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AÇI KLAM A
Devir Kasa
Devir Banka
Devir Viza
Birimlerden % 25 Alacak
Oda Temsilcilerine Havale
Üye Kayýt Ödentileri
Üye Aidatlarý
Mesleki Denetim
Bilirkiþilik
Büro Tes.Yen.ve Açma
Belge Satýþlarý
Bilgisayar kurs gelirleri
Merkez adýna Mühür tahsilatý
Merkez adýnaKimlik tahsilatý
Bilirkiþiler Adýna tahsilat
Adres Satýþ
Yayýn satýþ
Mim.Dern.Yayýn satýþý
Faiz geliri
Kastamonu Gezisi
Kastamonu Gezisi Hrc.
Profe çalýþan sekreter üye ücreti
Yönetici yolluklarý
Temsil(Yemek+ÇayKahve+Çelek-Çiçek+Vefat
Konferans Sempozyum
Personel Ücretleri
SSK Primleri
Personel Yolluklarý
Bilgisayar kurs giderleri
Posta-Kargo-Telefon-Ýnternet
Kýrtasiye
Bina Ýþletme Giderleri
Hukuk Ýþleri Giderleri
Yayýn ve Yayýn alým giderleri
Genel merkez % 20 pay ödemeleri
Demirbaþ alýmý
Bilirkiþillere ödenen
Sendika kesintileri
Merkeze Mühür ödemesi
Merkeze Kimlik ödemesi
TOPLAM
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MÝMAR OLACAK ÇOCUK

Okuyucuma not: Bayram da geldi geçti... Tüm
bayram boyunca televizyonlarda oyun havalarý çalýnýr.
Klarinet, darbuka ve nasýl olup da oraya düþtüðünü
anlayamamýþ ud ve kanun gibi çalgýlarýn sesi duyulur. Biz
milletçe bütün bayram göbek atarýz zaten. Hatta bendeniz
ziyarete gelenleri, konuklarý karþýlarken ve ziyarete
giderken ceketimi belime baðlar “iki göbecik” atýveririm.
Zaten bayramda baþka ne yapýlýr ki.. Tatile gidilir, yolda
kalýnýr, trafikte milletle kavga edilir, iþkembe (iþkembe:
midenin, ziyaret edilen bilumum akrabalar ve dostlardan
sonra, on iki kahve, seksendokuz baklava, yüzyirmiki
çikolata ve çeþitli çap ve markada zeytinyaðlý dolmanýn
binbir ýsrarla doldurulmasý neticesindeki halidir) þiþirilir...
Hah! Bir de büyüklerin eli öpülür, unutmuþum. Bayram
nasýl yaþanýlacaðý bilinemeyesi bir sosyo non-kültürel
aktivitedir. Herkesin bayramýný kutlarým, özellikle de
çocuklarýn...

-Bana bak! Sizin bacaklarýnýzý kýrarým! Çýkýn çabuk
bahçeden!
Bu cýrlak sesin sahibinin, apartmanýn zemin katýnýn
penceresinde görünmesiyle beraber oynadýklarý oyunu
býrakýp, kaçýþtýlar. Ýçlerinden diðerlerine göre daha ufak
tefek olaný, meraklý gözlerle önce ne olup bittiðini anlamaya
çalýþýr gibi bakýndý etrafa, sonra diðerleri gibi bahçe
duvarýnýn yanýndaki kum yýðýnýnýn üzerinden yükseldi ve
duvarýn arkasýna zýplayýp kaçtý.
O sýrada balkondaydým. Gösteri sona ermiþ,
izlenecek bir þey kalmamýþtý. Ýçeri girdim. Yataðýma uzanýp,
odamýn tavanýný izlemeye koyuldum. Hatýrlýyorum da; Su
tabancasýyla camlarýný kirlettim diye ayný dairenin eski
sahibinden bir defasýnda ben de azar iþitmiþtim, hem de
ayný yerde… Bahaneler hep aynýydý. Burasý oyun yeri deðil,
gidin çocuk bahçesinde oynayýn, sizin topunuz yok mu gidip
top oynayýn… Haklýsýn benim kara barut tabiatlý teyzeciðim
haklýsýn. Tabi gidip çocuk bahçesinde oynayalým. Sanki sen
de çocuk bahçesinde oynadýn çocukken... Geceleyin
berduþlarýn kafa çekip bira þiþesi kýrdýklarý yerde, sýkýysa git
sen oyna.., oyna da popona cam batsýn teyze! Top
oynayalým öyle mi? Nerede? Halý sahada büyük abiler bizi
naapar biliyomusun? Peki en yakýn top sahasý nerede biliyo
musun? Bu arada dilin deðmiþken, bana bisiklet binecek bir
yer de tarif etsene... Sen büyüksün, kendi deðiminle çocuk
deðilsin, koskoca kadýnsýn, bilirsin. Düþünüyorum da;
Keþke su tabancasý yerine sapan kullansaydým. Hem o
zaman camlarý silmek zorunda kalmazdýn. Görüyorsun ya,
ben senin zannettiðin gibi kötü bir çocuk da deðilim…
Kimse anlamýyor, anlamaya da çalýþmýyor. Onlar,
sadece ellerinden alýnmýþ oyun mekanlarýnýn eksikliðini
duyuyorlar. Biz ne yaptýðýmýzýn farkýnda deðiliz, onlar ise ne
olup bittiðinin. Onlar sadece ihtiyaç hissediyorlar, her
çocuðun oyuncaða duyduðu, oyuna duyduðu ihtiyacý. Bunu
sorgulamalarýný, hele hele rasyonalize etmelerini nasýl
bekleyebiliriz ki…
Bir çocuk görsem, o an kendi çocukluðuma gidiþ
dönüþ bir bilet olur. Ve derhal baþlar yolculuðum…
Ben þanslý bir çocuktum. Ailemin benim
ihtiyaçlarýmý karþýlayacak kadar parasý, beni güvenle
yetiþtireceði bir evi vardý. Sokaklarda mendil veya ciklet
satmak zorunda kalmadým. Birileri beni zorla sokaklarda
çalýþtýrmadý. Birileri yaþadýðým evi akýllý akýlsýz bombalarla
yýkmadý. Tanrýya þükür...
Çocukluktan beri kendimi en mutlu hissettiðim
zamanlar birþeyler ürettiðimi hissettiðim zamanlardý.
Kanepenin, içi sünger dolu kahverengi kadife yastýklarýndan
ev yaptýðýmý hatýrladým. Sýrt yastýklarý duvarlar, oturma

etajer@mimarlarodasiankara.org
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kýsmýnýn yastýðý da çatýsý olurdu. Çünkü en büyük yastýk
oydu. Oyuncak trenime dedemin siyah ciltli kitaplarýndan
tüneller yaptýðýmý hatýrladým. Bir kitap rayýn saðýna, biri
soluna biri de ortaya, çatý olarak...
Çocukken gerilimli filmler, dramlar izleyemezdim.
Hayal gücüm geniþ, hatta bazen korkutucuydu. Ýzlediðim
þeyler ya rüyamda ya da o anda rahatsýz ederdi beni.
Televizyonun siyah beyaz olduðu ilk yýllarýydý o yýllar.
Ne harika þeyler hayal ederdim. Rengarenk…
Büyümek isterdim. Büyüdükçe bu renkler artacak, tonlarý
coþacak zannederdim. Okuldayken, defterlerimin arkasý
deðiþik çizimler ve tasarýmlarla doluydu. Uçaklar, gemiler,
kaleler… Ne yazýk ki mimarlýk eðitimine kadar çevremin
bana öðrettiði, hayallerin hep alay edilecek þeyler
olduðuydu. Çünkü herkes öyle yapýyordu. Ben herkes
deðildim. Bu da beni rahatsýz etmeye, hatta bazý
durumlarda hayatýmý çekilmez hale getirmeye yetiyor da
artýyordu… Ýnsanlarýn karþýlaþtýklarý gündelik nesnelerden
farklý birþeylerin varlýðýný hayal edip bunlarý diðer insanlarla
paylaþmaya kalktýðým zaman, birilerini, ki çoðu zaman
bunlar arkadaþým dediðim insanlardý,benimle alay ederken
bulurdum. Öðretmenlerim de buna dahildi. O zamanlar
okuldaki çevrem, pul koleksiyonumun ne kadar heyecan
verici bir kültürel deneyim olduðundan, günlerce uðraþýp
yaptýðým bir plastik uçak maketinin gerçeðine ne kadar
benzediðinden bahsedip birþeyler paylaþabileceðim
insanlara da pek fazla yaþam þansý tanýmýyordu. Milli
Eðitimin politikasý gereði midir bilinmez, hayal kurmak ve
tasarým yapmak yazýlý olmayan bazý kurallara göre yasaktý.
Tek yapmanýz gereken þey, size verilen kitaplarý, ders diye
öðretilenleri kafanýza yerleþtirmek, test çözmek, herkes ne
yapýyorsa onu yapmaktý. Herkes futbol oynuyorsa ve
futbolla ilgileniyorsa siz de futbol oynayacaksýnýz ve
futbolla ilgileneceksiniz. Bütün erkekler arabalardan
konuþuyorsa siz de bütün erkekler gibi arabalardan
konuþacaksýnýz. Herkes küfürlü ve þiveli konuþuyorsa siz de
küfürlü ve þiveli konuþacaksýnýz. Sýrasýna göre herkes kadar
akýllý ve herkes kadar cahil olmanýz gerekiyordu. Siz,
þahsiyetiniz, kim olduðunuz, yetenek olarak neleri
barýndýrdýðýnýz eðer istenilenleri veremiyorsanýz pek önemli
deðildi. Zihninizde parlayan her türlü spontanlýktan
kendinizi arýndýrmanýz gerekiyordu. Mimarlýk eðitimim
esnasýnda ilk bir sene bu görünmez baskýnýn zehrini
kanýmdan atmaya çalýþtým. Ýnsanlara karþý olan nefretimin,
cehalet ve aptallýða karþý tiksintiye dönüþmesi ise daha
uzun zaman aldý. O yüzden ortaokul ve lise yýllarýmý,
arkadaþlarýmý hiç aramadým, hatta unutmaya bile çalýþtým.
Mimarlýðýn, zihnimin çarklarýný harekete geçirmesini keyifle
izledim. Bu sevgi ve heyecan, uykusuz gecelerde beni
ayakta tuttu. Ben yaþadýklarýmý yazdým, kimse alýnmasýn…
Her çocuk zihninde sorularla ve kalbinde iyilikle
doðar. Peki sonrasýnda bu sorularýn kaynaðýnýn yitip
gitmesinin nedeni nedir? Ýstediðimiz ve özlemini çektiðimiz,
çocuklarýn iyi yaþamasýndan baþka, yaþadýklarý yeri
yaþadýklarý kenti sevmesi, oradaki olumlu ve olumsuz
geliþmelerin, kýsacasý canlý veya cansýz çevresinin farkýnda
olmasý deðil mi? Sormamýz gereken soru belki de þu: Kendi
önyargýlarýndan kurtulamamýþ, güvensiz ve iletiþim kurmayý
becermeyen, þiddetin bir davranýþ biçimi olmanýn ötesinde
neredeyse gündelik bir alýþkanlýk olduðu, modalarýn esiri
olmuþ, sýð insanlarýn dünyasýnda, mekan yaratmanýn
biliminin, felsefesinin, tasarýmýnýn eðlenceli olmaktan öte
birþey olduðuna, doðumundan itibaren bizden öncekiler gibi
yetiþtirilmekte olan bizden sonrakileri nasýl inandýrýp, onlarý
nasýl cesaretlendirebiliriz? Bana öyle geliyor ki, “adam
olacak çocuk”lar yetiþtirmek için önce, her yaþtan “çocuk
olacak adam”lara ihtiyacýmýz var.

Mehmet Onur YILMAZ
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“Ben çocukken Raphael gibi resim yapardým. Çocuk gibi resim yapmayý ileri yaþta öðrendim.” P.Picasso
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ÝÇERÝKTE BOÞLUKLAR

Çocuk kültürü, kökeni eskilere dayanan ancak yakýn
zamandýr dile getirilen yeni bir kavramdýr. Kökeni
eskilere dayanan çocuk kültürünü daha iyi anlayabilmek
için "çocukluk" kavramýnýn tarih boyunca geçirdiði
sürece göz atmak gerekmektedir.
Çocukluk biyolojik bir sýnýflandýrma deðil toplumsal bir
kurgudur. Neill Postman çocukluðu rönesansýn en insani
icadý olarak tanýmlamaktadýr. Postman, çocukluðun
matbaayla birlikte ortaya çýktýðýný elektronik medya ile
de tekrar ortadan kalktýðýný düþünmektedir.
Geçmiþe baktýðýmýzda bugünkü anlamada bir
çocukluðun olmadýðýný görmekteyiz. Örneðin; ortaçað
toplumlarýnda çocuklarýn kendilerine özgü giysileri,
oyunlarý, besinleri yoktu. O tarihlerde çocuklar
yetiþkinlerin herþeyini paylaþmak zorundaydýlar. Yani
küçük birer yetiþkindiler.
Çocukluk kavramý batýda on altýncý yüzyýlda ortaya
çýkmýþ, on yedinci yüz yýlda geliþmiþ, on sekizinci
yüzyýlda baþka bir boyut kazanmýþtýr. Bu yeni boyutun
temelinde ekonominin tarýmdan sanayiye geçmesi
büyük bir rol oynamýþtýr. On sekizinci yüzyýlda endüstri,
kent, fabrika ve modern iþçi kavramlarýnýn ortaya
çýkmasýyla birlikte çocukluk kavramý da ucuz iþgücüne
karþýlýk gelmeye baþlamýþtýr.
1850 ve 1950 yýllarý çocukluk kavramýnýn geçirmiþ
olduðu en geliþkin dönemdir. O yýllarda sanayii
devrimiyle birlikte fabrikalarda iþçi olarak çalýþmaya
baþlayan çocuklar fabrikadan çýkartýlmýþ, okula
gönderilmiþ, çocuðu anlamaya ve tanýmaya dair çabalar
ortaya çýkmýþtýr. Bu durum çocuðun toplumsal bir olgu
olmaktan çýkartýp biyolojik bir olgu olarak ele alýnmasýna
yol açmýþtýr.
Postman'a göre o yýllarda doruða ulaþan çocukluk

kavramý 1950 yýllarýndan baþlayarak günümüze deðin
giderek kaybolmaktadýr. Yakýn çevremize baktýðýmýzda
Postman'nýn bu tezinin doðru olduðunu açýkça
görebiliriz. Artýk çocuklar yetiþkinler gibi giyinmekte,
yetiþkinler gibi konuþmakta, yetiþkinler gibi oyuncak
seçmekte ve yetiþkinler gibi deðiþik amaçlar için
yarýþmaktadýr.
Çocuk kültürü de çocukluðun geçirdiði bu sürecin içinde
modernizmle birlikte ortaya çýkmaktadýr. modernizmle
birlikte ilk kez çocuk kültürünün önemli bir bileþeni olan
çocuklar için yazýn anlayýþýnýn ortaya çýktýðýný
görmekteyiz.

Çocuk Kültürü Nedir?

Çocuk kültürünün birden fazla anlamý bulunmaktadýr.
Mouritsen'e göre çocuk kültürünün üç ana türü vardýr.
Bunlar:
* Yetiþkinlerin çocuklar için ürettiði kültür,
* Yetiþkinlerin ve çocuklarýn birlikte ürettikleri kültür,
* Çocuklarýn kendi ürettikleri kültürdür.

Yetiþkinlerin Çocuklar Ýçin Ürettiði Kültür

Bu kültürün içinde çocuk yazýný, drama, müzik, sinema,
bilgisayar oyunlarý, reklamlar gibi deðiþik olgular
bulunmaktadýr ve iki alt kültüre ayrýlýr. Bunlar;
* Çocuklar için karakter formasyonu yönelimli kaliteli
kültür üretimi (eðitsel ve sanatsal yönleri olan ürünler),
* Pazar yönelimli kültür üretimidir.
Bu iki alt kültürü birbirinden ayýran sýnýr yeterince net
deðildir. Örneðin; eðitsel ve sanatsal yönü olan bir
olarak deðerlendirilebilecek roman kahramaný Harry
Potter, ayný zamanda adýna üretilmiþ sakýzlar,
resimlerinin olduðu bardaklar ve giysilerle pazar

Ankara Þubesi yönetimleri neredeyse beþyýldýr
Oda Merkezine uzak duruyor. Hatta Oda bütününe de.
Odanýn merkezinin Ýstanbul'a kaymasýnýn yarattýðý
örgütsel sorunlar ve gündem kaymasý Ankara
Þubesinde tepki doðurmuyor. Belki bu alanda politik
anlamda yapýlabilecek pek bir þey yok. Fakat bu
durumun gündemimizde gedikler açmasýna izin
vermemeliyiz diye düþünüyorum. Temel sorunlarýmýzý
Merkezin alanýna giriyor diye tartýþmaktan
kaçýnmamalýyýz. Bu açýdan bu Danýþma Kurulunun
hazýrlanmýþ içeriðinde boþluklar göze çarpmaktaydý.
Özelden genele doðru:
· 2002 yýlýnda - Ankara'da - yapýlan "Çok
Disiplinli Yarýþmalar" ile mimarlýk alanýnýn fiilen
daraltýlmasý,
· Yeni Ýhale Kanununun olumluluklarýna karþýn
çýkarýlan yarýþma ve ihale yönetmeliklerinin
olumsuzluðu, ortaya çýkan belirsizlikler, mimarlýk
alanýnda baþklarý için açýlmýþ boþluklar,
· Yeni hükümetle birlikte gündeme oturan YÖK
tartýþmalarý ortamýnda mimarlýk eðitimi, hem
akademisyen üyelerimiz hem de mimarlýk öðrencileri
açýsýndan,
· Kriz. Genç mimarlarýn istihdam olanaklarýnýn
kaybolmasý, kurulu mimari bürolarda bilgi birikiminin
yokolmasý,
· Savaþ.
Danýþma Kurulunun gündeminde yeralmasý gereken
aktüel konular. Bunlar alýþýlagelmiþ, sýradan, çok
tartýþýlmýþ diye bir kenara býrakýlamaz. Arada sýrada
mimarlýk odasý deðil mimarlar odasý olduðumuzu
hatýrlamakta yarar var. Ve sadece Þube olmadýðýmýzý,
Oda bütününü ve TMMOB'yi hatýrlamakta.

Bu Danýþma Kurulunda Þube, Merkez ve TMMOB
Genel Kurullarýna giderken hazýrladýðýmýz program ve
deklarasyon metinleri tekrar ele alýnmalýydý diye
düþünüyorum. Yönetimin meþruiyetinin programdan
kaynaklandýðý görüþündeyim. Program önerilerimizin
bu platformlardaki bir yýllýk macerasýný gözden
geçirebilsek yararlý olurdu.

YARATILAN FIRSAT

Yukarýda deðindiðim aksaklýklara raðmen bu Danýþma
Kurulunun hazýrlýklý, gündemli ve düzenli yapýlmasý,
yapýlabilmesi bir örgütsel yenilenme olanaðýna iþaret
ederek yaratýcý bir baþarý yakaladý. Bir danýþma kurulu
formatýný aþarak, üyelere bir ara genel kurul yaþattý.
Bunu çok önemli buluyorum. 12 Eylül rejimi öncesinde
Oda Genel Kurullarý her yýl yapýlýrdý. Genel kurullarýn o
sýk temposunun o zamanlar oda çalýþmalarýna adeta hýz
verdiðini, þimdi ise iki yýlda bir genel kurul yapýlmasýnýn
oda yönetimlerinin harekete geçmesini aðýrlaþtýrdýðý,
çalýþmalarý yavaþlattýðý ve temponun kaybedilip topun
yere düþmesine neden olduðunu düþünüyorum. Tekli
yýllarýn Þubat-Mart aylarýnda bir ara genel kurul gibi
böyle Danýþma Kurullarý düzenlenmesinin belki ilk adýmý
atýlmýþ oldu. Bunu yerleþtirebilirsek ve tekrarýný
saðlayabilirsek bu toplantýyý uzun süre hatýrlarýz.

UIA 2005 ÝSTANBUL LOGOSU
ÝÇÝN ÝNTERNET ORTAMINDA
ULUSLARARASI YARIÞMA

Temmuz 2005'de Ýstanbul'da gerçekleþecek olan ve
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Kazananlarýn açýklanmasý: 20 Mayýs 2003

51

11

10
“Çocuðu iþe sal, ardýndan sen git”; “Çocuktan al
haberi”; “Çocuk düþe kalka büyür”; “Evladýn mý var,
derdin var”; oðlan babadan öðrenir sofra açmayý, kýz
anadan öðrenir biçki biçmeyi”; Babanýn sanatý oðluna
mirastýr”; “Oðlan dayýya, kýz halaya çekermiþ”; “Bu iþ
çocuk oyuncaðý mý!”

Necdet Teymur

ÝNÞA EDÝLMÝÞ ÇEVRE,
MODERN TOPLUMLARDA
ÇOCUKLARIN ÝMGELEMÝNÝ
BELKÝ ERÝÞKÝNLERÝNKÝNDEN
FAZLA MEÞGUL EDÝYOR.
ERÝÞKÝNLE ÇOCUÐUN
MÝMARLIK DÜNYALARI
ARASINDAKÝ FARKSA
ÇOÐUNLUKLA BÝRÝNCÝNÝN
ÝNÞAÝ EDÝMDE
BULUNABÝLMESÝNDEN
ÝBARET.

Fotoðraf:
Barlett School'da mimarlýk 2. sýnýf öðrencileri ile Londra'nýn iki ilkokulu'ndan
30 öðrencinin katýlýmý ile gerçekleþtirdiðimiz “makespace” atölyesinin bir
“örümcek havuzu/metro” projesi (müellifi 8 yaþýnda)

...
Çocuklarýn yapýlý çevreyi algýlama biçimi ne kadar
önemlidir ve bu yetiþkinlerinkinden ne kadar farklýdýr?
Böyle bir araþtýrma ilginç olmanýn ötesinde bir deðere
sahip midir? Çocuklara, bir vatandaþ olarak, kendi
dünyalarýnýn neye benzemesi gerektiði sorulmalý
mýdýr? Daha da önemlisi, onlarýn vizyonlarýndan, hayal
güçlerinden ve dünyayý betimleme tarzlarýndan
öðrenilecek bir þey var mýdýr? Bütün yönlendirilmiþ
araþtýrmalarda olduðu gibi sorular, sonuçlanan
yanýtlarý belirleyebilir ya da bir problemi tanýmlayan
pek çok parametre, bunlarýn “çözümlerini” de önceden
koþullandýrýlabilir. Aslýnda, yaþýmýz ya da statümüz ne
olursa olsun, toplum içinde dolaþan ve “genel bilgi”
olarak isimlendirebileceðimiz bilgiler tarafýndan
etkileniriz. Özellikle kitle kültürünün egemen olduðu
çaðýmýzda, “dünyaya” dair saf bir kavrayýþ, orijinal bir
fikir ya da kirletilmemiþ bir yanýt olamaz. Bununla
birlikte, yetiþkinlerin önceden tahmin
edilebilirliklerinden farklý olarak, çocuklar bizi
þaþýrtmakta ( veya þok etmekte) birebirdirler!. Onlarýn
yetiþkinlere göre çok az yerleþmiþ gelenekleri ve
kurumsal baðlantýlarý vardýr. Ne istediklerini
belirtmede, ne düþündüklerini söylemede ve ne de
hayal ettiklerini sunmakta zihinsel yasaklarý yoktur.
Sýnýrlý yaþam deneyimleri ve kýsa eðitimleri dolayýsýyla,
çocuklarýn hafýzalarý yetiþkinlerinkinden daha küçük
bir repertuvara sahiptirler. Ama bu, onlarýn ufuklarýnýn
da sýnýrlý olduðunu varsaymaz. Burada önemli nokta,
çocuðun çevresine olan tepki biçimi ve nesnelerin
varlýðý kadar yokluklarýný da hissetme biçimidir. Kentli
nüfus için, açýk alanlar, yeþillik, parklar, kýrsal bölgeler,
kýsaca, peyzaj, böyle bir gereksinimdir. Bu nüfus
yerleþme sürecinde, varolaný yakabilir ya da yeni
þeyler oluþturabilir. Bu durum çocuklar için ona eriþme
yolunda o kadar da tahribata neden olamazlar.
Ýsimlerini aðaçlara ya da okul sýralarýna kazýmak veya
masum çiçekleri koparmanýn ötesinde tahribat için ne
araçlarý, ne de
buna ihtiyaçlarý vardýr. Onlarýn
istedikleri, temel gereksinimleri kadar, fantazilerine,
isteklerine, rüyalarýna kýsaca hayal güçlerinden gelene
eðilimlidir.
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Çocuklarýn kenti algýlamalarý, büyük ölçüde sosyal
kökenleriyle de ilgilidir. Selpakçý bir sokak çocuðu ile
okul servisiyle pahalý okullara taþýnan çocuðun, ya da
kapýcý dairesindeki çocukla, “lüks” daire çocuðunun
çevresini algýlamasý ayný olamaz.
Bir çok yetiþkin, (planlamacý, tasarýmcý, yatýrýmcý veya
politikacý) kent içinde ya da dýþýnda bir açýk alana
baktýklarýnda, bütün görebildikleri çok büyük bir yapý
ve de proje, iþ ve kar) potansiyelidir. Hatta, bu
yetiþkinler için dünya, büyük bir “arsa”dýr da
diyebiliriz. Çocuklarýn ise kendi temel ihtiyaçlarýný ve
fantezilerini
de dikkate alýrsak, ayný nesneye
baktýklarýnda tamamen baþka þeyleri görebileceklerini
varsayabiliriz. Benzer biçimde, kent yetiþkinlerinin
dinlenme fikri, oluþumuna katýldýklarý “kent” denen
curcunadan kaçma ve o kentlerdeki çalýþmalarýna
daha da dingin bir biçimde dönüp, onlarý
sürdürebilmek için kent dýþýna sýðýnma eðilimlidir. Bu
sayede daha çok inþa et, daha çok yýk, daha çok inþa
et, daha çok yýk.... döngüsünü daha bir “sakin kafa”yla
sürdürmeyi ümit ederler! Onlar düþlediklerinde
sadece uzun uçak yolculuklarýyla ulaþýlabilen uzak
ülkeleri veya hatta daha uzak olan “doða
cennetleri”ni) hayal ederler. Diðer yandan çocuk, bu
saplantýlarýn hiçbirine sahip deðildir. Onlar olduklaý
yerde bilim kurgu gerçekliði ve düþsel çevreleri
isterler; hem de kentin ortasýnda!

Zuhal Özer

Fotoðraf:
Savaþ ve Çocuk

Onlarýn ufuklarýný istila eden o donuk kent
caddelerinde renk görürler ve o trafik dolu caddelerde
uzaylýlarý, futbol sahalarýný, akýþkan metro hatlarýný,
tropik ormanlarý düþlerler...
Þimdi soruyu þu biçimde koyabiliriz: iki üç yaþ
grubundaki deneklerin kent ile iliþkilerinin psiþik
içeriðini anlamak için psikoanalitik metotlara mý
ihtiyacýmýz var? Ya da onlarýn ürünlerini karþýlaþtýrarak
bundan bencilce dersler yaratabilir miyiz? Daha
pragmatik bir biçimde, örneðin, Avrupa yaþamýnýn
kaçýnýlmaz kentselliðini, uygarlaþmýþ ve uyarýcý bir
yeþilliðin olabilirliðinin, dýþýnda tutabilir miyiz?
Yaþamýn çoðu alanýnda hayal ve yaratma gücünün
ümitsiz bir biçimde azaldýðý dönemimizde, yetiþkinler
kendi vizyonlarý ile çocuklarýn fantezilerini birlikte
deðerlendirip, içlerindeki çocuðu uyandýrma
olgunluðunu gösterebilirler mi?

YAÞADIÐINIZ EVÝ, SOKAÐI VE OKULUNUZU DÜÞÜNÜN; ÞÖYLE
BAÞLAYABÝLÝRSÝNÝZ: “HER SABAH UYANDIKTAN SONRA OKULA GÝDENE
KADAR NELER YAPIYORSUNUZ? YATAKTAN KALKIP GÝYÝNDÝNÝZ VE BANYOYA
GÝRDÝNÝZ; BURASI TEMÝZLÝK GEREKSÝNÝMLERÝNÝZÝ KARÞILADIÐINIZ YER.
DAHA SONRA MUTFAÐA GÝDEREK KAHVALTINIZI YAPTINIZ; BURASI BESLENME
GEREKSÝNÝMÝNÝZÝ KARÞILAMAK AMACIYLA KULLANDIÐINIZ YER. KALORÝFER
YENÝ YANMIÞ; EV SICACIK. ÇIKMA ZAMANI GELDÝ; PALTONUZU, AYAKKABINIZI
GÝYÝP EVÝNÝZÝN KAPISINDAN DIÞARI ÇIKTINIZ. DÖRDÜNCÜ KATTA
OTURDUÐUNUZ ÝÇÝN MERDÝVENLERÝ ÝNDÝNÝZ. APARTMANIN KAPISINDAN
DIÞARI ÇIKTIÐINIZDA, SOÐUK BÝR AN YÜZÜNÜZE ÇARPTI. SOKAKTAN AÞAÐI
DOÐRU YÜRÜYÜP BAKKALIN ÖNÜNDEN KARÞIYA GEÇTÝNÝZ. BÝRAZDAN DAHA
BÜYÜK BÝR CADDEYE GELECEKSÝNÝZ. CADDE BÜYÜK APARTMANLARLA
DOLU; GÝRÝÞ KATLARINDA DÜKKANLAR VAR. PARKIN ÝÇÝNDEN GEÇÝP CAMÝNÝN
ÖNÜNE GELDÝÐÝNÝZDE YENÝDEN KARÞIYA GEÇECEKSÝNÝZ. OKUL BÝR SONRAKÝ
SOKAKTA; ÝÞTE GÖRÜNDÜ. BÜYÜK VE BÝRKAÇ KATLI BÝR YAPI; MERDÝVENLERÝ
VE KAPISI ÇOK GENÝÞ. HER SINIFIN BÝRKAÇ PENCERESÝ VAR. BU NEDENLE
ÝÇERÝSÝ ÇOK AYDINLIK. KORÝDORLARI ÇOK GENÝÞ. BURADA EÐÝTÝM
GÖRÜYORSUNUZ...” ÝÇÝNDE BARINDIÐIMIZ YA DA ÇEÞÝTLÝ AMAÇLARLA
KULLANDIÐIMIZ YAPILARLA DOLU ÇEVREMÝZ. BU ORTAMI BÝZE SAÐLAYAN DA
“MÝMARLIK SANATI”. EN ÖNEMLÝSÝ DE MÝMARLIÐIN “YAÞANAN” BÝR ÞEY
OLMASI. BAHÇE DUVARLARINA ÇARPTIRARAK TOP OYNADIÐIMIZDA YA DA
SAKLAMBAÇ OYNARKEN DUVARA SOBE YAPTIÐINIZDA YAÞADIÐINIZ GÝBÝ.
MÝMARLIÐIN, MÝMARLARIN ÝNSANLARA SUNDUKLARINI ANLAMAK ÝÇÝN, BÝRAZ
DA “SORAN” GÖZLERLE BAKMAK GEREKÝYOR; TIPKI DOÐAYA BAKARKEN
YAPTIÐIMIZ GÝBÝ. UNUTMAYIN, MÝMARLIK BÝRAZ DA “DOÐAYI DEÐÝÞTÝRMEK”
DEMEK...
Bilim Çocuk, Ocak 2003 sayýsý sunuþ yazýsýndan yazarýn izniyle alýnmýþtýr.

ARREDAMENTO MÝMARLIK 2000/1’den yazarýn izniyle alýnmýþtýr.
Yazýnýn devamý http://www.mimarlarodasiankara.org/mvec
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ÖNÜNE GELDÝÐÝNÝZDE YENÝDEN KARÞIYA GEÇECEKSÝNÝZ. OKUL BÝR SONRAKÝ
SOKAKTA; ÝÞTE GÖRÜNDÜ. BÜYÜK VE BÝRKAÇ KATLI BÝR YAPI; MERDÝVENLERÝ
VE KAPISI ÇOK GENÝÞ. HER SINIFIN BÝRKAÇ PENCERESÝ VAR. BU NEDENLE
ÝÇERÝSÝ ÇOK AYDINLIK. KORÝDORLARI ÇOK GENÝÞ. BURADA EÐÝTÝM
GÖRÜYORSUNUZ...” ÝÇÝNDE BARINDIÐIMIZ YA DA ÇEÞÝTLÝ AMAÇLARLA
KULLANDIÐIMIZ YAPILARLA DOLU ÇEVREMÝZ. BU ORTAMI BÝZE SAÐLAYAN DA
“MÝMARLIK SANATI”. EN ÖNEMLÝSÝ DE MÝMARLIÐIN “YAÞANAN” BÝR ÞEY
OLMASI. BAHÇE DUVARLARINA ÇARPTIRARAK TOP OYNADIÐIMIZDA YA DA
SAKLAMBAÇ OYNARKEN DUVARA SOBE YAPTIÐINIZDA YAÞADIÐINIZ GÝBÝ.
MÝMARLIÐIN, MÝMARLARIN ÝNSANLARA SUNDUKLARINI ANLAMAK ÝÇÝN, BÝRAZ
DA “SORAN” GÖZLERLE BAKMAK GEREKÝYOR; TIPKI DOÐAYA BAKARKEN
YAPTIÐIMIZ GÝBÝ. UNUTMAYIN, MÝMARLIK BÝRAZ DA “DOÐAYI DEÐÝÞTÝRMEK”
DEMEK...
Bilim Çocuk, Ocak 2003 sayýsý sunuþ yazýsýndan yazarýn izniyle alýnmýþtýr.

ARREDAMENTO MÝMARLIK 2000/1’den yazarýn izniyle alýnmýþtýr.
Yazýnýn devamý http://www.mimarlarodasiankara.org/mvec
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Mehmet Onur YILMAZ

AYAZMA'DA
MÝMARLIK;
ÇOCUK OYUNU...
1

3

(Mimarlar, yaptýklarý projelere biraz da
hayallerini katabilseler;
çocuk olabilseler biraz;
biraz çocuk kalabilseler...)
Ayazma'da çocuklar..
Ev; enkaz...
Dere; laðým...
Umut; büyük...
Ýstanbul'a uzak,
Erzurum'a yakýn...
Ayazma'da çocuklar,
okula uzak; olimpiyat köyüne yakýn,
suya uzak; denize yakýn
büyüyorlar...
Ayazma'da mimarlýk,
çocuk oyunu...
Ayazma'da çocuklarýn oyunu,
tek asfalt yola, tebeþirle
baþka bir
Ayazma çizmek,
ya da
kýrýk briketlerle
baþka bir
ev yapmak...
1
Ayazma'da mimarlýk
bize uzak, onlara yakýn...
Ayazma'da mimarlýk;
çocuk oyunu...
1

Fotoðraflar:
1-M. Onur Yýlmaz
2-M. Onur Yýlmaz
3-Eloise Dhuy

Ayazma, Ýstanbul Küçükçekmece'de bir taraftan BaþakÞehir Konutlarý'nýn, bir taraftan olimpiyat köyünün karþýsýnda yer
alan bir gecekondu bölgesidir.
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Temel Mimarlýk eðitimi ilköðretim okullarýnda sanat ve
çevre eðitimini destekler ve kapsamýný belirler niteliktedir.
Bu eðitimin diðerlerinden farklý olarak teknik,
matematiksel ve sosyal konularla da baðlantýsý kurulabilir.
Mimarlýk özellikle doðal çevrenin planlanmasý ve
dönüþtürülmesini konu eden yapýlý çevre ile doðrudan ilgili
niteliksel bir kavramdýr. Mimarlýk estetiðin, fonksiyonun,
maliyetin, teknolojinin ve ekolojinin dengeli birliðini
kurabilmelidir.
Mimarlýðýn temel sanat eðitimi içerisindeki kapsamý
giderek kültürel peyzaj, kentsel mimari, kýrsal mimari ve
kültürel miras baþlýklarýný da içerir biçimde geniþlemiþtir.
Peyzaj tasarýmýnýn temel kavramlarý da bu temel eðitim
içerisinde yer almaktadýr.

“TEMEL SANAT
EÐÝTÝMÝNDE
MÝMARLIK”
PRORAMININ ÝLKELERÝ
Finlandiya Eðitim Bakanlýðý

ARKKÝ'DE BÝR ÇOCUK ÇEVREYÝ
GÖZLEMLEDÝÐÝ VE FARKLI
KÜLTÜRLERÝN OLUÞTURDUÐU
ÇEVRELERÝN FARKINI ALGILAMAYA
BAÞLADIÐI ANDAN ÝTÝBAREN
KÜLTÜREL KÝMLÝÐÝNÝ
KAZANMAKTADIR. KENDÝ ÝLE ÇEVRE
ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝYÝ KAVRAYACAK
KENDÝSÝNÝ ÇEVRENÝN BÝR PARÇASI

FÝNLANDÝYA'DA
MÝMARLIK VE ÇOCUK

OLARAK GÖRMEYE BAÞLAYACAKTIR.
BUNU ANLAMASI ORTAK ÇEVRENÝN
OLUÞMASINDA BÝREYÝN ÖNEMÝNÝ
KAVRAMASINI SAÐLAYACAKTIR.
Çeviri:
Fince-Ýngilizce: Pihla Meskanen /
Ýngilizce-Türkçe: Aslý Baysuð-M.Onur Yýlmaz

Verilecek mimarlýk eðitimi belirlenen amaca yönelik olarak
yýldan yýla deðiþebilmeli ancak içerik dönüþse dahi süreç
kesintiye uðratýlmamalýdýr. Müfredatýn kapsamý ve eðitimin
metodu öðrencilerin yaþ, seviye ve yerel koþullarý dikkate
alýnarak belirlenmelidir. Yerel koþullar hakkýndaki veri
tabaný Ulusal Eðitim Kurulu tarafýndan saðlanýr.
Temel mimarlýk eðitiminde çevresel kültür bir bütün olarak
vurgulanmalýdýr. Estetik algýnýn öðretilmesinde planlama,
strüktürel çalýþma ve malzeme bilgisi yanýnda araþtýrma ve
deneme de öne çýkarýlmalýdýr. Mimarlýðýn fenomeni zamanmekan tecrübesinin kiþiye özel olmasý sebebiyle tarihsel,
güncel ve gelecek bakýþ açýlarýnýn ortak deðerlendirilmesi
ile ortaya konmalýdýr.
Eðitim çerçevesinde amaç öðrencinin kendi çevresini
dikkate almasýnýn ve çevre ile olan iliþkisini tanýmlarken
çeþitli kaygýlar gütmesinin saðlanmasýdýr. Buradan yola
çýkarak örneðin konu sanatsal, yazýnsal, söylevsel, iþitsel
ve yapýsal olarak ele alýnmalýdýr. Öðrenciye ayný zamanda
planlama, tasarým ve çevresel kararlarýn alýnmasý
süreçlerinde bireysel olarak varolmanýn yöntemleri
anlatýlmalýdýr. Etik geliþme ve çevresel anlamda bireysel ve
ortak sorumluluk üzerinde de önemle durulmalýdýr.
Tüm bunlar ýþýðýnda temel mimarlýk eðitimi çocuklarýn
eðitimi, gençlerin eðitimi ve erginlerin eðitimi olarak üç
baþlýk altýnda tanýmlanmýþtýr.
Çocuklarýn ve gençlerin eðitimi üç alt baþlýk altýnda
deðerlendirilmektedir:
- Hazýrlýk çalýþmalarý
- Temel çalýþmalar
- Ýleri çalýþmalar
Hazýrlýk çalýþmalarýnda, hedef grup 3-6 yaþ arasý çocuklardýr.
Hazýrlýk çalýþmalarýný süresi 1 ila 4 yýldýr.
Temel çalýþmalarda hedef grup 7-12 yaþtýr. Etkinliðe ilk baþlama
tarihi gözetilerek
çalýþmanýn 20 yaþýna kadar uzamasý
mümkündür. Temel çalýþmalarýn süresi 4 ila 9 yýldýr.
Ýleri çalýþmalar 12 yaþýndan itibaren baþlayabilir ve süresi
baþlangýç yaþýna göre 4 ila 9 yýldýr.
Program Süresi:
Hazýrlýk Çalýþmalarý 60 saat / yýl
Temel Çalýþmalar
60 saat / yýl
Ýleri Çalýþmalar
100 saat / yýl
Bir ders saati 45 dakikadýr.
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ARKKI;
ÇOCUKLAR ÝÇÝN
MÝMARLIK OKULU
Helsinki Finlandiya

UIA
ÇALIÞMA
PROGRAMI

Pihla Meskanen, Mimar
Arkki Vakfý'nýn kurucu üyesi
Arkki, Çocuklar için Mimarlýk Okulu Müdürü

Arkki, 1993'te kurulmuþtur. Arkki Finlandiya'da çocuklar için
özel mimarlýk eðitimi programýna sahip tek sanat okuludur.
Arkki, 1994'ten bu yana Helsinki kent merkezinde ve dört
kasabasýnda çocuklara mimarlýk ve çevre kültürü eðitimi
vermektedir. Programýn temelini Eðitim Bakanlýðý'nýn
1993'te hazýrladýðý Ulusal Mimarlýk Eðitimi Müfredatý'na
dayanmaktadýr. Bu program çerçevesinde þimdiye kadar 317 yaþ arasý 800 çocuða mimarlýk eðitimi verilmiþtir.
Þu kesindir ki gelecek, çocuklarýmýzýn yaþamayý seçtikleri
çevrede onlar tarafýndan þekillendirilecektir. Çünkü yapýlý ve
doðal çevre insana sonsuz sayýda seçenek sunar ve burada
önemli olan sizin neyi tercih ettiðinizdir. Bütün sanatlardan
öte, Mimarlýk günlük hayatýn ayrýlmaz bir parçasýdýr.
Mimarlýk her yerdedir. Bu yüzden bu konuda bulunduðumuz
tercihler sadece kendi yaþantýmýzý deðil bütün çevreyi
etkiler, dönüþtürür.

EÐÝTÝMÝN AMACI
Mimarlýk, yapýlý çevre ile doðrudan iliþkili bütüncül bir
kavramdýr. Estetiðe, fonksiyona, teknolojiye ekolojiye iliþkin
kaygýlarý beraber güder. Bu sebeple çocuklar için mimarlýk
eðitiminin kavramsal çerçevesi kültürel peyzajý, kentsel ve
kýrsal mimarlýðý, kültürel mirasý kapsar biçimde
tanýmlanmalýdýr. Ele alýnacak temalar tek bir tasarým
nesnesinden, mekanlara, binalara ve hatta kentlere kadar
her ölçeði kapsamalýdýr. Ayrýca unutulmamalýdýr ki
mimarlýðýn fenomenini zaman-mekan tecrübesi ile
þekillenen tarihsel, güncel ve geleceðe dair bakýþ ve
öngörülerle oluþturur. Yani eðitim sürecinde keþfetmek,
mekan ve çevre tecrübesini yaþamak ana unsur olarak ele
alýnmalýdýr. Sergiler, bina gezileri bu keþfin güncel anlamda
yapýlmasýný saðlayabilir.
Arkki'de bir çocuk çevreyi gözlemlediði ve farklý kültürlerin
oluþturduðu çevrelerin farkýný algýlamaya baþladýðý andan
itibaren kültürel kimliðini kazanmaktadýr. Kendi ile çevre
arasýndaki iliþkiyi kavrayacak kendisini çevrenin bir parçasý
olarak görmeye baþlayacaktýr. Bunu anlamasý ortak
çevrenin oluþmasýnda bireyin önemini kavramasýný
saðlayacaktýr.
Arkki'nin baþlýca amacý çocuk ile çevre arasýnda bireysel bir
iliþkini kurulmasýný saðlamaktýr. Burada tanýmlanan
“öðretme” ise sadece algýlamanýn, deðerlendirmenin,
anlamanýn, kavramsallaþtýrmanýn ve
deðer vermenin
öðretilmesidir.

MÝMARLIK

ARKKI MÜFREDAT PROGRAMI ANA
BAÞLIKLARI

VE ÇOCUK

EKOLOJÝK ÇEVRE
Ýnorganik Çevre
Organik Çevre
Peyzaj-Yapý Ýliþkisi
Ýklim-Yapý Ýliþkisi
Iþýk Kaynaðý-Yapý Ýliþkisi
Mimarlýk ve Sürdürülebilir Geliþme
Ekolojik Mimarlýk
Peyzajda Görsel Elemanlar
Ýnsan-Çevre Etkileþimi
Mimarlýkta Sürdürülebilirliðin ilkeleri
Ekolojik Alan / Kasaba / Kent
Arazi Kullanýmý ve Kentsel Planlama

KÜLTÜREL ÇEVRE

ÇALIÞMA GRUBU
YAPILI ÇEVRE
1

EÐÝTÝMÝ REHBERÝ1

Barýnak, Baraka, Bina
Konut Geleneði
Modern Çevre
Kültürel Tarih
Sanat ve Estetik
Maddesel Kültür
Mimarlýkta Stiller
Toplumun Ýfadesi Olarak Mimarlýk
Kentteki Tarihsel Katmanlar
Zaman ve Mimarlýk
Kültürler Arasý Etkileþim
Kent Planlamasý

MÝMARLIK VE PLANLAMA
Mimarlýðýn Temel Elemanlarý
Mimarlýðýn Temel Kavramlarý
Ýnsan Ölçeði
Mimarlýkta Semboller
Mimarlýk ve Yapý Üretimi
Mimari Ýfade
Grafik Anlatým Teknikleri
Ölçekli Maket Yapýmý Teknikleri
Planlamaya Destek Olarak Biliþim Teknolojileri
Mimari Belgeleme
Mimarlýðýn Felsefesi ve Teorisi
Dahi Loci

Yapýlý çevrenin gelecekteki belirleyicileri bugünün
çocuklarý olacaktýr. Bu süreçte alacaklarý kararlar ve
verecekleri tepkilerin temelinde ise eðitimleri boyunca
edindikleri bilgi, beceri ve yetenekleri olacaktýr.
Eleþtirel düþünce, sorumlu vatandaþlýk, kültürel
birikim, sosyal uyum ve çevresel sürdürülebilirlik gibi
kavramlarýn tümü geleneksel eðitim sisteminin
müfredatýna ancak yapýlý çevrenin olanaklarý
kullanýlarak kazandýrýlabilir.
Gimmy Graves “Yapýlý Çevre Eðitimi”ni (YAÇE) þöyle
tanýmlýyor:
2

“ Mimarlýk maddesel kültürün bir yüzüdür ve diðer
yüzleri ile beraber YAÇE'nin odaðýnda yer almalýdýr.
YAÇE, kent planlamasýný, mimariyi, peyzaj tasarýmýný,
tarihi kültür mirasýnýn korunmasýný öðretmeyi ve bu
bunlarýn bilincini edindirmeyi temel almalýdýr. Genel
anlamda bakýldýðýnda araçlarý ve amaçlarýyla; koþullarý
ve sonuçlarýyla doðal çevreye her türlü insan
müdahalesi YAÇE'nin konusudur. Bu durum

öðrencilere yapýlý çevrenin doðal çevreyle uyumunu
gözetmenin öðretilmesini temel bir amaç olarak
ortaya koyar.
YAÇE pek çok yerle, nesneyle ve süreçle iliþkilidir.
Parklar, caddeler, okullar, heykeller ve tabelalar
bunlardan birkaçýdýr. Kaynaklarýn geri dönüþümü ve
toplum için örnek bireyler yaratýlmasý da diðer
birkaçý... Ve tabi ki bir ucu da kamusal konularda karar
alma süreçlerinde taraf olmayý tanýmlar.( önemli tarihi
alanlarýn korunmasý, ekonomik geliþme ile çevresel
sürdürülebilirliðin dengelenmesi gibi...)
YAÇE eðitmenleri öðrencilerinin insanýn dünyanýn
farklý yerlerinde, geçmiþte ve günümüzde çevresiyle
olan etkileþimi ile ilgili bilgisini artýrmayý hedefler.
Ayrýca çevresel konularda baþta olmak üzere eleþtirel
düþünce sistemini geliþtirmede artý bir ivme
yakalamayý hedefler. Amacý estetik deðeri yüksek,
iþlevsel, güvenli ve pek çok insanýn pek çok ihtiyacýný
karþýlayacak yüksek kaliteli yapýlý çevre elde etmenin
tarafýnda ancak çevrenin ve tarihsel mirasýn
gözetilmesini de savunan bireyler yetiþtirmektir.”
UIA, çalýþma programý kapsamýnda dünya mimarlarýna
öðrenci ve öðretmenlerle baþarýlý bir iþbirliði
gerçekleþtirebilmeleri için bir rehber kitapçýk
yayýnlamýþtýr. Bu rehberde, önerilen çalýþma üç ana
baþlýk altýnda tanýmlanmýþtýr:
Mimarlar okulda rehberi mimarlarýn
okullarda, öðrenci ve öðretmenlerle etkin, pratik ve
katýlýmcý etkinlikler gerçekleþtirmesine
Müfredat malzemeleri rehberi, YAÇE
bünyesinde kullanýlacak yardýmcý pedagojik
malzemelerin elde edilmesine
Eðitimci eðitimi rehberi öðretmenlere
mimarlýk ve yapýlý çevre ile ilgili gerekli en az bilginin ve
bakýþýn kazandýrýlmasýna
yönelik yardýmcý bilgiler içerir.
Bu program çerçevesinde belirlenen hedef yaþ
gruplarý aþaðýdaki gibi benimsenmiþtir:
Seviye
Okul öncesi (ana okulu ve kreþ)
Ýlkokul (ilköðretim-1)
Ortaokul (ilköðretim-2)
Lise

Yaþ
2-5
6-12
13-15
16-18

1

Bu metin UIA Çalýþma Programý çerçevesinde Mimarlýk ve Çocuk
Çalýþma Grubu tarafýndan hazýrlanan UIA BUILT ENVÝRONMENT
EDUCATION GUIDELINES'ýn giriþ bölümüdür. Orijinal metnin
devamýnda yer alan ve programýn detaylarýnýn yer aldýðý bölümlere
www.mimarlarodasiankara.org/mvec adresinden ulaþabilirsiniz.
(çeviri: M. Onur Yýlmaz)
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ARKKI;
ÇOCUKLAR ÝÇÝN
MÝMARLIK OKULU
Helsinki Finlandiya

UIA
ÇALIÞMA
PROGRAMI

Pihla Meskanen, Mimar
Arkki Vakfý'nýn kurucu üyesi
Arkki, Çocuklar için Mimarlýk Okulu Müdürü

Arkki, 1993'te kurulmuþtur. Arkki Finlandiya'da çocuklar için
özel mimarlýk eðitimi programýna sahip tek sanat okuludur.
Arkki, 1994'ten bu yana Helsinki kent merkezinde ve dört
kasabasýnda çocuklara mimarlýk ve çevre kültürü eðitimi
vermektedir. Programýn temelini Eðitim Bakanlýðý'nýn
1993'te hazýrladýðý Ulusal Mimarlýk Eðitimi Müfredatý'na
dayanmaktadýr. Bu program çerçevesinde þimdiye kadar 317 yaþ arasý 800 çocuða mimarlýk eðitimi verilmiþtir.
Þu kesindir ki gelecek, çocuklarýmýzýn yaþamayý seçtikleri
çevrede onlar tarafýndan þekillendirilecektir. Çünkü yapýlý ve
doðal çevre insana sonsuz sayýda seçenek sunar ve burada
önemli olan sizin neyi tercih ettiðinizdir. Bütün sanatlardan
öte, Mimarlýk günlük hayatýn ayrýlmaz bir parçasýdýr.
Mimarlýk her yerdedir. Bu yüzden bu konuda bulunduðumuz
tercihler sadece kendi yaþantýmýzý deðil bütün çevreyi
etkiler, dönüþtürür.

EÐÝTÝMÝN AMACI
Mimarlýk, yapýlý çevre ile doðrudan iliþkili bütüncül bir
kavramdýr. Estetiðe, fonksiyona, teknolojiye ekolojiye iliþkin
kaygýlarý beraber güder. Bu sebeple çocuklar için mimarlýk
eðitiminin kavramsal çerçevesi kültürel peyzajý, kentsel ve
kýrsal mimarlýðý, kültürel mirasý kapsar biçimde
tanýmlanmalýdýr. Ele alýnacak temalar tek bir tasarým
nesnesinden, mekanlara, binalara ve hatta kentlere kadar
her ölçeði kapsamalýdýr. Ayrýca unutulmamalýdýr ki
mimarlýðýn fenomenini zaman-mekan tecrübesi ile
þekillenen tarihsel, güncel ve geleceðe dair bakýþ ve
öngörülerle oluþturur. Yani eðitim sürecinde keþfetmek,
mekan ve çevre tecrübesini yaþamak ana unsur olarak ele
alýnmalýdýr. Sergiler, bina gezileri bu keþfin güncel anlamda
yapýlmasýný saðlayabilir.
Arkki'de bir çocuk çevreyi gözlemlediði ve farklý kültürlerin
oluþturduðu çevrelerin farkýný algýlamaya baþladýðý andan
itibaren kültürel kimliðini kazanmaktadýr. Kendi ile çevre
arasýndaki iliþkiyi kavrayacak kendisini çevrenin bir parçasý
olarak görmeye baþlayacaktýr. Bunu anlamasý ortak
çevrenin oluþmasýnda bireyin önemini kavramasýný
saðlayacaktýr.
Arkki'nin baþlýca amacý çocuk ile çevre arasýnda bireysel bir
iliþkini kurulmasýný saðlamaktýr. Burada tanýmlanan
“öðretme” ise sadece algýlamanýn, deðerlendirmenin,
anlamanýn, kavramsallaþtýrmanýn ve
deðer vermenin
öðretilmesidir.

MÝMARLIK

ARKKI MÜFREDAT PROGRAMI ANA
BAÞLIKLARI

VE ÇOCUK

EKOLOJÝK ÇEVRE
Ýnorganik Çevre
Organik Çevre
Peyzaj-Yapý Ýliþkisi
Ýklim-Yapý Ýliþkisi
Iþýk Kaynaðý-Yapý Ýliþkisi
Mimarlýk ve Sürdürülebilir Geliþme
Ekolojik Mimarlýk
Peyzajda Görsel Elemanlar
Ýnsan-Çevre Etkileþimi
Mimarlýkta Sürdürülebilirliðin ilkeleri
Ekolojik Alan / Kasaba / Kent
Arazi Kullanýmý ve Kentsel Planlama

KÜLTÜREL ÇEVRE

ÇALIÞMA GRUBU
YAPILI ÇEVRE
1

EÐÝTÝMÝ REHBERÝ1

Barýnak, Baraka, Bina
Konut Geleneði
Modern Çevre
Kültürel Tarih
Sanat ve Estetik
Maddesel Kültür
Mimarlýkta Stiller
Toplumun Ýfadesi Olarak Mimarlýk
Kentteki Tarihsel Katmanlar
Zaman ve Mimarlýk
Kültürler Arasý Etkileþim
Kent Planlamasý

MÝMARLIK VE PLANLAMA
Mimarlýðýn Temel Elemanlarý
Mimarlýðýn Temel Kavramlarý
Ýnsan Ölçeði
Mimarlýkta Semboller
Mimarlýk ve Yapý Üretimi
Mimari Ýfade
Grafik Anlatým Teknikleri
Ölçekli Maket Yapýmý Teknikleri
Planlamaya Destek Olarak Biliþim Teknolojileri
Mimari Belgeleme
Mimarlýðýn Felsefesi ve Teorisi
Dahi Loci

Yapýlý çevrenin gelecekteki belirleyicileri bugünün
çocuklarý olacaktýr. Bu süreçte alacaklarý kararlar ve
verecekleri tepkilerin temelinde ise eðitimleri boyunca
edindikleri bilgi, beceri ve yetenekleri olacaktýr.
Eleþtirel düþünce, sorumlu vatandaþlýk, kültürel
birikim, sosyal uyum ve çevresel sürdürülebilirlik gibi
kavramlarýn tümü geleneksel eðitim sisteminin
müfredatýna ancak yapýlý çevrenin olanaklarý
kullanýlarak kazandýrýlabilir.
Gimmy Graves “Yapýlý Çevre Eðitimi”ni (YAÇE) þöyle
tanýmlýyor:
2

“ Mimarlýk maddesel kültürün bir yüzüdür ve diðer
yüzleri ile beraber YAÇE'nin odaðýnda yer almalýdýr.
YAÇE, kent planlamasýný, mimariyi, peyzaj tasarýmýný,
tarihi kültür mirasýnýn korunmasýný öðretmeyi ve bu
bunlarýn bilincini edindirmeyi temel almalýdýr. Genel
anlamda bakýldýðýnda araçlarý ve amaçlarýyla; koþullarý
ve sonuçlarýyla doðal çevreye her türlü insan
müdahalesi YAÇE'nin konusudur. Bu durum

öðrencilere yapýlý çevrenin doðal çevreyle uyumunu
gözetmenin öðretilmesini temel bir amaç olarak
ortaya koyar.
YAÇE pek çok yerle, nesneyle ve süreçle iliþkilidir.
Parklar, caddeler, okullar, heykeller ve tabelalar
bunlardan birkaçýdýr. Kaynaklarýn geri dönüþümü ve
toplum için örnek bireyler yaratýlmasý da diðer
birkaçý... Ve tabi ki bir ucu da kamusal konularda karar
alma süreçlerinde taraf olmayý tanýmlar.( önemli tarihi
alanlarýn korunmasý, ekonomik geliþme ile çevresel
sürdürülebilirliðin dengelenmesi gibi...)
YAÇE eðitmenleri öðrencilerinin insanýn dünyanýn
farklý yerlerinde, geçmiþte ve günümüzde çevresiyle
olan etkileþimi ile ilgili bilgisini artýrmayý hedefler.
Ayrýca çevresel konularda baþta olmak üzere eleþtirel
düþünce sistemini geliþtirmede artý bir ivme
yakalamayý hedefler. Amacý estetik deðeri yüksek,
iþlevsel, güvenli ve pek çok insanýn pek çok ihtiyacýný
karþýlayacak yüksek kaliteli yapýlý çevre elde etmenin
tarafýnda ancak çevrenin ve tarihsel mirasýn
gözetilmesini de savunan bireyler yetiþtirmektir.”
UIA, çalýþma programý kapsamýnda dünya mimarlarýna
öðrenci ve öðretmenlerle baþarýlý bir iþbirliði
gerçekleþtirebilmeleri için bir rehber kitapçýk
yayýnlamýþtýr. Bu rehberde, önerilen çalýþma üç ana
baþlýk altýnda tanýmlanmýþtýr:
Mimarlar okulda rehberi mimarlarýn
okullarda, öðrenci ve öðretmenlerle etkin, pratik ve
katýlýmcý etkinlikler gerçekleþtirmesine
Müfredat malzemeleri rehberi, YAÇE
bünyesinde kullanýlacak yardýmcý pedagojik
malzemelerin elde edilmesine
Eðitimci eðitimi rehberi öðretmenlere
mimarlýk ve yapýlý çevre ile ilgili gerekli en az bilginin ve
bakýþýn kazandýrýlmasýna
yönelik yardýmcý bilgiler içerir.
Bu program çerçevesinde belirlenen hedef yaþ
gruplarý aþaðýdaki gibi benimsenmiþtir:
Seviye
Okul öncesi (ana okulu ve kreþ)
Ýlkokul (ilköðretim-1)
Ortaokul (ilköðretim-2)
Lise

Yaþ
2-5
6-12
13-15
16-18

1

Bu metin UIA Çalýþma Programý çerçevesinde Mimarlýk ve Çocuk
Çalýþma Grubu tarafýndan hazýrlanan UIA BUILT ENVÝRONMENT
EDUCATION GUIDELINES'ýn giriþ bölümüdür. Orijinal metnin
devamýnda yer alan ve programýn detaylarýnýn yer aldýðý bölümlere
www.mimarlarodasiankara.org/mvec adresinden ulaþabilirsiniz.
(çeviri: M. Onur Yýlmaz)
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ON YIL SONRA
SARI SOKAK
Dr. Nuray Bayraktar (Gazi Üniversitesi)
Yard Doç.Dr. Ela Tekkaya (Çankaya Üniversitesi)

Sarý Sokak, 1993-1994 yýllarýnda tasarýmý ve
uygulamasý dört öðretim elemaný tarafýndan gönüllü
olarak gerçekleþtirilmiþ1, Çocuk Esirgeme Kurumu
Atatürk Çocuk Yuvasý D-Blok'da yer alan bir oyun
mekanýdýr. Sarý Sokak, 2-6 yaþ grubu kimsesiz
çocuklarýn oyun gereksinimlerini karþýlamak, zihinsel
g e l i þ i m l e r i n e y a rd ý m c ý o l m a k , e n e r j i l e r i n i
boþaltmalarýna katkýda bulunmak ve saðaltým
amacýyla yuva görevlileri, psikologlar, çocuk geliþim
uzmanlarý, oyuncak tasarýmcýlarý, Gazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü Kýþ
Okulu öðrencileri ve yüzü aþan gönüllünün desteðiyle
yürütülmüþ bir çalýþmadýr.
Sarý Sokak'ýn iki temel tasarým yaklaþýmý
doðrultusunda biçimlendiði söylenebilir: sokak
aracýlýðýyla kenti iç mekanda kurmak ve yapý elemaný
(ve imgesi) için araç olarak lego kullanmak. Sokak
kavramý ortak yaþamý, paylaþmayý, keþfetmeyi,
heyecaný, karmaþýklýðý, gündelik olaný barýndýrmasý
nedeniyle eþsiz bir oyun sahnesi olduðu için seçilmiþti.
Lego ise her çocuðun tanýdýðý, bildiði bir oyun aracýydý
ve yaratýcýlýða ve yeniden üretmeye olanak saðlamasý
nedeniyle önemliydi. Çocuklarýn bildiði bir dili
kullanarak alternatif bir yaþam alaný sunulmak
istenmiþti. Yüklediðimiz anlamlarla Sarý Sokak gece
ve gündüzü ayný anda yaþayan, zamansýz, hem soyut
hem somut, açýk uçlu, karþýtlýklarý içeren ve böylelikle
her oyuna sahne olabilen, yeniden üretmeye olanak
saðlayan bir mekandý. Kýsacasý, mekaný kavramlar için
bir araç olarak görmüþtük; 'ev' ile çocuðun ev
kavramýný geliþtirmesinin, 'sokak' ile sokaðý yeniden
düþünmesinin, 'postane' v.b. ile meslekleri
öðrenmesinin yolunu açmak istemiþtik.
Aðaçlarý, bulutlarý, kuþlarý, kedileri ve köpekleri, ay ve
güneþi, yýldýzlarý, içine girilebilen evleri, balkonlarý,
saçak altlarý, çatýlarý, tenteleri, çiçeklikleri, trafik
lambasý, otobüs duraðý, saati, kaydýrak ve tüneli,
pencereleri, kapýlarý, postanesi, eczanesi, manavý,
bakkalýyla Sarý Sokak 23 Haziran 1994 tarihinde
kullanýma açýldý. Geçen zamanda yüzlerce yuva
1
Söz konusu çalýþma G.Ü. Mühendislik Mimarlýk Fakültesi
Mimarlýk Bölümü Araþtýrma Görevlileri Ela Tekkaya, Nuray
Bayraktar, Çiðdem Yücel ve Ümit Yücel tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir.

çocuðunun oyun odasý oldu. On yýl sonra yeniden Sarý
Sokak üzerinde düþünmek bizler için yeni bir
deneyimdi ve bu deneyimi sizlerle paylaþmak istedik.

Sarý Sokak'ýn yeni sakinlerine iliþkin:
Ekonomik krizin Atatürk Çocuk Yuvasý'na yansýmasý
terkedilen çocuk sayýsýndaki artýþ þeklinde olmuþtur.
Yöneticilerin belirttiðine göre, son bir yýldýr yuvaya
daha çok bebek ve küçük çocuk gelmektedir. Artýk
Sarý Sokak'ýn sakinleri daha küçük, daha az
sorumluluðu kaldýrabilen, özbakýmýný bile
karþýlayamayan 2-4 yaþ grubu çocuklarýdýr.

Sarý Sokak'ýn yeni kullanýmýna iliþkin:
Sarý Sokak hala D-Blok'un en popüler oyun odasýdýr.
Çocuklarýn deþarj olmasý için kullanýlan kapalý bir oyun
parký gibi hizmet vermektedir. Yuva yöneticilerinin,
uzmanlarýnýn, 'çocuklarýn motor geliþimine yardýmcý
olan baþarýlý bir çalýþma' þeklindeki yorumlarý ve
özellikle geçen zaman içinde Sarý Sokak'ta mekan ve
düzenlemeden kaynaklanan hiç bir kazanýn olmamasý
bizleri sevindiren sonuçlardýr.
Projenin temel çýkýþ noktalarýndan birisi olan saðaltým
iþlevinin personel azlýðý nedeniyle hala yerine
getirilememesi ise üzücüdür. Sarý Sokak'ta kavram
eðitimi yapýlmasý da bekleniyordu. Ancak, bu eðitimi
verecek personel yetersizliðinin yaný sýra, mekanýn
kavram eðitimine yönlendirecek elemanlarýný da
yitirdiði görülmektedir.
Geçen zaman içinde Sarý Sokak'a oturma elemanlarý
eklenmiþtir. Oyuna katýlmayan çocuklarýn üzerinde
yatarak, oturarak diðer çocuklarý uzaktan izlediði,
iþlev olarak önemli bir gereksinimi karþýlayan, ancak
dil olarak mekanla bütünleþememiþ 3'er metre
boyunda iki sedirdir bunlar. Mekan içinde bu iþlevi yere
döþediðimiz büyük minderlerin karþýlayabileceðini
düþünmüþtük. Bugün minderler, bir kenarda üst üste
yýðýlmýþ ve yalnýzca jimnastik yaparken yere serilen,
çocuðun bireysel kullanýmýna sunulan, ancak mekanýn
kurucu elemaný olmaktan çýkarýlmýþ elemanlara
dönüþmüþtür. Sevindirici olan, yeni bir kullanýmla Sarý
Sokak'ta artýk düzenli olarak jimnastik yapýlmasýdýr.

Yaþanmýþlýkla gelen deðiþikliklerden biri de yeni bir
oyun aracýdýr: asma tavan. Bugün asma tavanýn boþ
kalmýþ modülleri bir çeþit basket potasýdýr. Tavandan
sarkan çoraplar, bez bebekler, ayakkabýlar, hýrkalar
son on yýlýn basket þampiyonlarýnýn izleri olarak
durmaktadýr. Sarý Sokak'ýn tasarýmýnda finans sorunu
nedeniyle tavan yüksekliðinden yararlanamamýþ,
yalnýzca küçük bir basket potasý ile yetinmiþtik.
Önemli bir tasarým elemanýný biz
deðerlendirememiþtik, ama çocuklar bu sorunu
kendilerince en iyi biçimde çözmüþlerdir.
Sarý Sokak'ta zaman içinde deðiþen kullanýmlar da
olmuþtur. Evlerin cephelerini, balkonlarýný, saçaklarýný
taþýyan boru ayaklar birer týrmanma aracýna
dönüþmüþtür. Çocuklar yaþlarýndan, boylarýndan
beklenmeyecek þekilde Sarý Sokak'ta bir alternatif
gezi yolu geliþtirmiþlerdir: boru ayaklardan yukarý
balkonlara, balkonlardan yürüyerek pencerelere,
pencerelerden geçerek çatý elemanlarýna týrmanýlan
yeni bir rotadýr bu. Belli ki son on yýlda yuva çocuklarý
yükseklerde oynamayý alýþkanlýk haline getirmiþler,
yaratýcýlýklarýný mekaný kullanmaya katmýþlar, mekanla
oynamaya baþlamýþlardýr.

Sarý Sokak'ýn yeni adýna iliþkin:
On yýlda Sarý Sokak, tasarlanan mekandan 'yaþanan
mekana' dönüþmüþtür. Yaþantý Sarý Sokak'ýn adýný
deðiþtirmiþtir. Çocuklar artýk bu mekaný kýsaca 'park'
olarak bilmekte, nitelemektedirler. Sarý Sokak
yalnýzca kapýdaki plakette, bizim dilimizde ve bir de
yazýlarýmýzda kalmýþtýr.

Sarý Sokak'ýn yeni anlamýna iliþkin:
D-Blok'taki en büyük deðiþiklik yaþ gruplarýna göre
ayrýþan katlarýn sahiplenilmesidir. Atatürk Çocuk
Yuvasý 'iç yuvalar' ve 'dýþ yuva' olarak mekansal
anlamda ayrýlmýþtýr. Ýç yuva çocuðun kendi yaþ
grubuyla birlikte yaþadýðý kendi katýdýr. Artýk her kat
kendi içinde bitmiþ bir yuva olarak görülmektedir. Her
kat çocuklarda sahiplenme duygusunu yaratmasý
beklenen bir mekansal sýnýrdýr. Yöneticiler ve uzmanlar
tarafýndan 'kendi' kavramý çocuða mekandan
baþlayarak kazandýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Orta kat 2-4 yaþ grubunun yuvasýdýr; ortak yatak
odalarý, oturma, televizyon, etkinlik/oyun odalarý,
banyolarý vardýr. Ama orta katýn bir de özel oyun odasý
vardýr. Bu odaya farklý mekanlarý algýlamalarý için
zemin kattaki 5-6 yaþ grubu ya da üst kattaki 0-2 yaþ
grubu çocuklar zaman zaman misafirliðe gelmektedir.
Sarý Sokak, artýk, D-Blok'un diðer yaþ gruplarý
tarafýndan ziyaret edilen yeridir. Sarý Sokak
yüklemeye çalýþtýðýmýz bir oyun sahnesi olmanýn
ötesinde anlamlarla, çocuklarýn 'ev' kavramýyla
örtüþen, hiç bir þeyin onlara ait olmadýðý bir dünyada
benimsedikleri 'kendi' mekanlarýdýr.

Son söz / Çocuk ve Mekana iliþkin:
Atatürk Çocuk Yuvasý'nda sürekli, oyuncaklardan
kiþilere, 'farklý uyaranlar' sorunu yaþanmaktadýr. Diðer
çocuklar gibi, Sarý Sokak'ýn çocuklarý için de herkes
yabancýdýr. Çocuklarýn tanýdýk kavramlarý yoktur ve
yabancý insan hiç bir zaman gerçekten yabancý
deðildir. Bu nedenle herkesi hemen benimserler. Hiç
bir þey onlara ait deðildir; hiç bir þeyi tam olarak
sahiplenemezler. Maddiyat, koruma gibi kavramlarý
yoktur. Paylaþmayý istemezler; koþullarý onlarý bireysel
davranmaya yönlendirmiþtir. Bu nedenle, ellerine
aldýklarý nesneyi yalnýzca inceleyip, sonra bir kenara
býrakýrlar. Kýz çocuklarý evcilik oynamazlar; çünkü,
evde ne bulunur ve nasýl kullanýlýr bilemezler.
Nesneyle, materyalle oyun üretmekten uzak olan
yuva çocuklarý yalnýzca oyuncaðýn kendisiyle
oynamaktadýrlar; çünkü, nesneyi oyuna dönüþtürecek
kavramlardan da yoksundurlar.
Evet, Sarý Sokak çocuklarýn motor geliþimini
güçlendirmektedir ve onlarýn en rahat oynadýklarý,
benimsedikleri mekandýr. Ancak, Sarý Sokak'ýn on yýl
önceki amacýný tam karþýlayabilmesi, bu amacýn
yaþama geçirebilmesi için tarifli oyunlarýn da
oynandýðý, böylece kavramlarýn ve paylaþmanýn
öðrenildiði bir mekana dönüþmesi gerekmektedir. Bu,
yalnýzca bir materyal sorununun ötesindedir.
Sarý Sokak çocuk ve mekan iliþkisini açýða çýkaran,
mekanýn çocuk için önemini öðreten bir deneyimdir.
Mekan, herþeyin sürekli olarak deðiþtiði bir yaþam
alanýnda, çocuk için 'kalýcý' olan tek þeydir. Atatürk
Çocuk Yuvasý'nda mekan kalýcýdýr. Atatürk Çocuk
Yuvasý'nda mekan, büyümek demektir; büyüdükçe üst
katlardan alt katlara, bir bloktan diðerine gitmek
demektir. On yýldýr D-Blok çocuklarýnýn bu büyüme
süreçlerinde “Sarý Sokak”la mutlaka tanýþýklýklarý
vardýr.
Yeniden öðrettikleriyle Sarý Sokak'ý 20.Yýlýnda da
yazabilmek umuduyla.
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ON YIL SONRA
SARI SOKAK
Dr. Nuray Bayraktar (Gazi Üniversitesi)
Yard Doç.Dr. Ela Tekkaya (Çankaya Üniversitesi)

Sarý Sokak, 1993-1994 yýllarýnda tasarýmý ve
uygulamasý dört öðretim elemaný tarafýndan gönüllü
olarak gerçekleþtirilmiþ1, Çocuk Esirgeme Kurumu
Atatürk Çocuk Yuvasý D-Blok'da yer alan bir oyun
mekanýdýr. Sarý Sokak, 2-6 yaþ grubu kimsesiz
çocuklarýn oyun gereksinimlerini karþýlamak, zihinsel
g e l i þ i m l e r i n e y a rd ý m c ý o l m a k , e n e r j i l e r i n i
boþaltmalarýna katkýda bulunmak ve saðaltým
amacýyla yuva görevlileri, psikologlar, çocuk geliþim
uzmanlarý, oyuncak tasarýmcýlarý, Gazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü Kýþ
Okulu öðrencileri ve yüzü aþan gönüllünün desteðiyle
yürütülmüþ bir çalýþmadýr.
Sarý Sokak'ýn iki temel tasarým yaklaþýmý
doðrultusunda biçimlendiði söylenebilir: sokak
aracýlýðýyla kenti iç mekanda kurmak ve yapý elemaný
(ve imgesi) için araç olarak lego kullanmak. Sokak
kavramý ortak yaþamý, paylaþmayý, keþfetmeyi,
heyecaný, karmaþýklýðý, gündelik olaný barýndýrmasý
nedeniyle eþsiz bir oyun sahnesi olduðu için seçilmiþti.
Lego ise her çocuðun tanýdýðý, bildiði bir oyun aracýydý
ve yaratýcýlýða ve yeniden üretmeye olanak saðlamasý
nedeniyle önemliydi. Çocuklarýn bildiði bir dili
kullanarak alternatif bir yaþam alaný sunulmak
istenmiþti. Yüklediðimiz anlamlarla Sarý Sokak gece
ve gündüzü ayný anda yaþayan, zamansýz, hem soyut
hem somut, açýk uçlu, karþýtlýklarý içeren ve böylelikle
her oyuna sahne olabilen, yeniden üretmeye olanak
saðlayan bir mekandý. Kýsacasý, mekaný kavramlar için
bir araç olarak görmüþtük; 'ev' ile çocuðun ev
kavramýný geliþtirmesinin, 'sokak' ile sokaðý yeniden
düþünmesinin, 'postane' v.b. ile meslekleri
öðrenmesinin yolunu açmak istemiþtik.
Aðaçlarý, bulutlarý, kuþlarý, kedileri ve köpekleri, ay ve
güneþi, yýldýzlarý, içine girilebilen evleri, balkonlarý,
saçak altlarý, çatýlarý, tenteleri, çiçeklikleri, trafik
lambasý, otobüs duraðý, saati, kaydýrak ve tüneli,
pencereleri, kapýlarý, postanesi, eczanesi, manavý,
bakkalýyla Sarý Sokak 23 Haziran 1994 tarihinde
kullanýma açýldý. Geçen zamanda yüzlerce yuva
1
Söz konusu çalýþma G.Ü. Mühendislik Mimarlýk Fakültesi
Mimarlýk Bölümü Araþtýrma Görevlileri Ela Tekkaya, Nuray
Bayraktar, Çiðdem Yücel ve Ümit Yücel tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir.

çocuðunun oyun odasý oldu. On yýl sonra yeniden Sarý
Sokak üzerinde düþünmek bizler için yeni bir
deneyimdi ve bu deneyimi sizlerle paylaþmak istedik.

Sarý Sokak'ýn yeni sakinlerine iliþkin:
Ekonomik krizin Atatürk Çocuk Yuvasý'na yansýmasý
terkedilen çocuk sayýsýndaki artýþ þeklinde olmuþtur.
Yöneticilerin belirttiðine göre, son bir yýldýr yuvaya
daha çok bebek ve küçük çocuk gelmektedir. Artýk
Sarý Sokak'ýn sakinleri daha küçük, daha az
sorumluluðu kaldýrabilen, özbakýmýný bile
karþýlayamayan 2-4 yaþ grubu çocuklarýdýr.

Sarý Sokak'ýn yeni kullanýmýna iliþkin:
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olan baþarýlý bir çalýþma' þeklindeki yorumlarý ve
özellikle geçen zaman içinde Sarý Sokak'ta mekan ve
düzenlemeden kaynaklanan hiç bir kazanýn olmamasý
bizleri sevindiren sonuçlardýr.
Projenin temel çýkýþ noktalarýndan birisi olan saðaltým
iþlevinin personel azlýðý nedeniyle hala yerine
getirilememesi ise üzücüdür. Sarý Sokak'ta kavram
eðitimi yapýlmasý da bekleniyordu. Ancak, bu eðitimi
verecek personel yetersizliðinin yaný sýra, mekanýn
kavram eðitimine yönlendirecek elemanlarýný da
yitirdiði görülmektedir.
Geçen zaman içinde Sarý Sokak'a oturma elemanlarý
eklenmiþtir. Oyuna katýlmayan çocuklarýn üzerinde
yatarak, oturarak diðer çocuklarý uzaktan izlediði,
iþlev olarak önemli bir gereksinimi karþýlayan, ancak
dil olarak mekanla bütünleþememiþ 3'er metre
boyunda iki sedirdir bunlar. Mekan içinde bu iþlevi yere
döþediðimiz büyük minderlerin karþýlayabileceðini
düþünmüþtük. Bugün minderler, bir kenarda üst üste
yýðýlmýþ ve yalnýzca jimnastik yaparken yere serilen,
çocuðun bireysel kullanýmýna sunulan, ancak mekanýn
kurucu elemaný olmaktan çýkarýlmýþ elemanlara
dönüþmüþtür. Sevindirici olan, yeni bir kullanýmla Sarý
Sokak'ta artýk düzenli olarak jimnastik yapýlmasýdýr.

Yaþanmýþlýkla gelen deðiþikliklerden biri de yeni bir
oyun aracýdýr: asma tavan. Bugün asma tavanýn boþ
kalmýþ modülleri bir çeþit basket potasýdýr. Tavandan
sarkan çoraplar, bez bebekler, ayakkabýlar, hýrkalar
son on yýlýn basket þampiyonlarýnýn izleri olarak
durmaktadýr. Sarý Sokak'ýn tasarýmýnda finans sorunu
nedeniyle tavan yüksekliðinden yararlanamamýþ,
yalnýzca küçük bir basket potasý ile yetinmiþtik.
Önemli bir tasarým elemanýný biz
deðerlendirememiþtik, ama çocuklar bu sorunu
kendilerince en iyi biçimde çözmüþlerdir.
Sarý Sokak'ta zaman içinde deðiþen kullanýmlar da
olmuþtur. Evlerin cephelerini, balkonlarýný, saçaklarýný
taþýyan boru ayaklar birer týrmanma aracýna
dönüþmüþtür. Çocuklar yaþlarýndan, boylarýndan
beklenmeyecek þekilde Sarý Sokak'ta bir alternatif
gezi yolu geliþtirmiþlerdir: boru ayaklardan yukarý
balkonlara, balkonlardan yürüyerek pencerelere,
pencerelerden geçerek çatý elemanlarýna týrmanýlan
yeni bir rotadýr bu. Belli ki son on yýlda yuva çocuklarý
yükseklerde oynamayý alýþkanlýk haline getirmiþler,
yaratýcýlýklarýný mekaný kullanmaya katmýþlar, mekanla
oynamaya baþlamýþlardýr.

Sarý Sokak'ýn yeni adýna iliþkin:
On yýlda Sarý Sokak, tasarlanan mekandan 'yaþanan
mekana' dönüþmüþtür. Yaþantý Sarý Sokak'ýn adýný
deðiþtirmiþtir. Çocuklar artýk bu mekaný kýsaca 'park'
olarak bilmekte, nitelemektedirler. Sarý Sokak
yalnýzca kapýdaki plakette, bizim dilimizde ve bir de
yazýlarýmýzda kalmýþtýr.

Sarý Sokak'ýn yeni anlamýna iliþkin:
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ayrýþan katlarýn sahiplenilmesidir. Atatürk Çocuk
Yuvasý 'iç yuvalar' ve 'dýþ yuva' olarak mekansal
anlamda ayrýlmýþtýr. Ýç yuva çocuðun kendi yaþ
grubuyla birlikte yaþadýðý kendi katýdýr. Artýk her kat
kendi içinde bitmiþ bir yuva olarak görülmektedir. Her
kat çocuklarda sahiplenme duygusunu yaratmasý
beklenen bir mekansal sýnýrdýr. Yöneticiler ve uzmanlar
tarafýndan 'kendi' kavramý çocuða mekandan
baþlayarak kazandýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Orta kat 2-4 yaþ grubunun yuvasýdýr; ortak yatak
odalarý, oturma, televizyon, etkinlik/oyun odalarý,
banyolarý vardýr. Ama orta katýn bir de özel oyun odasý
vardýr. Bu odaya farklý mekanlarý algýlamalarý için
zemin kattaki 5-6 yaþ grubu ya da üst kattaki 0-2 yaþ
grubu çocuklar zaman zaman misafirliðe gelmektedir.
Sarý Sokak, artýk, D-Blok'un diðer yaþ gruplarý
tarafýndan ziyaret edilen yeridir. Sarý Sokak
yüklemeye çalýþtýðýmýz bir oyun sahnesi olmanýn
ötesinde anlamlarla, çocuklarýn 'ev' kavramýyla
örtüþen, hiç bir þeyin onlara ait olmadýðý bir dünyada
benimsedikleri 'kendi' mekanlarýdýr.

Son söz / Çocuk ve Mekana iliþkin:
Atatürk Çocuk Yuvasý'nda sürekli, oyuncaklardan
kiþilere, 'farklý uyaranlar' sorunu yaþanmaktadýr. Diðer
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bir þey onlara ait deðildir; hiç bir þeyi tam olarak
sahiplenemezler. Maddiyat, koruma gibi kavramlarý
yoktur. Paylaþmayý istemezler; koþullarý onlarý bireysel
davranmaya yönlendirmiþtir. Bu nedenle, ellerine
aldýklarý nesneyi yalnýzca inceleyip, sonra bir kenara
býrakýrlar. Kýz çocuklarý evcilik oynamazlar; çünkü,
evde ne bulunur ve nasýl kullanýlýr bilemezler.
Nesneyle, materyalle oyun üretmekten uzak olan
yuva çocuklarý yalnýzca oyuncaðýn kendisiyle
oynamaktadýrlar; çünkü, nesneyi oyuna dönüþtürecek
kavramlardan da yoksundurlar.
Evet, Sarý Sokak çocuklarýn motor geliþimini
güçlendirmektedir ve onlarýn en rahat oynadýklarý,
benimsedikleri mekandýr. Ancak, Sarý Sokak'ýn on yýl
önceki amacýný tam karþýlayabilmesi, bu amacýn
yaþama geçirebilmesi için tarifli oyunlarýn da
oynandýðý, böylece kavramlarýn ve paylaþmanýn
öðrenildiði bir mekana dönüþmesi gerekmektedir. Bu,
yalnýzca bir materyal sorununun ötesindedir.
Sarý Sokak çocuk ve mekan iliþkisini açýða çýkaran,
mekanýn çocuk için önemini öðreten bir deneyimdir.
Mekan, herþeyin sürekli olarak deðiþtiði bir yaþam
alanýnda, çocuk için 'kalýcý' olan tek þeydir. Atatürk
Çocuk Yuvasý'nda mekan kalýcýdýr. Atatürk Çocuk
Yuvasý'nda mekan, büyümek demektir; büyüdükçe üst
katlardan alt katlara, bir bloktan diðerine gitmek
demektir. On yýldýr D-Blok çocuklarýnýn bu büyüme
süreçlerinde “Sarý Sokak”la mutlaka tanýþýklýklarý
vardýr.
Yeniden öðrettikleriyle Sarý Sokak'ý 20.Yýlýnda da
yazabilmek umuduyla.
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TASARIM,
MÝMARLIK,
KENT ve ÇOCUK
Dr. Nuray Bayraktar
Yard.Doç.Dr. Ela Tekkaya

Ankara Özel Tevfik Fikret Ýlköðretim Okulu'nda 19992000 Öðretim Yýlý içerisinde gerçekleþtirilen bir
çalýþmada1 12-15 yaþ arasý öðrencilerden kendileri için
güvenli ve saðlýklý bir oyun alaný tasarlamalarý ve bu
tasarýmlarýný 3.boyutta ifade etmeleri istenmiþtir2. Bu
çalýþmanýn hedefi çocuklarýn en çok kullandýklarý
fiziksel çevreye çocuk oyun alanlarýna iliþkin
gözlemlerini, beklentilerini, istemlerini saptamak
biçiminde belirlenmiþtir. Çalýþmada, çocuklarýn
yaþadýklarý çevreyi algýlamalarý,
yaþadýklarý
olumsuzluklar için çözüm yollarý üretmeleri,
çevrelerine karþý duyarlýlýklarýný geliþtirmeleri
amaçlanmýþtýr.
Yaklaþýk iki ay süren çalýþmanýn ardýndan elde edilen
ürünler farklý kesimlerden temsilcilerin yer aldýðý bir
jüri3 tarafýndan deðerlendirilmiþ ve ilginç bulgulara
ulaþýlmýþtýr. Bugün de güncelliðini ve önemini koruyan
ve aþaðýda özetlenen bu bulgular bu yazýnýn konusunu
oluþturmakta ve tartýþmaya açýlmaktadýr.
- Ýlk saptama jüri ortamýna iliþkindir. Jüri ortamý
öðrencilerin, tasarýmlarýna esas oluþturan fikirlerini
sözlü olarak ifade etmeleri açýsýndan son derece
olumlu bulunmuþtur. Öðrenciler ve jüri için önemli bir
deneyim olan bu ortamda öðrenciler kendilerine
aktarýlan önerileri dikkatle dinlemiþler, tartýþmalara
katýlmýþlardýr. Jüri üyeleri açýsýndan ise bu ortam ilk
kez bu yaþ grubunda kullanýcýlarla birlikte olmak ve
heyecan uyandýran çok renkli sunumlarla karþýlaþmak
açýsýndan oldukça öðretici olmuþtur.
- Bulgular, öðrencilerin içinde yaþadýklarý
toplumda var olan deðer yargýlarýndan, düþünce
kalýplarýndan, fiziksel çevreden doðrudan
etkilendiklerini ortaya çýkarmýþtýr. Hemen tüm
tasarýmlarda günlük yaþama alýþkanlýklarýnýn bir
göstergesi olarak fast-footlar, marka savaþlarýnýn bir
sonucu olarak da Mc.Donald's ya da Burger King,
Adidas ve Coca-Cola gibi satýþ birimleri yer almýþtýr.
- Tasarýmlarda ticari aktivitenin ön plana çýktýðý
görülmektedir. Neredeyse tüm öðrenciler aileleri ile
birlikte olabildikleri sýnýrlý zamanýn alýþveriþ zamaný
olduðunun bilinciyle, önerilerinde bir alýþveriþ
merkezine yer vermiþlerdir. Yine öðrencilerin bir çoðu
oyun alanlarýný benzin istasyonu, spor alaný veya
güzellik salonu ile birlikte düþünerek gündelik yaþama
gönderme yapmýþlardýr. Ancak, bu bakýþ açýsý ile
gündelik yaþamýn bir parçasý olmasý gereken kültürel,
sanatsal (müzik, tiyatro, sinema vb.) aktivitelere
olanak saðlayacak mekansal düzenlemeleri
önemsememiþlerdir .
- Öðrenciler oyun alanýný tüm yaþ gruplarýndan
çocuklarýn birarada olacaklarý; özel oto ile ulaþýlabilen,
kent dýþý bir merkez olarak ele almýþlardýr.

- Çalýþmalarýn deðerlendirilmesi sonucunda,
öðrencilerin oyunu yaratýcýlýktan uzak bir faaliyet
olarak algýladýklarý tespit edilmiþtir. Kendileri için
yaratýlmýþ mevcut oyun alanlarýnda çocuklar yaratýcý
d e ð i l , k u l l a n ý c ý ro l ü n d e d i r l e r v e b u ro l ü
benimsemiþlerdir. Bu nedenle de tasarýmlarda
oyuncaklar bildik, tanýdýk, var olan oyuncaklardan
farklý önerilmemistir.
- Projelere esas olan temel kavram 'aktivite'
olarak düþünülmüþtür. Öðrenciler tasarýmlarýnda
çeþitli fonksiyonlara yer vermiþler, spor olanaklarý tüm
tasarýmlarda ana kurguyu oluþturmuþ; ancak, oyun
alaný tasarýmýnda oyun, öncelikli bir fonksiyon olarak
ele alýnmamýþtýr.
- Öðrencilerin tümü tasarýmlarýnda, çevre
sorunlarýna iliþkin çözüm önerilerine
de yer
vermiþlerdir. Yollar ile parklar arasýnda yoðun aðaç
dokularý, oyun alanlarýnda yeterli çöp kutularý,
parklarda geniþ yeþil alanlar önerilen temel
çözümlerdir.
 Öðrenciler tasarýmlarýnda kentsel servislerdeki
eksikliklere de duyarlýlýk göstermiþlerdir. Farklý
kotlarda açýk-kapalý otoparklar ve ulaþýmý
kolaylaþtýrýcý çözümler tasarýmlarda ön plana çýkmýþ,
ayrýca bisiklet ve koþu yollarý da çözüm önerileri
arasýnda yer almýþtýr. Tasarýmlarda özürlülere yönelik
düzenlemeler sýnýrlý da olsa düþünülmüþtür.
- Tasarýmlarda öðrencilerin güvenli ve saðlýklý oyun
alanlarýna yükledikleri anlam
bir tartýþma alaný
yaratmýþtýr. Öðrenciler açýsýndan 'güvenlik' genelde
'koruma' olarak ele alýnmýþ; tüm projelerde denetimli
giriþler, polis noktalarý düþünülmüþtür. Öðrenciler
tarafýndan “saðlýklý oyun alaný” için önerilen çözümler
ise ilk yardým üniteleri, ambulanslar, saðlýk ocaklarý
þeklinde olmuþtur. Ancak, güvenli ve saðlýklý oyun
alanýný öncelikle bir mekan problemi olarak ele alan az
sayýda tasarýmýn varlýðý jüri tarafýndan oldukça olumlu
bulunmuþtur.
Söz konusu çalýþma ve bu çalýþmada elde edilen ve
yukarýda özetlenen bulgular önemli
sonuçlar
içermektedir. Ýlk sonuç katýlýma iliþkindir. “Katýlým”
günümüzde üzerinde en çok tartýþýlan konulardan
birisidir. Özellikle fiziksel çevrenin oluþma sürecinde
kullanýcýlarýn bu sürece katýlýmlarý hem mekan
kalitesini etkilemekte, hem de bu mekanlarýn çoðunluk
tarafýndan benimsenmesini saðlamaktadýr. Çocuklar
açýsýndan bakýldýðýnda da durum bundan farklý deðildir.
Uzmanlar tarafýndan, çocuðun fiziksel çevrenin
oluþma sürecine katýlýmý öncelikle yaratýcýlýðýnýn
geliþmesi, yaþadýðý çevreyi sahiplenmesi ve büyükler
tarafýndan güvenilir olmanýn mesajýný almasý
bakýmýndan oldukça önemli bulunmaktadýr.
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Ankara Özel Tevfik Fikret Ýlköðretim Okulu'nda 19992000 Öðretim Yýlý içerisinde gerçekleþtirilen bir
çalýþmada1 12-15 yaþ arasý öðrencilerden kendileri için
güvenli ve saðlýklý bir oyun alaný tasarlamalarý ve bu
tasarýmlarýný 3.boyutta ifade etmeleri istenmiþtir2. Bu
çalýþmanýn hedefi çocuklarýn en çok kullandýklarý
fiziksel çevreye çocuk oyun alanlarýna iliþkin
gözlemlerini, beklentilerini, istemlerini saptamak
biçiminde belirlenmiþtir. Çalýþmada, çocuklarýn
yaþadýklarý çevreyi algýlamalarý,
yaþadýklarý
olumsuzluklar için çözüm yollarý üretmeleri,
çevrelerine karþý duyarlýlýklarýný geliþtirmeleri
amaçlanmýþtýr.
Yaklaþýk iki ay süren çalýþmanýn ardýndan elde edilen
ürünler farklý kesimlerden temsilcilerin yer aldýðý bir
jüri3 tarafýndan deðerlendirilmiþ ve ilginç bulgulara
ulaþýlmýþtýr. Bugün de güncelliðini ve önemini koruyan
ve aþaðýda özetlenen bu bulgular bu yazýnýn konusunu
oluþturmakta ve tartýþmaya açýlmaktadýr.
- Ýlk saptama jüri ortamýna iliþkindir. Jüri ortamý
öðrencilerin, tasarýmlarýna esas oluþturan fikirlerini
sözlü olarak ifade etmeleri açýsýndan son derece
olumlu bulunmuþtur. Öðrenciler ve jüri için önemli bir
deneyim olan bu ortamda öðrenciler kendilerine
aktarýlan önerileri dikkatle dinlemiþler, tartýþmalara
katýlmýþlardýr. Jüri üyeleri açýsýndan ise bu ortam ilk
kez bu yaþ grubunda kullanýcýlarla birlikte olmak ve
heyecan uyandýran çok renkli sunumlarla karþýlaþmak
açýsýndan oldukça öðretici olmuþtur.
- Bulgular, öðrencilerin içinde yaþadýklarý
toplumda var olan deðer yargýlarýndan, düþünce
kalýplarýndan, fiziksel çevreden doðrudan
etkilendiklerini ortaya çýkarmýþtýr. Hemen tüm
tasarýmlarda günlük yaþama alýþkanlýklarýnýn bir
göstergesi olarak fast-footlar, marka savaþlarýnýn bir
sonucu olarak da Mc.Donald's ya da Burger King,
Adidas ve Coca-Cola gibi satýþ birimleri yer almýþtýr.
- Tasarýmlarda ticari aktivitenin ön plana çýktýðý
görülmektedir. Neredeyse tüm öðrenciler aileleri ile
birlikte olabildikleri sýnýrlý zamanýn alýþveriþ zamaný
olduðunun bilinciyle, önerilerinde bir alýþveriþ
merkezine yer vermiþlerdir. Yine öðrencilerin bir çoðu
oyun alanlarýný benzin istasyonu, spor alaný veya
güzellik salonu ile birlikte düþünerek gündelik yaþama
gönderme yapmýþlardýr. Ancak, bu bakýþ açýsý ile
gündelik yaþamýn bir parçasý olmasý gereken kültürel,
sanatsal (müzik, tiyatro, sinema vb.) aktivitelere
olanak saðlayacak mekansal düzenlemeleri
önemsememiþlerdir .
- Öðrenciler oyun alanýný tüm yaþ gruplarýndan
çocuklarýn birarada olacaklarý; özel oto ile ulaþýlabilen,
kent dýþý bir merkez olarak ele almýþlardýr.

- Çalýþmalarýn deðerlendirilmesi sonucunda,
öðrencilerin oyunu yaratýcýlýktan uzak bir faaliyet
olarak algýladýklarý tespit edilmiþtir. Kendileri için
yaratýlmýþ mevcut oyun alanlarýnda çocuklar yaratýcý
d e ð i l , k u l l a n ý c ý ro l ü n d e d i r l e r v e b u ro l ü
benimsemiþlerdir. Bu nedenle de tasarýmlarda
oyuncaklar bildik, tanýdýk, var olan oyuncaklardan
farklý önerilmemistir.
- Projelere esas olan temel kavram 'aktivite'
olarak düþünülmüþtür. Öðrenciler tasarýmlarýnda
çeþitli fonksiyonlara yer vermiþler, spor olanaklarý tüm
tasarýmlarda ana kurguyu oluþturmuþ; ancak, oyun
alaný tasarýmýnda oyun, öncelikli bir fonksiyon olarak
ele alýnmamýþtýr.
- Öðrencilerin tümü tasarýmlarýnda, çevre
sorunlarýna iliþkin çözüm önerilerine
de yer
vermiþlerdir. Yollar ile parklar arasýnda yoðun aðaç
dokularý, oyun alanlarýnda yeterli çöp kutularý,
parklarda geniþ yeþil alanlar önerilen temel
çözümlerdir.
 Öðrenciler tasarýmlarýnda kentsel servislerdeki
eksikliklere de duyarlýlýk göstermiþlerdir. Farklý
kotlarda açýk-kapalý otoparklar ve ulaþýmý
kolaylaþtýrýcý çözümler tasarýmlarda ön plana çýkmýþ,
ayrýca bisiklet ve koþu yollarý da çözüm önerileri
arasýnda yer almýþtýr. Tasarýmlarda özürlülere yönelik
düzenlemeler sýnýrlý da olsa düþünülmüþtür.
- Tasarýmlarda öðrencilerin güvenli ve saðlýklý oyun
alanlarýna yükledikleri anlam
bir tartýþma alaný
yaratmýþtýr. Öðrenciler açýsýndan 'güvenlik' genelde
'koruma' olarak ele alýnmýþ; tüm projelerde denetimli
giriþler, polis noktalarý düþünülmüþtür. Öðrenciler
tarafýndan “saðlýklý oyun alaný” için önerilen çözümler
ise ilk yardým üniteleri, ambulanslar, saðlýk ocaklarý
þeklinde olmuþtur. Ancak, güvenli ve saðlýklý oyun
alanýný öncelikle bir mekan problemi olarak ele alan az
sayýda tasarýmýn varlýðý jüri tarafýndan oldukça olumlu
bulunmuþtur.
Söz konusu çalýþma ve bu çalýþmada elde edilen ve
yukarýda özetlenen bulgular önemli
sonuçlar
içermektedir. Ýlk sonuç katýlýma iliþkindir. “Katýlým”
günümüzde üzerinde en çok tartýþýlan konulardan
birisidir. Özellikle fiziksel çevrenin oluþma sürecinde
kullanýcýlarýn bu sürece katýlýmlarý hem mekan
kalitesini etkilemekte, hem de bu mekanlarýn çoðunluk
tarafýndan benimsenmesini saðlamaktadýr. Çocuklar
açýsýndan bakýldýðýnda da durum bundan farklý deðildir.
Uzmanlar tarafýndan, çocuðun fiziksel çevrenin
oluþma sürecine katýlýmý öncelikle yaratýcýlýðýnýn
geliþmesi, yaþadýðý çevreyi sahiplenmesi ve büyükler
tarafýndan güvenilir olmanýn mesajýný almasý
bakýmýndan oldukça önemli bulunmaktadýr.
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Tasarýmcýlar açýsýndan ise katýlým, kullanýma iliþkin
verileri ve ipuçlarýný doðrudan almayý saðlamakta ve
bu yüzden önemli bulunmaktadýr. Bu çalýþma bir
kullanýcý grubu olarak öðrencilerin fiziksel çevreyi
oluþturma çabalarýnýn ve katýlýmýn ilk adýmý olarak
oldukça önemli bulunmuþtur.
Gerçekleþtirilen güvenli ve saðlýklý oyun alanlarý
tasarým çalýþmasý ile ortaya çýkan sonuçlardan birisi de
büyükler tarafýndan tasarlanmýþ, kurallarý belirlenmiþ,
sabit oyunlar ve oyuncaklara göre kurgulanmýþ oyun
alanlarýnýn çocuklar açýsýndan yetersizliðidir. Ancak,
öðrenciler bu sorunu giderecek çözümleri yine bildik
çevrelerinden yola çýkarak üretmeye çalýþmýþlardýr.

olarak bu anlamda oldukça öðretici olmuþtur ve bu
yüzden bu tür çalýþmalarýn yaygýnlaþmasýný
desteklemek gerektiði düþünülmektedir.
Bu çalýþmanýn belki de en önemli sonuçlarýndan birisi
mimarlýk ortamý adýna sürdürülen tartýþmalardýr.
Öðrenciler mekaný genellikle yakýnlýk, kopukluk,
süreklilik, çevreleme gibi yalnýzca topolojik algýlarla
tanýmlamýþlardýr. Mimarlýk eðitiminde bir sorun olarak
dile getirilen, orta eðitimde ele alýnmasý beklenen ve
önerilen “mimarlýk kültürü” birikiminin bu tür
ortamlarda bu tartýþmalar üzerine eklenen bilgi ve
yaklaþýmlarla elde edilebileceði çok açýktýr.

Bilimsel araþtýrmalar çocuk oyun alanlarýna bu
anlamda farklý bir gözle bakýlmasý gereðini ortaya
koymaktadýr. Bu mekanlarda asýl amaç çocuðun
sosyal geliþimini saðlamaktýr. Çocuk bu alanlarda
çevresi ile duygusal iletiþim kurabilir, bir çok kavramý
pekiþtirebilir ve öðrenebilir olmalýdýr. Bu alanlarda
keþfetmek, özgür hareket edebilmek, belirli bir
mahremiyet ve özerklik yaþayabilmek çocuðun
geliþimi açýsýndan önemli bulunmaktadýr4.

* Dr.Nuray Bayraktar, Emine Þenel, Özge Akyol tarafýndan
hazýrlanan ve “Women Creators of Two Seas, 2000
Mediterranean and The Black Sea” etkinliðinde sunulan “A
Participation Model: Children and Secure Playgrounds”
baþlýklý bildiri metninden ve Doç.Dr.Güzin Türel ve
Yrd.Doç.Dr.Ela Tekkaya tarafýndan Mimarlar Odasý Ankara
Þubesine sunulan “Çýkarýmlar” baþlýklý rapordan
yararlanýlmýþtýr.

Oyun ve oyuncak bu anlamda en önemli araçlardýr ve
bu araçlarýn içinde yer aldýðý çocuk oyun alanlarýnýn
çocuk için yaþamsal bir önemi vardýr. Bu alanlarý,
çocuðun sosyalleþmesini, fiziksel ve saðlýklý bir birey
olmasýný olanaklý kýlacak ortamlar olarak ele almak
gerekmektedir. Böylesi ortamlarý yaratabilmek çocuk
oyun alanlarýný, çocuklarýn beklenti ve istemlerini;
boyutlarýný, yaþ ve cinsiyet farklýlýklarýný dikkate alarak
tasarlamak ile mümkündür5. Bu çalýþma bir model

1

Söz konusu çalýþma Trafik ve Ýlkyardým Dersi kapsamýnda Sn.
Emine Þenel tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
2
Öðrenciler düþündüklerini oyuncak parçalarý, kaðýtlar, atýk
mateyaller gibi araçlar kullanarak oldukça baþarýlý bir biçimde
aktarmýþlardýr.
3
Jüri Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan belirlenmiþ ve
Doç.Dr.Güzin Türel, Yrd.Doç.Dr.Ela Tekkaya, Dr. Nuray Bayraktar,
Fügen Çetiner, Vedat Aðca ve Belemir Güzer'den oluþmuþtur.
4
Gürkaynak Ý., 1996, “Çocuklar, Çevreler, Eviçleri”, Diðerlerinin
Konut Sorunlarý, TMMOB Mimarlar Odasý.
5
Bayazýt N., Yüksel Y., 1996, “Toplu Konut Projelerinde Çocuklar
Ýçin Mekanlar”, Diðerlerinin Konut Sorunlarý, TMMOB Mimarlar
Odasý.

MÝMAR VEDAT TEK ÝLE BULUÞMAK...
(Mimar Vedat Tek Aný, Sanat ve Restorasyon Merkezi )
Müge Göktepe
Mimar

“EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM
DÖNEMÝNDE HER GÜN ÝKÝ SINIFA
RESTORE EDÝLMÝÞ KONAKLAR
GEZDÝRÝLEREK, BU KONAKLAR
VE YAÞADIKLARI KENT
HAKKINDA ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
VERÝLMEKTEDÝR….GEZDÝKLERÝ
KONAKLARIN PROJELERÝNÝN
HAZIRLANMA AÞAMALARI
HAKKINDA DA
BÝLGÝLENDÝRÝLMEKTEDÝR”

Mimar Vedat Tek Aný, Sanat ve Restorasyon Merkezi,
Kastamonu Hükümet Konaðý'nýn mimarý olan
Cumhuriyet dönemi mimarlarýndan Vedat Tek adýna ve
anýsýna 2001 yýlýnda Vali Enis Yeter tarafýndan
geleneksel mimariyi korumak ve yaþatmak amacýyla
kurulmuþtur.
Bu merkez bünyesinde tescilli eserlerin projelerinin
yapýldýðý, 2 mimar, 5 restoratör teknikerinden oluþan
teknik büro ve eski yapý onarýmlarýnda çalýþan 28
ustadan oluþan atölye vardýr.
Kastamonu' da 534 adet tescilli yapý bulunmaktadýr.
Bu yapýlarýn onarýmýnda sýkýntý çeken halka teknik ekip
ve atölyedeki ustalar tarafýndan ücretsiz hizmet ve
gerekli yardýmlar saðlanmaktadýr.
Eskiden kömür deposu olarak kullanýlan yerleþke alaný
mevcut yapýlarýn elden geçirilerek yeni ve bölgenin
karakteristik özelliklerini taþýyan yapý örnekleriyle
serender, tahýl ambarlarý, yayla evi, çalýþýr durumdaki
deðirmen bezemesiyle yöre kültürüyle buluþmak
isteyen herkese kucak açan bir açýk hava müzesi
niteliðindedir. Merkez; kültürel etkinlikler için
salonlarý, sergi alanlarý ve her ilçe için ayrýlan yöresel el
sanatlarýnýn tanýtýldýðý birimleriyle üretici bir iþlev de
üstlenmektedir.
Kastamonu'da 1997 yýlýnda Vali Enis Yeter'in
öncülüðünde baþlatýlan koruma çalýþmalarý tüm hýzýyla
devam etmektedir. Bu çalýþmalar kapsamýnda halkýn
ve özellikle gençlerin koruma konusunda bilinçlenmesi
de saðlanmaktadýr. Bu amaçla eðitim ve öðretim
döneminde her gün iki sýnýfa restore edilmiþ konaklar
gezdirilerek, bu konaklar ve yaþadýklarý kent hakkýnda
çeþitli bilgiler verilmektedir. Öðrenciler gezi
kapsamýnda geleneksel yapýlara ilgiyi ve bu yapýlarýn
korunmasýna yönelik yerel bilinci oluþturmayý
hedefleyen restorasyon merkezini de ziyaret ederek
gezdikleri konaklarýn projelerinin hazýrlanma
aþamalarý hakkýnda da bilgilendirilmektedir. Ayrýca
yapýlan çalýþmalarýn, yöresel el sanatlarýnýn ve doðal
güzelliklerin tanýtýldýðý slayt gösterisini izleyerek
geçmiþten günümüze taþýnan bu deðerleri yaþatacak
bireyler olarak bu konuda bilinçlenmektedirler. Bu
çalýþmalar sonrasýnda mimarlýk ve koruma
kavramlarýyla tanýþan çocuklara söz hakký tanýnmakta
ve onlarýn düþüncelerinin yer aldýðý bir aný defteri
tutulmaktadýr.
Bu proje kapsamýnda bu sene içerisinde 3,319
öðrenci, geçen senelerde de 11,118 öðrenci olmak
üzere toplam 14,437 öðrenci yer almýþtýr.

Fotoðraf: Tülay Özek
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hedefleyen restorasyon merkezini de ziyaret ederek
gezdikleri konaklarýn projelerinin hazýrlanma
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Fotoðraf: Tülay Özek

Uluslararasý Mimarlar Birliði(UIA) yayýnladýðý program ile üye ülkelerdeki mimarlara evrensel mimarlýk kültürünün
toplumun küçük yaþtaki bireylerine tanýtýlmasý amacýyla çalýþma yapmalarý çaðrýsýnda bulundu.
Bu çaðrýya yanýt olarak TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ilkini Aðustos 2002'de gerçekleþtirdiði mimarlýk ve
çocuk buluþmasýný bir program kapsamýnda Ankara'daki 1000 ilköðretim okulunda ve lisede gerçekleþtirmek üzere
çalýþma baþlattý. Nisan ayýndan itibaren Mimarlar Odasý Ankara Þubesi üyesi

1000 mimarýn Ankara ve yakýn çevresindeki
1000 okulda cocuklarla buluþmasý hedeflenmektedir.
Bu buluþmalarla hedeflenen
çocuklara mimarlýðýn temel kavramlarýný anlatmak,
onlarý yerel ve evrensel mimarlýk kültürü ile tanýþtýrmak,
çocuklarýn özelde evlerine, sokaklarýna, okullarýna genelde ise yaþadýklarý kente sorgulayan gözlerle bakan
sorumluluk sahibi kentliler olmalarýný saðlamaktýr.
Ayrýca, mimarlarýn da þartlanmamýþ saf ve temiz aklýn ve özgür yaratma gücünün sahibi çocuklardan öðreneceði çok
þey olduðunu düþünmekteyiz.

Bu programa dahil olmak isteyen üyelerimiz! Lütfen odamýza telefon, fax ya da e-mail aracýlýðý ile
üye sicil numaranýzý, adýnýzý ve varsa özellikle bulunmak isteyeceðiniz okulun adýný bildiriniz.

Çizimler / Þükriye Sarý
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Sözün Bittiði Yer ( Om Yayýnevi )
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22 ÞUBAT 2003
DANIÞMA KURULU
DEKLARASYONU
MÝMARLAR ODASI ANAKARA ÞUBESÝ'NÝN 22
ÞUBAT 2003 TARÝHÝNDE YAPTIÐI DANIÞMA
KU R U LU T O P L A N T I S I N A K AT I L A N L A R ;
MÝMARLIK MESLEÐÝNÝN, MÝMARLARIN,
MÝMARLAR ODASI'NIN, ANKARA KENTÝNÝN VE
KENTLERÝN VE EN SON OLARAK DA ÜLKENÝN
ÝÇÝNDE BULUNDUÐU DURUM ÜZERÝNDE
ÇEÞÝTLÝ AÇILARDAN GÖRÜÞMELER YAPTI VE

Savaþýn eþiðinde bulunan sadece Türkiye deðil. Bütün
dünya savaþýn eþiðinde duruyor ve savaþmaya
hazýrlanan iki hýrslý savaþ devine bakýyor. Bu iki ülkeyi
devleþtiren, savaþmak ve insan öldürmek
konusundaki kararlýlýklarý ve umursamazlýklarý...
Ýnsanlarýn öldürülmesine ve, masum insan katliamýna
duyarsýz bu iki kana susamýþ savaþ devi, savaþýn ilk
kurbaný olacak ama savaþýn tarafý olmayan insanlara
ve çocuklara karþý acýmasýz ve duyarsýz. Onlarý
görmek ve düþünmek bile istemiyor.
Bu deklarasyon, savaþ devlerinin ikisinin de karþýsýnda
yer alan ve her geçen gün sayýlarý milyonlarla artan
dünya savaþ karþýtlarýnýn, hiç bir kaba gücü olmayan
ama duru ve saðduyulu sesine katýldýðýmýzý açýklamak
amacýný taþýyor.
Bu deklarasyon,
Savaþý ve zorbalýðý istemediðimizi,
Despotluðun ve kendi halkýný köleleþtirmenin her
türünden nefret ettiðimizi,
Doðru olana giden ve zorbalýktan uzak bir yolun her
zaman bulunabileceðine inandýðýmýzý,
Bir tek çocuðun, bir tek kadýnýn, bir tek erkeðin hatta
bir tek askerin bile ölmesine, aç-ilaçsýz, evsiz-okulsuz
ve yolsuz kalmasýna, mülteci durumuna düþmesine
katlanamayacaðýmýzý,
Silahlarla ve bombalarla ve tanklarla ve füzelerle
kazanýlacak bir savaþýn kaybedeninin, hangi ulustan
olursak olalým, her zaman bizler olacaðýmýzýn
bilincinde olduðumuzu,
Savaþ bir kez baþlatýldýðýnda, bir sonraki savaþa yol
açacak zorbalýðýn zaferinden baþka bir þeyin elde
edilemeyeceðini bildiðimizi,
Bütün ülke kentlerinin meydanlarýný dolduran savaþ
karþýtý güçlü sesin, barýþçý çözüm arayýþýndan yana
olan halklarýn ve örgütlerin, uluslararasý dayanýþmanýn
yanýnda olduðumuzu,
duyurmak amacýný taþýyor.

TARTIÞTI.

SAVAÞIN EÞÝÐÝNDE BULUNAN BÝR ÜLKEDE,
TA RT I Þ M A L A R I N S AVA Þ I N G E T Ý R E C E Ð Ý
YIKIMDAN, ÝNSANÝ VE ETÝK KAYGILARDAN UZAK
KALMASI DÜÞÜNÜLEMEYECEÐÝNDEN,
D A N I Þ M A KU R U LU N A K AT I L A N L A R I N
D Ü Þ Ü N C E S Ý N Ý N B Ý R D E K L A R A S YO N L A
DUYURULMASI KARARLAÞTIRILDI.
Fotoðraf:
Western Front 1917-1918 THE COST OF VICTORY

Biz, Ankara'da yaþayan mimarlar, zorbalýðý, savaþý
ve despot zulmünü istemiyoruz. Biz Ankaralý
mimarlar, Amerika ve Irak dahil dünyanýn bütün
halklarý için daha uygun ve barýþçý alternatiflerin
aranmasýný istiyoruz. Türkiye'nin, barýþçý çözüm
arayýþlarýný içtenlikle ve ýsrarla sürdürmesini,
savaþýn mantýðýna teslim olmamasýný diliyoruz.
Uygarlýðýn en eski topraklarýný kana bulamadan,
insanlýðýn kardeþliði için, barýþçý bir bilgeliðin
geliþmesi için çaba göstereceðimizi duyuruyoruz.
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yetkilileri arasýnda, bu ülkenin sahillerine yakýn bir yerde geçen bir telsiz konuþmasý: Ýngiltere: Çarpýþmamak
için lütfen rotanýzý 15 derece güneye deðiþtirin. ABD: Çarpýþmamak için, biz sizin yönünüzü 15 derece kuzeye

Ve
M Ý M A R L A R I M I Z

deðiþtirmenizi öneriyoruz. Ýngiltere: Negatif. Çarpýþmayý engellemek için rotanýzý 15 derece güneye

SAVAÞA

HAYIR

DÝYOR

deðiþtirmeniz gerekiyor. ABD: Ben bir ABD donanmasý kaptanýyým. Tekrar söylüyorum. Yön deðiþtirin.
Ýngiltere: Negatif. Tekrar söylüyorum. Yönünüzü deðiþtirmeniz gerekiyor. ABD: Burasý Uçakgemisi USS
Abraham Lincoln. ABD Atlantik filosunun ikinci büyük gemisi. Bize ayrýca üç destroyer, üç kruvazör ve çok
sayýda destek gemisi refakat ediyor. Gemimin güvenliði için yönünüzü 15 derece, yani 15 derece kuzeye
deðiþtirmenizi emrediyorum. Yoksa gereðinin yapýlacaðýndan emin olabilirsiniz. Ýngiltere: Biz deniz feneriyiz.

BARIÞ ÝÇÝN 100’LER MECLÝSÝNE SUNULAN
TMMOB BÝLDÝRÝSÝ
Savaþ adý altýnda dayatýlan politikalar, gerçekte
insanlýða yöneltilmiþ bir saldýrý programýdýr.
Savaþla, insaný insan yapan deðerlerimiz, geçmiþimiz,
doðal kimliklerimiz, kültürlerimiz öldürülüyor.
Savaþla, insanlýk derinliði olmayan sýð bir yaþamýn
karanlýðýna mahkum ediliyor.
Bu teknolojik kaba gücü nasýl etkisiz kýlacaðýz?

BU ÇAÐRI TÜM DÜNYADA YURTTAÞTAN YURTTAÞA YAPILMIÞTIR
SAVAÞSIZ BÝR DÜNYA MÜMKÜN!
IRAK'TA SAVAÞA HAYIR KOORDÝNASYONU(*)

SAVAÞI DURDURABÝLÝRÝZ!
BU DÜNYA BÝZÝM!
Bizler; bu savaþtaki her ölümü cinayet sayanlar; düþecek her bombayý vicdanýna atýlmýþ hissedecek olanlar;
21. yüzyýlý barýþýn yüzyýlý kýlmak isteyenler; savaþsýz bir dünyanýn mümkün olduðuna inananlar; ilan ediyoruz
ki: Irak'ta savaþa katýlan her hükümeti suçlu sayacaðýz.
*Sesimi milyonlarýn sesine katarak ABD'yi uyarýyorum: IRAK'A DOKUNMA!
*Kendi hükümetimi, meclisimi uyarýyorum: BU SUÇA ORTAK OLMA!
Savaþý durdurmak konusundaki kararlý isteðimi göstermek için 15 Þubat Cumartesi gününden baþlayarak,
her gece saat 20.00'de ýþýðýmý bir dakika süreyle karartýyorum. Ve tüm dünya vatandaþlarýný bu savaþý
durdurana kadar her gece saat 20.00'de ýþýklarýný yakýp söndürmeye çaðýrýyorum.
Biliyorum ki, dünya kamuoyu, hükümetlerden güçlüdür.
BU ÇAÐRI TÜM DÜNYADA YURTTAÞTAN YURTTAÞA YAPILMIÞTIR.
(*) Aralarýnda iþçi ve memur konfederasyonlarý, tüm meslek odalarý, 59 sanat kuruluþu ve her kesimden sivil
toplum kuruluþunun bulunduðu Türkiye platformu.

11 Eylül'de ikiz kulelere yapýlan saldýrý gerekçesiyle
Afganistan'ýn yýkýmý ve iþgali ile baþlayan ve Irak'a
yönelen tehdit; 27 Þubat 1933'te Reichstag Yangýný
gerekçesiyle Hitler-Nazi yönetimince baþlatýlan ve
soykýrýma dönüþen giriþimlere ne kadar çok benziyor.
Yoksulluðun ve eþitsizliðin giderek derinleþtiði
ülkemizde gündemin baþ köþesine Irak Savaþý oturdu.
Ýþsizlik sorunu unutuldu. Açlýk sýnýrýnýn 400 milyon,
yoksulluk sýnýrýnýn 1 milyar liranýn üzerine çýktýðý
unutuldu. Sanayi ve üretim politikalarý unutuldu.
Bugün, mühendis ve mimarlarýmýzýn büyük çoðunluðu,
yoksulluk sýnýrýyla açlýk sýnýrýnýn arasýnda yaþýyor. 2001
yýlý krizi nedeniyle 2 milyon daha artan iþsizler
ordusuna, binlerce mühendisimiz ve mimarýmýz da
katýldý. Henüz iþini kaybetmeyenler kendilerini son
derece þanslý olarak görüyor.
1991 yýlýnda yaþanan Irak Savaþý'nýn bize getirdiði
maliyetin 50 milyar dolardan fazla olduðu biliniyor. “Üç
koyup beþ alma” hevesi bize, oldukça büyük bir bedel
ödetmedi mi?
Biz katýlalým ya da katýlmayalým, çýkacak her hangi bir
savaþ sonucunda milyarlaca dolarlarla ölçülen büyük
bedellerle yüzyüze yeniden gelmeyecek miyiz?
Þimdi iktidar halkýn isteklerinin aksine, ülkemizi büyük
bir savaþ gemisine çevirecek adýmlarý atmýyor mu?
Toplumun bütün kesimleri, “biz savaþ istemiyoruz”
diyor da, peki bizi kim ve ne adýna savaþa sokmak
istiyor?
GERÇEKLERÝ BÝLÝYORUZ
ABD'nin “Terörle Mücadele” adý altýnda sunduðu bu
savaþýn Ortadoðu'nun ve Orta Asya'nýn geleceðini,
açýkçasý dünyanýn geleceðini yeniden biçimlendirecek
bir “Petrol ve Doðalgaz” savaþý olduðunu biliyoruz.
Türkiye'nin 1950'lerden bu yana geniþleyerek
sürdürdüðü IMF'ye ve Dünya Bankasý'na baðýmlýlýk

politikalarýnýn her alanda ABD'ye teslimiyet biçimine
ulaþtýðýný biliyoruz.
NATO kapsamýnda girilen Kore Savaþý, Afganistan'a
asker gönderme politikalarýnýn ýsrarla izlenen
baðýmlýlýk politikalarýnýn sonucu olduðunu biliyoruz.
Ülkemizde kesintisiz olarak sürdürülen
antidemokratik ve baskýcý politikalarýn, 12 Mart ve 12
Eylül darbelerinin bu politikanýn bir parçasý olduðunu
biliyoruz.
Bugün Mersin Limaný'nýn derinleþtirildiðini, ülkemizin
diðer liman ve üslerinin ABD'nin denetimine açýlmak
üzere incelendiðini biliyoruz.
Bir yandan 10 binlerce ABD askerinin ülkemizde
konuþlandýrýlmasýnýn hesaplarý yapýlýrken bir yandan
da, ABD'den alýnacak para miktarýnýn artýrýlmasýnýn
hesaplarý yapýlýyor. Savaþtan rant elde edecek
sermaye çevrelerinin ABD'nin dayatmalarýnýn kabul
edilmesi için bildiri üstüne bildiri yayýnladýklarýný
biliyoruz.
Savaþ ortamlarýnda insanlýðýn eþitlik, özgürlük, barýþ
ve demokratik deðerlerinin ayaklar altýna alýndýðýný
daha önce de yaþadýk, biliyoruz.
Türkiye'nin kendi halkýna karþý sürdürdüðü antidemokratik uygulamalarý savaþ gerekçesiyle tehlikeli
boyutlara týrmandýracaðýný daha önce de yaþadýk,
biliyoruz.
VE SUSMUYORUZ
Bütün bunlarý biliyor ve haykýrýyoruz:
Ýnsanlýðýn geleceði, halklarýn eþit, özgür, barýþ ve
kardeþlik içinde yaþayabilecekleri bir dünyadan
geçmektedir.
Saddam'ý ya da Sam'ý tercih etmek zorunda deðiliz.
Bölgemizdeki tüm sorunlar bu kapsamda ele
alýnmalýdýr.
Baþka bir dünya mümkün ve biz bir baþka dünya
istiyoruz.
Böylesi bir dünya özlemini kendi yaþadýðýmýz
coðrafyada istiyoruz ve bunun için mücadele etmeye
kararlýyýz.

100'ler Bildirgesi
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M Ü H E N D Ý S L E R Ý M Ý Z

yetkilileri arasýnda, bu ülkenin sahillerine yakýn bir yerde geçen bir telsiz konuþmasý: Ýngiltere: Çarpýþmamak
için lütfen rotanýzý 15 derece güneye deðiþtirin. ABD: Çarpýþmamak için, biz sizin yönünüzü 15 derece kuzeye

Ve
M Ý M A R L A R I M I Z

deðiþtirmenizi öneriyoruz. Ýngiltere: Negatif. Çarpýþmayý engellemek için rotanýzý 15 derece güneye

SAVAÞA

HAYIR

DÝYOR

deðiþtirmeniz gerekiyor. ABD: Ben bir ABD donanmasý kaptanýyým. Tekrar söylüyorum. Yön deðiþtirin.
Ýngiltere: Negatif. Tekrar söylüyorum. Yönünüzü deðiþtirmeniz gerekiyor. ABD: Burasý Uçakgemisi USS
Abraham Lincoln. ABD Atlantik filosunun ikinci büyük gemisi. Bize ayrýca üç destroyer, üç kruvazör ve çok
sayýda destek gemisi refakat ediyor. Gemimin güvenliði için yönünüzü 15 derece, yani 15 derece kuzeye
deðiþtirmenizi emrediyorum. Yoksa gereðinin yapýlacaðýndan emin olabilirsiniz. Ýngiltere: Biz deniz feneriyiz.

BARIÞ ÝÇÝN 100’LER MECLÝSÝNE SUNULAN
TMMOB BÝLDÝRÝSÝ
Savaþ adý altýnda dayatýlan politikalar, gerçekte
insanlýða yöneltilmiþ bir saldýrý programýdýr.
Savaþla, insaný insan yapan deðerlerimiz, geçmiþimiz,
doðal kimliklerimiz, kültürlerimiz öldürülüyor.
Savaþla, insanlýk derinliði olmayan sýð bir yaþamýn
karanlýðýna mahkum ediliyor.
Bu teknolojik kaba gücü nasýl etkisiz kýlacaðýz?

BU ÇAÐRI TÜM DÜNYADA YURTTAÞTAN YURTTAÞA YAPILMIÞTIR
SAVAÞSIZ BÝR DÜNYA MÜMKÜN!
IRAK'TA SAVAÞA HAYIR KOORDÝNASYONU(*)

SAVAÞI DURDURABÝLÝRÝZ!
BU DÜNYA BÝZÝM!
Bizler; bu savaþtaki her ölümü cinayet sayanlar; düþecek her bombayý vicdanýna atýlmýþ hissedecek olanlar;
21. yüzyýlý barýþýn yüzyýlý kýlmak isteyenler; savaþsýz bir dünyanýn mümkün olduðuna inananlar; ilan ediyoruz
ki: Irak'ta savaþa katýlan her hükümeti suçlu sayacaðýz.
*Sesimi milyonlarýn sesine katarak ABD'yi uyarýyorum: IRAK'A DOKUNMA!
*Kendi hükümetimi, meclisimi uyarýyorum: BU SUÇA ORTAK OLMA!
Savaþý durdurmak konusundaki kararlý isteðimi göstermek için 15 Þubat Cumartesi gününden baþlayarak,
her gece saat 20.00'de ýþýðýmý bir dakika süreyle karartýyorum. Ve tüm dünya vatandaþlarýný bu savaþý
durdurana kadar her gece saat 20.00'de ýþýklarýný yakýp söndürmeye çaðýrýyorum.
Biliyorum ki, dünya kamuoyu, hükümetlerden güçlüdür.
BU ÇAÐRI TÜM DÜNYADA YURTTAÞTAN YURTTAÞA YAPILMIÞTIR.
(*) Aralarýnda iþçi ve memur konfederasyonlarý, tüm meslek odalarý, 59 sanat kuruluþu ve her kesimden sivil
toplum kuruluþunun bulunduðu Türkiye platformu.

11 Eylül'de ikiz kulelere yapýlan saldýrý gerekçesiyle
Afganistan'ýn yýkýmý ve iþgali ile baþlayan ve Irak'a
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Biz katýlalým ya da katýlmayalým, çýkacak her hangi bir
savaþ sonucunda milyarlaca dolarlarla ölçülen büyük
bedellerle yüzyüze yeniden gelmeyecek miyiz?
Þimdi iktidar halkýn isteklerinin aksine, ülkemizi büyük
bir savaþ gemisine çevirecek adýmlarý atmýyor mu?
Toplumun bütün kesimleri, “biz savaþ istemiyoruz”
diyor da, peki bizi kim ve ne adýna savaþa sokmak
istiyor?
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ABD'nin “Terörle Mücadele” adý altýnda sunduðu bu
savaþýn Ortadoðu'nun ve Orta Asya'nýn geleceðini,
açýkçasý dünyanýn geleceðini yeniden biçimlendirecek
bir “Petrol ve Doðalgaz” savaþý olduðunu biliyoruz.
Türkiye'nin 1950'lerden bu yana geniþleyerek
sürdürdüðü IMF'ye ve Dünya Bankasý'na baðýmlýlýk

politikalarýnýn her alanda ABD'ye teslimiyet biçimine
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baðýmlýlýk politikalarýnýn sonucu olduðunu biliyoruz.
Ülkemizde kesintisiz olarak sürdürülen
antidemokratik ve baskýcý politikalarýn, 12 Mart ve 12
Eylül darbelerinin bu politikanýn bir parçasý olduðunu
biliyoruz.
Bugün Mersin Limaný'nýn derinleþtirildiðini, ülkemizin
diðer liman ve üslerinin ABD'nin denetimine açýlmak
üzere incelendiðini biliyoruz.
Bir yandan 10 binlerce ABD askerinin ülkemizde
konuþlandýrýlmasýnýn hesaplarý yapýlýrken bir yandan
da, ABD'den alýnacak para miktarýnýn artýrýlmasýnýn
hesaplarý yapýlýyor. Savaþtan rant elde edecek
sermaye çevrelerinin ABD'nin dayatmalarýnýn kabul
edilmesi için bildiri üstüne bildiri yayýnladýklarýný
biliyoruz.
Savaþ ortamlarýnda insanlýðýn eþitlik, özgürlük, barýþ
ve demokratik deðerlerinin ayaklar altýna alýndýðýný
daha önce de yaþadýk, biliyoruz.
Türkiye'nin kendi halkýna karþý sürdürdüðü antidemokratik uygulamalarý savaþ gerekçesiyle tehlikeli
boyutlara týrmandýracaðýný daha önce de yaþadýk,
biliyoruz.
VE SUSMUYORUZ
Bütün bunlarý biliyor ve haykýrýyoruz:
Ýnsanlýðýn geleceði, halklarýn eþit, özgür, barýþ ve
kardeþlik içinde yaþayabilecekleri bir dünyadan
geçmektedir.
Saddam'ý ya da Sam'ý tercih etmek zorunda deðiliz.
Bölgemizdeki tüm sorunlar bu kapsamda ele
alýnmalýdýr.
Baþka bir dünya mümkün ve biz bir baþka dünya
istiyoruz.
Böylesi bir dünya özlemini kendi yaþadýðýmýz
coðrafyada istiyoruz ve bunun için mücadele etmeye
kararlýyýz.

100'ler Bildirgesi
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ABD ve baðlaþýklarýnýn dev savaþ aygýtý "terörist avý" bahanesiyle Afganistan halkýnýn üstüne çullandý ve savaþýn
küresel boyutlara ulaþabileceði ABD yönetimince resmen açýklandý. Ýnsanlýðý bir kez daha savaþýn vahþetiyle karþý
karþýya getiren bu duruma seyirci kalamayýz.
Bizler, yeryüzündeki bütün din, ýrk ve uluslardan insanlarýn yaþama hakkýnýn dokunulmazlýðýna inanarak, "terörün
gücü"ne ve "gücün terörü"ne güvenenlere teslim olmayý reddetme kararlýlýðýyla biraraya geldik.
Türkiye'nin asker göndererek, çatýþmalara katýlarak bir savaþýn içinde yer almasýný istemiyoruz. Hükümetin,
TBMM'den aldýðý "sýnýrsýz" yetki, Türkiye'yi bugünden tahmin edilemeyecek boyutlarda savaþýn içine çekecek ve
terörün dolaysýz hedefi haline getirecektir. 20 Haçlý yada cihat ordularý arasýnda bir tercihte bulunmayý
reddediyoruz.
Gerçekte dünyanýn yeniden paylaþýlmasýný ve süper güçlerin mutlak egemenliðini hedefleyen bir intikam savaþýnda,
üstlerine gece gündüz bombalar yaðdýrýlan Afganistan halklarýna ve açýkça tehdit edilen Ortadoðu halklarýna
yöneltilen saldýrýlarýn bir an önce sona erdirilmesini istediðimizi, 11 Eylül saldýrýlarýnda binlerce insaný yokeden
teröristlere ve bu eylemi kutsayanlara kesinlikle karþý çýktýðýmýzý ve Amerikan halkýnýn acýsýný paylaþtýðýmýzý,
Günümüz dünyasýnda ülkeler, halklar, insanlar arasýndaki utanç verici eþitsizlik ve adaletsizlik giderilmeden;
yoksulluk, gerikalmýþlýk, cehalet yenilmeden; savaþýn deðil barýþýn ve refahýn küreselleþmesi hedef alýnmadan
terörle mücadelenin asla baþarýya ulaþmayacaðýna inandýðýmýzý Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istiyoruz.
Dünyada barýþýn egemen olmasý için güçlerimizi bir araya getirmek amacýyla "Savaþa ve Terörizme Karþý Giriþim"
içinde buluþarak etkinliklerimizi sürdürme kararý aldýðýmýzý barýþtan yana tüm insanlarýna duyuruyoruz.

Adalet Aðaoðlu, Adnan Bostancýoðlu, Ahmet Çakmak, Aydýn
E n g i n , A y d ý n Ö z t ü r k , B ü l e n t E r k m e n , B ü l e n t Ta n ö r , Ç a ð a t a y A n a d o l ,
C e n g i z A k t a r, C o þ k u n Ö z d e m i r, D o ð a n H a l i s , E m r e S e n a n , E r d o ð a n A y d ý n , E r g i n
C i n m e n , E r g u n G ü m r a h , E r h a n B e n e r, E r s i n S a l m a n , E r z a d e E r t e m , F e r i d e
Çiçekoðlu, Feza Kürkçüoðlu, Füsun Akatlý, Füsun Özbilgen, Füsun
D C s t e l , G e n c a y G ü r s o y , G ü l a y B a t u r, H a y r i K o z a n o ð l u , H ý r a n t D i n k , H ü l y a
A k s u l a r, I l g ý n S u , Ý p e k Ç a l ý þ l a r, K e r e m K u r d o ð l u , K u t l u E s e n d e m i r, K u v v e t
L o r d o ð l u , M a s i s K ü r k ç ü g i l , M e h m e t G ü m ü þ , M e s u t Ye ð e n , M e t e Tu n c a y ,
M i t h a t S a n c a r, M u s t a f a A l a b o r a , M ü m t a z S e v i n ç , N a d i re M a t e r, N a z E r a y d a , N e j a t
Ya v a þ o ð u l l a r ý , N e s r i n S u n g u r, N e þ e D ü z e l , O n u r A k ý n , O r a l Ç a l ý þ l a r,
O r h a n A l k a y a , O y a B a y d a r, O y a K ö y m e n , P i y a l e M a d r a , R a m i z e E r e r,
R e f i k D u r b a þ , S e f a F e z a A r s l a n , S u Y ü c e l , S e v i l D o g r u g ü v e n , Ta n ý l
B o r a , Ta t y o s B e b e k , T i m u r S e m e r c i , Tu n c a y A k g ü n , U f u k U r a s , Ü m i t K ý v a n ç ,
Ve c d i S a y a r, Ve d a t S a k m a n , Ya m a n A k s u , Y i ð i t B e n e r, Z u h a l O l c a y

Irak'a canlý kalkanlar
'Biz Halk Olarak' 20. yüzyýlý tarihin en kanlý yüzyýlý olarak
hatýrlýyoruz ve 21'inci yüzyýlýn daha da kanlý olma
tehdidiyle geldiðinin tümüyle farkýndayýz. 'Biz Halk
Olarak' Saddam Hüseyin'in belki binlerce insaný
öldürecek güçte olduðunun, öte yandan George Bush'un
elinde bunun binlerce katý insaný öldürecek ve tüm
dünyayý yok edecek araçlar bulunduðunun farkýndayýz.
Düþünen insanlar olarak açýkça görüyoruz ki, George W.
Bush dünya barýþý için Saddam Hüseyin'den çok daha
büyük bir tehdittir. 'Biz Halk Olarak' Saddam Hüseyin'i
iþbaþýna getiren ciddi ABD desteðini unutmuyor ve
ayrýca Saddam'ýn Kürtlere karþý kimyasal silah
kullanmasý öncesinde, sýrasýnda ve sonrasýndaki
dolaysýz ABD desteðini de özellikle hatýrlýyoruz. 'Biz
Halk Olarak', George W. Bush'u ve onun temsil ettiði
açgözlü ve sadist çýkarlarýn varlýðý için elzem olan
þiddetin kanlý döngüsünü teminat altýna alan 'Önce sen
saldýr' doktrinini büsbütün çýlgýnlýk olarak görüp
reddediyoruz. Bu adamý 21. yüzyýlýn en tehlikeli adamý
kabul ediyoruz. 'Biz Halk Olarak' nükleer silah kullanma
niyetini bildirmesinin, ABD'nin dünya tarihindeki
tartýþmasýz en güçlü ve en tehlikeli ulus olduðunun kesin
kanýtý kabul ediyoruz. 'Biz Halk Olarak' samimiyetle
adalet ve barýþ arayanlar, tüm uluslarýn eninde sonunda
silahsýzlanmasý ve ABD'nin mantýken ve zorunlu olarak
bu uluslarýn ilki olmasý gerektiðini kabul ediyoruz. 'Biz
Halk Olarak' hükümetlerimizin ABD'nin savaþ politikalarý
karþýsýndaki suskunluðu ve/veya iþbirliðinin kesinlikle
bizi temsil etmeyen, kabul edilemez bir tavýr olduðuna

inanýyoruz. 'Bizim Adýmýza Olmaz' (Not in Our Name),
zaten korkunç saldýrýlara maruz kalmýþ Irak halkýna
yönelik beklenen bu yeni uluslararasý saldýrganlýk sucuna
karþý bizim duruþumuzu ifade etmektedir. 'Biz Halk
Olarak' Bush cuntasýný destekleyen tüm ulus ve
hükümetleri, yüksek kârlý petrol nedeniyle çýkarýlacak bir
Üçüncü Dünya Savaþý'nýn korkak suç ortaklarý olarak
görüyoruz. 'Biz Halk Olarak' sözde Birleþmiþ Milletler'in
hukuken önlemekle yükümlü olduðu savaþlar için 'yasal'
kýlýf üretmesi karþýsýnda boþ oturmayý reddediyoruz. 'Biz
Halk Olarak' analar kýzlar, babalar oðullar, kýz ve erkek
kardeþler, insanlýk ailesi içinde savaþý reddeden ve barýþý
kucaklayan herkesle omuz omuza dayanýþma içindeyiz.
'Biz Halk Olarak' körmüþçesine kendi katliamýna yürüyen
gücü ellerinden alýnmýþ koyun insanlar olarak
yaþamaktansa, barýþ ve adalet savunucularý olarak
ölmeyi tercih ediyoruz. 'Biz Halk Olarak' her türlü
biçimiyle baskýnýn, tüm þiddetin, bilhassa 'terörizm'in
anasý olduðuna inanýyoruz. 'Biz Halk Olarak' samimiyetle
adalet ve barýþ peþinde koþanlar, dünya insanlarýnýn
'bombaya deðil yiyeceðe', 'tiranlýða deðil adalete',
'savaþa deðil barýþa' ihtiyacý olduðunu biliyoruz. 'Biz Halk
Olarak' insanlýk ailesine ve varlýðýmýzýn temelini saðlayan
gezegenimize baðlýlýðýmýzý bildiririz. Bizler, 'insanlýk
ailesinin bütün üyelerinin doðal yapýsýndaki onuru ile eþit
ve devredilmez haklarýný tanýmanýn dünyada özgürlük,
adalet ve barýþýn temeli olduðunu' bildiren ‘Ýnsan Haklarý
Evrensel Bildirgesi'nce belirlenen hukuk nezdinde 'dünya
vatandaþlarý' olduðumuzu ilan ederiz."
Ken Nichols O'Keefe-Universal Kinship Society Kurucusu

100’LER MECLÝSÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
''Türkiye, ülkemize, bölgemize ve tüm insanlýða keder, istikrarsýzlýk ve kriz getirecek bu savaþa karþý durmalýdýr. BM
ve Güvenlik Konseyi'ni de, savaþý engelleme yolunda aktif tutum almaya, ülkemizden ve dünyadan yükselen barýþçý
sese kulak vermeye çaðýrýyoruz.
Bugün bu savaþa hangi nedenlerle olursa olsun hayýr demezsek kiþi kiþi, ülke ülke, tüm kurum ve kuruluþlar tarih ve
gelecek kuþaklar önünde sorumlu olacaðýz, suçlu olacaðýz.
Bizler ülkemiz insanlarýný temsil eden 100'ler Meclisi olarak, dünyadaki ve ülkemizdeki tüm yetkili kurumlarý
uyarýyoruz. Ankara, barýþýn baþkenti olsun diyoruz. Barýþçý çözüm umutlarý henüz tükenmeden bu savaþý
engelleyelim, barýþý ve hayatý kazanalým.''
''Barýþ Ýçin 100'ler Meclisi''

Fotoðraf: Frank Hurley
Western Front 1917-1918 THE COST OF VICTORY
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ABD ve baðlaþýklarýnýn dev savaþ aygýtý "terörist avý" bahanesiyle Afganistan halkýnýn üstüne çullandý ve savaþýn
küresel boyutlara ulaþabileceði ABD yönetimince resmen açýklandý. Ýnsanlýðý bir kez daha savaþýn vahþetiyle karþý
karþýya getiren bu duruma seyirci kalamayýz.
Bizler, yeryüzündeki bütün din, ýrk ve uluslardan insanlarýn yaþama hakkýnýn dokunulmazlýðýna inanarak, "terörün
gücü"ne ve "gücün terörü"ne güvenenlere teslim olmayý reddetme kararlýlýðýyla biraraya geldik.
Türkiye'nin asker göndererek, çatýþmalara katýlarak bir savaþýn içinde yer almasýný istemiyoruz. Hükümetin,
TBMM'den aldýðý "sýnýrsýz" yetki, Türkiye'yi bugünden tahmin edilemeyecek boyutlarda savaþýn içine çekecek ve
terörün dolaysýz hedefi haline getirecektir. 20 Haçlý yada cihat ordularý arasýnda bir tercihte bulunmayý
reddediyoruz.
Gerçekte dünyanýn yeniden paylaþýlmasýný ve süper güçlerin mutlak egemenliðini hedefleyen bir intikam savaþýnda,
üstlerine gece gündüz bombalar yaðdýrýlan Afganistan halklarýna ve açýkça tehdit edilen Ortadoðu halklarýna
yöneltilen saldýrýlarýn bir an önce sona erdirilmesini istediðimizi, 11 Eylül saldýrýlarýnda binlerce insaný yokeden
teröristlere ve bu eylemi kutsayanlara kesinlikle karþý çýktýðýmýzý ve Amerikan halkýnýn acýsýný paylaþtýðýmýzý,
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Irak'a canlý kalkanlar
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100’LER MECLÝSÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
''Türkiye, ülkemize, bölgemize ve tüm insanlýða keder, istikrarsýzlýk ve kriz getirecek bu savaþa karþý durmalýdýr. BM
ve Güvenlik Konseyi'ni de, savaþý engelleme yolunda aktif tutum almaya, ülkemizden ve dünyadan yükselen barýþçý
sese kulak vermeye çaðýrýyoruz.
Bugün bu savaþa hangi nedenlerle olursa olsun hayýr demezsek kiþi kiþi, ülke ülke, tüm kurum ve kuruluþlar tarih ve
gelecek kuþaklar önünde sorumlu olacaðýz, suçlu olacaðýz.
Bizler ülkemiz insanlarýný temsil eden 100'ler Meclisi olarak, dünyadaki ve ülkemizdeki tüm yetkili kurumlarý
uyarýyoruz. Ankara, barýþýn baþkenti olsun diyoruz. Barýþçý çözüm umutlarý henüz tükenmeden bu savaþý
engelleyelim, barýþý ve hayatý kazanalým.''
''Barýþ Ýçin 100'ler Meclisi''

Fotoðraf: Frank Hurley
Western Front 1917-1918 THE COST OF VICTORY

Fotoðraf: Coþkun Aral
Sözün Bittiði Yer ( Om Yayýnevi )

Fotoðraf: Coþkun Aral
Sözün Bittiði Yer ( Om Yayýnevi )
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“SÝZ HÝÇ

KASTAMONU’YU
EÐER GÖRMEDÝYSENÝZ,
ÝSTEDÝÐÝNÝZ YERÝNDEN KATILIP, ÝSTEDÝÐÝNÝZ
KISMINDA AYRILABÝLECEÐÝNÝZ BÝR DÝZÝ
ÖNERÝMÝZ VAR;
· 27 Mart 2003 Perþembe günü saat 18:30 da Mimarlar
Odasý 5. kattaki KASTAMONU AKÞAMI'na katýlýnýz.
Böylece;
· Kastamonu'nun tarihi kimliðini korumak ve geliþtirmekle
olaðanüstü çalýþmalar yapan/yapmaya devam eden Vali Sn.
Enis YETER'i dinlemiþ, tanýmýþ olursunuz.
· Kastamonu'yu ve Vedat Tek Enstitüsünü tanýtan filmi
izleyebilirsinizi.
· Kastamonu gezisine katýlan ekibin dia gösterisini
izleyebilirsiniz.
· Fotoðraf ve elsanatlarý sergisinin açýlýþýna katýlabilirsiniz.
· Dokuma ve elsanatlarý ürünleri satýn alabilirsiniz.
· Kokteylde ikram edilecek yöresel yiyeceklerden
tadabilirsiniz.
· Mimarlar Odasý'nýn Kastamonu'ya yapacaðý periyodik
gezilerin birine katýlýn. Eðer bu gezilerin organizasyonunda
sorumluluk alýrsanýz çok daha iyi olacaktýr.
· Kastamonu'da yaþam zenginliðinin izlerini yeniden
keþfetmenin keyfini paylaþýnýz.
· Oradakilere, yaþayanlara, çaba sarf edenlere güç veriniz.
Geliþtirilen modellerin baþarýsý için yapabilecekleriniz
olduðunu fark ediniz.
· Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Kadýköy Büyükkent
Bölge Temsilciliði'nin Kastamonu Valiliðiyle ortaklaþa
baþlatacaðý YAZ OKULUnun programýný zenginleþtirmek
için sorumluluk üstleniniz.
· Her mimarýn görmesinin zorunluluðu, her kentlinin
görmesinin gerekliliði izlenimini edinebilirsiniz; benzer
duygularý, izlenimleri herkesin paylaþacaðýný ve bunun
yaratacaðý enerjiyi unutmayýnýz.

EÐER GÖRDÜYSENÝZ,
YUKARIDAKÝ HALKALARIN BÝRÝSÝNÝ, BÝR
YERLERÝNDEN YAKALAMANIZ GEREKTÝÐÝNÝ,
BUNUN KEYÝFLÝ BÝR UÐRAÞI OLDUÐUNU
ZATEN BÝLÝYORSUNUZDUR.

GÖRDÜNÜZ MÜ?”
MEYDANLARI olan kent,
MEYDANLARI yaþatabilen kent,
KONAKLAR kenti,
PÝYANO imal etmiþ kent,
GELENEKSEL BECERÝLERÝNÝ / ZANAATLARINI
kollayan kent,
MÝMARLIÐINA, MÝMARINA sahip çýkan kent,
Kastamonu'yu farklý özelliklerini vurgulayarak niteleyebiliriz.
En yaygýnlarýndan birisi de “Þehzadeler Kenti”.
Nitelemelerin tümünü hak eden/hak etmiþ bir kent
Kastamonu.
Kimdi o piyano ustalarý? Nasýl bir atölyede üretmiþlerdi
piyanolarýný? Kime, nasýl satarlardý? Baþka kentlere, baþka
ülkelere yollanmýþ mýydý? Bilmiyoruz. Araþtýrmadýk. Ama bir
Anadolu kentinde, bir zamanlar - þu veya bu etkenlerle piyano üretmeye baþlamýþsa birileri…Ne söylenebilir ki?
Bir arkadaþýmýz “bir toplum çalýþmaya, baþarmaya
yöneldiðinde, üretkenliðinin çeþitliliði ve sonuçlarý hep
olaðanüstüdür” demiþti.
Kastamonu'da
çeþitli yerlerde karþýlaþabileceðiniz bir
Kastamonu iþi piyano yalnýzca bir piyano deðildir artýk: Bir
toplumun üretmeye, yaratmaya yöneliþinin simgesidir. Bir
asýr sonra kültürü, doðasý, kaynaklarýyla tüm deðerlerini
tüketmeye yönelmiþ, kolayca sahip olmaya kodlanmýþ bir
toplumun hazin durumunu yüzümüze çarpmakla görevli...
Bir Kent; bir enstitü kurmuþ, adý Vedat Tek Aný, Sanat ve
Restorasyon Merkezi,
Belki çocuðunun ismini bir enstitüye vererek, bir
zamanlarýn Valisine vefa borcunu ödemiþ,
Belki, hükümet konaðýný yapan mimarýna saygýsýný
göstermiþ sahiplenmiþ.
Belki de, mimarlýðý bir kaynak olarak görmeyi
olaðanlaþtýrmýþ.
Kastamonu'da þunlarý duyacaksýnýz:
· “Restore ettiðimiz tüm yapýlarýn ahþap tamiri, oyma
iþlerini kendimiz yapýyoruz.”
· “Ustalarý örgütlüyor, yeni ustalar yetiþtiriyoruz.
Köylerden eski ustalar bulduk. Yeni bir demir atölyesi
kurduk. Bundan sonra kendi ihtiyacýmýz olan kapý
tokmaklarýný, 'karga burunlarý'ný, yaprak menteþelerini
burada üreteceðiz. Diðer kentlere de yollayacaðýz.”
· “Bir bezirhane kurduk, iþletmeye açýyoruz; bundan sonra
beziriniz de bizden.”

Kastamonu hepimiz için heyecan. Bu heyecanýn
paylaþýlmasý, çoðaltýlmasý, örgütlemesi sorumluluðumuz.
25-26 Ocak 2003 tarihlerinde Kastamonu'da idik. Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi her ayýn bir Yönetim Kurulu
toplantýsýný bir temsilcilikte yapacak. Ýlki Kastamonu idi.
Sýrada Kapadokya var. Ankara Þube hinterlandý çok geniþ.
Bu toplantý bir alt bölge toplantýsý þeklinde hazýrlanýyor.
Her toplantýya mutlaka bir GEZÝ eþlik edecek. Geziye
katýlanlar isterlerse toplantýlarý da izleyebilirler. Amaç
gidilen bölgeyi tanýma, ortak bir þeyler yapma ve dönüþte
edindiklerini paylaþmak isteyenler varsa, buna ortam
saðlama.
Kastamonu'ya iliþkin söylenecek çok þey, yapýlacak çok iþ
var. Ýsteyene, dileyene…

22 MART
C U M A R T E S Ý

KAPADOKYA
BÖLGE
TOPLANTISI VE
GEZÝSÝNE
HEPÝNÝZÝ
BEKLÝYORUZ.
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AÝDAT BORÇ BÝLDÝRÝMLERÝNÝN YOL AÇTIÐI TEPKÝLER VE OLANAKLAR
Farkýnda deðilsiniz galiba, ülkemiz ekonomik

krizde, iþsizlik had safhada... Bu durumun maðdurlarýndan biri olan benden
kredi kartýyla aidat borcumu ödememi talep etmiþsiniz. Ýnsanýn kredi kartý olmasý için bankada hesabý, bankada
hesabý olmasý için de parasý olmasý gerek. Fakat maalesef bunlardan hiçbiri bende yok. Dolayýsýyla talebinizi
gerçekleþtirmem mümkün deðil. Benim sizden talebim üyeliðimi iptal etmeniz (ve lütfen) hafif tehditkar, aba altýndan
sopa gösterir yayýn ve mektuplarýnýzý yollamamanýz.

Destek olmuyorsunuz, köstek olmayýnýz.
Dostluk ve Saygýyla

“Aylýk iki sigara parasý, kendi Odamýza üyelik, ayda iki Amerikan sigarasý parasý. Bundan kaçýnýyor bizim
bazý üyelerimiz. Halbuki insanýn hayatta bir veya iki mesleði olur. Bu nedenle de bir yada iki meslek
örgütüne üye olur. Bu aslýnda bir onurdur. Ben yurt dýþýnda çalýþýrken iþe müracaat formlarýnda hep
kayýtlý olduðunuz odalar, dernekler, kuruluþlarý sorarlardý. Bu bir insan için artý puandýr. Hobilerini de
sorarlar. Hobileriniz, mesleðiniz dýþýnda neler yaparsýnýz. Maalesef bizde durum böyle deðil. Neden
böyle deðil? Belki hep birlikte araþtýrmalýyýz”.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Danýþma Kurulu, 22 Þubat 2003
Nuri ARIKOÐLU'nun konuþmasýndan

...ödüllerin geç ödenmesi sýrasýnda ise hukuki yollara baþvurmak istediðimizde Mimarlar Odasý bize en ufak bir yardýmda bile
bulunmadýðý gibi bültenlerde yayýmladýðý yazýlarla “bize ne kardeþim tip proje yarýþmasýna katýlan cezasýný kendi ceker” mantýðýna
yandaþ aradý. Biz bir avuç mimar olarak yalnýz býrakýldýk.
...Ankara'dan Ýstanbul'a taþýnýrken son bir umutla hem Ankara'daki nem de Ýstanbul'daki oda merkezlerine baþ vurarak iþ aradýðýmý ve

Sekiz aydan bu yana sürdürdüðümüz “aidat borcu sorununu çözme kampanyasý” yandaki yazýmýzla birlikte büyük
olaya dönüþtü. Oda alýþýlmadýk sertlikte yazýlý eleþtiriler aldý. Kimi üyelerimiz istifa baþvurusunda bulundu. Sýnýrlý
olsa da istifa iþlemini kararlýlýkla sonuçlandýranlar oldu.

yardýmcý olunmasýný istediðim halde özellikle Ýstanbul'da hiç ciddiye

alýnmadýðým gibi beni baþlarýndan atmak için neredeyse çaba
harcadýlar. Bu durumda benim mimarlar odasýyla bir iliþkim olmasýný nasýl bekleyebilirsiniz?
Bu parayý ödemeyi düþünmediðim gibi, artýk Ankara adresimde ikamet etmediðimden dolayý bu adrese bülten veya dergi de

Karþý sayfada eleþtiri veya tepki yazýlarýndan yapýlmýþ bir dizi alýntýya yer verdik. Bizim yanýtlarýmýzdan daha önemlisi
konuya dair soðukkanlý bir deðerlendirme yapabilmek ve bir dizi soruya ortak yanýt oluþturabilmektedir. Daha
önemlisi hepimizin kendimize vereceðimiz yanýtlardýr.

gönderilmesini istemiyorum. Bundan sonra Mimarlýk yapmayý da düþünmüyorum. Zaten 6 senedir yapmadým. El birliðiyle beni bu iþten
soðuttunuz. Tasarýmcý yeteneklerimi baþka alanlarda deðerlendirmeyi düþünüyorum. Oralarda da pek saygý gördüðümüz söylenemez ama

·
·
·

yine de bizi gerektiðinde yalnýz býrakan bir oda yok. Kendi baþýmýza olduðumuzu biliyoruz.
Saygýlarýmla

·
·
SAYIN
Aþaðýda dökümü sunulan toplam................................................................TL aidat borcunuz 31 Ocak 2003 tarihine kadar geçerlidir. Borcunuzu bu tarihe kadar kapatmanýzý rica ederiz.

·

Aksi takdirde 1 Þubat 2003 tarihinde bu borcunuz yönetmeliðimiz gereði ................................................... TL olacak ve hukuki yollara baþvurularak tahsil edilmek durumunda kalýnacaktýr.
Þubemiz bir süredir gecikmiþ aidat ödemeleri ile ilgili kolaylýklar saðlayan duyurularda bulunuyor. Bu çaðrýlarýn dikkatinizden kaçmýþ olabileceði düþüncesiyle son bir hatýrlatmayý zorunlu
gördük. Çünkü; Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu; 2002 yýlý ve geçmiþ yýllara ait aidat borçlarýnýn 2002 yýlý aidatý olan 48.000.000 TL üzerinden ödenmesi için son tarihi 31 Ocak 2003
olarak belirledi ve 1 Þubat 2003 tarihinden itibaren geçmiþ yýllara ait aidat borçlarýnýn 2003 yýlý aidatý olarak belirlenen 72.000.000 TL üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesine karar verdi.
Ankara Þube Yönetim Kurulu olarak biz de sürdürdüðümüz ödeme kampanyasýný bu tarihe kadar uzattýk. Mimarlar Odasý olarak üyelerimizle “mahkemelik” olmak asla istemeyeceðimiz bir
durum. Bu sebeple lütfen;
1- Maddi sýkýþýklýk ve/veya zamansýzlýk nedeniyle ödeyemediðinizi düþündüðümüz 2002 yýlý öncesi aþaðýda dökümü yer alan borcunuzu dilediðiniz sayýda takside bölerek ödeyin.
2- Benzer aksaklýklarýn bir daha yaþanmamasý için 2003 yýlý aidatýnýzý ait olduðu yýl içinde dilediðiniz sayýda takside bölerek ödeyin.
Göstereceðiniz duyarlýlýk sizinle birlikte bizim de “istemediðimiz deneyimleri” yaþamamýzý engelleyecektir.
Dostluk ve Saygýlarýmýzla,

Bu ödemelerin karþýsýnda ise odanýzdan aktif

kalitelerinin artmasýný talep
dönemlerinde benimle irtibata geçti.

Konuyu daðýtmadan, aidat konusuna gelirsek; bizce en önemlisi “ÝÇTENLÝK” tir.
Eðer Oda yönetimi; þu veya bu nedenle, diyelim ihmallerle, üyenin veya yönetim kurullarýnýn atlamasýyla birikmiþ
aidat borçlarý için üyelerine;
·
·
·

Þekibe Aslan Köksal
Sekreter Üye

bir çalýþma, dergi ve bültenlerin adresime düzgün bir þekilde ulaþmasýný ve
etmekteyim. Bugüne kadar odanýz sadece seçim ve borç ödeme

...Aidat ödeme konusunda göstereceðimiz duyarlýðýn “Ýstemediðimiz deneyimleri” yaþamamýzý engelleyeceði
ifade edilmektedir. Böyle bir deneyim yaþamamýzý engellemek için biz, sorumluluðun farkýnda ve bilincinde olan üyeler olarak bize
mesleki ve hukuki sahada sayýsýz katkýlarý olan ve borcumuzu istediðimiz sayýda takside bölme imkaný sunan Odamýz”ýn(!) ait
olduðu yýllara sari bedelleri üzerinden hesaplanmasý gereken toplam borcumu, 2002 yýlý aidatý üzerinden hesaplayarak,

üyelerine olan hukuki ve mesleki sorumluluðunu bir kez daha ispatladýðýný görmüþ bulunmaktayýz.
Odamýzýn kamudaki etkinliðini yitirdiði, devlet memuriyetine girmek isteyen meslek erbabýndan, odaya kayýt þartý
aranmamasýndan da bellidir. Bu itibarla, kamuda çalýþan mimarlarla serbest çalýþan mimarlar arasýnda
aidat düzenlemesinin yenidan gözden geçirilerek kamuda çalýþan üyelerden aidat alýnmamasýnýn uygun olacaðý kanaatindeyim.

Odanýn varlýðýný finanse etmesinde temel kaynak üye aidatlarý mýdýr?
Aidat Oda ile üyesi arasýndaki aidiyet iliþkisinin bir göstergesi midir?
Eðer Oda yönetimlerini aracýsýz, doðrudan üyelerin seçtiðini kabul ediyorsak; seçilmiþ bir yönetimin eylemlerini
benimsemediðimizde aidatýmýzý ödemiyoruz diyebilir miyiz?
Örneðin bir yönetim, yarýþmalarla ilgili bir hak ihlaline duyarsýz kaldýysa; tepkimiz Odanýn kendisine, varlýðýna
yöneltilmeli mi?
Odanýn iktisadi kriz konusunda yapabileceklerinin sýnýrlarýný nasýl algýlýyoruz? Örneðin mimar iþsizliði konusunda
neler yapabilir? Mimarlýðý gündem yapmaya çalýþmak, bu yönde tüm mimarlarýn katkýsýný örgütlemeye çalýþmak,
mimarlýk kaynaðýndan kamunun ve toplumun daha etkin yararlanmasý talebini güncel tutmak, iþsizlikle de
mücadele olarak algýlanabilir mi?
“ODA” derken, neden, kimden bahsediyoruz? Kendi dýþýmýzda bir yerden mi? Seçtiðimiz Oda yöneticilerini bize
servis sunan ücretli mimarlar gibi mi algýlýyoruz? Onlarýn bir dönem sorumluluk üstlenmiþ gönüllüler olduðunun
farkýnda mýyýz? Odanýn etkinliði ve baþarýsýnýn; seçilmiþ 7 yöneticisinin ötesinde 6500 üyenin ne kadarýnýn
çalýþmalara katýldýðý ve destek olduðuna baðlý olduðunu söylemek yanlýþ mýdýr? Üye baþvurularýndaki,
“ODANIZ” kavramýnýn hepimizi dehþete düþürmesi gerekir mi?

Kendi durumunuzu gözeterek borcunuzu istediðiniz sayýda takside bölebilirsiniz demiþse,
Kimi üyelerimizin 90 aya yayma istekleri bile kabul görmüþse,
Kredi kartýnýzýn yokluðunda bir yazýlý beyanýnýz, taksit taahhüdünüz yeterli denmiþse, tüm bunlar nasýl
yorumlanabilir? Bir borcun 1/90'lýk kýsmýný 90 ay sonra almanýn; üyeyle Odasý arasýndaki bir sorunu çözme
çabasýndan öte bir anlamý olabilir mi?

“ ÖNERDÝÐÝMÝZ HÝÇBÝR YÖNTEM DURUMUNUZA UYMUYORSA GELÝN BÝRLÝKTE BAÞKA BÝR ÇÖZÜM
BULALIM” çaðrýsýný nasýl anlayacaðýz?
Ortada bir sorun var ve bunu çözeceðiz. Yýllardýr sorunlarý biriktirenler, uyutanlar gibi davranma seçeneðimiz yok.
Sorumluluðu üstümüze alacak ve çözeceðiz. Hiçbir üyemizle icralýk, mahkemelik olmak istemiyoruz. Bunu tehdit,
aba altýndan sopa göstermek vb. þekillerde algýlamalarý adil bulmuyoruz. Haketmedik. Her halükarda; Odaya dair
sorumluluðumuz gereði, sorumluluklarýný eksiksiz yerine getiren üyelerimizin yüzüne bakabilmek için,
ALACAÐIMIZ TEPKÝLERÝN BÝR SAHÝPLENMEYE DE YOL AÇACAÐINI UMDUÐUMUZ ÝÇÝN, yaþanan hýzlý
çözülme ve örgütsel deformasyona dur dememizin adýmlarýndan biri olduðu için bu sorunu çözeceðiz.
Çözüm için tek ihtiyacýmýz; herkesin içtenliði ve karþýlýklý olarak içtenliðimizden kuþku duymamayý öðrenme.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Yönetim Kurulu
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Dostluk ve Saygýyla

“Aylýk iki sigara parasý, kendi Odamýza üyelik, ayda iki Amerikan sigarasý parasý. Bundan kaçýnýyor bizim
bazý üyelerimiz. Halbuki insanýn hayatta bir veya iki mesleði olur. Bu nedenle de bir yada iki meslek
örgütüne üye olur. Bu aslýnda bir onurdur. Ben yurt dýþýnda çalýþýrken iþe müracaat formlarýnda hep
kayýtlý olduðunuz odalar, dernekler, kuruluþlarý sorarlardý. Bu bir insan için artý puandýr. Hobilerini de
sorarlar. Hobileriniz, mesleðiniz dýþýnda neler yaparsýnýz. Maalesef bizde durum böyle deðil. Neden
böyle deðil? Belki hep birlikte araþtýrmalýyýz”.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Danýþma Kurulu, 22 Þubat 2003
Nuri ARIKOÐLU'nun konuþmasýndan

...ödüllerin geç ödenmesi sýrasýnda ise hukuki yollara baþvurmak istediðimizde Mimarlar Odasý bize en ufak bir yardýmda bile
bulunmadýðý gibi bültenlerde yayýmladýðý yazýlarla “bize ne kardeþim tip proje yarýþmasýna katýlan cezasýný kendi ceker” mantýðýna
yandaþ aradý. Biz bir avuç mimar olarak yalnýz býrakýldýk.
...Ankara'dan Ýstanbul'a taþýnýrken son bir umutla hem Ankara'daki nem de Ýstanbul'daki oda merkezlerine baþ vurarak iþ aradýðýmý ve

Sekiz aydan bu yana sürdürdüðümüz “aidat borcu sorununu çözme kampanyasý” yandaki yazýmýzla birlikte büyük
olaya dönüþtü. Oda alýþýlmadýk sertlikte yazýlý eleþtiriler aldý. Kimi üyelerimiz istifa baþvurusunda bulundu. Sýnýrlý
olsa da istifa iþlemini kararlýlýkla sonuçlandýranlar oldu.

yardýmcý olunmasýný istediðim halde özellikle Ýstanbul'da hiç ciddiye

alýnmadýðým gibi beni baþlarýndan atmak için neredeyse çaba
harcadýlar. Bu durumda benim mimarlar odasýyla bir iliþkim olmasýný nasýl bekleyebilirsiniz?
Bu parayý ödemeyi düþünmediðim gibi, artýk Ankara adresimde ikamet etmediðimden dolayý bu adrese bülten veya dergi de

Karþý sayfada eleþtiri veya tepki yazýlarýndan yapýlmýþ bir dizi alýntýya yer verdik. Bizim yanýtlarýmýzdan daha önemlisi
konuya dair soðukkanlý bir deðerlendirme yapabilmek ve bir dizi soruya ortak yanýt oluþturabilmektedir. Daha
önemlisi hepimizin kendimize vereceðimiz yanýtlardýr.

gönderilmesini istemiyorum. Bundan sonra Mimarlýk yapmayý da düþünmüyorum. Zaten 6 senedir yapmadým. El birliðiyle beni bu iþten
soðuttunuz. Tasarýmcý yeteneklerimi baþka alanlarda deðerlendirmeyi düþünüyorum. Oralarda da pek saygý gördüðümüz söylenemez ama

·
·
·

yine de bizi gerektiðinde yalnýz býrakan bir oda yok. Kendi baþýmýza olduðumuzu biliyoruz.
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·
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Aþaðýda dökümü sunulan toplam................................................................TL aidat borcunuz 31 Ocak 2003 tarihine kadar geçerlidir. Borcunuzu bu tarihe kadar kapatmanýzý rica ederiz.

·

Aksi takdirde 1 Þubat 2003 tarihinde bu borcunuz yönetmeliðimiz gereði ................................................... TL olacak ve hukuki yollara baþvurularak tahsil edilmek durumunda kalýnacaktýr.
Þubemiz bir süredir gecikmiþ aidat ödemeleri ile ilgili kolaylýklar saðlayan duyurularda bulunuyor. Bu çaðrýlarýn dikkatinizden kaçmýþ olabileceði düþüncesiyle son bir hatýrlatmayý zorunlu
gördük. Çünkü; Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu; 2002 yýlý ve geçmiþ yýllara ait aidat borçlarýnýn 2002 yýlý aidatý olan 48.000.000 TL üzerinden ödenmesi için son tarihi 31 Ocak 2003
olarak belirledi ve 1 Þubat 2003 tarihinden itibaren geçmiþ yýllara ait aidat borçlarýnýn 2003 yýlý aidatý olarak belirlenen 72.000.000 TL üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesine karar verdi.
Ankara Þube Yönetim Kurulu olarak biz de sürdürdüðümüz ödeme kampanyasýný bu tarihe kadar uzattýk. Mimarlar Odasý olarak üyelerimizle “mahkemelik” olmak asla istemeyeceðimiz bir
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1- Maddi sýkýþýklýk ve/veya zamansýzlýk nedeniyle ödeyemediðinizi düþündüðümüz 2002 yýlý öncesi aþaðýda dökümü yer alan borcunuzu dilediðiniz sayýda takside bölerek ödeyin.
2- Benzer aksaklýklarýn bir daha yaþanmamasý için 2003 yýlý aidatýnýzý ait olduðu yýl içinde dilediðiniz sayýda takside bölerek ödeyin.
Göstereceðiniz duyarlýlýk sizinle birlikte bizim de “istemediðimiz deneyimleri” yaþamamýzý engelleyecektir.
Dostluk ve Saygýlarýmýzla,

Bu ödemelerin karþýsýnda ise odanýzdan aktif

kalitelerinin artmasýný talep
dönemlerinde benimle irtibata geçti.

Konuyu daðýtmadan, aidat konusuna gelirsek; bizce en önemlisi “ÝÇTENLÝK” tir.
Eðer Oda yönetimi; þu veya bu nedenle, diyelim ihmallerle, üyenin veya yönetim kurullarýnýn atlamasýyla birikmiþ
aidat borçlarý için üyelerine;
·
·
·

Þekibe Aslan Köksal
Sekreter Üye

bir çalýþma, dergi ve bültenlerin adresime düzgün bir þekilde ulaþmasýný ve
etmekteyim. Bugüne kadar odanýz sadece seçim ve borç ödeme

...Aidat ödeme konusunda göstereceðimiz duyarlýðýn “Ýstemediðimiz deneyimleri” yaþamamýzý engelleyeceði
ifade edilmektedir. Böyle bir deneyim yaþamamýzý engellemek için biz, sorumluluðun farkýnda ve bilincinde olan üyeler olarak bize
mesleki ve hukuki sahada sayýsýz katkýlarý olan ve borcumuzu istediðimiz sayýda takside bölme imkaný sunan Odamýz”ýn(!) ait
olduðu yýllara sari bedelleri üzerinden hesaplanmasý gereken toplam borcumu, 2002 yýlý aidatý üzerinden hesaplayarak,

üyelerine olan hukuki ve mesleki sorumluluðunu bir kez daha ispatladýðýný görmüþ bulunmaktayýz.
Odamýzýn kamudaki etkinliðini yitirdiði, devlet memuriyetine girmek isteyen meslek erbabýndan, odaya kayýt þartý
aranmamasýndan da bellidir. Bu itibarla, kamuda çalýþan mimarlarla serbest çalýþan mimarlar arasýnda
aidat düzenlemesinin yenidan gözden geçirilerek kamuda çalýþan üyelerden aidat alýnmamasýnýn uygun olacaðý kanaatindeyim.

Odanýn varlýðýný finanse etmesinde temel kaynak üye aidatlarý mýdýr?
Aidat Oda ile üyesi arasýndaki aidiyet iliþkisinin bir göstergesi midir?
Eðer Oda yönetimlerini aracýsýz, doðrudan üyelerin seçtiðini kabul ediyorsak; seçilmiþ bir yönetimin eylemlerini
benimsemediðimizde aidatýmýzý ödemiyoruz diyebilir miyiz?
Örneðin bir yönetim, yarýþmalarla ilgili bir hak ihlaline duyarsýz kaldýysa; tepkimiz Odanýn kendisine, varlýðýna
yöneltilmeli mi?
Odanýn iktisadi kriz konusunda yapabileceklerinin sýnýrlarýný nasýl algýlýyoruz? Örneðin mimar iþsizliði konusunda
neler yapabilir? Mimarlýðý gündem yapmaya çalýþmak, bu yönde tüm mimarlarýn katkýsýný örgütlemeye çalýþmak,
mimarlýk kaynaðýndan kamunun ve toplumun daha etkin yararlanmasý talebini güncel tutmak, iþsizlikle de
mücadele olarak algýlanabilir mi?
“ODA” derken, neden, kimden bahsediyoruz? Kendi dýþýmýzda bir yerden mi? Seçtiðimiz Oda yöneticilerini bize
servis sunan ücretli mimarlar gibi mi algýlýyoruz? Onlarýn bir dönem sorumluluk üstlenmiþ gönüllüler olduðunun
farkýnda mýyýz? Odanýn etkinliði ve baþarýsýnýn; seçilmiþ 7 yöneticisinin ötesinde 6500 üyenin ne kadarýnýn
çalýþmalara katýldýðý ve destek olduðuna baðlý olduðunu söylemek yanlýþ mýdýr? Üye baþvurularýndaki,
“ODANIZ” kavramýnýn hepimizi dehþete düþürmesi gerekir mi?

Kendi durumunuzu gözeterek borcunuzu istediðiniz sayýda takside bölebilirsiniz demiþse,
Kimi üyelerimizin 90 aya yayma istekleri bile kabul görmüþse,
Kredi kartýnýzýn yokluðunda bir yazýlý beyanýnýz, taksit taahhüdünüz yeterli denmiþse, tüm bunlar nasýl
yorumlanabilir? Bir borcun 1/90'lýk kýsmýný 90 ay sonra almanýn; üyeyle Odasý arasýndaki bir sorunu çözme
çabasýndan öte bir anlamý olabilir mi?

“ ÖNERDÝÐÝMÝZ HÝÇBÝR YÖNTEM DURUMUNUZA UYMUYORSA GELÝN BÝRLÝKTE BAÞKA BÝR ÇÖZÜM
BULALIM” çaðrýsýný nasýl anlayacaðýz?
Ortada bir sorun var ve bunu çözeceðiz. Yýllardýr sorunlarý biriktirenler, uyutanlar gibi davranma seçeneðimiz yok.
Sorumluluðu üstümüze alacak ve çözeceðiz. Hiçbir üyemizle icralýk, mahkemelik olmak istemiyoruz. Bunu tehdit,
aba altýndan sopa göstermek vb. þekillerde algýlamalarý adil bulmuyoruz. Haketmedik. Her halükarda; Odaya dair
sorumluluðumuz gereði, sorumluluklarýný eksiksiz yerine getiren üyelerimizin yüzüne bakabilmek için,
ALACAÐIMIZ TEPKÝLERÝN BÝR SAHÝPLENMEYE DE YOL AÇACAÐINI UMDUÐUMUZ ÝÇÝN, yaþanan hýzlý
çözülme ve örgütsel deformasyona dur dememizin adýmlarýndan biri olduðu için bu sorunu çözeceðiz.
Çözüm için tek ihtiyacýmýz; herkesin içtenliði ve karþýlýklý olarak içtenliðimizden kuþku duymamayý öðrenme.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Yönetim Kurulu

43

45

44

TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝ

“BAÞKENT FORUMU”
Beypazarý Bildirgesi ile sonuçlandý
2000 YILINDA 50 BELEDÝYENÝN ÜYELÝÐÝ ÝLE
KURULAN TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝ, 2002
YILINDA AVRUPA TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝ'NE
KABUL EDÝLDÝ VE HER GEÇEN YIL, “TARÝHÝ
K Ý M L Ý Ð Ý N E SA H Ý P Ç I KA N B E L E D Ý Y E ”
ANLAYIÞININ BELEDÝYE YÖNETÝMLERÝNCE
KABUL GÖRMESÝNÝ YAYGINLAÞTIRARAK ÜYE
SAYISINI ARTTIRMAYA DEVAM EDÝYOR.
TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝNÝN 2003 YILI KORUMA
PROJELERÝ ÖDÜLLERÝ VE KOLOKYUM TOPLANTI
VE SERGÝSÝ ÝÇÝN 1- 2 ÞUBAT TARÝHLERÝNDE
A N KA RA ' DA, T Ü R KO C A Ð I B Ý N A S I N DA
DÜZENLEDÝÐÝ BULUÞMAYA MÝMARLAR ODASI
ANKARA ÞUBESÝ DE KATILDI VE KATILIMCILARA
“TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝ'NÝN ÇALIÞMALARINI
YAKINDAN ÝZLÝYOR VE DESTEKLÝYORUZ” MESAJI
VEREN “KÜLTÜREL MÝRAS” TEMALI BÝRER
DOSYA DAÐITTI. DOSYADA, MÝMARLAR ODASI
ANKARA ÞUBESÝ'NÝN KORUNMAYA DEÐER
TARÝHÝ VE DOÐAL ÇEVRENÝN KÝMÝ ÖRNEKLERÝNE
AÝT ETKÝNLÝKLERÝNÝN KÝTAPLARI VE KARTLARI
ÝLE DOSYA KONUSU “KÜLTÜREL MÝRAS” OLAN
VE BU TOPLANTIYA ÝTHAF EDÝLMÝÞ OLAN OCAK
AYI BÜLTENÝ VARDI.
CUMHURBAÞKANIMIZ AHMET NECDET SEZER,
BAÞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET BAKANI
ERTUÐRUL YALÇINBAYIR VE KÜLTÜR BAKANI
HÜSEYÝN ÇELÝK 'ÝN DE KATILDIKLARI
TOPLANTININ ÝLK GÜNÜNDE ''ÖZENDÝRME
ÖDÜLLERÝ" ALAN ESKÝÞEHÝR, MUÐLA VE
BARTIN VE ''BAÞARI ÖDÜLLERÝNÝ" PAYLAÞAN
ÝZMÝR, DÝYARBAKIR VE AÐIRNAS PROJELERÝ
TANITILDI.
ÝKÝNCÝ GÜN, GEÇEN YIL GENÝÞ KAPSAMLI
ONARIM VE YENÝLEME PROJESÝYLE TARÝHÝ
KENTLER BÝRLÝÐÝ ÖDÜLÜ ALMIÞ OLAN
BEYPAZARI'NDA “BAÞKENT FORUMU” YAPILDI.
FORUMDA BÝRARAYA GELEN MERKEZÝ HÜKÜMET
VE YEREL YÖNETÝM TEMSÝLCÝLERÝ ÝLE BÝRLÝK
ÜYESÝ BELEDÝYELER, SÝVÝL TOPLUM
KURULUÞLARI, MESLEK KURULUÞLARI VE
KATILIMCILAR TOPLANTIDAKÝ
DEÐERLENDÝRMELER IÞIÐINDA “BEYPAZARI
BÝLDÝRGESÝ”NÝ YAYINLADILAR.

BEYPAZARI BÝLDÝRGESÝ
A) KORUMANIN 5 YILI KAMPANYASI
Tarihi Kentler Birliði Genel Baþkaný Erdoðan
Bilenser'in 1 Þubat 2003 günü Ankara'daki
Kolokyum toplantýsý açýþ konuþmasýnda dile
getirdiði ve Tarihi Kentler Birliði'nin bir önerisi
olarak ilan edilen “2003-2008/Türkiye'de
Korumanýn 5 Yýlý” kampanyasýnýn baþlatýlmasý
dileði desteklenmektedir.
Merkezi yönetimin tüm kurumlarýnýn ve hem ulusal
hem de yerel ölçekteki tüm ilgili kurum, kiþi ve
sektörlerin, bu kampanyada kendi alanlarýndaki
öncelikleri belirlerken, kültür ve çevre deðerlerini
korunmasý, yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara
aktarýlmasý hedefini en öne almalarý forumun ortak
ve önemli çaðrýsýdýr.
B) GÜNCEL GÖREV: YEREL YÖNETÝMLER
REFORMUNDA “KORUMA”
Forum katýlýmcýlarý “korumanýn 5 yýlýna” kalýcý ve
etkin bir yasal altyapýyla baþlayabilmek için;
kültürel ve doðal mirasýn yerel sahipleri ve
sorumlularý olan yerel yönetimleri ve bu konuda
duyarlý hükümet dýþý kuruluþlarý da ayný amaç
etrafýnda güçlü ve yükümlü kýlmayý hedefleyen
temel hukuksal yaklaþýmlarýn, hükümetin
gündeminde bulunan “Yerel Yönetimler Reformu
Yasa Taslaðýnda” mutlaka yer almasý gerektiði
yönündeki dilekleri tekrarlamakta ve önemle altýný
çizmektedirler.
C) 2003 YILI VE ÝZLEYEN DÖNEME ÝLÝÞKÝN
GÖREVLER
Korumanýn 5 yýlýnýn ilk yýlýnda, bu konuda mevcut
yasalarda varolan ve tarihsel-doðal çevre
korunmasýnda önemli kamusal ve kiþisel
sorumluluklarý tanýmlayan kurallarýn artýk yaþama
geçirilmesi gerekmektedir. Þöyle ki:

1) Koruma amacýyla kesin imar ve yapýlaþma
yasaðý getirilen arsa ve arazilerin sahiplerine
hazine arazilerinden verilmesi yönündeki mevcut
mevzuata iþlerlik kazandýrýlmasý ve hazine
arazilerinin deðerlendirilmesi politikasýnda bu
konuya öncelik tanýnmasý artýk ertelenmemelidir.
2) Merkezi ve yerel yönetimlerin her türlü kamusal
hizmetleri için gerekli mekansal gereksinmelerinin
mümkün olduðunca kültür varlýðý niteliðindeki
binalarýn deðerlendirilmesiyle giderilmesi, bu
konuda temel öncelikli hedef olmalýdýr. Tüm
kurumlar ve sektörler de bu çaðrýya katýlmalýdýr.
3) Özellikle tarihsel kentlerin belediye baþkanlarý,
baþkanlýk konutu olarak artýk apartman dairelerini
deðil, o kentteki geleneksel yapýlardan birini
kullanmalýdýrlar. Böylece týpký Vali Konaklarý gibi
belediye baþkanlarýnýn konutlarý da o yörenin sivil
mimarlýk kültürünü simgelemeli ve halka örnek ve
öncü olmalýdýrlar.
4) Kentlerimizdeki imar planlarýnýn tümünün
koruma öncelikli planlar olmasý, bu kavramýn
sadece SÝT alanlarýyla sýnýrlý kalmamasý, SÝT
olarak ilan edilmemiþ bile olsa tüm yerleþmelerde
tarihi ve doðal dokunun yaþatýlmasýna öncelik
veren imar planlarýnýn geçerli olmasý, yasalarda
açýkça yer almalýdýr.
5) SÝT alanlarýndaki halen beklemekte olan
Koruma Amaçlý Ýmar Planlarýnýn yasal süresi olan 1
yýl içinde tamamlanmasý ve bu SÝT'lerdeki
planlama çalýþmalarýnýn da 5 yýl içinde
sonuçlandýrýlmasý için gerekli önlemlerin alýnmasý
forumun ortak dileðidir.
6) Ýlköðretimden baþlanarak, eðitimde koruma ve
kentsel-doðal miras bilincini geliþtirici
programlarýn devreye sokulmasý için 2003 yýlýnda
hazýrlýklar tamamlanarak, 2003-2004 eðitim
döneminde uygulamaya geçilmelidir. Tarih
öðreniminin siyasal tarih aðýrlýklý deðil, kültür ve
uygarlýk tarihi aðýrlýklý olmasý için çabalar
yoðunlaþtýrýlmalýdýr.
7) Orman Bakanlýðýmýzca, 2001 yýlýnda yasal alt
yapýsý hazýrlanan ve eski eser yapýlarýn onarýmýna
düþük ve uygun ücretlerle ahþap temini konusunu
baþlatan uygulamalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý
gerekmektedir. Bu gibi teþviklerin ilgili tüm
kurumlarca da hizmet programlarýna alýnmasý,
forumun genel dileðidir.
8) Katýlýmcýlar ayrýca kent bilinciyle çevre bilincini
birlikte güçlendirmenin ve buna baðlý yurttaþlýk
kültürünü geliþtirmenin de önemli bir etkinliði ik

olarak 22 Nisan Dünya Günü kutlamalarýnýn 23
Nisan Ulusal Egemenlik Bayramý coþkusuyla
bütünleþtirilerek düzenlenmeye baþlanmasýný ilgili
tüm kurumlara önermektedirler.
9) Koruma uygulamalarýnda “havza boyutunda”
planlama ve örgütlenme yönündeki son yýllarýn
olumlu çabalarý örnek alýnarak, bu hedefin de ilgili
yasalarda yer almasý hazýrlýðý, 2003'ün öncelikli
çalýþmalarý arasýnda bulunmalý ve 5 yýl içinde bu
örnekler olabildiðince yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.
10) Tarihi kent merkezlerinin bir bütün olarak
korunmasý ve sakinleriyle birlikte yaþatýlmasýný
hýzlandýrmak ve kurumsallaþtýrmak için; bu gibi
semt ve mahallelerdeki halkýn, ayný amaca uygun
kooperatiflerde bir araya gelerek merkezi ve yerel
yönetimlerin de katký ve desteðiyle, tarihi dokunun
restorasyonu, alt yapýsýnýn geliþtirilmesi ve yaþam
kalitesinin yükseltilmesi için iþbirliði ve dayanýþma
ortamlarýný yaratmak gerekmektedir. Bu
demokratik örgütlenme ve tarihi kent dokularýna
katýlýmcý olarak sahiplenme için gerekli düzenleme
ve teþvikler de 2003'ten itibaren 5 yýlýn hizmet
programlarý arasýnda yer almalýdýr.
11)Tarihi dokularýn ve sivil mimarlýk örneklerinin,
önemli ve kimlikli bir "konut stoku" olarak
görülmesi; toplumun konut gereksiniminin
karþýlanmasý amacýný taþýyan Toplu Konut Ýdaresi
(TOKÝ) kredilerinin bu stoðun saðlýklaþtýrýlmasý
proje ve örgütlenmelerine de verilmesi; böylece
kültürel deðerlerin yaþatýlmasýyla birlikte eski kent
merkezlerinde kent kimliðini sürdüren bir kullaným
ve iþlevlendirme hedefi ile TOKÝ olanaklarýnýn
buluþturulmasý saðlanmalý; bu yönde önceki
yýllarda yapýlan yeni tüzük düzenlenmesine baðlý
mevzuat hazýrlýklarý da tamamlanarak; 2003
yýlýnda ilk uygulamalar baþlatýlmalýdýr...
12) Kültür Bakanlýðýnýn bütçesi genel bütçe içinde
hala binde 2,5 civarýndadýr. Bu oran UNESCO'nun
hedefi olan, genel bütçenin en az yüzde 1'i olmasý
ilkesine uygun düzeye getirilmelidir. Buna koþut
olarak eski eserlerin onarýmýnda olanaklarý kýsýtlý
vatandaþlara yardým ve kredi uygulamalarýnýn da
güçlendirilmesi; ayrýca kültürel mirasýn
korunmasýnda sponsorluðu teþvik edici yeni yasal
düzenlemelerin hýzlandýrýlmasý gerekmektedir.
SONUÇ:
Tüm forum katýlýmcýlarý, bu öneri ve dileklerin
zenginleþtirilerek “korumanýn 5 yýlýnýn”
baþlatýlmasý kararýna, tüm ilgili kurum ve
kuruluþlarý katýlmaya ve desteklemeye
çaðýrmaktadýr.
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“BAÞKENT FORUMU”
Beypazarý Bildirgesi ile sonuçlandý
2000 YILINDA 50 BELEDÝYENÝN ÜYELÝÐÝ ÝLE
KURULAN TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝ, 2002
YILINDA AVRUPA TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝ'NE
KABUL EDÝLDÝ VE HER GEÇEN YIL, “TARÝHÝ
K Ý M L Ý Ð Ý N E SA H Ý P Ç I KA N B E L E D Ý Y E ”
ANLAYIÞININ BELEDÝYE YÖNETÝMLERÝNCE
KABUL GÖRMESÝNÝ YAYGINLAÞTIRARAK ÜYE
SAYISINI ARTTIRMAYA DEVAM EDÝYOR.
TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝNÝN 2003 YILI KORUMA
PROJELERÝ ÖDÜLLERÝ VE KOLOKYUM TOPLANTI
VE SERGÝSÝ ÝÇÝN 1- 2 ÞUBAT TARÝHLERÝNDE
A N KA RA ' DA, T Ü R KO C A Ð I B Ý N A S I N DA
DÜZENLEDÝÐÝ BULUÞMAYA MÝMARLAR ODASI
ANKARA ÞUBESÝ DE KATILDI VE KATILIMCILARA
“TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝ'NÝN ÇALIÞMALARINI
YAKINDAN ÝZLÝYOR VE DESTEKLÝYORUZ” MESAJI
VEREN “KÜLTÜREL MÝRAS” TEMALI BÝRER
DOSYA DAÐITTI. DOSYADA, MÝMARLAR ODASI
ANKARA ÞUBESÝ'NÝN KORUNMAYA DEÐER
TARÝHÝ VE DOÐAL ÇEVRENÝN KÝMÝ ÖRNEKLERÝNE
AÝT ETKÝNLÝKLERÝNÝN KÝTAPLARI VE KARTLARI
ÝLE DOSYA KONUSU “KÜLTÜREL MÝRAS” OLAN
VE BU TOPLANTIYA ÝTHAF EDÝLMÝÞ OLAN OCAK
AYI BÜLTENÝ VARDI.
CUMHURBAÞKANIMIZ AHMET NECDET SEZER,
BAÞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET BAKANI
ERTUÐRUL YALÇINBAYIR VE KÜLTÜR BAKANI
HÜSEYÝN ÇELÝK 'ÝN DE KATILDIKLARI
TOPLANTININ ÝLK GÜNÜNDE ''ÖZENDÝRME
ÖDÜLLERÝ" ALAN ESKÝÞEHÝR, MUÐLA VE
BARTIN VE ''BAÞARI ÖDÜLLERÝNÝ" PAYLAÞAN
ÝZMÝR, DÝYARBAKIR VE AÐIRNAS PROJELERÝ
TANITILDI.
ÝKÝNCÝ GÜN, GEÇEN YIL GENÝÞ KAPSAMLI
ONARIM VE YENÝLEME PROJESÝYLE TARÝHÝ
KENTLER BÝRLÝÐÝ ÖDÜLÜ ALMIÞ OLAN
BEYPAZARI'NDA “BAÞKENT FORUMU” YAPILDI.
FORUMDA BÝRARAYA GELEN MERKEZÝ HÜKÜMET
VE YEREL YÖNETÝM TEMSÝLCÝLERÝ ÝLE BÝRLÝK
ÜYESÝ BELEDÝYELER, SÝVÝL TOPLUM
KURULUÞLARI, MESLEK KURULUÞLARI VE
KATILIMCILAR TOPLANTIDAKÝ
DEÐERLENDÝRMELER IÞIÐINDA “BEYPAZARI
BÝLDÝRGESÝ”NÝ YAYINLADILAR.

BEYPAZARI BÝLDÝRGESÝ
A) KORUMANIN 5 YILI KAMPANYASI
Tarihi Kentler Birliði Genel Baþkaný Erdoðan
Bilenser'in 1 Þubat 2003 günü Ankara'daki
Kolokyum toplantýsý açýþ konuþmasýnda dile
getirdiði ve Tarihi Kentler Birliði'nin bir önerisi
olarak ilan edilen “2003-2008/Türkiye'de
Korumanýn 5 Yýlý” kampanyasýnýn baþlatýlmasý
dileði desteklenmektedir.
Merkezi yönetimin tüm kurumlarýnýn ve hem ulusal
hem de yerel ölçekteki tüm ilgili kurum, kiþi ve
sektörlerin, bu kampanyada kendi alanlarýndaki
öncelikleri belirlerken, kültür ve çevre deðerlerini
korunmasý, yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara
aktarýlmasý hedefini en öne almalarý forumun ortak
ve önemli çaðrýsýdýr.
B) GÜNCEL GÖREV: YEREL YÖNETÝMLER
REFORMUNDA “KORUMA”
Forum katýlýmcýlarý “korumanýn 5 yýlýna” kalýcý ve
etkin bir yasal altyapýyla baþlayabilmek için;
kültürel ve doðal mirasýn yerel sahipleri ve
sorumlularý olan yerel yönetimleri ve bu konuda
duyarlý hükümet dýþý kuruluþlarý da ayný amaç
etrafýnda güçlü ve yükümlü kýlmayý hedefleyen
temel hukuksal yaklaþýmlarýn, hükümetin
gündeminde bulunan “Yerel Yönetimler Reformu
Yasa Taslaðýnda” mutlaka yer almasý gerektiði
yönündeki dilekleri tekrarlamakta ve önemle altýný
çizmektedirler.
C) 2003 YILI VE ÝZLEYEN DÖNEME ÝLÝÞKÝN
GÖREVLER
Korumanýn 5 yýlýnýn ilk yýlýnda, bu konuda mevcut
yasalarda varolan ve tarihsel-doðal çevre
korunmasýnda önemli kamusal ve kiþisel
sorumluluklarý tanýmlayan kurallarýn artýk yaþama
geçirilmesi gerekmektedir. Þöyle ki:

1) Koruma amacýyla kesin imar ve yapýlaþma
yasaðý getirilen arsa ve arazilerin sahiplerine
hazine arazilerinden verilmesi yönündeki mevcut
mevzuata iþlerlik kazandýrýlmasý ve hazine
arazilerinin deðerlendirilmesi politikasýnda bu
konuya öncelik tanýnmasý artýk ertelenmemelidir.
2) Merkezi ve yerel yönetimlerin her türlü kamusal
hizmetleri için gerekli mekansal gereksinmelerinin
mümkün olduðunca kültür varlýðý niteliðindeki
binalarýn deðerlendirilmesiyle giderilmesi, bu
konuda temel öncelikli hedef olmalýdýr. Tüm
kurumlar ve sektörler de bu çaðrýya katýlmalýdýr.
3) Özellikle tarihsel kentlerin belediye baþkanlarý,
baþkanlýk konutu olarak artýk apartman dairelerini
deðil, o kentteki geleneksel yapýlardan birini
kullanmalýdýrlar. Böylece týpký Vali Konaklarý gibi
belediye baþkanlarýnýn konutlarý da o yörenin sivil
mimarlýk kültürünü simgelemeli ve halka örnek ve
öncü olmalýdýrlar.
4) Kentlerimizdeki imar planlarýnýn tümünün
koruma öncelikli planlar olmasý, bu kavramýn
sadece SÝT alanlarýyla sýnýrlý kalmamasý, SÝT
olarak ilan edilmemiþ bile olsa tüm yerleþmelerde
tarihi ve doðal dokunun yaþatýlmasýna öncelik
veren imar planlarýnýn geçerli olmasý, yasalarda
açýkça yer almalýdýr.
5) SÝT alanlarýndaki halen beklemekte olan
Koruma Amaçlý Ýmar Planlarýnýn yasal süresi olan 1
yýl içinde tamamlanmasý ve bu SÝT'lerdeki
planlama çalýþmalarýnýn da 5 yýl içinde
sonuçlandýrýlmasý için gerekli önlemlerin alýnmasý
forumun ortak dileðidir.
6) Ýlköðretimden baþlanarak, eðitimde koruma ve
kentsel-doðal miras bilincini geliþtirici
programlarýn devreye sokulmasý için 2003 yýlýnda
hazýrlýklar tamamlanarak, 2003-2004 eðitim
döneminde uygulamaya geçilmelidir. Tarih
öðreniminin siyasal tarih aðýrlýklý deðil, kültür ve
uygarlýk tarihi aðýrlýklý olmasý için çabalar
yoðunlaþtýrýlmalýdýr.
7) Orman Bakanlýðýmýzca, 2001 yýlýnda yasal alt
yapýsý hazýrlanan ve eski eser yapýlarýn onarýmýna
düþük ve uygun ücretlerle ahþap temini konusunu
baþlatan uygulamalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý
gerekmektedir. Bu gibi teþviklerin ilgili tüm
kurumlarca da hizmet programlarýna alýnmasý,
forumun genel dileðidir.
8) Katýlýmcýlar ayrýca kent bilinciyle çevre bilincini
birlikte güçlendirmenin ve buna baðlý yurttaþlýk
kültürünü geliþtirmenin de önemli bir etkinliði ik

olarak 22 Nisan Dünya Günü kutlamalarýnýn 23
Nisan Ulusal Egemenlik Bayramý coþkusuyla
bütünleþtirilerek düzenlenmeye baþlanmasýný ilgili
tüm kurumlara önermektedirler.
9) Koruma uygulamalarýnda “havza boyutunda”
planlama ve örgütlenme yönündeki son yýllarýn
olumlu çabalarý örnek alýnarak, bu hedefin de ilgili
yasalarda yer almasý hazýrlýðý, 2003'ün öncelikli
çalýþmalarý arasýnda bulunmalý ve 5 yýl içinde bu
örnekler olabildiðince yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.
10) Tarihi kent merkezlerinin bir bütün olarak
korunmasý ve sakinleriyle birlikte yaþatýlmasýný
hýzlandýrmak ve kurumsallaþtýrmak için; bu gibi
semt ve mahallelerdeki halkýn, ayný amaca uygun
kooperatiflerde bir araya gelerek merkezi ve yerel
yönetimlerin de katký ve desteðiyle, tarihi dokunun
restorasyonu, alt yapýsýnýn geliþtirilmesi ve yaþam
kalitesinin yükseltilmesi için iþbirliði ve dayanýþma
ortamlarýný yaratmak gerekmektedir. Bu
demokratik örgütlenme ve tarihi kent dokularýna
katýlýmcý olarak sahiplenme için gerekli düzenleme
ve teþvikler de 2003'ten itibaren 5 yýlýn hizmet
programlarý arasýnda yer almalýdýr.
11)Tarihi dokularýn ve sivil mimarlýk örneklerinin,
önemli ve kimlikli bir "konut stoku" olarak
görülmesi; toplumun konut gereksiniminin
karþýlanmasý amacýný taþýyan Toplu Konut Ýdaresi
(TOKÝ) kredilerinin bu stoðun saðlýklaþtýrýlmasý
proje ve örgütlenmelerine de verilmesi; böylece
kültürel deðerlerin yaþatýlmasýyla birlikte eski kent
merkezlerinde kent kimliðini sürdüren bir kullaným
ve iþlevlendirme hedefi ile TOKÝ olanaklarýnýn
buluþturulmasý saðlanmalý; bu yönde önceki
yýllarda yapýlan yeni tüzük düzenlenmesine baðlý
mevzuat hazýrlýklarý da tamamlanarak; 2003
yýlýnda ilk uygulamalar baþlatýlmalýdýr...
12) Kültür Bakanlýðýnýn bütçesi genel bütçe içinde
hala binde 2,5 civarýndadýr. Bu oran UNESCO'nun
hedefi olan, genel bütçenin en az yüzde 1'i olmasý
ilkesine uygun düzeye getirilmelidir. Buna koþut
olarak eski eserlerin onarýmýnda olanaklarý kýsýtlý
vatandaþlara yardým ve kredi uygulamalarýnýn da
güçlendirilmesi; ayrýca kültürel mirasýn
korunmasýnda sponsorluðu teþvik edici yeni yasal
düzenlemelerin hýzlandýrýlmasý gerekmektedir.
SONUÇ:
Tüm forum katýlýmcýlarý, bu öneri ve dileklerin
zenginleþtirilerek “korumanýn 5 yýlýnýn”
baþlatýlmasý kararýna, tüm ilgili kurum ve
kuruluþlarý katýlmaya ve desteklemeye
çaðýrmaktadýr.

47

46
TMMOB Mimarlar odasý Ankara Þubesi Çalýþmasý...
Elimizde parçalar var. 3 er kiþilik 4 grup olarak ayrýlan öðrencilerden,
bir silüetin parçasý olduðunu bilmedikleri siyah beyaz bir görsel
alýntýyý kendi araçlarý ile yeniden üretmeleri istendi. Diðer gruplara
ait parçalarýn bilinmemesi koþuluyla yeniden üretilenin, silüet olarak
yeniden biraraya geliþinde; parça üzerinden algýlama ve okuma,
araçlarýn seçimi ve uygulanýþý; sonuç olarak da bir kente ait olduðu
sonradan anlaþýlacak bir silüete herhangi bir aþamada müdahale
edebilecek mimarýn olasý yordamý üzerinde duruldu.

MARDÝN ATÖLYELERÝ
ÇALIÞMA GRUBU
2003 Þubat Etkinlikleri

“Eski doku olduðundan þüphe duymadýðým ne çok kent parçasý
gördüm.Mardin ise eski deðil. 'Eski' , Mardin deðil. Zamansýzlýk bu mu?
(Tuðba, 2003 Ocak tartýþmalarýmýzdan.)

Ebru Baysal
Sonuç: 4 grup oldukça farklý yaklaþýmlarla baþlamakla birlikte,
Farkedilenler ve okumalar olarak, yol alýþta pek çok noktada buluþtu.

Mimar
Þu an, yaptýklarýmýz bir birikimden ibarettir. Bir oluþa
evrilmeyi bekleyen birik-im-ler.

düþündüm: Acaba sonsuza dek öðrenci kalabilecek kadar iyi mimar
olmak... “Kendi öðrenme süreçlerinin de mimarý ve kahramaný olan
öðrenciler...” demiþtik. ( Ebru)

Baþlangýcý, kendi ölçülerinin belirlediði bir kurguyla;
Mardin kentine yaklaþýrken ve ondan uzaklaþýrken kendi
“baþýna” ve “mimarlýðýna neler olacaðýnýn endiþesiyle yol
alan bir grup bu. Aktif olarak çalýþan 4 mimarlýk öðrencisi
ve 2 mimardan oluþan çalýþma grubu, sözü geçen
baþlangýcýn yapýtaþý olan merak ve kaygýyla beliren
durumlarý ve tartýþmalarýný, “Biriktirmeler 2003” adýyla 3
Mimarlýk Fakültesinde sundu.

Ortadoðu Teknik Üniversitesi Sunuþu: Buluþma Ýçinde Buluþma

Erciyes Üniversitesi Yozgat Mimarlýk Bölümü Sunuþu: Ýlk
paylaþým
Mimarlýk öðrencilerinin ve hocalarýnýn birarada bulunduðu bir
topluluða sunuþ yapýldý. Ankara'dan Yozgat'taki mimarlýk okuluna
gitmek; okulla, öðrencilerle, hocalarla karþýlaþmak ve
“Biriktirmeler”i farklý bir yerde mimarlýk okuyan öðrencilerle
paylaþmak; Ankara Þube ve Mardin Atölyeleri olarak Yozgat'a
misafir olmak çok önemliydi.
“Ýlk girdiðimizde ne kadar da soðuktu mekan!... Yozgat'ta, “orada, hiç
de uzak olmayan bir ilde, bir mimarlýk okulu var”... O mimarlýk okulunda
olanaksýzlýklar içinde mimarlýk konuþan, küçük bir pencereden sonsuz
bir ufka bakmasý dýþýnda mimarlýk okulu olabilmekten çok uzak bir
binada ufku geniþ mimarlar ve mimarlýk öðrencileri var... Mardin
Atölyeleri cebinde birkaç dia, aklýnda aylardýr biriktirdiði sözcükler ile
(ilk kez) kendini anlatmaya ve (bir kez daha) kendini dinlemeye gitti. Ýlk
gördüðümüz meraklý ve anlamaya çalýþan gözlerdi. Bir süre sonra ise
gülümseyen ve onaylayan gözler görmek doðru yerde doðru insanlarla
olduðumuzu gösterdi. Hiç kuþku yok ki mesaj alýnmýþtý. Mardin'den
görüntülerin yer aldýðý sunuþun ardýndan kentten, Ankara'dan ve
Yozgat'tan konuþuyorduk. Ýstediðimiz tam olarak buydu. Ankara'ya
dönüþ otobüsünü kaçýrmak pahasýna geç ayrýldýk oradan. Hava çok
soðuk mekan ise tüm soluk benzine raðmen artýk çok sýcaktý.” (Onur)
“Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin yoðun katkýsýnýn bulunduðu
Mardin Atölyesi, umarým amaçladýðý farklý anlayýþtaki eðitim ortamýna
dair etkinlikleri sürdürülebilirliðini saðlayabilir. Yozgat'taki sunuþ ile
geliþen ve geniþleyen atölyenin tüm öðrenciler tarafýndan
deneyimlenmesi, algýlanmasý ve paylaþýlmasý oldukça önemli. Mimarlýk
öðrencileri tarafýndan kurgulanan ve farklý yönlerdeki açýlýmlarla
zenginleþmeye aday her türlü çaba gibi, bu atölyenin de bize
kattýklarýný ve katacaklarýný önemsiyoruz. Mardin ile ve Mardin'de
paylaþmak dileðiyle. Ýyi ki geldiniz. Teþekkürler.” (Tonguç)

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk
Bölümü Sunuþu
Sunuþ, yine Þubat ayý içinde Mimarlýk katýnda küçük bir sýnýfta,
küçük ama çok heyecanlý bir gruba yapýldý.
Bu fakültede dersler tek bir binada yapýlýr. Her katta bir veya iki bölüm
vardýr. Artýk, Ýnce, uzun ve eskisi kadar karanlýk olmasa da nasýl
olduðunu bilemediðim sevgili mimarlýk katýmýzda uzun bir aradan sonra
tekrar bulunmak; bana bu koridorda “baþlamak” için ya hatýrlamalara
ya da insanlarýn varlýðýna ihtiyacým olduðunu hissettirdi yeniden.
Deðilse iþ baþa düþer orada; kendini diri tutmaya. Küçük bir gruba
çalýþmalara iliþkin sunuþ yapýlýrken, eþlik etmeye hevesli gözlerle
karþýlaþýrken, üzerinde konuþabileceðimiz verimli bir zemini yakalama
çabasýnýn çok deðerli bir çaba olduðunu bir kez daha hissettim ve

Temasý “Sen” olarak belirlenen Ulusal Mimarlýk Öðrencileri
Buluþmasý'nýn 7.si Ortadoðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk
Fakültesi'nde yapýldý. Mardin Atölyeleri Çalýþma Grubu olarak bu
buluþmada “Kent Algýsý” adýný verdiðimiz, 2 atölye çalýþmasýný içeren
programýmýzla yer aldýk.
Her yerden mimarlýk öðrencisi. Odtü de. Herkes kendi
masasýnda, kendi yürütücüleriyle. Herkes her yerde. Herkes

þaþkýn. Herkes tanýdýk. Herkes bir arada. Ve daðýnýk. Ve

özgür. Ve çalýþkan.

Mekan... Kocaman,

sessiz, çok sesli, gizli, saklý,

apaçýk.... Yoksa zaten hep böyle miydi?
Tanýmadýðýmýz ve paylaþabileceðimiz bir grup öðrenciyle bütün bir
gece orada olmak. Ve birlikte çalýþmak, düþünmek, kafa yormak; akýl
yürütmek birlikte. Ve yürütücü olmak...
Atölye Çalýþmasý ve yürütücü olmak. Atölye çalýþmasý yürüyen bir þey o
zaman. Esasý, yürümek üzerine olan. Beraber yürüdüðün mü?
Yürüdüðüne göre esas olarak-, bilmediðin bir þeyler var. Yürüyerek
bulabileceðin. Geldiðin yeri önceden bilemeyeceðin, belki bilmek de
istemeyeceðin. O zaman atölye çalýþmasý belirlenen duruma iliþkin
olarak o gün orada olacak olaný açýða çýkarma gayretinde mi olmalý?
Kendi kendine olmasýný istediðin bir duruma sýnýr koymak nasýl olur?
Çok zor olur. (Ebru)

Bu hevesle 2 çalýþma belirlendi. Ancak ilk paylaþým, herhangi bir
yerden baþlayan sohbet oldu. Ankara ve ODTÜ ortamý ile,
öðrencilerin geldikleri yerler; mimarlýk okuduklarý kentler tartýþýldý.
Konuþmanýn zemini kendini en son; kentin ve kentteki her þeyin
ritmine; yavaþ ve hýzlý olan kente kaydýrdý. Kentin ritmi mi, bizimki mi
bunu belirler?
“Ankara'da aðaçlar sýra sýra. Binalarla ayný ritmde. Benim geldiðim
yerde aðaçlar kendiliðinden yetiþir.” (Söz konusu sohbetten alýntý.)

“...Buluþmanýn yöntemiyle, yalnýzca bir organizasyon biçimi olarak
deðil; çaðýmýzýn bir tartýþmasý, mimarlýk disiplini dahilinde üretilen
iþlere de uyarlanabilecek bir yaklaþým olarak düþünülmesi
dileðindeyiz...” (7. Mimarlýk Öðrencileri Buluþmasý, komite metninden.)

1.Grup: Burasý pek çok þeyden birden ibarettir ve buradaki her þey
katmanlar halindedir. Ama grup, önceliðini belirlemekte zorlanýr. (
Kent algýsý atölyesi dýþýndaki çalýþmalar için ýþýklar söndürüldüðü bir
anda) Burasý, öncelikle ýþýk ve gölgeden; boþluk ve doluluktan
ibarettir: 1. Katman. ...
2.Grup: Mevcut oluþu deðerlendirmekte zorlanmalar söz konusu
oldu ve anlaþmazlýklar. Anlamak için gerekli araçlar konusunda
tartýþýldý. Mevcut doluluk üzerinde konumlanabilmenin þartýnýn yollar
ve üzerinde yürünecek bir satýh olduðu düþünüldü. Ancak sonra,
yollarý ve izi sürülemeyen bu yerin bu halini dile getirmek kararý
alýnarak, içinde olanýn buluþunda saklý yollarýn ifade edilmesine
çalýþýldý. Devam ettikçe, tüm karmaþanýn içinde ayný dile ait olanlar
ayrýþmaya baþladý. Yeri okuma probleminin tanýmý hep deðiþti.
Minareler, tahmini gizli geçitler ve merdivenler... Kütleler arasýnda
gezinen her ne ise, farklýlýklarý birleþtiren olarak süreklilik ifadesiyle
makete iþlendi. Daha ince, daha hareketli ve sürekli.
“...Bir gün, “ne” sorusunu býraktýk. “Nasýl” sorusu önümüzü açacak
olan soruydu. Sonra aktýk. “Sen”, nasýl sorusuna verilmiþ bir cevaptýr. “
Katýlýmcý” yý ürünün bir parçasý olarak çaðýrýr...” (7. Mimarlýk Öðrencileri
Buluþmasý, komite metninden.)

3. Grup: Anlaþýlaný ifade etmekte kararsýzlýk gösteren ve son ana
dek düþünen grup oldu. Bu durumda, vakit azalýnca, ilk
algýladýklarýndan baþlayarak kenti inþa etme kararý verildi. Engebeli
ve tarifi zor olan bir topoðrafya iþlendi. Karmaþadan okunan
“kopukluk” olduðundan, tam da keþfedemedikleri ve üzerinde fikir
birliðine varamadýklarý “gizli baðý” tül ile ifade edip, üzerine kopuk
kütleleri iþleyerek kenti kurdular.
4.Grup: Bir bütünün parçasý olduðu söylenen bu görsel alýntýda
algýlananýn kopukluklar oluþundan dolayý, parçalar arasýnda
gezinirken farkedilen birtakým hatlarý imleyerek yetinilebilir. Iþýk ve
gölgeden anlaþýldýðý üzere, bazý parçalar yükseltilebilir. Ýnsana ait
ölçeði hissettiren bir sokak algýsý da; sokaðýn giriþini tariflediði
hissedilen kütlenin paftada kýrmýzý ile belirlenir. Bu bir kapaktýr.
Kapaðý açýnca, ayna görülür. Yani kendin.
Ýkinci Çalýþma: Görsel ve yazýlý olarak hazýrlanan 2 ayrý kurgu ile, her
grubun seçtikleri kurguya ait kentin maketini yapmalarý.

Sorular soru olarak kalmasýn istiyoruz diyerek geçebildik çalýþmaya:
“...Buluþma, doðasý gereði kendi kendimize oluþumuzu kýrar.”Sen”
dönüþümün yapýtaþýdýr. Biz herbir katýlýmcýnýn duyarlýlýklarýndan bir
yolculuk oluþturmak dileðiyle yola çýktýk. Paylaþarak (düþüncelerimizi
çarpýtarak) dönüþmeyi bir yöntem olarak belirledik...” (7. Mimarlýk
Öðrencileri Buluþmasý, komite metninden.)

Birinci Çalýþma: Bir kentin silüetinin 4 parçaya ayrýlmasý ile
elde edilen görsel alýntý üzerinden, bütüne ait çýkarýmlarda
bulunmak ve silüeti yeniden üretmek. Son elde, farklý olarak
üretilen silüet parçalarýný biraraya getirmek.
“Ne yapmaya çalýþýyoruz ve adý neyse onu yapabilmek için, elimizde ne
var, ne olmalý, ne olmamalý...” (Güney, Ankara Þube Eylül 2002 Bülteni,
Mardin Atölyeleri yazýsýndan.)

Bu iki grup için seçim serbest oldu ancak her grup içinde oluþacak
küçük gruplarýn farklý kentlerde yaþayan öðrenciler olmasýna gayret
edildi.
-- Görsel olarak hazýrlanan çalýþmada seçilen kentler Þam ve karþýt
bir topoðrafya örneði olarak Amasya oldu. Bu birbirine yakýn
olmayan imgelerle (geliþigüzel) dolu paftadaki yerlerin “bir kent”
olduðu ileri sürüldü. Söz konusu farklý imgelerin (ýþýk, renk, iklim,
topoðrafya, mevcut yapýlar ve yaþantýya ait izler gibi) ait olduðu
söylenen kenti istemekteki amaç ise; bugüne ait farklý, çeþitli ve
birbirine ait olmayan parçalardan algýlananýn bir kent üzerinden izini
sürmek oldu. Baðlamýndan kopmuþ farklý parçalarýn yeniden bir
araya getiriliþindeki yaklaþýmlarýn deðerlendirilmesi isteði söz
konusu oldu.

-- Metin olarak verilen kent ise; farklý zamanlarda, farklý iki kiþi
tarafýndan yazýlan iki kent anlatýmýnýn, bu çalýþma için bir araya
getirilmesi oldu. Bu bir araya geliþ, karþýlýklý konuþma (ya da belki
sayýklama) olarak kurgulandý. Daha net tanýmlarý olan kente
karþýlýk, her þeyden ve hiçbir þeyden ibaret olabilen kentin bir araya
geliþindeki yaklaþýmlarýn izi sürüldü.
Sonuç: Atölye yürütücülerinin 2 çalýþmayý bir gecede istemeleri ve
bunun tasarlayan ve sunan olarak ilk atölye çalýþmalarý olmasý ya da
ortamýn kendiliðinden daðýlmasýnýn bir sonucu olarak, silüet
çalýþmasý tamamlanmakla birlikte, diðer çalýþmalar konuþma ve
tartýþma düzeyinde kaldý.
“...Bu kez yolum soru, sorular. Bir yerden bir yere giden yol, her daim yerde
midir? Ya yolum soruysa, soru da bir yer midir?...” (Meltem, Ankara
ÞubeEylül 2002 Bülteni, Mardin Atölyeleri yazýsýndan.)

Fakat yaklaþýmlar ile gerek yazýlý ve gerekse görsel metin üzerinde
imlenen her iþaret, olasý ikiliklerin arasýndaki ince kentin tanýmýna
dair deðerli ipuçlarý verdi... Bizim de çalýþma vesilesiyle, mevcut
farklýlýklar üzerinde yol almaya çalýþtýðýmýz ipince bir kent, nereden
yarýlacaðý belli olmayan.
Son söz: Mardin Atölyeleri çalýþma grubunun, Mardin'de çalýþma
yapmadan önce; “yer”e ve ”kent” e iliþkin olaný anlamak ve
kavrayacak araçlarý keþfetmek üzerine kurulu arayýþlarýnýn bir
ifadesi olmasý gayretiyle tasarlanan bu atölye çalýþmalarý, herhangi
sebeplerden bitmemiþ ürünlerle tamamlandý. ODTÜ Mimarlýk
Fakültesi'nin akýþkan orta mekanýnda gerçekleþen “Buluþma 7” nin
12 saat süren son gecesinde orada olduk. Hem ortam, hem de kendi
atölyemiz olarak bir araya yalnýzca o gün ve orada gelen bir grup
insanýn birlikteliði ve bu birliðin mümkün kýldýðý salýnýmlarýn
hissedilmesi çalýþmanýn deðerini tanýmladý.
Acaba bu deðer ve bu uzun yazýdaki “debelenme” okuyucu için de...

Yozgat'taki etkinlikte bizimle birlikte sunuþa katýlan ve deneyimlerini, çalýþmalarýmýz
üzerinden aktaran Tonguç Akýþ* ile ODTÜ deki buluþma için atölye çalýþmalarýnýn
kurgulanmasýnda ve gerçekleþmesi sýrasýnda bütün gece bizimle olan Aktan Acar**
ve Barýþ Yaðlý'ya** teþekkürler.
* Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Mimarlýk Bölümü
Araþtýrma Görevlisi
** Ortadoðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk Bölümü Araþtýrma Görevlisi.
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TMMOB Mimarlar odasý Ankara Þubesi Çalýþmasý...
Elimizde parçalar var. 3 er kiþilik 4 grup olarak ayrýlan öðrencilerden,
bir silüetin parçasý olduðunu bilmedikleri siyah beyaz bir görsel
alýntýyý kendi araçlarý ile yeniden üretmeleri istendi. Diðer gruplara
ait parçalarýn bilinmemesi koþuluyla yeniden üretilenin, silüet olarak
yeniden biraraya geliþinde; parça üzerinden algýlama ve okuma,
araçlarýn seçimi ve uygulanýþý; sonuç olarak da bir kente ait olduðu
sonradan anlaþýlacak bir silüete herhangi bir aþamada müdahale
edebilecek mimarýn olasý yordamý üzerinde duruldu.

MARDÝN ATÖLYELERÝ
ÇALIÞMA GRUBU
2003 Þubat Etkinlikleri

“Eski doku olduðundan þüphe duymadýðým ne çok kent parçasý
gördüm.Mardin ise eski deðil. 'Eski' , Mardin deðil. Zamansýzlýk bu mu?
(Tuðba, 2003 Ocak tartýþmalarýmýzdan.)

Ebru Baysal
Sonuç: 4 grup oldukça farklý yaklaþýmlarla baþlamakla birlikte,
Farkedilenler ve okumalar olarak, yol alýþta pek çok noktada buluþtu.

Mimar
Þu an, yaptýklarýmýz bir birikimden ibarettir. Bir oluþa
evrilmeyi bekleyen birik-im-ler.

düþündüm: Acaba sonsuza dek öðrenci kalabilecek kadar iyi mimar
olmak... “Kendi öðrenme süreçlerinin de mimarý ve kahramaný olan
öðrenciler...” demiþtik. ( Ebru)

Baþlangýcý, kendi ölçülerinin belirlediði bir kurguyla;
Mardin kentine yaklaþýrken ve ondan uzaklaþýrken kendi
“baþýna” ve “mimarlýðýna neler olacaðýnýn endiþesiyle yol
alan bir grup bu. Aktif olarak çalýþan 4 mimarlýk öðrencisi
ve 2 mimardan oluþan çalýþma grubu, sözü geçen
baþlangýcýn yapýtaþý olan merak ve kaygýyla beliren
durumlarý ve tartýþmalarýný, “Biriktirmeler 2003” adýyla 3
Mimarlýk Fakültesinde sundu.

Ortadoðu Teknik Üniversitesi Sunuþu: Buluþma Ýçinde Buluþma

Erciyes Üniversitesi Yozgat Mimarlýk Bölümü Sunuþu: Ýlk
paylaþým
Mimarlýk öðrencilerinin ve hocalarýnýn birarada bulunduðu bir
topluluða sunuþ yapýldý. Ankara'dan Yozgat'taki mimarlýk okuluna
gitmek; okulla, öðrencilerle, hocalarla karþýlaþmak ve
“Biriktirmeler”i farklý bir yerde mimarlýk okuyan öðrencilerle
paylaþmak; Ankara Þube ve Mardin Atölyeleri olarak Yozgat'a
misafir olmak çok önemliydi.
“Ýlk girdiðimizde ne kadar da soðuktu mekan!... Yozgat'ta, “orada, hiç
de uzak olmayan bir ilde, bir mimarlýk okulu var”... O mimarlýk okulunda
olanaksýzlýklar içinde mimarlýk konuþan, küçük bir pencereden sonsuz
bir ufka bakmasý dýþýnda mimarlýk okulu olabilmekten çok uzak bir
binada ufku geniþ mimarlar ve mimarlýk öðrencileri var... Mardin
Atölyeleri cebinde birkaç dia, aklýnda aylardýr biriktirdiði sözcükler ile
(ilk kez) kendini anlatmaya ve (bir kez daha) kendini dinlemeye gitti. Ýlk
gördüðümüz meraklý ve anlamaya çalýþan gözlerdi. Bir süre sonra ise
gülümseyen ve onaylayan gözler görmek doðru yerde doðru insanlarla
olduðumuzu gösterdi. Hiç kuþku yok ki mesaj alýnmýþtý. Mardin'den
görüntülerin yer aldýðý sunuþun ardýndan kentten, Ankara'dan ve
Yozgat'tan konuþuyorduk. Ýstediðimiz tam olarak buydu. Ankara'ya
dönüþ otobüsünü kaçýrmak pahasýna geç ayrýldýk oradan. Hava çok
soðuk mekan ise tüm soluk benzine raðmen artýk çok sýcaktý.” (Onur)
“Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin yoðun katkýsýnýn bulunduðu
Mardin Atölyesi, umarým amaçladýðý farklý anlayýþtaki eðitim ortamýna
dair etkinlikleri sürdürülebilirliðini saðlayabilir. Yozgat'taki sunuþ ile
geliþen ve geniþleyen atölyenin tüm öðrenciler tarafýndan
deneyimlenmesi, algýlanmasý ve paylaþýlmasý oldukça önemli. Mimarlýk
öðrencileri tarafýndan kurgulanan ve farklý yönlerdeki açýlýmlarla
zenginleþmeye aday her türlü çaba gibi, bu atölyenin de bize
kattýklarýný ve katacaklarýný önemsiyoruz. Mardin ile ve Mardin'de
paylaþmak dileðiyle. Ýyi ki geldiniz. Teþekkürler.” (Tonguç)

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk
Bölümü Sunuþu
Sunuþ, yine Þubat ayý içinde Mimarlýk katýnda küçük bir sýnýfta,
küçük ama çok heyecanlý bir gruba yapýldý.
Bu fakültede dersler tek bir binada yapýlýr. Her katta bir veya iki bölüm
vardýr. Artýk, Ýnce, uzun ve eskisi kadar karanlýk olmasa da nasýl
olduðunu bilemediðim sevgili mimarlýk katýmýzda uzun bir aradan sonra
tekrar bulunmak; bana bu koridorda “baþlamak” için ya hatýrlamalara
ya da insanlarýn varlýðýna ihtiyacým olduðunu hissettirdi yeniden.
Deðilse iþ baþa düþer orada; kendini diri tutmaya. Küçük bir gruba
çalýþmalara iliþkin sunuþ yapýlýrken, eþlik etmeye hevesli gözlerle
karþýlaþýrken, üzerinde konuþabileceðimiz verimli bir zemini yakalama
çabasýnýn çok deðerli bir çaba olduðunu bir kez daha hissettim ve

Temasý “Sen” olarak belirlenen Ulusal Mimarlýk Öðrencileri
Buluþmasý'nýn 7.si Ortadoðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk
Fakültesi'nde yapýldý. Mardin Atölyeleri Çalýþma Grubu olarak bu
buluþmada “Kent Algýsý” adýný verdiðimiz, 2 atölye çalýþmasýný içeren
programýmýzla yer aldýk.
Her yerden mimarlýk öðrencisi. Odtü de. Herkes kendi
masasýnda, kendi yürütücüleriyle. Herkes her yerde. Herkes

þaþkýn. Herkes tanýdýk. Herkes bir arada. Ve daðýnýk. Ve

özgür. Ve çalýþkan.

Mekan... Kocaman,

sessiz, çok sesli, gizli, saklý,

apaçýk.... Yoksa zaten hep böyle miydi?
Tanýmadýðýmýz ve paylaþabileceðimiz bir grup öðrenciyle bütün bir
gece orada olmak. Ve birlikte çalýþmak, düþünmek, kafa yormak; akýl
yürütmek birlikte. Ve yürütücü olmak...
Atölye Çalýþmasý ve yürütücü olmak. Atölye çalýþmasý yürüyen bir þey o
zaman. Esasý, yürümek üzerine olan. Beraber yürüdüðün mü?
Yürüdüðüne göre esas olarak-, bilmediðin bir þeyler var. Yürüyerek
bulabileceðin. Geldiðin yeri önceden bilemeyeceðin, belki bilmek de
istemeyeceðin. O zaman atölye çalýþmasý belirlenen duruma iliþkin
olarak o gün orada olacak olaný açýða çýkarma gayretinde mi olmalý?
Kendi kendine olmasýný istediðin bir duruma sýnýr koymak nasýl olur?
Çok zor olur. (Ebru)

Bu hevesle 2 çalýþma belirlendi. Ancak ilk paylaþým, herhangi bir
yerden baþlayan sohbet oldu. Ankara ve ODTÜ ortamý ile,
öðrencilerin geldikleri yerler; mimarlýk okuduklarý kentler tartýþýldý.
Konuþmanýn zemini kendini en son; kentin ve kentteki her þeyin
ritmine; yavaþ ve hýzlý olan kente kaydýrdý. Kentin ritmi mi, bizimki mi
bunu belirler?
“Ankara'da aðaçlar sýra sýra. Binalarla ayný ritmde. Benim geldiðim
yerde aðaçlar kendiliðinden yetiþir.” (Söz konusu sohbetten alýntý.)

“...Buluþmanýn yöntemiyle, yalnýzca bir organizasyon biçimi olarak
deðil; çaðýmýzýn bir tartýþmasý, mimarlýk disiplini dahilinde üretilen
iþlere de uyarlanabilecek bir yaklaþým olarak düþünülmesi
dileðindeyiz...” (7. Mimarlýk Öðrencileri Buluþmasý, komite metninden.)

1.Grup: Burasý pek çok þeyden birden ibarettir ve buradaki her þey
katmanlar halindedir. Ama grup, önceliðini belirlemekte zorlanýr. (
Kent algýsý atölyesi dýþýndaki çalýþmalar için ýþýklar söndürüldüðü bir
anda) Burasý, öncelikle ýþýk ve gölgeden; boþluk ve doluluktan
ibarettir: 1. Katman. ...
2.Grup: Mevcut oluþu deðerlendirmekte zorlanmalar söz konusu
oldu ve anlaþmazlýklar. Anlamak için gerekli araçlar konusunda
tartýþýldý. Mevcut doluluk üzerinde konumlanabilmenin þartýnýn yollar
ve üzerinde yürünecek bir satýh olduðu düþünüldü. Ancak sonra,
yollarý ve izi sürülemeyen bu yerin bu halini dile getirmek kararý
alýnarak, içinde olanýn buluþunda saklý yollarýn ifade edilmesine
çalýþýldý. Devam ettikçe, tüm karmaþanýn içinde ayný dile ait olanlar
ayrýþmaya baþladý. Yeri okuma probleminin tanýmý hep deðiþti.
Minareler, tahmini gizli geçitler ve merdivenler... Kütleler arasýnda
gezinen her ne ise, farklýlýklarý birleþtiren olarak süreklilik ifadesiyle
makete iþlendi. Daha ince, daha hareketli ve sürekli.
“...Bir gün, “ne” sorusunu býraktýk. “Nasýl” sorusu önümüzü açacak
olan soruydu. Sonra aktýk. “Sen”, nasýl sorusuna verilmiþ bir cevaptýr. “
Katýlýmcý” yý ürünün bir parçasý olarak çaðýrýr...” (7. Mimarlýk Öðrencileri
Buluþmasý, komite metninden.)

3. Grup: Anlaþýlaný ifade etmekte kararsýzlýk gösteren ve son ana
dek düþünen grup oldu. Bu durumda, vakit azalýnca, ilk
algýladýklarýndan baþlayarak kenti inþa etme kararý verildi. Engebeli
ve tarifi zor olan bir topoðrafya iþlendi. Karmaþadan okunan
“kopukluk” olduðundan, tam da keþfedemedikleri ve üzerinde fikir
birliðine varamadýklarý “gizli baðý” tül ile ifade edip, üzerine kopuk
kütleleri iþleyerek kenti kurdular.
4.Grup: Bir bütünün parçasý olduðu söylenen bu görsel alýntýda
algýlananýn kopukluklar oluþundan dolayý, parçalar arasýnda
gezinirken farkedilen birtakým hatlarý imleyerek yetinilebilir. Iþýk ve
gölgeden anlaþýldýðý üzere, bazý parçalar yükseltilebilir. Ýnsana ait
ölçeði hissettiren bir sokak algýsý da; sokaðýn giriþini tariflediði
hissedilen kütlenin paftada kýrmýzý ile belirlenir. Bu bir kapaktýr.
Kapaðý açýnca, ayna görülür. Yani kendin.
Ýkinci Çalýþma: Görsel ve yazýlý olarak hazýrlanan 2 ayrý kurgu ile, her
grubun seçtikleri kurguya ait kentin maketini yapmalarý.

Sorular soru olarak kalmasýn istiyoruz diyerek geçebildik çalýþmaya:
“...Buluþma, doðasý gereði kendi kendimize oluþumuzu kýrar.”Sen”
dönüþümün yapýtaþýdýr. Biz herbir katýlýmcýnýn duyarlýlýklarýndan bir
yolculuk oluþturmak dileðiyle yola çýktýk. Paylaþarak (düþüncelerimizi
çarpýtarak) dönüþmeyi bir yöntem olarak belirledik...” (7. Mimarlýk
Öðrencileri Buluþmasý, komite metninden.)

Birinci Çalýþma: Bir kentin silüetinin 4 parçaya ayrýlmasý ile
elde edilen görsel alýntý üzerinden, bütüne ait çýkarýmlarda
bulunmak ve silüeti yeniden üretmek. Son elde, farklý olarak
üretilen silüet parçalarýný biraraya getirmek.
“Ne yapmaya çalýþýyoruz ve adý neyse onu yapabilmek için, elimizde ne
var, ne olmalý, ne olmamalý...” (Güney, Ankara Þube Eylül 2002 Bülteni,
Mardin Atölyeleri yazýsýndan.)

Bu iki grup için seçim serbest oldu ancak her grup içinde oluþacak
küçük gruplarýn farklý kentlerde yaþayan öðrenciler olmasýna gayret
edildi.
-- Görsel olarak hazýrlanan çalýþmada seçilen kentler Þam ve karþýt
bir topoðrafya örneði olarak Amasya oldu. Bu birbirine yakýn
olmayan imgelerle (geliþigüzel) dolu paftadaki yerlerin “bir kent”
olduðu ileri sürüldü. Söz konusu farklý imgelerin (ýþýk, renk, iklim,
topoðrafya, mevcut yapýlar ve yaþantýya ait izler gibi) ait olduðu
söylenen kenti istemekteki amaç ise; bugüne ait farklý, çeþitli ve
birbirine ait olmayan parçalardan algýlananýn bir kent üzerinden izini
sürmek oldu. Baðlamýndan kopmuþ farklý parçalarýn yeniden bir
araya getiriliþindeki yaklaþýmlarýn deðerlendirilmesi isteði söz
konusu oldu.

-- Metin olarak verilen kent ise; farklý zamanlarda, farklý iki kiþi
tarafýndan yazýlan iki kent anlatýmýnýn, bu çalýþma için bir araya
getirilmesi oldu. Bu bir araya geliþ, karþýlýklý konuþma (ya da belki
sayýklama) olarak kurgulandý. Daha net tanýmlarý olan kente
karþýlýk, her þeyden ve hiçbir þeyden ibaret olabilen kentin bir araya
geliþindeki yaklaþýmlarýn izi sürüldü.
Sonuç: Atölye yürütücülerinin 2 çalýþmayý bir gecede istemeleri ve
bunun tasarlayan ve sunan olarak ilk atölye çalýþmalarý olmasý ya da
ortamýn kendiliðinden daðýlmasýnýn bir sonucu olarak, silüet
çalýþmasý tamamlanmakla birlikte, diðer çalýþmalar konuþma ve
tartýþma düzeyinde kaldý.
“...Bu kez yolum soru, sorular. Bir yerden bir yere giden yol, her daim yerde
midir? Ya yolum soruysa, soru da bir yer midir?...” (Meltem, Ankara
ÞubeEylül 2002 Bülteni, Mardin Atölyeleri yazýsýndan.)

Fakat yaklaþýmlar ile gerek yazýlý ve gerekse görsel metin üzerinde
imlenen her iþaret, olasý ikiliklerin arasýndaki ince kentin tanýmýna
dair deðerli ipuçlarý verdi... Bizim de çalýþma vesilesiyle, mevcut
farklýlýklar üzerinde yol almaya çalýþtýðýmýz ipince bir kent, nereden
yarýlacaðý belli olmayan.
Son söz: Mardin Atölyeleri çalýþma grubunun, Mardin'de çalýþma
yapmadan önce; “yer”e ve ”kent” e iliþkin olaný anlamak ve
kavrayacak araçlarý keþfetmek üzerine kurulu arayýþlarýnýn bir
ifadesi olmasý gayretiyle tasarlanan bu atölye çalýþmalarý, herhangi
sebeplerden bitmemiþ ürünlerle tamamlandý. ODTÜ Mimarlýk
Fakültesi'nin akýþkan orta mekanýnda gerçekleþen “Buluþma 7” nin
12 saat süren son gecesinde orada olduk. Hem ortam, hem de kendi
atölyemiz olarak bir araya yalnýzca o gün ve orada gelen bir grup
insanýn birlikteliði ve bu birliðin mümkün kýldýðý salýnýmlarýn
hissedilmesi çalýþmanýn deðerini tanýmladý.
Acaba bu deðer ve bu uzun yazýdaki “debelenme” okuyucu için de...

Yozgat'taki etkinlikte bizimle birlikte sunuþa katýlan ve deneyimlerini, çalýþmalarýmýz
üzerinden aktaran Tonguç Akýþ* ile ODTÜ deki buluþma için atölye çalýþmalarýnýn
kurgulanmasýnda ve gerçekleþmesi sýrasýnda bütün gece bizimle olan Aktan Acar**
ve Barýþ Yaðlý'ya** teþekkürler.
* Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Mimarlýk Bölümü
Araþtýrma Görevlisi
** Ortadoðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk Bölümü Araþtýrma Görevlisi.
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Küreselleþme mekanizmasýnýn bir aracý olarak GATS
antlaþmalarý çerçevesinde, Türkiye'deki mimarlýk
faaliyeti ve mesleðini deregülasyona tabi tutarak
niteliksizleþtirmeye ve yapý sektörü içerisinde
marjinalize etmeye yönelik saldýrýnýn püskürtülmesi,
Avrupa Birliði, UIA, ACE v.b. kurumlarýn meslekle,
mesleðin uygulanmasý ile ilgili oluþturduklarý
standartlarý hayata geçirmekten olduðu kadar, dünya

alanýný ve geniþ halk kitlelerini ilgilendiren su, elektrik,
kanalizasyon, ulaþým v.b. sektörler deregülasyona tabi
tutularak, özel sektöre ve bilhassa Çok Uluslu
Þirketlere (ÇUÞ) devredilmektedir !
(Bkz.
Mimarlara Mektup, Kasým 2002 sayýsý içerisinde YTÜ
öðrencisi Özgür Ünlüören'in kapsamlý yazýsý içerisinde
GATS'ýn kapsamý baþlýðý altýndaki ilk paragraf).
· Ýþte bu nedenle GATS'ýn söz konusu temel siyasi
niteliðini gözden kaçýrmayarak, en geniþ vizyon
perspektifi ile ve en örgütlü biçimde, küreselleþme
karþýtý inisyatif aðý bünyesinde yerimizi Türkiye'li
plancýlar ve mimarlar olarak almalýyýz. Üçüncü Dünya
ve Küreselleþme karþýtý hareketin galaksisi içindeki
konumumuzu alarak GATSWATCH'ýn Türkiye ayaðýný
oluþturmalýyýz.

çapýnda oluþan anti-küresel harekete katýlmaktan da
geçmektedir.
Raþit Gökçeli
Yüksek Bölge Plancýsý, Mimar

“GATSWATCH/
T u r k e y ”
A
y
a
ð
ý
Oluþturulmalýdýr
27.10.2002, Esenyurt-Yalova Mimarlar Odasý Danýþma Kurulu
toplantýsýnda Genel Sekreter Fatih Söyler'e de sunulan not.

ÖNERÝ
· MAI projesinin çöküþünden sonra G-7 ülkeleri ve
WTO'nun (Dünya Ticaret Örgütü) gündeme getirdiði
mekanizmalardan biri olan Hizmetler ve Servisler ile
ilgili Genel Antlaþma (GATS), 1995 yýlýnda TC
Hükümeti tarafýndan kabul edildiði için, Türkiye'deki
mimarlýk hizmetlerinin uygulanmasýný radikal biçimde
dönüþtürecektir.
· Ancak GATS'ýn gündeme geliþi Üçüncü Dünya'dan
ve Küreselleþme karþýtý akýmlardan kaynaklanan
“küresel bir muhalefet
karþý koyma alaný” da
oluþmasýna yol açmýþtýr.
· GATS'ýn, Üçüncü Dünya, TWN (Third World
Network), ATTAC galaksisi içerisinde yer alan
insiyatiflerin etkili ve ciddi bir muhalefeti ile karþý
karþýya kalmasýnýn esas nedeni, söz konusu
mekanizmanýn WTO tarafýndan küreselleþmenin ve
deregülasyonun bir enstrümaný (aracý) olmasýdýr.
Nitekim GATS müktesebatý çerçevesinde Üçüncü
Dünya Ülkelerinde, özellikle Latin Amerika'da kamu

· Kuþkusuz söz konusu çaba, Avrupa Birliði, UIA,
ACE gibi kurumlarýn, mimarlýk faaliyeti ve mesleði ile
ilgili getirdikleri norm ve ilkelere uyum saðlanarak
sürdürülecektir. Ve yine kuþkusuz söz konusu uyum
süreci esnasýnda Türkiye'deki mimarlýk faaliyetini ve
mesleðini gözetecek geçiþ sürecine ait koruyucu
önlemler de alýnacaktýr.
· Öte yandan Avrupa Birliði, UIA, ACE gibi
kurumlarýn, mimarlýk faaliyeti ve mesleði ile ilgili olarak
gündeme getirdikleri standartlar ile Çok Uluslu
Þirketlerin ve Küreselleþmenin gündeme getirdiði
dünya dizgesi birbirlerinden çok farklý düzlemlerde yer
almaktadýr.
· Deregülasyon mekanizmalarýný hayata geçiren G-7
ülkeleri, Çok Uluslu Þirketler, Dünya Ticaret Örgütü,
Dünya Bankasý, IMF cephesi ve bu cephenin bir
enstrümaný (aleti) olan GATS antlaþmalarý bir yanda;
bu gibi düzenlemelere karþý koyacak, mimarlýðýn bir
kültür birikimi, bir kaynak olduðunu ve Avrupa
Yurttaþlarýný ve giderek dünya Yurttaþlarýný yaþanabilir
ve kültürel ve bölgesel özelliklerle uyumlu bir yapýlý
çevre içinde yaþatmayý amaçlayan Küreselleþme
Karþýtý Cephe bir yanda durmaktadýr !
· Küreselleþme mekanizmasýnýn bir aracý olarak
GATS antlaþmalarý çerçevesinde Türkiye'deki
mimarlýk faaliyeti ve mesleðini deregülasyona tabi
tutarak niteliksizleþtirmeye ve yapý sektörü içerisinde
marjinalize etmeye yönelik saldýrýnýn püskürtülmesi,
Avrupa Birliði, UIA, ACE v.b. kurumlarýn meslekle,
mesleðin uygulanmasý ile ilgili oluþturduklarý
standartlarý hayata geçirmekten olduðu kadar, dünya
çapýnda oluþan anti-küresel harekete katýlmaktan da
geçmektedir.
· Bu nedenle GATS ile ilgili çabalarýn örgütlenmesi
süreci içerisinde muhakkak dünyadaki Küreselleþme
Karþýtý Galaksi içerisinde yer alan GATSWATCH tipi
inisyatiflerin Türkiye ayaðýný oluþturma sorumluluðu
ile karþý karþýyayýz.

Tarihten...
“8 Mart 1857 Yýlýnda Amerika'nýn New York kentinde 40 bin
dokuma iþçisi 12-14 saat süren çalýþma saatlerinin
kýsaltýlmasý, yoksulluk ücretinin insanca yaþamaya yetecek
ücret düzeyine çýkartýlmasý amacýyla greve çýktý. Grevci
iþçilerin bu haklý talepleri karþýsýnda Amerikan polisini buldu.
Çýkan çatýþmalar ve yangýn sonucu çoðunluðu kadýn 129 iþçi
can verdi
1910 yýlýnda Danimarka'nýn Kopenhag kentinde yapýlan
toplantýda Alman Sosyal Demokrat önderlerinden Clara
Zetkin'in çatýþmalarda ve yangýnda ölen kadýn iþçiler anýsýna
8 Mart'ýn “Dünya Emekçi Kadýnlar Günü” olarak kutlanmasý
önerisi oybirliði ile kabul edildi.
1975 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Örgütü Dünya Kadýnlar
Yýlý'ný ilan etti. 16 Aralýk 1977 yýlýnda Birleþmiþ Milletler
Örgütü 8 Mart'ýn Dünya Kadýnlar Günü olarak kutlanmasýný
kararlaþtýrdý.
1857 yýlýnda New York'lu dokuma iþçisi kadýnlarýn çalýþma
sürelerinin kýsaltýlmasý ve eþitsizliklere karþý verdiði
mücadele tüm dünya kadýnlarýnýn mücadelesi oldu.
Türkiye'de birçok etkinliklerle kutlanan ve kadýnlarýn
eþitsizliðe, ayrýmcýlýða karþý mücadelesinin simgesi olan 8
Mart Dünya Kadýnlar Günü, Birleþmiþ Milletler Örgütü
kararýndan sonra resmi olarak kutlanmaya baþlandý.”

8 MART 2003 CUMARTESÝ

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
PROGRAMI
Saat

13.00: Sergilerin Açýlýþý ( 8-15 Mart 2003 )

1.“ Ýnsan ve Mekan”
Konulu Fotoðraf Sergisi

E K O
M Ý M A R L I K
BULUÞMALARININ ÜÇÜNCÜSÜ
ANKARA'DA 29.MART.2003
CUMARTESÝ GÜNÜ YAPILACAK
Buluþma öncesi ve sonrasý yoðun hazýrlýk
çalýþmalarý planlandý;

Toplantýnýn gündemi;
“Eko- Yapýlaþma, ve Çevre Çözümlerinin
Yaygýnlaþtýrýlmasý”,
Toplantý, seminer vs gibi çalýþmalarýn
eþgüdümü ve saðlanacak
yararlarýn en çoða çýkarýlmasý”dýr
· Ekolojik Mimarlýk Mesleki Bilimsel Çalýþma
Kurullarý (EKO-MBÇK)
· Çevre, Ýç, Þehir Planlama odalarýnýn uygun
görecekleri meslektaþlarý,
· Üniversitelerin Çevre, Ekoloji, Kentleþme
Merkez veya enstitüleri veya bu iþlevi gören
diðer birimleri,
· Yerel Yönetimler,
· Çevre Bakanlýðý,
· Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý,
· Bayýndýrlýk,
· Konut Müsteþarlýðý ve ilgili birimler,
· Baþbakanlýk Çevre Koruma Daire Baþkanlýðý
temsilcileri
· ile özellikle ilgilenen her kiþi ve kurum
davetlidir.

Ýliþki kurulacak adresler:
Doç. Dr. Demet Irklý Eryýldýz
Telefon: 312 231 74 00 / 2757
e-posta: irkli@gazi.edu.tr
Mimar, Þehir Mimarý M. Numan Cebeci
Telefon: 232 4636776
e-posta: menuci@turk.net

2.Kadýn Mimarlarýn Meslek Dýþý Ürünleri
Sergisi(seramik,heykel, resim,ahþap boyama,
patchwork, grafik,v.b)
Saat 15.00: Konser /Þenlik
Saat 17:30: Söyleþi
%10'un Ýzinde: 1940-60 Mezunu Kadýn Mimarlar
Melahat Topaloðlu, Neriman Birce, Yýldýz Akarun, Leyla Baydar,
Meral Korkusuz, Özgül A. Sungur, Mihriye Þengül, Suzan User,
Gönül Tankut, Solmaz G. Feridun, A. Ayça Bilsel, Siray Erdemir,
Sevim D. Doðan, Gönül Aslaner, Ayþe Gedik, Çaðla Yücelen,
Olcay Ünlüsayýn, Erten Altaban, Gülay Andaç, Aysun Baturoðlu,
Güler Yalým, Bilge Ökte, Ýrem Acaroðlu, Sevgi Altüre, Ýnci N.
Aslanoðlu

Saat 18.30: Saydam Gösterisi
“Kadýn ve Mekan”
Saat 19.30: Kokteyl
Yer: TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Konur
Sokak
Organizasyon Çankaya Belediyesi'yle birlikte
düzenlenmiþtir.

ULUSAL MORATORYUM
5 Mart'ta okul yok, iþ yok, ticaret yok! Interfaith
Communities United for Justice and Peace, Not it
Our Name Project, Religios Force adlý örgütler
dünyada 5 Mart'ta ulusal moratoryum örgütlemeye
çalýþýyor, ''Savaþ baþladýðýnda Irak'a bir günde 300400 Cruise füzesi atýlacak. Bu rakam Körfez
Savaþý'nda 40 günde atýlan bombadan daha fazla.
ABD ''kurtarma' adý altýnda sonsuz bir savaþ
baþlatýyor. Direniþçilere ve sýðýnmacýlara aðýr baský
örgütlüyor,'' diyen kuruluþlar, 5 Mart'ta ulusal
moratoryum için þunlarý öneriyor: ''Ýþyerine hasta
olduðunu bildir. Ýþyerini kapat. Öðretim görevlisiysen
dersini iptal et. Öðrenciysen derse girme. Hükümet
binalarý önünde barýþ nöbeti tut. Askeri birlikleri
ziyaret edip, savaþa karþý olduðunu anlat. Ýmamsan
s a v a þ a k a r þ ý , b a r ý þ y a n l ý s ý v a a z v e r. '
1 Mart 2003 RADÝKAL Gazetesi
D ü n d e n K a l a n l a r, M u r a t Ç e l i k k a n
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Küreselleþme mekanizmasýnýn bir aracý olarak GATS
antlaþmalarý çerçevesinde, Türkiye'deki mimarlýk
faaliyeti ve mesleðini deregülasyona tabi tutarak
niteliksizleþtirmeye ve yapý sektörü içerisinde
marjinalize etmeye yönelik saldýrýnýn püskürtülmesi,
Avrupa Birliði, UIA, ACE v.b. kurumlarýn meslekle,
mesleðin uygulanmasý ile ilgili oluþturduklarý
standartlarý hayata geçirmekten olduðu kadar, dünya

alanýný ve geniþ halk kitlelerini ilgilendiren su, elektrik,
kanalizasyon, ulaþým v.b. sektörler deregülasyona tabi
tutularak, özel sektöre ve bilhassa Çok Uluslu
Þirketlere (ÇUÞ) devredilmektedir !
(Bkz.
Mimarlara Mektup, Kasým 2002 sayýsý içerisinde YTÜ
öðrencisi Özgür Ünlüören'in kapsamlý yazýsý içerisinde
GATS'ýn kapsamý baþlýðý altýndaki ilk paragraf).
· Ýþte bu nedenle GATS'ýn söz konusu temel siyasi
niteliðini gözden kaçýrmayarak, en geniþ vizyon
perspektifi ile ve en örgütlü biçimde, küreselleþme
karþýtý inisyatif aðý bünyesinde yerimizi Türkiye'li
plancýlar ve mimarlar olarak almalýyýz. Üçüncü Dünya
ve Küreselleþme karþýtý hareketin galaksisi içindeki
konumumuzu alarak GATSWATCH'ýn Türkiye ayaðýný
oluþturmalýyýz.

çapýnda oluþan anti-küresel harekete katýlmaktan da
geçmektedir.
Raþit Gökçeli
Yüksek Bölge Plancýsý, Mimar

“GATSWATCH/
T u r k e y ”
A
y
a
ð
ý
Oluþturulmalýdýr
27.10.2002, Esenyurt-Yalova Mimarlar Odasý Danýþma Kurulu
toplantýsýnda Genel Sekreter Fatih Söyler'e de sunulan not.

ÖNERÝ
· MAI projesinin çöküþünden sonra G-7 ülkeleri ve
WTO'nun (Dünya Ticaret Örgütü) gündeme getirdiði
mekanizmalardan biri olan Hizmetler ve Servisler ile
ilgili Genel Antlaþma (GATS), 1995 yýlýnda TC
Hükümeti tarafýndan kabul edildiði için, Türkiye'deki
mimarlýk hizmetlerinin uygulanmasýný radikal biçimde
dönüþtürecektir.
· Ancak GATS'ýn gündeme geliþi Üçüncü Dünya'dan
ve Küreselleþme karþýtý akýmlardan kaynaklanan
“küresel bir muhalefet
karþý koyma alaný” da
oluþmasýna yol açmýþtýr.
· GATS'ýn, Üçüncü Dünya, TWN (Third World
Network), ATTAC galaksisi içerisinde yer alan
insiyatiflerin etkili ve ciddi bir muhalefeti ile karþý
karþýya kalmasýnýn esas nedeni, söz konusu
mekanizmanýn WTO tarafýndan küreselleþmenin ve
deregülasyonun bir enstrümaný (aracý) olmasýdýr.
Nitekim GATS müktesebatý çerçevesinde Üçüncü
Dünya Ülkelerinde, özellikle Latin Amerika'da kamu

· Kuþkusuz söz konusu çaba, Avrupa Birliði, UIA,
ACE gibi kurumlarýn, mimarlýk faaliyeti ve mesleði ile
ilgili getirdikleri norm ve ilkelere uyum saðlanarak
sürdürülecektir. Ve yine kuþkusuz söz konusu uyum
süreci esnasýnda Türkiye'deki mimarlýk faaliyetini ve
mesleðini gözetecek geçiþ sürecine ait koruyucu
önlemler de alýnacaktýr.
· Öte yandan Avrupa Birliði, UIA, ACE gibi
kurumlarýn, mimarlýk faaliyeti ve mesleði ile ilgili olarak
gündeme getirdikleri standartlar ile Çok Uluslu
Þirketlerin ve Küreselleþmenin gündeme getirdiði
dünya dizgesi birbirlerinden çok farklý düzlemlerde yer
almaktadýr.
· Deregülasyon mekanizmalarýný hayata geçiren G-7
ülkeleri, Çok Uluslu Þirketler, Dünya Ticaret Örgütü,
Dünya Bankasý, IMF cephesi ve bu cephenin bir
enstrümaný (aleti) olan GATS antlaþmalarý bir yanda;
bu gibi düzenlemelere karþý koyacak, mimarlýðýn bir
kültür birikimi, bir kaynak olduðunu ve Avrupa
Yurttaþlarýný ve giderek dünya Yurttaþlarýný yaþanabilir
ve kültürel ve bölgesel özelliklerle uyumlu bir yapýlý
çevre içinde yaþatmayý amaçlayan Küreselleþme
Karþýtý Cephe bir yanda durmaktadýr !
· Küreselleþme mekanizmasýnýn bir aracý olarak
GATS antlaþmalarý çerçevesinde Türkiye'deki
mimarlýk faaliyeti ve mesleðini deregülasyona tabi
tutarak niteliksizleþtirmeye ve yapý sektörü içerisinde
marjinalize etmeye yönelik saldýrýnýn püskürtülmesi,
Avrupa Birliði, UIA, ACE v.b. kurumlarýn meslekle,
mesleðin uygulanmasý ile ilgili oluþturduklarý
standartlarý hayata geçirmekten olduðu kadar, dünya
çapýnda oluþan anti-küresel harekete katýlmaktan da
geçmektedir.
· Bu nedenle GATS ile ilgili çabalarýn örgütlenmesi
süreci içerisinde muhakkak dünyadaki Küreselleþme
Karþýtý Galaksi içerisinde yer alan GATSWATCH tipi
inisyatiflerin Türkiye ayaðýný oluþturma sorumluluðu
ile karþý karþýyayýz.

Tarihten...
“8 Mart 1857 Yýlýnda Amerika'nýn New York kentinde 40 bin
dokuma iþçisi 12-14 saat süren çalýþma saatlerinin
kýsaltýlmasý, yoksulluk ücretinin insanca yaþamaya yetecek
ücret düzeyine çýkartýlmasý amacýyla greve çýktý. Grevci
iþçilerin bu haklý talepleri karþýsýnda Amerikan polisini buldu.
Çýkan çatýþmalar ve yangýn sonucu çoðunluðu kadýn 129 iþçi
can verdi
1910 yýlýnda Danimarka'nýn Kopenhag kentinde yapýlan
toplantýda Alman Sosyal Demokrat önderlerinden Clara
Zetkin'in çatýþmalarda ve yangýnda ölen kadýn iþçiler anýsýna
8 Mart'ýn “Dünya Emekçi Kadýnlar Günü” olarak kutlanmasý
önerisi oybirliði ile kabul edildi.
1975 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Örgütü Dünya Kadýnlar
Yýlý'ný ilan etti. 16 Aralýk 1977 yýlýnda Birleþmiþ Milletler
Örgütü 8 Mart'ýn Dünya Kadýnlar Günü olarak kutlanmasýný
kararlaþtýrdý.
1857 yýlýnda New York'lu dokuma iþçisi kadýnlarýn çalýþma
sürelerinin kýsaltýlmasý ve eþitsizliklere karþý verdiði
mücadele tüm dünya kadýnlarýnýn mücadelesi oldu.
Türkiye'de birçok etkinliklerle kutlanan ve kadýnlarýn
eþitsizliðe, ayrýmcýlýða karþý mücadelesinin simgesi olan 8
Mart Dünya Kadýnlar Günü, Birleþmiþ Milletler Örgütü
kararýndan sonra resmi olarak kutlanmaya baþlandý.”

8 MART 2003 CUMARTESÝ

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
PROGRAMI
Saat

13.00: Sergilerin Açýlýþý ( 8-15 Mart 2003 )

1.“ Ýnsan ve Mekan”
Konulu Fotoðraf Sergisi

E K O
M Ý M A R L I K
BULUÞMALARININ ÜÇÜNCÜSÜ
ANKARA'DA 29.MART.2003
CUMARTESÝ GÜNÜ YAPILACAK
Buluþma öncesi ve sonrasý yoðun hazýrlýk
çalýþmalarý planlandý;

Toplantýnýn gündemi;
“Eko- Yapýlaþma, ve Çevre Çözümlerinin
Yaygýnlaþtýrýlmasý”,
Toplantý, seminer vs gibi çalýþmalarýn
eþgüdümü ve saðlanacak
yararlarýn en çoða çýkarýlmasý”dýr
· Ekolojik Mimarlýk Mesleki Bilimsel Çalýþma
Kurullarý (EKO-MBÇK)
· Çevre, Ýç, Þehir Planlama odalarýnýn uygun
görecekleri meslektaþlarý,
· Üniversitelerin Çevre, Ekoloji, Kentleþme
Merkez veya enstitüleri veya bu iþlevi gören
diðer birimleri,
· Yerel Yönetimler,
· Çevre Bakanlýðý,
· Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý,
· Bayýndýrlýk,
· Konut Müsteþarlýðý ve ilgili birimler,
· Baþbakanlýk Çevre Koruma Daire Baþkanlýðý
temsilcileri
· ile özellikle ilgilenen her kiþi ve kurum
davetlidir.

Ýliþki kurulacak adresler:
Doç. Dr. Demet Irklý Eryýldýz
Telefon: 312 231 74 00 / 2757
e-posta: irkli@gazi.edu.tr
Mimar, Þehir Mimarý M. Numan Cebeci
Telefon: 232 4636776
e-posta: menuci@turk.net

2.Kadýn Mimarlarýn Meslek Dýþý Ürünleri
Sergisi(seramik,heykel, resim,ahþap boyama,
patchwork, grafik,v.b)
Saat 15.00: Konser /Þenlik
Saat 17:30: Söyleþi
%10'un Ýzinde: 1940-60 Mezunu Kadýn Mimarlar
Melahat Topaloðlu, Neriman Birce, Yýldýz Akarun, Leyla Baydar,
Meral Korkusuz, Özgül A. Sungur, Mihriye Þengül, Suzan User,
Gönül Tankut, Solmaz G. Feridun, A. Ayça Bilsel, Siray Erdemir,
Sevim D. Doðan, Gönül Aslaner, Ayþe Gedik, Çaðla Yücelen,
Olcay Ünlüsayýn, Erten Altaban, Gülay Andaç, Aysun Baturoðlu,
Güler Yalým, Bilge Ökte, Ýrem Acaroðlu, Sevgi Altüre, Ýnci N.
Aslanoðlu

Saat 18.30: Saydam Gösterisi
“Kadýn ve Mekan”
Saat 19.30: Kokteyl
Yer: TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Konur
Sokak
Organizasyon Çankaya Belediyesi'yle birlikte
düzenlenmiþtir.

ULUSAL MORATORYUM
5 Mart'ta okul yok, iþ yok, ticaret yok! Interfaith
Communities United for Justice and Peace, Not it
Our Name Project, Religios Force adlý örgütler
dünyada 5 Mart'ta ulusal moratoryum örgütlemeye
çalýþýyor, ''Savaþ baþladýðýnda Irak'a bir günde 300400 Cruise füzesi atýlacak. Bu rakam Körfez
Savaþý'nda 40 günde atýlan bombadan daha fazla.
ABD ''kurtarma' adý altýnda sonsuz bir savaþ
baþlatýyor. Direniþçilere ve sýðýnmacýlara aðýr baský
örgütlüyor,'' diyen kuruluþlar, 5 Mart'ta ulusal
moratoryum için þunlarý öneriyor: ''Ýþyerine hasta
olduðunu bildir. Ýþyerini kapat. Öðretim görevlisiysen
dersini iptal et. Öðrenciysen derse girme. Hükümet
binalarý önünde barýþ nöbeti tut. Askeri birlikleri
ziyaret edip, savaþa karþý olduðunu anlat. Ýmamsan
s a v a þ a k a r þ ý , b a r ý þ y a n l ý s ý v a a z v e r. '
1 Mart 2003 RADÝKAL Gazetesi
D ü n d e n K a l a n l a r, M u r a t Ç e l i k k a n
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ANKARA ÞUBE
DANIÞMA KURULUNUN

GETÝRDÝKLERÝ
Sait Kozacýoðlu

BÝÇÝMDE YENÝLÝKLER

ÝÇERÝKTE BOÞLUKLAR

Danýþma kurullarýnýn yönetim kulisi olmaktan çýkarýlýp
içeriðe kavuþturulmasý bu yönetim döneminin baþýndan
beri gerçekleþtirilmeðe çalýþýlýyor. 2002 yýlýnda Þube
Genel Kurulu ile Merkez Genel Kurulu arasýndaki
sürede toplanan ve benim baþkanlýðýný yürüttüðüm bir
seri Kurul toplantýsýnda AB ve GATS süreçlerinin
meslek alanýmýza etkilerini davetli konuþmacýlarla
gündemimize taþýmýþtýk. Ýki yýllýk yönetim döneminin
ortasýnda Þube Yönetim Kurulunun gerçekleþtirdiði bu
Danýþma Kurulu bu yönde daha ileri bir adým oldu.

Ankara Þubesi yönetimleri neredeyse beþyýldýr
Oda Merkezine uzak duruyor. Hatta Oda bütününe de.
Odanýn merkezinin Ýstanbul'a kaymasýnýn yarattýðý
örgütsel sorunlar ve gündem kaymasý Ankara
Þubesinde tepki doðurmuyor. Belki bu alanda politik
anlamda yapýlabilecek pek bir þey yok. Fakat bu
durumun gündemimizde gedikler açmasýna izin
vermemeliyiz diye düþünüyorum. Temel sorunlarýmýzý
Merkezin alanýna giriyor diye tartýþmaktan
kaçýnmamalýyýz. Bu açýdan bu Danýþma Kurulunun
hazýrlanmýþ içeriðinde boþluklar göze çarpmaktaydý.
Özelden genele doðru:
· 2002 yýlýnda - Ankara'da - yapýlan "Çok
Disiplinli Yarýþmalar" ile mimarlýk alanýnýn fiilen
daraltýlmasý,
· Yeni Ýhale Kanununun olumluluklarýna karþýn
çýkarýlan yarýþma ve ihale yönetmeliklerinin
olumsuzluðu, ortaya çýkan belirsizlikler, mimarlýk
alanýnda baþklarý için açýlmýþ boþluklar,
· Yeni hükümetle birlikte gündeme oturan YÖK
tartýþmalarý ortamýnda mimarlýk eðitimi, hem
akademisyen üyelerimiz hem de mimarlýk öðrencileri
açýsýndan,
· Kriz. Genç mimarlarýn istihdam olanaklarýnýn
kaybolmasý, kurulu mimari bürolarda bilgi birikiminin
yokolmasý,
· Savaþ.
Danýþma Kurulunun gündeminde yeralmasý gereken
aktüel konular. Bunlar alýþýlagelmiþ, sýradan, çok
tartýþýlmýþ diye bir kenara býrakýlamaz. Arada sýrada
mimarlýk odasý deðil mimarlar odasý olduðumuzu
hatýrlamakta yarar var. Ve sadece Þube olmadýðýmýzý,
Oda bütününü ve TMMOB'yi hatýrlamakta.

Kurul toplantýlarýnýn biçimindeki bu geliþmenin hem
olumlu hemde olumsuz taraflarý görülebiliyor. Ýçerik
zenginleþirken katýlým kuraklaþýyor. Kurul toplantýlarýný
konulu hale getirirken Merkez Danýþma Kurullarýnýn
kalýbýna sokmaya gerek olmadýðýný düþünüyorum.
Toplantý seyrinin dakikaten (!) programlanmasýnýn
gereksiz bir katýlýk olduðu da toplantý sonuna doðru
kendini belli etti. Danýþma Kurulunun gündemini
belirleme hakkýnýn önemli olduðunu ve toplantýlara
içerik kazandýrma çabasýnýn bu hakkýn önüne
geçmemesi gerektiðini düþünüyorum. Aksi durumda
Danýþma Kurullarý Yönetimin bilgilendirme
toplantýlarýna indirgenebilir ve yükseltilmeðe çalýþýlan
üye ilgisi bütünüyle kaybedilebilir.

ANKARA ÞUBESI'NIN 37. DÖNEM
DANIÞMA KURULU 22 ÞUBAT
2 0 0 3 ' D E Ç A N KAYA Ç A Ð DA Þ
SANATLAR MERKEZINDE YAPILDI. 118
ÜYENIN KATILDIÐI VE TÜM GÜN SÜREN
TOPLANTILARDA YÖNETIM KURULUNUN
VE ÇALIÞMA GRUPLARININ YAPTIÐI
SUNUÞLARDAN SONRA 15 ÜYE SÖZ
ALARAK ELEÞTIRI VE ÖNERILERINI
DILE GETIRDI.
BU KONU DAHA GENIÞ OLARAK NISAN
BÜLTEN'INDE ELE ALINACAK FAKAT
SAIT KOZACIOÐLU'NUN SICAÐI
SICAÐINA YAZILMIÞ YAZISINI
BEKLETMEDEN SIZLERLE PAYLAÞMAK
ISTEDIK.

Danýþma Kurulunun ismi ile iþlevi arasýnda eskiden
gelen bir uyumsuzluk var. Konsey kelimesinden
tercüme bu isim toplantýlarýmýzýn forum niteliðini
gizliyor. Bence bu toplantýlar esas olarak üyelerin Oda
pratiðine doðrudan müdahale edebilecekleri ve
deðiþtirme, dönüþtürme kararlarý alabilecekleri
forumlar (fora !) olarak korunmalý ve sürdürülmeli.
'70'lerin baþýnda toplanan ilk Danýþma Kurullarý 68-70
döneminin forumlarýnýn devamý olarak düzenlenmiþti ve
algýlanmýþtý.
HAZIRLIKLI KURUL
Þube Yönetim Kurulunun uzunca bir süredir hazýrladýðý
bu toplantýda hazýrlýklýlýk gözle görülebiliyor fakat elle
tutulamýyordu. Bu durumun gündemi oluþturan
unsurlarýn "organik" deðil de "politik" olmasýndan
kaynaklandýðýný düþünüyorum. "Organik" derken
kasdettiðim örgütden kaynaklanan;
"politik"
nitelemesinden maksat da yönetime baðlý olan. Örnek
vermek gerekirse, bir yýlý aþkýn süredir tartýþýlan,
yayýnlarda yer alan APA programý yönetimin tercihi olan
bir politika, bir yeni açýlým olarak sunulabildi. Halbuki
Odanýn temel örgütsel zaaflarýndan olan katýlým
sorununa getirilen bir çözüm olarak formüle edilebilirdi.
Ankara 2020 gibi Oda ile Ankaradaki meslek pratiðini
barýþtýrabilecek, kaynaþtýrabilecek bir programýn
sunuþu Yönetim kurulu üyeleri tarafýndan yapýlýnca
"politik"leþti; örgütsel etkisi zayýfladý.
Hazýrlýklýlýk eksiklerini Danýþma Kurulunda yapýlan
çalýþmalara katýlým çaðrýlarý ile ortadan kaldýrmak belki
olasý. Ama Danýþma Kuruluna katýlýmý artýrmak için geç
kalmýþ oluyor.

Bu Danýþma Kurulunda Þube, Merkez ve TMMOB
Genel Kurullarýna giderken hazýrladýðýmýz program ve
deklarasyon metinleri tekrar ele alýnmalýydý diye
düþünüyorum. Yönetimin meþruiyetinin programdan
kaynaklandýðý görüþündeyim. Program önerilerimizin
bu platformlardaki bir yýllýk macerasýný gözden
geçirebilsek yararlý olurdu.
YARATILAN FIRSAT
Yukarýda deðindiðim aksaklýklara raðmen bu Danýþma
Kurulunun hazýrlýklý, gündemli ve düzenli yapýlmasý,
yapýlabilmesi bir örgütsel yenilenme olanaðýna iþaret
ederek yaratýcý bir baþarý yakaladý. Bir danýþma kurulu
formatýný aþarak, üyelere bir ara genel kurul yaþattý.
Bunu çok önemli buluyorum. 12 Eylül rejimi öncesinde
Oda Genel Kurullarý her yýl yapýlýrdý. Genel kurullarýn o
sýk temposunun o zamanlar oda çalýþmalarýna adeta hýz
verdiðini, þimdi ise iki yýlda bir genel kurul yapýlmasýnýn
oda yönetimlerinin harekete geçmesini aðýrlaþtýrdýðý,
çalýþmalarý yavaþlattýðý ve temponun kaybedilip topun
yere düþmesine neden olduðunu düþünüyorum. Tekli
yýllarýn Þubat-Mart aylarýnda bir ara genel kurul gibi
böyle Danýþma Kurullarý düzenlenmesinin belki ilk adýmý
atýlmýþ oldu. Bunu yerleþtirebilirsek ve tekrarýný
saðlayabilirsek bu toplantýyý uzun süre hatýrlarýz.

UIA 2005 ÝSTANBUL LOGOSU
ÝÇÝN ÝNTERNET ORTAMINDA
ULUSLARARASI YARIÞMA
Temmuz 2005'de Ýstanbul'da gerçekleþecek olan ve
yaklaþýk 7000 mimarýn katýlýmý beklenen 22.
Uluslararasý Mimarlar Birliði Kongresi için kullanýlacak
logo, internet ortamýnda uluslararasý yarýþmaya
çýkarýldý.
Logo yarýþmasý, kongrenin tüm yazýþma ve
tanýtýmlarýnda kullanýlmak üzere, çaðdaþ tasarým
standartlarýna uygun, yaratýcý bir konseptin
geliþtirilmesini amaçlýyor. Logonun, her tür resmi
kongre dökümaný ve kongre yan ürünlerinde
kullanýlabilecek þekilde tasarlanmasý bekleniyor.
Logolar, kaðýt esaslý basýlý malzemelerin yanýsýra,
flama, sticker, rozet, pankart, plaket gibi kullanýmlar
için farklý malzemeler üzerinde ve Ýnternet ortamýnda
kullanýlacak.
Temasý “MimarlýkLARýn Pazaryeri” (The Grand
Bazaar of ArchitectureS) olan kongresi ve yarýþma
hakkýnda detaylý bilgi www.uia2005logo.org
adresinden ve Mimarlar Odasý birimlerinden elde
edilebilir.

Jüri Üyeleri:
Kamer ALTINOVA (Grafik Tasarýmcý)
Aydan BALAMÝR (Mimar)
Yeþim DEMÝR (Grafik Tasarýmcý)
Önder GÜRKAN (Tasarýmcýsý)
Sadýk KARAMUSTAFA (Grafik Tasarýmcý)
Paul MCMILLEN (Kreatif Direktör, Fotoðrafçý)
Suha ÖZKAN (Mimar)
Çaðla TURGUL (Grafik Tasarýmcý)
Nejat Emrah YÖRÜK (Grafik Tasarýmcý)

Jüri Yedek Üyeleri:
Çiðdem TÜRKOÐLU (Mimar)
Fatih SÖYLER (Mimar)

YARIÞMA TAKVÝMÝ
Yarýþmanýn ilan edilmesi: 24 Þubat 2003
Soru sorma için son gün: 14 Mart 2003
Cevaplarýn duyurulmasý: 24 Mart 2003
Yarýþmaya kayýt olma ve
eser yollama için son günü: 18 Nisan 2003
Ön seçim: 21 Nisan -2 Mayýs 2003
Juri inceleme süresi: 5 Mayýs - 15 Mayýs 2003
Jüri oturumu (final seçim): 16 Mayýs -18 Mayýs 2003
Kazananlarýn açýklanmasý: 20 Mayýs 2003
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ANKARA ÞUBE
DANIÞMA KURULUNUN

GETÝRDÝKLERÝ
Sait Kozacýoðlu

BÝÇÝMDE YENÝLÝKLER

ÝÇERÝKTE BOÞLUKLAR

Danýþma kurullarýnýn yönetim kulisi olmaktan çýkarýlýp
içeriðe kavuþturulmasý bu yönetim döneminin baþýndan
beri gerçekleþtirilmeðe çalýþýlýyor. 2002 yýlýnda Þube
Genel Kurulu ile Merkez Genel Kurulu arasýndaki
sürede toplanan ve benim baþkanlýðýný yürüttüðüm bir
seri Kurul toplantýsýnda AB ve GATS süreçlerinin
meslek alanýmýza etkilerini davetli konuþmacýlarla
gündemimize taþýmýþtýk. Ýki yýllýk yönetim döneminin
ortasýnda Þube Yönetim Kurulunun gerçekleþtirdiði bu
Danýþma Kurulu bu yönde daha ileri bir adým oldu.

Ankara Þubesi yönetimleri neredeyse beþyýldýr
Oda Merkezine uzak duruyor. Hatta Oda bütününe de.
Odanýn merkezinin Ýstanbul'a kaymasýnýn yarattýðý
örgütsel sorunlar ve gündem kaymasý Ankara
Þubesinde tepki doðurmuyor. Belki bu alanda politik
anlamda yapýlabilecek pek bir þey yok. Fakat bu
durumun gündemimizde gedikler açmasýna izin
vermemeliyiz diye düþünüyorum. Temel sorunlarýmýzý
Merkezin alanýna giriyor diye tartýþmaktan
kaçýnmamalýyýz. Bu açýdan bu Danýþma Kurulunun
hazýrlanmýþ içeriðinde boþluklar göze çarpmaktaydý.
Özelden genele doðru:
· 2002 yýlýnda - Ankara'da - yapýlan "Çok
Disiplinli Yarýþmalar" ile mimarlýk alanýnýn fiilen
daraltýlmasý,
· Yeni Ýhale Kanununun olumluluklarýna karþýn
çýkarýlan yarýþma ve ihale yönetmeliklerinin
olumsuzluðu, ortaya çýkan belirsizlikler, mimarlýk
alanýnda baþklarý için açýlmýþ boþluklar,
· Yeni hükümetle birlikte gündeme oturan YÖK
tartýþmalarý ortamýnda mimarlýk eðitimi, hem
akademisyen üyelerimiz hem de mimarlýk öðrencileri
açýsýndan,
· Kriz. Genç mimarlarýn istihdam olanaklarýnýn
kaybolmasý, kurulu mimari bürolarda bilgi birikiminin
yokolmasý,
· Savaþ.
Danýþma Kurulunun gündeminde yeralmasý gereken
aktüel konular. Bunlar alýþýlagelmiþ, sýradan, çok
tartýþýlmýþ diye bir kenara býrakýlamaz. Arada sýrada
mimarlýk odasý deðil mimarlar odasý olduðumuzu
hatýrlamakta yarar var. Ve sadece Þube olmadýðýmýzý,
Oda bütününü ve TMMOB'yi hatýrlamakta.

Kurul toplantýlarýnýn biçimindeki bu geliþmenin hem
olumlu hemde olumsuz taraflarý görülebiliyor. Ýçerik
zenginleþirken katýlým kuraklaþýyor. Kurul toplantýlarýný
konulu hale getirirken Merkez Danýþma Kurullarýnýn
kalýbýna sokmaya gerek olmadýðýný düþünüyorum.
Toplantý seyrinin dakikaten (!) programlanmasýnýn
gereksiz bir katýlýk olduðu da toplantý sonuna doðru
kendini belli etti. Danýþma Kurulunun gündemini
belirleme hakkýnýn önemli olduðunu ve toplantýlara
içerik kazandýrma çabasýnýn bu hakkýn önüne
geçmemesi gerektiðini düþünüyorum. Aksi durumda
Danýþma Kurullarý Yönetimin bilgilendirme
toplantýlarýna indirgenebilir ve yükseltilmeðe çalýþýlan
üye ilgisi bütünüyle kaybedilebilir.

ANKARA ÞUBESI'NIN 37. DÖNEM
DANIÞMA KURULU 22 ÞUBAT
2 0 0 3 ' D E Ç A N KAYA Ç A Ð DA Þ
SANATLAR MERKEZINDE YAPILDI. 118
ÜYENIN KATILDIÐI VE TÜM GÜN SÜREN
TOPLANTILARDA YÖNETIM KURULUNUN
VE ÇALIÞMA GRUPLARININ YAPTIÐI
SUNUÞLARDAN SONRA 15 ÜYE SÖZ
ALARAK ELEÞTIRI VE ÖNERILERINI
DILE GETIRDI.
BU KONU DAHA GENIÞ OLARAK NISAN
BÜLTEN'INDE ELE ALINACAK FAKAT
SAIT KOZACIOÐLU'NUN SICAÐI
SICAÐINA YAZILMIÞ YAZISINI
BEKLETMEDEN SIZLERLE PAYLAÞMAK
ISTEDIK.

Danýþma Kurulunun ismi ile iþlevi arasýnda eskiden
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pratiðine doðrudan müdahale edebilecekleri ve
deðiþtirme, dönüþtürme kararlarý alabilecekleri
forumlar (fora !) olarak korunmalý ve sürdürülmeli.
'70'lerin baþýnda toplanan ilk Danýþma Kurullarý 68-70
döneminin forumlarýnýn devamý olarak düzenlenmiþti ve
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bu toplantýda hazýrlýklýlýk gözle görülebiliyor fakat elle
tutulamýyordu. Bu durumun gündemi oluþturan
unsurlarýn "organik" deðil de "politik" olmasýndan
kaynaklandýðýný düþünüyorum. "Organik" derken
kasdettiðim örgütden kaynaklanan;
"politik"
nitelemesinden maksat da yönetime baðlý olan. Örnek
vermek gerekirse, bir yýlý aþkýn süredir tartýþýlan,
yayýnlarda yer alan APA programý yönetimin tercihi olan
bir politika, bir yeni açýlým olarak sunulabildi. Halbuki
Odanýn temel örgütsel zaaflarýndan olan katýlým
sorununa getirilen bir çözüm olarak formüle edilebilirdi.
Ankara 2020 gibi Oda ile Ankaradaki meslek pratiðini
barýþtýrabilecek, kaynaþtýrabilecek bir programýn
sunuþu Yönetim kurulu üyeleri tarafýndan yapýlýnca
"politik"leþti; örgütsel etkisi zayýfladý.
Hazýrlýklýlýk eksiklerini Danýþma Kurulunda yapýlan
çalýþmalara katýlým çaðrýlarý ile ortadan kaldýrmak belki
olasý. Ama Danýþma Kuruluna katýlýmý artýrmak için geç
kalmýþ oluyor.

Bu Danýþma Kurulunda Þube, Merkez ve TMMOB
Genel Kurullarýna giderken hazýrladýðýmýz program ve
deklarasyon metinleri tekrar ele alýnmalýydý diye
düþünüyorum. Yönetimin meþruiyetinin programdan
kaynaklandýðý görüþündeyim. Program önerilerimizin
bu platformlardaki bir yýllýk macerasýný gözden
geçirebilsek yararlý olurdu.
YARATILAN FIRSAT
Yukarýda deðindiðim aksaklýklara raðmen bu Danýþma
Kurulunun hazýrlýklý, gündemli ve düzenli yapýlmasý,
yapýlabilmesi bir örgütsel yenilenme olanaðýna iþaret
ederek yaratýcý bir baþarý yakaladý. Bir danýþma kurulu
formatýný aþarak, üyelere bir ara genel kurul yaþattý.
Bunu çok önemli buluyorum. 12 Eylül rejimi öncesinde
Oda Genel Kurullarý her yýl yapýlýrdý. Genel kurullarýn o
sýk temposunun o zamanlar oda çalýþmalarýna adeta hýz
verdiðini, þimdi ise iki yýlda bir genel kurul yapýlmasýnýn
oda yönetimlerinin harekete geçmesini aðýrlaþtýrdýðý,
çalýþmalarý yavaþlattýðý ve temponun kaybedilip topun
yere düþmesine neden olduðunu düþünüyorum. Tekli
yýllarýn Þubat-Mart aylarýnda bir ara genel kurul gibi
böyle Danýþma Kurullarý düzenlenmesinin belki ilk adýmý
atýlmýþ oldu. Bunu yerleþtirebilirsek ve tekrarýný
saðlayabilirsek bu toplantýyý uzun süre hatýrlarýz.
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ÝÇÝN ÝNTERNET ORTAMINDA
ULUSLARARASI YARIÞMA
Temmuz 2005'de Ýstanbul'da gerçekleþecek olan ve
yaklaþýk 7000 mimarýn katýlýmý beklenen 22.
Uluslararasý Mimarlar Birliði Kongresi için kullanýlacak
logo, internet ortamýnda uluslararasý yarýþmaya
çýkarýldý.
Logo yarýþmasý, kongrenin tüm yazýþma ve
tanýtýmlarýnda kullanýlmak üzere, çaðdaþ tasarým
standartlarýna uygun, yaratýcý bir konseptin
geliþtirilmesini amaçlýyor. Logonun, her tür resmi
kongre dökümaný ve kongre yan ürünlerinde
kullanýlabilecek þekilde tasarlanmasý bekleniyor.
Logolar, kaðýt esaslý basýlý malzemelerin yanýsýra,
flama, sticker, rozet, pankart, plaket gibi kullanýmlar
için farklý malzemeler üzerinde ve Ýnternet ortamýnda
kullanýlacak.
Temasý “MimarlýkLARýn Pazaryeri” (The Grand
Bazaar of ArchitectureS) olan kongresi ve yarýþma
hakkýnda detaylý bilgi www.uia2005logo.org
adresinden ve Mimarlar Odasý birimlerinden elde
edilebilir.
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Kamer ALTINOVA (Grafik Tasarýmcý)
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YARIÞMA TAKVÝMÝ
Yarýþmanýn ilan edilmesi: 24 Þubat 2003
Soru sorma için son gün: 14 Mart 2003
Cevaplarýn duyurulmasý: 24 Mart 2003
Yarýþmaya kayýt olma ve
eser yollama için son günü: 18 Nisan 2003
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Juri inceleme süresi: 5 Mayýs - 15 Mayýs 2003
Jüri oturumu (final seçim): 16 Mayýs -18 Mayýs 2003
Kazananlarýn açýklanmasý: 20 Mayýs 2003
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SEMPOZYUM

ARCHIPRIX INTERNATIONAL 2003
ÝSTANBUL'DA YAPILIYOR

Küresel Uygulamalarýn Yerel Konumlarý:
Dünya çapýnda mimarlýk alanýnda tüm üniversitelerdeki en
iyi diploma projelerini seçmek amacýyla düzenlenen
Archiprix International'ýn ikincisi Haziran 2003'de,
Ýstanbul'da yapýlacak.
Ev sahipliði ve organizasyonu; Archiprix Türkiye, Ýstanbul
Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Yapý Endüstri Merkezi ve Þevki
Vanlý Mimarlýk Vakfý tarafýndan yapýlan etkinlik için 80
ülkeden 1300 mimarlýk okulu davet edilmiþ.
Yarýþma genç tasarýmcýlar için mimarlýk alanýnda dünya
çapýnda eðilimlere ve genel mimarlýk anlayýþýna geniþ bir
bakýþ açýsý sunmasý açýsýndan büyük önem taþýyor ve
özellikle Türkiye Mimarlýk okullarýnda okuyan öðrencilerin
kendilerini uluslararasý bir ortamda sýnamalarý için bir fýrsat
yaratýyor.
1 Ocak 2001' den itibaren tamamlanmýþ projelerin
katýlabileceði yarýþma için teslim tarihi 1 Nisan 2003 olacak
ve projeler Haziran ayýnýn ortasýndan itibaren Ýstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesinde sergilenecek. 14
19 Haziran arasýnda her ülkeden öðrencilerin katýlýmlarýyla
Harem-Haydarpaþa-Kadýköy canlandýrma ve düzenlemesi,
Depreme Dayanýklý Binalar, Ýstanbul'da Yüksek Yapýlar
konularýnda atölye çalýþmalarý ve yeni nesil mimarlarýn
geleceði konusunda konferanslar yapýlacak ve 19
Haziran'da ÝTÜ' de bir ödül töreni düzenlenerek en baþarýlý
projeler açýklanacak. Verilecek ödülün ve jüri
kompozisyonunun henüz açýklanmadýðý yarýþmaya katýlým
ücretsiz olacak
Geniþ bilgi için : www.archiprix.org

“Orta Doðu'da Modernizm”
04 - 05 Nisan 2003, Yale Universitesi, Mimarlýk Okulu
Geniþ bir disiplin yelpazesinden mimarlar ve
akademisyenlerin Orta Doðu'da Modernizmin etkilerini
tartýþacaklarý sempozyumda, hýzlý modernleþmenin derin
gelenekle buluþtuðu
bölgede çalýþmakta olan mimarlarýn yüzyüze olduklarý
durumlar; ulusalcýlýk, bölgeselcilik ve güncel küreselleþme
tartýþmalarý kapsamýnda tariflenecek.
Ayrýnlýlý Bilgi Ýçin:
h t t p : / / w w w. a r c h i t e c t u r e . y a l e . e d u / i n d e x . h t m l
e-Posta: jennifer.castellon@yale.edu

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA
ÞUBESÝ BÝLGÝSAYAR KURSLARI
Ekim ayýnda baþlayacak bilgisayar kurslarýnýn detaylarý
aþaðýdaki gibidir.

AutoCAD (2D+3D)

A Grubu

96 SAAT

Mimarlýk ve benzer disiplinlerden kiþiler kabul edilecektir.
mimarlýk
iç mimarlýk
Þehir bölge planlama
Mimarlýk bürolarý elemaný (teyit)
Öðrenci (teyit)
öðrenci : 330.000.000TL (3 taksit 110.000.000 x 3)
üye
: 390.000.000TL (3 taksit 130.000.000 x 3)
diðer : 450.000.000TL (3 taksit 150.000.000 x 3)
Haftaiçi:18:00 - 22:00 Pazartesi-Çarþamba-Cuma, Haftasonu: 09:00 13:00 Cumartesi -Pazar

AutoCAD (2D)

B Grubu

72 SAAT

Mimarlýk dýþýndaki meslek gruplarýndan olan kiþiler kabul edilecektir.
Tek fiyat: 350.000.000TL (3 taksit 130.000.000 + 110.000.000 + 110.000.000)
Haftasonu: 18:00 - 22:00 Cumartesi -Pazar

3DVIZ

C Grubu

72 SAAT

“ D I G I TA L Z A M A N D A N
DOÐAL ZAMANA
YOLCULUK” SLAYT
G Ö S T E R Ý S Ý K Ü LT Ü R
BAKANLIÐI'NDA
24-30 Ekim tarihleri arasýnda Mimarlar
Odasý Ankara Þubesinde düzenlenen GAP
gezisi sonrasýnda tamamen katýlýmcýlar
tarafýndan hazýrlanan ve izlenimlerinin
aktarýldýðý “Dýgýtal Zamandan Doðal
Zamana Yolculuk” adlý slayt gösterisi 30
Kasým 2002 tarihinde GAP Fotoðraf Sergisi
ile birlikte izlenmiþti.
Gösterim sonrasý deðiþik kesim ve
alanlardan gelen talepler üzerine gösterim
yeniden tekrarlanmaya baþlandý.

GAZÝ'DE WORKSHOP
03 -07 Þubat arasý Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak.
Mimarlýk Bölümünde buluþtuk kimimiz Alman, kimimiz
Sloven… dahasý Ýzmir'den, Belçika'dan, Ankara'dan…. Kýþ
okulu baþlýðý altýnda; çalýþtýk eðlendik dostlar edindik kimisi
öðretmen… özgürdük, kaygýmýz kýsa zamanda ortaya bir
þeyler çýkarabilmek, kendimizi ifade edebilmekti sadece…
ayný dili konuþmadýðýmýz halde aslýnda ayný dili konuþuyor
olduðumuz anladýk.

BÝLÝRKÝÞÝLÝK
PROGRAMI

SEMÝNER

Meslek Ýçi Eðitim kapsamýnda, ilkini
kamulaþtýrma ve kamulaþtýrma dýþý
bilirkiþilerimizin katýlýmý ile
gerçekleþtirdiðimiz “Program 1Kamulaþtýrma Bilirkiþi Programý” mýz devam
etmektedir. Önümüzdeki aylarda tekrar
edilecek ve 2004 yýlýnda bilirkiþi olmak
isteyen tüm üyelerimize açýk olarak
düzenlenecektir. Program sonunda
verilecek olan sertifika bilirkiþilik
baþvurusunda bulunabilme kriterlerinden
de biri olacaktýr. Bu konudaki ayrýntýlý bilgi ve
duyurular bültenlerimizde yer alacaktýr.

ÇOK ACI KAYIP
Üyemiz Alpay Özdural'ý 23 Þubat 2003
tarihinde kaybettik. Saygý ile anýyor,
yakýnlarýna ve mimarlýk ortamýna baþsaðlýðý
diliyoruz

UTARÝT ÝZGÝ'YÝ KAYBETTÝK
Mimarlar Odasý'nýn 2002 Ulusal Mimarlýk
Sergisi “Büyük Ödülü” sahibi Prof. Utarit
Ýzgi, 22 Þubat 2003 günü vefat etti. Uzun
zamandýr rahatsýzlýðý süren deðerli mimar,
bu nedenle nisan 2002'de ödül aldýðý törene
de katýlamamýþtý.
Mimarlýk lisans eðitimini 1946'da DGSA'da
tamamlayan Ýzgi, ÝTÜ'de yeterlilik derecesini
almýþtý. Yetkin mimari ürünlerin yaný sýra,
eðitimci ve yönetici vasýflarýyla da mimarlýk
ortamýnýn önde gelen kiþiliklerinden olan
Utarit Ýzgi'yi saygý ve rahmetle anýyor,
ailesine ve meslek camiasýna baþsaðlýðý
diliyoruz.

Ve güzel bir sergiyle de hoþça kal dedik birbirimize,
yaþadýðýmýz kýsa zamaný memnuniyeti yüzlerde…
Dileðimiz ayný amaçla tekrar buluþmak…

AutoCAD bilmek ön koþulu ile kayýt alýnacaktýr.
öðrenci : 250.000.000TL (3 taksit 90.000.000+80.000.000+80.000.000)
üye
: 300.000.000TL (3 taksit 100.000.000x3)
diðer : 350.000.000TL (3 taksit 150.000.000+100.000.000)+100.000.000)
Haftaiçi:18:00 - 22:00 Salý - Perþembe, Haftasonu: 13:30 17:30 Cumartesi -Pazar
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Kayýt için gerekli olan belgeler 2 adet fotoðraf ve gerekli teyit (öðrenci kimliði
vs.) Evraklarýdýr.
Kurs ücretlerinin ilk taksidi kayýt sýrasýnda alýnmaktadýr, diðer taksitler için
senet düzenlenmektedir.
Yukarýda belirtilen gruplarýn açýlabilmesi için en az 8 kiþinin kayýt yaptýrmasý
gerekmektedir ve sýnýf kontenjanlarý maksimum 13 kiþidir.
Odamýz üyelerinden aidat borcu olanlarýn kurs kaydý yapýlmamaktadýr.
Kurslar 1 Ekim 2002 tarihinden itibaren baþlayacaktýr.

“Digiýtal Zamandan Doðal Zamana
Yolculuk” slayt gösterisi 5 Þubat 2003
tarihinde Kültür Bakanlýðý Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü'nde
iþyeri temsilcilerinin organizasyonunda,
Genel Müdür, Müdür ve mimarlarýn
katýlýmýyla yeniden izlendi.

LIVENARCH2003
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlýk Bölümü tarafýndan
“YAÞANABÝLÝR ÇEVRELER VE MÝMARÝ” 2. Uluslararasý
Kongresi, 1-4 Temmuz 2003 tarihlerinde Trabzon'da
yapýlacak.
Kongrenin ardýndan 5 - 15 Temmuz tarihlerinde
“ULUSLARARASI YAZ OKULU” gerçekleþtirilecek.
Ayrýntýlý Bilgi: www. Livenarch.com

ÇETÝN EMEÇ, 7 Mart 1990'da evinden iþine
gitmek için çýktýðý sýrada bindiði arabasýnýn
içinde þoförü Sinan Ercan'la birlikte öldürüldü.
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ARCHIPRIX INTERNATIONAL 2003
ÝSTANBUL'DA YAPILIYOR

Küresel Uygulamalarýn Yerel Konumlarý:
Dünya çapýnda mimarlýk alanýnda tüm üniversitelerdeki en
iyi diploma projelerini seçmek amacýyla düzenlenen
Archiprix International'ýn ikincisi Haziran 2003'de,
Ýstanbul'da yapýlacak.
Ev sahipliði ve organizasyonu; Archiprix Türkiye, Ýstanbul
Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Yapý Endüstri Merkezi ve Þevki
Vanlý Mimarlýk Vakfý tarafýndan yapýlan etkinlik için 80
ülkeden 1300 mimarlýk okulu davet edilmiþ.
Yarýþma genç tasarýmcýlar için mimarlýk alanýnda dünya
çapýnda eðilimlere ve genel mimarlýk anlayýþýna geniþ bir
bakýþ açýsý sunmasý açýsýndan büyük önem taþýyor ve
özellikle Türkiye Mimarlýk okullarýnda okuyan öðrencilerin
kendilerini uluslararasý bir ortamda sýnamalarý için bir fýrsat
yaratýyor.
1 Ocak 2001' den itibaren tamamlanmýþ projelerin
katýlabileceði yarýþma için teslim tarihi 1 Nisan 2003 olacak
ve projeler Haziran ayýnýn ortasýndan itibaren Ýstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesinde sergilenecek. 14
19 Haziran arasýnda her ülkeden öðrencilerin katýlýmlarýyla
Harem-Haydarpaþa-Kadýköy canlandýrma ve düzenlemesi,
Depreme Dayanýklý Binalar, Ýstanbul'da Yüksek Yapýlar
konularýnda atölye çalýþmalarý ve yeni nesil mimarlarýn
geleceði konusunda konferanslar yapýlacak ve 19
Haziran'da ÝTÜ' de bir ödül töreni düzenlenerek en baþarýlý
projeler açýklanacak. Verilecek ödülün ve jüri
kompozisyonunun henüz açýklanmadýðý yarýþmaya katýlým
ücretsiz olacak
Geniþ bilgi için : www.archiprix.org

“Orta Doðu'da Modernizm”
04 - 05 Nisan 2003, Yale Universitesi, Mimarlýk Okulu
Geniþ bir disiplin yelpazesinden mimarlar ve
akademisyenlerin Orta Doðu'da Modernizmin etkilerini
tartýþacaklarý sempozyumda, hýzlý modernleþmenin derin
gelenekle buluþtuðu
bölgede çalýþmakta olan mimarlarýn yüzyüze olduklarý
durumlar; ulusalcýlýk, bölgeselcilik ve güncel küreselleþme
tartýþmalarý kapsamýnda tariflenecek.
Ayrýnlýlý Bilgi Ýçin:
h t t p : / / w w w. a r c h i t e c t u r e . y a l e . e d u / i n d e x . h t m l
e-Posta: jennifer.castellon@yale.edu

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA
ÞUBESÝ BÝLGÝSAYAR KURSLARI
Ekim ayýnda baþlayacak bilgisayar kurslarýnýn detaylarý
aþaðýdaki gibidir.

AutoCAD (2D+3D)

A Grubu

96 SAAT

Mimarlýk ve benzer disiplinlerden kiþiler kabul edilecektir.
mimarlýk
iç mimarlýk
Þehir bölge planlama
Mimarlýk bürolarý elemaný (teyit)
Öðrenci (teyit)
öðrenci : 330.000.000TL (3 taksit 110.000.000 x 3)
üye
: 390.000.000TL (3 taksit 130.000.000 x 3)
diðer : 450.000.000TL (3 taksit 150.000.000 x 3)
Haftaiçi:18:00 - 22:00 Pazartesi-Çarþamba-Cuma, Haftasonu: 09:00 13:00 Cumartesi -Pazar

AutoCAD (2D)

B Grubu

72 SAAT

Mimarlýk dýþýndaki meslek gruplarýndan olan kiþiler kabul edilecektir.
Tek fiyat: 350.000.000TL (3 taksit 130.000.000 + 110.000.000 + 110.000.000)
Haftasonu: 18:00 - 22:00 Cumartesi -Pazar

3DVIZ

C Grubu

72 SAAT

“ D I G I TA L Z A M A N D A N
DOÐAL ZAMANA
YOLCULUK” SLAYT
G Ö S T E R Ý S Ý K Ü LT Ü R
BAKANLIÐI'NDA
24-30 Ekim tarihleri arasýnda Mimarlar
Odasý Ankara Þubesinde düzenlenen GAP
gezisi sonrasýnda tamamen katýlýmcýlar
tarafýndan hazýrlanan ve izlenimlerinin
aktarýldýðý “Dýgýtal Zamandan Doðal
Zamana Yolculuk” adlý slayt gösterisi 30
Kasým 2002 tarihinde GAP Fotoðraf Sergisi
ile birlikte izlenmiþti.
Gösterim sonrasý deðiþik kesim ve
alanlardan gelen talepler üzerine gösterim
yeniden tekrarlanmaya baþlandý.

GAZÝ'DE WORKSHOP
03 -07 Þubat arasý Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak.
Mimarlýk Bölümünde buluþtuk kimimiz Alman, kimimiz
Sloven… dahasý Ýzmir'den, Belçika'dan, Ankara'dan…. Kýþ
okulu baþlýðý altýnda; çalýþtýk eðlendik dostlar edindik kimisi
öðretmen… özgürdük, kaygýmýz kýsa zamanda ortaya bir
þeyler çýkarabilmek, kendimizi ifade edebilmekti sadece…
ayný dili konuþmadýðýmýz halde aslýnda ayný dili konuþuyor
olduðumuz anladýk.

BÝLÝRKÝÞÝLÝK
PROGRAMI

SEMÝNER

Meslek Ýçi Eðitim kapsamýnda, ilkini
kamulaþtýrma ve kamulaþtýrma dýþý
bilirkiþilerimizin katýlýmý ile
gerçekleþtirdiðimiz “Program 1Kamulaþtýrma Bilirkiþi Programý” mýz devam
etmektedir. Önümüzdeki aylarda tekrar
edilecek ve 2004 yýlýnda bilirkiþi olmak
isteyen tüm üyelerimize açýk olarak
düzenlenecektir. Program sonunda
verilecek olan sertifika bilirkiþilik
baþvurusunda bulunabilme kriterlerinden
de biri olacaktýr. Bu konudaki ayrýntýlý bilgi ve
duyurular bültenlerimizde yer alacaktýr.

ÇOK ACI KAYIP
Üyemiz Alpay Özdural'ý 23 Þubat 2003
tarihinde kaybettik. Saygý ile anýyor,
yakýnlarýna ve mimarlýk ortamýna baþsaðlýðý
diliyoruz

UTARÝT ÝZGÝ'YÝ KAYBETTÝK
Mimarlar Odasý'nýn 2002 Ulusal Mimarlýk
Sergisi “Büyük Ödülü” sahibi Prof. Utarit
Ýzgi, 22 Þubat 2003 günü vefat etti. Uzun
zamandýr rahatsýzlýðý süren deðerli mimar,
bu nedenle nisan 2002'de ödül aldýðý törene
de katýlamamýþtý.
Mimarlýk lisans eðitimini 1946'da DGSA'da
tamamlayan Ýzgi, ÝTÜ'de yeterlilik derecesini
almýþtý. Yetkin mimari ürünlerin yaný sýra,
eðitimci ve yönetici vasýflarýyla da mimarlýk
ortamýnýn önde gelen kiþiliklerinden olan
Utarit Ýzgi'yi saygý ve rahmetle anýyor,
ailesine ve meslek camiasýna baþsaðlýðý
diliyoruz.

Ve güzel bir sergiyle de hoþça kal dedik birbirimize,
yaþadýðýmýz kýsa zamaný memnuniyeti yüzlerde…
Dileðimiz ayný amaçla tekrar buluþmak…

AutoCAD bilmek ön koþulu ile kayýt alýnacaktýr.
öðrenci : 250.000.000TL (3 taksit 90.000.000+80.000.000+80.000.000)
üye
: 300.000.000TL (3 taksit 100.000.000x3)
diðer : 350.000.000TL (3 taksit 150.000.000+100.000.000)+100.000.000)
Haftaiçi:18:00 - 22:00 Salý - Perþembe, Haftasonu: 13:30 17:30 Cumartesi -Pazar
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!
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Kayýt için gerekli olan belgeler 2 adet fotoðraf ve gerekli teyit (öðrenci kimliði
vs.) Evraklarýdýr.
Kurs ücretlerinin ilk taksidi kayýt sýrasýnda alýnmaktadýr, diðer taksitler için
senet düzenlenmektedir.
Yukarýda belirtilen gruplarýn açýlabilmesi için en az 8 kiþinin kayýt yaptýrmasý
gerekmektedir ve sýnýf kontenjanlarý maksimum 13 kiþidir.
Odamýz üyelerinden aidat borcu olanlarýn kurs kaydý yapýlmamaktadýr.
Kurslar 1 Ekim 2002 tarihinden itibaren baþlayacaktýr.

“Digiýtal Zamandan Doðal Zamana
Yolculuk” slayt gösterisi 5 Þubat 2003
tarihinde Kültür Bakanlýðý Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü'nde
iþyeri temsilcilerinin organizasyonunda,
Genel Müdür, Müdür ve mimarlarýn
katýlýmýyla yeniden izlendi.

LIVENARCH2003
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlýk Bölümü tarafýndan
“YAÞANABÝLÝR ÇEVRELER VE MÝMARÝ” 2. Uluslararasý
Kongresi, 1-4 Temmuz 2003 tarihlerinde Trabzon'da
yapýlacak.
Kongrenin ardýndan 5 - 15 Temmuz tarihlerinde
“ULUSLARARASI YAZ OKULU” gerçekleþtirilecek.
Ayrýntýlý Bilgi: www. Livenarch.com

ÇETÝN EMEÇ, 7 Mart 1990'da evinden iþine
gitmek için çýktýðý sýrada bindiði arabasýnýn
içinde þoförü Sinan Ercan'la birlikte öldürüldü.

MÝMAR OLACAK ÇOCUK

Okuyucuma not: Bayram da geldi geçti... Tüm
bayram boyunca televizyonlarda oyun havalarý çalýnýr.
Klarinet, darbuka ve nasýl olup da oraya düþtüðünü
anlayamamýþ ud ve kanun gibi çalgýlarýn sesi duyulur. Biz
milletçe bütün bayram göbek atarýz zaten. Hatta bendeniz
ziyarete gelenleri, konuklarý karþýlarken ve ziyarete
giderken ceketimi belime baðlar “iki göbecik” atýveririm.
Zaten bayramda baþka ne yapýlýr ki.. Tatile gidilir, yolda
kalýnýr, trafikte milletle kavga edilir, iþkembe (iþkembe:
midenin, ziyaret edilen bilumum akrabalar ve dostlardan
sonra, on iki kahve, seksendokuz baklava, yüzyirmiki
çikolata ve çeþitli çap ve markada zeytinyaðlý dolmanýn
binbir ýsrarla doldurulmasý neticesindeki halidir) þiþirilir...
Hah! Bir de büyüklerin eli öpülür, unutmuþum. Bayram
nasýl yaþanýlacaðý bilinemeyesi bir sosyo non-kültürel
aktivitedir. Herkesin bayramýný kutlarým, özellikle de
çocuklarýn...

-Bana bak! Sizin bacaklarýnýzý kýrarým! Çýkýn çabuk
bahçeden!
Bu cýrlak sesin sahibinin, apartmanýn zemin katýnýn
penceresinde görünmesiyle beraber oynadýklarý oyunu
býrakýp, kaçýþtýlar. Ýçlerinden diðerlerine göre daha ufak
tefek olaný, meraklý gözlerle önce ne olup bittiðini anlamaya
çalýþýr gibi bakýndý etrafa, sonra diðerleri gibi bahçe
duvarýnýn yanýndaki kum yýðýnýnýn üzerinden yükseldi ve
duvarýn arkasýna zýplayýp kaçtý.
O sýrada balkondaydým. Gösteri sona ermiþ,
izlenecek bir þey kalmamýþtý. Ýçeri girdim. Yataðýma uzanýp,
odamýn tavanýný izlemeye koyuldum. Hatýrlýyorum da; Su
tabancasýyla camlarýný kirlettim diye ayný dairenin eski
sahibinden bir defasýnda ben de azar iþitmiþtim, hem de
ayný yerde… Bahaneler hep aynýydý. Burasý oyun yeri deðil,
gidin çocuk bahçesinde oynayýn, sizin topunuz yok mu gidip
top oynayýn… Haklýsýn benim kara barut tabiatlý teyzeciðim
haklýsýn. Tabi gidip çocuk bahçesinde oynayalým. Sanki sen
de çocuk bahçesinde oynadýn çocukken... Geceleyin
berduþlarýn kafa çekip bira þiþesi kýrdýklarý yerde, sýkýysa git
sen oyna.., oyna da popona cam batsýn teyze! Top
oynayalým öyle mi? Nerede? Halý sahada büyük abiler bizi
naapar biliyomusun? Peki en yakýn top sahasý nerede biliyo
musun? Bu arada dilin deðmiþken, bana bisiklet binecek bir
yer de tarif etsene... Sen büyüksün, kendi deðiminle çocuk
deðilsin, koskoca kadýnsýn, bilirsin. Düþünüyorum da;
Keþke su tabancasý yerine sapan kullansaydým. Hem o
zaman camlarý silmek zorunda kalmazdýn. Görüyorsun ya,
ben senin zannettiðin gibi kötü bir çocuk da deðilim…
Kimse anlamýyor, anlamaya da çalýþmýyor. Onlar,
sadece ellerinden alýnmýþ oyun mekanlarýnýn eksikliðini
duyuyorlar. Biz ne yaptýðýmýzýn farkýnda deðiliz, onlar ise ne
olup bittiðinin. Onlar sadece ihtiyaç hissediyorlar, her
çocuðun oyuncaða duyduðu, oyuna duyduðu ihtiyacý. Bunu
sorgulamalarýný, hele hele rasyonalize etmelerini nasýl
bekleyebiliriz ki…
Bir çocuk görsem, o an kendi çocukluðuma gidiþ
dönüþ bir bilet olur. Ve derhal baþlar yolculuðum…
Ben þanslý bir çocuktum. Ailemin benim
ihtiyaçlarýmý karþýlayacak kadar parasý, beni güvenle
yetiþtireceði bir evi vardý. Sokaklarda mendil veya ciklet
satmak zorunda kalmadým. Birileri beni zorla sokaklarda
çalýþtýrmadý. Birileri yaþadýðým evi akýllý akýlsýz bombalarla
yýkmadý. Tanrýya þükür...
Çocukluktan beri kendimi en mutlu hissettiðim
zamanlar birþeyler ürettiðimi hissettiðim zamanlardý.
Kanepenin, içi sünger dolu kahverengi kadife yastýklarýndan
ev yaptýðýmý hatýrladým. Sýrt yastýklarý duvarlar, oturma

etajer@mimarlarodasiankara.org

MÝMAR OLACAK ÇOCUK

etajer
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kýsmýnýn yastýðý da çatýsý olurdu. Çünkü en büyük yastýk
oydu. Oyuncak trenime dedemin siyah ciltli kitaplarýndan
tüneller yaptýðýmý hatýrladým. Bir kitap rayýn saðýna, biri
soluna biri de ortaya, çatý olarak...
Çocukken gerilimli filmler, dramlar izleyemezdim.
Hayal gücüm geniþ, hatta bazen korkutucuydu. Ýzlediðim
þeyler ya rüyamda ya da o anda rahatsýz ederdi beni.
Televizyonun siyah beyaz olduðu ilk yýllarýydý o yýllar.
Ne harika þeyler hayal ederdim. Rengarenk…
Büyümek isterdim. Büyüdükçe bu renkler artacak, tonlarý
coþacak zannederdim. Okuldayken, defterlerimin arkasý
deðiþik çizimler ve tasarýmlarla doluydu. Uçaklar, gemiler,
kaleler… Ne yazýk ki mimarlýk eðitimine kadar çevremin
bana öðrettiði, hayallerin hep alay edilecek þeyler
olduðuydu. Çünkü herkes öyle yapýyordu. Ben herkes
deðildim. Bu da beni rahatsýz etmeye, hatta bazý
durumlarda hayatýmý çekilmez hale getirmeye yetiyor da
artýyordu… Ýnsanlarýn karþýlaþtýklarý gündelik nesnelerden
farklý birþeylerin varlýðýný hayal edip bunlarý diðer insanlarla
paylaþmaya kalktýðým zaman, birilerini, ki çoðu zaman
bunlar arkadaþým dediðim insanlardý,benimle alay ederken
bulurdum. Öðretmenlerim de buna dahildi. O zamanlar
okuldaki çevrem, pul koleksiyonumun ne kadar heyecan
verici bir kültürel deneyim olduðundan, günlerce uðraþýp
yaptýðým bir plastik uçak maketinin gerçeðine ne kadar
benzediðinden bahsedip birþeyler paylaþabileceðim
insanlara da pek fazla yaþam þansý tanýmýyordu. Milli
Eðitimin politikasý gereði midir bilinmez, hayal kurmak ve
tasarým yapmak yazýlý olmayan bazý kurallara göre yasaktý.
Tek yapmanýz gereken þey, size verilen kitaplarý, ders diye
öðretilenleri kafanýza yerleþtirmek, test çözmek, herkes ne
yapýyorsa onu yapmaktý. Herkes futbol oynuyorsa ve
futbolla ilgileniyorsa siz de futbol oynayacaksýnýz ve
futbolla ilgileneceksiniz. Bütün erkekler arabalardan
konuþuyorsa siz de bütün erkekler gibi arabalardan
konuþacaksýnýz. Herkes küfürlü ve þiveli konuþuyorsa siz de
küfürlü ve þiveli konuþacaksýnýz. Sýrasýna göre herkes kadar
akýllý ve herkes kadar cahil olmanýz gerekiyordu. Siz,
þahsiyetiniz, kim olduðunuz, yetenek olarak neleri
barýndýrdýðýnýz eðer istenilenleri veremiyorsanýz pek önemli
deðildi. Zihninizde parlayan her türlü spontanlýktan
kendinizi arýndýrmanýz gerekiyordu. Mimarlýk eðitimim
esnasýnda ilk bir sene bu görünmez baskýnýn zehrini
kanýmdan atmaya çalýþtým. Ýnsanlara karþý olan nefretimin,
cehalet ve aptallýða karþý tiksintiye dönüþmesi ise daha
uzun zaman aldý. O yüzden ortaokul ve lise yýllarýmý,
arkadaþlarýmý hiç aramadým, hatta unutmaya bile çalýþtým.
Mimarlýðýn, zihnimin çarklarýný harekete geçirmesini keyifle
izledim. Bu sevgi ve heyecan, uykusuz gecelerde beni
ayakta tuttu. Ben yaþadýklarýmý yazdým, kimse alýnmasýn…

Eylül 2002 tarihli bültenimizin dosya konusu” BARIÞ” ayak izlerini bugüne
taþýyan iletiler bütünüydü. Bu iletiler, ABD'nin Irak'a saldýrmaya hazýrlandýðý
ve bizi de sürükleyerek, tüm dünyanýn barýþ birliðine karþýn ayak izlerimizi
silmeye çalýþtýðý þu günlerde daha da bir anlam kazanýyor. Ve biz dünya
barýþýna olan inancýmýzý; insanýn tanýmý ve yeryüzüyle iliþkisinin en doðru
yansýmasý olan “ayak izi” nin kaybolmamasý talebiyle bir kez daha

Her çocuk zihninde sorularla ve kalbinde iyilikle
doðar. Peki sonrasýnda bu sorularýn kaynaðýnýn yitip
gitmesinin nedeni nedir? Ýstediðimiz ve özlemini çektiðimiz,
çocuklarýn iyi yaþamasýndan baþka, yaþadýklarý yeri
yaþadýklarý kenti sevmesi, oradaki olumlu ve olumsuz
geliþmelerin, kýsacasý canlý veya cansýz çevresinin farkýnda
olmasý deðil mi? Sormamýz gereken soru belki de þu: Kendi
önyargýlarýndan kurtulamamýþ, güvensiz ve iletiþim kurmayý
becermeyen, þiddetin bir davranýþ biçimi olmanýn ötesinde
neredeyse gündelik bir alýþkanlýk olduðu, modalarýn esiri
olmuþ, sýð insanlarýn dünyasýnda, mekan yaratmanýn
biliminin, felsefesinin, tasarýmýnýn eðlenceli olmaktan öte
birþey olduðuna, doðumundan itibaren bizden öncekiler gibi
yetiþtirilmekte olan bizden sonrakileri nasýl inandýrýp, onlarý
nasýl cesaretlendirebiliriz? Bana öyle geliyor ki, “adam
olacak çocuk”lar yetiþtirmek için önce, her yaþtan “çocuk
olacak adam”lara ihtiyacýmýz var.

vurguluyoruz. Bu savaþýn; Ortadoðu halklarýnýn kardeþliðini bozacaðýný,
duygularýný inciteceðini, geleceðini yok edeceðini biliyor ve biz hep barýþýn
yanýnda olacaðýmýzý, tüm savaþ karþýtý çalýþmalarý coþkuyla kucaklayacaðýmýzý
ilan ediyoruz.
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Okuyucuma not: Bayram da geldi geçti... Tüm
bayram boyunca televizyonlarda oyun havalarý çalýnýr.
Klarinet, darbuka ve nasýl olup da oraya düþtüðünü
anlayamamýþ ud ve kanun gibi çalgýlarýn sesi duyulur. Biz
milletçe bütün bayram göbek atarýz zaten. Hatta bendeniz
ziyarete gelenleri, konuklarý karþýlarken ve ziyarete
giderken ceketimi belime baðlar “iki göbecik” atýveririm.
Zaten bayramda baþka ne yapýlýr ki.. Tatile gidilir, yolda
kalýnýr, trafikte milletle kavga edilir, iþkembe (iþkembe:
midenin, ziyaret edilen bilumum akrabalar ve dostlardan
sonra, on iki kahve, seksendokuz baklava, yüzyirmiki
çikolata ve çeþitli çap ve markada zeytinyaðlý dolmanýn
binbir ýsrarla doldurulmasý neticesindeki halidir) þiþirilir...
Hah! Bir de büyüklerin eli öpülür, unutmuþum. Bayram
nasýl yaþanýlacaðý bilinemeyesi bir sosyo non-kültürel
aktivitedir. Herkesin bayramýný kutlarým, özellikle de
çocuklarýn...

-Bana bak! Sizin bacaklarýnýzý kýrarým! Çýkýn çabuk
bahçeden!
Bu cýrlak sesin sahibinin, apartmanýn zemin katýnýn
penceresinde görünmesiyle beraber oynadýklarý oyunu
býrakýp, kaçýþtýlar. Ýçlerinden diðerlerine göre daha ufak
tefek olaný, meraklý gözlerle önce ne olup bittiðini anlamaya
çalýþýr gibi bakýndý etrafa, sonra diðerleri gibi bahçe
duvarýnýn yanýndaki kum yýðýnýnýn üzerinden yükseldi ve
duvarýn arkasýna zýplayýp kaçtý.
O sýrada balkondaydým. Gösteri sona ermiþ,
izlenecek bir þey kalmamýþtý. Ýçeri girdim. Yataðýma uzanýp,
odamýn tavanýný izlemeye koyuldum. Hatýrlýyorum da; Su
tabancasýyla camlarýný kirlettim diye ayný dairenin eski
sahibinden bir defasýnda ben de azar iþitmiþtim, hem de
ayný yerde… Bahaneler hep aynýydý. Burasý oyun yeri deðil,
gidin çocuk bahçesinde oynayýn, sizin topunuz yok mu gidip
top oynayýn… Haklýsýn benim kara barut tabiatlý teyzeciðim
haklýsýn. Tabi gidip çocuk bahçesinde oynayalým. Sanki sen
de çocuk bahçesinde oynadýn çocukken... Geceleyin
berduþlarýn kafa çekip bira þiþesi kýrdýklarý yerde, sýkýysa git
sen oyna.., oyna da popona cam batsýn teyze! Top
oynayalým öyle mi? Nerede? Halý sahada büyük abiler bizi
naapar biliyomusun? Peki en yakýn top sahasý nerede biliyo
musun? Bu arada dilin deðmiþken, bana bisiklet binecek bir
yer de tarif etsene... Sen büyüksün, kendi deðiminle çocuk
deðilsin, koskoca kadýnsýn, bilirsin. Düþünüyorum da;
Keþke su tabancasý yerine sapan kullansaydým. Hem o
zaman camlarý silmek zorunda kalmazdýn. Görüyorsun ya,
ben senin zannettiðin gibi kötü bir çocuk da deðilim…
Kimse anlamýyor, anlamaya da çalýþmýyor. Onlar,
sadece ellerinden alýnmýþ oyun mekanlarýnýn eksikliðini
duyuyorlar. Biz ne yaptýðýmýzýn farkýnda deðiliz, onlar ise ne
olup bittiðinin. Onlar sadece ihtiyaç hissediyorlar, her
çocuðun oyuncaða duyduðu, oyuna duyduðu ihtiyacý. Bunu
sorgulamalarýný, hele hele rasyonalize etmelerini nasýl
bekleyebiliriz ki…
Bir çocuk görsem, o an kendi çocukluðuma gidiþ
dönüþ bir bilet olur. Ve derhal baþlar yolculuðum…
Ben þanslý bir çocuktum. Ailemin benim
ihtiyaçlarýmý karþýlayacak kadar parasý, beni güvenle
yetiþtireceði bir evi vardý. Sokaklarda mendil veya ciklet
satmak zorunda kalmadým. Birileri beni zorla sokaklarda
çalýþtýrmadý. Birileri yaþadýðým evi akýllý akýlsýz bombalarla
yýkmadý. Tanrýya þükür...
Çocukluktan beri kendimi en mutlu hissettiðim
zamanlar birþeyler ürettiðimi hissettiðim zamanlardý.
Kanepenin, içi sünger dolu kahverengi kadife yastýklarýndan
ev yaptýðýmý hatýrladým. Sýrt yastýklarý duvarlar, oturma
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kýsmýnýn yastýðý da çatýsý olurdu. Çünkü en büyük yastýk
oydu. Oyuncak trenime dedemin siyah ciltli kitaplarýndan
tüneller yaptýðýmý hatýrladým. Bir kitap rayýn saðýna, biri
soluna biri de ortaya, çatý olarak...
Çocukken gerilimli filmler, dramlar izleyemezdim.
Hayal gücüm geniþ, hatta bazen korkutucuydu. Ýzlediðim
þeyler ya rüyamda ya da o anda rahatsýz ederdi beni.
Televizyonun siyah beyaz olduðu ilk yýllarýydý o yýllar.
Ne harika þeyler hayal ederdim. Rengarenk…
Büyümek isterdim. Büyüdükçe bu renkler artacak, tonlarý
coþacak zannederdim. Okuldayken, defterlerimin arkasý
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verici bir kültürel deneyim olduðundan, günlerce uðraþýp
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AÇI KLAM A
Devir Kasa
Devir Banka
Devir Viza
Birimlerden % 25 Alacak
Oda Temsilcilerine Havale
Üye Kayýt Ödentileri
Üye Aidatlarý
Mesleki Denetim
Bilirkiþilik
Büro Tes.Yen.ve Açma
Belge Satýþlarý
Bilgisayar kurs gelirleri
Merkez adýna Mühür tahsilatý
Merkez adýnaKimlik tahsilatý
Bilirkiþiler Adýna tahsilat
Adres Satýþ
Yayýn satýþ
Mim.Dern.Yayýn satýþý
Faiz geliri
Kastamonu Gezisi
Kastamonu Gezisi Hrc.
Profe çalýþan sekreter üye ücreti
Yönetici yolluklarý
Temsil(Yemek+ÇayKahve+Çelek-Çiçek+Vefat
Konferans Sempozyum
Personel Ücretleri
SSK Primleri
Personel Yolluklarý
Bilgisayar kurs giderleri
Posta-Kargo-Telefon-Ýnternet
Kýrtasiye
Bina Ýþletme Giderleri
Hukuk Ýþleri Giderleri
Yayýn ve Yayýn alým giderleri
Genel merkez % 20 pay ödemeleri
Demirbaþ alýmý
Bilirkiþillere ödenen
Sendika kesintileri
Merkeze Mühür ödemesi
Merkeze Kimlik ödemesi
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