðümüz Ankara'da, mimarlar konutla neler
Yapabilirler? Öncelikle, çok kýsa biçimde
özetlenmeye çalýþýlan bu sürecin bilincinde olmak,
mimarlarýn önlerini görmelerini kolaylaþtýracaktýr.
"Apartman tasarlamadýðý için övünen", "küçük
kullanýcýyý deðil rant ve getiriyi düþünen", ya da
"sorumlu olduðu parsele aklýndaki herþeyi sýðdýrmaya

30

33

1

29

11

çalýþan" mimarlar, Ankara kentini 'bir metin olarak' çok
kötüye kullandýlar ve kullanýlmasýna göz yumdular.
"Farklý olmak için", "sivrilmek için", "tarih yazmak için"
deðil, yalnýzca akýlcý ve duyarlý biçimde çaðlarýný
yaþamak için proje çizdiklerinde ve uyguladýklarýnda,
mimarlarýn da baþlangýcýndan beri konutla varolmuþ
olan Ankara'ya katkýda bulunabileceklerini, onlarýn da
"Ankara'yý Konutla Varetmek" projesi içinde yer
alacaklarýný biliyoruz. Þimdiye kadar olduðu gibi...
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Günümüz demokrasisinin kurumsallaþmasýnda mimarlýk önemli bir rol
oynuyor. Siyaseti somutlaþtýran, kurumlarý kavramsallaþtýran, mimarinin
siyasetle iliþkisini yeniden tanýmlayan bir süreç yaþanýyor. Bu süreçte
kamu kavramýnýn da 'projeleþme'si, baþka bir deyiþle 'görünür ve
kurgulanabilir' olmasý, bir iletiþim ürünü olarak kamusal mekanda yeniden
düzenlenmesi sözkonusu. Bunu saðlayan ise kamunun yeniliklere,
yaratýcýlýða, rekabete açýk olmasý. Yönetimlerin mimarlýk hizmetlerinin
kurumsallaþmasýna hizmet
edecek kurallarý geliþtirmesi, yeni profesyonel deneyimlere açýk bir
iletiþim ortamý yaratmasý.
Kamusal mekandaki yenilikçi deneyimlerinin meþruiyetini ise 'ne olup
bittiðini herkesin bilmesini saðlayan',
profesyoneller arasý yarýþmacý bir ortam yaratan kurallar saðlýyor.
Avrupa Birliði'nde kamusal alanda bu geliþmeler yaþanýrken dönüp bir de
Türkiye'ye bakmakta fayda var:
Türkiye'de proje geliþtirme süreçleri karanlýkta kalýyor. Bu iþlevi yerine
getirmesi gereken üniversite, meslek kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý
gibi uzmanlýk kurumlarý kendi iþlevlerini “kendi kamu yararý kavramlarýný
temsil etmekle” sýnýrlandýrýyorlar. Böylece proje hizmetleri
kurumsallaþmak yerine bir iktidar iþlevi haline geliyor. Mimarlýk siyasetle
dönüþtürücü bir iliþki kuramýyor. Bu nedenle bütün kamu yapýlarýnýn
durumu
Avrupa'daki benzerlerinin tam tersi: Her akþam milyonlarca insanýn
izlediði Bakanlar Kurulu Salonu, askeri rejimle yönetilen bir ülke
görüntüsü veriyor. Milyonlarca insana hizmet veren mahkeme salonlarý,
vergi daireleri, postaneler, tren istasyonlarý sanki vatandaþýn ruhunu
karartmak için tasarlanmýþ. Sýradan bir banka þubesi, bir hamburgerci, bir
benzin istasyonu kadar bile mimarlýkla iliþkileri yok. Dünyanýn parasý
harcanan
meydanlarýn, parklarýn, anýtlarýn, çevre düzenlemelerinin, belediye
binalarýnýn, resmi belgelerin, kurumsal bildiriþim ögelerinin hali içler acýsý.
Türkiye'de bu hizmetleri verebilecek mimar, tasarýmcý, sanatçý yok mu?
Hiç þüphesiz var. Ama karanlýk iliþkilerden güç kazanan kesimler bu
felakete seyirci kalýyor. Kamu sahasýnda yaratýcýlýðý destekleyecek,
geliþtirecek kurallarý talep eden yok.
(…)
Bu nedenle deneysel bir çalýþma yapmaya karar verdik. Yönetsel temsilin
en önemli mekaný olan Bakanlar Kurulu Salonu ile iþe baþlama gereðini
duyduk. Genellikle kamu projelerinin geliþtirilmesi için yöneticilerin karar
vermesi beklenir. Mimarlar, tasarýmcýlar ondan sonra çalýþmaya baþlarlar.
Bizim çalýþmamýz ise bunun tam tersine bir iliþkiyi ortaya koymayý
amaçlýyor. Üstümüze hiç vazife olmadýðý ve kimse bize bir sipariþ
vermediði halde çalýþmaya baþladýk. Amacýmýz Bakanlar Kurulu
Salonu'ndan baþlayarak kamu mekanlarýnýn baþka türlü olabileceðini
göstermek. Bu þekilde bu soruna pozitif bir yaklaþým getirerek kamuoyu
oluþturmayý, sorunu da tartýþýlabilir kýlmayý amaçlýyoruz. Yeni kurulacak
olan hükümetin yeni bir düzen içinde çalýþmaya baþlamasýný öneriyoruz.
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ANKARA, OSMANLI - ORYANTALÝST
ÇÝZGÝDEN KOPUÞUN, AYDINLANMANIN,
ÝNSAN AKLI ÝLE DOÐANIN VE YAÞAMIN
YÖNLENDÝRÝLEBÝLECEÐÝNE

OLAN

“NE” YARIÞMASI KATILIMI
ÝNANCIN KENTÝ… ÖYLE TASARIMLANDI!

30, 40, 50 VE 60 yýllýk üyelerimize ne verebileceðimizi bulmak üzere düzenlediðimiz “NE”
katýlýmý, þartnamesiyle daha doðrusu “dileðiyle” bir çok açýdan özgün tarifler içeriyordu.
Bütün ortamý ve yarýþma formatlarýný sorgulamayý benimseyen Ne Yarýþmasý Çalýþma
Grubu'nun; Orhan Dinç, Mustafa Aslan Aslaner, Zafer Aldemir ve Gülay Hasdoðan'nýn
tariflediði yarýþma formatý doðrultusunda ve yine kendilerinin belirlediði raportör grubun
katkýsýyla katýlýmýn 1.aþamasý, 23 Kasým 2002 tarihinde Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nde
gerçekleþti.

ÖYLE

DEVAM

BULUNMAK,

ETMESÝNE
GEÇMÝÞÝMÝZE

KATKIDA
BORÇ,

Özgün tariflemelere yanýt vermek ve “ne”yi sorgulamak üzere katýlýmcýlar, 38 proje ile
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne baþvurdu.
38 projeden, ... tanesi Ýstanbul'dan, .... tanesi Ankara'dan, .... tanesi Ýzmir'den, 1 tanesi
Eskiþehir'den ve 1 tanesi ise Belçika'dan idi.

GELECEÐÝMÝZE BÝR KATKIDIR.

Tariflenen katýlým formatýný, yine sorgulayarak ve öneriler getirerek bir adým ileriye taþýyan
raportör grubumuz, Zafer Aldemir, Behiç Ak, Tan Oral, Erdal Sorgucu ve Ela Tekkaya'dan
oluþtu.

Ýki ay önce, Tunalý Hilmi Caddesi'ndeki “Eski Zaman”

Kadri Atabaþ

sahafýna uðradým: “Aðabey, elimde bazý mimari
çizimler var; bundan kim anlar, kim alýr? Gel þunlara

“Ne” katýlýmýný, yarýþmalara yaklaþým açýsýndan çok çarpýcý ve olumlu bulan raportör grup,
otuz sekiz projeden yedi tanesini, ikinci aþama için önerdiler. Bu “ne”leri belirlerken, fikirlerin
ve önerilen objelerin içerdiði potansiyelleri göz önünde bulunduran raportör grup, özellikle 2.
aþamanýn daha anlamlý bir tartýþma platformuna dönüþmesi yönünde karar vermeyi de
önemsedi. Baþka bir deyiþle 2. aþama için bir tartýþma platformu tespit ettiler. Bu amaçla da
özgün ve farklý yaklaþýmlar benimseyen projelereden örnekleri içeren bir seçim yaptýlar.
Böylelikle 2. aþamada bir araya gelecek katýlýmcýlarýn, “birinci” seçmekten öte tartýþmasý ve
tasarýmlarýný birbirlerine önermeler yaparak geliþtirmeleri beklenmektedir. Raportör grubun
diðer bir önerisi ise, tek bir objenin 30, 40, 50 ve 60 meslek yýlýný doldurmuþ üyelere verilmesi
yerine bir çeþitlilik arzetmesi yönünde oldu.

bir bak!” dedi. Bir naylon poþet içinde taþ baský gibi
gözüken pek çok planþ…Bir anda þaþkýna döndüm!
Önümde, 20. yüzyýl mimarlýk/þehircilik tarihinin en
önemli projelerinden birisi duruyordu: Tony
Garnier'in 1901 yýlýnda tasarladýðý ve 1917 yýlýnda
basýlan Cite Industrielle (Endüstri Kenti)
çalýþmasýnýn orijinal baskýlarýndan birisi... Maalesef
bazý planþlar eksik, ama olsun. Doðrusu projenin

“Katýlým”la ilgili seçimi deðil, birikimi aktarmak için, bütün projeleri bültenimizde yayýnlýyoruz.
Önerilerle gelen bütün katýlýmcýlarýmýza, cesur bir tarifleme getirerek yarýþma biçimlerinin
sorgulanmasýný amaç edinen Çalýþma Grubumuza ve 1. aþamaynýn gerçekleþmesini
saðlayan raportör grubumuza, zaman ayýrýp bize destek olduklarý için çok teþekkür ediyoruz.

orijinalini görünceye kadar, Garnier'in yaptýðý
çalýþmanýn devasa boyutunu ve çabasýný
bilmiyordum...

Nurcihan Doðmuþ

Bilmeyenler için: Cite Industrielle projesi, 35 bin
kiþinin yaþadýðý hayali bir Endüstri Kenti'nin tasarýmý.
Bu kent için gerekli olan her þey tasarlanmýþ: meclis,
hastahane, sergi salonlarý, pek çok tip ve sayýda kent
konutlarý, meydanlar, gar binasý, hayvanat bahçesi,
fabrika, baraj, hidroelektrik santralý... Ama bundan
önemlisi, bir kentin “tasarýmlanmasý” ve önerdiði
tasarým ilkeleri: 20. Yüzyýl'a ýþýk tutan, pek çok
planlama ve kentsel tasarým ilkesi o kentte
tasarýmlanmýþtýr. Bugün bile “çaðdaþ” planlama ve
Saraçoðlu Mahallesi
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Ankara Ýstasyon Önü, Çizim: Herman Jansen ( Ankara Ýmar Planý, 1937)

tasarým ilkelerini ortaya koyan, deha ve inancýn gücü

tasarýmý olduðunu kaçýmýz biliyoruz? Okullarda bize,

karþýsýnda hissettiðim, “bizler ne yapýyoruz?”

20. yüzyýlýn “yoktan var edilmiþ” 4 baþkentinden

düþüncesi oldu.

birisinde yaþadýðýmýzý, bunun önemini, ne kadar

Gene bilmeyenlere not; ne yazýk ki o kent inþa

anlatýyorlar?

edilemedi. Ama ilkeleri bugün bile bizlerin yaþamýný

Jansen sadece Ankara için kent planý

etkiliyor. Bu projede, 20. yüzyýl'ýn “Modernizm”

hazýrlamadý; “Kentsel Tasarým Olarak Ankara”yý

heyecaný, serüveni VE önceden kopma istemi,

düþündü. Ne yazýk ki bu düþüncelerin, devlet

iradesi var.

kurumlarýný ilgilendiren “prestijlilerinin” bazýlarý

Türkiye Cumhuriyeti de, O “kopmayý” yaþadý; öyle
kuruldu... Türkiye'nin modernizm sürecinin ve

uygulandý. Kentin günlük yaþamýný, kimliðini çoðulcu
kýlacak tasarýmlar uygulanmadý, uygulanamadý.*

isteminin “kent tasarýmlanmasý boyutu”, en çok

Ankara'da kentsel tasarým konusunda düþünenlerin,

Ankara'da hissedildi. Ankara, Türkiye

Jansen'in Bend Deresi çevresinde düþündüðü

Cumhuriyeti'nin 1923'den bu yana yaþadýðý

(Roma Seddi civarýndaki) 1923 tarihli “Banyo

deðiþimlerin kentsel-mekansal-mimari tasarým

Havuzu” perspektifine bakmasý gerekiyor; kentin bu

boyutlarýný nerdeyse birebir yaþadý, yaþýyor.

bölgesinde tasarýmlanan havuzlara ve atlama

Cumhuriyet'in gücünün doruklarýnda kuruldu, o

trampenlerine kadar düþünülmüþ projeye… Gene,

heyecaný yansýtmaya çalýþtý.

ancak yakýn zamanda ve maalesef büyük çapta

Ankara, Osmanlý - oryantalist çizgiden kopuþun,
insan

aklý

ile

doðanýn

ve

yaþamýn

yönlendirilebileceðine olan inancýn kenti...
Neredeyse sýfýrdan planlandý. Hepimiz Jansen
planýný ve macerasýný biliyoruz. Ama, týpký Garnier
çalýþmasý gibi, Jansen çalýþmasýnýn da sadece
300.000 kiþilik bir kent planlamasý olmayýp, bir kent

tahrip olduktan sonra kýymeti anlaþýlan Kale ve
çevresi için Jansen önerisini görmek lazým; tarihi
dokunun, setler biçiminde düzenlenen meydanlarla,
yollarla, yeþil dokularla, araziye de saygý göstererek
düzenlenmesi önerisi, bugün bile önemli ipuçlarý
t a þ ý y o r. J a n s e n ' i n ç a l ý þ m a l a r ý a r a s ý n d a ,
önerildiðinden ancak 40 yýl sonra yapýlan Opera
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Köprüsü'nü de bulmak þaþýr-týcý…Yapýlanlar da var:

Caddesi, Yüksel Caddesi baðlantýlarý) ile, Gençlik

Gençlik Parký, Cebeci Stadý ve Parlamento /

Parký, Hipodrum ve Gar bölgesini kapsayan kentsel

Bakanlýklar kompleksi... Meclis'ten Güven Park'a

tasarým projeleri, önde gözüken çalýþmalardýr. Ne

uzanan bu kentsel tasarýmýn içinde büyük kentsel

yazýk ki araya giren 12 Eylül, bu çalýþmalarýn bir

meydanlar öneriliyor, yapýldýlar da... Peki kim

bölümünü (özellikle Hipodrum çalýþmalarýný)

farkýnda veya kim kullanýyor?

amacýndan saptýrmýþ, çözümsüz ve ölü bir kent alaný
yaratmýþtýr.

Kýsacasý Ankara, Baþkent olarak kuruluþunda, gerek
genel planlama ölçeðinde, gerekse kentsel tasarým

Daha yakýn tarihlerde de önemli çalýþmalar söz

ölçeðinde, çok ciddi çabalar bulunan bir kent ve bu

konusu; özellikle 1990'larýn baþlangýcýnda, Metro ve

dönemin izleri bu kentte halen izlenebiliyor…

güzergahýnýn planlanmasý, Kýzýlay - Tandoðan
aksýnýn cadde ve kent möblesi düzenlemesi;

Ankara'da kentsel tasarým çalýþmalarý kuþkusuz

Ankara'nýn dere ve vadilerinin ele alýnmasý...

Jansen planlamasýnda kalmadý: Yenimahalle'nin

(Dikmen Vadisi baþlatýlabilmiþ, Ýncesu Deresi ve

yerleþime açýlmasý, kentsel tasarým çabalarýný

Bend Deresi planlama ölçeðinde kalmýþtýr.); kent

proje sahipleri aþaðýdaki gibidir. Bütün katýlýmcýlara, “NE” yi sorguladýklarý

1950'lere taþýr. Kentin “aydýnlamacý” kadrolarý,

giriþ kapýlarý ve Havaalaný - Çankaya Protokol

ve ortamý zenginleþtirdikleri için teþekkür ediyoruz.

1970'lerde de, gecekondulaþma ve popülist akýmlara

Aksý'nýn kentsel tasarým projeleri... yarýþmalarla elde

karþý teslim olmayan “iyimser, ilerlemeci,

edilmiþ ama uygulanamamýþtýr. Gene ayný

aydýnlanmacý”, modernist planlama ilkelerini

çerçevede; Hipodrum ve Kazýkiçi Bostanlarý

uygulama çabasý içinde oldular; kentsel tasarým ve

bölgesinin ele alýnmasý ve kentin batýya

kent planlamasýnýn çaðdaþ dünya ile ortak dilini

yönlendirilmesi için, Kazýkiçi Bostanlarý'na Dünya

BURÇÝN CEM ARABACIOÐLU

kullanmaya çaba sarfettiler. Bu yýllarda baþlatýlan

Ticaret Merkezi önerisini getirme çabalarý, AÞOT

NEVZAT SAYIN, NESLÝ KAYALI

50.000 konutluk Batýkent, hem bir kent parçasýnýn

alanýnda hazýrlanan Kongre Merkezi - Kentsel Park

planlanmasý, hem de kendi içinde kentsel tasarým

- Belediye Hizmet Yapýsý, sonuçsuz kalan diðer

ilkelerinin uygulanmasýnýn örneðidir. Üç belediye

kentsel tasarým örnekleridir.

yönetimi bu projeye aðýrlýk vermiþtir. Ayný

Ankara'nýn en önemli kentsel tasarým projeleri

dönemlerde, Sýhhiye Meydaný düzenlenmesi, Hitit

arasýnda, AOÇ ve ODTÜ ormanlarýný

Anýtý ve Sakarya'dan baþlayan “kent merkezinin

unutmamak gerekir. Bu iki proje bir kentin ekolojik

yayalaþtýrýlmasý” projeleri (Sakarya Bölgesi, Ýzmir

yapýsýný, doðasýný, kimliðini deðiþtirmeye yönelik

“NE” yarýþmasýnda, 2. aþama olarak yapýlacak atölye çalýþmasýna katýlacak

NAZMÝYE ÖZTÜRK
SONER ÞAHÝN
ÖZGE EKMEKÇÝOÐLU
ORHAN DAYBELGE

bilinçli çabalar olduklarý için, “kentsel tasarým”

FÜSUN ÇÝZMECÝ, ÝBRAHÝM YORES

kavramýna girerler. Her ikisi de insanoðlunun irade,
bilinç ve inadýnýn “bozkýrda yeþil kent yaratma”
rüyasýna cevaptýr ve baþarýldýlar. Ankara'yý
Türkiye'nin en yeþil kentleri arasýna katarak kentin
dinlenme - eðlenme alýþkanlýklarýna yön verdiler.
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Ankara Kalesi : Herman Jansen ( Ankara Ýmar Planý, 1937)

Bent Deresi, “Banyo Havuzlar”: Herman Jansen ( Ankara Ýmar Planý, 1937)
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2000'lere Ankara, AÞOT alanýnda hazýrlanan yeni

Bütün bunlarýn sonucu olarak, Ankara,

yarýþma ile girmiþ ama, sonucu Belediye ile hala

“geleceðin simgesi” olmaktan çýkartýlmaktadýr.

tartýþýlan bir hayal kýrýklýðýna dönüþmüþtür. Bunun

“Sýkýcý, kara elbiseli adamlar, bürokratlar” sýfatlarý

dýþýnda ise son dönemde kentte, (öncü çabalar

bu kentin tanýmýna “yorgun demokratlarca”

yerine) kýrsal örneklere yönelen, “ne o, ne o” veya

eklenmiþtir. Ankara'nýn, bünyesinde, çevre

“hem o, hem o” örnekler ortaya çýktý: Estetize

kirletmeyen, geleceði en açýk sektörlerini büyük

edilmemiþ estetik... Üst geçitler, zincirler, yapay

çapta bulundurduðu unutturulmaktadýr: Eðitim,

þelaleler, heykel niyetine fincanlar, köy çobaný -

saðlýk,

keçi kompozisyonlarý ile süslenen kent

Ankara'da gerilemesi için uðraþýlmaktadýr.Sonuçta,

meydanlarý…

kentin tasarýmlanmasýnda, artýk ciddi bir

Biliyorum bu yazý çok iyimser oldu. Benim gibi

elektronik, biliþim... Hatta bu sektörlerin

yaðmalama, geçmiþini silme, örtme, post-modern

düþünmeyen insan sayýsý çok fazla, ben belki de
azýnlýkta kalanlardaným. Çevremize bakýnca,
öylesine görüntü - ses - hava kirliliði ve karmaþasý
var ki! Plansýzlýk ve kent alanlarýnýn yaðmalanmasý
çabalarýný da görüyorum...
Ben, kentsel tasarým anlamýnda bardaðýn dolu
tarafýna dikkat çekmek istedim.
Ama, tüm iyimser yaklaþýmlarýma son bir gözlem

O. Sualp Güreþçioðlu'nun, MO Ankara Þubesi, Aralýk 2002
bülteni için yazdýðý yazý

Bir insan bir kentte nasýl mutlu olabilir? Kendini mutlý
hissettiði mekanlar arasýnda evi, iþi dýþýnda kente ait olan
yerler var mýdýr? Varsa, nedir oralarý farklý ve çekici kýlan?
Nasýl oluþmuþtur; ne kadar zamandýr kente aittir? Eski midir,
yeni midir? Yoksa sanal mý, hayal midir? Öyle ya, belki de
kiþi, henüz daha oluþmamýþ, geleceðe ait bir mekaný ve kenti
düþlüyordur. Birçoklarýnýn farkýnda olmadýklarý bir þekilde
baktýðý bir yer, o'nu mutlu ediyordur, kim bilir?
Gerçek ya da düþ, özel ya da kamusal, kiþisel veya toplumsal
mekanlar ne ifade eder? 'Hayata bakýþ' farklý bir açý;
algýlanan, algýlayana, bakan/gören göze baðlý olarak deðiþir.
Beni mutlu edenin bir baþkasýný üzüyor, kederlendiriyor;
baþkasýna çekici gelenin bana itici geliyor olmasý, yaþanan
yerin anlamýný belirler. Kent, mekan, insan, zaman içinde
yoðurularak, baþka anlamlara ulaþýrlar. Aslýnda, kentin bir
parçasýna ait deðilseniz, kentli bile sayýlmazsýnýz. Ya da
tersine, mekaný anlamlý kýlan, bizzat kiþinin kendi varlýðýysa
ve olmadýðýnda, mekan hem kendi, hem baþkalarý için
a n l a m s ý z l a þ ý y o r, b a þ k a b i r þ e y e d ö n ü þ ü y o r,
deðersizleþiyor.... sadece cansýz nesnelerin belirlediði
doluluk ya da boþluðun yarattýðý fiziksel alan deðildir mekan.
Ýnsaný, aðacý, kedisi, kuþu, yaðmuru, güneþi, sisi...tümüyle
yaþanan bir yerdir kent mekaný. Gecesiyle, gündüzüyle
yaþanýr, içinde müzik, ses, renk ýþýk da vardýr.
Ankara'da benim böyle vazgeçilmez bulduðum, izleyicisi
veya parçasý olduðum, olmak istediðim bir yerin olmamasý,
acý veriyor bana. Garip mi bilmem, bu þehirde yeþil alanlar
beni mutlu ediyor.

olarak; 12 Eylül'le baþlayan sürecin, Türkiye kadar
Ankara'nýn kaderinde de ciddi bir kýrýlma noktasý
olduþturduðuna dikkat çekmek isterim: 12 Eylül
iradesi ve devamý yönetimler, aðýrlýklý olarak,
Cumhuriyet'in yapýsýný Osmanlý'ya eklemleyerek,
“aydýnlanmacý çabanýn haddini aþmasýný önleyecek”
çabalarý, geçmiþe referansta aramýþlardýr. Bu
yaklaþým, küreselleþme süreci ile de birleþerek, yeni
bir oryantalizm anlayýþýný ve onun Baþkenti olarak da
Ýstanbul'u öne çýkarmýþtýr.

Meþrutiyet Caddesi’ne bakýþ...
Dikmen... (Ankara Þube Arþivi)

Gönen-Balýkesir doðumluyum. Öðrenciliðimde çok otobüs
yolculuðu yapardým, mecburen. Ankara'ya gelirken, batýdan
doðuya iklim çok deðiþir. Yeþil topraklar kurur, sarý- kahve
çorak topraklara döner; ýlýk havalar yerini soðuklara
býrakýrdý. Bu durumun insan iliþkilerinde paralellik
göstermesi de, ilginç bulduðum bir tespitimdir. Kenti ve
mekanlarýný sevmek ve burada olmanýn psikolojik nedenleri
olduðu þüphesiz. Ancak plansýz kentleþme, trafik, gürültü...
gibi ses ve ýþýk kirlilikleri bir taraftan; düzeysiz, samimiyetsiz,
maskeli sahte insan iliþkileri ve çarpýk siyasi-ekonomik
düzenin hüküm sürdüðü ülkenin baþkentindeki çaresizlik
diðer taraftan, bu kentten kaçýþlarýn sebepleri.

Ýstanbul, iki imparatorluk yemiþ olmanýn iþtahý
içinde, üçüncü bir yapýyý, Türkiye Cumhuriyeti'ni
de hazmetmeye baþlamýþtýr. Aydýnlanmanýn ýþýðý
altýnda gölgeye çekilen, “femme-fatale” kent;
yeniden gönül çelen, hedonist kimliði ile öne
çýkmýþtýr. Bu devlet destekli politika, “yorgun
demokrat”larýn meþrulaþtýrýcý - ideolojik
yamanmalarý ile Ýstanbul imajýný öne sürmüþtür.
Kaynaklar ve yatýrýmlar Ýstanbul'a yönelmiþ,
Cumhuriyet'in Baþkenti aþaðýlanýr, “geliþmenin
týkacý” diye tanýmlanýr olmuþtur.

* Bunun nedenleri konusunda bkz. Ýlhan Tekeli, “Türkiye'de Mimarlýðýn
Geliþiminin Toplumsal Baðlamý 1923 - 1950”, Yeni Boyut, 2/11,1983.

Ýþte benim yeþile hasretim, suya olan sevgim, doða ile içiçe
yaþanmþ çocukluk ve gençliðim - mimar olmama, yani
yapýlar yapýyor olmama raðmen - beni mutlu eden kent
mekanlarýný düþündüðümde, park ve yeþil alanlara, rakipsiz
yönlendiriyor. Favorilerim, otomobil ile Or-An çamlýðýndan,
Eðmir ve Mogan'ý seyretmek; yaya olarak ise, Seðmenler
Parký'dýr. Özellikle gece, Ýran Caddesi tarafýndaki yüksek
kottan, yýldýzlarý, parký ve uzaktaki þehir ýþýklarýný
seyrederim. Çimlerin gece sulanmasý ve tabii ki su sesi,
fonda tamamlayýcý unsurdur.
Zaman zaman Akdeniz'de yaþama isteði, engellenemeyecek
hale gelir bende. Ayný durumda bir sürü hemþerim olduðunu
bilmek beni rahatlatýr: “Bu, bana özel bir durum deðil, yanlýz
deðilim!” diye. Belki de fazla zorlamamak gerek; bu kente ait
olamýyorsan, baþka bir kente aitsindir... Çoðumuzun ortak
sorunu belki de budur.

Sualp Güreþçioðlu

1938-2002
MÝMAR DOSTU NÝHAT AKAY
Nihat AKAY, 40 yýllýk mimarlýk yaþamýmýzýn 35 yýlýný birlikte
paylaþtýðýmýz, projelerimizin Elektrik Mühendisliði
Hizmetlerini yapan sevgili arkadaþýmýzdý.
Yalnýz bizim mi? 1960-2000 döneminde iz býrakan
mimarlarýn büyük çoðunluðu Nihat ile çalýþmýþtýr.
Ciddi, alçakgönüllü, çalýþkan, iþine baðlý, sözünde duran,
proje teslimlerini bir gün bile geciktirmeyen tutumuyla,
bilgisiyle tüm mimarlarýn, mühendislerin, iþverenlerin
sevgisini, saygýsýný kazanmýþtý.
Mesleðini çok severek yapan, her zaman en doðruyu
arayan, yeniliklere açýk bir meslek adamýydý Nihat.
Yarýþma projelerinde bile, konuya odaklanmasý, meraký,
heyecaný bizi her zaman onunla çalýþmaya yöneltmiþtir.
Birlikte yaptýðýmýz mýsýr gezisinde yýldýzlý, parlak Nil
gecelerinde onun bir baþka yönünü, “Astronomi” bilgisini
þaþkýnlýkla, hayranlýkla izlemiþtik!... Gökyüzünü, yýldýzlarý,
gezegenleri bize bir bir göstermiþ, tanýtmýþtý.
Astronomi, kozmoloji konularýnda iþin uzmanlarý kadar
bilgi sahibi olan Nihat, merkezi ABD'de olan “Planetary
Society” üyesiydi.
Doðayý, çevreyi, kitaplarý çok seven, onlara zaman ayýran,
bildiklerini paylaþmaktan zevk alan, tüm pozitif bilimlere
meraklý olan bir aydýn insandý, mimarlarýn her zaman
eksikliðini duyacaðý bir dosttu Nihat…
Türk Mimarlýk Mühendislik dünyasýndan bir Nihat AKAY
geçti. Tüm mimarlar onu sevdi, saydý. Mimarlýk mesleðine
büyük saygýsý vardý. Kendi evinin projelerini sevgili
rahmetli Fikret (CANKUT) Aðabeye hiçbir müdahalesi
olmadan yaptýrmýþ, projeyi titizlikle uygulatmýþtý.
Anýsý hiç unutulmayacak.
Sevgili kardeþim, oðlu mimar Zafer AKAY'a ailesine, Büro
çalýþanlarýna, Mimar, Mühendis dostlarýna sabýrlar dilerim.
Sevgili Nihat; sevgili eþin Leyla ile ýþýklar içinde yatýn. Sizi
çok özleyeceðiz.
Erdoðan ELMAS, Mimar, ÝTÜ
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Osmanlýcýlýðý yamama çabalarý aðýrlýk
kazanmaktadýr. Kent'in imajý gittikçe þizofren bir
yapýya kaymaktadýr.
Nejat Ersin için, Hitit
Güneþi...

Evet bunlarý da bilelim, ama unutmayalým, ANKARA

1975 yýlýnda Heykeltraþ
Nusret SUMAN'ýn yaptýðý
Hitit Güneþi heykeli, bence
Ankara'da yapýlan
heykellerden en akýlda
kalanýdýr. Çok deðiþik bir
teknikle yapýlan bu heykel
Anadolu'da yaþayan
medeniyetlerin en eskisi olan
Hitit Medeniyeti'nin bir
simgesidir. MÖ 2000 yýllarýna
kadar giden bir geçmiþten
gelen bu medeniyetin Orta
Anadolu'da bir çok yerde ve
bölgede yeryüzüne çýkarýlmýþ
bir sürü eseri mevcuttur.
Ayrýca Anadolu
Medeniyetleri gibi dünyaca
ünlü bir müzeyi de barýndýran
Ankara'nýn Anadolu
medeniyeti ve kültürünü
simgeleyen bir þehir
olmasýnda çok büyük katkýsý
olduðuna bu heykel öncülük
ediyor.

inanmanýn kent'i… Öyle tasarýmlandý. Öyle devam

Bu vesile ile bu eseri
gerçekleþtirmede ön ayak
olan zamanýn Belediye
Baþkaný, sevgili arkadaþým
Y.Müh.Mim. Vedat Dalokay'ý
rahmetle anýyorum.
Nejat ERSIN, Y. Mimar

gene de aydýnlanmanýn/insan aklýna/iradesine
etmesine katkýda bulunmak, geçmiþimize borç,
geleceðimize bir katkýdýr…

Sakaya Caddesi’nden Kýzýlay binasýna bakýþ...

Mükremin Mungan

- Getirin!...
Sesi kulaklarýmda yankýlandý, her yönde sonsuz sessizlik...
- Gözbaðýný açýn!...
- Nerdeyim..? Neden her yer karanlýk...? Elektrikler mi kesik...?
- Susun!...
(…)
- Bu ne tür yargýlama! Özet olur mu? Özet olmaz ki; gerçek su yüzüne
çýkmaz.
- Çýkmasýn, kýsa kes!...
- 1926 yýlýnda milletvekillerinin oturduðu Ýsmet Paþa Mahallesi'nin
karþýsýna “Altýndað” gecekondu mahallesini ben mi kurdum?... Yoksa
Erzincan depremine gelen para yardýmý ile Saraçoðlu Mahallesini mi? Evet
evet, Dýþiþleri mensuplarý için Gaziosmanpaþa evlerini de... Tabi 1958'de
Kolej'de en yüksek binalarý Milletvekili Lojmanlarý olarak ben yaptýrmaya
çalýþtým… Ne oldu?... Ýsmet Paþa Mahallesi 25 yýldýr ucuz iþçi mekanlarý;
Kolej konutlarý memur lojmanlarý; Gaziosmanpaþa beton yýðýný...
- Efendim iþe siyaset karýþtýrýyor.
- Býrak söylesin. Önce adama söyletir sonra anasýný bellerler. Býrak
anlatsýn.
- Atatürk Orman Çiftliði'ni - yaðma Hasan'ýn böreði gibi - 99 ve 49
yýllýðýna özel bankalara,otobüs firmalarýna, kooperatiflere, özel firmalara,
“biradere” özel okul kursun diye ben vermedim... Ve gecekondu gece
konduðunda, sabah af yasasý çýkartýp yap-satçýlara devretmedim.
Hatýrlamýþken, Kýrkkonaklarý ben yýkmadým; Papazýn Baðý'ný da ben talan
etmedim; Maltepe'deki topraklarý imar planý yapýlýrken ben üzerime
geçirmedim. Dikmen'i, Topraklýk'ý, Gülveren'i, Saima Kadýn'ý, Mamak,
Türközü ve Kayaþ'ý gecekondulara ben açmadým. 1953'de “her mahallede 1
milyoner yaratacaðýz” diyenler, kent topraklarýný, yaðmacý gecekondu
emanetcilerine, yap-satçýlara hazýrladýlar. Lüks apartmanlarýn, ticari
merkezlerin, lokantalarýn, hiper ve süper marketlerin projelerini ne yaptým,
ne de belediyede çalýþmadýðým için ben onaylamadým.
(…)
- Biz ne istiyoruz o ne anlatýyor! Mimarlýðý var etmeye gel.
- Tamam tamam itiraf ediyorum: Sosyal ve teknik araþtýrma dairelerinde
çalýþtým; Mesken Genel Müdürlüðü'nün konut, kooperatifler, emlak
dairelerinde de; Ýcra Deprem Heyeti'nde... Neden mi fazla yerde? Adamý
yerinde býrakmazlar! Sürgün ve “görülen lüzum üzerine” görevlendirme
var... Hatýrladým, ahþap, beton prefabrik birimlerinin kuruluþunda...
yetmedi: Varto, Van, Gediz, Kütahya depremlerinde... Yanlýþ anlamayýn
joker deðilim. Gecekondu önleme bölgelerinin belirlenmesinde; Çankaya,
Çöplük, Zeytinburnu, Ümraniye, Altýndað, Aktepe, sosyal konutlarý
projelerini meslektaþlarýmla yaptým. Müelliflik mi? Yok böyle bir hak! Bugün
bile kamuda çalýþan mimarlarýn böyle bir yetkisi ve saný yok.
Unutmadan söyleyeyim, belki suçum odur: Kýyý kenar çizgisi, nehir, göl ve
denize yaklaþým yasalarýnýn alt hazýrlýklarý rapörtörlüðü… Sonuç mu?
Ankara metropolitene, oradan da Ýstanbul metropolitene sürgün. Daha
sonra mý? Kýzaða... Kýzaða alýnmak neden mi...? Neden çok: Gerekçe,
ülkeyi 7 coðrafi bölgeye ayýrarak, yapýlacak resmi veya özel konutlar için
farklý özellikte mimari projeler hazýrlayan grupta yer almak.
(…)
Radyonun sesi ile ayýktým... Elektrikler gelmiþ. Bir sigara yaktým...
Odamda, saðým-solum kitap, yasalar, yönetmelikler, roman, þiir, sanat
kitaplarý, kalkýnma planlarý, parti tüzükleri, raporlar, bilimsel bildiriler,
araþtýrmalar... Yargýlama filan yok! Yok da beni kim sorguladý?... Yoksa
bunlar mý? Elektrikler kesilmeden yazdýklarýmý okudum; sevmedim, attým.
Dalmýþken, yaþadýðým karabasaný yazayým dedim. Yazdým da, pek ciddi
olmadý. Ha! Ciddi konu nasýl belirlenir...?
Ciddi yazý nasýl yazýlýr...?
Ankara'da mimarlýðý var etmek için, her mimarýn, eðitimi sýrasýnda, kamu
ve özelde yaptýðý çalýþmalarý, ürünlerini, karþýlaþtýðý olumlu ve olumsuzlarýný,
birkaç cümle yazmasý gerekmez mi? Birbirimizle konuþma ve aktarma
zamaný gelmedi mi? Geldi, geçti bile! Haydi bakalým...
* Bu metin, www.mimarlarodasiankara.org/bulten adresinde tümünü
okuyabileceðiniz yazýdan alýnmýþtýr.
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KENTSEL MEKAN KALÝTESÝNDEN SÖZ EDERKEN, BU
KAVRAM

ÜZERÝNDE

ÇOÐU

KEZ

AYNI

ÞEYLERÝ

ANLADIÐIMIZI VARSAYIYORUZ. OYSA HENÜZ MÝMARLIK
ORTAMI DA

ÖRNEÐÝN, HANGÝ ÖLÇEÐÝN (1/1000 MÝ,

1/500 MÜ...) KENTSEL TASARIM ALANINI BELÝRLEDÝÐÝ
KONUSUNDA KARAR VERMÝÞ DEÐÝL... DENÝLEBÝLÝR KÝ,
“ZATEN, KENTSEL MEKANLARI BELÝRLEYENLER DE ARTIK
MÝMARLAR

DEÐÝL;

ONLAR

PLANLARDA,

BÝNA

ALANLARININ ÝÇÝYLE SINIRLANDIRILDILAR!”
O HALDE, ETKÝN VE YETKÝLÝ OLAN KESÝM KENTE NASIL
BAKIYOR?
MÝMAR OLMAYAN VE KENTÝ OLUÞTURMA YETKÝSÝNÝ ELÝNDE
BULUNDURAN

BELEDÝYE

BAÞKANLARIYLA,

KÜLTÜR-

SANAT ORTAMINDA ETKÝN KÝMÝ SANATÇI AYDINLARIN
KENTSEL MEKAN VE MÝMARLIKLA ÝLGÝLÝ DÜÞÜNCELERÝNÝ
ÖÐRENMEK ÝÇÝN KENDÝLERÝNE:
·

KENTSEL

TA S A R I M

KAV RA M I N DA N

NE

ANLADIKLARINI,
·

VE KENTSEL MEKAN KALÝTESÝNÝN OLUÞUMUNDA,
MÝMARA NASIL BÝR ROL BÝÇTÝKLERÝNÝ SORDUK.

CEVAPLAR HEPÝMÝZÝ CÝDDÝ OLARAK DÜÞÜNDÜRMELÝ...

Ankara, Kocatepe Cami

Çankaya'da, gittikçe sýkýþan ve yükselen yapýlar arasýnda kalmýþ bir yeþil alan olmasý ve
büyük deðerine raðmen yapýlaþmamýþ, yeþil kalmýþ ya da býrakýlmýþ bir alan olmasý,
O kalabalýk ve gürültü arasýnda, doðayý temsilen sükunetini saklayabilmesi,
Tüm çevresini bir makina gibi havalandýrýyor duygusu vermesi,
Nedenleri ile, anayasa parkýný seçtim.

Danyal Tevfik Çiper
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ANKARA SANAYÝ ODASI
Zafer Çaðlayan, Yönetim Kurulu Baþkaný
Kentsel tasarým, esas olarak sanayi, ticaret ve kültür
merkezleri niteliðinde olan kentlerin daha rahat
yaþanýr çevre haline getirilmesidir. Daha rahat
yaþanan çevre ile kastettiðim, bol yeþil alanlarý, geniþ
caddeleri, kültür ve sanat merkezleri, ferah alýþ-veriþ
merkezleri ve insanýn estetik duygularýna hitap eden
mimari yapýlarla donatýlmýþ kentlerdir. Ancak
ülkemizde bu özelliklere sahip çok az sayýda kent
bulunmaktadýr. Kentsel tasarým ne yazýk ki ülkemizde
ihmal edilmiþ bir konudur. Büyük kentlerimiz, özellikle
son yýllarda hýz kazanan köyden kente göç olgusuna
hazýrlýksýz yakalanmýþ ve bu nedenle giderek daha zor
yaþanýr bir hale gelmiþlerdir. Bir çok kentimizde
daracýk caddeler ve sokaklar, artan nüfusa baðlý olarak
artan trafik yükünü kaldýramaz hale gelmiþ, kaldýrýmlar
otopark niyetine kullanýlýrken yayalar araçlarýn
arasýnda yürümek zorunda býrakýlmýþlardýr. Organize
sanayi bölgelerinin kurulmasýnda karþýlaþýlan
bürokratik güçlükler, birçok sanayi kuruluþunun
daracýk sokaklarda ve konut alanlarýnda faaliyet
göstermelerine neden olmaktadýr. Kentlerin
çevrelerinde, daha altyapý hizmetleri götürülmeden,
plansýz ve programsýz yerleþim merkezleri, mantar gibi
biten gecekondu mahalleleri ile birlikte sorunlar daha
da artmaktadýr. Eðer bu çarpýk kentleþmenin önü
alýnamazsa önümüzdeki yýllarda kentlerde yaþamak

daha da zorlaþacaktýr. Kentsel nüfusun hýzla arttýðý
ülkemizde kentsel tasarým daha ciddi bir biçimde ele
alýnmasý gereken bir konudur. Kentsel tasarýma, yerel
yönetimlerin yanýsýra, mimarlar, þehircilik uzmanlarý,
sanayi ve ticaret odalarý gibi sivil toplum örgütlerinin
daha aktif bir biçimde katýlýmlarý saðlanmalý, arsa
üretimine hýz verilerek arsa spekülasyonu ve rantlarýn,
kentsel tasarýmýn önüne bir engel olarak çýkmasý
önlenmelidir.
Kentlerin yaþanýr bir hale getirilmesinde
mimarlarýmýza kuþkusuz büyük görevler düþmektedir.
Yaþadýðýmýz mekanlarý daha rahat ve deðiþen dünya
þartlarýna baðlý olarak yeniden tasarlarlarken
mimarlarýn kentsel estetiðe de büyük katkýlarý
olmalýdýr. Ancak ne yazýk ki kentsel tasarýmýn ihmal
edildiði bir ortamda mimarlarýmýzýn tek tek konut ya
da bina düzeyinde gerçekleþtirdikleri baþarýlar, çarpýk
kentleþmenin getirdiði sorunlara bir çözüm
oluþturamamaktadýr. Bu nedenle mimarlarýmýzýn
kentsel tasarýma daha aktif bir biçimde katýlmalarý
gerekmektedir. Bunun için de kentleþmenin hýzýna
ayak uydurarak, geliþen sanayi ve ticaretin ortaya
çýkaracaðý ihtiyaçlarý karþýlýk verecek çözümler
üretmelidirler. Bu konuda sanýrým TMMOB'ye ve
Mimar Odalarýna büyük görevler düþmektedir.

“Mimari ütopyalardan, bizi trafikten kurtaracak
d a h i y a n e s i s t e m l e r d e n v e y a e ko l o j i k
programlardan çok daha acil olarak, kentliliðin
özünde ne anlama geldiðini anlamaya ve insanýn
kendisi ile kent arasýndaki kendine özgü esnekliði,
mahremiyeti ve özgürlüðü ile o özel iliþkiyi, ciddi
ve yaratýcý bir þekilde deðerlendirmeye ihtiyacýmýz
var.“

(Jonathan Raban, Yumuþak Kent; Beyaz Kitap, sf.61)

Cordoba-Arjantin

Roma-Ýtalya
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TOBAV
Tamer Levent, Yönetim KuruluBaþkaný

Bilindiði gibi insanlar kentlerde birlikte yaþama
alýþkanlýðýný tarihin en eski çaðlarýndan itibaren
oluþturmuþlardýr. Eskiden doðanýn sunduðu
maðaralardan çýkýp kendilerine evler yapan insanlar,
evlerin sýralanýþý açýsýndan bakýldýðýnda güvenliði
hedeflemiþler; evlerin etrafýna dizildiði meydan
üzerinde sosyal etkinlikleri gerçekleþtirmiþler;
yerleþim merkezinin dýþýnda ise tarýmla uðraþmýþlar,
hayvanlarýný yerleþim yerleriyle tarým alanlarý
arasýnda muhafaza etmiþlerdir. Bu temel
gereksinimler günümüz kentsel tasarýmlarýnda çok
daha geliþmiþ bir halde uygulanmalýdýr. Yeni kent
tasarýmý insanýn gereksinimlerine yanýt veren bir
anlayýþla gerçekleþtirilmelidir.
Ýnsaný dikkate almadan yapýlan kent, insanýn o kente
ve yaþama karþý sorumluluklarýna da ilgisiz kalmasýna
neden olur. Köklü kültürel geleneðe sahip ülkelerin
eski kentlerinde (Kazan'da, Moskova'da, Kiev'de
Mina'da, Sofya'da, Belgrad'da) tiyatro binalarý,
parlamento, þehir meydanlarý, parklar... kentin en
gözde yerlerine yerleþtirilmiþtir. Yollarýn
düzenleniþinde paralel yollar, kesiþme noktalarýnda
yer alan irili ufaklý parklar, bu parklarýn içine
kondurulmuþ sürpriz heykeller, üniversite binalarý,
kütüphaneler birbirlerini tamamlarlar. Sosyal
buluþma merkezleri, lokantalar, kafeteryalar, araç
trafiðine kapatýlmýþ, kentin eski yerleþim
merkezlerinde toplanýr. Alýþveriþ merkezleri
ise adý bilinen sokak ve caddelerde veya þehrin
dýþýndaki alýþveriþ merkezlerinde toplanýr.

Kent, güzellik ile tamamlanacak bir estetik felsefe
doðrultusunda, süreli bakým ve onarým altýnda tutulur.
Kentsel tasarým denilince öncelikle bu düþünceler
geliyor aklýma. Alt ve üst geçitlerle, rastgele dokusu
bozulmamýþ; her gün 'tek yön' levhalarý deðiþmeyen;
kent trafik akýþý pratiði nedeni ile estetiði bozulmayan
ancak sorunun çözülmesi için insan yaþamýnýn
güzellik ölçülerinin dikkate alýndýðý bir kavram etkisi
yaratýyor bende.
Mimarlýk, altý temel sanat disiplininden biri olduðuna
göre; sanat ise özen, güzellik ve sorumluluk felsefesi
olduðuna göre, kentsel tasarým konusunda mimarlýk
mesleðinin doðrudan sorumluluðu olmasý gerekir.
Kent tasarýmcýlýðý, Belediyelerin, Valiliklerin ve
Bayýndýrlýk Bakanlýklarýnýn en temel disiplinlerinden
biri olmalýdýr.
Dikta rejimlerinde bile (1. bölümde örneklediðim)
kent tasarýmcýlýðý önemini korumuþ olmasýna karþýn,
her bakýmdan az geliþmiþ ülkelerde, kent
tasarýmcýlýðýnýn fazla dikkate alýnmadýðý; gündelik
gereksinimler doðrultusunda verilen tavizler nedeni
ile kentsel yapýlarýn özünün - tamamen olmasa bile
büyük ölçüde - zedelendiði görülmektedir. Bu
zedelenme ayný þekilde o toplumun sosyal yaþamýna,
sanat felsefesine ve kültürel bakýþýna yansýmaktadýr.
Kentsel tasarým insanýn standartlarýný yükseltebilen
bir estetik ortam yaratmak demektir. Tersi ise, günlük
kazanýmlar peþinde koþma dýþýnda idealleri olmayan
bir yaþama ortam hazýrlar.

“Mimarlýk, yapýlý formda
þekil bulan “fikir” demektir.
Fikir ise, yapý bileþenlerinin
optimum bir þekilde biraraya
getirilmesinden çok öte bir
þeydir... Mimarlýk, çevresel
kalite demektir: Sýcaklýk ve
serinlik, ýþýk ve gölge...”
(Beyaz Kitap, sf.12)

Cordoba'da yaya aksý

Selanik Caddesi'nde
yaya aksý
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GÖLBAÞI BELEDÝYE BAÞKANI

Evimizin çatýsýnda, guþgana'dan görünen Ankara Kalesi, o zamanki adý
ile “Hisar”daki saat kulesi, pazar yeri, dükkanlarýn sýralandýðý arnavut
kaldýrýmlý ve üstü beyaz örtülü sokaklar, çýkmalý, giyotin pencereli
evimiz, komþular ve o dar sokaklarda dolaþan mutlu bir çocuk.

Dr. Cevdet Kara
Ülkemizde öncelikle þehirlerin kurulduðu, yapýlaþmasý
biten veya bitme aþamasýna gelen kentlerde, ardýndan
imar planý uygulamalarýnýn yapýldýðýný görmemiz ve
yaþamamýz, kabul edilir bir durum deðildir.

Affan YATMAN

Kentsel tasarým, yaþam kalitesi yüksek refah ve
yaþanabilir kentsel mekanlarýn oluþturulmasýdýr.
Tasarýmlar yapýlýrken, doðal ve fiziki arazi yapýsý,
ideolojik yapý ve coðrafik yapýyla, sosyal ve külltürel
özelliklerimize uyum içinde olan kentlerin
tasarlanmasýnýn uygun olacaðý kanaatindeyim.
Özellikle ekenomik gücümüzün yeterli olmamasýnýn
göz önünde bulundurulmasý ve mutlaka maliyeti çok
uygun olabilecek yapý malzemeleri üretmenin ve
kullanmanýn gereðini vurgulamak istiyorum.
Anadolu'da binlerce senedir yapý malzemesi olarak
kullanýlan kerpiç, Harran'da kullanýlan özel tuðla gibi
malzemelerin, günümüzün þartlarýna göre geliþtirilip,
maliyet aþamasýnda istenilen sonuçlarýn alýnmasý
mümkün olacaktýr.
Yerel özelliklerin silindiði, tarihsel ve kültürel
özelliklerin iþlevsel özellikler altýnda ezildiði kentlerde
kente yeniden kimlik kazandýrýlmasý, doðal özelliklerin
kent yaþamýnda daha belirgin olmasý gerekmektedir.
Kaliteli bir kentsel tasarým, mimari yalnýz
býrakýlmadan, baþta çevre, peyzaj yönünden önceliði
olmak þartýyla bütün diðer mühendislik dallarýnýn
iþbirliði içinde üretilecek plan ve tasarýmlarýn
yapýlmasý önem arz etmektedir.

Ankara

Lizbon (Portekiz)

“Mimarlýk, toplumsal açýdan
uygunluk demektir: Ýnsanlarýn
birlikte çalýþmasýna, yaþamasýna
ya da yalnýz kalmalarýna olanak
veren, insanlarýn yaptýklarý iþlere
ve eylemlerine anlam
kazandýran ve bunlarý
d e s t e k l e y e n m e k a n l a r. . .
Mimarlýk, ekonomik açýdan
uygunluk demektir: Maliyet
bilincinin yüksek olduðu
çaðýmýzda, paranýn karþýlýðýnýn
en iyi þekilde alýnmasý...”
(Beyaz Kitap, sf.12)
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BEYPAZARI BELEDÝYE BAÞKANI
Av. Mansur Yavaþ
Kentsel tasarým denince, her kentin kendine özgü bir
kimliði olduðundan hareketle, kentin tümünde bu
kimlik dikkate alýnarak, her alanda bu kimliði yansýtan
yapýlaþma ve elemanlar olmalýdýr diye düþünüyorum.
Bir kente gelen her yabancý, bu kimliði hemen
algýlayabilmelidir. Tabi ki insana, doðaya, çevreye,
komþuya, ýþýða ve güneþe saygýlý bir planlama
yapýlmasý, kesinlikle olmazsa olmaz bir koþuldur.
Türkiye'deki mimarlarýn çarpýk kentleþme
oluþumunda rolü ve etkisi ne kadarsa, kaliteli bir
çevrenin oluþumunda da rolü o oranda rolü vardýr.
Mimarý parasal ve gelecek endiþelerinden uzak
tutmak, iþ sahibi ile parasal iliþki ve karþýlýklý yarar
olgusu olmadan buluþturduðumuzda, mimarlarýn
bunu baþaracaðýný düþünüyorum.

YENÝMAHALLE BELEDÝYE BAÞKANI

Yalçýn Oðuz

Ankara'ya Özlem

KAVAKLIDEREM DERNEÐÝ
Ýsa Çapanoðlu, Baþkan Yardýmcýsý

Geçenlerde meslektaþlarým, Baþkent'de, biraz da Ankara havasý soluyup dolaþýlacak ya da oturup
soluklanacak en iyi yer neresidir diye sorunca bayaðý tereddüt geçirdim. Aklýma Yahya Kemal'in meþhur
cümlesi geldi. Hani Ankara'nýn en iyi yaný Ýstanbul'a dönüþüdür demiþ ya... Elbette Ankara o zaman 20.000
den az nüfusu ile Orta Anadolu bozkýrýnýn tipik ve sade bir kazasý. Yahya bey gibi bir asilzadenin alýþtýðý
konfor ve donanýmdan henüz çok uzak... Buna karþýn yýl 1952 olduðunda, British Councýl da ingilizce ders
veren hocamýz Mr. Sommervill Ankara'yý savaþ sonrasý Londra'sýndan daha düzgün ve daha rahat
bulduðunu açýklayýnca bayaðý þaþýrmýþtým; demek ki kent, planlý bir yapýlaþma disiplini ile, 25 yýl gibi kýsa bir
sürede, bir Avrupalýnýn dahi gýpta ettiði çaðdaþ bir kimliðe bürünebilmiþti. Daha sonra Münih'te geçen
mimarlýk öðrenimim sýrasýnda, þehircilik derslerinde Ankara kent planýndan söz edilir, fakülte kitaplýðýnda
bu planý örnek gösteren yayýnlara rastlanýrdý.

Kentsel tasarým, kentin insanlara düzenli, saðlýklý,
rahat ve estetik olarak planlanmasýdýr.
Bence kaliteli bir çevrenin oluþumunda en büyük rol
mimarlara düþmektedir. Kent içinde nereye
bakarsanýz “mimarlarýn” tasarýmlarý ile karþýlaþýrsýnýz.
Kentin siluetinden, caddesinden, sokaðýndan...
kýsaca çevremizdeki estetik bütünlüðü, yapýlarý tek
tek aldýðýmýzda en iþlevsel ve en kullanýlýr mekanlarý
oluþturmak da yine mimarlara düþmektedir. Bu
arada peyzaj mimarlarýný da unutmamak gerekiyor.

ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ

Tuncay Alemdaroðlu

Prof. Coþkun Özgünel, Baþkan

Kentsel tasarým kavramýndan; kentin coðrafyasý,
iklimi ve özellikle de içinde yaþayacak canlýlarýn tabidir ki öncelikle insan sosyal kültürel ve ekonomik
gereksinimler de dikkate alýnarak planlanmasý olarak
anlýyorum. Günümüz kentlerinde bu unsurlardan
bazýlarýnýn göz ardý edilerek planlanmýþ olmasý, sosyal
ve kültürel anlamda köy, fiziki görünüm olarak kent
görünümündeki yerleþim alanlarýný ortaya çýkarmýþtýr.
Kaliteli bir kentsel çevrenin oluþmasýnda mimar
elbette önemli bir unsurdur. Ancak, mimar sadece
mimari alanda uzman biri olmamalý, mimar ayný
zamanda iyi bir toplum bilimci de olmalý. Ya da toplum

Mönchengladbach

bilimcilerin yardýmýný almalý. Nasýl ki bir avukat, inþaat
sözleþmesinden çýkan uyuþmazlýklarda bir
mühendisin yardýmýna ihtiyaç duyuyorsa, mimarýn da
kentsel planlamada bir toplum bilimcinin yardýmýna
ihtiyacý vardýr.

Kentte yaþayan insanýn tüm gereksinmesini
karþýlamak için oluþturduðu ortak yaþamsal ortam,
kentsel çevrenin ve buna baðlý olarak da kentsel
tasarýmýn olmazsa olmazýdýr.
Ke n t s e l ç e v re n i n o l u þ m a s ý n d a ; ç e v re n i n
biçimlenmesinde mimari, onu biçimlendirenin de
mimar olduðunu söylersek; mimarýn, yaþadýðýmýz
çevrenin içeriðine bakmaksýzýn, bizlere, doðaya ve
tarihe saygýlý bir kiþi olmasý, onlarýn en büyük
görevleridir.

Barcelona

Lizbon

O tarihten günümüze kadar yarým yüzyýl geçti. Anadolu kýrsal kesiminde doðup yaþayan ve tekrar üreyen
nüfusun yarýsý köylerini terkedip il merkezlerini mekan tuttu. Böylelikle yalnýz Baþkent'in deðil tüm
illerimizin, kýsa süreçler içerisinde, fiziksel olarak ne denli korkutucu metamorfozlara uðradýðýný gördük ve
görüyoruz... Görmek ne kelime, her fýrsatta aðýt yakar gibi söyleþip yakýnýyoruz. Ayný moral bozukluðu
hepimize olduðu gibi bendenize de egemen... Ankara'yý gezip dinlemek ve bir umut ýþýðý yakalamak
isterken, hiç de onaylamadýðým halde, karabasanlarla dolu olduðunu düþündüðüm bir geleceði düþlemek
yerine nostaljik arayýþlara giriyorum. Örneðin Çankaya'nýn, Kavaklýdere'nin, Dikmen, Etlik,Keçiören gibi
semtlerin yeþillikler içinde kýsmen görünen alçakgönüllü evlerini anýmsýyorum. Yeni imar edilen
Güvenevlerinden (þimdiki Þili meydaný çevresi) geçerek o çok sevimli Paris caddesinden Bakanlýklara
doðru yürüyorum. Daha sonra Güvenparkta oturduðum zaman Kýzýlay bahçesi üzerinden allý yeþilli
Sakarya Caddesinin, o günkü Fidanlýk (þimdi Kurtuluþ parký) ve daha arkadaki Hacettepe koruluðu ile
bütünleþtiðini seçer gibi oluyorum. Baþýmý biraz daha saða çevirince Yüksel Caddesinin aðaçlý güzergahýný
Kumrular Sokaðýn çýnarlarý ile birleþtirip uzatýnca Anýtkabire kadar yer yer park alanlarýnýn desteklediði bir
eksen oluþturuyorum. Daha da arkalara gidince, 5 yýl içerisinde tamamlanan Bahçelievlerin gerçek
bahçeleri arasýnda, arazözlerin (tanker) yýkadýðý yollarý arþýnlýyorum. Bu defa kendimi zorlayýp güncele
döndüðümde artýk bu kentte rahatsýz edilmeden oturup dinlenecek tek bir yer kalýp kalmadýðýný kendime
soruyor bir yanýt bulamýyorum. Öyle ki sanki görkemli Cebeci Mezarlýðýnda dahi ( Prof. M. Elasser'in
eseridir.) abus çehreli bekçiler, bahþiþ dilenen sabiler, adým baþý çifte þerefelerini kimsenin çýkamayacaðý
yüksekliðe kaldýrmýþ çirkin minareler, yaya yollarýný parselleyip mezar yapan yerel yöneticiler yüzünden
huzur bulamayacaðýmý düþününce irkiliyorum. (oysa annem de orada yatýyor.)
Peki ne yapmalý? Belki diyorum, belki Ankara Kalesi ve çevresi yozlaþma ve yozlaþtýrýlma salgýnýna
direnebilmiþtir. Öyle ya orasý Sit alaný... Fakat daha kalenin ana portaline varmadan kursaðýmda kalýyor!
Burasý Ankara'ya gelen bütün turistlerin olmazsa olmaz uðrak yeri... Eskiden kale bedeninin dibinde
baharatçýlar, çuval ve sepetler içerisindeki mallarýný açýkta satarlardý. Üstlerinde koruyucu olarak iple
gerilmiþ beyaz tenteleri etrafa ýþýk ve neþe yayardý. Bunlar tümüyle gitmiþ... Yerine demir doðrama ve
tenekeden mamül baraka azmaný dükkanlar yapýlmýþ... Kale bedeni ile ender bir tezat oluþturuyorlar.
Hemen oradan uzaklaþýp duvar diplerinden güneye doðru yöneliyorum. Bent deresini 100 mt. kadar
yukardan gören bir yer seçip oturunca tam karþýma meþhur Altýndað tepesi çýkýyor. Oradaki gecekondular
çok eski, 1930 lu yýllardan öncede varolduklarý söyleniyor. Buraya iyi ki pek fazla karýþan olmamýþ..
Gecekondu sakinleri kendi meþreplerince yaþýyor ve yoðunluðu arttýrýcý yapýlaþmaya izin vermiyor.
Yerleþim dokusu bayaðý arkail denilecek kadar eski... Genel görünümü bozmuyor, hatta daðýn silüeti
üstünde taþýdýðý mimariyle bütünleþen gururlu bir görkemi sergiliyor gibi. Bir kayanýn üzerine oturup bir oh
çekiyorum.
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ÇAÐDAÞ SANATLAR VAKFI
Aydýn Esen, Baþkan
Kentsel tasarým, kentte yaþayan insanlarýn eksen
kabul edilerek kentin yarleþim, ulaþým, dinlenme ve
eðlenme fonksiyonlarýnýn düzenlenmesidir. Kentin
bulunduðu coðrafya ile kültürel ve ekonomik yapýsýnýn
oluþturduðu “kent kimliði”nin kentsel tasarýmda
mutlaka ve öncelikle göz önünde tutulmasý gerekir.
Kent, iþ, üretim, yaþam, sanat, kültür ve sosyal her
türlü etkinliði bünyesinde barýndýran bir platformdur.
Bu etkinliklerin kolay, verimli, ucuz ve birbiri ile
uyumlu olark yapýlmasý, geniþ bir perspektiften
stratejik bir bakýþ açýsýný gerektiren bir uzmanlýk
alanýdýr. Bu alandaki uzmanýn adý mimardýr.
Mimarlarýn kentsel çevre oluþtururken her türlü
kiþisel yarar saðlamaktan uzak, sadece þehir kimliðini
ve insanlarýn ihtiyaçlarýný öne alan bir yaklaþýmla
görevlerini yapmalarý gerekir. Bu noktada toplumsal
sorumluluklarýnýn çok büyük olduðuna inanýyorum.

SÝNCAN BELEDÝYE BAÞKANI
Rüstem Altýnbaþ

nüvenin oluþumunu tasarlarken, çevre korumasý,
göze hitap edilen görüntü, arazi yapýsýna uygun renk
ve iþçiliðin seçimi ve uygulanmasý, mimarý zorlar ve
deðiþtirir.

‘ANKARA MAGAZÝN' DERGÝSÝ
Nur Köküöz, Genel Yayýn Yönetmeni
Bana göre kentsel tasarým, þehir plancýlarýnýn
oluþturduklarý kent planýný yerel kurumlarýn harfiyen
uygulamalarýdýr. Dolayýsýyla içinde yaþadýðýmýz
Ankara kentinin kentsel tasarýmdan nasibini
alamadýðýný düþünüyorum. Jansen Planý'nýn ardýndan
yapýlan kent planlarýnýn da planý yürütücü kurumlar
tarafýndan uygulanmadýðý ya da yanlýþ uygulandýðý
açýkça görülüyor.
Kaliteli bir çevrenin oluþumu konusunda mimara
çizimden fazla bir rol düþtüðünü sanmýyorum. Çünkü
yukarýda da belirtiðim gibi, esas olan uygulamalardýr.
Mimar, ne kadar estetik, iþlevsel ve de geleneksel
yapýlar ve kentsel çevre tasarlarsa tasarlasýn,
uygulayan yine kendi bildiðini yapýyor. Bunda finansal
destek eksikliði ve kiþisel çýkarlar da sözkonusu.

Kentsel tasarým... saðlýklý ve sýhhatli yaþamýn en iyi
þartlarda nasýl olabileceði hususunda fikir yürütmek,
ideal kent nasýl olacaðýnýn cevabý burada gizlidir diye
düþünüyorum.
Mimar; yukarýdaki düþünceye uygun bir kent tasarýmý
içinde “nefsin hoþuna gidecek ve rahatlýðýný
saðlayacak ideal bir yapýyý nasýl yapabilirim?”in
cevabýný veren kiþidir. Bu bakýmdan iyi ve güzel bir

“Mimarlýk, estetik açýdan uygunluk demektir: Form ve çizgiler
Keçiören
arasýnda, boþluk ve doluluklar arasýnda, siluetlerdeki oranlar...

Mimarlýk, kültürel ifadede uygunluk demektir: Bir kente veya

peysaja duyulan saygý, geleceðe dönük bir vizyon ya da

geçmiþe duyulan saygýnýn ifadesi...”

(Beyaz Kitap, sf.12)
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ANKARA'DA ÇÝZMEYE DEÐER YER KALMADI MI?

“BÝLEÐÝNÝN KUVVETÝ” ÝLE TANIDIÐIMIZ BÝR GRUP MÝMARDAN,
ANKARA'DA

SEVDÝKLERÝ

BÝR

KENTSEL

MEKANI

BÜLTEN

ÝÇÝN

ÇÝZMELERÝNÝ VE BURAYI NEDEN SEVDÝKLERÝNÝ ANLATMALARINI RÝCA
ETTÝK. ÝLK SORUN, BÝLEÐÝNÝN KUVVETÝYLE TANIDIÐIMIZ MÝMAR SAYISINI
BÝR TÜRLÜ ARTTIRAMAMAKTA YAÞANDI: ANCAK SEKÝZ MÝMARLA
PAYLAÞABÝLDÝÐÝMÝZ

BU

DENEYÝMÝN

SONUNDA,

MÝMARLARIN

ANKARA'DA ÇÝZÝME ÝLHAM VERECEK NÝTELÝKTE MEKANLARI - ARTIK BULAMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI. GELEN DESENLER, ESKÝ ZAMANLARA
AÝT MEKANLARI YANSITIYOR. BU SÜREÇTE YAPTIÐIMIZ BÝR TESPÝTÝ,
ÖZELLÝKLE VURGULAMAK ÝSTÝYORUZ:

YAÞLARI YETMÝÞLERDE DOLAÞAN MESLEKDAÞLARIMIZ, KENTÝN ÇOK ÝYÝ
ZAMANLARINI YAÞADIKTAN SONRA, BUGÜNÜNE TANIKLIK ETMEKTEN
BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORLAR. BUNA RAÐMEN, “ODA'DAN GELEN” BU
ZOR TALEBÝ, BÜYÜK BÝR GAYRET VE EMEKLE, ÜSTELÝK DE ZAMANINDA
YERÝNE GETÝRMEYÝ ÖNEMLÝ BÝR SORUMLULUK OLARAK ALGILIYORLAR:
SOÐUKLARDA YOLLARA DÜÞÜYOR, ZORLAYARAK DA OLSA, ÇÝZMEYE
DEÐER BÝR KÖÞEYÝ/NESNEYÝ BULUP ÇIKARIYORLAR. BU KUÞAÐIN
MESLEK BÝLÝNCÝ VE ÖRGÜTLENME DUYARLILIÐI, HER FIRSATTA KENDÝNÝ
GÖSTERÝYOR.

Desen: Yalçýn Oðuz
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KIZILAY'IN MERKEZÝNDE, TÝPÝK BÝR “ESKÝ

APARTMAN-YENÝ ÝÞYERÝ” YAPILAR GRUBU

ÜZERÝNDE, MÝMARCA BÝR MEKANSAL

DÖNÜÞÜM DENEMESÝ... EX-MÝMARLIK SON

SINIF ÖÐRENCÝSÝ MUCÝP ÜRGER, SEÇTÝÐÝ ÇOK

TANIDIK BU YERDE, “HURDALIK”

BENZETMESÝYLE TANIMLADIÐI KONSEPT

*

ÜZERÝNDEN, YATAY VE YAYGIN BÝR KENTSEL

TASARIM ÖNERÝSÝNÝ TARTIÞIYOR. HEYECAN

VERÝCÝ YENÝ MEKANLARI GÖZÜMÜZDE

CANLANDIRABÝLEN BU YAKLAÞIM, KARMAÞIK

KENT MERKEZLERÝ ÝÇÝN ALTERNATÝF BÝR “ÝMAR

DURUMU”TARTIÞMASINA BAZ OLABÝLÝR MÝ?

Fotoðraf ve Çizimler: Mucip Ürger

*

Epidemi: Salgýn
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Ankara'nýn sokaklarýnda dolaþamýyorum bir türlü. Benimle ayný fikirde
olduðunuzu düþünüyorum; bu kenti yaþayamýyoruz biz. Kurabildiðimiz
iliþkiler hep para ile ilintili. Ankara'ya para verip, karþýlýðýnda birþeyler
almaya çalýþýyoruz. O da bize ayný þekilde davranýyor. Rolleri deðiþip
para veren taraf oluyor. Tattýðýmýz keyifler hep bu doðrultuda. Hepimiz
kente bir tüketim eþyasý gibi yaklaþýyoruz. Farkýnda olmadan biz de
tüketilebilen bireylere dönüþüyoruz. Paranýn dahil olduðu her durumda
karþýmýza çýkan problem bizi de bu kadar yakýndan etkiliyor.

Mucip ÜRGER

Proje, mimari gözlem üzerine kurulu bir ütopyanýn
kurgulanabilirliði üzerinedir. Hurda'dan yola çýkýlarak,
bu kelimeyle özdeþ problematiðin programlanmasý
hedeflenmiþtir. Bu beklenti, “özgürlük” tanýmýný

Ýþlerinizden çýkýp ne yaptýðýnýzý bir düþünsenize. Sürüler halinde
gittiðimiz büyük alýþveriþ merkezlerinde alýyoruz soluðu. Kapalý
mekanlar, paranýz olduðunca size hizmet veren günlük yaþantýnýzýn, en
üretimsiz en tatminsiz bölümleri. Yýldýz yokuþunda, inandýðýnýz bütün
herþeyle dalga geçen, en 'olmaz' dediðiniz bir aparmanýn alt katýndaki
kebabçýda veya Konya yolu üzerinde Yunan sütunlarý ile bezenmiþ,
bahçesi kemerli geçiþleri ile sizi taçlandýran yemek salonunda, az
ötenizdeki çelik-cam yapýyý düþünerek yiyorsunuz yemeðinizi.

geniþletirken, hurdanýn ve mimarýn kendi sýnýrlarýný
koyabilmesi konusunda da bir adýmdýr. Proje, hurdanýn
eski iþlevini hatýrlatarak, onun yeni iþlevler
kazanabilirliðini (anlam kaymasý), tekrar
kullanýlabilirliðini, biçim ve iþlevin tamamen kopmasý

oluþturduklarý yýðýn da bütün olmaktan çok uzak. Hal böyle iken,
ihtiyacýmýz olan kamusal mekanlar plancýlarýn 1\2000 lik planlarda
karar verdikleri yeþil alanlarýn ötesine geçemiyor.
Yeþil alan? Ýyi, hoþ ama otlayacak halimiz yok ki oralarda! Kent
insanýnýn yeþille kurucaðý eylemsel iliþkiler düþünülmezmi hiç?! Gene de
yeþil olarak kalmalarýna þükrediyorum ben, ileride akýllanýp onlarý kentle
iliþkilendirebiliriz diye.
Ankara'da mimarlýðý yeniden var etmek için önce bizim var olmamýz
lazým. Yaþýyor olamak lazým yani kanlý canlý. Ýþte o zaman bazýlarýmýz,
ama sadece hayata tutunabilecek kadar cesur olanlar ve zamanýn
akýþýndan kaçmadan doyasýya yaþayabilen hayatý ve sadece varolmanýn
hazzýna varabilenler... Ýnsanoðluna verilen bu þansý iyi
deðerlendirebilenler, bir ucundan yakalayacak mücadeleyi ve usulca
farkettirmeden devredecek bir sonrakine. Bu sayede umut, gerçek
anlamýyla devam edecek ve ölüm denen yok oluþa karþý verilen sessiz
savaþ sürecek.

Apatmanlarýn yeniden iþlevlendirilmesi, Özel Samanyolu Lisesi

sonucu nesnenin baðlamýndan soyutlanabilirliðini,
yeni baðlamlarda kendisini dönüþtürebilme özelliðini

Bu gözlemi okuyabilmek için, örnek alan olarak

ve yýðýlarak büyüyebilme niteliðini gözetir ve kent

Ankara, Kýzýlay seçilmiþtir.

merkezleri özelinde, tüm yerleþkeleri hurdalýk olarak
yorumlar. Çünkü:
Týpký hurda ve hurdalýk gibi, þehir merkezleri de eski
iþlevlerini hatýrlatan, ancak yeni isteklerle
“dönüþmüþ” apartman bloklarýyla doludur. Bu
apartmanlar, yeniden iþlevlendirilmektedir (recycle);

Kültürel bir “kitch”in oluþumunun ister istemez parçasý haline
geliyorsunuz.
Oysa kentle iliþkilenme kaçýnýlmaz bir ihtiyaçtýr. Her canlý gibi insan
yaþadýðý yerle bað kurmak, kendini o yerin parçasý olarak görmek
ister. Ayný zamanda kent, insanýn aðýrlýklý sosyal etkileþimlerinin
gerçekleþebilmesi için gereklidir. Ankara'da ise bu, maalesef kentsel
açýk alanlardan çok, büyük alýþveriþ merkezlerinin kapalý hacimlerinde
gerçekleþmekte. Rant, kentin yaya eylemlerine dayalý mekansal
potansiyelini kullanarak, para ile dirsek temasýnda kentsel kapalý
alanlar yaratmakta. Toplutaþým konusunda bu kadar eksik bir kent için
bu kaçýnýlmazdýr. Kent merkezlerinde kendine yeterince yer
bulamayan yaya, gezinti gibi çok basit ve temel bir eylemi bile büyük
alýþveriþ merkezlerinin vitrinli koridorlarýnda yapabiliyor.
Halbuki, bir solukta kitap okur gibi yaþanmalý kent. Sokaklarýnda
gezerken, kentin kendine ait rengini görebilmelisiniz. Olan bitene sizin
kadar canlý tepkiler verdiðini ve her kentin kendine ait duyarlýlýklarý
olduðunu bilmelisiniz. Yaðmurun her kentte farklý yaðabileceðini,
adýmlarýnýzýn kaldýrýmlar üzerinde - kimi sert kimi çýtýr çýtýr sonbahar
tadýnda - izler býraktýðýný düþünmelisiniz. Küçük kafeleri, dolaþým
alanlarý, kültür- sanat
merkezleri, insanlarýn birbirine karýþtýðý meydanlarý ile vardýr kent.
Büyük alýþveriþ merkezleri de kente katýlabilirler ellerinden geldiðince,
daha soyutlanmýþ birer iç kent parçasý olmak yerine.

ancak, iþlev ve biçim tamamen ayrýlmýþ ve bu
mekanlar baðlamlarýndan koparýlmýþlardýr. Cephe ve
fonksiyon iliþkisi ortadan kalkmýþ, cephe tek baþýna
söylenmek istenilenin ekraný haline gelmiþtir.

Kültür bir sürekliliktir. Kent dinamiði içindeki bu unsurlar eski yeni
yaþantýya katýldýðýnda ortak bir kültür oluþabilir. Dikkatli bakýnca, size
birþeyler söylediðini görürsünüz kentin. Yalnýzlýðýnýzý paylaþýr ýþýklar.
Edinirsiniz, biraz daha siz olursunuz farkýna varmadan. Bir duvar
parçasý yahut tek baþýna bir aðaç gibi deðil, bütün olarak var
olursunuz kentle birlikte.

Vaziyet Planý

Göç dalgasýyla,

Ankara'nýn baskýn yüzü apartman adalarý olmuþ,

güçlenen servis sektörünün hücumuna uðrayan Kýzýlay ise, bugünkü
karmaþýk durumuna ulaþmýþtýr. Apartman, bu hücuma esnek yapýsý ve
çevreden soyutlanmýþlýðýyla cevap vermiþtir. Farklý iþlevler alt alta, yan
yana birbirlerinden habersizce yýðýlmýþlardýr. Sermaye, mekânlarý
parçalamýþ, soyutlamýþ ve yeniden organize etmiþtir. Sonuçta,
geniþleme isteðindeki iþlevler farklý boyutlarda türemiþ, apartman
bozmasý hastaneler, dershaneler, spor merkezleri vs. ortaya çýkmýþtýr.

Mimarlýk Ankara' da böyle keyifleri üretebildiði sürece var olabilir.
Mimarlýðýn, kenti, insanlarýn yaþayýþýný deðiþtirebileceðine dair
inancýnýzý korumuyorsanýz; yaþamýn, fiziksel ihtiyaçlarýn biçilen süre
boyunca giderilmesinden farklý bir þey olduðunu düþünmüyorsanýz,
herhangi bir þeyi var etmeniz mümkün olamaz. Yaþama el süremeden
kente el süremezsiniz!
Ýþin aslý kente el sürmek de fazlasýyla tehlikeli bir iþ bizde. Kültürün
ortak olmamasý, birinin yaptýðýna diðerinin anlam verememesi
sonucunu doðuruyor. Erki her ele geçiren, kendi kültürüne dair bir þey
koyuyor ortaya. Ve koyduðu her ne ise, edinimi olan kültürün cevap
verebileceði düzeyde. Eðer erk sahibi, yerleþik, devamlýlýðý olan,
birikimi uzun çabalar ve zaman gerektirmiþ bir kültürel yapýdan
gelmiyorsa, ortaya kitch dediðimiz þey çýkýyor.
Balgat'da, Yýldýz'da, Keçiören'de... þimdi þimdi Dikmen'de olan budur:
Binalara bakýnca barýnma ihtiyacýnýn karþýlanmasýndan çok para
kazanmak için yapýldýðýný anlýyorsunuz. Ýhtiyacýnýz olan, mimarinin
sahip olmasý gereken hiçbir incelik yok binalarda. Biraraya gelip

Geri kalanlar ise gölgeler ve gölgeler kadar griler.

VAR ETMEK VE VAR OLMAK ÜZERÝNE
SÜREKSÝZ SÜRERLÝ BÝR YAZI
Orçun ERSAN

“Sokaklarýnda gezerken kentin
kendine ait rengini görebilmelisiniz
ve her kentin kendine ait
duyarlýlýklarý olduðunu
bilmelisiniz.”
Sakarya Caddesi
Fotoðraf: Gökay Uyar

“Binalara bakýnca barýnma
ihtiyacýnýn karþýlanmasýndan çok
para kazanmak için yapýldýðýný
biliyorsunuz. Hiç bir incelik yok
binalarda”
Sakarya Caddesi
Fotoðraf: Gökay Uyar
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“...Tasarýmcýnýn, o kentin imasýný,
imgesini herkesten önce algýlama,
anlama, ve sürekliliðini saðlama
sorumluluðu vardýr.”
Sakarya’da heykel, Kýzýlay
Fotoðraf: Gökay Uyar

“... Bir kentte mimarlýk, ancak
kentlilerin ortak alt bilincine
malolabildiði kadar vardýr.”
Havagazý Fabrikasý, Maltepe
Fotoðraf: Gökay Uyar
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BÝR DURUM VE YAZISI
Mehmet Onur YILMAZ

Ben bir mimarým,
dünyalarýn inþa edicisiyim.
Tene tapan bir duyumcuyum.
Kararan gökyüzünde bir
siluet, bir ezgiyim.
Ne ben sizin adýnýzý biliyorum
ne de siz benimkini bilirsiniz.
Yarýn birlikte bir kentin
inþasýna baþlýyoruz.
(Manifesto - Lebbeus
Woods)

“... Mimarlýk ortamý kendi bakýþ açýlarýný, kavramlarýný
baþkalarýna anlatmalý ve anlattýðý kiþilerden kendisini
dinleyerek, mesleðe bakýþýný yenilemelidir.”
Emek Ýþhaný, Kýzýlayzz
Fotoðraf: Gökay Uyar

“Kent” (city/urban) sözcüðünün etimolojisi bir yandan “urbs”
yani kentin taþ yapýsýný (kente biçim vereni) iþaret ederken
diðer yandan “civitas” yani (kentte biçim bulana) duygulara,
ritüellere ve inançlara dayandýrýlýr 2 . Ankara özelinde baþýmýza
gelen kentte biçim bulanýn eksilmesidir/eksikliðidir. Ankara
kentinde zaman, kenti fiziksel olarak biriktirmekte/yýðmakta,
imgesini ise yok etmektedir. Bu durum ise Ankara'yý binalarý
ve insanlarýyla tek tek ve bir bütün olarak
hurdalaþtýrmaktadýr. Kentimiz zamanla bir
yýðýnýn(taþ/beton/çelik/cam...) tanýmsýzlýðýna itilmektedir.
Kentsel mekan, gelmiþ geçmiþ kullanýcýlarýnýn ortak alt
bilincinin kente hediyesi olan duygularýn, ritüellerin ve
inançlarýn kente mal olduðu yerdir. Sokaktýr; meydandýr;
cafedir, kahvedir; semt pazarýdýr; otobüs duraðýdýr; arabadýr;
metrodur. Tasarlanmýþ da olabilir; rasgele de, tasarlandýðýnýn
aksine, tasarlananýn dönüþtüðü de olabilir. Kentin imasýdýr,
imgesidir ve nihayet kentin kentten farkýdýr. Ýstanbul silueti
Tadao Ando'da bulutu çaðrýþtýrýrken Ankara'nýn Ali Cengizkan
için “baþka bir yerin hayalini kurmadan yaþanamayacak bir
kent” olmanýn ötesine gidememesidir. Bunu var eden tek
baþýna tasarýmcý olmadýðý gibi yok eden de tek baþýna o
deðildir. Ancak tasarýmcýnýn kente fiziksel müdahalenin
gerçek öznesi olmasýndan dolayý, o kentin imasýný, imgesini
herkesten önce algýlama, anlama ve sürekliliðini saðlamak
için elinden geleni yapma sorumluluðu vardýr. Bu sorumluluk
kent için “doðru”yu yapmaktan baþlar, yapýlan “doðru”yu
savunmaya ve “yanlýþ”ý ifþa etmeye kadar gider.
Ancak, bir kentte mimarlýðý var etmek (eðer yoksa) ya da
sürdürmek (eðer varsa) salt dinsel bir farz tanýmlanmasýna
benzer bir sorumluluk söyleminin ötesinde tartýþýlabilmelidir.
Görece ve zor kavramlar olmalarýndan dolayý týrnak içinde
yazýlmak zorunda kalýnan doðrular ve yanlýþlar
sloganlaþmadan önce hepimiz için içseleþtirebildiðimiz yakýn
tanýmlara kavuþmalýdýr. Bunu baþarabilirsek
memnuniyetsizliðimiz tanýmsýz ve yönsüz kalmaktan
kurtulacaktýr.
Bir sonraki ve daha önemli adým ise mimarýn ve mimarlýðýn
kentteki yerinin tanýmlanmasý ve elde edilen tanýmýn
yayýlmasýdýr. Olmamýz gereken yer konusunda mimar mimara
neredeyse tek görüþte birleþebiliyor ve bunun gerekçelerini
anlatýrken kendi kendimizi zorlanmadan defalarca ikna
edebiliyorken, olduðumuz yer konusundaki gerçekleþmenin
vahameti bir aksaklýðý iþaret ediyor: Biz bizi bizden baþka
kimseye anlatmýyoruz. Anlatsak da anlaþýlmýyoruz.
Kapalýlýðýmýzýn sonucunda oluþan ortak dilimizi bizden baþka
kimse anlamýyor. Bu durum ise, önemli bir unsuru kendini
ifade etmek olan mimarlýk mesleði için baþka her meslekten
daha büyük bir felakettir. Bu yüzden mimarlýk ortamý kendi
bakýþ açýlarýný, kavramlarýný baþkalarýna anlatmalý ve anlattýðý
kiþilerden kendisini dinleyerek mesleðe bakýþýný yenilemelidir.
Örneðin, çocuklara3 anlatmalý. Dolmuþçulara
anlatmalý...Sosyologlara, çöpçülere, engellilere anlatmalý...
Ýtfaiyecilere, köþe yazarlarýna anlatmalý... Pek çok yöntemle;
yayýnla, buluþmalarla, gezilerle, afiþlerle, sergilerle,
ziyaretlerle yapmalý bunu... Biz kendimizi anlatmadýkça
kimsenin bizi anlamaya çalýþmayacaðý gerçeðinin farkýnda
olarak.

Ancak, öneri bir iyileþtirme projesi deðildir:
Sürekliliði olan fonksiyonlarýn yayýlmasý durumuyla
ilgili yapýlan gözlemin, parsel mantýðý ortadan
kaldýrýldýðý durumda alacaðý yeni konum ve bir
kentsel-mekân tipolojisi üzerine bir çalýþmadýr.
Olasý oluþumlarý okuyabilmek için, bir ada seçilmiþ,
içindeki programlar sabit tutularak kentin nasýl
yayýlabileceði hakkýnda bir teori geliþtirilmiþtir.
Dördüncü boyut “zaman” hurdalaþma anlarýndan
birinde dondurulup, “o hurda anýn” görüntüsü
projelendirilmiþtir. Kolonlar, servis kovalarý
korunmuþ, yeni esnek malzemelerle ekler yapýlmýþtýr.
Gri tonlarýnýn farklý iþlevleri sembolize ettiði bu
okumada:

Model

!

Plan

Parselizasyon ortadan kalkmýþ, iþlevler her yöne istedikleri þekilde yayýlma özgürlüðüne kavuþmuþtur. Kamusal alanlar,

apartmanlar arasýnda sýkýþan “artýk yerler” deðil, ihtiyaç olan yerde kendine yer bulan “mekânlar” haline gelmiþtir. Her yapýnýn,
baðlama en yoðun etki yaptýðý zemin ortadan kalkmýþ, seviyeler yerine katmanlar oluþmuþtur. Mekân kurgusu tamamen deðiþmiþtir.
!

Alanýn hurda potansiyeli artmýþtýr: “hurda mekân, minimum mimarlýðýn olduðu yer” haline gelmiþtir. Önerilen her formdan

özgür mekânlar üretilmiþtir. “Ýþlevle ve biçimle deðil, durumla ilgilenen” bir mimarlýk oluþmuþtur.
!

Dolaþým imkanlarýnýn artmasýyla, mekânýn tüketimi kolaylaþmýþtýr. Bütün “ada”, gerektiðinde büyüyen, küçülen, yoðunlaþan,

seyrelen, programatik karmaþýklýðý artan ya da azalan, tamamen terk edilen, kamusal alanlarý oluþturan veya yok olan; bir anlamda þu
anda var olan durumun, daha da kuralsýz yaþandýðý bir mekâna dönüþmüþtür.

Çünkü bir kentte, mimarlýk ancak kentlilerin ortak altbilincine
mal olabildiði kadar vardýr.
Önerilen Cepheler

1
Bu bültenin hazýrlanmasý aþamasýnda “Ankara'da, sevdikleri, orada bulunmaktan haz aldýklarý bir kentsel mekaný” çizgileriyle ifade etmelerini rica ettiðimiz çeþitli kuþaklardan mimarlarýn pek çoðu
Ankara'da, yukarýdaki tanýma uygun, içlerine sinerek paylaþabilecekleri kentsel bir mekan bulunmadýðýný ifade etmiþlerdir. Bu durum üstteki yazýnýn yazýlmasý için ilk gerekçeyi vermiþtir. kendi
baþýna “Ankara'da mimarlýðý var etmek” temasý altýnda paylaþýlmasý gereken çok önemli bir tespittir
2
SENNETT Richard, “Gözün Vicdaný”, Ayrýntý Yayýnlarý/Ýstanbul, 1999. S.27
3
UIA International Work Programme “Built Environment Education(Architecture and Children) [Yapýlý Çevre Eðitimi (Mimarlýk ve Çocuk)] Direktör: Michael Pack e-posta: michael@raia.com.au
(UIA'nýn uluslararasý çalýþma gruplarýndan birisi olan Mimarlýk ve Çocuk Grubu 1998 yýlýndan bu yana mimarlýðý çocuklar için varetmenin yollarýný arýyor. Eðitim programlarý öneriyor, bu konuda
eðitmenlerle, okullarla iliþkiye geçiyor, ... ,dünya mimarlarýný da bu programa katký koymaya ve kendi ülkelerinde örnek çalýþmalar yapmaya çaðýrýyor.)

KENTSEL HURDALIK: Orta Doðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk Bölümü 2000-2001 Yýlý 4. Sýnýf Öðrenci Projesi; Proje Yöneticileri: ÖðrGör Türel Saranlý,
DoçDr Ayþen Savaþ, YrdDoçDr Güven A. Sargýn, ÖðrGör Kerem Yazgan
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“...Tasarýmcýnýn, o kentin imasýný,
imgesini herkesten önce algýlama,
anlama, ve sürekliliðini saðlama
sorumluluðu vardýr.”
Sakarya’da heykel, Kýzýlay
Fotoðraf: Gökay Uyar

“... Bir kentte mimarlýk, ancak
kentlilerin ortak alt bilincine
malolabildiði kadar vardýr.”
Havagazý Fabrikasý, Maltepe
Fotoðraf: Gökay Uyar
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BÝR DURUM VE YAZISI
Mehmet Onur YILMAZ

Ben bir mimarým,
dünyalarýn inþa edicisiyim.
Tene tapan bir duyumcuyum.
Kararan gökyüzünde bir
siluet, bir ezgiyim.
Ne ben sizin adýnýzý biliyorum
ne de siz benimkini bilirsiniz.
Yarýn birlikte bir kentin
inþasýna baþlýyoruz.
(Manifesto - Lebbeus
Woods)

“... Mimarlýk ortamý kendi bakýþ açýlarýný, kavramlarýný
baþkalarýna anlatmalý ve anlattýðý kiþilerden kendisini
dinleyerek, mesleðe bakýþýný yenilemelidir.”
Emek Ýþhaný, Kýzýlayzz
Fotoðraf: Gökay Uyar

“Kent” (city/urban) sözcüðünün etimolojisi bir yandan “urbs”
yani kentin taþ yapýsýný (kente biçim vereni) iþaret ederken
diðer yandan “civitas” yani (kentte biçim bulana) duygulara,
ritüellere ve inançlara dayandýrýlýr 2 . Ankara özelinde baþýmýza
gelen kentte biçim bulanýn eksilmesidir/eksikliðidir. Ankara
kentinde zaman, kenti fiziksel olarak biriktirmekte/yýðmakta,
imgesini ise yok etmektedir. Bu durum ise Ankara'yý binalarý
ve insanlarýyla tek tek ve bir bütün olarak
hurdalaþtýrmaktadýr. Kentimiz zamanla bir
yýðýnýn(taþ/beton/çelik/cam...) tanýmsýzlýðýna itilmektedir.
Kentsel mekan, gelmiþ geçmiþ kullanýcýlarýnýn ortak alt
bilincinin kente hediyesi olan duygularýn, ritüellerin ve
inançlarýn kente mal olduðu yerdir. Sokaktýr; meydandýr;
cafedir, kahvedir; semt pazarýdýr; otobüs duraðýdýr; arabadýr;
metrodur. Tasarlanmýþ da olabilir; rasgele de, tasarlandýðýnýn
aksine, tasarlananýn dönüþtüðü de olabilir. Kentin imasýdýr,
imgesidir ve nihayet kentin kentten farkýdýr. Ýstanbul silueti
Tadao Ando'da bulutu çaðrýþtýrýrken Ankara'nýn Ali Cengizkan
için “baþka bir yerin hayalini kurmadan yaþanamayacak bir
kent” olmanýn ötesine gidememesidir. Bunu var eden tek
baþýna tasarýmcý olmadýðý gibi yok eden de tek baþýna o
deðildir. Ancak tasarýmcýnýn kente fiziksel müdahalenin
gerçek öznesi olmasýndan dolayý, o kentin imasýný, imgesini
herkesten önce algýlama, anlama ve sürekliliðini saðlamak
için elinden geleni yapma sorumluluðu vardýr. Bu sorumluluk
kent için “doðru”yu yapmaktan baþlar, yapýlan “doðru”yu
savunmaya ve “yanlýþ”ý ifþa etmeye kadar gider.
Ancak, bir kentte mimarlýðý var etmek (eðer yoksa) ya da
sürdürmek (eðer varsa) salt dinsel bir farz tanýmlanmasýna
benzer bir sorumluluk söyleminin ötesinde tartýþýlabilmelidir.
Görece ve zor kavramlar olmalarýndan dolayý týrnak içinde
yazýlmak zorunda kalýnan doðrular ve yanlýþlar
sloganlaþmadan önce hepimiz için içseleþtirebildiðimiz yakýn
tanýmlara kavuþmalýdýr. Bunu baþarabilirsek
memnuniyetsizliðimiz tanýmsýz ve yönsüz kalmaktan
kurtulacaktýr.
Bir sonraki ve daha önemli adým ise mimarýn ve mimarlýðýn
kentteki yerinin tanýmlanmasý ve elde edilen tanýmýn
yayýlmasýdýr. Olmamýz gereken yer konusunda mimar mimara
neredeyse tek görüþte birleþebiliyor ve bunun gerekçelerini
anlatýrken kendi kendimizi zorlanmadan defalarca ikna
edebiliyorken, olduðumuz yer konusundaki gerçekleþmenin
vahameti bir aksaklýðý iþaret ediyor: Biz bizi bizden baþka
kimseye anlatmýyoruz. Anlatsak da anlaþýlmýyoruz.
Kapalýlýðýmýzýn sonucunda oluþan ortak dilimizi bizden baþka
kimse anlamýyor. Bu durum ise, önemli bir unsuru kendini
ifade etmek olan mimarlýk mesleði için baþka her meslekten
daha büyük bir felakettir. Bu yüzden mimarlýk ortamý kendi
bakýþ açýlarýný, kavramlarýný baþkalarýna anlatmalý ve anlattýðý
kiþilerden kendisini dinleyerek mesleðe bakýþýný yenilemelidir.
Örneðin, çocuklara3 anlatmalý. Dolmuþçulara
anlatmalý...Sosyologlara, çöpçülere, engellilere anlatmalý...
Ýtfaiyecilere, köþe yazarlarýna anlatmalý... Pek çok yöntemle;
yayýnla, buluþmalarla, gezilerle, afiþlerle, sergilerle,
ziyaretlerle yapmalý bunu... Biz kendimizi anlatmadýkça
kimsenin bizi anlamaya çalýþmayacaðý gerçeðinin farkýnda
olarak.

Ancak, öneri bir iyileþtirme projesi deðildir:
Sürekliliði olan fonksiyonlarýn yayýlmasý durumuyla
ilgili yapýlan gözlemin, parsel mantýðý ortadan
kaldýrýldýðý durumda alacaðý yeni konum ve bir
kentsel-mekân tipolojisi üzerine bir çalýþmadýr.
Olasý oluþumlarý okuyabilmek için, bir ada seçilmiþ,
içindeki programlar sabit tutularak kentin nasýl
yayýlabileceði hakkýnda bir teori geliþtirilmiþtir.
Dördüncü boyut “zaman” hurdalaþma anlarýndan
birinde dondurulup, “o hurda anýn” görüntüsü
projelendirilmiþtir. Kolonlar, servis kovalarý
korunmuþ, yeni esnek malzemelerle ekler yapýlmýþtýr.
Gri tonlarýnýn farklý iþlevleri sembolize ettiði bu
okumada:

Model

!

Plan

Parselizasyon ortadan kalkmýþ, iþlevler her yöne istedikleri þekilde yayýlma özgürlüðüne kavuþmuþtur. Kamusal alanlar,

apartmanlar arasýnda sýkýþan “artýk yerler” deðil, ihtiyaç olan yerde kendine yer bulan “mekânlar” haline gelmiþtir. Her yapýnýn,
baðlama en yoðun etki yaptýðý zemin ortadan kalkmýþ, seviyeler yerine katmanlar oluþmuþtur. Mekân kurgusu tamamen deðiþmiþtir.
!

Alanýn hurda potansiyeli artmýþtýr: “hurda mekân, minimum mimarlýðýn olduðu yer” haline gelmiþtir. Önerilen her formdan

özgür mekânlar üretilmiþtir. “Ýþlevle ve biçimle deðil, durumla ilgilenen” bir mimarlýk oluþmuþtur.
!

Dolaþým imkanlarýnýn artmasýyla, mekânýn tüketimi kolaylaþmýþtýr. Bütün “ada”, gerektiðinde büyüyen, küçülen, yoðunlaþan,

seyrelen, programatik karmaþýklýðý artan ya da azalan, tamamen terk edilen, kamusal alanlarý oluþturan veya yok olan; bir anlamda þu
anda var olan durumun, daha da kuralsýz yaþandýðý bir mekâna dönüþmüþtür.

Çünkü bir kentte, mimarlýk ancak kentlilerin ortak altbilincine
mal olabildiði kadar vardýr.
Önerilen Cepheler

1
Bu bültenin hazýrlanmasý aþamasýnda “Ankara'da, sevdikleri, orada bulunmaktan haz aldýklarý bir kentsel mekaný” çizgileriyle ifade etmelerini rica ettiðimiz çeþitli kuþaklardan mimarlarýn pek çoðu
Ankara'da, yukarýdaki tanýma uygun, içlerine sinerek paylaþabilecekleri kentsel bir mekan bulunmadýðýný ifade etmiþlerdir. Bu durum üstteki yazýnýn yazýlmasý için ilk gerekçeyi vermiþtir. kendi
baþýna “Ankara'da mimarlýðý var etmek” temasý altýnda paylaþýlmasý gereken çok önemli bir tespittir
2
SENNETT Richard, “Gözün Vicdaný”, Ayrýntý Yayýnlarý/Ýstanbul, 1999. S.27
3
UIA International Work Programme “Built Environment Education(Architecture and Children) [Yapýlý Çevre Eðitimi (Mimarlýk ve Çocuk)] Direktör: Michael Pack e-posta: michael@raia.com.au
(UIA'nýn uluslararasý çalýþma gruplarýndan birisi olan Mimarlýk ve Çocuk Grubu 1998 yýlýndan bu yana mimarlýðý çocuklar için varetmenin yollarýný arýyor. Eðitim programlarý öneriyor, bu konuda
eðitmenlerle, okullarla iliþkiye geçiyor, ... ,dünya mimarlarýný da bu programa katký koymaya ve kendi ülkelerinde örnek çalýþmalar yapmaya çaðýrýyor.)

KENTSEL HURDALIK: Orta Doðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk Bölümü 2000-2001 Yýlý 4. Sýnýf Öðrenci Projesi; Proje Yöneticileri: ÖðrGör Türel Saranlý,
DoçDr Ayþen Savaþ, YrdDoçDr Güven A. Sargýn, ÖðrGör Kerem Yazgan
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Ankara'nýn sokaklarýnda dolaþamýyorum bir türlü. Benimle ayný fikirde
olduðunuzu düþünüyorum; bu kenti yaþayamýyoruz biz. Kurabildiðimiz
iliþkiler hep para ile ilintili. Ankara'ya para verip, karþýlýðýnda birþeyler
almaya çalýþýyoruz. O da bize ayný þekilde davranýyor. Rolleri deðiþip
para veren taraf oluyor. Tattýðýmýz keyifler hep bu doðrultuda. Hepimiz
kente bir tüketim eþyasý gibi yaklaþýyoruz. Farkýnda olmadan biz de
tüketilebilen bireylere dönüþüyoruz. Paranýn dahil olduðu her durumda
karþýmýza çýkan problem bizi de bu kadar yakýndan etkiliyor.

Mucip ÜRGER

Proje, mimari gözlem üzerine kurulu bir ütopyanýn
kurgulanabilirliði üzerinedir. Hurda'dan yola çýkýlarak,
bu kelimeyle özdeþ problematiðin programlanmasý
hedeflenmiþtir. Bu beklenti, “özgürlük” tanýmýný

Ýþlerinizden çýkýp ne yaptýðýnýzý bir düþünsenize. Sürüler halinde
gittiðimiz büyük alýþveriþ merkezlerinde alýyoruz soluðu. Kapalý
mekanlar, paranýz olduðunca size hizmet veren günlük yaþantýnýzýn, en
üretimsiz en tatminsiz bölümleri. Yýldýz yokuþunda, inandýðýnýz bütün
herþeyle dalga geçen, en 'olmaz' dediðiniz bir aparmanýn alt katýndaki
kebabçýda veya Konya yolu üzerinde Yunan sütunlarý ile bezenmiþ,
bahçesi kemerli geçiþleri ile sizi taçlandýran yemek salonunda, az
ötenizdeki çelik-cam yapýyý düþünerek yiyorsunuz yemeðinizi.

geniþletirken, hurdanýn ve mimarýn kendi sýnýrlarýný
koyabilmesi konusunda da bir adýmdýr. Proje, hurdanýn
eski iþlevini hatýrlatarak, onun yeni iþlevler
kazanabilirliðini (anlam kaymasý), tekrar
kullanýlabilirliðini, biçim ve iþlevin tamamen kopmasý

oluþturduklarý yýðýn da bütün olmaktan çok uzak. Hal böyle iken,
ihtiyacýmýz olan kamusal mekanlar plancýlarýn 1\2000 lik planlarda
karar verdikleri yeþil alanlarýn ötesine geçemiyor.
Yeþil alan? Ýyi, hoþ ama otlayacak halimiz yok ki oralarda! Kent
insanýnýn yeþille kurucaðý eylemsel iliþkiler düþünülmezmi hiç?! Gene de
yeþil olarak kalmalarýna þükrediyorum ben, ileride akýllanýp onlarý kentle
iliþkilendirebiliriz diye.
Ankara'da mimarlýðý yeniden var etmek için önce bizim var olmamýz
lazým. Yaþýyor olamak lazým yani kanlý canlý. Ýþte o zaman bazýlarýmýz,
ama sadece hayata tutunabilecek kadar cesur olanlar ve zamanýn
akýþýndan kaçmadan doyasýya yaþayabilen hayatý ve sadece varolmanýn
hazzýna varabilenler... Ýnsanoðluna verilen bu þansý iyi
deðerlendirebilenler, bir ucundan yakalayacak mücadeleyi ve usulca
farkettirmeden devredecek bir sonrakine. Bu sayede umut, gerçek
anlamýyla devam edecek ve ölüm denen yok oluþa karþý verilen sessiz
savaþ sürecek.

Apatmanlarýn yeniden iþlevlendirilmesi, Özel Samanyolu Lisesi

sonucu nesnenin baðlamýndan soyutlanabilirliðini,
yeni baðlamlarda kendisini dönüþtürebilme özelliðini

Bu gözlemi okuyabilmek için, örnek alan olarak

ve yýðýlarak büyüyebilme niteliðini gözetir ve kent

Ankara, Kýzýlay seçilmiþtir.

merkezleri özelinde, tüm yerleþkeleri hurdalýk olarak
yorumlar. Çünkü:
Týpký hurda ve hurdalýk gibi, þehir merkezleri de eski
iþlevlerini hatýrlatan, ancak yeni isteklerle
“dönüþmüþ” apartman bloklarýyla doludur. Bu
apartmanlar, yeniden iþlevlendirilmektedir (recycle);

Kültürel bir “kitch”in oluþumunun ister istemez parçasý haline
geliyorsunuz.
Oysa kentle iliþkilenme kaçýnýlmaz bir ihtiyaçtýr. Her canlý gibi insan
yaþadýðý yerle bað kurmak, kendini o yerin parçasý olarak görmek
ister. Ayný zamanda kent, insanýn aðýrlýklý sosyal etkileþimlerinin
gerçekleþebilmesi için gereklidir. Ankara'da ise bu, maalesef kentsel
açýk alanlardan çok, büyük alýþveriþ merkezlerinin kapalý hacimlerinde
gerçekleþmekte. Rant, kentin yaya eylemlerine dayalý mekansal
potansiyelini kullanarak, para ile dirsek temasýnda kentsel kapalý
alanlar yaratmakta. Toplutaþým konusunda bu kadar eksik bir kent için
bu kaçýnýlmazdýr. Kent merkezlerinde kendine yeterince yer
bulamayan yaya, gezinti gibi çok basit ve temel bir eylemi bile büyük
alýþveriþ merkezlerinin vitrinli koridorlarýnda yapabiliyor.
Halbuki, bir solukta kitap okur gibi yaþanmalý kent. Sokaklarýnda
gezerken, kentin kendine ait rengini görebilmelisiniz. Olan bitene sizin
kadar canlý tepkiler verdiðini ve her kentin kendine ait duyarlýlýklarý
olduðunu bilmelisiniz. Yaðmurun her kentte farklý yaðabileceðini,
adýmlarýnýzýn kaldýrýmlar üzerinde - kimi sert kimi çýtýr çýtýr sonbahar
tadýnda - izler býraktýðýný düþünmelisiniz. Küçük kafeleri, dolaþým
alanlarý, kültür- sanat
merkezleri, insanlarýn birbirine karýþtýðý meydanlarý ile vardýr kent.
Büyük alýþveriþ merkezleri de kente katýlabilirler ellerinden geldiðince,
daha soyutlanmýþ birer iç kent parçasý olmak yerine.

ancak, iþlev ve biçim tamamen ayrýlmýþ ve bu
mekanlar baðlamlarýndan koparýlmýþlardýr. Cephe ve
fonksiyon iliþkisi ortadan kalkmýþ, cephe tek baþýna
söylenmek istenilenin ekraný haline gelmiþtir.

Kültür bir sürekliliktir. Kent dinamiði içindeki bu unsurlar eski yeni
yaþantýya katýldýðýnda ortak bir kültür oluþabilir. Dikkatli bakýnca, size
birþeyler söylediðini görürsünüz kentin. Yalnýzlýðýnýzý paylaþýr ýþýklar.
Edinirsiniz, biraz daha siz olursunuz farkýna varmadan. Bir duvar
parçasý yahut tek baþýna bir aðaç gibi deðil, bütün olarak var
olursunuz kentle birlikte.

Vaziyet Planý

Göç dalgasýyla,

Ankara'nýn baskýn yüzü apartman adalarý olmuþ,

güçlenen servis sektörünün hücumuna uðrayan Kýzýlay ise, bugünkü
karmaþýk durumuna ulaþmýþtýr. Apartman, bu hücuma esnek yapýsý ve
çevreden soyutlanmýþlýðýyla cevap vermiþtir. Farklý iþlevler alt alta, yan
yana birbirlerinden habersizce yýðýlmýþlardýr. Sermaye, mekânlarý
parçalamýþ, soyutlamýþ ve yeniden organize etmiþtir. Sonuçta,
geniþleme isteðindeki iþlevler farklý boyutlarda türemiþ, apartman
bozmasý hastaneler, dershaneler, spor merkezleri vs. ortaya çýkmýþtýr.

Mimarlýk Ankara' da böyle keyifleri üretebildiði sürece var olabilir.
Mimarlýðýn, kenti, insanlarýn yaþayýþýný deðiþtirebileceðine dair
inancýnýzý korumuyorsanýz; yaþamýn, fiziksel ihtiyaçlarýn biçilen süre
boyunca giderilmesinden farklý bir þey olduðunu düþünmüyorsanýz,
herhangi bir þeyi var etmeniz mümkün olamaz. Yaþama el süremeden
kente el süremezsiniz!
Ýþin aslý kente el sürmek de fazlasýyla tehlikeli bir iþ bizde. Kültürün
ortak olmamasý, birinin yaptýðýna diðerinin anlam verememesi
sonucunu doðuruyor. Erki her ele geçiren, kendi kültürüne dair bir þey
koyuyor ortaya. Ve koyduðu her ne ise, edinimi olan kültürün cevap
verebileceði düzeyde. Eðer erk sahibi, yerleþik, devamlýlýðý olan,
birikimi uzun çabalar ve zaman gerektirmiþ bir kültürel yapýdan
gelmiyorsa, ortaya kitch dediðimiz þey çýkýyor.
Balgat'da, Yýldýz'da, Keçiören'de... þimdi þimdi Dikmen'de olan budur:
Binalara bakýnca barýnma ihtiyacýnýn karþýlanmasýndan çok para
kazanmak için yapýldýðýný anlýyorsunuz. Ýhtiyacýnýz olan, mimarinin
sahip olmasý gereken hiçbir incelik yok binalarda. Biraraya gelip

Geri kalanlar ise gölgeler ve gölgeler kadar griler.

VAR ETMEK VE VAR OLMAK ÜZERÝNE
SÜREKSÝZ SÜRERLÝ BÝR YAZI
Orçun ERSAN

“Sokaklarýnda gezerken kentin
kendine ait rengini görebilmelisiniz
ve her kentin kendine ait
duyarlýlýklarý olduðunu
bilmelisiniz.”
Sakarya Caddesi
Fotoðraf: Gökay Uyar

“Binalara bakýnca barýnma
ihtiyacýnýn karþýlanmasýndan çok
para kazanmak için yapýldýðýný
biliyorsunuz. Hiç bir incelik yok
binalarda”
Sakarya Caddesi
Fotoðraf: Gökay Uyar
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KIZILAY'IN MERKEZÝNDE, TÝPÝK BÝR “ESKÝ

APARTMAN-YENÝ ÝÞYERÝ” YAPILAR GRUBU

ÜZERÝNDE, MÝMARCA BÝR MEKANSAL

DÖNÜÞÜM DENEMESÝ... EX-MÝMARLIK SON

SINIF ÖÐRENCÝSÝ MUCÝP ÜRGER, SEÇTÝÐÝ ÇOK

TANIDIK BU YERDE, “HURDALIK”

BENZETMESÝYLE TANIMLADIÐI KONSEPT

*

ÜZERÝNDEN, YATAY VE YAYGIN BÝR KENTSEL

TASARIM ÖNERÝSÝNÝ TARTIÞIYOR. HEYECAN

VERÝCÝ YENÝ MEKANLARI GÖZÜMÜZDE

CANLANDIRABÝLEN BU YAKLAÞIM, KARMAÞIK

KENT MERKEZLERÝ ÝÇÝN ALTERNATÝF BÝR “ÝMAR

DURUMU”TARTIÞMASINA BAZ OLABÝLÝR MÝ?

Fotoðraf ve Çizimler: Mucip Ürger

*

Epidemi: Salgýn
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ANKARA'DA ÇÝZMEYE DEÐER YER KALMADI MI?

“BÝLEÐÝNÝN KUVVETÝ” ÝLE TANIDIÐIMIZ BÝR GRUP MÝMARDAN,
ANKARA'DA

SEVDÝKLERÝ

BÝR

KENTSEL

MEKANI

BÜLTEN

ÝÇÝN

ÇÝZMELERÝNÝ VE BURAYI NEDEN SEVDÝKLERÝNÝ ANLATMALARINI RÝCA
ETTÝK. ÝLK SORUN, BÝLEÐÝNÝN KUVVETÝYLE TANIDIÐIMIZ MÝMAR SAYISINI
BÝR TÜRLÜ ARTTIRAMAMAKTA YAÞANDI: ANCAK SEKÝZ MÝMARLA
PAYLAÞABÝLDÝÐÝMÝZ

BU

DENEYÝMÝN

SONUNDA,

MÝMARLARIN

ANKARA'DA ÇÝZÝME ÝLHAM VERECEK NÝTELÝKTE MEKANLARI - ARTIK BULAMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI. GELEN DESENLER, ESKÝ ZAMANLARA
AÝT MEKANLARI YANSITIYOR. BU SÜREÇTE YAPTIÐIMIZ BÝR TESPÝTÝ,
ÖZELLÝKLE VURGULAMAK ÝSTÝYORUZ:

YAÞLARI YETMÝÞLERDE DOLAÞAN MESLEKDAÞLARIMIZ, KENTÝN ÇOK ÝYÝ
ZAMANLARINI YAÞADIKTAN SONRA, BUGÜNÜNE TANIKLIK ETMEKTEN
BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORLAR. BUNA RAÐMEN, “ODA'DAN GELEN” BU
ZOR TALEBÝ, BÜYÜK BÝR GAYRET VE EMEKLE, ÜSTELÝK DE ZAMANINDA
YERÝNE GETÝRMEYÝ ÖNEMLÝ BÝR SORUMLULUK OLARAK ALGILIYORLAR:
SOÐUKLARDA YOLLARA DÜÞÜYOR, ZORLAYARAK DA OLSA, ÇÝZMEYE
DEÐER BÝR KÖÞEYÝ/NESNEYÝ BULUP ÇIKARIYORLAR. BU KUÞAÐIN
MESLEK BÝLÝNCÝ VE ÖRGÜTLENME DUYARLILIÐI, HER FIRSATTA KENDÝNÝ
GÖSTERÝYOR.

Desen: Yalçýn Oðuz
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ÇAÐDAÞ SANATLAR VAKFI
Aydýn Esen, Baþkan
Kentsel tasarým, kentte yaþayan insanlarýn eksen
kabul edilerek kentin yarleþim, ulaþým, dinlenme ve
eðlenme fonksiyonlarýnýn düzenlenmesidir. Kentin
bulunduðu coðrafya ile kültürel ve ekonomik yapýsýnýn
oluþturduðu “kent kimliði”nin kentsel tasarýmda
mutlaka ve öncelikle göz önünde tutulmasý gerekir.
Kent, iþ, üretim, yaþam, sanat, kültür ve sosyal her
türlü etkinliði bünyesinde barýndýran bir platformdur.
Bu etkinliklerin kolay, verimli, ucuz ve birbiri ile
uyumlu olark yapýlmasý, geniþ bir perspektiften
stratejik bir bakýþ açýsýný gerektiren bir uzmanlýk
alanýdýr. Bu alandaki uzmanýn adý mimardýr.
Mimarlarýn kentsel çevre oluþtururken her türlü
kiþisel yarar saðlamaktan uzak, sadece þehir kimliðini
ve insanlarýn ihtiyaçlarýný öne alan bir yaklaþýmla
görevlerini yapmalarý gerekir. Bu noktada toplumsal
sorumluluklarýnýn çok büyük olduðuna inanýyorum.

SÝNCAN BELEDÝYE BAÞKANI
Rüstem Altýnbaþ

nüvenin oluþumunu tasarlarken, çevre korumasý,
göze hitap edilen görüntü, arazi yapýsýna uygun renk
ve iþçiliðin seçimi ve uygulanmasý, mimarý zorlar ve
deðiþtirir.

‘ANKARA MAGAZÝN' DERGÝSÝ
Nur Köküöz, Genel Yayýn Yönetmeni
Bana göre kentsel tasarým, þehir plancýlarýnýn
oluþturduklarý kent planýný yerel kurumlarýn harfiyen
uygulamalarýdýr. Dolayýsýyla içinde yaþadýðýmýz
Ankara kentinin kentsel tasarýmdan nasibini
alamadýðýný düþünüyorum. Jansen Planý'nýn ardýndan
yapýlan kent planlarýnýn da planý yürütücü kurumlar
tarafýndan uygulanmadýðý ya da yanlýþ uygulandýðý
açýkça görülüyor.
Kaliteli bir çevrenin oluþumu konusunda mimara
çizimden fazla bir rol düþtüðünü sanmýyorum. Çünkü
yukarýda da belirtiðim gibi, esas olan uygulamalardýr.
Mimar, ne kadar estetik, iþlevsel ve de geleneksel
yapýlar ve kentsel çevre tasarlarsa tasarlasýn,
uygulayan yine kendi bildiðini yapýyor. Bunda finansal
destek eksikliði ve kiþisel çýkarlar da sözkonusu.

Kentsel tasarým... saðlýklý ve sýhhatli yaþamýn en iyi
þartlarda nasýl olabileceði hususunda fikir yürütmek,
ideal kent nasýl olacaðýnýn cevabý burada gizlidir diye
düþünüyorum.
Mimar; yukarýdaki düþünceye uygun bir kent tasarýmý
içinde “nefsin hoþuna gidecek ve rahatlýðýný
saðlayacak ideal bir yapýyý nasýl yapabilirim?”in
cevabýný veren kiþidir. Bu bakýmdan iyi ve güzel bir

“Mimarlýk, estetik açýdan uygunluk demektir: Form ve çizgiler
Keçiören
arasýnda, boþluk ve doluluklar arasýnda, siluetlerdeki oranlar...

Mimarlýk, kültürel ifadede uygunluk demektir: Bir kente veya

peysaja duyulan saygý, geleceðe dönük bir vizyon ya da

geçmiþe duyulan saygýnýn ifadesi...”

(Beyaz Kitap, sf.12)
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BEYPAZARI BELEDÝYE BAÞKANI
Av. Mansur Yavaþ
Kentsel tasarým denince, her kentin kendine özgü bir
kimliði olduðundan hareketle, kentin tümünde bu
kimlik dikkate alýnarak, her alanda bu kimliði yansýtan
yapýlaþma ve elemanlar olmalýdýr diye düþünüyorum.
Bir kente gelen her yabancý, bu kimliði hemen
algýlayabilmelidir. Tabi ki insana, doðaya, çevreye,
komþuya, ýþýða ve güneþe saygýlý bir planlama
yapýlmasý, kesinlikle olmazsa olmaz bir koþuldur.
Türkiye'deki mimarlarýn çarpýk kentleþme
oluþumunda rolü ve etkisi ne kadarsa, kaliteli bir
çevrenin oluþumunda da rolü o oranda rolü vardýr.
Mimarý parasal ve gelecek endiþelerinden uzak
tutmak, iþ sahibi ile parasal iliþki ve karþýlýklý yarar
olgusu olmadan buluþturduðumuzda, mimarlarýn
bunu baþaracaðýný düþünüyorum.

YENÝMAHALLE BELEDÝYE BAÞKANI

Yalçýn Oðuz

Ankara'ya Özlem

KAVAKLIDEREM DERNEÐÝ
Ýsa Çapanoðlu, Baþkan Yardýmcýsý

Geçenlerde meslektaþlarým, Baþkent'de, biraz da Ankara havasý soluyup dolaþýlacak ya da oturup
soluklanacak en iyi yer neresidir diye sorunca bayaðý tereddüt geçirdim. Aklýma Yahya Kemal'in meþhur
cümlesi geldi. Hani Ankara'nýn en iyi yaný Ýstanbul'a dönüþüdür demiþ ya... Elbette Ankara o zaman 20.000
den az nüfusu ile Orta Anadolu bozkýrýnýn tipik ve sade bir kazasý. Yahya bey gibi bir asilzadenin alýþtýðý
konfor ve donanýmdan henüz çok uzak... Buna karþýn yýl 1952 olduðunda, British Councýl da ingilizce ders
veren hocamýz Mr. Sommervill Ankara'yý savaþ sonrasý Londra'sýndan daha düzgün ve daha rahat
bulduðunu açýklayýnca bayaðý þaþýrmýþtým; demek ki kent, planlý bir yapýlaþma disiplini ile, 25 yýl gibi kýsa bir
sürede, bir Avrupalýnýn dahi gýpta ettiði çaðdaþ bir kimliðe bürünebilmiþti. Daha sonra Münih'te geçen
mimarlýk öðrenimim sýrasýnda, þehircilik derslerinde Ankara kent planýndan söz edilir, fakülte kitaplýðýnda
bu planý örnek gösteren yayýnlara rastlanýrdý.

Kentsel tasarým, kentin insanlara düzenli, saðlýklý,
rahat ve estetik olarak planlanmasýdýr.
Bence kaliteli bir çevrenin oluþumunda en büyük rol
mimarlara düþmektedir. Kent içinde nereye
bakarsanýz “mimarlarýn” tasarýmlarý ile karþýlaþýrsýnýz.
Kentin siluetinden, caddesinden, sokaðýndan...
kýsaca çevremizdeki estetik bütünlüðü, yapýlarý tek
tek aldýðýmýzda en iþlevsel ve en kullanýlýr mekanlarý
oluþturmak da yine mimarlara düþmektedir. Bu
arada peyzaj mimarlarýný da unutmamak gerekiyor.

ARKEOLOJÝ VE ARKEOLOGLAR DERNEÐÝ

Tuncay Alemdaroðlu

Prof. Coþkun Özgünel, Baþkan

Kentsel tasarým kavramýndan; kentin coðrafyasý,
iklimi ve özellikle de içinde yaþayacak canlýlarýn tabidir ki öncelikle insan sosyal kültürel ve ekonomik
gereksinimler de dikkate alýnarak planlanmasý olarak
anlýyorum. Günümüz kentlerinde bu unsurlardan
bazýlarýnýn göz ardý edilerek planlanmýþ olmasý, sosyal
ve kültürel anlamda köy, fiziki görünüm olarak kent
görünümündeki yerleþim alanlarýný ortaya çýkarmýþtýr.
Kaliteli bir kentsel çevrenin oluþmasýnda mimar
elbette önemli bir unsurdur. Ancak, mimar sadece
mimari alanda uzman biri olmamalý, mimar ayný
zamanda iyi bir toplum bilimci de olmalý. Ya da toplum

Mönchengladbach

bilimcilerin yardýmýný almalý. Nasýl ki bir avukat, inþaat
sözleþmesinden çýkan uyuþmazlýklarda bir
mühendisin yardýmýna ihtiyaç duyuyorsa, mimarýn da
kentsel planlamada bir toplum bilimcinin yardýmýna
ihtiyacý vardýr.

Kentte yaþayan insanýn tüm gereksinmesini
karþýlamak için oluþturduðu ortak yaþamsal ortam,
kentsel çevrenin ve buna baðlý olarak da kentsel
tasarýmýn olmazsa olmazýdýr.
Ke n t s e l ç e v re n i n o l u þ m a s ý n d a ; ç e v re n i n
biçimlenmesinde mimari, onu biçimlendirenin de
mimar olduðunu söylersek; mimarýn, yaþadýðýmýz
çevrenin içeriðine bakmaksýzýn, bizlere, doðaya ve
tarihe saygýlý bir kiþi olmasý, onlarýn en büyük
görevleridir.

Barcelona

Lizbon

O tarihten günümüze kadar yarým yüzyýl geçti. Anadolu kýrsal kesiminde doðup yaþayan ve tekrar üreyen
nüfusun yarýsý köylerini terkedip il merkezlerini mekan tuttu. Böylelikle yalnýz Baþkent'in deðil tüm
illerimizin, kýsa süreçler içerisinde, fiziksel olarak ne denli korkutucu metamorfozlara uðradýðýný gördük ve
görüyoruz... Görmek ne kelime, her fýrsatta aðýt yakar gibi söyleþip yakýnýyoruz. Ayný moral bozukluðu
hepimize olduðu gibi bendenize de egemen... Ankara'yý gezip dinlemek ve bir umut ýþýðý yakalamak
isterken, hiç de onaylamadýðým halde, karabasanlarla dolu olduðunu düþündüðüm bir geleceði düþlemek
yerine nostaljik arayýþlara giriyorum. Örneðin Çankaya'nýn, Kavaklýdere'nin, Dikmen, Etlik,Keçiören gibi
semtlerin yeþillikler içinde kýsmen görünen alçakgönüllü evlerini anýmsýyorum. Yeni imar edilen
Güvenevlerinden (þimdiki Þili meydaný çevresi) geçerek o çok sevimli Paris caddesinden Bakanlýklara
doðru yürüyorum. Daha sonra Güvenparkta oturduðum zaman Kýzýlay bahçesi üzerinden allý yeþilli
Sakarya Caddesinin, o günkü Fidanlýk (þimdi Kurtuluþ parký) ve daha arkadaki Hacettepe koruluðu ile
bütünleþtiðini seçer gibi oluyorum. Baþýmý biraz daha saða çevirince Yüksel Caddesinin aðaçlý güzergahýný
Kumrular Sokaðýn çýnarlarý ile birleþtirip uzatýnca Anýtkabire kadar yer yer park alanlarýnýn desteklediði bir
eksen oluþturuyorum. Daha da arkalara gidince, 5 yýl içerisinde tamamlanan Bahçelievlerin gerçek
bahçeleri arasýnda, arazözlerin (tanker) yýkadýðý yollarý arþýnlýyorum. Bu defa kendimi zorlayýp güncele
döndüðümde artýk bu kentte rahatsýz edilmeden oturup dinlenecek tek bir yer kalýp kalmadýðýný kendime
soruyor bir yanýt bulamýyorum. Öyle ki sanki görkemli Cebeci Mezarlýðýnda dahi ( Prof. M. Elasser'in
eseridir.) abus çehreli bekçiler, bahþiþ dilenen sabiler, adým baþý çifte þerefelerini kimsenin çýkamayacaðý
yüksekliðe kaldýrmýþ çirkin minareler, yaya yollarýný parselleyip mezar yapan yerel yöneticiler yüzünden
huzur bulamayacaðýmý düþününce irkiliyorum. (oysa annem de orada yatýyor.)
Peki ne yapmalý? Belki diyorum, belki Ankara Kalesi ve çevresi yozlaþma ve yozlaþtýrýlma salgýnýna
direnebilmiþtir. Öyle ya orasý Sit alaný... Fakat daha kalenin ana portaline varmadan kursaðýmda kalýyor!
Burasý Ankara'ya gelen bütün turistlerin olmazsa olmaz uðrak yeri... Eskiden kale bedeninin dibinde
baharatçýlar, çuval ve sepetler içerisindeki mallarýný açýkta satarlardý. Üstlerinde koruyucu olarak iple
gerilmiþ beyaz tenteleri etrafa ýþýk ve neþe yayardý. Bunlar tümüyle gitmiþ... Yerine demir doðrama ve
tenekeden mamül baraka azmaný dükkanlar yapýlmýþ... Kale bedeni ile ender bir tezat oluþturuyorlar.
Hemen oradan uzaklaþýp duvar diplerinden güneye doðru yöneliyorum. Bent deresini 100 mt. kadar
yukardan gören bir yer seçip oturunca tam karþýma meþhur Altýndað tepesi çýkýyor. Oradaki gecekondular
çok eski, 1930 lu yýllardan öncede varolduklarý söyleniyor. Buraya iyi ki pek fazla karýþan olmamýþ..
Gecekondu sakinleri kendi meþreplerince yaþýyor ve yoðunluðu arttýrýcý yapýlaþmaya izin vermiyor.
Yerleþim dokusu bayaðý arkail denilecek kadar eski... Genel görünümü bozmuyor, hatta daðýn silüeti
üstünde taþýdýðý mimariyle bütünleþen gururlu bir görkemi sergiliyor gibi. Bir kayanýn üzerine oturup bir oh
çekiyorum.
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GÖLBAÞI BELEDÝYE BAÞKANI

Evimizin çatýsýnda, guþgana'dan görünen Ankara Kalesi, o zamanki adý
ile “Hisar”daki saat kulesi, pazar yeri, dükkanlarýn sýralandýðý arnavut
kaldýrýmlý ve üstü beyaz örtülü sokaklar, çýkmalý, giyotin pencereli
evimiz, komþular ve o dar sokaklarda dolaþan mutlu bir çocuk.

Dr. Cevdet Kara
Ülkemizde öncelikle þehirlerin kurulduðu, yapýlaþmasý
biten veya bitme aþamasýna gelen kentlerde, ardýndan
imar planý uygulamalarýnýn yapýldýðýný görmemiz ve
yaþamamýz, kabul edilir bir durum deðildir.

Affan YATMAN

Kentsel tasarým, yaþam kalitesi yüksek refah ve
yaþanabilir kentsel mekanlarýn oluþturulmasýdýr.
Tasarýmlar yapýlýrken, doðal ve fiziki arazi yapýsý,
ideolojik yapý ve coðrafik yapýyla, sosyal ve külltürel
özelliklerimize uyum içinde olan kentlerin
tasarlanmasýnýn uygun olacaðý kanaatindeyim.
Özellikle ekenomik gücümüzün yeterli olmamasýnýn
göz önünde bulundurulmasý ve mutlaka maliyeti çok
uygun olabilecek yapý malzemeleri üretmenin ve
kullanmanýn gereðini vurgulamak istiyorum.
Anadolu'da binlerce senedir yapý malzemesi olarak
kullanýlan kerpiç, Harran'da kullanýlan özel tuðla gibi
malzemelerin, günümüzün þartlarýna göre geliþtirilip,
maliyet aþamasýnda istenilen sonuçlarýn alýnmasý
mümkün olacaktýr.
Yerel özelliklerin silindiði, tarihsel ve kültürel
özelliklerin iþlevsel özellikler altýnda ezildiði kentlerde
kente yeniden kimlik kazandýrýlmasý, doðal özelliklerin
kent yaþamýnda daha belirgin olmasý gerekmektedir.
Kaliteli bir kentsel tasarým, mimari yalnýz
býrakýlmadan, baþta çevre, peyzaj yönünden önceliði
olmak þartýyla bütün diðer mühendislik dallarýnýn
iþbirliði içinde üretilecek plan ve tasarýmlarýn
yapýlmasý önem arz etmektedir.

Ankara

Lizbon (Portekiz)

“Mimarlýk, toplumsal açýdan
uygunluk demektir: Ýnsanlarýn
birlikte çalýþmasýna, yaþamasýna
ya da yalnýz kalmalarýna olanak
veren, insanlarýn yaptýklarý iþlere
ve eylemlerine anlam
kazandýran ve bunlarý
d e s t e k l e y e n m e k a n l a r. . .
Mimarlýk, ekonomik açýdan
uygunluk demektir: Maliyet
bilincinin yüksek olduðu
çaðýmýzda, paranýn karþýlýðýnýn
en iyi þekilde alýnmasý...”
(Beyaz Kitap, sf.12)

37

20
TOBAV
Tamer Levent, Yönetim KuruluBaþkaný

Bilindiði gibi insanlar kentlerde birlikte yaþama
alýþkanlýðýný tarihin en eski çaðlarýndan itibaren
oluþturmuþlardýr. Eskiden doðanýn sunduðu
maðaralardan çýkýp kendilerine evler yapan insanlar,
evlerin sýralanýþý açýsýndan bakýldýðýnda güvenliði
hedeflemiþler; evlerin etrafýna dizildiði meydan
üzerinde sosyal etkinlikleri gerçekleþtirmiþler;
yerleþim merkezinin dýþýnda ise tarýmla uðraþmýþlar,
hayvanlarýný yerleþim yerleriyle tarým alanlarý
arasýnda muhafaza etmiþlerdir. Bu temel
gereksinimler günümüz kentsel tasarýmlarýnda çok
daha geliþmiþ bir halde uygulanmalýdýr. Yeni kent
tasarýmý insanýn gereksinimlerine yanýt veren bir
anlayýþla gerçekleþtirilmelidir.
Ýnsaný dikkate almadan yapýlan kent, insanýn o kente
ve yaþama karþý sorumluluklarýna da ilgisiz kalmasýna
neden olur. Köklü kültürel geleneðe sahip ülkelerin
eski kentlerinde (Kazan'da, Moskova'da, Kiev'de
Mina'da, Sofya'da, Belgrad'da) tiyatro binalarý,
parlamento, þehir meydanlarý, parklar... kentin en
gözde yerlerine yerleþtirilmiþtir. Yollarýn
düzenleniþinde paralel yollar, kesiþme noktalarýnda
yer alan irili ufaklý parklar, bu parklarýn içine
kondurulmuþ sürpriz heykeller, üniversite binalarý,
kütüphaneler birbirlerini tamamlarlar. Sosyal
buluþma merkezleri, lokantalar, kafeteryalar, araç
trafiðine kapatýlmýþ, kentin eski yerleþim
merkezlerinde toplanýr. Alýþveriþ merkezleri
ise adý bilinen sokak ve caddelerde veya þehrin
dýþýndaki alýþveriþ merkezlerinde toplanýr.

Kent, güzellik ile tamamlanacak bir estetik felsefe
doðrultusunda, süreli bakým ve onarým altýnda tutulur.
Kentsel tasarým denilince öncelikle bu düþünceler
geliyor aklýma. Alt ve üst geçitlerle, rastgele dokusu
bozulmamýþ; her gün 'tek yön' levhalarý deðiþmeyen;
kent trafik akýþý pratiði nedeni ile estetiði bozulmayan
ancak sorunun çözülmesi için insan yaþamýnýn
güzellik ölçülerinin dikkate alýndýðý bir kavram etkisi
yaratýyor bende.
Mimarlýk, altý temel sanat disiplininden biri olduðuna
göre; sanat ise özen, güzellik ve sorumluluk felsefesi
olduðuna göre, kentsel tasarým konusunda mimarlýk
mesleðinin doðrudan sorumluluðu olmasý gerekir.
Kent tasarýmcýlýðý, Belediyelerin, Valiliklerin ve
Bayýndýrlýk Bakanlýklarýnýn en temel disiplinlerinden
biri olmalýdýr.
Dikta rejimlerinde bile (1. bölümde örneklediðim)
kent tasarýmcýlýðý önemini korumuþ olmasýna karþýn,
her bakýmdan az geliþmiþ ülkelerde, kent
tasarýmcýlýðýnýn fazla dikkate alýnmadýðý; gündelik
gereksinimler doðrultusunda verilen tavizler nedeni
ile kentsel yapýlarýn özünün - tamamen olmasa bile
büyük ölçüde - zedelendiði görülmektedir. Bu
zedelenme ayný þekilde o toplumun sosyal yaþamýna,
sanat felsefesine ve kültürel bakýþýna yansýmaktadýr.
Kentsel tasarým insanýn standartlarýný yükseltebilen
bir estetik ortam yaratmak demektir. Tersi ise, günlük
kazanýmlar peþinde koþma dýþýnda idealleri olmayan
bir yaþama ortam hazýrlar.

“Mimarlýk, yapýlý formda
þekil bulan “fikir” demektir.
Fikir ise, yapý bileþenlerinin
optimum bir þekilde biraraya
getirilmesinden çok öte bir
þeydir... Mimarlýk, çevresel
kalite demektir: Sýcaklýk ve
serinlik, ýþýk ve gölge...”
(Beyaz Kitap, sf.12)

Cordoba'da yaya aksý

Selanik Caddesi'nde
yaya aksý
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ANKARA SANAYÝ ODASI
Zafer Çaðlayan, Yönetim Kurulu Baþkaný
Kentsel tasarým, esas olarak sanayi, ticaret ve kültür
merkezleri niteliðinde olan kentlerin daha rahat
yaþanýr çevre haline getirilmesidir. Daha rahat
yaþanan çevre ile kastettiðim, bol yeþil alanlarý, geniþ
caddeleri, kültür ve sanat merkezleri, ferah alýþ-veriþ
merkezleri ve insanýn estetik duygularýna hitap eden
mimari yapýlarla donatýlmýþ kentlerdir. Ancak
ülkemizde bu özelliklere sahip çok az sayýda kent
bulunmaktadýr. Kentsel tasarým ne yazýk ki ülkemizde
ihmal edilmiþ bir konudur. Büyük kentlerimiz, özellikle
son yýllarda hýz kazanan köyden kente göç olgusuna
hazýrlýksýz yakalanmýþ ve bu nedenle giderek daha zor
yaþanýr bir hale gelmiþlerdir. Bir çok kentimizde
daracýk caddeler ve sokaklar, artan nüfusa baðlý olarak
artan trafik yükünü kaldýramaz hale gelmiþ, kaldýrýmlar
otopark niyetine kullanýlýrken yayalar araçlarýn
arasýnda yürümek zorunda býrakýlmýþlardýr. Organize
sanayi bölgelerinin kurulmasýnda karþýlaþýlan
bürokratik güçlükler, birçok sanayi kuruluþunun
daracýk sokaklarda ve konut alanlarýnda faaliyet
göstermelerine neden olmaktadýr. Kentlerin
çevrelerinde, daha altyapý hizmetleri götürülmeden,
plansýz ve programsýz yerleþim merkezleri, mantar gibi
biten gecekondu mahalleleri ile birlikte sorunlar daha
da artmaktadýr. Eðer bu çarpýk kentleþmenin önü
alýnamazsa önümüzdeki yýllarda kentlerde yaþamak

daha da zorlaþacaktýr. Kentsel nüfusun hýzla arttýðý
ülkemizde kentsel tasarým daha ciddi bir biçimde ele
alýnmasý gereken bir konudur. Kentsel tasarýma, yerel
yönetimlerin yanýsýra, mimarlar, þehircilik uzmanlarý,
sanayi ve ticaret odalarý gibi sivil toplum örgütlerinin
daha aktif bir biçimde katýlýmlarý saðlanmalý, arsa
üretimine hýz verilerek arsa spekülasyonu ve rantlarýn,
kentsel tasarýmýn önüne bir engel olarak çýkmasý
önlenmelidir.
Kentlerin yaþanýr bir hale getirilmesinde
mimarlarýmýza kuþkusuz büyük görevler düþmektedir.
Yaþadýðýmýz mekanlarý daha rahat ve deðiþen dünya
þartlarýna baðlý olarak yeniden tasarlarlarken
mimarlarýn kentsel estetiðe de büyük katkýlarý
olmalýdýr. Ancak ne yazýk ki kentsel tasarýmýn ihmal
edildiði bir ortamda mimarlarýmýzýn tek tek konut ya
da bina düzeyinde gerçekleþtirdikleri baþarýlar, çarpýk
kentleþmenin getirdiði sorunlara bir çözüm
oluþturamamaktadýr. Bu nedenle mimarlarýmýzýn
kentsel tasarýma daha aktif bir biçimde katýlmalarý
gerekmektedir. Bunun için de kentleþmenin hýzýna
ayak uydurarak, geliþen sanayi ve ticaretin ortaya
çýkaracaðý ihtiyaçlarý karþýlýk verecek çözümler
üretmelidirler. Bu konuda sanýrým TMMOB'ye ve
Mimar Odalarýna büyük görevler düþmektedir.

“Mimari ütopyalardan, bizi trafikten kurtaracak
d a h i y a n e s i s t e m l e r d e n v e y a e ko l o j i k
programlardan çok daha acil olarak, kentliliðin
özünde ne anlama geldiðini anlamaya ve insanýn
kendisi ile kent arasýndaki kendine özgü esnekliði,
mahremiyeti ve özgürlüðü ile o özel iliþkiyi, ciddi
ve yaratýcý bir þekilde deðerlendirmeye ihtiyacýmýz
var.“

(Jonathan Raban, Yumuþak Kent; Beyaz Kitap, sf.61)

Cordoba-Arjantin

Roma-Ýtalya
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KENTSEL MEKAN KALÝTESÝNDEN SÖZ EDERKEN, BU
KAVRAM

ÜZERÝNDE

ÇOÐU

KEZ

AYNI

ÞEYLERÝ

ANLADIÐIMIZI VARSAYIYORUZ. OYSA HENÜZ MÝMARLIK
ORTAMI DA

ÖRNEÐÝN, HANGÝ ÖLÇEÐÝN (1/1000 MÝ,

1/500 MÜ...) KENTSEL TASARIM ALANINI BELÝRLEDÝÐÝ
KONUSUNDA KARAR VERMÝÞ DEÐÝL... DENÝLEBÝLÝR KÝ,
“ZATEN, KENTSEL MEKANLARI BELÝRLEYENLER DE ARTIK
MÝMARLAR

DEÐÝL;

ONLAR

PLANLARDA,

BÝNA

ALANLARININ ÝÇÝYLE SINIRLANDIRILDILAR!”
O HALDE, ETKÝN VE YETKÝLÝ OLAN KESÝM KENTE NASIL
BAKIYOR?
MÝMAR OLMAYAN VE KENTÝ OLUÞTURMA YETKÝSÝNÝ ELÝNDE
BULUNDURAN

BELEDÝYE

BAÞKANLARIYLA,

KÜLTÜR-

SANAT ORTAMINDA ETKÝN KÝMÝ SANATÇI AYDINLARIN
KENTSEL MEKAN VE MÝMARLIKLA ÝLGÝLÝ DÜÞÜNCELERÝNÝ
ÖÐRENMEK ÝÇÝN KENDÝLERÝNE:
·

KENTSEL

TA S A R I M

KAV RA M I N DA N

NE

ANLADIKLARINI,
·

VE KENTSEL MEKAN KALÝTESÝNÝN OLUÞUMUNDA,
MÝMARA NASIL BÝR ROL BÝÇTÝKLERÝNÝ SORDUK.

CEVAPLAR HEPÝMÝZÝ CÝDDÝ OLARAK DÜÞÜNDÜRMELÝ...

Ankara, Kocatepe Cami

Çankaya'da, gittikçe sýkýþan ve yükselen yapýlar arasýnda kalmýþ bir yeþil alan olmasý ve
büyük deðerine raðmen yapýlaþmamýþ, yeþil kalmýþ ya da býrakýlmýþ bir alan olmasý,
O kalabalýk ve gürültü arasýnda, doðayý temsilen sükunetini saklayabilmesi,
Tüm çevresini bir makina gibi havalandýrýyor duygusu vermesi,
Nedenleri ile, anayasa parkýný seçtim.

Danyal Tevfik Çiper
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Osmanlýcýlýðý yamama çabalarý aðýrlýk
kazanmaktadýr. Kent'in imajý gittikçe þizofren bir
yapýya kaymaktadýr.
Nejat Ersin için, Hitit
Güneþi...

Evet bunlarý da bilelim, ama unutmayalým, ANKARA

1975 yýlýnda Heykeltraþ
Nusret SUMAN'ýn yaptýðý
Hitit Güneþi heykeli, bence
Ankara'da yapýlan
heykellerden en akýlda
kalanýdýr. Çok deðiþik bir
teknikle yapýlan bu heykel
Anadolu'da yaþayan
medeniyetlerin en eskisi olan
Hitit Medeniyeti'nin bir
simgesidir. MÖ 2000 yýllarýna
kadar giden bir geçmiþten
gelen bu medeniyetin Orta
Anadolu'da bir çok yerde ve
bölgede yeryüzüne çýkarýlmýþ
bir sürü eseri mevcuttur.
Ayrýca Anadolu
Medeniyetleri gibi dünyaca
ünlü bir müzeyi de barýndýran
Ankara'nýn Anadolu
medeniyeti ve kültürünü
simgeleyen bir þehir
olmasýnda çok büyük katkýsý
olduðuna bu heykel öncülük
ediyor.

inanmanýn kent'i… Öyle tasarýmlandý. Öyle devam

Bu vesile ile bu eseri
gerçekleþtirmede ön ayak
olan zamanýn Belediye
Baþkaný, sevgili arkadaþým
Y.Müh.Mim. Vedat Dalokay'ý
rahmetle anýyorum.
Nejat ERSIN, Y. Mimar

gene de aydýnlanmanýn/insan aklýna/iradesine
etmesine katkýda bulunmak, geçmiþimize borç,
geleceðimize bir katkýdýr…

Sakaya Caddesi’nden Kýzýlay binasýna bakýþ...

Mükremin Mungan

- Getirin!...
Sesi kulaklarýmda yankýlandý, her yönde sonsuz sessizlik...
- Gözbaðýný açýn!...
- Nerdeyim..? Neden her yer karanlýk...? Elektrikler mi kesik...?
- Susun!...
(…)
- Bu ne tür yargýlama! Özet olur mu? Özet olmaz ki; gerçek su yüzüne
çýkmaz.
- Çýkmasýn, kýsa kes!...
- 1926 yýlýnda milletvekillerinin oturduðu Ýsmet Paþa Mahallesi'nin
karþýsýna “Altýndað” gecekondu mahallesini ben mi kurdum?... Yoksa
Erzincan depremine gelen para yardýmý ile Saraçoðlu Mahallesini mi? Evet
evet, Dýþiþleri mensuplarý için Gaziosmanpaþa evlerini de... Tabi 1958'de
Kolej'de en yüksek binalarý Milletvekili Lojmanlarý olarak ben yaptýrmaya
çalýþtým… Ne oldu?... Ýsmet Paþa Mahallesi 25 yýldýr ucuz iþçi mekanlarý;
Kolej konutlarý memur lojmanlarý; Gaziosmanpaþa beton yýðýný...
- Efendim iþe siyaset karýþtýrýyor.
- Býrak söylesin. Önce adama söyletir sonra anasýný bellerler. Býrak
anlatsýn.
- Atatürk Orman Çiftliði'ni - yaðma Hasan'ýn böreði gibi - 99 ve 49
yýllýðýna özel bankalara,otobüs firmalarýna, kooperatiflere, özel firmalara,
“biradere” özel okul kursun diye ben vermedim... Ve gecekondu gece
konduðunda, sabah af yasasý çýkartýp yap-satçýlara devretmedim.
Hatýrlamýþken, Kýrkkonaklarý ben yýkmadým; Papazýn Baðý'ný da ben talan
etmedim; Maltepe'deki topraklarý imar planý yapýlýrken ben üzerime
geçirmedim. Dikmen'i, Topraklýk'ý, Gülveren'i, Saima Kadýn'ý, Mamak,
Türközü ve Kayaþ'ý gecekondulara ben açmadým. 1953'de “her mahallede 1
milyoner yaratacaðýz” diyenler, kent topraklarýný, yaðmacý gecekondu
emanetcilerine, yap-satçýlara hazýrladýlar. Lüks apartmanlarýn, ticari
merkezlerin, lokantalarýn, hiper ve süper marketlerin projelerini ne yaptým,
ne de belediyede çalýþmadýðým için ben onaylamadým.
(…)
- Biz ne istiyoruz o ne anlatýyor! Mimarlýðý var etmeye gel.
- Tamam tamam itiraf ediyorum: Sosyal ve teknik araþtýrma dairelerinde
çalýþtým; Mesken Genel Müdürlüðü'nün konut, kooperatifler, emlak
dairelerinde de; Ýcra Deprem Heyeti'nde... Neden mi fazla yerde? Adamý
yerinde býrakmazlar! Sürgün ve “görülen lüzum üzerine” görevlendirme
var... Hatýrladým, ahþap, beton prefabrik birimlerinin kuruluþunda...
yetmedi: Varto, Van, Gediz, Kütahya depremlerinde... Yanlýþ anlamayýn
joker deðilim. Gecekondu önleme bölgelerinin belirlenmesinde; Çankaya,
Çöplük, Zeytinburnu, Ümraniye, Altýndað, Aktepe, sosyal konutlarý
projelerini meslektaþlarýmla yaptým. Müelliflik mi? Yok böyle bir hak! Bugün
bile kamuda çalýþan mimarlarýn böyle bir yetkisi ve saný yok.
Unutmadan söyleyeyim, belki suçum odur: Kýyý kenar çizgisi, nehir, göl ve
denize yaklaþým yasalarýnýn alt hazýrlýklarý rapörtörlüðü… Sonuç mu?
Ankara metropolitene, oradan da Ýstanbul metropolitene sürgün. Daha
sonra mý? Kýzaða... Kýzaða alýnmak neden mi...? Neden çok: Gerekçe,
ülkeyi 7 coðrafi bölgeye ayýrarak, yapýlacak resmi veya özel konutlar için
farklý özellikte mimari projeler hazýrlayan grupta yer almak.
(…)
Radyonun sesi ile ayýktým... Elektrikler gelmiþ. Bir sigara yaktým...
Odamda, saðým-solum kitap, yasalar, yönetmelikler, roman, þiir, sanat
kitaplarý, kalkýnma planlarý, parti tüzükleri, raporlar, bilimsel bildiriler,
araþtýrmalar... Yargýlama filan yok! Yok da beni kim sorguladý?... Yoksa
bunlar mý? Elektrikler kesilmeden yazdýklarýmý okudum; sevmedim, attým.
Dalmýþken, yaþadýðým karabasaný yazayým dedim. Yazdým da, pek ciddi
olmadý. Ha! Ciddi konu nasýl belirlenir...?
Ciddi yazý nasýl yazýlýr...?
Ankara'da mimarlýðý var etmek için, her mimarýn, eðitimi sýrasýnda, kamu
ve özelde yaptýðý çalýþmalarý, ürünlerini, karþýlaþtýðý olumlu ve olumsuzlarýný,
birkaç cümle yazmasý gerekmez mi? Birbirimizle konuþma ve aktarma
zamaný gelmedi mi? Geldi, geçti bile! Haydi bakalým...
* Bu metin, www.mimarlarodasiankara.org/bulten adresinde tümünü
okuyabileceðiniz yazýdan alýnmýþtýr.
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2000'lere Ankara, AÞOT alanýnda hazýrlanan yeni

Bütün bunlarýn sonucu olarak, Ankara,

yarýþma ile girmiþ ama, sonucu Belediye ile hala

“geleceðin simgesi” olmaktan çýkartýlmaktadýr.

tartýþýlan bir hayal kýrýklýðýna dönüþmüþtür. Bunun

“Sýkýcý, kara elbiseli adamlar, bürokratlar” sýfatlarý

dýþýnda ise son dönemde kentte, (öncü çabalar

bu kentin tanýmýna “yorgun demokratlarca”

yerine) kýrsal örneklere yönelen, “ne o, ne o” veya

eklenmiþtir. Ankara'nýn, bünyesinde, çevre

“hem o, hem o” örnekler ortaya çýktý: Estetize

kirletmeyen, geleceði en açýk sektörlerini büyük

edilmemiþ estetik... Üst geçitler, zincirler, yapay

çapta bulundurduðu unutturulmaktadýr: Eðitim,

þelaleler, heykel niyetine fincanlar, köy çobaný -

saðlýk,

keçi kompozisyonlarý ile süslenen kent

Ankara'da gerilemesi için uðraþýlmaktadýr.Sonuçta,

meydanlarý…

kentin tasarýmlanmasýnda, artýk ciddi bir

Biliyorum bu yazý çok iyimser oldu. Benim gibi

elektronik, biliþim... Hatta bu sektörlerin

yaðmalama, geçmiþini silme, örtme, post-modern

düþünmeyen insan sayýsý çok fazla, ben belki de
azýnlýkta kalanlardaným. Çevremize bakýnca,
öylesine görüntü - ses - hava kirliliði ve karmaþasý
var ki! Plansýzlýk ve kent alanlarýnýn yaðmalanmasý
çabalarýný da görüyorum...
Ben, kentsel tasarým anlamýnda bardaðýn dolu
tarafýna dikkat çekmek istedim.
Ama, tüm iyimser yaklaþýmlarýma son bir gözlem

O. Sualp Güreþçioðlu'nun, MO Ankara Þubesi, Aralýk 2002
bülteni için yazdýðý yazý

Bir insan bir kentte nasýl mutlu olabilir? Kendini mutlý
hissettiði mekanlar arasýnda evi, iþi dýþýnda kente ait olan
yerler var mýdýr? Varsa, nedir oralarý farklý ve çekici kýlan?
Nasýl oluþmuþtur; ne kadar zamandýr kente aittir? Eski midir,
yeni midir? Yoksa sanal mý, hayal midir? Öyle ya, belki de
kiþi, henüz daha oluþmamýþ, geleceðe ait bir mekaný ve kenti
düþlüyordur. Birçoklarýnýn farkýnda olmadýklarý bir þekilde
baktýðý bir yer, o'nu mutlu ediyordur, kim bilir?
Gerçek ya da düþ, özel ya da kamusal, kiþisel veya toplumsal
mekanlar ne ifade eder? 'Hayata bakýþ' farklý bir açý;
algýlanan, algýlayana, bakan/gören göze baðlý olarak deðiþir.
Beni mutlu edenin bir baþkasýný üzüyor, kederlendiriyor;
baþkasýna çekici gelenin bana itici geliyor olmasý, yaþanan
yerin anlamýný belirler. Kent, mekan, insan, zaman içinde
yoðurularak, baþka anlamlara ulaþýrlar. Aslýnda, kentin bir
parçasýna ait deðilseniz, kentli bile sayýlmazsýnýz. Ya da
tersine, mekaný anlamlý kýlan, bizzat kiþinin kendi varlýðýysa
ve olmadýðýnda, mekan hem kendi, hem baþkalarý için
a n l a m s ý z l a þ ý y o r, b a þ k a b i r þ e y e d ö n ü þ ü y o r,
deðersizleþiyor.... sadece cansýz nesnelerin belirlediði
doluluk ya da boþluðun yarattýðý fiziksel alan deðildir mekan.
Ýnsaný, aðacý, kedisi, kuþu, yaðmuru, güneþi, sisi...tümüyle
yaþanan bir yerdir kent mekaný. Gecesiyle, gündüzüyle
yaþanýr, içinde müzik, ses, renk ýþýk da vardýr.
Ankara'da benim böyle vazgeçilmez bulduðum, izleyicisi
veya parçasý olduðum, olmak istediðim bir yerin olmamasý,
acý veriyor bana. Garip mi bilmem, bu þehirde yeþil alanlar
beni mutlu ediyor.

olarak; 12 Eylül'le baþlayan sürecin, Türkiye kadar
Ankara'nýn kaderinde de ciddi bir kýrýlma noktasý
olduþturduðuna dikkat çekmek isterim: 12 Eylül
iradesi ve devamý yönetimler, aðýrlýklý olarak,
Cumhuriyet'in yapýsýný Osmanlý'ya eklemleyerek,
“aydýnlanmacý çabanýn haddini aþmasýný önleyecek”
çabalarý, geçmiþe referansta aramýþlardýr. Bu
yaklaþým, küreselleþme süreci ile de birleþerek, yeni
bir oryantalizm anlayýþýný ve onun Baþkenti olarak da
Ýstanbul'u öne çýkarmýþtýr.

Meþrutiyet Caddesi’ne bakýþ...
Dikmen... (Ankara Þube Arþivi)

Gönen-Balýkesir doðumluyum. Öðrenciliðimde çok otobüs
yolculuðu yapardým, mecburen. Ankara'ya gelirken, batýdan
doðuya iklim çok deðiþir. Yeþil topraklar kurur, sarý- kahve
çorak topraklara döner; ýlýk havalar yerini soðuklara
býrakýrdý. Bu durumun insan iliþkilerinde paralellik
göstermesi de, ilginç bulduðum bir tespitimdir. Kenti ve
mekanlarýný sevmek ve burada olmanýn psikolojik nedenleri
olduðu þüphesiz. Ancak plansýz kentleþme, trafik, gürültü...
gibi ses ve ýþýk kirlilikleri bir taraftan; düzeysiz, samimiyetsiz,
maskeli sahte insan iliþkileri ve çarpýk siyasi-ekonomik
düzenin hüküm sürdüðü ülkenin baþkentindeki çaresizlik
diðer taraftan, bu kentten kaçýþlarýn sebepleri.

Ýstanbul, iki imparatorluk yemiþ olmanýn iþtahý
içinde, üçüncü bir yapýyý, Türkiye Cumhuriyeti'ni
de hazmetmeye baþlamýþtýr. Aydýnlanmanýn ýþýðý
altýnda gölgeye çekilen, “femme-fatale” kent;
yeniden gönül çelen, hedonist kimliði ile öne
çýkmýþtýr. Bu devlet destekli politika, “yorgun
demokrat”larýn meþrulaþtýrýcý - ideolojik
yamanmalarý ile Ýstanbul imajýný öne sürmüþtür.
Kaynaklar ve yatýrýmlar Ýstanbul'a yönelmiþ,
Cumhuriyet'in Baþkenti aþaðýlanýr, “geliþmenin
týkacý” diye tanýmlanýr olmuþtur.

* Bunun nedenleri konusunda bkz. Ýlhan Tekeli, “Türkiye'de Mimarlýðýn
Geliþiminin Toplumsal Baðlamý 1923 - 1950”, Yeni Boyut, 2/11,1983.

Ýþte benim yeþile hasretim, suya olan sevgim, doða ile içiçe
yaþanmþ çocukluk ve gençliðim - mimar olmama, yani
yapýlar yapýyor olmama raðmen - beni mutlu eden kent
mekanlarýný düþündüðümde, park ve yeþil alanlara, rakipsiz
yönlendiriyor. Favorilerim, otomobil ile Or-An çamlýðýndan,
Eðmir ve Mogan'ý seyretmek; yaya olarak ise, Seðmenler
Parký'dýr. Özellikle gece, Ýran Caddesi tarafýndaki yüksek
kottan, yýldýzlarý, parký ve uzaktaki þehir ýþýklarýný
seyrederim. Çimlerin gece sulanmasý ve tabii ki su sesi,
fonda tamamlayýcý unsurdur.
Zaman zaman Akdeniz'de yaþama isteði, engellenemeyecek
hale gelir bende. Ayný durumda bir sürü hemþerim olduðunu
bilmek beni rahatlatýr: “Bu, bana özel bir durum deðil, yanlýz
deðilim!” diye. Belki de fazla zorlamamak gerek; bu kente ait
olamýyorsan, baþka bir kente aitsindir... Çoðumuzun ortak
sorunu belki de budur.

Sualp Güreþçioðlu

1938-2002
MÝMAR DOSTU NÝHAT AKAY
Nihat AKAY, 40 yýllýk mimarlýk yaþamýmýzýn 35 yýlýný birlikte
paylaþtýðýmýz, projelerimizin Elektrik Mühendisliði
Hizmetlerini yapan sevgili arkadaþýmýzdý.
Yalnýz bizim mi? 1960-2000 döneminde iz býrakan
mimarlarýn büyük çoðunluðu Nihat ile çalýþmýþtýr.
Ciddi, alçakgönüllü, çalýþkan, iþine baðlý, sözünde duran,
proje teslimlerini bir gün bile geciktirmeyen tutumuyla,
bilgisiyle tüm mimarlarýn, mühendislerin, iþverenlerin
sevgisini, saygýsýný kazanmýþtý.
Mesleðini çok severek yapan, her zaman en doðruyu
arayan, yeniliklere açýk bir meslek adamýydý Nihat.
Yarýþma projelerinde bile, konuya odaklanmasý, meraký,
heyecaný bizi her zaman onunla çalýþmaya yöneltmiþtir.
Birlikte yaptýðýmýz mýsýr gezisinde yýldýzlý, parlak Nil
gecelerinde onun bir baþka yönünü, “Astronomi” bilgisini
þaþkýnlýkla, hayranlýkla izlemiþtik!... Gökyüzünü, yýldýzlarý,
gezegenleri bize bir bir göstermiþ, tanýtmýþtý.
Astronomi, kozmoloji konularýnda iþin uzmanlarý kadar
bilgi sahibi olan Nihat, merkezi ABD'de olan “Planetary
Society” üyesiydi.
Doðayý, çevreyi, kitaplarý çok seven, onlara zaman ayýran,
bildiklerini paylaþmaktan zevk alan, tüm pozitif bilimlere
meraklý olan bir aydýn insandý, mimarlarýn her zaman
eksikliðini duyacaðý bir dosttu Nihat…
Türk Mimarlýk Mühendislik dünyasýndan bir Nihat AKAY
geçti. Tüm mimarlar onu sevdi, saydý. Mimarlýk mesleðine
büyük saygýsý vardý. Kendi evinin projelerini sevgili
rahmetli Fikret (CANKUT) Aðabeye hiçbir müdahalesi
olmadan yaptýrmýþ, projeyi titizlikle uygulatmýþtý.
Anýsý hiç unutulmayacak.
Sevgili kardeþim, oðlu mimar Zafer AKAY'a ailesine, Büro
çalýþanlarýna, Mimar, Mühendis dostlarýna sabýrlar dilerim.
Sevgili Nihat; sevgili eþin Leyla ile ýþýklar içinde yatýn. Sizi
çok özleyeceðiz.
Erdoðan ELMAS, Mimar, ÝTÜ
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Köprüsü'nü de bulmak þaþýr-týcý…Yapýlanlar da var:

Caddesi, Yüksel Caddesi baðlantýlarý) ile, Gençlik

Gençlik Parký, Cebeci Stadý ve Parlamento /

Parký, Hipodrum ve Gar bölgesini kapsayan kentsel

Bakanlýklar kompleksi... Meclis'ten Güven Park'a

tasarým projeleri, önde gözüken çalýþmalardýr. Ne

uzanan bu kentsel tasarýmýn içinde büyük kentsel

yazýk ki araya giren 12 Eylül, bu çalýþmalarýn bir

meydanlar öneriliyor, yapýldýlar da... Peki kim

bölümünü (özellikle Hipodrum çalýþmalarýný)

farkýnda veya kim kullanýyor?

amacýndan saptýrmýþ, çözümsüz ve ölü bir kent alaný
yaratmýþtýr.

Kýsacasý Ankara, Baþkent olarak kuruluþunda, gerek
genel planlama ölçeðinde, gerekse kentsel tasarým

Daha yakýn tarihlerde de önemli çalýþmalar söz

ölçeðinde, çok ciddi çabalar bulunan bir kent ve bu

konusu; özellikle 1990'larýn baþlangýcýnda, Metro ve

dönemin izleri bu kentte halen izlenebiliyor…

güzergahýnýn planlanmasý, Kýzýlay - Tandoðan
aksýnýn cadde ve kent möblesi düzenlemesi;

Ankara'da kentsel tasarým çalýþmalarý kuþkusuz

Ankara'nýn dere ve vadilerinin ele alýnmasý...

Jansen planlamasýnda kalmadý: Yenimahalle'nin

(Dikmen Vadisi baþlatýlabilmiþ, Ýncesu Deresi ve

yerleþime açýlmasý, kentsel tasarým çabalarýný

Bend Deresi planlama ölçeðinde kalmýþtýr.); kent

proje sahipleri aþaðýdaki gibidir. Bütün katýlýmcýlara, “NE” yi sorguladýklarý

1950'lere taþýr. Kentin “aydýnlamacý” kadrolarý,

giriþ kapýlarý ve Havaalaný - Çankaya Protokol

ve ortamý zenginleþtirdikleri için teþekkür ediyoruz.

1970'lerde de, gecekondulaþma ve popülist akýmlara

Aksý'nýn kentsel tasarým projeleri... yarýþmalarla elde

karþý teslim olmayan “iyimser, ilerlemeci,

edilmiþ ama uygulanamamýþtýr. Gene ayný

aydýnlanmacý”, modernist planlama ilkelerini

çerçevede; Hipodrum ve Kazýkiçi Bostanlarý

uygulama çabasý içinde oldular; kentsel tasarým ve

bölgesinin ele alýnmasý ve kentin batýya

kent planlamasýnýn çaðdaþ dünya ile ortak dilini

yönlendirilmesi için, Kazýkiçi Bostanlarý'na Dünya

BURÇÝN CEM ARABACIOÐLU

kullanmaya çaba sarfettiler. Bu yýllarda baþlatýlan

Ticaret Merkezi önerisini getirme çabalarý, AÞOT

NEVZAT SAYIN, NESLÝ KAYALI

50.000 konutluk Batýkent, hem bir kent parçasýnýn

alanýnda hazýrlanan Kongre Merkezi - Kentsel Park

planlanmasý, hem de kendi içinde kentsel tasarým

- Belediye Hizmet Yapýsý, sonuçsuz kalan diðer

ilkelerinin uygulanmasýnýn örneðidir. Üç belediye

kentsel tasarým örnekleridir.

yönetimi bu projeye aðýrlýk vermiþtir. Ayný

Ankara'nýn en önemli kentsel tasarým projeleri

dönemlerde, Sýhhiye Meydaný düzenlenmesi, Hitit

arasýnda, AOÇ ve ODTÜ ormanlarýný

Anýtý ve Sakarya'dan baþlayan “kent merkezinin

unutmamak gerekir. Bu iki proje bir kentin ekolojik

yayalaþtýrýlmasý” projeleri (Sakarya Bölgesi, Ýzmir

yapýsýný, doðasýný, kimliðini deðiþtirmeye yönelik

“NE” yarýþmasýnda, 2. aþama olarak yapýlacak atölye çalýþmasýna katýlacak

NAZMÝYE ÖZTÜRK
SONER ÞAHÝN
ÖZGE EKMEKÇÝOÐLU
ORHAN DAYBELGE

bilinçli çabalar olduklarý için, “kentsel tasarým”

FÜSUN ÇÝZMECÝ, ÝBRAHÝM YORES

kavramýna girerler. Her ikisi de insanoðlunun irade,
bilinç ve inadýnýn “bozkýrda yeþil kent yaratma”
rüyasýna cevaptýr ve baþarýldýlar. Ankara'yý
Türkiye'nin en yeþil kentleri arasýna katarak kentin
dinlenme - eðlenme alýþkanlýklarýna yön verdiler.
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Ankara Kalesi : Herman Jansen ( Ankara Ýmar Planý, 1937)

Bent Deresi, “Banyo Havuzlar”: Herman Jansen ( Ankara Ýmar Planý, 1937)

43
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Ankara Ýstasyon Önü, Çizim: Herman Jansen ( Ankara Ýmar Planý, 1937)

tasarým ilkelerini ortaya koyan, deha ve inancýn gücü

tasarýmý olduðunu kaçýmýz biliyoruz? Okullarda bize,

karþýsýnda hissettiðim, “bizler ne yapýyoruz?”

20. yüzyýlýn “yoktan var edilmiþ” 4 baþkentinden

düþüncesi oldu.

birisinde yaþadýðýmýzý, bunun önemini, ne kadar

Gene bilmeyenlere not; ne yazýk ki o kent inþa

anlatýyorlar?

edilemedi. Ama ilkeleri bugün bile bizlerin yaþamýný

Jansen sadece Ankara için kent planý

etkiliyor. Bu projede, 20. yüzyýl'ýn “Modernizm”

hazýrlamadý; “Kentsel Tasarým Olarak Ankara”yý

heyecaný, serüveni VE önceden kopma istemi,

düþündü. Ne yazýk ki bu düþüncelerin, devlet

iradesi var.

kurumlarýný ilgilendiren “prestijlilerinin” bazýlarý

Türkiye Cumhuriyeti de, O “kopmayý” yaþadý; öyle
kuruldu... Türkiye'nin modernizm sürecinin ve

uygulandý. Kentin günlük yaþamýný, kimliðini çoðulcu
kýlacak tasarýmlar uygulanmadý, uygulanamadý.*

isteminin “kent tasarýmlanmasý boyutu”, en çok

Ankara'da kentsel tasarým konusunda düþünenlerin,

Ankara'da hissedildi. Ankara, Türkiye

Jansen'in Bend Deresi çevresinde düþündüðü

Cumhuriyeti'nin 1923'den bu yana yaþadýðý

(Roma Seddi civarýndaki) 1923 tarihli “Banyo

deðiþimlerin kentsel-mekansal-mimari tasarým

Havuzu” perspektifine bakmasý gerekiyor; kentin bu

boyutlarýný nerdeyse birebir yaþadý, yaþýyor.

bölgesinde tasarýmlanan havuzlara ve atlama

Cumhuriyet'in gücünün doruklarýnda kuruldu, o

trampenlerine kadar düþünülmüþ projeye… Gene,

heyecaný yansýtmaya çalýþtý.

ancak yakýn zamanda ve maalesef büyük çapta

Ankara, Osmanlý - oryantalist çizgiden kopuþun,
insan

aklý

ile

doðanýn

ve

yaþamýn

yönlendirilebileceðine olan inancýn kenti...
Neredeyse sýfýrdan planlandý. Hepimiz Jansen
planýný ve macerasýný biliyoruz. Ama, týpký Garnier
çalýþmasý gibi, Jansen çalýþmasýnýn da sadece
300.000 kiþilik bir kent planlamasý olmayýp, bir kent

tahrip olduktan sonra kýymeti anlaþýlan Kale ve
çevresi için Jansen önerisini görmek lazým; tarihi
dokunun, setler biçiminde düzenlenen meydanlarla,
yollarla, yeþil dokularla, araziye de saygý göstererek
düzenlenmesi önerisi, bugün bile önemli ipuçlarý
t a þ ý y o r. J a n s e n ' i n ç a l ý þ m a l a r ý a r a s ý n d a ,
önerildiðinden ancak 40 yýl sonra yapýlan Opera
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ANKARA, OSMANLI - ORYANTALÝST
ÇÝZGÝDEN KOPUÞUN, AYDINLANMANIN,
ÝNSAN AKLI ÝLE DOÐANIN VE YAÞAMIN
YÖNLENDÝRÝLEBÝLECEÐÝNE

OLAN

“NE” YARIÞMASI KATILIMI
ÝNANCIN KENTÝ… ÖYLE TASARIMLANDI!

30, 40, 50 VE 60 yýllýk üyelerimize ne verebileceðimizi bulmak üzere düzenlediðimiz “NE”
katýlýmý, þartnamesiyle daha doðrusu “dileðiyle” bir çok açýdan özgün tarifler içeriyordu.
Bütün ortamý ve yarýþma formatlarýný sorgulamayý benimseyen Ne Yarýþmasý Çalýþma
Grubu'nun; Orhan Dinç, Mustafa Aslan Aslaner, Zafer Aldemir ve Gülay Hasdoðan'nýn
tariflediði yarýþma formatý doðrultusunda ve yine kendilerinin belirlediði raportör grubun
katkýsýyla katýlýmýn 1.aþamasý, 23 Kasým 2002 tarihinde Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nde
gerçekleþti.

ÖYLE

DEVAM

BULUNMAK,

ETMESÝNE
GEÇMÝÞÝMÝZE

KATKIDA
BORÇ,

Özgün tariflemelere yanýt vermek ve “ne”yi sorgulamak üzere katýlýmcýlar, 38 proje ile
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne baþvurdu.
38 projeden, ... tanesi Ýstanbul'dan, .... tanesi Ankara'dan, .... tanesi Ýzmir'den, 1 tanesi
Eskiþehir'den ve 1 tanesi ise Belçika'dan idi.

GELECEÐÝMÝZE BÝR KATKIDIR.

Tariflenen katýlým formatýný, yine sorgulayarak ve öneriler getirerek bir adým ileriye taþýyan
raportör grubumuz, Zafer Aldemir, Behiç Ak, Tan Oral, Erdal Sorgucu ve Ela Tekkaya'dan
oluþtu.

Ýki ay önce, Tunalý Hilmi Caddesi'ndeki “Eski Zaman”

Kadri Atabaþ

sahafýna uðradým: “Aðabey, elimde bazý mimari
çizimler var; bundan kim anlar, kim alýr? Gel þunlara

“Ne” katýlýmýný, yarýþmalara yaklaþým açýsýndan çok çarpýcý ve olumlu bulan raportör grup,
otuz sekiz projeden yedi tanesini, ikinci aþama için önerdiler. Bu “ne”leri belirlerken, fikirlerin
ve önerilen objelerin içerdiði potansiyelleri göz önünde bulunduran raportör grup, özellikle 2.
aþamanýn daha anlamlý bir tartýþma platformuna dönüþmesi yönünde karar vermeyi de
önemsedi. Baþka bir deyiþle 2. aþama için bir tartýþma platformu tespit ettiler. Bu amaçla da
özgün ve farklý yaklaþýmlar benimseyen projelereden örnekleri içeren bir seçim yaptýlar.
Böylelikle 2. aþamada bir araya gelecek katýlýmcýlarýn, “birinci” seçmekten öte tartýþmasý ve
tasarýmlarýný birbirlerine önermeler yaparak geliþtirmeleri beklenmektedir. Raportör grubun
diðer bir önerisi ise, tek bir objenin 30, 40, 50 ve 60 meslek yýlýný doldurmuþ üyelere verilmesi
yerine bir çeþitlilik arzetmesi yönünde oldu.

bir bak!” dedi. Bir naylon poþet içinde taþ baský gibi
gözüken pek çok planþ…Bir anda þaþkýna döndüm!
Önümde, 20. yüzyýl mimarlýk/þehircilik tarihinin en
önemli projelerinden birisi duruyordu: Tony
Garnier'in 1901 yýlýnda tasarladýðý ve 1917 yýlýnda
basýlan Cite Industrielle (Endüstri Kenti)
çalýþmasýnýn orijinal baskýlarýndan birisi... Maalesef
bazý planþlar eksik, ama olsun. Doðrusu projenin

“Katýlým”la ilgili seçimi deðil, birikimi aktarmak için, bütün projeleri bültenimizde yayýnlýyoruz.
Önerilerle gelen bütün katýlýmcýlarýmýza, cesur bir tarifleme getirerek yarýþma biçimlerinin
sorgulanmasýný amaç edinen Çalýþma Grubumuza ve 1. aþamaynýn gerçekleþmesini
saðlayan raportör grubumuza, zaman ayýrýp bize destek olduklarý için çok teþekkür ediyoruz.

orijinalini görünceye kadar, Garnier'in yaptýðý
çalýþmanýn devasa boyutunu ve çabasýný
bilmiyordum...

Nurcihan Doðmuþ

Bilmeyenler için: Cite Industrielle projesi, 35 bin
kiþinin yaþadýðý hayali bir Endüstri Kenti'nin tasarýmý.
Bu kent için gerekli olan her þey tasarlanmýþ: meclis,
hastahane, sergi salonlarý, pek çok tip ve sayýda kent
konutlarý, meydanlar, gar binasý, hayvanat bahçesi,
fabrika, baraj, hidroelektrik santralý... Ama bundan
önemlisi, bir kentin “tasarýmlanmasý” ve önerdiði
tasarým ilkeleri: 20. Yüzyýl'a ýþýk tutan, pek çok
planlama ve kentsel tasarým ilkesi o kentte
tasarýmlanmýþtýr. Bugün bile “çaðdaþ” planlama ve
Saraçoðlu Mahallesi
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1

EDA ERSOY

2

IÞIK GÜLKAYNAK

3

TANSU AYÞE TÝMUÇÝN

4

BURÇÝN CEM ARABACIOÐLU

5

SEVGÝ KURT/AYÞE YALÇIN/PINAR AKASLAN

6

MURAT AKBABAOÐLU

7

SELAY YURTKURAN/ÖZGÜR EDÝZ

8

AKIN NALÇA

9

AKIN NALÇA

10

ESÝN DORSAN

11

DENÝZ ÖZTÜRK

12

HÝLAL NAKÝLCÝOÐLU

13

PELÝN DEMÝRHAN

14

TURGAY KILIÇ

15

TURGAY KILIÇ

16

NEVZAT SAYIN/NESLÝ KAYALI

17

NAZMÝYE ÖZTÜRK

18

SULTAN KAYÐÝN

19

NESLÝ SARIKAYA

20

SONER ÞAHÝN

21

PINAR ÞAHÝN

22

OZAN ÖZTEPE

23

ÝREM ÇAÐIL TÜTÜNCÜ

24

HALÝL TAHA KILIÇ

25

ÖZGE EKMEKÇÝOÐLU

26

ORHAN DAYBELGE

27

EROL KAYA /NURAY SEVÝNÇ KAYA

28

ALÝ GÜLEÇ

29

ALÝ GÜLEÇ

30

GAYE ZEYNEP ULAÞ

31

FÜSUN ÇÝZMECÝ/ÝBRAHÝM YÖREÞ

32

FÜSUN ÇÝZMECÝ/ÝBRAHÝM YÖREÞ

33

FÜSUN ÇÝZMECÝ/ÝBRAHÝM YÖREÞ

34

ILGIM EROÐLU/N. BESTE ÇONKUR

35

ILGIM EROÐLU/N. BESTE ÇONKUR

36

ÖMER TUNÇAY

37

ÝLHAMÝ YEÐEN

38

ZÝYA TUNÇAY

24

27
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14

21

18
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baðlý çeþitlenmeler sonsuz: Yerli ve ithal konut proje ve
malzemeleri, hatta konut biriminin kendisi, belli

Katýlýmýn 2. aþamasý 4 Ocak 2002 tarihinde Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi’nde gerçekleþecektir.Konuya iliþkin detaylý
bilgiyi http://www.mimarlarodasiankara.org/yarisma
adresinden öðrenebilirsiniz.

küreselleþme uzantýlarý altýnda, ada ya da parsel
bazýnda uygulanabilir kýlýndý. Dönem 2'nin büyük
sermayeli konut yatýrýmcýsý ve üretimcisi ise, kapalý
konut çevreleri ya da bloklarý ile üretimini sürdürüyor:
"Condominum" ya da "çiftlik evi", artýk dünyanýn

Korhan Gümüþ

herhangi bir yerindeki gibi, Ankara'da da ulaþýlabilen
deðerler.

(Www.aciksite.com'dan alinmistir)

Peki bütün bu geliþmeler sonucunda, "konutla

Günümüzün kamu mekanlarý siyasal deðerleri, kurumlarý tanýnýr kýlan
iletiþim unsurlarý. Milyonlarca insaný ilgilendiren bu mekanlarýn iletiþim
potansiyelleri kendi varoluþlarýnýn kat kat üstünde. Örneðin bugün
Avrupa Birliði'nin vatandaþlarý parlamento, konsey, komisyonlar gibi
yönetim mekanlarýný, yargý, hukuk organlarýnýn yapýlarýný, kültür
merkezlerini yalnýzca servis aldýklarý 'soyut kurumlar' olarak deðil, siyasal
deðerlerin cisimleþtiði kavramsal mekanlar olarak izliyor, görüyor,
tanýyor.

kalýplandýðýný, forma girdiðini ve varolduðunu"
gördüðümüz Ankara'da, mimarlar konutla neler
Yapabilirler? Öncelikle, çok kýsa biçimde
özetlenmeye çalýþýlan bu sürecin bilincinde olmak,
mimarlarýn önlerini görmelerini kolaylaþtýracaktýr.
"Apartman tasarlamadýðý için övünen", "küçük
kullanýcýyý deðil rant ve getiriyi düþünen", ya da
"sorumlu olduðu parsele aklýndaki herþeyi sýðdýrmaya

30

33

1

29

11

çalýþan" mimarlar, Ankara kentini 'bir metin olarak' çok
kötüye kullandýlar ve kullanýlmasýna göz yumdular.
"Farklý olmak için", "sivrilmek için", "tarih yazmak için"
deðil, yalnýzca akýlcý ve duyarlý biçimde çaðlarýný
yaþamak için proje çizdiklerinde ve uyguladýklarýnda,
mimarlarýn da baþlangýcýndan beri konutla varolmuþ
olan Ankara'ya katkýda bulunabileceklerini, onlarýn da
"Ankara'yý Konutla Varetmek" projesi içinde yer
alacaklarýný biliyoruz. Þimdiye kadar olduðu gibi...
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Günümüz demokrasisinin kurumsallaþmasýnda mimarlýk önemli bir rol
oynuyor. Siyaseti somutlaþtýran, kurumlarý kavramsallaþtýran, mimarinin
siyasetle iliþkisini yeniden tanýmlayan bir süreç yaþanýyor. Bu süreçte
kamu kavramýnýn da 'projeleþme'si, baþka bir deyiþle 'görünür ve
kurgulanabilir' olmasý, bir iletiþim ürünü olarak kamusal mekanda yeniden
düzenlenmesi sözkonusu. Bunu saðlayan ise kamunun yeniliklere,
yaratýcýlýða, rekabete açýk olmasý. Yönetimlerin mimarlýk hizmetlerinin
kurumsallaþmasýna hizmet
edecek kurallarý geliþtirmesi, yeni profesyonel deneyimlere açýk bir
iletiþim ortamý yaratmasý.
Kamusal mekandaki yenilikçi deneyimlerinin meþruiyetini ise 'ne olup
bittiðini herkesin bilmesini saðlayan',
profesyoneller arasý yarýþmacý bir ortam yaratan kurallar saðlýyor.
Avrupa Birliði'nde kamusal alanda bu geliþmeler yaþanýrken dönüp bir de
Türkiye'ye bakmakta fayda var:
Türkiye'de proje geliþtirme süreçleri karanlýkta kalýyor. Bu iþlevi yerine
getirmesi gereken üniversite, meslek kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý
gibi uzmanlýk kurumlarý kendi iþlevlerini “kendi kamu yararý kavramlarýný
temsil etmekle” sýnýrlandýrýyorlar. Böylece proje hizmetleri
kurumsallaþmak yerine bir iktidar iþlevi haline geliyor. Mimarlýk siyasetle
dönüþtürücü bir iliþki kuramýyor. Bu nedenle bütün kamu yapýlarýnýn
durumu
Avrupa'daki benzerlerinin tam tersi: Her akþam milyonlarca insanýn
izlediði Bakanlar Kurulu Salonu, askeri rejimle yönetilen bir ülke
görüntüsü veriyor. Milyonlarca insana hizmet veren mahkeme salonlarý,
vergi daireleri, postaneler, tren istasyonlarý sanki vatandaþýn ruhunu
karartmak için tasarlanmýþ. Sýradan bir banka þubesi, bir hamburgerci, bir
benzin istasyonu kadar bile mimarlýkla iliþkileri yok. Dünyanýn parasý
harcanan
meydanlarýn, parklarýn, anýtlarýn, çevre düzenlemelerinin, belediye
binalarýnýn, resmi belgelerin, kurumsal bildiriþim ögelerinin hali içler acýsý.
Türkiye'de bu hizmetleri verebilecek mimar, tasarýmcý, sanatçý yok mu?
Hiç þüphesiz var. Ama karanlýk iliþkilerden güç kazanan kesimler bu
felakete seyirci kalýyor. Kamu sahasýnda yaratýcýlýðý destekleyecek,
geliþtirecek kurallarý talep eden yok.
(…)
Bu nedenle deneysel bir çalýþma yapmaya karar verdik. Yönetsel temsilin
en önemli mekaný olan Bakanlar Kurulu Salonu ile iþe baþlama gereðini
duyduk. Genellikle kamu projelerinin geliþtirilmesi için yöneticilerin karar
vermesi beklenir. Mimarlar, tasarýmcýlar ondan sonra çalýþmaya baþlarlar.
Bizim çalýþmamýz ise bunun tam tersine bir iliþkiyi ortaya koymayý
amaçlýyor. Üstümüze hiç vazife olmadýðý ve kimse bize bir sipariþ
vermediði halde çalýþmaya baþladýk. Amacýmýz Bakanlar Kurulu
Salonu'ndan baþlayarak kamu mekanlarýnýn baþka türlü olabileceðini
göstermek. Bu þekilde bu soruna pozitif bir yaklaþým getirerek kamuoyu
oluþturmayý, sorunu da tartýþýlabilir kýlmayý amaçlýyoruz. Yeni kurulacak
olan hükümetin yeni bir düzen içinde çalýþmaya baþlamasýný öneriyoruz.
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Aydýnlýkevler, Mebusevleri, Kalaba Mebusevleri,

kentleþme ve yoksul belediye hizmetleri ile yanyana

Merbank, 14 Mayýs, Petek Evler, Basýn Evleri,

'yeni banliyö', ulaþýmý zor olan bir 'þehir dýþý kaçýþ

Emek, Gazi Mahallesi, Subayevleri, Oleyis bu çok

mekaný' idi. "Banliyö" (suburb) tipi konutun ilk ortaya

üyeli ve bahçeli ev 'konut kooperatifi'ne örnek ise; Eti

çýkýþýndaki gönüllü 'doðaya kaçýþ', Ankara'da zorunlu

Bloklarý, Ýsrail Evleri, Maliye Evleri, Yeþiltepe,

ve zorlu bir kaçýþ olarak yaþandý. Bu dönemde "gece

Hayat Apartmaný, Ýlbank Bloklarý da her gelir ve

kondu", kendi içinde geliþmesini artýrarak sürdürüyor,

çalýþan grubundan üyelerin katýldýðý 'yapý bloðu'

kente yeni göç eden köylünün özgün çýkýþ

biçimindeki kent içi ve kent çeperi 'konut kooperatifi'

noktalarýndaki hemþehrilik ve varýþ noktalarýndaki

örneði oldu. Plansýz geliþmeyi önleyebilmek için, daha

örgütlülük, "örgütlü gecekondu" kavramýný ve yeni

örgütlü kamu sermayesi ve bankalar yoluyla, kredi

aktörlerini ortaya çýkarýyordu.

mekanizmasýyla, ya da "Halk Konutlarý" olarak ortaya
çýkan Gülveren, Gülseren, Gayret Mahallesi,

Dönem 4. 1980lerin baþýndan beridir Ankara'da, bu

Telsizler Bloklarý da "gecekondu"nun önünü

döneme kadar görülen bütün "konut elde etme

kesemedi.

süreçleri" ayný anda yaþanabiliyor. Kentin, Dönem 3'te
ortaya çýkan ve 'çeper' tanýmý açýsýndan belirleyici olan

1 Ocak 1966 tarihli Kat Mülkiyeti Yasasý, uzun

çevre yolu, bu dönemde adeta merkezde kaldý ve

süredir 'meþru olan' ve 'kira evi'ni olanaklý kýlan "hisseli

içerdiði bütün kentsel konut alanlarý, yeni konut

mülkiyet" uygulamasýný, "parçalý mülkiyet" olarak

baskýsý altýnda yeniden yapýlaþmaya açýldý. Dönem

sabitlediðinde, aslýnda kent topraklarýndaki bir konut

3'ün 'konut kooperatifi' çevreleri, eðer Koruma Kurul

edinme biçimini de sona erdiriyordu. Dolaylý da olsa

Kararý altýnda deðilse, çok zor yýllar geçiriyorlar. Öte

"komþuluk birimi" ilkeleri ve iþleyimini, inþa edilmiþ

yandan yeni çevre yolu, yeni arazileri kent topraðý

çevrelerde gerçekleþtirmekte olan "konut

olarak imara açmak için önemli fýrsatlar sunduðundan,

kooperatifleri", bir tür "topluluk" bilinci olan semtler ve

Dönem 3'ün 'banliyö' bölgeleri hýzlý yapýlaþmaya

alt bölgeler oluþturmuþtu: Tümünün de okulu, çarþýsý,

baþladýlar; yakýnda dolacaklar. Merkezi ve yerel

karakolu, gazinosu, parklarý, saðlýk merkezi ve

otoritenin, merkezdeki konut baskýsýný emmek üzere

standart nitelikli altyapýsý olan bu 'topluluk çevreleri';

erken 1980lerde geliþtirdiði Batý Kent ve Doðu Kent

"parçalý mülkiyet"in olanaklý ve giderek zorunlu kýldýðý

ile Eryaman ve Konutkent gibi yeni konut alanlarý,

"anonim", "kullanýcýsýndan baðýmsýz biçimde üretilen",

kýsmen "konut kooperatifçiliði"ni, kýsmen de konut

"türdeþ" (homojen) ve "tekdüze" (üniformik)

kredisi mantýðýný yürürlüðe soktular; ancak artýk konut

ada/parsel iliþkisine yenildiler. Ortaya çýkan kentsel

bir meta deðeri kazanarak bu iþleyimlerin arka ve yan-

en küçük birim "apartman bloðu" oldu; yüksekliði,

ürünlerini gündeme getiremez oldu. Öte yandan

boyu, cephe geniþliði, bahçe derinliði, sokakla ve

merkez alanlarda kalan Dönem 1 ve Dönem 2'nin,

benzerleriyle iliþkisi sayýlara indirgenen "apartman

bazen de Dönem 3'ün "gecekondu" bölgeleri, þimdi

bloðu", hýzla bütün kent adalarýný kaplamaya baþladý.

yeni aflar ve yasalarla, dönüþüm geçirmeye baþladý:

Bu dönemde kentin geniþleme alaný olarak, bazen Yeni

Bu bölgelere giren ikinci kuþak müteahhit, artýk

Þehir gibi Dönem 1 ve Dönem 2 bölgeleri, bazen Keçi

Dönem 2'de kamu aktörünün getirisi olan "çok katlý

Ören ve Küçük Esat benzeri bað evi semtleri önüne

apartman bloðu" inþaatýnýn da üstesinden gelebilen,

çýktýðýnda, "apartman bloðu" hepsini de ezdi geçti.

Dönem 3'ün "yap-sat apartman müteahhidi"nden daha

Yeþil azaldý, yapýlar yýkýlýp yeniden yapýldýlar. Kentin

büyük sermaye sahibi olarak beliriyor. Merkezi ve

sýradan yer olmasýný doðuran bu geliþmenin

yerel otorite, konut bölgelerini herkesin kýlmak için

sonuçlarýndan birincisi merkezin çok kalabalýk olmasý

çaba harcýyor, ancak bunun hala "kamu çýkarý gözeten

ise, bir baþkasý, 1970'lerde bu birincinin sonucu olan

kolektif uygulamalar"dan hayli uzak olduðu

hava kirliliði ve saðlýksýz konut çevreleri oldu. Bu

söylenmeli: Ne toplu-taþým araçlarý, ne kent içi ve dýþý

dönemde OR-AN gibi bir "temiz hava þehri" ve ME-SA

yeþil ve açýk alan uygulamalarý etkili ve sürekli kýlýndý.

yerleþmeleri gibi deneyimler, konut kullanýcýsý için,

Öte yandan bireysel konut üretimi alanýnda da, seçime
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KIZILAY KENT MERKEZÝ ÇALIÞMA GRUBU
Mimarlar Odasý ve Þehir Plancýlarý Odalarý Ankara Þubeleri

Ankara- Ankaralýyýz, Ankara'dayýz
.......Kente

nasýl
baktýðýmýz ve algýladýðýmýz duruþumuzla
ilintilidir.
Bu bakýþ, gerekmedikçe yukarýdan
deðil; mevcut olanla birebir
karþýlaþmak ve ondan etkilenmek
yoluyla þekillenir. Bu baðlamda
tartýþmalarýmýz her ne vesile ile
baþlarsa baþlasýn, kendimizi kentteki
savrulmalarýmýzý dile getirirken
bulmak, baþlangýcý belirliyor.
Kendiliðinden olan bu durumu deðerli
buluyor ve önemsiyoruz.

5

Ankara'da yaþýyoruz, çalýþýyoruz, Ankara'nýn
yollarýnda yürüyoruz, havasýný soluyor, suyunu
içiyoruz.... Ankara'lýyýz. Ankara Bizim Ýçin Önemli.
Baþkent Ankara'nýn kent merkezi 'Kýzýlay' ise belki de
kentin en önemli bir araya gelme, yaþama, temsil ve
paylaþým merkezi olarak hepimiz için çok önemli.
Ancak, Kýzýlay bugün itibariyle bu özelliklerini yerine
getirememekte ve pek çok sorun yaþanmaktadýr.
Yaþadýðýmýz ve gördüðümüz sorunlarýn pek çok kentli

6

7

gibi bizleri de rahatsýz etmesi þehir

mimarlar

olarak bizleri bu

plancýlar ve
konuda bir araya

getirdi. Birikimlerimizi ayrý ayrý kullanmaktansa,
Ankara kenti için

birleþtik ve kendimizi anlatmanýn

daha verimli, etkili olacaðý sonucuna vardýk.

Bu süreç bizlerin ortak Deniyoruz. ...
alaný olan tasarýma bakýþ Amacýmýz, Ankara'nýn kent merkezi Kýzýlay'ýn kullaným
açýmýzý da belirliyor. deðeri odaklý, daha yaþanabilir bir temsil merkezi
Baþtan tanýmlý yaklaþýmlarla
kurguladýðýmýz kent, nasýl
kullanýlacaðýný bilmediðimiz durumlarý
tetikleyebiliyor. Ancak kentin bir
mücadele alaný olarak var olduðunun
ve türlü aktörlerin kenti
þekillendirmede rol aldýðýnýn
bilincindeyiz. Tasarýmcý, mimar ve
þehir plancýlarýnýn bu durmda bir çýkýþ
yolu aramasýnýn önemini
kavramaktayýz. Bu mücadele alanýnda
kullanýlabilecek araçlarýn ancak kenti
yeterince ve çok boyutlu okuma,
algýlama, iliþkilendirme, anlama,
kavrama sürecinden geçtiðimizde
oluþacaðýný düþünmekteyiz.

niteliðine kavuþturulmasý yolunda uygulanabilir
seçeneklerin olduðunu göstermektir.

Ýki meslek odasýnýn geliþtirdiði
insiyatifin önemli bir baþlangýç
olduðunu düþünüyoruz. Bu metin,
Ankara Kent Merkezi'nde bizler gibi
sorumluluk hisseden herkese
çaðrýmýzdýr. Çalýþma gurubu olarak
sonuçlandýrmaya çalýþtýðýmýz
raporumuzu ortamla paylaþmak,
mevcut çalýþmalarýmýzý geliþtirmek ve
yeni açýlýmlara dair katký almak
istiyoruz.

Konuya iliþkin fikirlerinizi bize
iletmeniz için adresimiz:
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum

8

Resimler:
4: Merbank, Meteoroloji
5: Mebusevleri, Bahçelievler
6: Eryaman 3
7: Terasevler, GOP
8: Akman Condominum, Balgat
9: Dikmen Vadisi

9
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Dönem 1. 1924-25 Lörcher Planý, güney-doðu

Kentin bir önceki dönemden kalma küçük konut üretim

Ankara'da Dumlupýnar, Kurtuluþ, Demirlibahçe

stratejisi, bu kez Bahçeli Evler olarak zarflanarak, üst

bölgesinde dar gelirliler için "küçük evler ve bahçeli

gelir grubuna seslenen "konut kooperatifçiliði"

küçük evli iskân mahallesi" öngörmüþtü. Bunun büyük

biçiminde yeniden yeþertildi. Bir bürokrat, memur ve

bir kýsmý gerçekleþti. Ayný planýn yüksek gelir grubu

öðrenci kenti olan Ankara için "konut kooperatifçiliði",

için öngördüðü Yeni Þehir Mahallesi ve villa tipli

çok yaratýcý ve verimli yýllarý baþlattý. Meslek grubu ve

bahçeli konutlarý, 1929 yýlýna kadar, çoðunlukla Evkaf

çalýþma yeri çýkýþlý örgütlenmeler, inþa edilen "kira evi"

Idaresi ve sahiplerinin eliyle gerçekleþtirildi. Bu

ve "bahçe kent" türü yerleþimlerin gelecekteki

dönemde, "Eski Þehir" denilen Ankara Kalesi

yaþarlýðý için de bir garanti oluþturuyordu.

eteklerindeki tarihi konutlar ve yangýn yerlerinin
kiþisel mülk ve inþaat ile deðerlendirilmesi de

Bu arada merkezi otorite, konut açýðý ve 'kayýt dýþý'

baþlamýþtý. Ýsmet Paþa ve Atýf Bey Mahallesi'nde

sunumunun kent formunu 'deforme' ettiðinin

"takma ev" ve "baraka" olarak adlandýrýlan konutlar

farkýndaydý: 1944 CHP genelgesi, "kamu çalýþanlarý

inþa edildi. Bu konut yoksunluðu döneminde eski bað

için konut" yapýmýný gündeme getiriyor, 1946'da

evleri de çok verimli olarak, bazen iki-üç aile

baþlayan Saraçoðlu Mahallesi ile üst düzey kamu

tarafýndan paylaþýlarak kullanýldý.

çalýþanlarýný 'lojman'a kavuþturuyor; ama inþaat
alanýnýn örgütlenmesine getirdiði dolaylý yeniliklerle,

Dönem 2. 1929 Jansen Planý, 1932 yýlýnda

farkýnda olmadan Türkiye için 'büyük sermayeli konut

kesinleþtiðinde, hem Lörcher'in yaptýklarýný onaylýyor,

yatýrýmý' süreçlerini baþlatýyordu. Öte yandan 1948'de

böylece Yeni Þehir, Bahçeli Evler, Cebeci, Telsizler

"kent topraðý bedel payý"ný düþürerek dar gelirli kesim

semtlerini ve onlarýn komþusu Bakanlýklar,

için Yeni Mahalle ve Etlik bölgelerinde pilot ve örnek

Kavaklýdere, Maltepe, Ziraat mahallelerini plana

uygulamalar yapýyordu.

katýyor; hem de Iþçi Mahallesi'ni öneri olarak getiriyor
ve konut alanlarýnda gelir daðýlýmý ve meslek grubu

Bu dönemde, kente yeni gelen yýðýnlar kendi barýnma

nitelikleriyle öne çýkan bir sýký düzen (hiyerarþi)

olanaklarýný "meþrulaþtýrýrken", planlý kentin sahipleri

öneriyordu. Bu alanlar hýzla dolarken, Dönem 1'in Yeni

gecekonduyu "imar dýþý" bularak avunuyordu. Genelde

Þehir'i yýkýlýp ikinci kez yapýldý: Kent topraðýnýn hýzla

kenti yapan, gizil biçimde, bu yeni konut biçimi olmaya

deðer kazanmasý planlý ve yasal bölgede ortaya, "kent

baþlamýþtý.

topraðý bedel payý"ný aile bazýnda düþürmek için "kira
evi" oluþumunu çýkarttý. Öte yandan, Iþçi Mahallesi

3. Dönem. 1950li yýllarla baþlayan bu dönem, kendine

çok az biçimlenebildi. Kente çalýþmak için gelen "yeni

özgü nitelikler taþýdý. Plan artýk 'arkadan' geliyordu:

kentli" (ya da eski köylü) doðal olarak barýnmak

1957 Yücel-Uybadýn Planý, son olarak "bir denetim ve

zorunda kalmýþtý ve kira içindeki yüzdesi yüksek "kent

biçimlendirme planý" olmayý deniyordu. "Gece kondu",

topraðý payý"ný ödemekten kaçýnmanýn yollarýný aradý

kuzeyden güneye, doðudan batýya ve merkezde kenti

ve buldu da: Önce, Dönem 1'in mirasý "baraka" yapýmý

sararak Ankara'nýn ana niteliðini belirlemeye

hýzlandý; masrafsýz ve toprak sahibi ile çatýþma

baþlamýþtý. Orta ve yüksek gelir grubu, hem kent

çýktýðýnda taþýnabilen-kaldýrýlabilen "baraka"lar, yapým

içinde eskinin "kira evi" olan yapý bloðu büyüklüðünde,

sürecine ve yapanlarýn sayýca çoðalmasýna dayanarak

hem de kentin geniþleme sýnýrlarýndaki arazilere

kendisini meþrulaþtýrdý; yýkýlýncaya kadar ayakta kalan

verilen haklarla, en az 160 üyelik bahçeli evler yoluyla

ve siyasi otoritenin oy deposu olarak gördüðü, "gece

"konut kooperatifçiliði"ne giriþti: 1952 rakamlarýna

kondu" doðuyordu. Ama "gece kondu" demek, yolu,

göre Türkiye'deki konut kooperatiflerinin %38'i

suyu, elektriði olmayan, ancak kentin içinde ya da

Ankara'daydý; 1961'de hem kooperatif sayýsý, hem üye

kente çok yakýn bir 'barýnma olanaðý' demekti.

sayýsý, hem de sermayeleri açýsýndan, Ankara %30 ile

1932'den 1980'lere kadar kent topraklarý bir 'kaçma-

baþý çekiyordu. Kuþkusuz bu durum, kent mekanýna da

kovalama'ya sahne oldu.

yansýdý: Karýnca, Yurt, Tasarruf, Þen Yuva,
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Dünyada kendilerini konut dýþýnda bir kullanýmla

25 ARALIK 2002
TMMOB MÝMARLAR ODASI

ANKARA ÞUBESÝ'NÝN

KURULUÞUNUN
47. YILDÖNÜMÜ

“Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Mimarlar
Odasý Kongresi 14 Ocak 1955'de Ýst. Tek.
Üniversitede toplanmýþtýr. 2 gün süren kongrede
çeþitli mimarlýk meseleleri görüþülmüþ, idari heyeti
raporu münakaþa edilmiþ ve yapýlan aþaðýdaki
mimarlar Oda idare heyetine seçilmiþlerdir.
Ýdare heyeti reisi: Gündüz Özdeþ; Umumi Katip:
Ferzan Baydar; Muhasip Üye: Ali Kýzýltan; Aza: Kemali
Söylemezoðlu, Tulu Baytin, Gazanfer Beken, Nezih
Eldem.

vareden kentler olanaklý mýdýr? Yani barýnmanýn
olmadýðý, konutun yer almadýðý, yalnýzca çalýþma,
yalnýzca eðlenme, yalnýzca üretmenin bulunduðu
kentler? Baþkent Canberra'nýn cýlýz sesini; Monte
Carlo ve Las Vegas'ýn göz boyayan süksesini; Ren
bölgesi kentlerinin gürültücü varlýklarýný biliyoruz

Bu sene kanunun icaplarýna göre Odanýn þubeleri de
teþekkül etmiþtir . Memlekette üç Mimar Odasý
Þubesi kurulmuþtur. 1. bölgenin merkezi Ankara,
2. bölgenin merkezi Ýstanbul, 3. bölgenin merkezi
Ýzmir'dir.

kuþkusuz, ancak onlarda bile konut bölgeleri hiç yok

2
deðildir. Kentlerin kendilerini konut iþlevi dýþýnda

.... ”

Ankara Þubesi'nin kuruluþ yýldönümü
nedeniyle arþivleri biraz karýþtýrarak
geçmiþimize ýþýk tutmak ve 1955 yýlýndaki
kuruluþ çalýþmalarýný, ilk yönetim kurulu
toplantýsýnda alýnan karalarý ve buna benzer
bazý noktalarý sizlere yansýtmak istedim.
Kýsýtlý bir zamanda bulabildiklerim, o yýllarda
yayýnlanan Arkitekt dergilerinde yer alan iki
yazýdan ve Çetin Ünalýn'ýn “Türk Mimarlar
Cemiyeti'nden Mimarlar Derneði 1927'e”

baskýn bir kullanýmla varetmesi oldukça zordur.

Arkitekt, 1955, Sayý: 24, Ýstanbul, sayfa:184

“... Selçuk Milar çok renkli, çok konuda iþler yapabilen,
Ankara'da modern mimariyi yerleþtirmeye çalýþan
birisiydi. Bu anlamda diðerleri onu biraz fazla romantik
bulurlardý. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin ilk
sekreteri Selçuk Milar'dý, kuruluþ aþamsýnda çok
koþuþturmuþtu. Þubenin merkezi de onun yapmýþ
olduðu, Ulus Posta Caddesi'ndeki Cundoðlu Han'ýn
ikinci katýndaki bürosuydu. Þube’nin Türk Yüksek
Mimarlar Birliði'nin dýþýnda kurulmasýna çalýþýlmýþtýr.
Selçuk Milar baþkan olacaktý ama hem sekreterlik
daha önemli bir görevdi, hem de Cemil Topçubaþý daha
kýdemli ve çalýþtýðý yerde müdür pozisyonundaydý. O
zamanlar baþkanlýk kýdeme ve bulunduðu pozisyona
göre alýnýrdý...”
Nejat Ersin

Bütün eski çað kentleri gibi, Ankara da, tarýmsal
üretim alanlarýndaki ekonomik canlýlýðýn yansýdýðý
çarþýsý, iþlik üretimine kaynak mekanlarý ile anýlýr; oysa
bunu olanaklý kýlan insanlarý ve onlarýn konutlarýdýr.
Bugün Ankara tarihi ve coðrafyasý, Kale ve sur gibi
anýtsal yapýlarý; tarihi han, meydan, cami, türbe, külliye
ve çeþmeleri; artýk geçmiþte kalan canlý ve cansýz
doðal coðrafi güzellikleri üzerinden anlatýlýr; yerli

Çetin Ünalýn, “Türk Mimarlar Cemiyeti'nden Mimarlar
Derneði 1927'e”, Mimarlar Derneði Yayýnlarý, Ankara, 2002,
Sayfa: 69

gezmenin (turistin) gözünde Ankara bu özelliklerle

adlý kitabýnda, Sayýn Nejat Ersin'in
anlattýklarýndan ibaret...
Umarým gelecek yýl, tarihimize ýþýk tutacak
daha fazla dökümana ulaþabilir ve bu günü
geleneksel
dönüþtürebiliriz.

bir

“yýldönümü”ne

3
varolur. Ankara'nýn "örnek bir baþkent" olarak yeniden

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
1. Dönem Yönetim Kurulu
BAÞKAN
SEKRETER ÜYE
SAYMAN ÜYE
ÜYE
ÜYE
(13.03.1956)

CEMÝL TOPÇUBAÞI
SELÇUK MÝLAR
RÜÇHAN KOÞAR
HALUK TOGAY
VEDAT DALOKAY
ADNAN ÞÝMÞEK
NECDET ÞALVUZ

kuruluþunda bile yönetim yapýlarý ve açýk-kapalý kamu
alanlarýnýn oluþturulmasý, konutun önünde gündeme
Fotoðraflar:
1: Sürücüler Sitesi, Oran
2: Eryaman 4
3: Subayevleri

getirilir. Oysa Ankara daha 1920'den baþlayarak, eski
kentin üzerine katlanan yeni yükümlülükler, kente

Fotoðraflar: Ali Cengizkan

biçilen "ülkeyi kurtarmak" ve "yeni (belki de ikinci)
payitaht olmak" emelleri üzerinden kente yeni gelen
kiþilerin ve giderek yýðýnlarýn barýnma sorununu
çözmekle ilgilenmek zorunda kalmýþtýr.

KÜTÜPHANE ETKÝNLÝKLERÝ...
PERÞEMBE SÖYLEÞÝLERÝ...
beþ günde bir
söyleþilerinin ilk
Mimarlar Odasý
Sayýn Mustafa

Yanýmýzda yürürken “yaya” olduðunun
ve etkinliðe her koþulda dahil
olduðunun farkýnda mýydýn? Gelip
geçmen, kitap ayracý1 almak istememen,
olabildiðince uzak durma çabanýn bir
göstergesi miydi? Yoksa sadece hep þu
bitmeyen iþler mi?...

Söyleþi 'Anýtlar Üzerine' idi... Sayýn Mustafa Aslaner, kendi
yaptýklarýndan yola çýkarak, bizlere 'anýt' yapmak, mimarlýkta
ürün oluþum süreçleri ve düþünülenleri varetme yöntemleri
üzerine düþünmemiz gerektiðini göstermiþtir. Bir düþüncenin
nasýl olup da evrensel bir noktaya taþýndýðýnýn keþfini yaptýk,
bir hikayenin hafýzaya kayýt yöntemi olarak anýtýn var oluþunu
ele aldýk.
Ýkinci söyleþi konuðumuz; Sayýn Ziya Tanalý idi.
Birikimlerimizin, biriktirdiklerimizin, içinde yaþadýðýmýz
toplumun bir yeniden varediliþi olarak mimarlýðý tartýþtýk. 'Öz'
de olanýn bilinmedik bir dilde yeniden okunmak üzere ortama
sunumunun bir ifadesiydi Sayýn Ziya Tanalý'nýn anlattýklarý...
Her iki konuðumuzun paylaþýmlarýnýn, bizim yaþantýmýzda
yeni bir yol açacaðýnýnýn bilgi ve inancýný taþýmaktayýz,
kendilerine sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz.
Perþembe söyleþileri, yeni yýlda da bir kütüphane etkinliði
olarak devam edecektir. Kitaplarýn arasýnda yeni bilgiler
oluþturmak, yeni okumalar yapmak üzere sizleri de bu
yolculuða davet ediyoruz....

Ankara Kent Merkezi Çalýþma Grubu olarak, 3
Aralýk Dünya Özürlüler Günü'nde Kýzýlay'da tüm
yayalarýn yaþadýðý sýkýntýlarý hatýrlatmak ve
“Herkes Ýçin Yürünebilir Bir Kýzýlay” istediðimizi
vurgulamak için bir yürüyüþ düzenledik. Selanik
Caddesi ile Meþrutiyet Caddesi kesiþiminde
baþlayan yürüþümüz Selanik Caddesi boyunca
devam etti ve Selanik Caddesi, Ziya Gökalp
Caddesi kesiþimindeki üst geçitte bir basýn
açýklamasý ile son buldu. Yürüyüþümüz sýrasýnda
karþýlaþtýðýmýz engellere “iz”ler býraktýk.
Kýzýlay'ýn hareket kýsýtlýlýðýna sahip kiþiler için
ulaþýlamaz ve yaþanamaz oluþuna, Kýzýlay'da
uygulanan taþýt öncelikli ulaþým politikalarýna,
yaya bölgelerinin büfe, ilan panosu ve taþýtlar
tarafýndan iþgal edilmesine bir kez de biz,
kendimizce deðindik. Yayalýk haklarýmýzý daima
talep etmeyi ve korumayý unutmamak
dileðiyle....

Rabia Çiðdem Çavdar

Selda Bancý

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin on
Perþembe günleri düzenlediði kütüphane
ikisi yapýlmýþtýr. Ýlk Perþembe Söyleþisi
Kütüphanesi'nin açýlýþýna paralel olarak,
Aslaner'in katýlýmý ile gerçekleþtirilmiþtir.

"APARTMAN TASARLAMADIÐI ÝÇÝN
ÖVÜNEN", "KÜÇÜK KULLANICIYI DEÐÝL
RANT VE GETÝRÝYÝ DÜÞÜNEN", YA DA
"SORUMLU OLDUÐU PARSELE
AKLINDAKÝ HERÞEYÝ SIÐDIRMAYA
ÇALIÞAN" MÝMARLAR, ANKARA KENTÝNÝ
'BÝR METÝN OLARAK' ÇOK KÖTÜYE
KULLANDILAR VE KULLANILMASINA
GÖZ YUMDULAR. "FARKLI OLMAK ÝÇÝN",
"SÝVRÝLMEK ÝÇÝN", "TARÝH YAZMAK ÝÇÝN"
DEÐÝL, YALNIZCA AKILCI VE DUYARLI
BÝÇÝMDE ÇAÐLARINI YAÞAMAK ÝÇÝN
PROJE ÇÝZDÝKLERÝNDE VE
UYGULADIKLARINDA, MÝMARLARIN DA
BAÞLANGICINDAN BERÝ KONUTLA
VAROLMUÞ OLAN ANKARA'YA KATKIDA
BULUNABÝLECEKLERÝNÝ, ONLARIN DA
"ANKARA'YI KONUTLA VARETMEK"
PROJESÝ ÝÇÝNDE YER ALACAKLARINI
BÝLÝYORUZ. ÞÝMDÝYE KADAR OLDUÐU
GÝBÝ...

"HERKES ÝÇÝN YÜRÜNEBÝLÝR
BÝR KIZILAY”

Perþembe Söyleþileri
Ocak 2003 Programýný,
http://www.mimarlarodasiankara.org/etkinlik adresinden
takip edebilirsiniz.

EVLERÝMÝZDEKÝ SAHÝPSÝZ KÝTAPLAR ÝÇÝN...
Bir orman köyünde geçici öðretmenlik görevindeyim; Teke Köyü'nde. ..... “nasýl olursa
olsun, sýnýfý kitap ile doldurmak istiyorum, korkusuzca önlerine koymak ...... Sadece
sayfalarý karýþtýrsýnlar, açsýn kapasýnlar, tanýþsýnlar istiyorum.” ....... Çocuklar en çok
“ne olursa olsun”; bir kitap, bir ansiklopedi alýp bahçede ya da koridorda turlamaktan
hoþlanýyorlar; çok hoþ bir baþlangýç ...... fantastik bir þey burada kitap; çocuklarýn tümü
için önemli olan bir “þey” ile ilk kez karþýlaþýyorum. Aslýnda gerçek þu ki, doðanýn
kucaðýnda yaþayan bu çocuklar kitabýn yerine koyabilecekleri hiçbir sanal ve lüzumsuz
“þey”e sahip deðiller ki aslýnda bu da sahip oldukarý en güzel þey. Bu sebeple kitabý tüm
güçleriyle sevebiliyor ve onunla dostluk kurabiliyorlar. .... Kitap her “þey” olabiliyor
onlar için; öðretmenle bað, sevinç, ödül, bilgi, merak, keþif, oyun, sahiplik, dostluk, ...
Sahip olduklarý bu güzel þeyin içini kitaplarla doldurmak gerekmez mi? Evlerimizde
raflarda bekleyen “sahipsiz” kitaplarýmýzla, ansiklopedilerle...
Þükriye Sarý
Heykeltraþ/Sanat eðitimcisi

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne son bir ay içerisinde birisini yukarýda
okuduðunuz üç yerden kitap talebi gelmiþtir. Bunlar:
Teke Köyü Ýlköðretim Okulu/ Þile-Ýstanbul
Savur Halkeðitim Merkezi/ Savur-Mardin
......
Biz bu talepleri karþýlýksýz býrakmak istemiyoruz. Sizin de desteðinizle
onlara, Þubat tatilinden döndüklerinde sýnýflarýnda bulacaklarý aðzýna kadar
dolu birer kitaplýk hediye etmek istiyoruz. Lütfen uygun gördüðünüz
kitaplarýnýzý, (özellikle iletilmesini istediðiniz yer varsa belirterek) Odamýza
býrakýn.
Bilgi ve çok sayýda kitap baðýþý için
Tel
: 417 86 65
e-posta: info@mimarlarodasiankara.org
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1-Etkinliðimiz çerçevesinde Nilgün Babacan'ýn tasarlamýþ
olduðu Kent ve Yaya baþlýklý, Yaya Haklarý Bildirgesinden
alýntýlarýn olduðu kitap ayracýmýzý daðýttýk.
2- Ankara Kent Merkezi Çalýþma Grubu; Mimarlar Odasý
ve Þehir Plancýlarý Odasý'nýn Ankara Þube üyelerinden
oluþmakta ve yaklaþýk 6 aydýr “Kent Merkezi” için
çalýþmalarýna devam etmektedir. Herzaman çalýþma
grubuna katýlmanýz mümkündür.
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ÖDENTÝLER VE BELGE HARÇLARI
Bütçe Komisyonu önerilerinin deðerlendirilmesi sonucunda,
Merkez Yönetim Kurulunca 2003 yýlý içinde (1 Ocak 2003 31
Aralýk 2003) uygulanmasýna karar verilen ödentiler ve belge
harçlarý aþaðýdaki gibidir :
Ýlk kayýt ödentisi
Yýllýk üyelik ödentisi (6.000.000.-x12)
Yabancý uyruklu geçici üye ilk kayýt ödentisi
Yabancý uyruklu geçici üye yýllýk ödentisi
Büro Tescil Belgesi ilk baþvuru ücreti
Büro Tescil Belgesi yýllýk yenileme ücreti
Kimlik kartý yenileme ücreti
Yüklenicilik karnesi belgesi ilk baþvuru ücreti
Yüklenicilik karnesi belgesi yenileme ücreti
Ticari amaçlý üye tanýtma belgesi ücreti
Diðer üye tanýtma belgeleri
SM / SMB Mühürü bedeli

30.000.000.-TL
72.000.000.-TL
300.000.000.-TL
250.000.000.-TL
50.000.000.-TL
20.000.000.-TL
10.000.000.-TL
100.000.000.-TL
50.000.000.-TL
10.000.000.-TL
ücretsiz
35.000.000.-TL

UIA 2005
ÝSTANBUL ÇALIÞMA GRUBU
ÜYELERÝMÝZE...
- 2003 yýlý I. Dönem birim m2 maliyetleri, 21- 22 Aralýk 2002 tarihlerinde Ýzmir'de
yapýlan Merkez Yönetim Kurulu toplantýsýnda alýnan karar gereði, 2002 yýlý
birim m2 maliyetlerinin %20 arttýrýlmasýyla uygulanacaktýr. 1 Ocak 2003
tarihinde baþlayacak olan 1. Dönem birim m2 maliyet uygulamasý, Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý 2003 yýlý birim m2 maliyetleri ilan edildiði tarihte son bulacaktýr.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin
çaðrýsý ile UIA Berlin 2002 Kongresi'ne
katýlan 14 kiþi, UIA 2005 Ýstanbul
Kongresi'ne yönelik çalýþmalara baþladý.
Yaptýðý çalýþmalar doðrultusunda da, 26-28
Ekim 2002 tarihleri arasýnda, Yalova'da
yapýlan TMMOB Mimarlar Odasý Merkez
Danýþma Kurulu toplantýsýna bir öneri metni
i l e g i t t i . Ö n e r i m e t n i
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum
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- 2003 yýlý birim m maliyetleri deðiþikliðinden etkilenmemek için, 31 Ocak 2003
tarihine kadar;
Mimari proje sözleþmeniz ve ekinde imar durumu, yol kotu,
aplikasyon vb. ile çalýþmalarýn devam ettiðine iliþkin
belgeler, etütler veya iþveren tarafýndan mimara verilmiþ
vekaletname ile Þubemize bildirimde bulunabilirsiniz.
- 2003 yýlý büro tescilinizi 31 Ocak 2003 tarihine kadar yenilemeniz
gerekmektedir 1.
Büro tescili yenileme iþlemleri için;
1. Serbest büro sahibiyseniz:
Serbest kazanç defterinin noter onaylý sayfa fotokopisi (2003 yýlý)
Büro tescil formu (Þubemizden temin edebilirsiniz)
2. Mimarlýk hizmeti veren bir þirkette en az % 20 ortaksanýz:
Þirket defterlerinden herhangi birinin noter onaylý sayfa fotokopisi (2003 yýlý)
Büro tescil formu (Þubemizden temin edebilirsiniz)
Büro tescili ilk kez yaptýranlar için;
1. Serbest büro sahibiyseniz:
Serbest kazanç defterinin noter onaylý sayfa fotokopisi (2003 yýlý)
Vergi levhasý fotokopisi
Büro tescil formu (Þubemizden temin edebilirsiniz)
2. Mimarlýk hizmeti veren bir þirkette en az % 20 ortaksanýz:
Þirket defterlerinden herhangi birinin noter onaylý sayfa fotokopisi (2003 yýlý)
Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Vergi levhasý fotokopisi
Büro tescil formu (Þubemizden temin edebilirsiniz)
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TMMOB Mimarlar Odasý Serbest Mimarlýk Hizmetleri Uygulama ve Mesleki Denetim
Yönetmeliði madde 07.05.

adresinde bulabilirsiniz.
UIA 2005 ÝSTANBUL Kongresi önemli bir
organizasyon. Hepimizin katkýlarýyla
zenginleþecek ve en önemlisi Türkiye'nin
gündemine Mimarlýðý taþýyacak.
Öneriler oluþturmak isteyen ve UIA 2005
ÝSTANBUL Çalýþma Grubu'na katýlmak
isteyen herkesi toplantýya çaðrýyoruz.
TARÝH :
SAAT :
YER
:

20 Ocak 2003 Pazartesi
17.00
TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi Konur Sok: 4/3
Yeniþehir-Ankara

Konu zor: “Ankara'da Mimarlýðý Varetmek”...* Belki
de doðrusu, “Ankara'da Mimarlýðý Canlandýrmak”
olmalý. Çünkü üzerinde düþünmeye baþlayýnca,
aslýnda mimarlar eliyle azýmsanmayacak sayýda,
hem tekil hem de kentsel ölçekli uygulamanýn var
olduðu bir kentten bahsediyoruz; 1920'lerden beri
defalarca ve yeniden üretilmiþ, çok özel tarihi olan
bir þehirden.
Ankara'da çok parlak bir baþlangýç yapan “kamu”,
kentin fiziksel mekanýnda belirleyici unsur olma
özelliðini giderek yitirdi. Son 20-30 yýldýr kamu eliyle
üretilen kentsel mekanlar ve kamusal yapýlar
(bakanlýk, adliye, okul, hastane gibi yapýlarý
düþünün) kentsel hayata ne yaþam, ne de nitelik
açýsýndan katýlamadýlar, katkýda bulunmadýlar.
Bunlar olurken ise mimarlar, proje öneren,
tasarlayan ve uygulayan konumlarýndan çýkýp,
kendilerine çizilen sýnýrlar içinde “bina yapan
teknokratlar” statüsüne düþürüldüler. Bugün
gelinen noktada ise, “kentte kendinizi en iyi
hissettiðiniz, en sevdiðiniz yer neresi?” sorusuna,
öncelikle mimarlar yanýt bulmakta zorlanýyor.
Bu akademik bir dosya deðil. Ankara örneði
üzerinden “kentsel mekanda kalite” konusuna
dikkatinizi çekmeye ve nitelikli olaný nasýl
yitirdiðimizi hatýrlatmaya çalýþan; kentin fiziksel
yapýlanmasýnda etkili ama mimarlýðýn dýþýndan
çevrelerin, mimarla kentin iliþkisine nasýl baktýðýný
soruþturan; Beyaz Kitap'tan alýntýlarla * * ,
yapýlabileceklere ýþýk tutmayý hedefleyen bir dosya.
Dosyanýn hazýrlýðý sýrasýnda, býrakýn genel
ortalamayý, toplumun kültürel olarak geliþmiþ

kesiminin dahi mimarlýktan bi'haber olduðunu yeniden - farketmek üzücüydü. Temel sorunumuz,
toplumsal bellekten neredeyse tümüyle silinmiþ
olan mimarlýðý gündeme getirememek; sinema,
müzik gibi genel kültür alanýnýn bir parçasýna
dönüþtürememek. Edinilmiþ (ve topluma yararlý
ürünler de vermiþ) pek çok yetkiyi, “uzmanlaþma”
bahanesiyle baþka disiplinlere kaptýrmýþ olmak.
Dahasý, özellikle örgütlenmede pek mahir
mühendislik ve planlama uzmanlýklarýnýn son 15-20
yýldýr yarattýklarý kentsel sonuçlardan da sorumlu
tutulmak...
Nedenler ve çözüm öncelikleri üzerine söylenenler
de, söyleyecek sözü olanlar da çok: eðitimde
reform, yasal düzenlemeler, yönetim kademeleriyle
sýký iletiþim, belediye
meclislerinde etkinlik, mimarýn kendi yapýsýný
kontrol etme (mesleki kontrolluk) gerekliliði, farklý
alanlardaki (akademik, kamusal, özel...)
deneyimlerin koordinasyonu, medya ile iliþkilenme,
AB standartlarý... Her biri, farklý kanallardan ve eþ
zamanlý yürütülmek zorunda olan, ancak içeriði ve
yöntemi üzerinde mutabýk kalýnmamýþ politika
önerileri. Parçalarý birbiriyle koordine etmek,
birbirini desteklemesini saðlamak, her alanda
becerili ve deneyimli kadrolarý çalýþtýrmak
zorunluluðu var. Bunlar uzun yýllardýr farklý
çevrelerde düþünülüyor, söyleniyor ama sadece
durum tespitiyle, yetki ve itibar kaybýmýzý
önleyemiyoruz.
O halde, artýk yeni þeyler söylemek ve yapmak
lazým!

* ÞUBE'NÝN “BÜLTENÝ”, ANKARA DAHÝL TOPLAM 19 KENTTEKÝ ORTALAMA 6000 MÝMARA; AYRICA 300 DOLAYINDA PROTOKOL”A (BELEDÝYELER,
BAKANLIKLAR, BANKALAR VB) ULAÞIYOR. ÞUBE YÖNETÝMÝ, “ANKARA'DA MÝMARLIÐI VARETMEK” TEMALI BU DOSYANIN HAZIRLIÐI ÝÇÝN KATKI
ÝSTEDÝÐÝNDE, SORUNU HEM ÝÇÝMÝZE HEM DE DIÞIMIZA YÖNELÝK ÝÞLEMEK GEREKTÝÐÝNE ÝNANDIK. YÖNTEM OLARAK ÝSE KONUNUN ÇOK
BOYUTLULUÐUNU VE TARAFLARININ ÇEÞÝTLÝLÝÐÝNÝ YAYINA YANSITMAYI BENÝMSEYEREK, BÝR EKÝP OLUÞTURDUK: NURAN ÜNSAL, KADRÝ ATABAÞ,
CAN VE ORÇUN ERSAN, KEREM YAZGAN, ÖVÜNÇ TARAKÇIOÐLU VE M.ONUR YILMAZ'LA BÝRLÝKTE “OMURGAYI” KURDUK. OMURGA, ÝZLEYEN
SAYFALARDA GÖRECEÐÝNÝZ ÞEKÝLDE ETE KEMÝÐE BÜRÜNDÜ. BU SÜREÇTE TANIDIÐIM BÝRBÝRÝNDEN DEÐERLÝ YENÝ ÝNSANLAR, ÇALIÞMANIN
EKSTRA KAZANCI OLDU. DÜÞÜNCELERÝ, YAZILARI, DESENLERÝ VE FOTOÐRAFLARI ÝLE... KATKIDA BULUNAN HERKESE VE KOORDÝNASYON
YÜKÜNÜ SEVECENLÝKLE SIRTLAYAN SEVGÝLÝ NURCÝHAN'A ÝÇTENLÝKLE TEÞEKKÜR EDERÝM. AÖ

Ocak ayý içinde, üyelerimizi “Bilirkiþilik”
konusunda bilgilendirmek için bir dizi
seminer yapýlacaktýr.
Konuya iliþkin detaylý bilgi için Ankara
Þube ile baðlantýya geçiniz.

** BEYAZ KÝTAP: ACE-AVRUPA MÝMARLAR KONSEYÝ'NÝN 1995'DE YAYIMLADIÐI VE BÝRARAYA GELEN AB ÜLKESÝ MÝMARLARININ, EKONOMÝ
ÖNCELÝKLÝ POLÝTÝKALAR NEDENÝYLE SOSYO-KÜLTÜREL KONULARI GÖZARDI EDEN HÜKÜMETLERE KARÞI TEPKÝLERÝNÝ DÝLE GETÝRDÝKLERÝ BÝR
ORTAK METÝN. AVRUPALI MÝMARLAR BEYAZ KÝTAP'TA GELÝÞMELERÝ ELEÞTÝRMEKLE KALMIYOR, POLÝTÝKA VE YÖNTEM ÖNERÝLERÝNÝ DE
SUNUYORLAR. KÝTABIN TÜRKÇE ÇEVÝRÝSÝ, MÝMARLAR ODASI'NDAN TEMÝN EDÝLEBÝLÝR.

DEPREME UYARLI YERLEÞMELER MÝMARÝ
FÝKÝR YARIÞMASI SONUÇLARI
EÞDEÐER ÖDÜLLER
-

Feride ÖNAL, Sermin GÖÇMEN, Danýþman: M. Zafer
AKDEMÝR
Müge ÖZKAN, Ýnci ÞAHÝN
Tuna ENERCEN, M. Zafer AKDEMÝR, Danýþman:
Feride ÖNAL

EÞDEÐER MANSÝYONLAR
-

Nimet AYDIN
Nimet AYDIN
Bora TEMELKURAN
Emre ERGÜL
Ahmet Tolga DÜLEK

JÜRÝ: Selim VELÝOÐLU (Baþkan), Yeþim TURHAN, Necati
ÝNCEOÐLU, Ersen GÜRSEL, Görün ARUN, Cem
AÇIKKOL, Emre AYKAR
Eþdeðer Ödüller

BÜYÜK DANIÞMA KURULU
ÞUBAT 2003 SONUNDA
TOPLANACAK
Þubat sonunda Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi 37. Dönemi'nin ilk yýlý tamamlanmýþ
olacak.
Düþündüklerimizi, düþünemedik-lerimizi,
eksik düþündüklerimizi, yaptýklarýmýzý,
yapamadýklarýmýzý, yapamama
nedenlerimizi konuþmak gerekiyor. Hesap
vermek durumunda görüyoruz kendimizi.
Bizim de eleþtirilerimiz olacak... Gelecek yýlý
planlamaya dönük çeþitli sunuþlar ve atölye
çalýþmalarý gerçekleþtirmeliyiz.
Toplantýnýn tanýmý nedeniyle 1 veya 2 tam
gün süren bir Ara Genel Kurul niteliði taþýsýn
diye adýnýa “Büyük Danýþma Kurulu” verdik.
Ayrýntýlý program daha sonra duyurulacaktýr.
Bu aþamadaki duyuruyla amaçladýðýmýz ise;
hazýrlýklara baþlamanýz, Þubat ayýnýn son
haftasonunu boþ býrakmanýz, hazýrlýk
çalýþmalarýna katýlma ve desteðinizi alma
çabasýdýr.
Bu Danýþma Kurulu'nu “Mimarlýk” için
kamuoyuna dönük “Bir Olay”a
dönüþtürebilir miyiz?

DEVAM EDEN YARIÞMALAR
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
KAMPUS YÖNETÝM BÝNASI, KÜTÜPHANE,
BÝLGÝ ÝÞLEM MERKEZÝ
MÝMARÝ PROJE YARIÞMASI
Þartname almak için son gün: 3 Þubat 2003
Proje Teslimi: 18 Mart 2003

ÖZGÜRLÜK PARKI
ULUSLARASI TASARIM YARIÞMASI
PRETORIA (Güney Afrika)
Kayýt için son gün: 24 Ocak 2003
1. Aþama proje teslimi: 21 Mart 2003
2. Aþama proje teslimi: 9 Temmuz 2003

KASTAMONU - ILGAZ TEKNÝK GEZÝSÝ
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak, 2526 Ocak 2003 tarihlerinde Kastamonu'ya bir gezi
yapýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgi için, Þube telefonlarýndan
Ayfer Kantaþ ile baðlantýya geçiniz.
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Mod ayarlarý: Sayýn okuyucu az sonra bir Etajer yazýsý okuyacaksýnýz.
Bu yazýyý bayram sonrasý iþ stresi ile mücadele anlamýnda teskin edici
olarak veya midenizdeki bayram ziyaretlerinden kalma ve halen
sindirememiþ olduðunuz tatlýlarý sindirmek için maden suyu sodasý
niyetine, müzik eþliðinde tüketiniz.
SORU-CEVAP
“Ankara'da mimarlýðýn meþruiyeti açýsýndan sorunumuz yok:
Ýmarlý çevrede inþa edilen yapýlarýn ve sitelerin büyük çoðunluðu
mimarlar tarafýndan tasarlanýyor. Sorun nitelikte..
Mimarlýðý kentsel mekandan dýþlayýp yapý ölçeðine
indirgemenin yarattýðý sakýncalarýn çok sayýda örneðini Ankara'da
yaþýyoruz. Yanýsýra, kentsel ölçekte baþarýlý ve baþarýsýz
deneyimlerimiz de var.
Bundan hareketle Ankara'lý mimarlara sorumuz þu:
Mimarlar ne tür projeler önermeliler ki kentliler heyecan
verici kentsel mekanlarda yaþasýn?
Ve mimarlar nasýl davranmalýlar ki, mimarlýk kentin kültürel
gündeminde yer alsýn?”
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni, sayý:
6,Ankara, 2002, s:1

m i m a r. . .m i m a r l ý k. . .m i m a r l a ro d a s ý. .
Bazen böyle olur. Bir iki ufak paragraflýk iyi hazýrlanmýþ bir
sorunun tahrikiyle beynim, Ulus'a giden halk otobüsüne binmeye
çalýþan insanlar gibi týkýþ týkýþ düþüncelerle doluverir. Meteoroloji,
midemde kopan fýrtýnayý haber verir. Hatta daha da kötüsü olur:
Ýçimdeki isyankar mimar ayaða kalkar ve ruhunun bütün heyecanýyla
cevap verir.
Ankara'da mimarlýðýn meþruiyeti açýsýndan sorunumuz yok:
Ýmarlý çevrede inþa edilen yapýlarýn ve sitelerin büyük çoðunluðu
mimarlar tarafýndan tasarlanýyor. Sorun nitelikte..
Bence esas sorun nitelikte deðil burada. Nitelik sadece
neticeden ibaret. Etrafta mimar diplomasý almýþ amcalar-abiler
þimdikinin sayýca binde biri, bilgice bin misli iken iþini çok iyi bilen bir
sürü usta ile bu iþi galiba daha iyi yürütüyorduk. Anadolu'nun
tarihindeki onca þehri nasýl inþa ettik? Eski ustalarýn ve mimarlarýn
ruhlarý, þu anki bol mimarlý az ustalý trajikomik halimize bakýp nasýl
gülüyorlardýr bize tanrý bilir. Biz ne yaptýk? Yaþadýðýmýz topraklarýn
binlerce yýllýk mimarlýk mirasýnýn tecrübe ve birikimlerinin üzerini
sývayýp, fiziksel gereksinimleri bahane eden yavan bir moda
düþkünlüðü ile “yalýnlýk” dedik, “modern malzeme” dedik, “seri üretim”
dedik, “maliyet” dedik, “süsleme zevksizliktir, barbarlýktýr, sapkýnlýktýr”
dedik Baþta kültüre bakarak düþünceli baþladýk, sonra süreç öyle bir
hal aldý ki.. Malzemeyi geliþtirdik, övdük, ustalarý küstürdük.
Geçmiþten hiçbirþey öðrenmedik, hala da öðrenmemek için inat ediyor
geçmiþin kaynaklarý ile uðraþanlarý da davetlerde bolca bulduklarý
kalitesiz þarabý iþtahla emen bazý mimarlýk dinozorlarýnýn yaptýðý gibi
“zavallý” olarak adlandýrýyor, onlara deli muamelesi yapýyoruz. Tanrý
aþkýna, yapýlarýn ve sitelerin mimarlarýnýn kaçý insan eylemlerinin
zeminini oluþturma iþini, basic design denilen kompozisyon sorunlarý
irdeleme sürecinden ayýrabiliyor. Algýlanmayan yapýlarýn anlaþýlmayan
formlarý ile uðraþmaya devam ediyoruz, zira bu durum fena halde
iþimize geliyor.
Bu satýrlarý okuyanlardan zülf-iyarine temas ettiklerim, beni
cehalet içinde olup kavram çorbasý yapmakla suçlayarak kendi entel
jargonlarýna maruz býrakýp bültenin sayfalarýný ýsýrarak yemeye
baþlamadan önce, iþi tadýnda býrakarak mevcut durumu biraz analiz
edelim. Kanýmca memlekette yaptýðýmýz iþle iliþkili üç temel grup var:
Birincisi mimarlýðý varedenler, ikincisi mimarlýktan bahsedenler, üçüncü
grup ise mimarlýðý mahvedenler.
Birinci grup fikri kafasýna, üretim gerecini eline monte
ederekten günün telaþesi ile habire üretenlerdir. Ýnþaat sektörünün
içindeki hemen herkes bu gruba dahildir.
Ýkinci grup ise genelde piyasada olup bitene poposunu
çevirmiþ bazý akademiklerden ve “Ulan bunca yýl çizdik de ne oldu,
çizmiyorum anasýný satiyim!” diyen, sýkýlmakla iþtigal olan, önce malum
durumlardan, sonra meslekten emekliliði yaklaþmýþ mimarlardan
oluþur. “Batsýn bu dünya bitsin bu rüya, çizdirip de yaptýrmayana
yazýklar olsun…” gibi þarkýlar söyleyerek gezerler. Bu kiþiler girdikleri
ortamda oluþturduklarý alýþýlmadýk mikroklima ile görselleþir, “Yahu biz
yapamadýk bari millet yapsýn” iyi niyetinin arkasýna gizlenmiþ son bir
çaba ile gençleri mimarlýk ortamýnda gaza getirecek, fotoðraflarýndaki
binalarýn çatlaklarýnýn rötuþlandýðý, kapaklarýnda bulmaca
dergilerinden araklanmýþ grafikler olan kocaman kitaplar yazarlar.
Genelde yazdýklarý ile yaptýklarý çeliþir. (Mahallenin delisi Etajer
kulunuz da haddi olmayarak bu grupta yeralýr efenim.)
Üçüncü ve son grup ise benim apartman komþum gibi
ortalama elli kelimelik bir zihinsel sözlüðe sahip, zekasý gridal planlý,
ilkokul mezunu olduðu bile þüpheli kýllý taahhüt adamlarýdýr. Taahüt
ederler, taahhüt ettiklerini yaparlar. Lakin, acaba yapmasalardý daha
mý iyi olurdu düþüncesi her zaman mevcuttur. Sloganlarý: “Ucuz
güzeldir.”, “Eðer yýkýlmýyorsa sorun yoktur”, “Ben yaptým, oldurdum”,

“Üçe yapar, onüçe satarým” gibi cümlelerdir. Oluþturduklarý her yapý
ayrý bir potansiyel terör eylemidir. Genelde, mimar ve mühendis
kelimeleri bunlara gaz yapar. Deprem kelime si ise nedense pek birþey
ifade etmez. Zira onlara göre okumuþ adam müsrif adamdýr, iþi bozar.
Bir kýsmý, büyük müteahhit olduklarý iddiasýnda olan bu taahhüt
adamcýklarýnýn pekçoðunun hedefi siyasal alanda yükselip eklektik bir
prestij unsuruna sahip olmaktýr.
Mimarlýðý kentsel mekandan dýþlayýp yapý ölçeðine
indirgemenin yarattýðý sakýncalarýn çok sayýda örneðini Ankara'da
yaþýyoruz. Yanýsýra, kentsel ölçekte baþarýlý ve baþarýsýz
deneyimlerimiz de var. Bundan hareketle Ankara'lý mimarlara sorumuz
þu:
Mimarlar ne tür projeler önermeliler ki kentliler heyecan
verici kentsel mekanlarda yaþasýn?
Mimarlýðýn yapý ölçeðine indirgemekten daha ciddi olan
sorun, mimarlýðý insaf ölçeðine indirgeyememektir. Ýki katlý yapýlar için
düzenlenmiþ alanlara altý katlý apartmanlarýn týkýþtýrýlmaya çalýþýlmasý,
bunlarýn yükünü kaldýramayan altyapýnýn ha babam deðiþtirilip durmasý
buna basit bir örnektir.
Mimarlarýn heyecanlý mekanlar için projeler önermelerine
gerek
yoktur.
. m ü e l l Eðer
i f lheyecanlý
i k h akentsel
k l amekanlar
r ý . . isteniyorsa,
. m e s aynen
l e kþuo
anda olduðu gibi kentin geliþimini belediyeye býrakmak yeterlidir.
Mesela hiçkimse Ankara'da yapýlan köprülü kavþaklarýn heyecansýz
mekanlar olduðunu iddia edemez. Dik eðimler, keskin dönüþler, daha
önce virajý alamamýþ olanlarýn beton duvarlarda býraktýklarý özgün
renkli hatýralar.. Kendi programýna uymak için delirmiþcesine giden
dolmuþ ve otobüslerin içinde, bütün bunlar bir heyecan unsuru olarak
anlam kazanýr, “hayat fanîdir” mesajý verirler. Zira herkes için herþey
düþünülmüþtür. Yollarýn orta kýsýmlarýndaki yeþil alanlar da o alana nasýl
düþtüðünü kendisi de anlamamýþ birtakým sanat objeleri ile heyecan
kaynaðýdýr. Heyecan, arkadan gelen otomobilin küfürlü selektörlü
gazabýndan kurtulma stresiyle hýzlý gitmeniz gereken yollarda yaþanýr.
“O ne! yanlýþ mý görüyorum. Yola bir keçi çýkýyor.
Amanýn
duramayacaðým. Oh be neyse heykelmiþ”…gibi. Tabi bu arada ulaþýmla
ilgili olarak, Y.H.T.E.R kuralýndan bahsetmek gerekir. Y.H.T.E.R yani
Yayaya Her Türlü Eziyet Revadýr. Bu kural kapsamýnda durmadan
yenilenen kaldýrýmlar, eþit olmayan basamaklarla düzenlenmiþ yüksek
ve tuhaf biçimli üst geçitler ve her biri aslýnda birer formula pisti olan,
kenarýnda korumasýz sadece bir metrelik kaldýrýmlara sahip geniþ
bulvarlar, olmayan meydanlar, kenarýndan köþesinden yol açmak için
kýrpýlmýþ bakýmsýz parklar yeralýr. Bütün bunlara ilave bir de K.O.S.U
faktörü var. Yani: Kentsel Obje Stres Unsuru faktörü. Kýsaca þu soru ile
tanýmlanabilir. Acaba bugün, evimden çýkýp þehirde dolaþýrken hangi
kavþakta yeni bir havuz, kentle alakasýz yeni bir heykel veya yeni bir
prematüre anýt göreceðim?
Ve mimarlar nasýl davranmalýlar ki, mimarlýk kentin kültürel
gündeminde yer alsýn?
En kolay soru da en sona gelmiþ. Bunu bilmeyecek ne var? ..
Mimarlarýn eðer isterlerse yapamayacaklarý þey yoktur. Lakin biraz yol
yordam bilmek gerekir. Mimarlar bunlarý yaptýklarý takdirde yanlýz
kentin deðil bütün Türkiye'nin kültürel gündeminde yeralýrlar:
Mimarlar tweed ceket giyip puro içmeli, konuþurlarken sol
kaþlarý daima yukarýda olmalýdýr. Mimarlar, sosyetik ortamlarda
mankenlerle sarmaþ dolaþ olarak boygöstermeli, durumu soranlara
“biz sadece arkadaþýz” veya “Hanýmefendinin bir rölöve iþi vardý,
rölövesini alýyordum” gibi þýk cevaplar verebilmeli, ne yapýp edip
skandallarla ünlü olmuþ þahsiyetlere olmadýk iþler yapýp reklam
kaynaklarýný kullanmalýdýr. Mimarlar, mesleðe aksiyon tadlar katmak
için, popüler kültürün mevcut medya olanaklarýný kullanarak kameralar
önünde birilerini vurdurmalý, vurmalý veya vurulmalýdýr. Teknoloji
kullanýmý bu alanda çok önemlidir. Bir mimarýn, kameralar önünde ünlü
kiþilere cep telefonundan içeriði sakýncalý mesajlar çekebilme ve haber
olabilme becerisini geliþtirmesi gerekir. Mimar, finansal kaynaklarý
acayip bir þekilde kullanabilmeli malý, o güne kadar eþi benzeri
görülmedik biçimde götürmelidir. Mimar, peþinde kameraman ordusu
ile gezmeli kameralar önünde güvenlik görevlisi, hostes gibi meslek
gruplarýný tartaklayýp azarlama yetisinde olabilmelidir. Her mimar
kendini tanrýnýn oðlu iddia edebilmeli, hatta yapabiliyor ise kendini tanrý
ilan etmeli, tarikat kurmalýdýr. Bu durumu kameralar önünde ucube
beyanatlar vererek oluþturmak saðlam bir popülarite açýsýndan esastýr.
Mimar, çalýþtýðý ortamda her saat kameralarla dikizlenebilmeli ve bu
görüntüler televizyonlarda herkesce izlenebilmelidir. Hatta mimarýn
müþteri hakkýnda yaptýðý yorumlar, giydiði kýyafetler
notlandýrýlabilmeli, tuvalete gidip geldikten sonra fermuarýný çekip
çekmediði gibi önem arzeden konular gün boyu tartýþýlabilmelidir.
Bütün mimarlarýn fan-club'leri kurulmalýdýr. Kýsacasý mimarlar, topluma
hizmet etmek için üretme misyonunu fýrlatýp atarak, ama yine de
toplumu düþünerek “düþene bir tekme de sen vuracaksýn” felsefesiyle
tükenen deðil tüketilen objeler olarak kendilerini yeniden
yapýlandýrmalýdýr.

SON GÜNLER
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Aþaðýda okuyacaðýnýz iki metni

mimarýn ve Mimarlar Odasý'nýn konumunu ve

varlýðýný güçlendiren çarpýcý örnekler

olmalarý nedeniyle sizlerle paylaþmak istedik.

Metinlerin tamamýný http://www.mimarlarodasiankara.org/forum adresinde bulabilirsiniz.

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü bir görüþ yazýsýnda “...
Bu hükümler uyarýnca mimar ve mühendisler üyesi olduklarý meslek odasý mevzuatýna ve

kararlarýna uymak zorundadýr.

... Bu hüküm uyarýnca mimar, mühendisler ve þehir plancýlarý
tarafýndan üretilen projelerin ve planlarýn toplum yararýna, mesleki açýdan niteliklerinin, hizmetlerinin ve
kalitesinin artýrýlmasý için ilgili idareler, meslek odalarý ile iþbirliði içine girebilirler. ...”
Dedi.

Bir mimarýmýzýn Antalya'da; yapýnýn inþasý sýrasýnda kendisinin onayý alýnmadan deðiþiklik yapýlmasý
nedeniyle açtýðý dava Yapý Kullanma Ýzin Belgesi'nin iptali ile sonuçlanmýþtýr. Bu durum
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'nýn Yapý Kullanma Ýzin Belgesi'ne çeþitli gerekçe ve nedenlerle

müellifi mimarýn

imza atmamasý durumunda bu bölümün
býrakalabileði görüþünü hukuken ortadan kaldýrmaktadýr.

“imzadan imtina”

proje

ibaresi ile boþ

Sonuç olarak; mimar; “... tasarýmýna uygun olmayan, tasarýmýnýn bütünlüðü ve mesleki sorumluluklarý
içerisinde fen ve sanat kurallarýna uygun olarak inþa edilmek durumunda olan yapýsýnýn (eserinin) tasarladýðý
projeyle uygunluk göstermediðini tespit ettiði taktirde, eserini “umuma arzetmemeye” karar

verme hakkýna sahiptir. Sonuç olarak, yasa ile getirilen bir uygulama kuralý da, artýk, mimarýn izni
olmadan “iskan ruhsatý” verilemeyeceðidir. ... Bu yetki, sonuçta mimara tasarýmýyla ortaya koyduðu eserinin
uygulanma sürecinin bütününü denetleme hakkýný vermektedir....”
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AÝDAT BORÇLARINI ÖDEMEDE
MESLEKÝ DENETÝM EKSÝKLERÝNÝ GÝDERMEDE
SAÐLANAN KOLAYLIKLAR ÝÇÝN

SÜRE UZATIMI VE SON GÜNLER
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Yönetmelikler gereði; aidatlarýný süresinde ödemeyen üyelerimizle ilgili

hukuki

yollara baþvurmak

zorundayýz. Benzer þekilde kamuya

verilenler dahil, serbest meslek hizmetleriyle ilgili mesleki
denetim yaptýrmayan üyelerimiz konusunda disiplin iþlemi baþlatmak ve kendilerini Onur Kurulu'na
sevk etmek zorundayýz.
Yönetim kurulunun görevi ise konulara olaðan Oda Üye iliþkileri çerçevesinde çözüm yolu bulmaktýr.
Görevlerini yerine getiren üyelerimizden izin alarak, þu veya bu nedenle görevlerini aksatan üyelerimizle
sorunlarýn aþýlmasýnda iþbirliði formülleri geliþtirdik. Bir süredir ýsrarla duyurular yapýyor, çaðrýlarýmýzý
sürdürüyoruz. Yýl sonunda kadar geçerli olan ve aþaðýda özetlenen bu kolaylýklardan aidatlarla ilgili olanýný
Merkez Yönetim Kurulu, 31 Ocak 2003 tarihine kadar uzattý. Konu paralel olduðu için Mesleki Denetimle ilgili
süreyi de ayný tarihlere biz uzattýk.
Lütfen iþbirliði için iletiþim kurunuz.

BU SORUNU ARTIK ÇÖZELÝM!
31 OCAK 2003' TEN

ÜYE AÝDATINDA
ÞÝMDÝ
-

Herhangi bir hukuki iþlem
baþlatýlmamýþtýr.

-

Geçmiþ yýllardan gelen aidat
borcu, 2002 yýlý aidatý x yýl
sayýsý formülü ile
hesaplanmaktadýr. Örneðin

SONRA
-

Ýcra süreci baþlatýlacaktýr.

-

Herhangi bir Onur Kurulu
süreci baþlatýlmamýþtýr.

-

Onur Kurulu süreci
baþlatýlacaktýr.

-

Son beþ yýl içinde yaptýðýnýz ve
Mesleki Denetim onayý için
getirmediðiniz projelere, ait
olduklarý yýlýnýn bedelleri
üzerinden iþlem yapýlmaktadýr.

-

(48.000.000 x 10 = 480.000.000 TL)

-

Birikmiþ borçlar, üyenin ödeme
koþullarýna göre istenen sayýda
takside bölünmektedir.
Taksit sayýsýný belirleme yetkisi
tümüyle üyemizin kendisine
býrakýlmýþtýr.

MESLEKÝ DENETÝMDE
ÞÝMDÝ

Eski projelerinize yapýlacak
Mesleki Denetim onayý için
2003 yýlý birim maliyet listesi
esas alýnacaktýr.
-

-

Aidat borcunuz ,
2003 yýlý aidatý x yýl sayýsý
formülü ile hesaplanacaktýr.
(72.000.000 x 10 = 720.000.000 TL)

-

Hiç bir belge talep edilmeden,
üyemizin beyaný esas
alýnmaktadýr.
Mesleki Denetim ücretlerinin
ödenmesi konusunda
kolaylýklar (Taksit v.b.)
Saðlanmaktadýr.
(Ayrýntýlar için Kasým ayý
bültenine bakýnýz)

Alternatif öneriler ve ortak çözüm arayýþlarý için þube telefonlarýndan Muhasebe ve Mesleki Denetim Bölümünü arayýnýz.

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 Ocak 2003 tarihine kadar geçerlidir.
2002 yýlý ve sonrasýna ait aidat ödemelerinizi ise kredi kartý ile ait olduðu yýl içinde dilediðiniz
ödeyebilirsiniz.

sayýda taksite bölerek

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
Tel No: (0312) 417 86 65
Fax No: (0312) 417 18 04

ANKARA... MÝMARLIK... TAKVÝM
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bülteninin bu sayýsý, bazý
aksaklýklar nedeniyle, iki aylýk (Aralýk-Ocak) bir bülten
olarak derlendi. Gecikme için ve bir aylýk etkinliklerimiz
konusunda sizleri haberdar edemediðimiz için özür
diliyoruz. Ýki aylýk bülten olarak elinize ulaþan bu sayýda
“Ankara'da Mimarlðý Varetmek” konusu dosya olarak ele
alýndý. Böylelikle, daha önce belirtmiþ olduðumuz
“Kültürel Miras” konusu Ocak yerine Þubat bülteninde
ele alýnacak. “Kültürel Miras” ve sonrasýnda tartýþýlacak
olan “Çocuk ve Mimarlýk” konusu ile ilgili olarak
katkýlarýnýzý, her zamanki gibi
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum adresine
bekliyoruz.
Bu sayý ile birlikte, 2003 yýlý için bir takvim de
gönderiyoruz sizlere... Bu takvim, öncelikle Ankara ve
Mimarlar Odasý tarihi olmak üzere, doðaya, çevreye,
insana/insanlýða ve dünyaya dair önemli tarihleri de
hatýrlatmak amacýyla hazýrlandý. Takviminizi, grafiði ve
içeriði ile beðeneceðinizi ve bir yýl boyunca
kullanabileceðinizi umuyoruz.
Üyelerimizden asýl dileðimiz ise 2003 takviminin arka
yüzünde yer alan harita program ile ilgili...
Harita program, yapmaya baþladýðýmýz, yoðun bir
þekilde üzerinde çalýþtýðýmýz projelerin yanýsýra, üzerinde
çalýþýlmaya baþlanmýþ fakat katký bekleyen çalýþmalarý
ve özellikle de yapýlmasý hedeflenen fakat sahibini
bulamamýþ projeleri yansýtýyor. Harita programda
özellikle tariflemeye çalýþtýðýmýz boþ alanlar için
hedeflenen ise, üyelerimizin kendilerinin tariflediði
projelerle bu boþluklarý doldurmasý ve Ankara Þube ile
baðlantýya geçmeleridir.

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÜYE ÖDENTÝ FORMU
ADI SOYADI

:.........................................................................................................................................

ODASÝCÝL NO

:

DOÐUM TARÝHÝ
ADRES

:......./......./..................
:.........................................................................................................................................
ÝL:......................................................POSTA KODU:.......................................................
:.........................................................FAX:........................................................................
:.........................................................@............................................................................

TELEFON
E-MAIL

Takvimin bu yüzünü bir hafta boyunca duvarýnýza
asmanýzý diliyoruz. Böylelikle hem katký bekleyen
projeler için yapabileceklerinizi tarifleyebilr, hem de
boþlukta kalan alanlar için yeni projeler geliþtirebilirsiniz.
Harita programýn parçalardan oluþan
dinamik bir
formatý ise þubemizdeki bir panoda gözlemlenebilecek,
belirlenen çalýþma akslarýnýn geliþimi ve birbirleri ile olan
iliþkileri her an sorgulanacaktýr. Böyle bir çalýþma
sistematiði ile katýlýmýn artýrýlmasý ve þema içinde sizlerin
kendi alanýnýzý tarifleyebilmeniz hedeflenmektedir.
Nurcihan Doðmuþ
NOT:Bülten kapaðýnýn tasarýmý, dosya konusunundan baðýmsýz olarak
hazýrlanmýþtýr.

Þ u b a t :
“Kültürel Miras”
Ülkelerin kimliðini oluþturan bir çok öge arasýnda kültürel mirasýn önemli bir yeri vardýr. Bu mirasýn mimari
miras olarak tanýmlanan bölümü ise yaþam biçiminin, yaþam düzeyinin,
iliþkilerin, geleneklerin mekana yansýmasý olarak düþünüldüðünde daha da önem kazanmaktadýr.
Uluslararasý söylemlere göre bu miras sadece onun sahiplerinin deðil, o ülke insanlarýnýn ve giderek tüm
toplumlarýn ortak mirasýdýr ve bu nedenle tüm insanlarýn bu mirasýn korunmasýnda ve
deðerlendirilmesinde ortak sorumluluklarý bulunmaktadýr. Bu baðlamda bir diðer söylem, bizim
görevimizin geçmiþten devir aldýðýmýz bu mirasý gelecek nesillere sadece koruyarak deðil, geliþtirerek ve
çaðýmýzýn zenginliklerini katarak iletmemiz gerektiðini vurgular. Çoðaltýlabilecek bu
söylemler ýþýðýnda, sahibi olduðumuz bu deðerlere karþý takýndýðýmýz (ya da takýnamadýðýmýz) tavýrlarýn
sürekli irdelenmesi, yeniden tanýmlanmasý ve gerekli stratejilerin oluþturulmasý sadece korumanýn deðil,
ama kalkýnmanýn da bir parametresi olmak durumundadýr. (....)
Konuya iliþkin detaylý deðerlendirmeleri Þubat bülteninde bulabilirsiniz...

KREDÝ KARTINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER
SON KULLANMA TARÝHÝ: ......./ 20......

KART NO:
VISA

MASTERCARD

TARÝH:......../.........../..............

DÝÐER:........................
ÝMZA:

M a r t :
“Çocuk ve Mimarlýk”

N i s a n :
“Kamuda Mimarlýk”

.
.

